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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

מרת צפורה תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מערב ראש השנה, וכבקשתה נשלח המענה מבלי לחכות על התור, בו כותבת 

חוות דעת הרופאים מומחים אשר ביקרה אצלם לאחרונה בהנוגע לטפול הרפואי,

והנה תורתנו תורת חיים - היא הנותנת רשות לרופא לרפאות, שבזה נכלל גם ענין של נתינת 

כח.

ויהי רצון שיהי' הנתוח לרפואתה קרובה, ותשוב לבריאותה הקודמת וביחד עם בעלה שליט"א 

ימשיכו בעניני תורה"ק ומצותי', ולכל לראש - בחנוך על טהרת הקדש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ולחתימה וגמר חתימה טובה,

מ. שניאורסאהן



ד

zay ,epif`d zyxt zay .c"qa
g"kyzd ,daeyz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Â1ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום ¿»»ְִַַַָָָָ

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָהאֹובדים

ּבירּוׁשלים  הּקדׁש ּבהר לה' והׁשּתחוּו .2מצרים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ

לעיל  ענין 3ונתּבאר הּוא ּגדֹול ׁשּׁשֹופר ְְְְִִֵֵֶַָָָ

 ֿ ׁשעל מּלמעלה, ׁשּבאה ּביֹותר ּגדֹולה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָהתעֹוררּות

והּנּדחים  אּׁשּור ּבארץ האֹובדים ּגם יתעֹוררּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָידּה

מסּפיקה  לא (ׁשּבׁשבילם מצרים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹּבארץ

ּבהתעֹוררּות  צֹור יׁש אּלא סתם, ְְְְְְִִֵֶֶָָהתעֹוררּות

לה'. להׁשּתחו ֹות ׁשּיבאּו ּביֹותר), ְְְְֲִֵֶַַָָֹּגדֹולה

לעתידֿלבא 4ונתּבאר  ׁשּיהיה ּגדֹול' ׁשה'ׁשֹופר , ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּדהּנה  ׁשּבּׁשֹופר . הּבחינֹות מּכל יֹותר נעלה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

ּומדרגֹות, ּבחינֹות ּכּמה יׁש הּׁשֹופר ׁשּבענין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָידּוע

לביתֿהּמקּדׁש ׁשּמחּוץ ׁשֹופר ּדֹומה אינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי

ּגּופא  ּובביתֿהּמקּדׁש ׁשּבביתֿהּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלׁשֹופר

ׁשּב'ּבית  וׁשֹופר ׁשני' ׁשּב'ּבית ׁשֹופר ּדֹומה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

לתקיעת  ּבנֹוגע חילּוקים יׁשנם ׁשּלכן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָראׁשֹון',

ּכמבֹואר  ּבׁשּבת, ׁשחל ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְֶַַַָָָָָָֹׁשֹופר

להיֹות  ׁשחל ֿ הּׁשנה ראׁש ׁשל "יֹוםֿטֹוב ְְִִֵֶֶַָָָֹּבדרּוׁשי

חילּוקי 5ּבׁשּבת" הם הּנ"ל הּבחינֹות ּכל אמנם, . ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הּוא  ּגדֹול ׁשֹופר ואילּו סתם, ּבׁשֹופר ְְְְִֵַָָָָמדרגֹות

ּגם  ואפילּו ראׁשֹון', ּד'ּבית מהּׁשֹופר יֹותר ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנעלה

היה  הּׁשֹופר קֹול ׁשרק ּדמּתןּֿתֹורה, ְֵֶַַַַַָָָָָמהּׁשֹופר

מאד  יסף 6חזק ולא ּגדֹול קֹול הּׁשֹופר 7, אבל , ְְֲַָָָָָָָֹֹ

 ֿ לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן סתם, ׁשֹופר היה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו

הּׁשֹופר ׁשּגם ּגדֹול.לבא ׁשֹופר יהיה עצמֹו ְְִֶֶַַַָָָָֹ
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י 1) ע' תשרי סה"מ תו"מ ואילך. 3 ע' (לעיל השנה דראש ב' דיום ההוא ביום והי' ד"ה למאמר המשך הוא זה מאמר

יג.2)ואילך). כז, ס"א.3)ישעי' דר"ה ב' דיום הנ"ל ס"ג.4)ד"ה ואילך.5)שם ג נז, ר"ה דרושי לקו"ת יט,6)ראה יתרו

יט. שם, 7.19)טז. הערה הנ"ל ד"ה וראה יט. ה, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבא: הפסוק את אומרים השנה, ראש של מוסף בתפילת 'שופרות' פסוקי בין

‰È‰Â1‡e‰‰ ÌBiaהגאולה שתבוא ÏB„bביום ¯ÙBLa Ú˜zÈ ¿»»««ƒ»«¿»»
השופר  קול  רחוקה e‡·eובעקבות  בגלות הנמצאים ‰‡ÌÈ„·Bהיהודים »»¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a גם 'רחוקים' מקומות שהם ¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ
ישראל  לארץ יחזרו והם הרוחני במובן

לאלקות  קרובים להיות וישובו

L„w‰ ¯‰a '‰Ï eÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬«¿««…∆
ÌÈÏLe¯Èa2. ƒ»»ƒ

ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â3 ֿ בדיבור במאמר ¿ƒ¿»≈¿≈
שנה  השנה בראש שנאמר זה המתחיל

ביאור  עם לאור, (ויצא תשכ"ח זו,

לראש  מלכות' ב'דבר אפשר) בדרך

תשע"ה, השנה, «∆ÙBML¯השנה
ÏB„b את מעורר בו התקיעה שקול »

ו'הנדחים' ÔÈÚה'אובדים' ‡e‰ƒ¿«
¯˙BÈa ‰ÏB„b ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿¿»¿≈

,‰ÏÚÓlÓ ‰‡aL כתוצאה ולא ∆»»ƒ¿«¿»
(התעוררות  דלתתא" מ"אתערותא

האדם) מצד ««»∆d„ÈŒÏÚLמלמטה,
הזו, הגדולה ההתעוררות עלֿידי

e¯¯BÚ˙È לאלוקות Ìbלהתקרב ƒ¿¿«
¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿∆∆«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ

ÌÏÈ·LaL) אותם לעורר כדי ∆ƒ¿ƒ»
אותם  ÈtÒÓ˜‰ולקרב ‡Ï…«¿ƒ»

,Ì˙Ò ˙e¯¯BÚ˙‰ התעוררות ƒ¿¿¿»
ביותר,‡l‡רגילה, שנתרחקו כיוון ∆»

אותם  לעורר כדי ˆC¯Bהרי LÈ≈∆
,(¯˙BÈa ‰ÏB„b ˙e¯¯BÚ˙‰a¿ƒ¿¿¿»¿≈

'‰Ï ˙BÂÁzL‰Ï e‡·iL וגם ∆»…¿ƒ¿«¬«
יתקרב  הגדול, ריחוקם למרות ו הם,

לאלקות.

¯‡a˙Â4,,הנזכר הקודם במאמר ¿ƒ¿»≈
‰È‰iL 'ÏB„b ¯ÙBL'‰L∆«»»∆ƒ¿∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ש"ביום נאמר ועליו ∆»ƒ»…
גדול" בשופר יתקע ‰e‡ההוא

˙BÈÁa‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»«¿ƒ
,¯ÙBMaL.ומפרט שהולך כפי ∆«»

¯ÙBM‰ ÔÈÚaL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆¿ƒ¿««»
˙B‚¯„Óe ˙BÈÁa ‰nk LÈ≈«»¿ƒ«¿≈

ÙBL¯שונות, ‰ÓBc BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈∆»

,Lc˜n‰Œ˙È·aL ¯ÙBLÏ Lc˜n‰Œ˙È·Ï ıeÁnL נעלה שהוא ∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆¿≈«ƒ¿»
Ùeb‡יותר, Lc˜n‰Œ˙È··e עצמו˙Èa'aL ¯ÙBL ‰ÓBc BÈ‡ ¿≈«ƒ¿»»≈∆»∆¿«ƒ

ÌÈ˜eÏÈÁ ÌLÈ ÔÎlL ,'ÔBL‡¯ ˙Èa'aL ¯ÙBLÂ 'ÈL הבדלים ≈ƒ¿»∆¿«ƒƒ∆»≈∆¿»ƒƒ
¯‡B·Ók ,˙aLa ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙Ï Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ«»¿…«»»∆»¿«»«¿»

ÈLe¯„a דברי על החסידות מאמרי ƒ¿≈
¯‡ŒLהמשנה  ÏL ·BËŒÌBÈ"∆…

"˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰5 «»»∆»ƒ¿¿«»
האומרת  המשנה לדברי בהתאם

היו  בשבת שחל שבראשֿהשנה

ואילו  המקדש, בבית בשופר תוקעים

שלא  גזרו חכמים המקדש לבית מחוץ

בקי  שאינו מי שמא (גזירה לתקוע

ללמוד  בקי אצל ילך שופר בתקיעת

ברשות  השופר את ויטלטל ממנו

גם  ומצינו בשבת) האסור באופן הרבים

לימי  ראשון בית ימי בין בדבר הבדלים

שני. בית

Ï"p‰ ˙BÈÁa‰ Ïk ,ÌÓ‡»¿»»«¿ƒ««
בעניין  שונות ודרגות אופנים שהם

שופר  È˜eÏÈÁתקיעת Ì‰≈ƒ≈
,Ì˙Ò ¯ÙBLa ˙B‚¯„Ó לעניין «¿≈¿»¿»

השנה  בראש שופר תקיעת מצוות קיום

ÏB„b ¯ÙBL eÏÈ‡Â בפסוק האמור ¿ƒ»»
לעתיד  שתהיה השופר תקיעת לעניין

ה'אובדים' את (ותעורר לבוא

BÈ˙¯וה'נדחים') ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈
,'ÔBL‡¯ ˙Èa'c ¯ÙBM‰Ó≈«»¿«ƒƒ

eÏÈÙ‡Â יותר ÙBM‰Ó¯נעלה Ìb «¬ƒ«≈«»
ÏB˜ ˜¯L ,‰¯BzŒÔzÓc¿««»∆«

¯ÙBM‰ תורה ÊÁ˜במתן ‰È‰ «»»»»»
„‡Ó6, שהיה בתורה ˜ÏBכמפורש ¿…

ÛÒÈ ‡ÏÂ ÏB„b7, אחד ולפי »¿…»»
פסק, לא היינו יסף", "לא הפירושים

היה  תורה במתן השופר שקול כלומר

פסק  שלא עד חזק כך «¬‡·Ïכל
¯ÙBL ‰È‰ BÓˆÚ ¯ÙBM‰«»«¿»»»

,Ì˙Ò מעלה ללא רגיל, שופר ¿»
Œ„È˙ÚÏמיוחדת, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ

BÓˆÚ ¯ÙBM‰ ÌbL ‡·Ï»…∆««»«¿
ÏB„b ¯ÙBL ‰È‰È שיבאר כפי ƒ¿∆»»
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ג  ...............................  קיד, מזמורי תהלים קיג  )ב
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ה   ...............  ח"כתש'ה, שבת תשובה, שבת פרשת האזינו
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חסק  ......................................  "צמח צדק"הר "אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

טסק  ............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

טסק  ...........................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רצת'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז
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   לקוטי דיבורים  )כח
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  אגרות קודש   )כט

עגק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

zay ,epif`d zyxt zay .c"qa
g"kyzd ,daeyz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Â1ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום ¿»»ְִַַַָָָָ

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָהאֹובדים

ּבירּוׁשלים  הּקדׁש ּבהר לה' והׁשּתחוּו .2מצרים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹ

לעיל  ענין 3ונתּבאר הּוא ּגדֹול ׁשּׁשֹופר ְְְְִִֵֵֶַָָָ

 ֿ ׁשעל מּלמעלה, ׁשּבאה ּביֹותר ּגדֹולה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָהתעֹוררּות

והּנּדחים  אּׁשּור ּבארץ האֹובדים ּגם יתעֹוררּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָידּה

מסּפיקה  לא (ׁשּבׁשבילם מצרים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹּבארץ

ּבהתעֹוררּות  צֹור יׁש אּלא סתם, ְְְְְְִִֵֶֶָָהתעֹוררּות

לה'. להׁשּתחו ֹות ׁשּיבאּו ּביֹותר), ְְְְֲִֵֶַַָָֹּגדֹולה

לעתידֿלבא 4ונתּבאר  ׁשּיהיה ּגדֹול' ׁשה'ׁשֹופר , ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּדהּנה  ׁשּבּׁשֹופר . הּבחינֹות מּכל יֹותר נעלה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

ּומדרגֹות, ּבחינֹות ּכּמה יׁש הּׁשֹופר ׁשּבענין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָידּוע

לביתֿהּמקּדׁש ׁשּמחּוץ ׁשֹופר ּדֹומה אינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי

ּגּופא  ּובביתֿהּמקּדׁש ׁשּבביתֿהּמקּדׁש, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלׁשֹופר

ׁשּב'ּבית  וׁשֹופר ׁשני' ׁשּב'ּבית ׁשֹופר ּדֹומה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאינֹו

לתקיעת  ּבנֹוגע חילּוקים יׁשנם ׁשּלכן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָראׁשֹון',

ּכמבֹואר  ּבׁשּבת, ׁשחל ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְֶַַַָָָָָָֹׁשֹופר

להיֹות  ׁשחל ֿ הּׁשנה ראׁש ׁשל "יֹוםֿטֹוב ְְִִֵֶֶַָָָֹּבדרּוׁשי

חילּוקי 5ּבׁשּבת" הם הּנ"ל הּבחינֹות ּכל אמנם, . ְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הּוא  ּגדֹול ׁשֹופר ואילּו סתם, ּבׁשֹופר ְְְְִֵַָָָָמדרגֹות

ּגם  ואפילּו ראׁשֹון', ּד'ּבית מהּׁשֹופר יֹותר ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנעלה

היה  הּׁשֹופר קֹול ׁשרק ּדמּתןּֿתֹורה, ְֵֶַַַַַָָָָָמהּׁשֹופר

מאד  יסף 6חזק ולא ּגדֹול קֹול הּׁשֹופר 7, אבל , ְְֲַָָָָָָָֹֹ

 ֿ לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן סתם, ׁשֹופר היה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעצמֹו

הּׁשֹופר ׁשּגם ּגדֹול.לבא ׁשֹופר יהיה עצמֹו ְְִֶֶַַַָָָָֹ
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י 1) ע' תשרי סה"מ תו"מ ואילך. 3 ע' (לעיל השנה דראש ב' דיום ההוא ביום והי' ד"ה למאמר המשך הוא זה מאמר

יג.2)ואילך). כז, ס"א.3)ישעי' דר"ה ב' דיום הנ"ל ס"ג.4)ד"ה ואילך.5)שם ג נז, ר"ה דרושי לקו"ת יט,6)ראה יתרו

יט. שם, 7.19)טז. הערה הנ"ל ד"ה וראה יט. ה, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הבא: הפסוק את אומרים השנה, ראש של מוסף בתפילת 'שופרות' פסוקי בין

‰È‰Â1‡e‰‰ ÌBiaהגאולה שתבוא ÏB„bביום ¯ÙBLa Ú˜zÈ ¿»»««ƒ»«¿»»
השופר  קול  רחוקה e‡·eובעקבות  בגלות הנמצאים ‰‡ÌÈ„·Bהיהודים »»¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a גם 'רחוקים' מקומות שהם ¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ
ישראל  לארץ יחזרו והם הרוחני במובן

לאלקות  קרובים להיות וישובו

L„w‰ ¯‰a '‰Ï eÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬«¿««…∆
ÌÈÏLe¯Èa2. ƒ»»ƒ

ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â3 ֿ בדיבור במאמר ¿ƒ¿»≈¿≈
שנה  השנה בראש שנאמר זה המתחיל

ביאור  עם לאור, (ויצא תשכ"ח זו,

לראש  מלכות' ב'דבר אפשר) בדרך

תשע"ה, השנה, «∆ÙBML¯השנה
ÏB„b את מעורר בו התקיעה שקול »

ו'הנדחים' ÔÈÚה'אובדים' ‡e‰ƒ¿«
¯˙BÈa ‰ÏB„b ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿¿»¿≈

,‰ÏÚÓlÓ ‰‡aL כתוצאה ולא ∆»»ƒ¿«¿»
(התעוררות  דלתתא" מ"אתערותא

האדם) מצד ««»∆d„ÈŒÏÚLמלמטה,
הזו, הגדולה ההתעוררות עלֿידי

e¯¯BÚ˙È לאלוקות Ìbלהתקרב ƒ¿¿«
¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿∆∆«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ

ÌÏÈ·LaL) אותם לעורר כדי ∆ƒ¿ƒ»
אותם  ÈtÒÓ˜‰ולקרב ‡Ï…«¿ƒ»

,Ì˙Ò ˙e¯¯BÚ˙‰ התעוררות ƒ¿¿¿»
ביותר,‡l‡רגילה, שנתרחקו כיוון ∆»

אותם  לעורר כדי ˆC¯Bהרי LÈ≈∆
,(¯˙BÈa ‰ÏB„b ˙e¯¯BÚ˙‰a¿ƒ¿¿¿»¿≈

'‰Ï ˙BÂÁzL‰Ï e‡·iL וגם ∆»…¿ƒ¿«¬«
יתקרב  הגדול, ריחוקם למרות ו הם,

לאלקות.

¯‡a˙Â4,,הנזכר הקודם במאמר ¿ƒ¿»≈
‰È‰iL 'ÏB„b ¯ÙBL'‰L∆«»»∆ƒ¿∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ש"ביום נאמר ועליו ∆»ƒ»…
גדול" בשופר יתקע ‰e‡ההוא

˙BÈÁa‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»«¿ƒ
,¯ÙBMaL.ומפרט שהולך כפי ∆«»

¯ÙBM‰ ÔÈÚaL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆¿ƒ¿««»
˙B‚¯„Óe ˙BÈÁa ‰nk LÈ≈«»¿ƒ«¿≈

ÙBL¯שונות, ‰ÓBc BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈∆»

,Lc˜n‰Œ˙È·aL ¯ÙBLÏ Lc˜n‰Œ˙È·Ï ıeÁnL נעלה שהוא ∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆¿≈«ƒ¿»
Ùeb‡יותר, Lc˜n‰Œ˙È··e עצמו˙Èa'aL ¯ÙBL ‰ÓBc BÈ‡ ¿≈«ƒ¿»»≈∆»∆¿«ƒ

ÌÈ˜eÏÈÁ ÌLÈ ÔÎlL ,'ÔBL‡¯ ˙Èa'aL ¯ÙBLÂ 'ÈL הבדלים ≈ƒ¿»∆¿«ƒƒ∆»≈∆¿»ƒƒ
¯‡B·Ók ,˙aLa ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙Ï Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒ«»¿…«»»∆»¿«»«¿»

ÈLe¯„a דברי על החסידות מאמרי ƒ¿≈
¯‡ŒLהמשנה  ÏL ·BËŒÌBÈ"∆…

"˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰5 «»»∆»ƒ¿¿«»
האומרת  המשנה לדברי בהתאם

היו  בשבת שחל שבראשֿהשנה

ואילו  המקדש, בבית בשופר תוקעים

שלא  גזרו חכמים המקדש לבית מחוץ

בקי  שאינו מי שמא (גזירה לתקוע

ללמוד  בקי אצל ילך שופר בתקיעת

ברשות  השופר את ויטלטל ממנו

גם  ומצינו בשבת) האסור באופן הרבים

לימי  ראשון בית ימי בין בדבר הבדלים

שני. בית

Ï"p‰ ˙BÈÁa‰ Ïk ,ÌÓ‡»¿»»«¿ƒ««
בעניין  שונות ודרגות אופנים שהם

שופר  È˜eÏÈÁתקיעת Ì‰≈ƒ≈
,Ì˙Ò ¯ÙBLa ˙B‚¯„Ó לעניין «¿≈¿»¿»

השנה  בראש שופר תקיעת מצוות קיום

ÏB„b ¯ÙBL eÏÈ‡Â בפסוק האמור ¿ƒ»»
לעתיד  שתהיה השופר תקיעת לעניין

ה'אובדים' את (ותעורר לבוא

BÈ˙¯וה'נדחים') ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈
,'ÔBL‡¯ ˙Èa'c ¯ÙBM‰Ó≈«»¿«ƒƒ

eÏÈÙ‡Â יותר ÙBM‰Ó¯נעלה Ìb «¬ƒ«≈«»
ÏB˜ ˜¯L ,‰¯BzŒÔzÓc¿««»∆«

¯ÙBM‰ תורה ÊÁ˜במתן ‰È‰ «»»»»»
„‡Ó6, שהיה בתורה ˜ÏBכמפורש ¿…

ÛÒÈ ‡ÏÂ ÏB„b7, אחד ולפי »¿…»»
פסק, לא היינו יסף", "לא הפירושים

היה  תורה במתן השופר שקול כלומר

פסק  שלא עד חזק כך «¬‡·Ïכל
¯ÙBL ‰È‰ BÓˆÚ ¯ÙBM‰«»«¿»»»

,Ì˙Ò מעלה ללא רגיל, שופר ¿»
Œ„È˙ÚÏמיוחדת, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ

BÓˆÚ ¯ÙBM‰ ÌbL ‡·Ï»…∆««»«¿
ÏB„b ¯ÙBL ‰È‰È שיבאר כפי ƒ¿∆»»
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   תורהלקוטי   )כב
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   שערי אורה  )כג

זסק  .............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד
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   ב"תורת שמואל תרל  )כה

טסק  ............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

טסק  ...........................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"רצת'ספר המאמרים ה –ספר המאמרים   )כז

עק  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

עאק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

עגק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

דעק  ...................  לשבוע יום הכיפוריםלוח זמנים   )ל

עהק  .............  כ"ויו ק"לשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לא



g"kyz'dו ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

(ּגם ÔÈÚ‰Âב) הּׁשֹופר ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶַַַָָָ

ׁשל  ענין הּוא סתם) ְְִֶָָָׁשֹופר

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו כּו', אףֿעלּֿפי 8התעֹוררּות ְְְְִִֶַַַַַָָ

רמז  הּכתּוב, ּגזרת ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתקיעת 

ונרּדמים  מּׁשנתכם יׁשנים עּורּו ּכלֹומר, ּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָיׁש

וזכרּו ּבתׁשּובה וחזרּו מּתרּדמתכם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהקיצּו

הרמּב"ם  ּכֹותב זה ׁשענין [ּולהעיר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבֹוראכם.

ּתׁשּובה, ּבהלכֹות אּלא) ׁשֹופר, ּבהלכֹות ְְְְְִִֶָָָֹ(לא

ענין  הּוא הּׁשֹופר ׁשענין יֹותר מּודגׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבזה

קֹול  טבע ׁשּזהּו לפי והינּו ּתׁשּובה], ְְְְְְִִֶֶֶַַָהתעֹוררּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ועם 9הּׁשֹופר, ּבעיר ׁשֹופר יּתקע אם ְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשל  ענין נעׂשה הּׁשֹופר ׁשעלֿידי יחרדּו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא

הענינים  ּפרטי ּבכל וחֹודרת ׁשּפֹועלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָחרדה

הּגּוף" זה קטּנה ּגם 10ׁשּב"עיר ׁשּמצינּו ּוכפי . ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

ּדכתיב  ּדמּתןּֿתֹורה העם 11ּבּׁשֹופר ּכל וּיחרד ְְֱִִֶַַַַַָָָָָ

ּבכל  וחדר ּפעל הּׁשֹופר ׁשּקֹול ּבּמחנה, ְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָאׁשר

הּבט  מּבלי יׂשראל, מּבני ואחד אחד ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהעם,

 ֿ ׁשּבמּתן וזהּו כּו'. ודרּגתֹו ּומּצבֹו מעמדֹו ְְְְֲֶֶַַַַַַָָָעל

גֹו' מׁשכני להּקּב"ה יׂשראל ּכנסת אמרה ,12ּתֹורה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּלכן  זאת, אֹומרת האלקית נפׁש ׁשרק ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּדאף

יחיד  לׁשֹון מׁשכני ׁשהענין 13נאמר [לפי , ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

העם  ּברח ּדּֿכי ּבאֹופן היה מצרים ,14ּדיציאת ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ּבּתניא  עדין 15ּכמבֹואר יׂשראל ׁשּבנפׁשֹות ׁשהרע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

קֹודם  עדין זה ׁשהיה לפי כּו', ּבתקּפֹו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָהיה

נפעל  ׁשעלֿידיֿזה לכ נֹוסף הרי כּו'], ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָהעבֹודה

נרּוצה, ּדאחרי הענין רּבים,אחרּֿכ לׁשֹון ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

לפניֿזה, ּגם הּנה הּבהמית, נפׁש על ּגם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּדקאי
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ה"ד.8) פ"ג תשובה תקפא.9)הל' סי' טואו"ח גם וראה ו. ג, ב.10)עמוס לב, נדרים יד. ט, טז.11)קהלת שם, יתרו

(א).12) ג פ"א, שהש"ר וראה ד. א, השירים ד.13)שיר ב, ויקרא לקו"ת ה.14)ראה יד, פל"א.15)בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˙Ò ¯ÙBL Ìb) ¯ÙBM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»ƒ¿««»«»¿»

גדול" "שופר דווקא ‰˙e¯¯BÚ˙ולאו ÏL ÔÈÚ ‡e‰ לתשובה ) הלב ƒ¿»∆ƒ¿¿
לאלוקות  ‰¯Ì"aÓולהתקרבות ·˙kL BÓk ,'eÎ8 תוכנה אודות ¿∆»«»«¿«

שופר  תקיעת מצוות של ŒL‡¯aועניינה ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ«»¿…
,·e˙k‰ ˙¯Êb ‰M‰ מצוה ולא «»»¿≈««»

והגיון, בשכל Ba,מובנת LÈ ÊÓ∆̄∆≈
,¯ÓBÏk שהתקיעה הוא והרמז ¿«

הוא  שתוכנה קריאה היא e¯eÚבשופר
ÌÈÓc¯Â ÌÎ˙MÓ ÌÈLÈ¿≈ƒƒ¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ
e¯ÊÁÂ ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰»ƒƒ«¿≈«¿∆¿ƒ¿

.ÌÎ‡¯Ba e¯ÎÊÂ ‰·eL˙aƒ¿»¿ƒ¿»¬∆
‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe] הרמז אודות ¿»ƒ∆ƒ¿»∆

שופר, תקיעת ≈Bk˙·שבמצוות
,¯ÙBL ˙BÎÏ‰a ‡Ï) Ì"aÓ¯‰»«¿«…¿ƒ¿»
‰ÊaL ,‰·eLz ˙BÎÏ‰a (‡l‡∆»¿ƒ¿¿»∆»∆
¯ÙBM‰ ÔÈÚL ¯˙BÈ L‚„eÓ¿»≈∆ƒ¿««»

הוא  המצווה  ÔÈÚותוכן ‡e‰ƒ¿«
eÈ‰Â ,[‰·eLz ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿¿»¿«¿

e‰fL ÈÙÏ ההתעוררות Ú·Ëעניין ¿ƒ∆∆∆«
·e˙kL BÓk ,¯ÙBM‰ ÏB˜9 «»¿∆»

Úa ¯ÙBL Ú˜zÈ Ì‡‡Ï ÌÚÂ ¯È ƒƒ»«»¿ƒ¿»…
,e„¯ÁÈ שזהו למדים זה ומכתוב ∆¡»

השופר  התקיעה È„ÈŒÏÚLטבע קול ∆«¿≈
ÏLשל  ÔÈÚ ‰NÚ ¯ÙBM‰«»«¬∆ƒ¿»∆

‰„¯Á מעוררת שההתעוררות היינו ¬»»
שמים  ויראת ∆∆∆ÏÚBtL˙פחד

ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ
"Ûeb‰ ‰Ê ‰pË˜ ¯ÈÚ"aL10 ∆¿ƒ¿«»∆«

יתקע  "אם הכתוב לשון משקל על

היינו  יחרדו", לא ועם בעיר שופר

בכל  העם את מעורר השופר שקול

בלב  ההתעוררות את גם כולה, העיר

את  שמדמה בלשון מבארים האדם

..." הגמרא: (ובלשון ל"עיר" האדם

עיר  וגו' ואנשים קטנה עיר דכתיב מאי

אלו  מעט בה ואנשים הגוף זה קטנה

וסבב  גדול מלך אליה ובא אברים,

מצודים  עליה ובנה הרע יצר זה אותה

רבנו  וכדברי טוב", יצר זה וחכם מסכן איש בה ומצא עוונות אלו וחרמים

האלוקית  הנפש שבאדם, הנפשות שתי בין שהמאבק התניא בספר הזקן

לכבוש  רוצה אחד שכל עיר על הנלחמים מלכים לשני דומה הבהמית, והנפש

מעוררת  השופר שתקיעת הכתוב ודברי כרצונו), יושביה את ולהנהיג אותה

האדם, פרטי כל על משפיעה שההתעוררות מתפרשים העיר בכל חרדה

קטנה". ל"עיר הנמשל

‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBMa Ìb eÈˆnL ÈÙÎe כללית הייתה שהשפעתו ¿ƒ∆»ƒ««»¿««»
הפרטים בכל וחדרה ‡È˙Îc11¯L·ומקיפה ÌÚ‰ Ïk „¯ÁiÂ ƒ¿ƒ«∆¡«»»»¬∆

ÏÚt ¯ÙBM‰ ÏBwL ,‰Ána««¬∆∆«»»«
„Á‡ ÏÎa ,ÌÚ‰ ÏÎa ¯„ÁÂ¿»«¿»»»¿»∆»
ÈÏaÓ ,Ï‡¯NÈ ÈaÓ „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
B·vÓe B„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰«≈««¬»«»

'eÎ B˙b¯„Â של השופר קול (וכך ¿«¿»
מי  גם כולם, את מעורר השנה ראש

אדם  ובכל נחות, רוחני במצב שנמצא

בכל  חודרת ההתעוררות בפרט

BzŒÔzÓaL¯‰מציאותו). e‰ÊÂ¿∆∆¿««»
‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡»¿»¿∆∆ƒ¿»≈««»»

'B‚ ÈÎLÓ12, ב'שיר הפסוק כלשון »¿≈ƒ
הביאני  נרוצה אחריך "משכני השירים'

חדריו" LÙהמלך ˜¯L Û‡c¿«∆«∆∆
,˙‡Ê ˙¯ÓB‡ ˙È˜Ï‡‰ כל ולא »¡…ƒ∆∆…

את  גם הכוללת האדם של המציאות

הבהמית, Ó‡¯הנפש ÔÎlL∆»≈∆¡«
„ÈÁÈ ÔBLÏ ÈÎLÓ13ÈÙÏ] , »¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
למתןֿתורה  להגיע כדי הייתה שמטרתו

Á¯a ÈkŒc ÔÙB‡a ‰È‰»»¿∆¿ƒ»«
ÌÚ‰14, ולהתנתק להתרחק כדי »»

מצרים «¿»B·Ók‡¯מטומאת
‡Èza15 ויציאה ב'בריחה' שהצורך ««¿»

כיוון  היה ממצרים ומיידית מהירה

Ï‡¯NÈ ˙BLÙaL Ú¯‰L∆»«∆¿«¿ƒ¿»≈
,'eÎ Bt˜˙a ‰È‰ ÔÈ„Ú ובני ¬«ƒ»»¿»¿

מוכנים  היו לא עצמם מצד ישראל

מצרים ליציאת È‰L‰וראויים ÈÙÏ¿ƒ∆»»
,['eÎ ‰„B·Ú‰ Ì„B˜ ÔÈ„Ú ‰Ê∆¬«ƒ∆»¬»
תורה  שבמתן מזה עולה לכאורה ואם

ישראל  בני של המציאות פרטי כל לא

בניגוד  לאלוקות, והתקרבו התעוררו

את  מעורר השופר שקול לעיל לאמור

מציאותו, בכל וחודר האדם פרטי כל

CkŒ¯Á‡ ÏÚÙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL CÎÏ ÛÒB È¯‰"ה"משכני לאחר ¬≈»¿»∆«¿≈∆ƒ¿«««»
נפעל בלבד, האלוקית הנפש על ומדבר יחיד בלשון «¿ÔÈÚ‰»ƒהאמור

È‡˜c ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,‰ˆe¯ EÈ¯Á‡c המכווןLÙ ÏÚ Ìb ¿«¬∆»»¿«ƒ¿»≈««∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ יותר מאוחר השפיע תורה מתן למעשה מיד, לא אם שגם כך ««¬ƒ
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

מבּקׁשת  עלּֿכל-ּפנים לבּדּה האלקית נפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכאׁשר

נעלית  התעֹוררּות ׁשל ענין זה הרי גֹו', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָמׁשכני

הוי' ּדוּירד הּגילּוי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ועד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָכּו'.

סיני  הר אלקי16על הוי' ּדאנכי ,17ּבאֹופן ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹ

אחד 18והינּו לכל נמׁש מּתןּֿתֹורה ׁשּבׁשעת , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָ

אינּנּו אׁשר ואת ּפה יׁשנֹו אׁשר [את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹמּיׂשראל

ּבאֹופן 19ּפה  נׁשמֹותיהם ניצֹוץ ּבכל הוי' ּבחינת [ ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

נקרא  ׁשּיהא עד ּכלּֿכ ּבֹו ּומתּגּלה מאיר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

וחּיּות ּכח ,ׁשּל אלקים ,אלקי ׁשמֹו, ,20על ְְְֱֱֲִֶֶֶַַֹֹֹ

וצעק  הכריז מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּלכן

מּצד  נעׂשה זה וכל הּתֹורה. את לקּבל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרצֹונֹו

הּׁשֹופר. ׁשעלֿידי ְְְִֵֶַַַָההתעֹוררּות

לפעֹול ‡ÌÓג) ּכדי עדין מסּפיק אינֹו זה ּכל »¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַָ

האֹובדים  אצל ּתׁשּובה ְְְְִִֵֶָָהתעֹוררּות

ׁשּירדּו מצרים, ּבארץ והּנּדחים אּׁשּור ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּבארץ

ּומצרים. אּׁשּור ּבתֹו ונבלעּו מּטה ְְְְְְִִִַַַַָָלמּטה

ּבחינֹות  ּב' ּבהם יׁש יֹותר הם 21ּובפרטּיּות הא' . ְְִִִֵֵֵֶָָָ

ּבחינת  הּוא 'אּׁשּור' אּׁשּור, ּבארץ ְְְִִֶֶַַַָהאֹובדים

ּבנֹות  אּׁשרּוני ּכי ּבאׁשרי מּלׁשֹון ,22ּתענּוג, ְְְְֲִִִִִַָָ

ׁשּמחמת  הינּו אּׁשּור, ּבארץ האֹובדים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָּופירּוׁש

ּתאותֹו למּלאות הּזה עֹולם ּתענּוגי אחר ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשרֹודף

ׁשּבנפׁשֹו אלקּות הּניצֹוץ ונׁשקע נאבד ְְְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹהרעה,

חסידּות  ּבדרּוׁשי המבֹואר ּבפירּוׁש23[ועלּֿדר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

ז"ל  רּבֹותינּו מה 24מאמר המאּבד ׁשֹוטה איזהּו ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַ

ּכמאמר  ׁשטּות, הרּוח ׁשּמּצד לֹו, ְְְֲִִֶֶַַַַָּׁשּנֹותנין

ז"ל  אּלאֿאםּֿכן 25רּבֹותינּו חֹוטא אדם אין ִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבחינת  את מאּבד הּוא הרי ׁשטּות, רּוח ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָנכנסה

הּנּדחים  הם והּב' לֹו]. ׁשּנֹותנין ּדחכמה ְְְְִִִֵֶַַַָָָמ"ה
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ו.16) ה, ואתחנן כ. יט, ב.17)יתרו כ, ראה.18)שם ר"פ לקו"ת שמו"ר 19)ראה פמ"א. דר"א פרקי וראה יד. כט, נצבים

שם.20)ספכ"ח. לקו"ת ב'פה.21)ראה ע' ח"ה דברים אוה"ת א. ס, ר"ה דרושי בלקו"ת ההוא ביום והי' ד"ה ויצא 22)ראה

יג. סע"ג.23)ל, צא, מסעי ב. עו, פינחס לקו"ת ה"א.24)ראה פ"ז גיטין ירוש' א. ד, חגיגה א.25)ראה ג, סוטה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכך בנוסף הבהמית, הנפש על LÙגם ¯L‡k ,‰ÊŒÈÙÏ Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿≈∆«¬∆∆∆

,'B‚ ÈÎLÓ ˙Lw·Ó ÌÈtŒÏkŒÏÚ dc·Ï ˙È˜Ï‡‰ כלומר »¡…ƒ¿«»«»»ƒ¿«∆∆»¿≈ƒ
לאלוקות, להתקרב מתעוררת כן הפחות, לכל לבדה, האלוקית הנפש שכאשר

'eÎ ˙ÈÏÚ ˙e¯¯BÚ˙‰ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ הפועל הוא השופר וקול ¬≈∆ƒ¿»∆ƒ¿¿«¬≈
ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אותה. „ÚÂ בכוח ¿«∆«¿≈∆

שנובעת  תורה מתן של ההתעוררות

השופר ‰ÈeÏÈbמקול ‰NÚ«¬∆«ƒ
ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂc16 ¿«≈∆¬»»««ƒ«

בעולם  למטה, אלוקות וגילוי 'ירידת'

‰ÈÂ'הזה, ÈÎ‡c ÔÙB‡a¿∆¿»…ƒ¬»»
EÈ˜Ï‡17, ברוך שהקדוש באופן ¡…∆

ואומר  יהודי לכל מתגלה בעצמו הוא

אלוקיך" ה' "אנוכי בפרט לו

eÈ‰Â18‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLaL , ¿«¿∆ƒ¿«««»
CLÓומתגלה ‡Á„ו'יורד' ÏÎÏ ƒ¿«¿»∆»

] Ï‡¯NiÓ לגבי הכתוב בלשון ƒƒ¿»≈
הוא  ברוך הקדוש של הברית כריתת

ישראל  בני כל עם שהיא ישראל  ובני

הדורות t‰בכל BLÈ ¯L‡ ˙‡∆¬∆∆¿…
‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â19[ ובכל ¿∆¬∆≈∆…

המשכה  יש ישראל מבני ואחד אחד

של ÏÎaוגילוי 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«¬»»¿»
ÔÙB‡a Ì‰È˙BÓL ıBˆÈƒƒ¿≈∆¿∆
ŒÏk Ba ‰lb˙Óe ¯È‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒƒ¿«∆»

Ck בגילוי באדם באה הוי' בחינת »
מאד  רבה ˜¯‡במידה ‡‰iL „Ú«∆¿≈ƒ¿»

בעצמו  BÓLהוי' ÏÚ יהודי אותו של «¿
ElL,בפרט, ÌÈ˜Ï‡ ,EÈ˜Ï‡¡…∆¡…ƒ∆¿

E˙eiÁÂ EÁk20, הוא "אלוקים" כי …¬¿«∆
אילי  "ואת בפסוק (כמו כוח לשון גם

וכאן  החיות, מקור וגם לקח") הארץ

"אנוכי  הכתוב שמשמעות הוא הדגש

הוא  במתןֿתורה האמור אלוקיך" ה'

נעשה  בעצמו, הוא ברוך הקדוש שהוי',

מבני  ואחד אחד כל של והחיות הכוח

בפרט  ‡Á„ישראל Ïk ÔÎlL∆»≈»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â כל רק (ולא בפרט ¿∆»ƒƒ¿»≈
כללי) באופן ÚˆÂ˜העם ÊÈ¯Î‰ƒ¿ƒ¿»«

BBˆ¯L שלו הפרטי Ê‰הרצון ÏÎÂ .‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜Ï הפעולה כל ∆¿¿«≈∆«»¿»∆
תורה  מתן של הזו È„ÈŒÏÚLהגדולה ˙e¯¯BÚ˙‰‰ „vÓ ‰NÚ«¬»ƒ««ƒ¿¿∆«¿≈

¯ÙBM‰ כמובא השנה, בראש השופר תקיעת של והמשמעות התוכן גם וזה «»
הרמב"ם. מדברי לעיל

‰Ê Ïk ÌÓ‡ כל ‚) עם השופר, ידי על תורה מתן של ההתעוררות »¿»»∆
חו  שהיא אף ועל מציאותו,מעלתה פרטי בכל ואחד אחד בכל ≈‡BÈדרת

ÌÈ„·B‡‰ Ïˆ‡ ‰·eLz ˙e¯¯BÚ˙‰ ÏBÚÙÏ È„k ÔÈ„Ú ˜ÈtÒÓ«¿ƒ¬«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿»≈∆»¿ƒ
‰hÓ ‰hÓÏ e„¯iL ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ∆»¿¿«»«»

רוחנית  CB˙aמבחינה eÚÏ·Â¿ƒ¿¿¿
,ÌÈ¯ˆÓe ¯eM‡ זו לא כלומר, «ƒ¿«ƒ

שירדו  כך כדי עד שהתרחקו בלבד

שבארצות  אלא ול'מצרים', ל'אשור'

הדברים  בעומק שקעו עצמן אלו

בתוכם, ש'נבלעו' עד רצויים הבלתי

די  לא אותם לעורר כדי ולכן

רגילה, שופר תקיעת של בהתעוררות

שהיתה  הגדולה בהתעוררות ואפילו

ב"שופר  צורך יש אלא תורה, במתן

דווקא. גדול"

Ì‰a LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
הגדול  השופר וקול שנתרחקו ביהודים

אותם, BÈÁa˙יעורר 'a21 שתי ¿ƒ
שונות. דרגות

ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰ Ì‰ '‡‰»≈»¿ƒ¿∆∆
,¯eM‡ שלהם שההתרחקות אלה «

בסיבת  היא ‰e‡מאלוקות '¯eM‡'«
È¯L‡a ÔBLlÓ ,‚eÚz ˙ÈÁa¿ƒ««¬ƒ¿¿»¿ƒ

˙Ba Èe¯M‡ Èk22Le¯ÈÙe , ƒƒ¿ƒ»≈
eÈ‰ ,¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿∆∆««¿

Û„B¯L ˙ÓÁnL האדם¯Á‡ ∆≈¬«∆≈««
˙Â‡lÓÏ ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚz«¬≈»«∆¿«…
Ú˜LÂ „·‡ ,‰Ú¯‰ B˙Â‡z«¬»»»»∆¡«¿ƒ¿«

BLÙaL ˙e˜Ï‡ ıBˆÈp‰ בתוך «ƒ¡…∆¿«¿
צורך  ויש 'אבוד' והוא התאוות

אותו  לעורר כדי מיוחדת בהתעוררות

‰B·Ó‡¯בתשובה  C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆«¿»
˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a23Le¯ÈÙa ƒ¿≈¬ƒ¿≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó24e‰ÊÈ‡ «¬««≈«≈∆
ÔÈ˙BpM ‰Ó „a‡Ó‰ ‰ËBL∆«¿«≈«∆¿ƒ
,˙eËL Áe¯‰ „vnL ,BÏ∆ƒ«»«¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók25ÔÈ‡ ¿«¬««≈«≈
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‡ËBÁ Ì„‡»»≈∆»ƒ≈
‰"Ó ˙ÈÁa ˙‡ „a‡Ó ‡e‰ È¯‰ ,˙eËL Áe¯ Ba ‰ÒÎƒ¿¿»«¿¬≈¿«≈∆¿ƒ««

,BÏ ÔÈ˙BpL ‰ÓÎÁc המוחין חלק היא שחכמה בחסידות מבואר ¿»¿»∆¿ƒ
בבחינת שקשו  הוא השכל וכאשר השכל, בהתפתחות הראשונית בנקודה ר

החכמה  ולכן והשגה הבנה כאן אין לפרטים, ההסתעפות לפני בלבד, נקודה
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ז g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

(ּגם ÔÈÚ‰Âב) הּׁשֹופר ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶַַַָָָ

ׁשל  ענין הּוא סתם) ְְִֶָָָׁשֹופר

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו כּו', אףֿעלּֿפי 8התעֹוררּות ְְְְִִֶַַַַַָָ

רמז  הּכתּוב, ּגזרת ּבראׁשֿהּׁשנה ׁשֹופר  ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתקיעת 

ונרּדמים  מּׁשנתכם יׁשנים עּורּו ּכלֹומר, ּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָיׁש

וזכרּו ּבתׁשּובה וחזרּו מּתרּדמתכם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהקיצּו

הרמּב"ם  ּכֹותב זה ׁשענין [ּולהעיר, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבֹוראכם.

ּתׁשּובה, ּבהלכֹות אּלא) ׁשֹופר, ּבהלכֹות ְְְְְִִֶָָָֹ(לא

ענין  הּוא הּׁשֹופר ׁשענין יֹותר מּודגׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבזה

קֹול  טבע ׁשּזהּו לפי והינּו ּתׁשּובה], ְְְְְְִִֶֶֶַַָהתעֹוררּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ועם 9הּׁשֹופר, ּבעיר ׁשֹופר יּתקע אם ְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשל  ענין נעׂשה הּׁשֹופר ׁשעלֿידי יחרדּו, ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא

הענינים  ּפרטי ּבכל וחֹודרת ׁשּפֹועלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָחרדה

הּגּוף" זה קטּנה ּגם 10ׁשּב"עיר ׁשּמצינּו ּוכפי . ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

ּדכתיב  ּדמּתןּֿתֹורה העם 11ּבּׁשֹופר ּכל וּיחרד ְְֱִִֶַַַַַָָָָָ

ּבכל  וחדר ּפעל הּׁשֹופר ׁשּקֹול ּבּמחנה, ְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָאׁשר

הּבט  מּבלי יׂשראל, מּבני ואחד אחד ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהעם,

 ֿ ׁשּבמּתן וזהּו כּו'. ודרּגתֹו ּומּצבֹו מעמדֹו ְְְְֲֶֶַַַַַַָָָעל

גֹו' מׁשכני להּקּב"ה יׂשראל ּכנסת אמרה ,12ּתֹורה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּלכן  זאת, אֹומרת האלקית נפׁש ׁשרק ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּדאף

יחיד  לׁשֹון מׁשכני ׁשהענין 13נאמר [לפי , ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

העם  ּברח ּדּֿכי ּבאֹופן היה מצרים ,14ּדיציאת ְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ּבּתניא  עדין 15ּכמבֹואר יׂשראל ׁשּבנפׁשֹות ׁשהרע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

קֹודם  עדין זה ׁשהיה לפי כּו', ּבתקּפֹו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָהיה

נפעל  ׁשעלֿידיֿזה לכ נֹוסף הרי כּו'], ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָהעבֹודה

נרּוצה, ּדאחרי הענין רּבים,אחרּֿכ לׁשֹון ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

לפניֿזה, ּגם הּנה הּבהמית, נפׁש על ּגם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּדקאי
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ה"ד.8) פ"ג תשובה תקפא.9)הל' סי' טואו"ח גם וראה ו. ג, ב.10)עמוס לב, נדרים יד. ט, טז.11)קהלת שם, יתרו

(א).12) ג פ"א, שהש"ר וראה ד. א, השירים ד.13)שיר ב, ויקרא לקו"ת ה.14)ראה יד, פל"א.15)בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˙Ò ¯ÙBL Ìb) ¯ÙBM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»ƒ¿««»«»¿»

גדול" "שופר דווקא ‰˙e¯¯BÚ˙ולאו ÏL ÔÈÚ ‡e‰ לתשובה ) הלב ƒ¿»∆ƒ¿¿
לאלוקות  ‰¯Ì"aÓולהתקרבות ·˙kL BÓk ,'eÎ8 תוכנה אודות ¿∆»«»«¿«

שופר  תקיעת מצוות של ŒL‡¯aועניינה ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ«»¿…
,·e˙k‰ ˙¯Êb ‰M‰ מצוה ולא «»»¿≈««»

והגיון, בשכל Ba,מובנת LÈ ÊÓ∆̄∆≈
,¯ÓBÏk שהתקיעה הוא והרמז ¿«

הוא  שתוכנה קריאה היא e¯eÚבשופר
ÌÈÓc¯Â ÌÎ˙MÓ ÌÈLÈ¿≈ƒƒ¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ
e¯ÊÁÂ ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰»ƒƒ«¿≈«¿∆¿ƒ¿

.ÌÎ‡¯Ba e¯ÎÊÂ ‰·eL˙aƒ¿»¿ƒ¿»¬∆
‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe] הרמז אודות ¿»ƒ∆ƒ¿»∆

שופר, תקיעת ≈Bk˙·שבמצוות
,¯ÙBL ˙BÎÏ‰a ‡Ï) Ì"aÓ¯‰»«¿«…¿ƒ¿»
‰ÊaL ,‰·eLz ˙BÎÏ‰a (‡l‡∆»¿ƒ¿¿»∆»∆
¯ÙBM‰ ÔÈÚL ¯˙BÈ L‚„eÓ¿»≈∆ƒ¿««»

הוא  המצווה  ÔÈÚותוכן ‡e‰ƒ¿«
eÈ‰Â ,[‰·eLz ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿¿»¿«¿

e‰fL ÈÙÏ ההתעוררות Ú·Ëעניין ¿ƒ∆∆∆«
·e˙kL BÓk ,¯ÙBM‰ ÏB˜9 «»¿∆»

Úa ¯ÙBL Ú˜zÈ Ì‡‡Ï ÌÚÂ ¯È ƒƒ»«»¿ƒ¿»…
,e„¯ÁÈ שזהו למדים זה ומכתוב ∆¡»

השופר  התקיעה È„ÈŒÏÚLטבע קול ∆«¿≈
ÏLשל  ÔÈÚ ‰NÚ ¯ÙBM‰«»«¬∆ƒ¿»∆

‰„¯Á מעוררת שההתעוררות היינו ¬»»
שמים  ויראת ∆∆∆ÏÚBtL˙פחד

ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»¿»≈»ƒ¿»ƒ
"Ûeb‰ ‰Ê ‰pË˜ ¯ÈÚ"aL10 ∆¿ƒ¿«»∆«

יתקע  "אם הכתוב לשון משקל על

היינו  יחרדו", לא ועם בעיר שופר

בכל  העם את מעורר השופר שקול

בלב  ההתעוררות את גם כולה, העיר

את  שמדמה בלשון מבארים האדם

..." הגמרא: (ובלשון ל"עיר" האדם

עיר  וגו' ואנשים קטנה עיר דכתיב מאי

אלו  מעט בה ואנשים הגוף זה קטנה

וסבב  גדול מלך אליה ובא אברים,

מצודים  עליה ובנה הרע יצר זה אותה

רבנו  וכדברי טוב", יצר זה וחכם מסכן איש בה ומצא עוונות אלו וחרמים

האלוקית  הנפש שבאדם, הנפשות שתי בין שהמאבק התניא בספר הזקן

לכבוש  רוצה אחד שכל עיר על הנלחמים מלכים לשני דומה הבהמית, והנפש

מעוררת  השופר שתקיעת הכתוב ודברי כרצונו), יושביה את ולהנהיג אותה

האדם, פרטי כל על משפיעה שההתעוררות מתפרשים העיר בכל חרדה

קטנה". ל"עיר הנמשל

‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBMa Ìb eÈˆnL ÈÙÎe כללית הייתה שהשפעתו ¿ƒ∆»ƒ««»¿««»
הפרטים בכל וחדרה ‡È˙Îc11¯L·ומקיפה ÌÚ‰ Ïk „¯ÁiÂ ƒ¿ƒ«∆¡«»»»¬∆

ÏÚt ¯ÙBM‰ ÏBwL ,‰Ána««¬∆∆«»»«
„Á‡ ÏÎa ,ÌÚ‰ ÏÎa ¯„ÁÂ¿»«¿»»»¿»∆»
ÈÏaÓ ,Ï‡¯NÈ ÈaÓ „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
B·vÓe B„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰«≈««¬»«»

'eÎ B˙b¯„Â של השופר קול (וכך ¿«¿»
מי  גם כולם, את מעורר השנה ראש

אדם  ובכל נחות, רוחני במצב שנמצא

בכל  חודרת ההתעוררות בפרט

BzŒÔzÓaL¯‰מציאותו). e‰ÊÂ¿∆∆¿««»
‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡»¿»¿∆∆ƒ¿»≈««»»

'B‚ ÈÎLÓ12, ב'שיר הפסוק כלשון »¿≈ƒ
הביאני  נרוצה אחריך "משכני השירים'

חדריו" LÙהמלך ˜¯L Û‡c¿«∆«∆∆
,˙‡Ê ˙¯ÓB‡ ˙È˜Ï‡‰ כל ולא »¡…ƒ∆∆…

את  גם הכוללת האדם של המציאות

הבהמית, Ó‡¯הנפש ÔÎlL∆»≈∆¡«
„ÈÁÈ ÔBLÏ ÈÎLÓ13ÈÙÏ] , »¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
למתןֿתורה  להגיע כדי הייתה שמטרתו

Á¯a ÈkŒc ÔÙB‡a ‰È‰»»¿∆¿ƒ»«
ÌÚ‰14, ולהתנתק להתרחק כדי »»

מצרים «¿»B·Ók‡¯מטומאת
‡Èza15 ויציאה ב'בריחה' שהצורך ««¿»

כיוון  היה ממצרים ומיידית מהירה

Ï‡¯NÈ ˙BLÙaL Ú¯‰L∆»«∆¿«¿ƒ¿»≈
,'eÎ Bt˜˙a ‰È‰ ÔÈ„Ú ובני ¬«ƒ»»¿»¿

מוכנים  היו לא עצמם מצד ישראל

מצרים ליציאת È‰L‰וראויים ÈÙÏ¿ƒ∆»»
,['eÎ ‰„B·Ú‰ Ì„B˜ ÔÈ„Ú ‰Ê∆¬«ƒ∆»¬»
תורה  שבמתן מזה עולה לכאורה ואם

ישראל  בני של המציאות פרטי כל לא

בניגוד  לאלוקות, והתקרבו התעוררו

את  מעורר השופר שקול לעיל לאמור

מציאותו, בכל וחודר האדם פרטי כל

CkŒ¯Á‡ ÏÚÙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL CÎÏ ÛÒB È¯‰"ה"משכני לאחר ¬≈»¿»∆«¿≈∆ƒ¿«««»
נפעל בלבד, האלוקית הנפש על ומדבר יחיד בלשון «¿ÔÈÚ‰»ƒהאמור

È‡˜c ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,‰ˆe¯ EÈ¯Á‡c המכווןLÙ ÏÚ Ìb ¿«¬∆»»¿«ƒ¿»≈««∆∆
,˙ÈÓ‰a‰ יותר מאוחר השפיע תורה מתן למעשה מיד, לא אם שגם כך ««¬ƒ
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מבּקׁשת  עלּֿכל-ּפנים לבּדּה האלקית נפׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכאׁשר

נעלית  התעֹוררּות ׁשל ענין זה הרי גֹו', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָמׁשכני

הוי' ּדוּירד הּגילּוי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ועד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָכּו'.

סיני  הר אלקי16על הוי' ּדאנכי ,17ּבאֹופן ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹ

אחד 18והינּו לכל נמׁש מּתןּֿתֹורה ׁשּבׁשעת , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָ

אינּנּו אׁשר ואת ּפה יׁשנֹו אׁשר [את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹמּיׂשראל

ּבאֹופן 19ּפה  נׁשמֹותיהם ניצֹוץ ּבכל הוי' ּבחינת [ ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

נקרא  ׁשּיהא עד ּכלּֿכ ּבֹו ּומתּגּלה מאיר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

וחּיּות ּכח ,ׁשּל אלקים ,אלקי ׁשמֹו, ,20על ְְְֱֱֲִֶֶֶַַֹֹֹ

וצעק  הכריז מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּלכן

מּצד  נעׂשה זה וכל הּתֹורה. את לקּבל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשרצֹונֹו

הּׁשֹופר. ׁשעלֿידי ְְְִֵֶַַַָההתעֹוררּות

לפעֹול ‡ÌÓג) ּכדי עדין מסּפיק אינֹו זה ּכל »¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַָ

האֹובדים  אצל ּתׁשּובה ְְְְִִֵֶָָהתעֹוררּות

ׁשּירדּו מצרים, ּבארץ והּנּדחים אּׁשּור ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָּבארץ

ּומצרים. אּׁשּור ּבתֹו ונבלעּו מּטה ְְְְְְִִִַַַַָָלמּטה

ּבחינֹות  ּב' ּבהם יׁש יֹותר הם 21ּובפרטּיּות הא' . ְְִִִֵֵֵֶָָָ

ּבחינת  הּוא 'אּׁשּור' אּׁשּור, ּבארץ ְְְִִֶֶַַַָהאֹובדים

ּבנֹות  אּׁשרּוני ּכי ּבאׁשרי מּלׁשֹון ,22ּתענּוג, ְְְְֲִִִִִַָָ

ׁשּמחמת  הינּו אּׁשּור, ּבארץ האֹובדים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָּופירּוׁש

ּתאותֹו למּלאות הּזה עֹולם ּתענּוגי אחר ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשרֹודף

ׁשּבנפׁשֹו אלקּות הּניצֹוץ ונׁשקע נאבד ְְְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹהרעה,

חסידּות  ּבדרּוׁשי המבֹואר ּבפירּוׁש23[ועלּֿדר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

ז"ל  רּבֹותינּו מה 24מאמר המאּבד ׁשֹוטה איזהּו ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַ

ּכמאמר  ׁשטּות, הרּוח ׁשּמּצד לֹו, ְְְֲִִֶֶַַַַָּׁשּנֹותנין

ז"ל  אּלאֿאםּֿכן 25רּבֹותינּו חֹוטא אדם אין ִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבחינת  את מאּבד הּוא הרי ׁשטּות, רּוח ּבֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָנכנסה

הּנּדחים  הם והּב' לֹו]. ׁשּנֹותנין ּדחכמה ְְְְִִִֵֶַַַָָָמ"ה
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ו.16) ה, ואתחנן כ. יט, ב.17)יתרו כ, ראה.18)שם ר"פ לקו"ת שמו"ר 19)ראה פמ"א. דר"א פרקי וראה יד. כט, נצבים

שם.20)ספכ"ח. לקו"ת ב'פה.21)ראה ע' ח"ה דברים אוה"ת א. ס, ר"ה דרושי בלקו"ת ההוא ביום והי' ד"ה ויצא 22)ראה

יג. סע"ג.23)ל, צא, מסעי ב. עו, פינחס לקו"ת ה"א.24)ראה פ"ז גיטין ירוש' א. ד, חגיגה א.25)ראה ג, סוטה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכך בנוסף הבהמית, הנפש על LÙגם ¯L‡k ,‰ÊŒÈÙÏ Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿≈∆«¬∆∆∆

,'B‚ ÈÎLÓ ˙Lw·Ó ÌÈtŒÏkŒÏÚ dc·Ï ˙È˜Ï‡‰ כלומר »¡…ƒ¿«»«»»ƒ¿«∆∆»¿≈ƒ
לאלוקות, להתקרב מתעוררת כן הפחות, לכל לבדה, האלוקית הנפש שכאשר

'eÎ ˙ÈÏÚ ˙e¯¯BÚ˙‰ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ הפועל הוא השופר וקול ¬≈∆ƒ¿»∆ƒ¿¿«¬≈
ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אותה. „ÚÂ בכוח ¿«∆«¿≈∆

שנובעת  תורה מתן של ההתעוררות

השופר ‰ÈeÏÈbמקול ‰NÚ«¬∆«ƒ
ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂc16 ¿«≈∆¬»»««ƒ«

בעולם  למטה, אלוקות וגילוי 'ירידת'

‰ÈÂ'הזה, ÈÎ‡c ÔÙB‡a¿∆¿»…ƒ¬»»
EÈ˜Ï‡17, ברוך שהקדוש באופן ¡…∆

ואומר  יהודי לכל מתגלה בעצמו הוא

אלוקיך" ה' "אנוכי בפרט לו

eÈ‰Â18‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLaL , ¿«¿∆ƒ¿«««»
CLÓומתגלה ‡Á„ו'יורד' ÏÎÏ ƒ¿«¿»∆»

] Ï‡¯NiÓ לגבי הכתוב בלשון ƒƒ¿»≈
הוא  ברוך הקדוש של הברית כריתת

ישראל  בני כל עם שהיא ישראל  ובני

הדורות t‰בכל BLÈ ¯L‡ ˙‡∆¬∆∆¿…
‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â19[ ובכל ¿∆¬∆≈∆…

המשכה  יש ישראל מבני ואחד אחד

של ÏÎaוגילוי 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«¬»»¿»
ÔÙB‡a Ì‰È˙BÓL ıBˆÈƒƒ¿≈∆¿∆
ŒÏk Ba ‰lb˙Óe ¯È‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒƒ¿«∆»

Ck בגילוי באדם באה הוי' בחינת »
מאד  רבה ˜¯‡במידה ‡‰iL „Ú«∆¿≈ƒ¿»

בעצמו  BÓLהוי' ÏÚ יהודי אותו של «¿
ElL,בפרט, ÌÈ˜Ï‡ ,EÈ˜Ï‡¡…∆¡…ƒ∆¿

E˙eiÁÂ EÁk20, הוא "אלוקים" כי …¬¿«∆
אילי  "ואת בפסוק (כמו כוח לשון גם

וכאן  החיות, מקור וגם לקח") הארץ

"אנוכי  הכתוב שמשמעות הוא הדגש

הוא  במתןֿתורה האמור אלוקיך" ה'

נעשה  בעצמו, הוא ברוך הקדוש שהוי',

מבני  ואחד אחד כל של והחיות הכוח

בפרט  ‡Á„ישראל Ïk ÔÎlL∆»≈»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â כל רק (ולא בפרט ¿∆»ƒƒ¿»≈
כללי) באופן ÚˆÂ˜העם ÊÈ¯Î‰ƒ¿ƒ¿»«

BBˆ¯L שלו הפרטי Ê‰הרצון ÏÎÂ .‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜Ï הפעולה כל ∆¿¿«≈∆«»¿»∆
תורה  מתן של הזו È„ÈŒÏÚLהגדולה ˙e¯¯BÚ˙‰‰ „vÓ ‰NÚ«¬»ƒ««ƒ¿¿∆«¿≈

¯ÙBM‰ כמובא השנה, בראש השופר תקיעת של והמשמעות התוכן גם וזה «»
הרמב"ם. מדברי לעיל

‰Ê Ïk ÌÓ‡ כל ‚) עם השופר, ידי על תורה מתן של ההתעוררות »¿»»∆
חו  שהיא אף ועל מציאותו,מעלתה פרטי בכל ואחד אחד בכל ≈‡BÈדרת

ÌÈ„·B‡‰ Ïˆ‡ ‰·eLz ˙e¯¯BÚ˙‰ ÏBÚÙÏ È„k ÔÈ„Ú ˜ÈtÒÓ«¿ƒ¬«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿»≈∆»¿ƒ
‰hÓ ‰hÓÏ e„¯iL ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ∆»¿¿«»«»

רוחנית  CB˙aמבחינה eÚÏ·Â¿ƒ¿¿¿
,ÌÈ¯ˆÓe ¯eM‡ זו לא כלומר, «ƒ¿«ƒ

שירדו  כך כדי עד שהתרחקו בלבד

שבארצות  אלא ול'מצרים', ל'אשור'

הדברים  בעומק שקעו עצמן אלו

בתוכם, ש'נבלעו' עד רצויים הבלתי

די  לא אותם לעורר כדי ולכן

רגילה, שופר תקיעת של בהתעוררות

שהיתה  הגדולה בהתעוררות ואפילו

ב"שופר  צורך יש אלא תורה, במתן

דווקא. גדול"

Ì‰a LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
הגדול  השופר וקול שנתרחקו ביהודים

אותם, BÈÁa˙יעורר 'a21 שתי ¿ƒ
שונות. דרגות

ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰ Ì‰ '‡‰»≈»¿ƒ¿∆∆
,¯eM‡ שלהם שההתרחקות אלה «

בסיבת  היא ‰e‡מאלוקות '¯eM‡'«
È¯L‡a ÔBLlÓ ,‚eÚz ˙ÈÁa¿ƒ««¬ƒ¿¿»¿ƒ

˙Ba Èe¯M‡ Èk22Le¯ÈÙe , ƒƒ¿ƒ»≈
eÈ‰ ,¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿∆∆««¿

Û„B¯L ˙ÓÁnL האדם¯Á‡ ∆≈¬«∆≈««
˙Â‡lÓÏ ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚz«¬≈»«∆¿«…
Ú˜LÂ „·‡ ,‰Ú¯‰ B˙Â‡z«¬»»»»∆¡«¿ƒ¿«

BLÙaL ˙e˜Ï‡ ıBˆÈp‰ בתוך «ƒ¡…∆¿«¿
צורך  ויש 'אבוד' והוא התאוות

אותו  לעורר כדי מיוחדת בהתעוררות

‰B·Ó‡¯בתשובה  C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆«¿»
˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a23Le¯ÈÙa ƒ¿≈¬ƒ¿≈

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó24e‰ÊÈ‡ «¬««≈«≈∆
ÔÈ˙BpM ‰Ó „a‡Ó‰ ‰ËBL∆«¿«≈«∆¿ƒ
,˙eËL Áe¯‰ „vnL ,BÏ∆ƒ«»«¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók25ÔÈ‡ ¿«¬««≈«≈
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‡ËBÁ Ì„‡»»≈∆»ƒ≈
‰"Ó ˙ÈÁa ˙‡ „a‡Ó ‡e‰ È¯‰ ,˙eËL Áe¯ Ba ‰ÒÎƒ¿¿»«¿¬≈¿«≈∆¿ƒ««

,BÏ ÔÈ˙BpL ‰ÓÎÁc המוחין חלק היא שחכמה בחסידות מבואר ¿»¿»∆¿ƒ
בבחינת שקשו  הוא השכל וכאשר השכל, בהתפתחות הראשונית בנקודה ר

החכמה  ולכן והשגה הבנה כאן אין לפרטים, ההסתעפות לפני בלבד, נקודה
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g"kyz'dח ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

מצר, לׁשֹון 'מצרים' ּפירּוׁש מצרים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַּבארץ

כּו'. לדעת לב להם אין והּמצֹוק הּמצֹור ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמחמת

ּדעׁשירּות, הּנּסיֹון יׁשנֹו אּׁשּור ׁשּבארץ ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָוהינּו,

ׁשּלא  ואּלּו ּדענּיּות, הּנּסיֹון יׁשנֹו מצרים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּובארץ

ּבארץ  האֹובדים הם ּדעׁשירּות ּבּנּסיֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָעמדּו

הם  ּדענּיּות ּבּנּסיֹון עמדּו ׁשּלא ואּלּו ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹאּׁשּור,

אֹותם, ּגם לעֹורר ּוכדי מצרים. ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּנּדחים

הּׁשֹופר  לא ואפילּו סתם, ׁשֹופר מסּפיק ְְֲִִַַַָָָֹֹלא

ההתעֹוררּות  להיֹות צריכה אּלא ְְְְְִִִֶַַַָָָּדמּתןּֿתֹורה,

נמׁשכים  ׁשּמּמּנּו ּדוקא, ּגדֹול ׁשֹופר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָעלֿידי

ּגדֹולים  רחמים מי"ג 26ּבחינת למעלה ׁשהם , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָ

(החל  אלּול ּבחֹודׁש המאירֹות הרחמים ְְֱֲִִִֵֶַַָָמּדֹות

אלּול) ימי 27מראׁשֿחֹודׁש ּבעׂשרת יֹותר ּובגילּוי , ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַֹ

ְָּתׁשּובה.

e‰ÊÂ,(סתם) יּתקע ּכתיב ּגדֹול' ׁשּב'ׁשֹופר ּגם ¿∆ְְְִִֶַַָָָָ

הּתֹוקע  מי נזּכר ׁשּפסּוק 26ולא אף ּדהּנה, . ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

לפניֿזה  ׁשּנאמר למה ּבהמׁש הּוא והיה 28זה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

נחל  עד הּנהר מּׁשּבֹולת הוי' יחּבֹוט ההּוא ְֲִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום

יׂשראל, ּבני אחד לאחד ּתלּוקטּו ואּתם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים,

והיה  ּׁשּכתּוב ׁשּמה לֹומר איֿאפׁשר ְְִִֶֶֶַַָָָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשּנזּכר  הוי' על קאי גֹו' יּתקע ההּוא ְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבּיֹום

יתקע, הוהֿליּהֿלמימר ּדאםּֿכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָלפניֿזה,

הּוא  זה לׁשֹון ׁשּמׁשמעּות יּתקע, ׁשּנאמר ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּכיון

לֹומר, צרי עלּֿכרח ּומּמילא, מעצמֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּיּתקע

מהוי'. ׁשּלמעלה מּבחינה היא זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּתקיעה

ּׁשּנאמ  מה ּבּיֹום ועלּֿדר ּכי ּביֹוםֿהּכּפּורים ר ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַ

עליכם  יכּפר הּמכּפר,29הּזה מי נאמר ׁשּלא , ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

הוי' לפני מּבחינת היא ׁשהּכּפרה לפי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָוהינּו

מהוי' למעלה ׁשּלא 30ּתטהרּו, ּבחינה ׁשהּוא , ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּכלל  ּורמיזא אֹות ּבׁשּום מה 31נתּפס ועלּֿפי . ְְְְְִִִַַָָָ

ּגם  למעלה הּוא ּגד ֹול' ׁש'ׁשֹופר  לעיל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּׁשּנתּבאר
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ד.26) נט, שם לקו"ת ואילך.27)ראה א לב, ראה פ' לקו"ת יב.28)ראה ל.29)פסוק טז, כו,30)אחרי אחרי לקו"ת ראה

ב.31)ג. פ, פינחס לקו"ת ב. רנז, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ונוהג  עבירה שעובר ומי מה") "ונחנו (כמו הביטול שם על מ"ה", "כח נקראת

שבנפשו  החכמה של "מה" בחינת את מאבד החכמה, היפך שטות, בדרך

חלילה]. הקדושה, היפך בתוך לשקוע לה וגורם

'a‰Â של להתעוררות וזקוקים מאלוקות שהתרחקו אלו של השני הסוג ¿«
הגדול  ı¯‡aהשופר ÌÈÁcp‰ Ì‰≈«ƒ»ƒ¿∆∆

'ÌÈ¯ˆÓ' Le¯Èt ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈ƒ¿«ƒ
¯Bˆn‰ ˙ÓÁnL ,¯ˆÓ ÔBLÏ¿≈«∆≈¬««»

˜Bˆn‰Â והסבל Ì‰Ïהצרות ÔÈ‡ ¿«»≈»∆
'eÎ ˙Ú„Ï ·Ï בעניני ולהבין ≈»««

‡eM¯אלקות. ı¯‡aL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿∆∆«
˙e¯ÈLÚc ÔBÈqp‰ BLÈ ומי ∆¿«ƒ»«¬ƒ

לתאוות  נגרר בניסיון עומד שאינו

העולם, ÌÈ¯ˆÓותענוגות ı¯‡·e¿∆∆ƒ¿«ƒ
,˙eiÚc ÔBÈqp‰ BLÈ שאינו ומי ∆¿«ƒ»«¬ƒ

מונעים  והסבל העניות בניסיון, עומד

כראוי  ה' את לעבוד ≈¿el‡Âממנו
˙e¯ÈLÚc ÔBÈqpa e„ÓÚ ‡lL∆…»¿«ƒ»«¬ƒ

Ì‰ בפסוק כאן ‰‡ÌÈ„·Bהנקראים ≈»¿ƒ
‡lL el‡Â ,¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿≈∆…
Ì‰ ˙eiÚc ÔBÈqpa e„ÓÚ»¿«ƒ»«¬ƒ≈

בפסוק  כאן ÌÈÁcp‰«ƒ»ƒהנקראים
¯¯BÚÏ È„Îe .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿«ƒ¿≈¿≈

,Ì˙B‡ Ìb'וה'נדחים ה'אובדים' «»
ÙBL¯האמורים, ˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒ»

,Ì˙Ò בראש ההתעוררות את שפועל ¿»
האמורים, הרמב"ם כדברי השנה,

ŒÔzÓc ¯ÙBM‰ ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«»¿««
,‰¯Bz פעל לעיל שכמבואר »

גדולה, ˆ¯ÎÈ‰התעוררות ‡l‡∆»¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿¿«¿≈
epnnL ,‡˜Âc ÏB„b ¯ÙBL»»«¿»∆ƒ∆
ÌÈÓÁ¯ ˙ÈÁa ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ¿ƒ««¬ƒ

ÌÈÏB„b26, הגאולה ביעודי ככתוב ¿ƒ
ומבואר  אקבצך" גדולים "וברחמים

נמשכים  אלו שרחמים בחסידות

גדול", "שופר רחמים Ì‰Lמבחינת ∆≈
גדולים",אל  "רחמים המכונים ה

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"ÈÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ»«¬ƒ
L„BÁaהרגילות  ˙B¯È‡Ó‰«¿ƒ¿∆

L„BÁŒL‡¯Ó ÏÁ‰) ÏeÏ‡¡»≈≈…∆
(ÏeÏ‡27¯˙BÈ ÈeÏÈ‚·e , ¡¿ƒ≈

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa בשופר התקיעה ידי על שנמשכים הרחמים ואילו «¬∆∆¿≈¿»
אלו. מרחמים יותר נעלים גדול

ÈÓ ¯kÊ ‡ÏÂ ,(Ì˙Ò) Ú˜zÈ ·È˙k 'ÏB„b ¯ÙBL'aL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿»»¿ƒƒ»«¿»¿…ƒ¿»ƒ
Ú˜Bz‰26¯Ó‡pL ‰ÓÏ CLÓ‰a ‡e‰ ‰Ê ˜eÒtL Û‡ ,‰p‰c . «≈«¿ƒ≈«∆»∆¿∆¿≈¿«∆∆¡«

‰ÊŒÈÙÏ28‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â ƒ¿≈∆¿»»««
¯‰p‰ ˙ÏBaMÓ 'ÈÂ‰ ËBaÁÈ«¿¬»»ƒƒ∆«»»
Ìz‡Â ,ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „Ú«««ƒ¿«ƒ¿«∆
Èa „Á‡ „Á‡Ï eË˜eÏz¿¿¿««∆»¿≈

,Ï‡¯NÈ לא הכתוב לכאורה ואם ƒ¿»≈
מאליו  מובן כי התוקע מי מפרש

הפסוק  כי הוא, ברוך לקדוש שהכוונה

הקודמים, לפסוקים בהמשך אמור

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ∆¿»«
ÌBia ‰È‰Â ·e˙kM ‰nL∆«∆»¿»»«

È‡˜ 'B‚ Ú˜zÈ ‡e‰‰ מכווןÏÚ «ƒ»«»≈«
ÔkŒÌ‡c ,‰ÊŒÈÙÏ ¯kÊpL 'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿ƒ≈

¯ÓÈÓÏ dÈÏŒ‰Â‰ לפסוק – לו היה ¬»≈¿≈«
לומר –,Ú˜˙È שהתקיעה כך ƒ¿«

בפסוקים  שנזכר למי מתייחסת

Ú˜zÈ,הקודמים ¯Ó‡pL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆¡«ƒ»«
‡e‰ ‰Ê ÔBLÏ ˙eÚÓLnL∆«¿»»∆
ŒÏÚ ,‡ÏÈnÓe BÓˆÚÓ Ú˜ziL∆ƒ»«≈«¿ƒ≈»«

EÁ¯kבהכרח,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ »¿¬»ƒ«
‰ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰ÚÈ˜zL∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»

'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL בפסוקים הנזכר ∆¿«¿»≈¬»»
ה'...". יחבוט ההוא "ביום הקודמים,

ŒÌBÈa ¯Ó‡pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆∆¡«¿
¯tÎÈ ‰f‰ ÌBia Èk ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ««∆¿«≈

ÌÎÈÏÚ29ÈÓ ¯Ó‡ ‡lL , ¬≈∆∆…∆¡«ƒ
,¯tÎn‰ לקדוש הכוונה שכמובן אף «¿«≈
הוא, tk‰L¯‰ברוך ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆««»»

'ÈÂ‰ ÈÙÏ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬»»
,e¯‰Ëz פירושו הוי'" ו"לפני ƒ¿»

'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ30‡e‰L , ¿«¿»≈¬»»∆
˙B‡ ÌeLa Òt˙ ‡lL ‰ÈÁa¿ƒ»∆…ƒ¿»¿

ÏÏk ‡ÊÈÓ¯e31 אות שום ואין ¿ƒ»¿»
רמז  או כינוי להיות שיכולים וביטוי

כך. כל גבוהה לדרגה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'ÏB„b ¯ÙBL'L∆»»¿«¿»
LÈ ,‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰Ó Ìb«≈«»¿««»≈
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ּׁשּכתּוב  ׁשּמה לֹומר, יׁש ּדמּתןּֿתֹורה, ְֵֵֶֶַַַַַָָָמהּׁשֹופר

ׁשּלא  ּבחינה "ׁשהּוא הּתֹוקע, מי נזּכר ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹיּתקע,

למעלה  זה הרי ּכלל", ּורמיזא אֹות ּבׁשּום ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָנתּפס

אף  ּכי ּבמּתןּֿתֹורה, ׁשּנאמר אנכי מּבחינת ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּגם

ּבּזהר  איתא ּדמּתןּֿתֹורה ל'אנכי' ּבנֹוגע 32ׁשּגם ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אתרמיז  ּדלא ׁשאנכי, מי אנכי ּבחינת ְְְִִִִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשהּוא

ּבׁשם  נקרא זה הרי מּכלֿמקֹום ּכלל, וקֹוץ ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָּבאֹות

מי  נזּכר לא ּגדֹול' ּב'ׁשֹופר מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹאנכי,

זֹו ׁשּתקיעה לפי 'אנכי', לא אפילּו ּכלל, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹהּתֹוקע

ּגם  ׁשּלמעלה יתּבר ועצמּותֹו מּמהּותֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהיא

אנכי. ְִִִַָֹמּבחינת

ÔÂÈÎÂ ּדיּתקע הּגילּוי מעלת ּגדלה ׁשּכלּֿכ ¿≈»ְְֲִִֶַַַַָָָָָ

על  אפילּו ּפֹועל זה הרי ּגדֹול, ְֲֲִֵֵֶַָָּבׁשֹופר

[ּובכללּות  ּבהם ּתלּויֹות ׁשאינן סיּבֹות ׁשּמּצד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

מהּדברים  ׁשהּוא כּו', הּיצרֿהרע מּצד זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרי

ּדכתיב  ׁשּבראם, הּקּב"ה עליהם 33ׁשּמתחרט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרעֹותי  ּומּצב 34ואׁשר ּבמעמד הם נמצאים [ ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּנאבדּו האֹובדים, אפילּו ונּדחים, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָּדאֹובדים

אּלּו ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה רחמנאֿליצלן, ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָלגמרי

אמרּו ׁשעליהם נּדחים, רק ׁשאין 34ׁשהם ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּתׁש לעׂשֹות ּבידֹו יבאּומסּפיקין הם ׁשּגם ּובה, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

והׁשּתחוּו ּבירּוׁשלים, הּקדׁש ּבהר להוי' ְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹויׁשּתחוּו

ּפנימי  ּביטּול ענין ׁשהּוא וההׁשּתחואה 35ּדיקא, , ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

הינּו הּקֹודׁש, ּבהר ּתהיה הר 36ּגּופא רק לא , ְְְִֶֶַַַַַָֹ

הר  ׁשּקראֹו ּכאברהם האהבה 37סתם, ׁשּבחינת , ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ

הּמיׁשֹור, מארץ ׁשּבֹולט הר ּכמֹו הר, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַנקראת

ׁשּבבחינת  האהבה על ּדקאי הּקדׁש, ּבהר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

ּגּופא  ּובזה חכמה, ּבחינת הּוא קדׁש ּכי ְְִִִֶֶַָָָָֹּביטּול,

ׁשלם  יראה ּבירּוׁשלים, הּקדׁש) ׁשלמּות 38(ּבהר , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּתּתאה,36הּיראה  מּיראה רק (לא למעלה ׁשהיא , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

היא  עיּלאה יראה ּכי עיּלאה, מּיראה ּגם ְְִִִִִִִֶַָָָָָָָאּלא)
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ו.32) ד, סה"ד.33)מיכה פ"ג תענית ירושלמי ב. נב, ב.34)סוכה פה, ב.35)יומא צח, ברכה לקו"ת לקו"ת 36)ראה ראה

ב. ס, ר"ה א.37)דרושי פח, י.38)פסחים פנ"ו, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L" ,Ú˜Bz‰ ÈÓ ¯kÊ ‡ÏÂ ,Ú˜zÈ ·e˙kM ‰nL ,¯ÓBÏ«∆«∆»ƒ»«¿…ƒ¿»ƒ«≈«∆

,"ÏÏk ‡ÊÈÓ¯e ˙B‡ ÌeLa Òt˙ ‡lL ‰ÈÁa נאמר הכתוב ולכן ¿ƒ»∆…ƒ¿»¿¿ƒ»¿»
נעלית  בחינה אותה על כי ממילא, היא התקיעה כאילו שמשמעו בלשון

ביטוי, שום לומר אפשר אי התקיעה באה Ìbשממנה ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«¿»«
ŒÔzÓa ¯Ó‡pL ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ∆∆¡«¿««

,‰¯Bz מדובר עליה שהתקיעה כשם »
נעלית  גדול, בשופר תקיעה כאן,

תורה, מתן של ‡Ûמהתקיעה Èkƒ«
ŒÔzÓc 'ÈÎ‡'Ï Ú‚Ba ÌbL∆«¿≈«¿»…ƒ¿««

‡˙È‡ ‰¯Bz מובא¯‰fa32 »ƒ»«…«
נעלית  בדרגה אלקות הוא ש"אנכי"

ותארים  בשמות שנקראות הדרגות מכל

כיון  ‡ÈÎשונים ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»…ƒ
ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc ,ÈÎ‡L ÈÓ שלא ƒ∆»…ƒ¿…ƒ¿»ƒ

ŒÏkÓנרמז  ,ÏÏk ıB˜Â ˙B‡a¿¿¿»ƒ»
ÌLa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆ƒ¿»¿≈

,ÈÎ‡ ביטוי ישנו סוף שסוף היינו »…ƒ
הזו  הנעלית הדרגה את שמבטא כלשהו

'ÏB„b ¯ÙBL'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»»
,ÏÏk Ú˜Bz‰ ÈÓ ¯kÊ ‡Ï…ƒ¿»ƒ«≈«¿»
ÈÙÏ ,'ÈÎ‡' ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…»…ƒ¿ƒ
B˙e‰nÓ ‡È‰ BÊ ‰ÚÈ˜zL∆¿ƒ»ƒƒ«

C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ ברוך הקדוש ¿«¿ƒ¿»≈
בעצמו  Ìbהוא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«

ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ששום דרגה וזו ƒ¿ƒ«»…ƒ
נאמר  ולכן אותה לבטא יכול לא ביטוי

כאילו  שמשמעו באופן "יתקע"

שום  אין כי מעצמה היא התקיעה

עצמותו  את 'לתפוס' שיכול ביטוי

גדול". ב"שופר זו תקיעה באה שממנו

˙ÏÚÓ ‰Ï„b CkŒÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»¿»«¬«
˜zÈc ÈeÏÈb‰,ÏB„b ¯ÙBLa Ú «ƒ¿ƒ»«¿»»

ונעלית  ית', מעצמותו בא שהוא

כמבואר  במתןֿתורה, שהיה מהגילוי

ÏÚBtלעיל, ‰Ê È¯‰ התעוררות ¬≈∆≈
לאלוקות  ‡elלהתקרב ÏÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«≈

˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙BaÈÒ „vnL∆ƒ«ƒ∆≈»¿
„vÓ ‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎ·e] Ì‰a»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ«

,'eÎ Ú¯‰Œ¯ˆi‰ אפשר ואי «≈∆»«
יצר  לו שיש בכך האדם את להאשים

כיוון  ז"ל e‰L‡הרע חכמינו כמאמר ∆
Ì‰ÈÏÚ Ë¯Á˙nL ÌÈ¯·c‰Ó≈«¿»ƒ∆ƒ¿»≈¬≈∆

·È˙Îc ,Ì‡¯aL ‰"aw‰33È˙BÚ¯‰ ¯L‡Â34 ברוך הקדוש ואם «»»∆¿»»ƒ¿ƒ«¬∆¬≈ƒ

שיש  שהעובדה בוודאי הרע, היצר בריאת על כביכול, מתחרט, בעצמו הוא

בו  התלוי דבר לא היא הרע יצר vÓe·לאדם „ÓÚÓa Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ [ƒ¿»ƒ≈¿«¬»«»
,ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡c ולכן ביותר ונעלית גדולה היא גדול השופר ופעולת ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ

,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ È¯Ó‚Ï e„·‡pL ,ÌÈ„·B‡‰ eÏÈÙ‡ שאין ונראה ¬ƒ»¿ƒ∆∆∆¿¿«¿≈«¬»»ƒ¿»
הם  גם לקדושה, שייכות כל להם

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰יתעוררו 
,ÌÈÁc ˜¯ Ì‰L el‡ הם שגם ≈∆≈«ƒ»ƒ

לגמרי  נאבדו לא אבל הרבה התרחקו

e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL34ÔÈ‡L ∆¬≈∆»¿∆≈
˙BNÚÏ B„Èa ÔÈ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿»«¬

,‰·eLz להם קשה רגיל ובמצב ¿»
בתשובה  e‡·Èלהתעורר Ì‰ ÌbL∆«≈»…

L„w‰ ¯‰a 'ÈÂ‰Ï eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬«¬»»¿««…∆
,‡˜Èc eÂÁzL‰Â ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»»ƒ¿ƒ¿«¬»¿»

ÈÓÈt ÏeËÈa ÔÈÚ ‡e‰L35, ∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
מכופף  המשתחווה שבגשמיות כשם

כך  עצמו, את ומנמיך גופו קומת את

ביטול  על מורה השתחוואה ברוחניות

העצמית  היישות של עמוק פנימי

‡Ùeb ‰‡ÂÁzL‰‰Â עצמה ¿«ƒ¿«¬»»»
eÈ‰ ,L„Bw‰ ¯‰a ‰È‰z36, ƒ¿∆¿««∆«¿

Ì‰¯·‡k ,Ì˙Ò ¯‰ ˜¯ ‡Ï…««¿»¿«¿»»
¯‰ B‡¯wL37, ז"ל חכמינו כמאמר ∆¿»«

"הר", המקדש למקום קרא שאברהם

לו  קרא ויעקב "שדה" לו קרא יצחק

‰‡‰·‰"בית" ˙ÈÁaL בכל ∆¿ƒ«»«¬»
נמוכה  בדרגה אהבה גם הדרגות,

ËÏBaL ¯‰ BÓk ,¯‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«¿«∆≈
,¯BLÈn‰ ı¯‡Ó שיש האדם כך ≈∆∆«ƒ

אדם, בני משאר נעלה ה' אהבת בליבו

יגיעו  שאליה ההשתוואה וכאן

מתוך  רק לא היא והנדחים, האובדים

נמוכה  בדרגה רגילה, ה' «∆‡l‡אהבת
È‡˜c ,L„w‰ ¯‰a היא שהכוונה ¿««…∆¿»≈

,ÏeËÈa ˙ÈÁ·aL ‰·‰‡‰ ÏÚ«»«¬»∆ƒ¿ƒ«ƒ
,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ L„˜ Èkƒ…∆¿ƒ«»¿»

L„w‰ ¯‰a) ‡Ùeb ‰Ê·e עצמו( »∆»¿««…∆
,ÌÈÏLe¯Èa אותיות‰‡¯È ƒ»«ƒƒ¿»

ÌÏL38‰‡¯i‰ ˙eÓÏL ,36, »≈¿≈«ƒ¿»
מושלמת  בדרגה ה' È‰L∆ƒ‡יראת

‰‡¯iÓ ˜¯ ‡Ï) ‰ÏÚÓÏ¿«¿»…«ƒƒ¿»
,‰‡zz נמוכה בדרגה תחתונה, יראה «»»

,‰‡lÈÚ ‰‡¯iÓ Ìb (‡l‡ גבוהה בדרגה עליונה, È¯‡‰יראה Èk ∆»«ƒƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿»
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ט g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

מצר, לׁשֹון 'מצרים' ּפירּוׁש מצרים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַּבארץ

כּו'. לדעת לב להם אין והּמצֹוק הּמצֹור ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמחמת

ּדעׁשירּות, הּנּסיֹון יׁשנֹו אּׁשּור ׁשּבארץ ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָוהינּו,

ׁשּלא  ואּלּו ּדענּיּות, הּנּסיֹון יׁשנֹו מצרים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּובארץ

ּבארץ  האֹובדים הם ּדעׁשירּות ּבּנּסיֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָעמדּו

הם  ּדענּיּות ּבּנּסיֹון עמדּו ׁשּלא ואּלּו ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹאּׁשּור,

אֹותם, ּגם לעֹורר ּוכדי מצרים. ּבארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּנּדחים

הּׁשֹופר  לא ואפילּו סתם, ׁשֹופר מסּפיק ְְֲִִַַַָָָֹֹלא

ההתעֹוררּות  להיֹות צריכה אּלא ְְְְְִִִֶַַַָָָּדמּתןּֿתֹורה,

נמׁשכים  ׁשּמּמּנּו ּדוקא, ּגדֹול ׁשֹופר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָעלֿידי

ּגדֹולים  רחמים מי"ג 26ּבחינת למעלה ׁשהם , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָ

(החל  אלּול ּבחֹודׁש המאירֹות הרחמים ְְֱֲִִִֵֶַַָָמּדֹות

אלּול) ימי 27מראׁשֿחֹודׁש ּבעׂשרת יֹותר ּובגילּוי , ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַֹ

ְָּתׁשּובה.

e‰ÊÂ,(סתם) יּתקע ּכתיב ּגדֹול' ׁשּב'ׁשֹופר ּגם ¿∆ְְְִִֶַַָָָָ

הּתֹוקע  מי נזּכר ׁשּפסּוק 26ולא אף ּדהּנה, . ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

לפניֿזה  ׁשּנאמר למה ּבהמׁש הּוא והיה 28זה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

נחל  עד הּנהר מּׁשּבֹולת הוי' יחּבֹוט ההּוא ְֲִִֶַַַַַַַָָָָּבּיֹום

יׂשראל, ּבני אחד לאחד ּתלּוקטּו ואּתם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמצרים,

והיה  ּׁשּכתּוב ׁשּמה לֹומר איֿאפׁשר ְְִִֶֶֶַַָָָָָָמּכלֿמקֹום

ׁשּנזּכר  הוי' על קאי גֹו' יּתקע ההּוא ְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבּיֹום

יתקע, הוהֿליּהֿלמימר ּדאםּֿכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָלפניֿזה,

הּוא  זה לׁשֹון ׁשּמׁשמעּות יּתקע, ׁשּנאמר ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּכיון

לֹומר, צרי עלּֿכרח ּומּמילא, מעצמֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּיּתקע

מהוי'. ׁשּלמעלה מּבחינה היא זֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּתקיעה

ּׁשּנאמ  מה ּבּיֹום ועלּֿדר ּכי ּביֹוםֿהּכּפּורים ר ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַ

עליכם  יכּפר הּמכּפר,29הּזה מי נאמר ׁשּלא , ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ

הוי' לפני מּבחינת היא ׁשהּכּפרה לפי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָוהינּו

מהוי' למעלה ׁשּלא 30ּתטהרּו, ּבחינה ׁשהּוא , ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּכלל  ּורמיזא אֹות ּבׁשּום מה 31נתּפס ועלּֿפי . ְְְְְִִִַַָָָ

ּגם  למעלה הּוא ּגד ֹול' ׁש'ׁשֹופר  לעיל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּׁשּנתּבאר
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ד.26) נט, שם לקו"ת ואילך.27)ראה א לב, ראה פ' לקו"ת יב.28)ראה ל.29)פסוק טז, כו,30)אחרי אחרי לקו"ת ראה

ב.31)ג. פ, פינחס לקו"ת ב. רנז, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ונוהג  עבירה שעובר ומי מה") "ונחנו (כמו הביטול שם על מ"ה", "כח נקראת

שבנפשו  החכמה של "מה" בחינת את מאבד החכמה, היפך שטות, בדרך

חלילה]. הקדושה, היפך בתוך לשקוע לה וגורם

'a‰Â של להתעוררות וזקוקים מאלוקות שהתרחקו אלו של השני הסוג ¿«
הגדול  ı¯‡aהשופר ÌÈÁcp‰ Ì‰≈«ƒ»ƒ¿∆∆

'ÌÈ¯ˆÓ' Le¯Èt ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈ƒ¿«ƒ
¯Bˆn‰ ˙ÓÁnL ,¯ˆÓ ÔBLÏ¿≈«∆≈¬««»

˜Bˆn‰Â והסבל Ì‰Ïהצרות ÔÈ‡ ¿«»≈»∆
'eÎ ˙Ú„Ï ·Ï בעניני ולהבין ≈»««

‡eM¯אלקות. ı¯‡aL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿∆∆«
˙e¯ÈLÚc ÔBÈqp‰ BLÈ ומי ∆¿«ƒ»«¬ƒ

לתאוות  נגרר בניסיון עומד שאינו

העולם, ÌÈ¯ˆÓותענוגות ı¯‡·e¿∆∆ƒ¿«ƒ
,˙eiÚc ÔBÈqp‰ BLÈ שאינו ומי ∆¿«ƒ»«¬ƒ

מונעים  והסבל העניות בניסיון, עומד

כראוי  ה' את לעבוד ≈¿el‡Âממנו
˙e¯ÈLÚc ÔBÈqpa e„ÓÚ ‡lL∆…»¿«ƒ»«¬ƒ

Ì‰ בפסוק כאן ‰‡ÌÈ„·Bהנקראים ≈»¿ƒ
‡lL el‡Â ,¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿≈∆…
Ì‰ ˙eiÚc ÔBÈqpa e„ÓÚ»¿«ƒ»«¬ƒ≈

בפסוק  כאן ÌÈÁcp‰«ƒ»ƒהנקראים
¯¯BÚÏ È„Îe .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿«ƒ¿≈¿≈

,Ì˙B‡ Ìb'וה'נדחים ה'אובדים' «»
ÙBL¯האמורים, ˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒ»

,Ì˙Ò בראש ההתעוררות את שפועל ¿»
האמורים, הרמב"ם כדברי השנה,

ŒÔzÓc ¯ÙBM‰ ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«»¿««
,‰¯Bz פעל לעיל שכמבואר »

גדולה, ˆ¯ÎÈ‰התעוררות ‡l‡∆»¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿¿«¿≈
epnnL ,‡˜Âc ÏB„b ¯ÙBL»»«¿»∆ƒ∆
ÌÈÓÁ¯ ˙ÈÁa ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ¿ƒ««¬ƒ

ÌÈÏB„b26, הגאולה ביעודי ככתוב ¿ƒ
ומבואר  אקבצך" גדולים "וברחמים

נמשכים  אלו שרחמים בחסידות

גדול", "שופר רחמים Ì‰Lמבחינת ∆≈
גדולים",אל  "רחמים המכונים ה

ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"ÈÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ»«¬ƒ
L„BÁaהרגילות  ˙B¯È‡Ó‰«¿ƒ¿∆

L„BÁŒL‡¯Ó ÏÁ‰) ÏeÏ‡¡»≈≈…∆
(ÏeÏ‡27¯˙BÈ ÈeÏÈ‚·e , ¡¿ƒ≈

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa בשופר התקיעה ידי על שנמשכים הרחמים ואילו «¬∆∆¿≈¿»
אלו. מרחמים יותר נעלים גדול

ÈÓ ¯kÊ ‡ÏÂ ,(Ì˙Ò) Ú˜zÈ ·È˙k 'ÏB„b ¯ÙBL'aL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿»»¿ƒƒ»«¿»¿…ƒ¿»ƒ
Ú˜Bz‰26¯Ó‡pL ‰ÓÏ CLÓ‰a ‡e‰ ‰Ê ˜eÒtL Û‡ ,‰p‰c . «≈«¿ƒ≈«∆»∆¿∆¿≈¿«∆∆¡«

‰ÊŒÈÙÏ28‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â ƒ¿≈∆¿»»««
¯‰p‰ ˙ÏBaMÓ 'ÈÂ‰ ËBaÁÈ«¿¬»»ƒƒ∆«»»
Ìz‡Â ,ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „Ú«««ƒ¿«ƒ¿«∆
Èa „Á‡ „Á‡Ï eË˜eÏz¿¿¿««∆»¿≈

,Ï‡¯NÈ לא הכתוב לכאורה ואם ƒ¿»≈
מאליו  מובן כי התוקע מי מפרש

הפסוק  כי הוא, ברוך לקדוש שהכוונה

הקודמים, לפסוקים בהמשך אמור

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ∆¿»«
ÌBia ‰È‰Â ·e˙kM ‰nL∆«∆»¿»»«

È‡˜ 'B‚ Ú˜zÈ ‡e‰‰ מכווןÏÚ «ƒ»«»≈«
ÔkŒÌ‡c ,‰ÊŒÈÙÏ ¯kÊpL 'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿ƒ≈

¯ÓÈÓÏ dÈÏŒ‰Â‰ לפסוק – לו היה ¬»≈¿≈«
לומר –,Ú˜˙È שהתקיעה כך ƒ¿«

בפסוקים  שנזכר למי מתייחסת

Ú˜zÈ,הקודמים ¯Ó‡pL ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆¡«ƒ»«
‡e‰ ‰Ê ÔBLÏ ˙eÚÓLnL∆«¿»»∆
ŒÏÚ ,‡ÏÈnÓe BÓˆÚÓ Ú˜ziL∆ƒ»«≈«¿ƒ≈»«

EÁ¯kבהכרח,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ »¿¬»ƒ«
‰ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰ÚÈ˜zL∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»

'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL בפסוקים הנזכר ∆¿«¿»≈¬»»
ה'...". יחבוט ההוא "ביום הקודמים,

ŒÌBÈa ¯Ó‡pM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆∆¡«¿
¯tÎÈ ‰f‰ ÌBia Èk ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ««∆¿«≈

ÌÎÈÏÚ29ÈÓ ¯Ó‡ ‡lL , ¬≈∆∆…∆¡«ƒ
,¯tÎn‰ לקדוש הכוונה שכמובן אף «¿«≈
הוא, tk‰L¯‰ברוך ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆««»»

'ÈÂ‰ ÈÙÏ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬»»
,e¯‰Ëz פירושו הוי'" ו"לפני ƒ¿»

'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓÏ30‡e‰L , ¿«¿»≈¬»»∆
˙B‡ ÌeLa Òt˙ ‡lL ‰ÈÁa¿ƒ»∆…ƒ¿»¿

ÏÏk ‡ÊÈÓ¯e31 אות שום ואין ¿ƒ»¿»
רמז  או כינוי להיות שיכולים וביטוי

כך. כל גבוהה לדרגה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ 'ÏB„b ¯ÙBL'L∆»»¿«¿»
LÈ ,‰¯BzŒÔzÓc ¯ÙBM‰Ó Ìb«≈«»¿««»≈
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ּׁשּכתּוב  ׁשּמה לֹומר, יׁש ּדמּתןּֿתֹורה, ְֵֵֶֶַַַַַָָָמהּׁשֹופר

ׁשּלא  ּבחינה "ׁשהּוא הּתֹוקע, מי נזּכר ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹיּתקע,

למעלה  זה הרי ּכלל", ּורמיזא אֹות ּבׁשּום ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָנתּפס

אף  ּכי ּבמּתןּֿתֹורה, ׁשּנאמר אנכי מּבחינת ְְֱִִִִֶֶַַַַַַָָֹּגם

ּבּזהר  איתא ּדמּתןּֿתֹורה ל'אנכי' ּבנֹוגע 32ׁשּגם ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אתרמיז  ּדלא ׁשאנכי, מי אנכי ּבחינת ְְְִִִִִִֶֶַָָָֹֹֹׁשהּוא

ּבׁשם  נקרא זה הרי מּכלֿמקֹום ּכלל, וקֹוץ ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָּבאֹות

מי  נזּכר לא ּגדֹול' ּב'ׁשֹופר מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹאנכי,

זֹו ׁשּתקיעה לפי 'אנכי', לא אפילּו ּכלל, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹהּתֹוקע

ּגם  ׁשּלמעלה יתּבר ועצמּותֹו מּמהּותֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהיא

אנכי. ְִִִַָֹמּבחינת

ÔÂÈÎÂ ּדיּתקע הּגילּוי מעלת ּגדלה ׁשּכלּֿכ ¿≈»ְְֲִִֶַַַַָָָָָ

על  אפילּו ּפֹועל זה הרי ּגדֹול, ְֲֲִֵֵֶַָָּבׁשֹופר

[ּובכללּות  ּבהם ּתלּויֹות ׁשאינן סיּבֹות ׁשּמּצד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

מהּדברים  ׁשהּוא כּו', הּיצרֿהרע מּצד זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרי

ּדכתיב  ׁשּבראם, הּקּב"ה עליהם 33ׁשּמתחרט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרעֹותי  ּומּצב 34ואׁשר ּבמעמד הם נמצאים [ ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּנאבדּו האֹובדים, אפילּו ונּדחים, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָּדאֹובדים

אּלּו ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה רחמנאֿליצלן, ְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָלגמרי

אמרּו ׁשעליהם נּדחים, רק ׁשאין 34ׁשהם ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ּתׁש לעׂשֹות ּבידֹו יבאּומסּפיקין הם ׁשּגם ּובה, ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

והׁשּתחוּו ּבירּוׁשלים, הּקדׁש ּבהר להוי' ְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹויׁשּתחוּו

ּפנימי  ּביטּול ענין ׁשהּוא וההׁשּתחואה 35ּדיקא, , ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

הינּו הּקֹודׁש, ּבהר ּתהיה הר 36ּגּופא רק לא , ְְְִֶֶַַַַַָֹ

הר  ׁשּקראֹו ּכאברהם האהבה 37סתם, ׁשּבחינת , ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ

הּמיׁשֹור, מארץ ׁשּבֹולט הר ּכמֹו הר, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַנקראת

ׁשּבבחינת  האהבה על ּדקאי הּקדׁש, ּבהר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

ּגּופא  ּובזה חכמה, ּבחינת הּוא קדׁש ּכי ְְִִִֶֶַָָָָֹּביטּול,

ׁשלם  יראה ּבירּוׁשלים, הּקדׁש) ׁשלמּות 38(ּבהר , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּתּתאה,36הּיראה  מּיראה רק (לא למעלה ׁשהיא , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

היא  עיּלאה יראה ּכי עיּלאה, מּיראה ּגם ְְִִִִִִִֶַָָָָָָָאּלא)
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L" ,Ú˜Bz‰ ÈÓ ¯kÊ ‡ÏÂ ,Ú˜zÈ ·e˙kM ‰nL ,¯ÓBÏ«∆«∆»ƒ»«¿…ƒ¿»ƒ«≈«∆

,"ÏÏk ‡ÊÈÓ¯e ˙B‡ ÌeLa Òt˙ ‡lL ‰ÈÁa נאמר הכתוב ולכן ¿ƒ»∆…ƒ¿»¿¿ƒ»¿»
נעלית  בחינה אותה על כי ממילא, היא התקיעה כאילו שמשמעו בלשון

ביטוי, שום לומר אפשר אי התקיעה באה Ìbשממנה ‰ÏÚÓÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«¿»«
ŒÔzÓa ¯Ó‡pL ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ∆∆¡«¿««

,‰¯Bz מדובר עליה שהתקיעה כשם »
נעלית  גדול, בשופר תקיעה כאן,

תורה, מתן של ‡Ûמהתקיעה Èkƒ«
ŒÔzÓc 'ÈÎ‡'Ï Ú‚Ba ÌbL∆«¿≈«¿»…ƒ¿««

‡˙È‡ ‰¯Bz מובא¯‰fa32 »ƒ»«…«
נעלית  בדרגה אלקות הוא ש"אנכי"

ותארים  בשמות שנקראות הדרגות מכל

כיון  ‡ÈÎשונים ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»…ƒ
ÊÈÓ¯˙‡ ‡Ïc ,ÈÎ‡L ÈÓ שלא ƒ∆»…ƒ¿…ƒ¿»ƒ

ŒÏkÓנרמז  ,ÏÏk ıB˜Â ˙B‡a¿¿¿»ƒ»
ÌLa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈∆ƒ¿»¿≈

,ÈÎ‡ ביטוי ישנו סוף שסוף היינו »…ƒ
הזו  הנעלית הדרגה את שמבטא כלשהו

'ÏB„b ¯ÙBL'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»»
,ÏÏk Ú˜Bz‰ ÈÓ ¯kÊ ‡Ï…ƒ¿»ƒ«≈«¿»
ÈÙÏ ,'ÈÎ‡' ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…»…ƒ¿ƒ
B˙e‰nÓ ‡È‰ BÊ ‰ÚÈ˜zL∆¿ƒ»ƒƒ«

C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ ברוך הקדוש ¿«¿ƒ¿»≈
בעצמו  Ìbהוא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«

ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓ ששום דרגה וזו ƒ¿ƒ«»…ƒ
נאמר  ולכן אותה לבטא יכול לא ביטוי

כאילו  שמשמעו באופן "יתקע"

שום  אין כי מעצמה היא התקיעה

עצמותו  את 'לתפוס' שיכול ביטוי

גדול". ב"שופר זו תקיעה באה שממנו

˙ÏÚÓ ‰Ï„b CkŒÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»¿»«¬«
˜zÈc ÈeÏÈb‰,ÏB„b ¯ÙBLa Ú «ƒ¿ƒ»«¿»»

ונעלית  ית', מעצמותו בא שהוא

כמבואר  במתןֿתורה, שהיה מהגילוי

ÏÚBtלעיל, ‰Ê È¯‰ התעוררות ¬≈∆≈
לאלוקות  ‡elלהתקרב ÏÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«≈

˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙BaÈÒ „vnL∆ƒ«ƒ∆≈»¿
„vÓ ‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎ·e] Ì‰a»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ«

,'eÎ Ú¯‰Œ¯ˆi‰ אפשר ואי «≈∆»«
יצר  לו שיש בכך האדם את להאשים

כיוון  ז"ל e‰L‡הרע חכמינו כמאמר ∆
Ì‰ÈÏÚ Ë¯Á˙nL ÌÈ¯·c‰Ó≈«¿»ƒ∆ƒ¿»≈¬≈∆

·È˙Îc ,Ì‡¯aL ‰"aw‰33È˙BÚ¯‰ ¯L‡Â34 ברוך הקדוש ואם «»»∆¿»»ƒ¿ƒ«¬∆¬≈ƒ

שיש  שהעובדה בוודאי הרע, היצר בריאת על כביכול, מתחרט, בעצמו הוא

בו  התלוי דבר לא היא הרע יצר vÓe·לאדם „ÓÚÓa Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ [ƒ¿»ƒ≈¿«¬»«»
,ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡c ולכן ביותר ונעלית גדולה היא גדול השופר ופעולת ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ

,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ È¯Ó‚Ï e„·‡pL ,ÌÈ„·B‡‰ eÏÈÙ‡ שאין ונראה ¬ƒ»¿ƒ∆∆∆¿¿«¿≈«¬»»ƒ¿»
הם  גם לקדושה, שייכות כל להם

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰יתעוררו 
,ÌÈÁc ˜¯ Ì‰L el‡ הם שגם ≈∆≈«ƒ»ƒ

לגמרי  נאבדו לא אבל הרבה התרחקו

e¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL34ÔÈ‡L ∆¬≈∆»¿∆≈
˙BNÚÏ B„Èa ÔÈ˜ÈtÒÓ«¿ƒƒ¿»«¬

,‰·eLz להם קשה רגיל ובמצב ¿»
בתשובה  e‡·Èלהתעורר Ì‰ ÌbL∆«≈»…

L„w‰ ¯‰a 'ÈÂ‰Ï eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬«¬»»¿««…∆
,‡˜Èc eÂÁzL‰Â ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»»ƒ¿ƒ¿«¬»¿»

ÈÓÈt ÏeËÈa ÔÈÚ ‡e‰L35, ∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
מכופף  המשתחווה שבגשמיות כשם

כך  עצמו, את ומנמיך גופו קומת את

ביטול  על מורה השתחוואה ברוחניות

העצמית  היישות של עמוק פנימי

‡Ùeb ‰‡ÂÁzL‰‰Â עצמה ¿«ƒ¿«¬»»»
eÈ‰ ,L„Bw‰ ¯‰a ‰È‰z36, ƒ¿∆¿««∆«¿

Ì‰¯·‡k ,Ì˙Ò ¯‰ ˜¯ ‡Ï…««¿»¿«¿»»
¯‰ B‡¯wL37, ז"ל חכמינו כמאמר ∆¿»«

"הר", המקדש למקום קרא שאברהם

לו  קרא ויעקב "שדה" לו קרא יצחק

‰‡‰·‰"בית" ˙ÈÁaL בכל ∆¿ƒ«»«¬»
נמוכה  בדרגה אהבה גם הדרגות,

ËÏBaL ¯‰ BÓk ,¯‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«¿«∆≈
,¯BLÈn‰ ı¯‡Ó שיש האדם כך ≈∆∆«ƒ

אדם, בני משאר נעלה ה' אהבת בליבו

יגיעו  שאליה ההשתוואה וכאן

מתוך  רק לא היא והנדחים, האובדים

נמוכה  בדרגה רגילה, ה' «∆‡l‡אהבת
È‡˜c ,L„w‰ ¯‰a היא שהכוונה ¿««…∆¿»≈

,ÏeËÈa ˙ÈÁ·aL ‰·‰‡‰ ÏÚ«»«¬»∆ƒ¿ƒ«ƒ
,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ L„˜ Èkƒ…∆¿ƒ«»¿»

L„w‰ ¯‰a) ‡Ùeb ‰Ê·e עצמו( »∆»¿««…∆
,ÌÈÏLe¯Èa אותיות‰‡¯È ƒ»«ƒƒ¿»

ÌÏL38‰‡¯i‰ ˙eÓÏL ,36, »≈¿≈«ƒ¿»
מושלמת  בדרגה ה' È‰L∆ƒ‡יראת

‰‡¯iÓ ˜¯ ‡Ï) ‰ÏÚÓÏ¿«¿»…«ƒƒ¿»
,‰‡zz נמוכה בדרגה תחתונה, יראה «»»

,‰‡lÈÚ ‰‡¯iÓ Ìb (‡l‡ גבוהה בדרגה עליונה, È¯‡‰יראה Èk ∆»«ƒƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿»
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חכמה  ראׁשית 39ּבחינת ׁשּנקראת לפי 40, , ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

והינּו, ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית היא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשהחכמה

מהּֿׁשאיןּֿכן  להׁשּתלׁשלּות, ׁשּיכּות לּה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

למעלה  היא - הּיראה ׁשלמּות ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָירּוׁשלים

מהחכמה. ְֵַַָָּגם

ÌÓ‡ ּדיּתקע הענין ּכללּות להבין צרי עדין »¿»ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָ

גֹו' האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ְְִָָָָּבׁשֹופר

ּבעי, טעמא ּגּופא הא ּדלכאֹורה, גֹו'. ְְְֲִִִֵַַָָָָָָוהּנּדחים

ונּדחים, אֹובדים ׁשּיהיּו ּככה הוי' עׂשה ְְְֲִִִִֶָָָָָָָָָלּמה

יהיה  זה ּובׁשביל כּו', לקּבצם יצטרכּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחרּֿכ

ּגדֹול  ּבׁשֹופר הּתקיעה עלֿידי ּבהתעֹוררּות ְְְְְְִִֵֶַַָָָצֹור

ְַָּדוקא.

ּׁשּנתּבאר ‡Cד) מה ּבהקּדים יּובן הענין «ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מהר"ׁש41לעיל  אדמּו"ר ׁשל מהּדרּוׁש ְְְֲֵֵֶַַַָ

ׁשנה  מאה לפני הענין 42ׁשּנאמר ׁשּכללּות , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

רׁשה  ׁשל ּבאֹופן להיֹות צרי ְְְִִֶֶַָָָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה

רׁשין 43ּבתחילתּה עצמן עֹוׂשין ׁשּיׂשראל , ְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

(ׁשּמבּקׁשים  ּותפּלה ּתחנּונים לדּבר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

הּפתּוחה  המלאה מּידֹו להם ׁשּיּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמהּקּב"ה

והרחבה  ׁשּנאמר 44הּקדֹוׁשה ּכענין ּתחנּונים 45) ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ

רׁש הּמעלה 46ידּבר ּגֹודל מּצד הּוא זה ׁשענין , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבסֹופּה מתעּׁשרת ועלֿידיֿזה עני, .43ּדתפּלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה יּֿה47ועלּֿדר קראתי הּמצר מן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מן  הּקריאה עלֿידי ׁשּדוקא יּֿה, ּבּמרחב ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָענני

הּׁשֹופר, קֹול ּוכמֹו ּבּמרחב, ענני נעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהּמצר,

עלֿידיֿזה  ודוקא הּקצר, מּצּדֹו הּמצר מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיֹוצא

הרחב  ּבצּדֹו ּובהתּפׁשטּות 'ּבמרחב' .48הּוא ְְְְְִִֶַַָָָָ
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א.39) ח, ואתחנן לקו"ת שם).40)ראה בלקו"ת (הובא י קיא, ס"ה.41)תהלים דר"ה ב' דיום זה תקעו 42)ד"ה ד"ה

ואילך). תכח ע' תרכ"ז (סה"מ ב.43)תרכ"ח טז, המזון.44)ר"ה דברכת שלישית כג.45)ברכה יח, ר"ה 46)משלי פרש"י

ה.47)שם. קיח, 48153)תהלים ע' תרצ"ז א. ע' אעת"ר (סה"מ ותרצ"ז אעת"ר המיצר מן ד"ה רע"א. ס, זח"ב ראה

ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰‡lÈÚ39˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ככתוב ,40, ƒ»»ƒ¿ƒ«»¿»∆ƒ¿≈≈ƒ

מבין  הראשונה היא כי "ראשית" נקראת והחכמה ה'" יראת חכמה "ראשית

להם  המקבילים הנפש כוחות (וכן העליונות הספירות ÈÙÏעשר ,(¿ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L ממדרגה האלוקי האור של ∆«»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿

דרגה  שכל כך מסודר באופן למדרגה

שמתחתיה  ובזו שמעליה בזו קשורה

שלשלת, של טבעות ¿»¿eÈ‰Â,כמו
dÏ LiL,לחכמה˙eÎiL ∆≈»«»

,˙eÏLÏzL‰Ï גם שהרי ¿ƒ¿«¿¿
והנעלית  הראשונה הדרגה ה"ראשית",

ממנו  חלק היא ההשתלשלות סדר של

‡È‰L ÌÈÏLe¯È ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»«ƒ∆ƒ
‡È‰ - ‰‡¯i‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»ƒ

‰ÓÎÁ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ונמצא ¿«¿»«≈«»¿»
ההשתחו  האובדים שענין של ואה

מההתעוררות  כתוצאה והנדחים

הוא  גדול, השופר עלֿידי שנפעלה

ביותר. גבוהה בדרגה לאלוקות ביטול

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk של הפנימי והתוכן ¿»»ƒ¿»

ÏB„bהיעוד  ¯ÙBLa Ú˜zÈc¿ƒ»«¿»»
ÌÈÁcp‰Â 'B‚ ÌÈ„·B‡‰ e‡·e»»¿ƒ¿«ƒ»ƒ
‡Ùeb ‡‰ ,‰¯B‡ÎÏc .'B‚¿ƒ¿»»»

,ÈÚa ‡ÓÚË לטעם זקוק עצמו זה «¬»»≈
Îk‰והסבר  'ÈÂ‰ ‰NÚ ‰nÏ»»»»¬»»»»

,ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡ eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
Ìˆa˜Ï eÎ¯ËˆÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»¿¿«¿»

,'eÎ הם בהם הרחוקים מהמקומות

הקודש  להר שיבואו עד נמצאים

È‰È‰בירושלים  ‰Ê ÏÈ·L·eƒ¿ƒ∆ƒ¿∆
È„ÈŒÏÚ ˙e¯¯BÚ˙‰a C¯Bˆ∆¿ƒ¿¿«¿≈
‡˜Âc ÏB„b ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰«¿ƒ»¿»»«¿»
את  לפעול יכול לא רגיל ושופר

היה  לכאורה והרי הזו, ההתעוררות

לא  אחד אף שמלכתחילה יותר עדיף

ו"נדחים"? "אובדים" של למצב יגיע

ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»»¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó41 במאמר «∆ƒ¿»≈¿≈

תשכ"ח, זו, שנה השנה בראש שנאמר החסידות Le¯c‰Óהנזכר מאמר ≈«¿

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ÏL42, בשנת ∆«¿«¬»∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»
M‰ŒL‡¯c‰תרכ"ח, ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkL חיות לעולם נמשכת שבו ∆¿»»ƒ¿»¿…«»»

מסתיימת  שעברה בשנה שנמשכה שהחיות (לאחר כולה השנה על והשפעה

בהרחבה  החסידות בתורת כמבואר השנה, סיום עם ˆ¯CÈומסתלקת (»ƒ
‰L¯ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï במובן ƒ¿¿∆∆»»

עניות  ,d˙ÏÈÁ˙a43של ƒ¿ƒ»»
ÔÈL¯ ÔÓˆÚ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ«¿»»ƒ

כעניים  עצמם את …¿ŒL‡¯aמשפילים
‰lÙ˙e ÌÈeÁz ¯a„Ï ‰M‰«»»¿«≈«¬ƒ¿ƒ»
ÔziL ‰"aw‰Ó ÌÈLw·nL)∆¿«¿ƒ≈«»»∆ƒ≈

Ì‰Ï והשפעה B„iÓחיות »∆ƒ»
‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰ ‰‡ÏÓ‰«¿≈»«¿»«¿»

¯‰Â‰·Á44¯Ó‡pL ÔÈÚk (45 ¿»¿»»¿ƒ¿»∆∆¡«
L¯ ¯a„È ÌÈeÁz46, כאשר «¬ƒ¿«≈»

את  משפיל הוא צדקה מבקש העני

ומתחנן  ‰e‡עצמו ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆
˙lÙ˙c ‰ÏÚn‰ Ï„Bb „vÓƒ«∆««¬»ƒ¿ƒ«

,ÈÚ הכנעה שפלות, מתוך שהיא »ƒ
MÚ˙Ó¯˙וביטול  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«∆∆

dÙBÒa43 וגורם פועל הביטול כי ¿»
רב. שפע המשכת

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ47ÔÓ ¿«∆∆«∆»ƒ
ÈÚ dŒÈ È˙‡¯˜ ¯ˆn‰«≈«»»ƒ»»»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,dŒÈ ·Á¯na«∆¿»»∆«¿»«¿≈

,¯ˆn‰ ÔÓ ‰‡È¯w‰ שהיא «¿ƒ»ƒ«≈«
ביטול, מתוך ותחינה בקשה של קריאה

,·Á¯na ÈÚ ‰NÚ הקדוש «¬∆»»ƒ«∆¿»
כזה  באופן לתפילה עונה הוא ברוך

המרחב  אל המצר מן יוצא שהאדם

ÔÓ ‡ˆBiL ,¯ÙBM‰ ÏB˜ BÓÎe¿«»∆≈ƒ
,¯ˆw‰ BcvÓ ¯ˆn‰ שהרי «≈«ƒƒ«»»

של  הצר צידו את בפיו מכניס התוקע

מתוך  עני כתפילת זה והרי השופר,

ומצוקה, ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מיצר ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆
‡e‰ השופר'·Á¯Óa'«∆¿»

·Á¯‰ Bcˆa ˙eËLt˙‰·e48 ¿ƒ¿«¿¿ƒ»»»
("רשה  המצר שדווקא ונמצא

המרחב  את מביא בתחילתה")

ומבאר. שהולך וכפי בסופה") ("מתעשרת
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ÔÈÚ‰Â הּנ"ל 49ּבזה ּבּדרּוׁש ּבארּוּכה ּכמבֹואר , ¿»ƒ¿»ְְֲֶַַַַַָָָ

ידּוע  ּדהּנה העני, ּתפּלת מעלת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּגֹודל

ּבין  החילּוק ׁשּזהּו עׁשיר, ּותפּלת עני ּתפּלת ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש

למׁשה" ׁש"ּתפּלה ּדוד, לתפּלת מׁשה 50ּתפּלת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

העני, ּתפּלת היא ּדוד ּותפּלת עׁשיר, ּתפּלת ְְְִִִִִִִִֶַַַָָָהיא

ׁשּכתּוב  ענני 51ּכמֹו אזנ ה' הּטה לדוד ּתפּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

נאמר  זה ׁשעל אני. ואביֹון עני לעני 52ּכי ּתפּלה ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּוכתֹורת  ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' ולפני יעטֹוף ְְְְֲֲִִִִֵַַָָּכי

הּוא 53הּבעלֿׁשםֿטֹוב  העני ׁשל המבּוקׁש ׁשּכל ְִֵֶֶֶַַַַָָָ

א  זּוכט ער ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' לקּות.ׁשּלפני ְְְֱֲִִִֵֶֶָָֹ

ּבּזהר  לעני"54ואיתא ּו"תפּלה למׁשה" ׁש"ּתפּלה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבּזהר  איתא ּופעם ׁשוים. העני 55ׁשניהם ׁשּתפּלת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּדכיון  הּוא, הּדבר וטעם מׁשה. לתפּלת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקֹודמת

ּבתכלית  הּוא הרי מּׁשּלֹו ּכלּום לֹו אין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָׁשהעני

לבחינת  יֹותר לבא יּוכל ועלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹהּׁשפלּות,

ּתפּלתֹו ולכן הוי', אל לּבם צעק להיֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמצר

ּבּזהר  ּכדאיתא הּתפּלֹות, ׁשאר לכל 55קֹודמת ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

רקיעין, ּכוי ּכל ּפתח צלֹותיּה, (העני) דצלי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיון

לֹון  דחי לעילא סלקין ּדקא צלֹותין ׁשאר ְְְְְְִִֵֵַָָָָָוכל

יתעּטף  ּכי יעטֹוף, ּכי לעני ּתפּלה ּדכתיב ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָכּו',

עטּופא  איהּו אּלא יעטֹוף, ּכי מאי ליּה, ֲֲִִִֵֵֶַַָָָמּבעי

ּדצלֹותא  עד עאלין ולא ּדעלמא, צלֹותין ְְְְְְִִִַָָָָָָלכל

מתקּבלֹות  העני ּתפּלת ּובזכּות כּו', עאלת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָּדיליּה

הּתפּלֹות. ׁשאר ְְִַָָּכל

למי p‰Â‰ה) רק לא ׁשּי לעני ּדתפּלה הענין ¿ƒ≈ְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ

אחד  לכל ּגם אּלא ּבאמת, עני ְֱִֶֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

לבא  יכֹול עׁשיר, ׁשהּוא מי ׁשּגם מּיׂשראל, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹואחד

אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין לעני. ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָָלהעילּוי

ז"ל  ּגבֹוּה56רּבֹותינּו ּבמקם אדם יעמֹוד לא ְֲֵַַַַָָָָֹֹ

ׁשאין  לפי ויתּפּלל, נמּו ּבמקֹום אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָויתּפּלל
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ואילך.49) א'שצא ע' לר"ה דרושים אוה"ת גם א.50)ראה צ, א.51)תהלים פו, א.52)שם קב, (הוצאת 53)שם כש"ט

ג). (יג, צז סי' ב.54)קה"ת) קסח, א.55)ח"א קצה, ב.56)ח"ג יו"ד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa ÔÈÚ‰Â49Ï"p‰ Le¯ca ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók הרבי , של ¿»ƒ¿»»∆«¿»«¬»«¿««

lÙz˙המהר"ש  LiL Úe„È ‰p‰c ,ÈÚ‰ ˙lÙz ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬«¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ≈»«∆≈¿ƒ«
,¯ÈLÚ ˙lÙ˙e ÈÚ שונה ובסגנון באופן מתפלל מהם אחד e‰fLשכל »ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆

˜eÏÈÁ‰ ההבדל‰lÙz"L ,„Âc ˙lÙ˙Ï ‰LÓ ˙lÙz ÔÈa «ƒ≈¿ƒ«…∆ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿ƒ»
"‰LÓÏ50 בתהלים הפסוק כלשון ¿…∆

„Âc ˙lÙ˙e ,¯ÈLÚ ˙lÙz ‡È‰ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ
BÓk ,ÈÚ‰ ˙lÙz ‡È‰ƒ¿ƒ«∆»ƒ¿

·e˙kL51‰h‰ „Â„Ï ‰lÙz ∆»¿ƒ»¿»ƒ«≈
ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk ÈÚ EÊ‡ '‰»¿¿¬≈ƒƒ»ƒ¿∆¿

‰Ê ÏÚL .È‡ העני תפילת על »ƒ∆«∆
Ó‡52Èk¯דווקא  ÈÚÏ ‰lÙz ∆¡«¿ƒ»∆»ƒƒ

CBtLÈ 'ÈÂ‰ ÈÙÏÂ ÛBËÚÈ«¬¿ƒ¿≈¬»»ƒ¿
ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙Îe ,BÁÈNƒ¿««««≈

·BË53L˜e·Ó‰ ÏkL,הרצון ∆»«¿»
ÈÙlLהשאיפה  ‡e‰ ÈÚ‰ ÏL∆∆»ƒ∆ƒ¿≈

ËÎeÊ ¯Ú ,BÁÈN CBtLÈ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿ƒ∆¿
ומבקש  מחפש היינו ‡e˜Ï˙הוא ¡…

לו  שתינתן עצמו, זה את מבקש שהעני

ה' לפני שיחו לשפוך האפשרות

עלֿפי  טוב' שם 'כתר בספר (כמובא

שכל  שמחתו ביום שהכריז למלך משל

תתמלא, בקשתו מהמלך דבר המבקש

מי  והיה וכבוד, שררה שביקש מי והיה

את  אחד לכל ונתנו עושר, שביקש

שביקש  אחד חכם שם והיה מבוקשו.

שלוש  איתו ידבר בעצמו שהמלך

המלך  בעיני מאד "והוטב ביום, פעמים

עושר  מן עליו חביב שדיבורו מאחר

לו  שיתנו בקשתו ימולא לכן וכבוד,

ושם  עמו לדבר בהיכלו ליכנס רשות

עושר  מן שיקח האוצרות לו יפתחו

כי  לעני תפלה שכתוב והו כן גם וכבוד

שזה  שיחו, ישפוך ה' ולפני יעטוף

fa54‰¯מובא È‡Â˙‡מבוקשו"). ¿ƒ»«…«
‰lÙ˙"e "‰LÓÏ ‰lÙz"L∆¿ƒ»¿…∆¿ƒ»
ÌÚÙe .ÌÈÂL Ì‰ÈL "ÈÚÏ∆»ƒ¿≈∆»ƒ««

אחר  במקום מובא ‡È˙‡אחרת, ƒ»
¯‰fa55˙Ó„B˜ ÈÚ‰ ˙lÙzL «…«∆¿ƒ«∆»ƒ∆∆

‰LÓ ˙lÙ˙Ï,עשיר תפילת שהיא ƒ¿ƒ«…∆
יתרון  יש עני שלתפילת כאן כמבואר

עשיר. תפילת על »»¿ÌÚËÂועדיפות

‡e‰ È¯‰ BlMÓ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ÈÚ‰L ÔÂÈÎc ,‡e‰ ¯·c‰«»»¿≈»∆∆»ƒ≈¿ƒ∆¬≈
,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a תחושת ותפי כל ללא מוחלט, בביטול היא לתו ¿«¿ƒ«ƒ¿

BÈ‰Ï˙יישות, ¯ˆn‰ ˙ÈÁ·Ï ¯˙BÈ ‡·Ï ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«»…≈ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿
,'ÈÂ‰ Ï‡ ÌaÏ ˜Úˆ ונעלית חשובה ביטול, מתוך המיצר, מן ותפילה »«ƒ»∆¬»»

B˙lÙzיותר, ÔÎÏÂ העני של ¿»≈¿ƒ»
,˙BlÙz‰ ¯‡L ÏÎÏ ˙Ó„B˜∆∆¿»¿»«¿ƒ

‡˙È‡„k שמובא fa55‰¯כפי ƒ¿ƒ»«…«
,dÈ˙BÏˆ (ÈÚ‰) ÈÏˆ„ ÔÂÈk≈»¿»ƒ∆»ƒ¿≈
ÏÎÂ ,ÔÈÚÈ˜¯ ÈÂk Ïk Á˙t»«»«≈¿ƒƒ¿»
ÔÈ˜ÏÒ ‡˜c ÔÈ˙BÏˆ ¯‡L¿»¿ƒ¿»«¿ƒ

,'eÎ ÔBÏ ÈÁ„ ‡ÏÈÚÏ העני כאשר ¿≈»»≈
כל  את פותח הוא תפילתו, את מתפלל

שעולות  התפילות שאר וכל הרקיעים,

ממשיך, והזוהר להן, נדחות למעלה

,ÛBËÚÈ Èk ÈÚÏ ‰lÙz ·È˙Îcƒ¿ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ«¬
Èk È‡Ó ,dÈÏ ÈÚaÓ ÛhÚ˙È Èkƒƒ¿«≈ƒ»≈≈«ƒ

,ÛBËÚÈ הפסוק היה יתעטף" "כי «¬
העני  התפילה שבעת (היינו לומר צריך

יעטוף" "כי ומהו מתעטף) עצמו

אחרים) עוטף העני כי (שמשמעו

ÏÎÏ ‡ÙeËÚ e‰È‡ ‡l‡∆»ƒ¬»¿»
ÔÈÏ‡Ú ‡ÏÂ ,‡ÓÏÚc ÔÈ˙BÏ¿̂ƒ¿»¿»¿»»ƒ
˙Ï‡Ú dÈÏÈc ‡˙BÏˆc „Ú«ƒ¿»ƒ≈»«

,'eÎ לכל עיטוף העני, הוא, אלא

ונכנסות  עולות לא והן העולם, תפילות

עולה  העני) (של שלו שהתפילה עד

‰ÈÚונכנסת  ˙lÙz ˙eÎÊ·eƒ¿¿ƒ«∆»ƒ
.˙BlÙz‰ ¯‡L Ïk ˙BÏa˜˙Óƒ¿«¿»¿»«¿ƒ
ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÔÈÚ‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»ƒ
ÈÚ ‡e‰L ÈÓÏ ˜¯ ‡Ï CiL«»…«¿ƒ∆»ƒ

,˙Ó‡a לו אין בפועל כי שפל והוא ∆¡∆
דבר  ‡Á„שום ÏÎÏ Ìb ‡l‡∆»«¿»∆»

ÈÓ ÌbL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈∆«ƒ
¯ÈLÚ ‡e‰L,בגשמיותÏBÎÈ ∆»ƒ»

ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÈeÏÈÚ‰Ï ‡·Ï»…¿»ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ
שפלות  מתוך יתפלל אם ברוחניות,

ומבאר. שממשיך כפי ה', לפני וביטול

e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯56 בגמרא‡Ï «≈«…

dB·b Ì˜Óa Ì„‡ „BÓÚÈ«¬»»¿»…»«
CeÓ ÌB˜Óa ‡l‡ Ïlt˙ÈÂ¿ƒ¿«≈∆»¿»»
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יי g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

חכמה  ראׁשית 39ּבחינת ׁשּנקראת לפי 40, , ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

והינּו, ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית היא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשהחכמה

מהּֿׁשאיןּֿכן  להׁשּתלׁשלּות, ׁשּיכּות לּה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

למעלה  היא - הּיראה ׁשלמּות ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָירּוׁשלים

מהחכמה. ְֵַַָָּגם

ÌÓ‡ ּדיּתקע הענין ּכללּות להבין צרי עדין »¿»ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָ

גֹו' האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ְְִָָָָּבׁשֹופר

ּבעי, טעמא ּגּופא הא ּדלכאֹורה, גֹו'. ְְְֲִִִֵַַָָָָָָוהּנּדחים

ונּדחים, אֹובדים ׁשּיהיּו ּככה הוי' עׂשה ְְְֲִִִִֶָָָָָָָָָלּמה

יהיה  זה ּובׁשביל כּו', לקּבצם יצטרכּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחרּֿכ

ּגדֹול  ּבׁשֹופר הּתקיעה עלֿידי ּבהתעֹוררּות ְְְְְְִִֵֶַַָָָצֹור

ְַָּדוקא.

ּׁשּנתּבאר ‡Cד) מה ּבהקּדים יּובן הענין «ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מהר"ׁש41לעיל  אדמּו"ר ׁשל מהּדרּוׁש ְְְֲֵֵֶַַַָ

ׁשנה  מאה לפני הענין 42ׁשּנאמר ׁשּכללּות , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

רׁשה  ׁשל ּבאֹופן להיֹות צרי ְְְִִֶֶַָָָָָֹּדראׁשֿהּׁשנה

רׁשין 43ּבתחילתּה עצמן עֹוׂשין ׁשּיׂשראל , ְְְִִִִִֵֶַָָָָָ

(ׁשּמבּקׁשים  ּותפּלה ּתחנּונים לדּבר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

הּפתּוחה  המלאה מּידֹו להם ׁשּיּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמהּקּב"ה

והרחבה  ׁשּנאמר 44הּקדֹוׁשה ּכענין ּתחנּונים 45) ְְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָ

רׁש הּמעלה 46ידּבר ּגֹודל מּצד הּוא זה ׁשענין , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבסֹופּה מתעּׁשרת ועלֿידיֿזה עני, .43ּדתפּלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה יּֿה47ועלּֿדר קראתי הּמצר מן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מן  הּקריאה עלֿידי ׁשּדוקא יּֿה, ּבּמרחב ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָענני

הּׁשֹופר, קֹול ּוכמֹו ּבּמרחב, ענני נעׂשה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהּמצר,

עלֿידיֿזה  ודוקא הּקצר, מּצּדֹו הּמצר מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיֹוצא

הרחב  ּבצּדֹו ּובהתּפׁשטּות 'ּבמרחב' .48הּוא ְְְְְִִֶַַָָָָ
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א.39) ח, ואתחנן לקו"ת שם).40)ראה בלקו"ת (הובא י קיא, ס"ה.41)תהלים דר"ה ב' דיום זה תקעו 42)ד"ה ד"ה

ואילך). תכח ע' תרכ"ז (סה"מ ב.43)תרכ"ח טז, המזון.44)ר"ה דברכת שלישית כג.45)ברכה יח, ר"ה 46)משלי פרש"י

ה.47)שם. קיח, 48153)תהלים ע' תרצ"ז א. ע' אעת"ר (סה"מ ותרצ"ז אעת"ר המיצר מן ד"ה רע"א. ס, זח"ב ראה

ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰‡lÈÚ39˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ככתוב ,40, ƒ»»ƒ¿ƒ«»¿»∆ƒ¿≈≈ƒ

מבין  הראשונה היא כי "ראשית" נקראת והחכמה ה'" יראת חכמה "ראשית

להם  המקבילים הנפש כוחות (וכן העליונות הספירות ÈÙÏעשר ,(¿ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L ממדרגה האלוקי האור של ∆«»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿

דרגה  שכל כך מסודר באופן למדרגה

שמתחתיה  ובזו שמעליה בזו קשורה

שלשלת, של טבעות ¿»¿eÈ‰Â,כמו
dÏ LiL,לחכמה˙eÎiL ∆≈»«»

,˙eÏLÏzL‰Ï גם שהרי ¿ƒ¿«¿¿
והנעלית  הראשונה הדרגה ה"ראשית",

ממנו  חלק היא ההשתלשלות סדר של

‡È‰L ÌÈÏLe¯È ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»«ƒ∆ƒ
‡È‰ - ‰‡¯i‰ ˙eÓÏL¿≈«ƒ¿»ƒ

‰ÓÎÁ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ונמצא ¿«¿»«≈«»¿»
ההשתחו  האובדים שענין של ואה

מההתעוררות  כתוצאה והנדחים

הוא  גדול, השופר עלֿידי שנפעלה

ביותר. גבוהה בדרגה לאלוקות ביטול

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk של הפנימי והתוכן ¿»»ƒ¿»

ÏB„bהיעוד  ¯ÙBLa Ú˜zÈc¿ƒ»«¿»»
ÌÈÁcp‰Â 'B‚ ÌÈ„·B‡‰ e‡·e»»¿ƒ¿«ƒ»ƒ
‡Ùeb ‡‰ ,‰¯B‡ÎÏc .'B‚¿ƒ¿»»»

,ÈÚa ‡ÓÚË לטעם זקוק עצמו זה «¬»»≈
Îk‰והסבר  'ÈÂ‰ ‰NÚ ‰nÏ»»»»¬»»»»

,ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡ eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
Ìˆa˜Ï eÎ¯ËˆÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»¿¿«¿»

,'eÎ הם בהם הרחוקים מהמקומות

הקודש  להר שיבואו עד נמצאים

È‰È‰בירושלים  ‰Ê ÏÈ·L·eƒ¿ƒ∆ƒ¿∆
È„ÈŒÏÚ ˙e¯¯BÚ˙‰a C¯Bˆ∆¿ƒ¿¿«¿≈
‡˜Âc ÏB„b ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰«¿ƒ»¿»»«¿»
את  לפעול יכול לא רגיל ושופר

היה  לכאורה והרי הזו, ההתעוררות

לא  אחד אף שמלכתחילה יותר עדיף

ו"נדחים"? "אובדים" של למצב יגיע

ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»»¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó41 במאמר «∆ƒ¿»≈¿≈

תשכ"ח, זו, שנה השנה בראש שנאמר החסידות Le¯c‰Óהנזכר מאמר ≈«¿

‰L ‰‡Ó ÈÙÏ ¯Ó‡pL L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ÏL42, בשנת ∆«¿«¬»∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»
M‰ŒL‡¯c‰תרכ"ח, ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkL חיות לעולם נמשכת שבו ∆¿»»ƒ¿»¿…«»»

מסתיימת  שעברה בשנה שנמשכה שהחיות (לאחר כולה השנה על והשפעה

בהרחבה  החסידות בתורת כמבואר השנה, סיום עם ˆ¯CÈומסתלקת (»ƒ
‰L¯ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï במובן ƒ¿¿∆∆»»

עניות  ,d˙ÏÈÁ˙a43של ƒ¿ƒ»»
ÔÈL¯ ÔÓˆÚ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ«¿»»ƒ

כעניים  עצמם את …¿ŒL‡¯aמשפילים
‰lÙ˙e ÌÈeÁz ¯a„Ï ‰M‰«»»¿«≈«¬ƒ¿ƒ»
ÔziL ‰"aw‰Ó ÌÈLw·nL)∆¿«¿ƒ≈«»»∆ƒ≈

Ì‰Ï והשפעה B„iÓחיות »∆ƒ»
‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰ ‰‡ÏÓ‰«¿≈»«¿»«¿»

¯‰Â‰·Á44¯Ó‡pL ÔÈÚk (45 ¿»¿»»¿ƒ¿»∆∆¡«
L¯ ¯a„È ÌÈeÁz46, כאשר «¬ƒ¿«≈»

את  משפיל הוא צדקה מבקש העני

ומתחנן  ‰e‡עצמו ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆
˙lÙ˙c ‰ÏÚn‰ Ï„Bb „vÓƒ«∆««¬»ƒ¿ƒ«

,ÈÚ הכנעה שפלות, מתוך שהיא »ƒ
MÚ˙Ó¯˙וביטול  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«∆∆

dÙBÒa43 וגורם פועל הביטול כי ¿»
רב. שפע המשכת

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ47ÔÓ ¿«∆∆«∆»ƒ
ÈÚ dŒÈ È˙‡¯˜ ¯ˆn‰«≈«»»ƒ»»»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ,dŒÈ ·Á¯na«∆¿»»∆«¿»«¿≈

,¯ˆn‰ ÔÓ ‰‡È¯w‰ שהיא «¿ƒ»ƒ«≈«
ביטול, מתוך ותחינה בקשה של קריאה

,·Á¯na ÈÚ ‰NÚ הקדוש «¬∆»»ƒ«∆¿»
כזה  באופן לתפילה עונה הוא ברוך

המרחב  אל המצר מן יוצא שהאדם

ÔÓ ‡ˆBiL ,¯ÙBM‰ ÏB˜ BÓÎe¿«»∆≈ƒ
,¯ˆw‰ BcvÓ ¯ˆn‰ שהרי «≈«ƒƒ«»»

של  הצר צידו את בפיו מכניס התוקע

מתוך  עני כתפילת זה והרי השופר,

ומצוקה, ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מיצר ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆
‡e‰ השופר'·Á¯Óa'«∆¿»

·Á¯‰ Bcˆa ˙eËLt˙‰·e48 ¿ƒ¿«¿¿ƒ»»»
("רשה  המצר שדווקא ונמצא

המרחב  את מביא בתחילתה")

ומבאר. שהולך וכפי בסופה") ("מתעשרת
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ÔÈÚ‰Â הּנ"ל 49ּבזה ּבּדרּוׁש ּבארּוּכה ּכמבֹואר , ¿»ƒ¿»ְְֲֶַַַַַָָָ

ידּוע  ּדהּנה העני, ּתפּלת מעלת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּגֹודל

ּבין  החילּוק ׁשּזהּו עׁשיר, ּותפּלת עני ּתפּלת ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש

למׁשה" ׁש"ּתפּלה ּדוד, לתפּלת מׁשה 50ּתפּלת ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

העני, ּתפּלת היא ּדוד ּותפּלת עׁשיר, ּתפּלת ְְְִִִִִִִִֶַַַָָָהיא

ׁשּכתּוב  ענני 51ּכמֹו אזנ ה' הּטה לדוד ּתפּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

נאמר  זה ׁשעל אני. ואביֹון עני לעני 52ּכי ּתפּלה ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּוכתֹורת  ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' ולפני יעטֹוף ְְְְֲֲִִִִֵַַָָּכי

הּוא 53הּבעלֿׁשםֿטֹוב  העני ׁשל המבּוקׁש ׁשּכל ְִֵֶֶֶַַַַָָָ

א  זּוכט ער ׂשיחֹו, יׁשּפֹו הוי' לקּות.ׁשּלפני ְְְֱֲִִִֵֶֶָָֹ

ּבּזהר  לעני"54ואיתא ּו"תפּלה למׁשה" ׁש"ּתפּלה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבּזהר  איתא ּופעם ׁשוים. העני 55ׁשניהם ׁשּתפּלת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּדכיון  הּוא, הּדבר וטעם מׁשה. לתפּלת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקֹודמת

ּבתכלית  הּוא הרי מּׁשּלֹו ּכלּום לֹו אין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָׁשהעני

לבחינת  יֹותר לבא יּוכל ועלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹהּׁשפלּות,

ּתפּלתֹו ולכן הוי', אל לּבם צעק להיֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמצר

ּבּזהר  ּכדאיתא הּתפּלֹות, ׁשאר לכל 55קֹודמת ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

רקיעין, ּכוי ּכל ּפתח צלֹותיּה, (העני) דצלי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיון

לֹון  דחי לעילא סלקין ּדקא צלֹותין ׁשאר ְְְְְְִִֵֵַָָָָָוכל

יתעּטף  ּכי יעטֹוף, ּכי לעני ּתפּלה ּדכתיב ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָכּו',

עטּופא  איהּו אּלא יעטֹוף, ּכי מאי ליּה, ֲֲִִִֵֵֶַַָָָמּבעי

ּדצלֹותא  עד עאלין ולא ּדעלמא, צלֹותין ְְְְְְִִִַָָָָָָלכל

מתקּבלֹות  העני ּתפּלת ּובזכּות כּו', עאלת ְְְְִִִִִֵֶַַַָָּדיליּה

הּתפּלֹות. ׁשאר ְְִַָָּכל

למי p‰Â‰ה) רק לא ׁשּי לעני ּדתפּלה הענין ¿ƒ≈ְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ

אחד  לכל ּגם אּלא ּבאמת, עני ְֱִֶֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

לבא  יכֹול עׁשיר, ׁשהּוא מי ׁשּגם מּיׂשראל, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹואחד

אמרּו ּדהּנה ּבזה, והענין לעני. ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָָלהעילּוי

ז"ל  ּגבֹוּה56רּבֹותינּו ּבמקם אדם יעמֹוד לא ְֲֵַַַַָָָָֹֹ

ׁשאין  לפי ויתּפּלל, נמּו ּבמקֹום אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָויתּפּלל
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ואילך.49) א'שצא ע' לר"ה דרושים אוה"ת גם א.50)ראה צ, א.51)תהלים פו, א.52)שם קב, (הוצאת 53)שם כש"ט

ג). (יג, צז סי' ב.54)קה"ת) קסח, א.55)ח"א קצה, ב.56)ח"ג יו"ד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa ÔÈÚ‰Â49Ï"p‰ Le¯ca ‰ke¯‡a ¯‡B·Ók הרבי , של ¿»ƒ¿»»∆«¿»«¬»«¿««

lÙz˙המהר"ש  LiL Úe„È ‰p‰c ,ÈÚ‰ ˙lÙz ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬«¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ≈»«∆≈¿ƒ«
,¯ÈLÚ ˙lÙ˙e ÈÚ שונה ובסגנון באופן מתפלל מהם אחד e‰fLשכל »ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆

˜eÏÈÁ‰ ההבדל‰lÙz"L ,„Âc ˙lÙ˙Ï ‰LÓ ˙lÙz ÔÈa «ƒ≈¿ƒ«…∆ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿ƒ»
"‰LÓÏ50 בתהלים הפסוק כלשון ¿…∆

„Âc ˙lÙ˙e ,¯ÈLÚ ˙lÙz ‡È‰ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ
BÓk ,ÈÚ‰ ˙lÙz ‡È‰ƒ¿ƒ«∆»ƒ¿

·e˙kL51‰h‰ „Â„Ï ‰lÙz ∆»¿ƒ»¿»ƒ«≈
ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk ÈÚ EÊ‡ '‰»¿¿¬≈ƒƒ»ƒ¿∆¿

‰Ê ÏÚL .È‡ העני תפילת על »ƒ∆«∆
Ó‡52Èk¯דווקא  ÈÚÏ ‰lÙz ∆¡«¿ƒ»∆»ƒƒ

CBtLÈ 'ÈÂ‰ ÈÙÏÂ ÛBËÚÈ«¬¿ƒ¿≈¬»»ƒ¿
ŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙Îe ,BÁÈNƒ¿««««≈

·BË53L˜e·Ó‰ ÏkL,הרצון ∆»«¿»
ÈÙlLהשאיפה  ‡e‰ ÈÚ‰ ÏL∆∆»ƒ∆ƒ¿≈

ËÎeÊ ¯Ú ,BÁÈN CBtLÈ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿ƒ∆¿
ומבקש  מחפש היינו ‡e˜Ï˙הוא ¡…

לו  שתינתן עצמו, זה את מבקש שהעני

ה' לפני שיחו לשפוך האפשרות

עלֿפי  טוב' שם 'כתר בספר (כמובא

שכל  שמחתו ביום שהכריז למלך משל

תתמלא, בקשתו מהמלך דבר המבקש

מי  והיה וכבוד, שררה שביקש מי והיה

את  אחד לכל ונתנו עושר, שביקש

שביקש  אחד חכם שם והיה מבוקשו.

שלוש  איתו ידבר בעצמו שהמלך

המלך  בעיני מאד "והוטב ביום, פעמים

עושר  מן עליו חביב שדיבורו מאחר

לו  שיתנו בקשתו ימולא לכן וכבוד,

ושם  עמו לדבר בהיכלו ליכנס רשות

עושר  מן שיקח האוצרות לו יפתחו

כי  לעני תפלה שכתוב והו כן גם וכבוד

שזה  שיחו, ישפוך ה' ולפני יעטוף

fa54‰¯מובא È‡Â˙‡מבוקשו"). ¿ƒ»«…«
‰lÙ˙"e "‰LÓÏ ‰lÙz"L∆¿ƒ»¿…∆¿ƒ»
ÌÚÙe .ÌÈÂL Ì‰ÈL "ÈÚÏ∆»ƒ¿≈∆»ƒ««

אחר  במקום מובא ‡È˙‡אחרת, ƒ»
¯‰fa55˙Ó„B˜ ÈÚ‰ ˙lÙzL «…«∆¿ƒ«∆»ƒ∆∆

‰LÓ ˙lÙ˙Ï,עשיר תפילת שהיא ƒ¿ƒ«…∆
יתרון  יש עני שלתפילת כאן כמבואר

עשיר. תפילת על »»¿ÌÚËÂועדיפות

‡e‰ È¯‰ BlMÓ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ÈÚ‰L ÔÂÈÎc ,‡e‰ ¯·c‰«»»¿≈»∆∆»ƒ≈¿ƒ∆¬≈
,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a תחושת ותפי כל ללא מוחלט, בביטול היא לתו ¿«¿ƒ«ƒ¿

BÈ‰Ï˙יישות, ¯ˆn‰ ˙ÈÁ·Ï ¯˙BÈ ‡·Ï ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«»…≈ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿
,'ÈÂ‰ Ï‡ ÌaÏ ˜Úˆ ונעלית חשובה ביטול, מתוך המיצר, מן ותפילה »«ƒ»∆¬»»

B˙lÙzיותר, ÔÎÏÂ העני של ¿»≈¿ƒ»
,˙BlÙz‰ ¯‡L ÏÎÏ ˙Ó„B˜∆∆¿»¿»«¿ƒ

‡˙È‡„k שמובא fa55‰¯כפי ƒ¿ƒ»«…«
,dÈ˙BÏˆ (ÈÚ‰) ÈÏˆ„ ÔÂÈk≈»¿»ƒ∆»ƒ¿≈
ÏÎÂ ,ÔÈÚÈ˜¯ ÈÂk Ïk Á˙t»«»«≈¿ƒƒ¿»
ÔÈ˜ÏÒ ‡˜c ÔÈ˙BÏˆ ¯‡L¿»¿ƒ¿»«¿ƒ

,'eÎ ÔBÏ ÈÁ„ ‡ÏÈÚÏ העני כאשר ¿≈»»≈
כל  את פותח הוא תפילתו, את מתפלל

שעולות  התפילות שאר וכל הרקיעים,

ממשיך, והזוהר להן, נדחות למעלה

,ÛBËÚÈ Èk ÈÚÏ ‰lÙz ·È˙Îcƒ¿ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ«¬
Èk È‡Ó ,dÈÏ ÈÚaÓ ÛhÚ˙È Èkƒƒ¿«≈ƒ»≈≈«ƒ

,ÛBËÚÈ הפסוק היה יתעטף" "כי «¬
העני  התפילה שבעת (היינו לומר צריך

יעטוף" "כי ומהו מתעטף) עצמו

אחרים) עוטף העני כי (שמשמעו

ÏÎÏ ‡ÙeËÚ e‰È‡ ‡l‡∆»ƒ¬»¿»
ÔÈÏ‡Ú ‡ÏÂ ,‡ÓÏÚc ÔÈ˙BÏ¿̂ƒ¿»¿»¿»»ƒ
˙Ï‡Ú dÈÏÈc ‡˙BÏˆc „Ú«ƒ¿»ƒ≈»«

,'eÎ לכל עיטוף העני, הוא, אלא

ונכנסות  עולות לא והן העולם, תפילות

עולה  העני) (של שלו שהתפילה עד

‰ÈÚונכנסת  ˙lÙz ˙eÎÊ·eƒ¿¿ƒ«∆»ƒ
.˙BlÙz‰ ¯‡L Ïk ˙BÏa˜˙Óƒ¿«¿»¿»«¿ƒ
ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÔÈÚ‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»ƒ
ÈÚ ‡e‰L ÈÓÏ ˜¯ ‡Ï CiL«»…«¿ƒ∆»ƒ

,˙Ó‡a לו אין בפועל כי שפל והוא ∆¡∆
דבר  ‡Á„שום ÏÎÏ Ìb ‡l‡∆»«¿»∆»

ÈÓ ÌbL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈∆«ƒ
¯ÈLÚ ‡e‰L,בגשמיותÏBÎÈ ∆»ƒ»

ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÈeÏÈÚ‰Ï ‡·Ï»…¿»ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ
שפלות  מתוך יתפלל אם ברוחניות,

ומבאר. שממשיך כפי ה', לפני וביטול

e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯56 בגמרא‡Ï «≈«…

dB·b Ì˜Óa Ì„‡ „BÓÚÈ«¬»»¿»…»«
CeÓ ÌB˜Óa ‡l‡ Ïlt˙ÈÂ¿ƒ¿«≈∆»¿»»
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ראיה  ׁשאין ואףֿעלּֿפי הּמקֹום, לפני ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּגבהּות

לּדבר  זכר ׁשּנאמר 57לּדבר, מּמעמּקים 58, ֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּומּזה  יעטֹוף. ּכי לעני ּתפּלה ּוכתיב ה', ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָקראתי

אחד  לכל ׁשּי לעני ּדתפּלה ׁשהענין ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָמּוכח,

והינּו, עׁשיר. ׁשהּוא למי ּגם מּיׂשראל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָואחד

הרי  ּגבֹוּה, ּבמקֹום הּוא עֹומד ׁשּמּצדֿעצמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשאף

להיֹות  נמּו ּבמקֹום עצמֹו את מעמיד ְְְֲִִֶַַָָהּוא

לעני, ּדתפּלה ּבאֹופן ה' קראתי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָמּמעמּקים

ׁשּפׁשט  הרי"ף, על רּבינּוֿי ֹונה ּתלמידי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּוכביאּור

מּתֹו רֹוצהֿלֹומר גֹו') (מּמעמּקים ֲִִִֶַַַַָהּפסּוק

ׁשאינֹוהּדחּקים  אמר ולכן ,קראתי והּצרֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּזה  יעטֹוף, ּכי לעני ּתפּלה הּפסּוק ּומביא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָראיה,

הּׁשפל  ׁשּתפּלת כּו', רּוח ׁשפל רֹוצהֿלֹומר ְְִֵֶֶַַַַַַַָוּדאי

מּמה  ּגם וכּמּובן הּמקֹום. לפני נכנסת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהעני

ּדהּנה  אני, ואביֹון עני ּכי ּבתפּלתֹו ּדוד ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָּׁשאמר

הענינים  ּכל אצלֹו היּו ּבוּדאי הרי ,מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָלהיֹותֹו

 ֿ ואףֿעל ּכפׁשּוטֹו, ּבגׁשמּיּות הרחבה ׁשל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָּבאֹופן

לפי  והינּו, אני, ואביֹון עני ּכי אמר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּפיֿכן

 ֿ מּצד זה אין לֹו ּׁשּיׁש מה ׁשּכל אצלֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנרּגׁש

ידי  ועֹוצם ּדכחי ּבאֹופן זה ׁשאין ּובוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹעצמֹו,

הּזה  החיל את לי לֹו59עׂשה ּׁשּנּתן מה ּכיֿאם , ִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבמעמד  הּוא הרי מּצדֿעצמֹו ואילּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָמּלמעלה,

ּבפנימּיּות  ׁשהּוא ּוכמֹו אני. ואביֹון ּדעני ְְְְְִִִִִֶֶַָָָּומּצב

הּמלכּות  ספירת הּוא ּדוד ׁשל ׁשענינֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהענינים,

ּדאיןֿסֹוף, מלכּות ּבחינת זה הרי ּכלל ׁשּבדר]ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ

ּדאצילּות], מלכּות ּבחינת זה הרי ּפרט ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָּובדר

את  ּכֹוללת ׁשהיא הּמלכּות ספירת ׁשל ענינּה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי

ׁשֹורׁש והיא הימּנה, ׁשּלמעלה הּספירֹות עניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

ואףֿעלּֿפיֿכן  הימּנה, ׁשּלמּטה הענינים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכל

לּה ּדלית לגמרי , ּביטּול ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָהרי

ּכלּום  .60מּגרמּה ְְִַָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÙÏ ,Ïlt˙ÈÂ,ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙e‰·b ÔÈ‡L È בתפילה וכשעומדים ¿ƒ¿«≈¿ƒ∆≈«¿ƒ¿≈«»

צריכה  התפילה כי וגאווה, גבהות שמבטא דבר לשום מקום אין ה' לפני

דווקא  שפלות מתוך ¯‡È‰להיות ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ומפורשת ברורה ¿««ƒ∆≈¿»»
¯·cÏ,מפסוק¯·cÏ ¯ÎÊ57, בפסוק מצינו Ó‡pL58ÌÈwÓÚnÓ¯כן «»»≈∆«»»∆∆¡«ƒ«¬«ƒ

,'‰ EÈ˙‡¯˜ הוא ו"ממעמקים" ¿»ƒ
גבוה  למקום lÙz‰הניגוד ·È˙Îe¿ƒ¿ƒ»
ÛBËÚÈ Èk ÈÚÏ מתוך מתפלל ועני ∆»ƒƒ«¬

ונמיכות. שהגמרא fÓe‰שפלות ƒ∆
כי  לעני "תפילה בפסוק משתמשת

תפילה  בדיני הלכה ללימוד יעטוף"

לכולם  ÔÈÚ‰Lששווים ,ÁÎeÓ»∆»ƒ¿»
ÈÚÏ ‰lÙ˙c שפלות מתוך תפילה ƒ¿ƒ»∆»ƒ

Á‡Â„וביטול, „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»¿∆»
‡e‰L ÈÓÏ Ìb ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿ƒ∆
Œ„vnL Û‡L ,eÈ‰Â .¯ÈLÚ»ƒ¿«¿∆«∆ƒ«
ÌB˜Óa ‡e‰ „ÓBÚ BÓˆÚ«¿≈¿»

,dB·b עשירות של במצב הוא כי »«
BÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«¬ƒ∆«¿

CeÓ ÌB˜Óa הגובה את ומבטל ¿»»
שלו  העצמית היישות ¿BÈ‰Ïƒ˙ואת

ÔÙB‡a '‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ¿∆
¯e‡È·Îe ,ÈÚÏ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈
ÏÚ ‰BÈŒeÈa¯ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈«≈»«
˜eÒt‰ ËLtL ,Û"È¯‰»ƒ∆¿««»
¯ÓBÏŒ‰ˆB¯ ('B‚ ÌÈwÓÚnÓ)ƒ«¬«ƒ∆«
˙B¯v‰Â ÌÈwÁc‰ CBzÓƒ«¿«ƒ¿«»
BÈ‡L ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,EÈ˙‡¯¿̃»ƒ¿»≈»«∆≈

,‰È‡¯,"ב"ממעמקים זה פירוש לפי ¿»»
ראייה  מכאן אין ודוחק, צרות מתוך

גבוה  במקום להתפלל שאין לכך

Èk ÈÚÏ ‰lÙz ˜eÒt‰ ‡È·Óe≈ƒ«»¿ƒ»∆»ƒƒ
Œ‰ˆB¯ È‡cÂ ‰fL ,ÛBËÚÈ«¬∆∆««∆
˙lÙzL ,'eÎ Áe¯ ÏÙL ¯ÓBÏ«¿««∆¿ƒ«
ÈÙÏ ˙ÒÎ ÈÚ‰Â ÏÙM‰«»≈¿∆»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈

ÌB˜n‰ צריכה שהתפילה ומכך «»
ללמוד  ניתן כן שפלות, מתוך להיות

ונמצא  גבוה, במקום להתפלל שאין

עשיר  שלמעשה מי גם הדעות שלכל

לעני". "תפילה להתפלל וצריך יכול

„Âc ¯Ó‡M ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«∆»«»ƒ
,È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk B˙lÙ˙aƒ¿ƒ»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ
הדוגמא  היא דוד שתפילת לעיל כמובא

אני" ואביון עני כי לדוד... "תפילה שנאמר עני B˙BÈ‰Ïלתפילת ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿
‰·Á¯‰ ÏL ÔÙB‡a ÌÈÈÚ‰ Ïk BÏˆ‡ eÈ‰ È‡cÂa È¯‰ ,CÏÓ∆∆¬≈¿««»∆¿»»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¿»»

,BËeLÙk ˙eiÓL‚a הדוגמה היא דוד שתפילת לפרש ייתכן ולא ¿«¿ƒƒ¿

בפועל  עני היה כי לעני" ‡Ó¯ל"תפילת ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â בתפילתו דוד ¿««ƒ≈»«
,È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk נראה השפלות ותחושת לאלוקות הביטול מפני כי ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ

כעני  עצמו BÏבעיני LiM ‰Ó ÏkL BÏˆ‡ Lb¯pL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»∆¿∆»«∆≈
ÌˆBÚÂ ÈÁÎc ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L È‡cÂ·e ,BÓˆÚŒ„vÓ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ««¿¿««∆≈∆¿∆¿…ƒ¿∆

‰f‰ ÏÈÁ‰ ˙‡ ÈÏ ‰NÚ È„È59, »ƒ»»ƒ∆««ƒ«∆
BÏ ÔzpM ‰Ó Ì‡ŒÈkƒƒ«∆ƒ»
BÓˆÚŒ„vÓ eÏÈ‡Â ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒƒ««¿
ÈÚc ·vÓe „ÓÚÓa ‡e‰ È¯‰¬≈¿«¬»«»¿»ƒ

È‡ ÔBÈ·‡Â העושר כל ולכן ¿∆¿»ƒ
מלך, בתור לו היו שבוודאי וההרחבה

ישות  של תחושה שום לדוד גרמו לא

עני. תפילת היתה ותפילתו וגבהות,

גם  אחד, שכל נוספת הוכחה זו והרי

ומדרגת  למעלת להגיע יכול עשיר,

לעני". "תפילה

˙eiÓÈÙa ‡e‰L BÓÎe¿∆ƒ¿ƒƒ
,ÌÈÈÚ‰,וחסידות קבלה עלֿפי »ƒ¿»ƒ

˙¯ÈÙÒ ‡e‰ „Âc ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«
‰Ê È¯‰ ÏÏk C¯„aL] ˙eÎÏn‰««¿∆¿∆∆¿»¬≈∆

,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa שעם ¿ƒ««¿¿≈
היא  מוגדרת, ומדרגה בחינה היותה

מ'סדר  שלמעלה באיןֿסוף בחינה עדיין

Ê‰השתלשלות' È¯‰ Ë¯t C¯„·e¿∆∆¿»¬≈∆
שהיא  כפי המלכות »ÈÁa¿ƒ˙ספירת

,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ העליון העולם «¿«¬ƒ
עשר  יש בו השתלשלות' 'סדר של

מוגדרות  ÏLספירות dÈÚ È¯‰ ,[¬≈ƒ¿»»∆
˙ÏÏBk ‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿∆ƒ∆∆
˙B¯ÈÙq‰ ÈÈÚ Ïk ˙‡∆»ƒ¿¿≈«¿ƒ
L¯BL ‡È‰Â ,‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆»¿ƒ∆
,‰pÓÈ‰ ‰hÓlL ÌÈÈÚ‰ ÏÎÏ¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«»≈∆»

ה  ספירת שמעבירה ולכן זו היא מלכות

שמעליה  הספירות מכל ההשפעה את

שלמטה  העולם אל והמידות) (המוחין

למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âממנה  ¿««ƒ≈
מעליה  השפע כל עובר שבה מעלתה

שלמטה  למה והמקור השורש והיא

‰È‡ממנה  È¯‰ עצמה˙ÈÁ·a ¬≈ƒƒ¿ƒ«
,È¯Ó‚Ï ÏeËÈa הזוהר ובלשון ƒ¿«¿≈

ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc60 שאין ¿≈»ƒ«¿»¿
בביטול, היא ולכן כלום, מעצמה לה

אינו  לה שיש מה שכל התחושה מתוך

כתוצאה  מוחלט בביטול היה המלך דוד גם וכך שמעליה, ממי אלא מעצמה

מלך  היה שלמעשה אף ולכן מלמעלה, לו ניתן לו שיש מה שכל מהתחושה

לעיל. כמבואר לעני, תפילה היא תפילתו עשיר, והיה

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

lecb xteya rwzi `edd meia dide

LÈÂ,אני ואביֹון עני ּכי הּלׁשֹון ּבדּיּוק להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִִֶַָָָ

לכל  ׁשּתאב אביֹון, ּגם אּלא עני רק ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹלא

למעלּיּותא 61ּדבר  זאת לפרׁש ׁשּיׁש ּדבר,62, ׁשּכל , ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

והרי  אליו, ּתאב הּוא הרי נעלה, הּיֹותר ּדבר ֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגם

לֹו יׁש אּלאֿאםּֿכן לדבר  ּתאב להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָאיֿאפׁשר 

הּידּוע  וכּמׁשל אליו, ּכפרי 63ׁשּיכּות איׁש ׁשאצל ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּי ׁשּי לֹולא ׁשאין ּכיון ,הּמל ּבבת חׁשוק ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּברּוחנּיּות  ּגם הּוא וכן ּכלל. אליה ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשּיכּות

 ֿ אּלא לּדבר, ּתאב ׁשּיהיה ׁשּי ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהענינים,

ידיעה  רק ולא ּבּדבר, ידיעה לֹו יׁש ְְְִִִֵֵַַָָָָֹאםּֿכן

ּבמֹוחֹו, וההרּגׁש ההּכרה ּגם אּלא ּבלבד, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׂשכלית

לדבר  ּתאב ׁשּיהיה הּלב ּבהרּגׁש ּגם נמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּזה

ׁשּיׁש מּובן הרי ּדבר, לכל ּתאב ׁשהּוא וכיון ְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָזה.

וזהּו נעלה. הּיֹותר לדבר ּגם ּדבר, לכל ׁשּיכּות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָלֹו

ּׁשּכתּוב  מה גֹו'64ּגם אליהם וכלֹות רֹואֹות ועיני ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

למעּלּיּותא, זאת לפרׁש ׁשּיׁש ,יד לאל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואין

ּביֹותר  נעלים ענינים אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּגם

לאל  (אין ּבפֹועל אליהם להּגיע ּביכלּתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאין

ׁשּיֹודע  אליהם, ׁשּיכּות לֹו יׁש מּכלֿמקֹום ,(ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיד

עיניו  ׁשּיהיּו ׁשּי ולכן כּו', ּבהם ּומּכיר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותם

עני  ּכי ּדוד ׁשאמר וזהּו אליהם. וכלֹות ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָרֹואֹות

וׁשּיכּות  ידיעה לֹו ׁשהיתה ׁשּכיון אני, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָואביֹון

ּתאב  היה לכן נעלה, הּיֹותר לּדבר ּגם ּדבר, ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלכל

מה  ּכל לאחרי הּנה זה, עם ּוביחד ּדבר, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלכל

ּבידעֹו הּׁשפלּות, ּבתכלית היה ּבפֹועל, לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָּׁשהיה

ׁשּספירת  ּכׁשם מאּומה, לֹו אין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּמּצדֿעצמ ֹו

ּכלּום. מּגרמּה לּה לית ְְְִֵַַַָָהּמלכּות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ אף ּדהּנה רּבנּו, מׁשה ּגּבי מצינּו ¿«∆∆∆ְִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁש"ּתפּלה  לעיל ְְְִִֵֵֶֶָָׁשּנתּבאר

אצלֹו היה מּכלֿמקֹום עׁשיר, ּתפּלת היא ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹלמׁשה"
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יד.61) כד, תצא ד. טו, ראה פ' 62.402)פרש"י ע' ח"ב לקו"ש גם יד.63)ראה כ, יתרו לב.64)ראב"ע כח, תבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBLl‰ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ עצמו על המלך דוד ÈÚשאמר Èk ¿≈¿ƒ¿ƒ«»ƒ»ƒ

,ÔBÈ·‡ Ìb ‡l‡ ÈÚ ˜¯ ‡Ï ,È‡ ÔBÈ·‡Â המושג משמעות ועל ¿∆¿»ƒ…«»ƒ∆»«∆¿
ז"ל  חכמינו אמרו c·¯"אביון" ÏÎÏ ·‡zL61, היא הכוונה פשוטו ולפי ∆»≈¿»»»

אחרת  במשמעות הכוונה לענייננו אבל דבר, לכל מתאווה ולכן חסרֿכל שהוא

˙‡Ê L¯ÙÏ LiL∆≈¿»≈…
‡˙eiÏÚÓÏ62, שלילי כדבר לא ¿«¬¿»

חיובי  כדבר Ìbאלא ,¯·c ÏkL∆»»»«
‡e‰ È¯‰ ,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ¯·c»»«≈«¬∆¬≈

,ÂÈÏ‡ ·‡z שואף שהוא היינו »≈≈»
ביותר  נעלים לדברים גם ומתאווה

ה' ‡LÙ‡ŒÈ¯בעבודת È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»
ŒÌ‡Œ‡l‡ ¯·„Ï ·‡z ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿»»∆»ƒ

,ÂÈÏ‡ ˙eÎiL BÏ LÈ Ôk ואילו ≈≈«»≈»
קשור  ולא ערכו לפי לא שבכלל לדבר

לא  האדם שלו, המושגים בעולם

‰Úe„iמתאווה  ÏLnÎÂ63 ¿«»»«»«
È¯Ùk LÈ‡ Ïˆ‡L פשוט אדם ∆≈∆ƒ«¿ƒ

ביותר  ÂLÁiL˜ונחות CiL ‡Ï…«»∆«¿…
BÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ,CÏn‰ ˙·a¿««∆∆≈»∆≈

ÏÏk ‰ÈÏ‡ ˙eÎiL האדם ואין «»≈∆»¿»
אליו. שייכות כל לו שאין לדבר תאב

˙eiÁe¯a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ
,ÌÈÈÚ‰'ה CiLבעבודת ‡lL »ƒ¿»ƒ∆…«»

ŒÌ‡Œ‡l‡ ,¯·cÏ ·‡z ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈¿»»∆»ƒ
‰ÚÈ„È BÏ LÈ Ôk והכרה מושג ≈≈¿ƒ»

˙ÈÏÎN ‰ÚÈ„È ˜¯ ‡ÏÂ ,¯·ca«»»¿…«¿ƒ»ƒ¿ƒ
והגיון  קר שכל ‡l‡של ,„·Ïaƒ¿«∆»

,BÁBÓa Lb¯‰‰Â ‰¯k‰‰ Ìb«««»»¿«∆¿≈¿
והזדהות  שייכות מרגיש אדם כאשר

הדבר  ראשון בשלב אזי דבר עם אישית

שהידיעה  בכך ביטוי מקבל

מופשט  כדבר נשארת לא וההתבוננות

הכרה  של תחושה יש עצמו במוח אלא

CLÓוהרגשה  ‰fnL הבא בשלב ∆ƒ∆ƒ¿»
·‡z ‰È‰iL ·l‰ Lb¯‰a Ìb«¿∆¿≈«≈∆ƒ¿∆»≈

וחשק  תשוקה Ê‰.ויחוש ¯·„Ï¿»»∆
,¯·c ÏÎÏ ·‡z ‡e‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»≈¿»»»
נעלים  ענינים שגם "עני" על ומדובר

שלו  התאוות בין נכללים ה' בעבודת

˙eÎiL BÏ LiL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆≈«»
¯˙Bi‰ ¯·„Ï Ìb ,¯·c ÏÎÏ¿»»»«¿»»«≈

.‰ÏÚ«¬∆
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ64 לעם נתונים ובנותיך "בניך התוכחה בפסוקי ¿∆««∆»

‚B'אחר" Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ ˙B‡B¯ EÈÈÚÂ מצפות" רש"י: ופירש ¿≈∆¿»¬≈∆
עיניים" כיליון קרויה באה, שאינה תוחלת כל שבים, ואינם שישובו אליהם

E„È Ï‡Ï ÔÈ‡Â הוא הכתוב ותוכן הברכה, בהיפך מדובר פשוטו ולפי , ¿≈¿≈»∆
לענייננו  אבל משאלתו, את לקבל זוכה ולא לדבר ותאב מייחל שהאדם

חיובית  היא L¯ÙÏהמשמעות LiL∆≈¿»≈
,‡˙eilÚÓÏ ˙‡Ê ויתרון למעלה …ƒ¿«¿»

˙B„B‡ ¯ae„Ó ¯L‡k ÌbL∆««¬∆¿»
ÔÈ‡L ¯˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«¬ƒ¿≈∆≈
ÏÚBÙa Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Ï BzÏÎÈaƒ»¿¿«ƒ«¬≈∆¿«

E„È Ï‡Ï ÔÈ‡) הכוח את בידך אין ≈¿≈»∆
מבוקשך  את ולהשיג ŒÏkÓלקבל ,(ƒ»

,Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL BÏ LÈ ÌB˜Ó»≈«»¬≈∆
Ì‰a ¯ÈkÓe Ì˙B‡ Ú„BiL,'eÎ ∆≈«»«ƒ»∆

כלפיהם רגש לו CiLויש ÔÎÏÂ¿»≈«»
˙BÏÎÂ ˙B‡B¯ ÂÈÈÚ eÈ‰iL∆ƒ¿≈»¿»

Ì‰ÈÏ‡ אפשרות לו שאין והעובדה ¬≈∆
ממנו  מונעת לא בפועל אותם להשיג

שייכות  לו יש בעצם כי ולצפות לייחל

"אביון" ה', בעבודת גם וכך לדבר,

ושואף  ש"תאב" מי הוא החיובי במובן

לו  ויש ביותר נעלים לענינים גם

ביכולתו  שאין אלה לדברים גם שייכות

עתה). (לעת Ó‡L¯להשיג e‰ÊÂ¿∆∆»«
ÔÂÈkL ,È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk „Âc»ƒƒ»ƒ¿∆¿»ƒ∆≈»
˙eÎiLÂ ‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿«»
¯˙Bi‰ ¯·cÏ Ìb ,¯·c ÏÎÏ¿»»»««»»«≈
ÏÎÏ ·‡z ‰È‰ ÔÎÏ ,‰ÏÚ«¬∆»≈»»»≈¿»

,¯·c ביותר נעלות דרגות זה ובכלל »»
ה' ‰p‰בעבודת ,‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆ƒ≈

BÏ ‰È‰M ‰Ó Ïk È¯Á‡Ï¿«¬≈»«∆»»
˙ÈÏÎ˙a ‰È‰ ,ÏÚBÙa¿«»»¿«¿ƒ
Œ„vnL BÚ„Èa ,˙eÏÙM‰«ƒ¿¿»¿∆ƒ«

,‰Óe‡Ó BÏ ÔÈ‡ BÓˆÚ כל ואת «¿≈¿»
מלמעלה קיבל לו שיש ≈¿ÌLkמה

dÏ ˙ÈÏ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ«««¿≈»
dÓ¯bÓמעצמה לה ואת ÌeÏkאין ƒ«¿»¿

מקבלת  היא לה שיש מה כל

ממנה. שלמעלה מהספירות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆
היה  שלמעשה שאף המלך דוד אודות

"תפלה  מעלת את בתפילתו יש עשיר,

השפלות, ותחושת לאלוקות הביטול מפני LÓ‰לעני", Èab eÈˆÓ»ƒ«≈…∆
‡È‰ "‰LÓÏ ‰lÙz"L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ ‰p‰c ,ea¯ בדרך «≈¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ»¿…∆ƒ
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יג g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

ראיה  ׁשאין ואףֿעלּֿפי הּמקֹום, לפני ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּגבהּות

לּדבר  זכר ׁשּנאמר 57לּדבר, מּמעמּקים 58, ֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּומּזה  יעטֹוף. ּכי לעני ּתפּלה ּוכתיב ה', ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָקראתי

אחד  לכל ׁשּי לעני ּדתפּלה ׁשהענין ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָמּוכח,

והינּו, עׁשיר. ׁשהּוא למי ּגם מּיׂשראל, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָואחד

הרי  ּגבֹוּה, ּבמקֹום הּוא עֹומד ׁשּמּצדֿעצמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשאף

להיֹות  נמּו ּבמקֹום עצמֹו את מעמיד ְְְֲִִֶַַָָהּוא

לעני, ּדתפּלה ּבאֹופן ה' קראתי ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָמּמעמּקים

ׁשּפׁשט  הרי"ף, על רּבינּוֿי ֹונה ּתלמידי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּוכביאּור

מּתֹו רֹוצהֿלֹומר גֹו') (מּמעמּקים ֲִִִֶַַַַָהּפסּוק

ׁשאינֹוהּדחּקים  אמר ולכן ,קראתי והּצרֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּזה  יעטֹוף, ּכי לעני ּתפּלה הּפסּוק ּומביא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָראיה,

הּׁשפל  ׁשּתפּלת כּו', רּוח ׁשפל רֹוצהֿלֹומר ְְִֵֶֶַַַַַַַָוּדאי

מּמה  ּגם וכּמּובן הּמקֹום. לפני נכנסת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהעני

ּדהּנה  אני, ואביֹון עני ּכי ּבתפּלתֹו ּדוד ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָּׁשאמר

הענינים  ּכל אצלֹו היּו ּבוּדאי הרי ,מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָלהיֹותֹו

 ֿ ואףֿעל ּכפׁשּוטֹו, ּבגׁשמּיּות הרחבה ׁשל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָּבאֹופן

לפי  והינּו, אני, ואביֹון עני ּכי אמר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּפיֿכן

 ֿ מּצד זה אין לֹו ּׁשּיׁש מה ׁשּכל אצלֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנרּגׁש

ידי  ועֹוצם ּדכחי ּבאֹופן זה ׁשאין ּובוּדאי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹעצמֹו,

הּזה  החיל את לי לֹו59עׂשה ּׁשּנּתן מה ּכיֿאם , ִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבמעמד  הּוא הרי מּצדֿעצמֹו ואילּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָמּלמעלה,

ּבפנימּיּות  ׁשהּוא ּוכמֹו אני. ואביֹון ּדעני ְְְְְִִִִִֶֶַָָָּומּצב

הּמלכּות  ספירת הּוא ּדוד ׁשל ׁשענינֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָהענינים,

ּדאיןֿסֹוף, מלכּות ּבחינת זה הרי ּכלל ׁשּבדר]ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ

ּדאצילּות], מלכּות ּבחינת זה הרי ּפרט ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָּובדר

את  ּכֹוללת ׁשהיא הּמלכּות ספירת ׁשל ענינּה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי

ׁשֹורׁש והיא הימּנה, ׁשּלמעלה הּספירֹות עניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

ואףֿעלּֿפיֿכן  הימּנה, ׁשּלמּטה הענינים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכל

לּה ּדלית לגמרי , ּביטּול ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָהרי

ּכלּום  .60מּגרמּה ְְִַָ
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הרי"ף.57) גירסת א.58)כ"ה קל, יז.59)תהלים ח, ב.60)עקב ריח, ח"ב ב. רמט, א. קפא, ח"א זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÙÏ ,Ïlt˙ÈÂ,ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙e‰·b ÔÈ‡L È בתפילה וכשעומדים ¿ƒ¿«≈¿ƒ∆≈«¿ƒ¿≈«»

צריכה  התפילה כי וגאווה, גבהות שמבטא דבר לשום מקום אין ה' לפני

דווקא  שפלות מתוך ¯‡È‰להיות ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ומפורשת ברורה ¿««ƒ∆≈¿»»
¯·cÏ,מפסוק¯·cÏ ¯ÎÊ57, בפסוק מצינו Ó‡pL58ÌÈwÓÚnÓ¯כן «»»≈∆«»»∆∆¡«ƒ«¬«ƒ

,'‰ EÈ˙‡¯˜ הוא ו"ממעמקים" ¿»ƒ
גבוה  למקום lÙz‰הניגוד ·È˙Îe¿ƒ¿ƒ»
ÛBËÚÈ Èk ÈÚÏ מתוך מתפלל ועני ∆»ƒƒ«¬

ונמיכות. שהגמרא fÓe‰שפלות ƒ∆
כי  לעני "תפילה בפסוק משתמשת

תפילה  בדיני הלכה ללימוד יעטוף"

לכולם  ÔÈÚ‰Lששווים ,ÁÎeÓ»∆»ƒ¿»
ÈÚÏ ‰lÙ˙c שפלות מתוך תפילה ƒ¿ƒ»∆»ƒ

Á‡Â„וביטול, „Á‡ ÏÎÏ CiL«»¿»∆»¿∆»
‡e‰L ÈÓÏ Ìb ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿ƒ∆
Œ„vnL Û‡L ,eÈ‰Â .¯ÈLÚ»ƒ¿«¿∆«∆ƒ«
ÌB˜Óa ‡e‰ „ÓBÚ BÓˆÚ«¿≈¿»

,dB·b עשירות של במצב הוא כי »«
BÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«¬ƒ∆«¿

CeÓ ÌB˜Óa הגובה את ומבטל ¿»»
שלו  העצמית היישות ¿BÈ‰Ïƒ˙ואת

ÔÙB‡a '‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ¿∆
¯e‡È·Îe ,ÈÚÏ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈
ÏÚ ‰BÈŒeÈa¯ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈«≈»«
˜eÒt‰ ËLtL ,Û"È¯‰»ƒ∆¿««»
¯ÓBÏŒ‰ˆB¯ ('B‚ ÌÈwÓÚnÓ)ƒ«¬«ƒ∆«
˙B¯v‰Â ÌÈwÁc‰ CBzÓƒ«¿«ƒ¿«»
BÈ‡L ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,EÈ˙‡¯¿̃»ƒ¿»≈»«∆≈

,‰È‡¯,"ב"ממעמקים זה פירוש לפי ¿»»
ראייה  מכאן אין ודוחק, צרות מתוך

גבוה  במקום להתפלל שאין לכך

Èk ÈÚÏ ‰lÙz ˜eÒt‰ ‡È·Óe≈ƒ«»¿ƒ»∆»ƒƒ
Œ‰ˆB¯ È‡cÂ ‰fL ,ÛBËÚÈ«¬∆∆««∆
˙lÙzL ,'eÎ Áe¯ ÏÙL ¯ÓBÏ«¿««∆¿ƒ«
ÈÙÏ ˙ÒÎ ÈÚ‰Â ÏÙM‰«»≈¿∆»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈

ÌB˜n‰ צריכה שהתפילה ומכך «»
ללמוד  ניתן כן שפלות, מתוך להיות

ונמצא  גבוה, במקום להתפלל שאין

עשיר  שלמעשה מי גם הדעות שלכל

לעני". "תפילה להתפלל וצריך יכול

„Âc ¯Ó‡M ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«∆»«»ƒ
,È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk B˙lÙ˙aƒ¿ƒ»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ
הדוגמא  היא דוד שתפילת לעיל כמובא

אני" ואביון עני כי לדוד... "תפילה שנאמר עני B˙BÈ‰Ïלתפילת ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿
‰·Á¯‰ ÏL ÔÙB‡a ÌÈÈÚ‰ Ïk BÏˆ‡ eÈ‰ È‡cÂa È¯‰ ,CÏÓ∆∆¬≈¿««»∆¿»»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¿»»

,BËeLÙk ˙eiÓL‚a הדוגמה היא דוד שתפילת לפרש ייתכן ולא ¿«¿ƒƒ¿

בפועל  עני היה כי לעני" ‡Ó¯ל"תפילת ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â בתפילתו דוד ¿««ƒ≈»«
,È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk נראה השפלות ותחושת לאלוקות הביטול מפני כי ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ

כעני  עצמו BÏבעיני LiM ‰Ó ÏkL BÏˆ‡ Lb¯pL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»∆¿∆»«∆≈
ÌˆBÚÂ ÈÁÎc ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡L È‡cÂ·e ,BÓˆÚŒ„vÓ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ««¿¿««∆≈∆¿∆¿…ƒ¿∆

‰f‰ ÏÈÁ‰ ˙‡ ÈÏ ‰NÚ È„È59, »ƒ»»ƒ∆««ƒ«∆
BÏ ÔzpM ‰Ó Ì‡ŒÈkƒƒ«∆ƒ»
BÓˆÚŒ„vÓ eÏÈ‡Â ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒƒ««¿
ÈÚc ·vÓe „ÓÚÓa ‡e‰ È¯‰¬≈¿«¬»«»¿»ƒ

È‡ ÔBÈ·‡Â העושר כל ולכן ¿∆¿»ƒ
מלך, בתור לו היו שבוודאי וההרחבה

ישות  של תחושה שום לדוד גרמו לא

עני. תפילת היתה ותפילתו וגבהות,

גם  אחד, שכל נוספת הוכחה זו והרי

ומדרגת  למעלת להגיע יכול עשיר,

לעני". "תפילה

˙eiÓÈÙa ‡e‰L BÓÎe¿∆ƒ¿ƒƒ
,ÌÈÈÚ‰,וחסידות קבלה עלֿפי »ƒ¿»ƒ

˙¯ÈÙÒ ‡e‰ „Âc ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«
‰Ê È¯‰ ÏÏk C¯„aL] ˙eÎÏn‰««¿∆¿∆∆¿»¬≈∆

,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa שעם ¿ƒ««¿¿≈
היא  מוגדרת, ומדרגה בחינה היותה

מ'סדר  שלמעלה באיןֿסוף בחינה עדיין

Ê‰השתלשלות' È¯‰ Ë¯t C¯„·e¿∆∆¿»¬≈∆
שהיא  כפי המלכות »ÈÁa¿ƒ˙ספירת

,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ העליון העולם «¿«¬ƒ
עשר  יש בו השתלשלות' 'סדר של

מוגדרות  ÏLספירות dÈÚ È¯‰ ,[¬≈ƒ¿»»∆
˙ÏÏBk ‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿∆ƒ∆∆
˙B¯ÈÙq‰ ÈÈÚ Ïk ˙‡∆»ƒ¿¿≈«¿ƒ
L¯BL ‡È‰Â ,‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈∆»¿ƒ∆
,‰pÓÈ‰ ‰hÓlL ÌÈÈÚ‰ ÏÎÏ¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«»≈∆»

ה  ספירת שמעבירה ולכן זו היא מלכות

שמעליה  הספירות מכל ההשפעה את

שלמטה  העולם אל והמידות) (המוחין

למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âממנה  ¿««ƒ≈
מעליה  השפע כל עובר שבה מעלתה

שלמטה  למה והמקור השורש והיא

‰È‡ממנה  È¯‰ עצמה˙ÈÁ·a ¬≈ƒƒ¿ƒ«
,È¯Ó‚Ï ÏeËÈa הזוהר ובלשון ƒ¿«¿≈

ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc60 שאין ¿≈»ƒ«¿»¿
בביטול, היא ולכן כלום, מעצמה לה

אינו  לה שיש מה שכל התחושה מתוך

כתוצאה  מוחלט בביטול היה המלך דוד גם וכך שמעליה, ממי אלא מעצמה

מלך  היה שלמעשה אף ולכן מלמעלה, לו ניתן לו שיש מה שכל מהתחושה

לעיל. כמבואר לעני, תפילה היא תפילתו עשיר, והיה
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

LÈÂ,אני ואביֹון עני ּכי הּלׁשֹון ּבדּיּוק להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִִֶַָָָ

לכל  ׁשּתאב אביֹון, ּגם אּלא עני רק ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹלא

למעלּיּותא 61ּדבר  זאת לפרׁש ׁשּיׁש ּדבר,62, ׁשּכל , ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

והרי  אליו, ּתאב הּוא הרי נעלה, הּיֹותר ּדבר ֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגם

לֹו יׁש אּלאֿאםּֿכן לדבר  ּתאב להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָאיֿאפׁשר 

הּידּוע  וכּמׁשל אליו, ּכפרי 63ׁשּיכּות איׁש ׁשאצל ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּי ׁשּי לֹולא ׁשאין ּכיון ,הּמל ּבבת חׁשוק ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּברּוחנּיּות  ּגם הּוא וכן ּכלל. אליה ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשּיכּות

 ֿ אּלא לּדבר, ּתאב ׁשּיהיה ׁשּי ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹהענינים,

ידיעה  רק ולא ּבּדבר, ידיעה לֹו יׁש ְְְִִִֵֵַַָָָָֹאםּֿכן

ּבמֹוחֹו, וההרּגׁש ההּכרה ּגם אּלא ּבלבד, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׂשכלית

לדבר  ּתאב ׁשּיהיה הּלב ּבהרּגׁש ּגם נמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּזה

ׁשּיׁש מּובן הרי ּדבר, לכל ּתאב ׁשהּוא וכיון ְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָזה.

וזהּו נעלה. הּיֹותר לדבר ּגם ּדבר, לכל ׁשּיכּות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָלֹו

ּׁשּכתּוב  מה גֹו'64ּגם אליהם וכלֹות רֹואֹות ועיני ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

למעּלּיּותא, זאת לפרׁש ׁשּיׁש ,יד לאל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואין

ּביֹותר  נעלים ענינים אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּגם

לאל  (אין ּבפֹועל אליהם להּגיע ּביכלּתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשאין

ׁשּיֹודע  אליהם, ׁשּיכּות לֹו יׁש מּכלֿמקֹום ,(ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיד

עיניו  ׁשּיהיּו ׁשּי ולכן כּו', ּבהם ּומּכיר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותם

עני  ּכי ּדוד ׁשאמר וזהּו אליהם. וכלֹות ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָרֹואֹות

וׁשּיכּות  ידיעה לֹו ׁשהיתה ׁשּכיון אני, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָואביֹון

ּתאב  היה לכן נעלה, הּיֹותר לּדבר ּגם ּדבר, ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלכל

מה  ּכל לאחרי הּנה זה, עם ּוביחד ּדבר, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלכל

ּבידעֹו הּׁשפלּות, ּבתכלית היה ּבפֹועל, לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָּׁשהיה

ׁשּספירת  ּכׁשם מאּומה, לֹו אין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּמּצדֿעצמ ֹו

ּכלּום. מּגרמּה לּה לית ְְְִֵַַַָָהּמלכּות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ אף ּדהּנה רּבנּו, מׁשה ּגּבי מצינּו ¿«∆∆∆ְִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁש"ּתפּלה  לעיל ְְְִִֵֵֶֶָָׁשּנתּבאר

אצלֹו היה מּכלֿמקֹום עׁשיר, ּתפּלת היא ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹלמׁשה"
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יד.61) כד, תצא ד. טו, ראה פ' 62.402)פרש"י ע' ח"ב לקו"ש גם יד.63)ראה כ, יתרו לב.64)ראב"ע כח, תבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBLl‰ ˜ei„a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ עצמו על המלך דוד ÈÚשאמר Èk ¿≈¿ƒ¿ƒ«»ƒ»ƒ

,ÔBÈ·‡ Ìb ‡l‡ ÈÚ ˜¯ ‡Ï ,È‡ ÔBÈ·‡Â המושג משמעות ועל ¿∆¿»ƒ…«»ƒ∆»«∆¿
ז"ל  חכמינו אמרו c·¯"אביון" ÏÎÏ ·‡zL61, היא הכוונה פשוטו ולפי ∆»≈¿»»»

אחרת  במשמעות הכוונה לענייננו אבל דבר, לכל מתאווה ולכן חסרֿכל שהוא

˙‡Ê L¯ÙÏ LiL∆≈¿»≈…
‡˙eiÏÚÓÏ62, שלילי כדבר לא ¿«¬¿»

חיובי  כדבר Ìbאלא ,¯·c ÏkL∆»»»«
‡e‰ È¯‰ ,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ¯·c»»«≈«¬∆¬≈

,ÂÈÏ‡ ·‡z שואף שהוא היינו »≈≈»
ביותר  נעלים לדברים גם ומתאווה

ה' ‡LÙ‡ŒÈ¯בעבודת È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»
ŒÌ‡Œ‡l‡ ¯·„Ï ·‡z ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿»»∆»ƒ

,ÂÈÏ‡ ˙eÎiL BÏ LÈ Ôk ואילו ≈≈«»≈»
קשור  ולא ערכו לפי לא שבכלל לדבר

לא  האדם שלו, המושגים בעולם

‰Úe„iמתאווה  ÏLnÎÂ63 ¿«»»«»«
È¯Ùk LÈ‡ Ïˆ‡L פשוט אדם ∆≈∆ƒ«¿ƒ

ביותר  ÂLÁiL˜ונחות CiL ‡Ï…«»∆«¿…
BÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ,CÏn‰ ˙·a¿««∆∆≈»∆≈

ÏÏk ‰ÈÏ‡ ˙eÎiL האדם ואין «»≈∆»¿»
אליו. שייכות כל לו שאין לדבר תאב

˙eiÁe¯a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ
,ÌÈÈÚ‰'ה CiLבעבודת ‡lL »ƒ¿»ƒ∆…«»

ŒÌ‡Œ‡l‡ ,¯·cÏ ·‡z ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈¿»»∆»ƒ
‰ÚÈ„È BÏ LÈ Ôk והכרה מושג ≈≈¿ƒ»

˙ÈÏÎN ‰ÚÈ„È ˜¯ ‡ÏÂ ,¯·ca«»»¿…«¿ƒ»ƒ¿ƒ
והגיון  קר שכל ‡l‡של ,„·Ïaƒ¿«∆»

,BÁBÓa Lb¯‰‰Â ‰¯k‰‰ Ìb«««»»¿«∆¿≈¿
והזדהות  שייכות מרגיש אדם כאשר

הדבר  ראשון בשלב אזי דבר עם אישית

שהידיעה  בכך ביטוי מקבל

מופשט  כדבר נשארת לא וההתבוננות

הכרה  של תחושה יש עצמו במוח אלא

CLÓוהרגשה  ‰fnL הבא בשלב ∆ƒ∆ƒ¿»
·‡z ‰È‰iL ·l‰ Lb¯‰a Ìb«¿∆¿≈«≈∆ƒ¿∆»≈

וחשק  תשוקה Ê‰.ויחוש ¯·„Ï¿»»∆
,¯·c ÏÎÏ ·‡z ‡e‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»≈¿»»»
נעלים  ענינים שגם "עני" על ומדובר

שלו  התאוות בין נכללים ה' בעבודת

˙eÎiL BÏ LiL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆≈«»
¯˙Bi‰ ¯·„Ï Ìb ,¯·c ÏÎÏ¿»»»«¿»»«≈

.‰ÏÚ«¬∆
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ64 לעם נתונים ובנותיך "בניך התוכחה בפסוקי ¿∆««∆»

‚B'אחר" Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ ˙B‡B¯ EÈÈÚÂ מצפות" רש"י: ופירש ¿≈∆¿»¬≈∆
עיניים" כיליון קרויה באה, שאינה תוחלת כל שבים, ואינם שישובו אליהם

E„È Ï‡Ï ÔÈ‡Â הוא הכתוב ותוכן הברכה, בהיפך מדובר פשוטו ולפי , ¿≈¿≈»∆
לענייננו  אבל משאלתו, את לקבל זוכה ולא לדבר ותאב מייחל שהאדם

חיובית  היא L¯ÙÏהמשמעות LiL∆≈¿»≈
,‡˙eilÚÓÏ ˙‡Ê ויתרון למעלה …ƒ¿«¿»

˙B„B‡ ¯ae„Ó ¯L‡k ÌbL∆««¬∆¿»
ÔÈ‡L ¯˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ«¬ƒ¿≈∆≈
ÏÚBÙa Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Ï BzÏÎÈaƒ»¿¿«ƒ«¬≈∆¿«

E„È Ï‡Ï ÔÈ‡) הכוח את בידך אין ≈¿≈»∆
מבוקשך  את ולהשיג ŒÏkÓלקבל ,(ƒ»

,Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎiL BÏ LÈ ÌB˜Ó»≈«»¬≈∆
Ì‰a ¯ÈkÓe Ì˙B‡ Ú„BiL,'eÎ ∆≈«»«ƒ»∆

כלפיהם רגש לו CiLויש ÔÎÏÂ¿»≈«»
˙BÏÎÂ ˙B‡B¯ ÂÈÈÚ eÈ‰iL∆ƒ¿≈»¿»

Ì‰ÈÏ‡ אפשרות לו שאין והעובדה ¬≈∆
ממנו  מונעת לא בפועל אותם להשיג

שייכות  לו יש בעצם כי ולצפות לייחל

"אביון" ה', בעבודת גם וכך לדבר,

ושואף  ש"תאב" מי הוא החיובי במובן

לו  ויש ביותר נעלים לענינים גם

ביכולתו  שאין אלה לדברים גם שייכות

עתה). (לעת Ó‡L¯להשיג e‰ÊÂ¿∆∆»«
ÔÂÈkL ,È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk „Âc»ƒƒ»ƒ¿∆¿»ƒ∆≈»
˙eÎiLÂ ‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿«»
¯˙Bi‰ ¯·cÏ Ìb ,¯·c ÏÎÏ¿»»»««»»«≈
ÏÎÏ ·‡z ‰È‰ ÔÎÏ ,‰ÏÚ«¬∆»≈»»»≈¿»

,¯·c ביותר נעלות דרגות זה ובכלל »»
ה' ‰p‰בעבודת ,‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆ƒ≈

BÏ ‰È‰M ‰Ó Ïk È¯Á‡Ï¿«¬≈»«∆»»
˙ÈÏÎ˙a ‰È‰ ,ÏÚBÙa¿«»»¿«¿ƒ
Œ„vnL BÚ„Èa ,˙eÏÙM‰«ƒ¿¿»¿∆ƒ«

,‰Óe‡Ó BÏ ÔÈ‡ BÓˆÚ כל ואת «¿≈¿»
מלמעלה קיבל לו שיש ≈¿ÌLkמה

dÏ ˙ÈÏ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ«««¿≈»
dÓ¯bÓמעצמה לה ואת ÌeÏkאין ƒ«¿»¿

מקבלת  היא לה שיש מה כל

ממנה. שלמעלה מהספירות

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆
היה  שלמעשה שאף המלך דוד אודות

"תפלה  מעלת את בתפילתו יש עשיר,

השפלות, ותחושת לאלוקות הביטול מפני LÓ‰לעני", Èab eÈˆÓ»ƒ«≈…∆
‡È‰ "‰LÓÏ ‰lÙz"L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ ‰p‰c ,ea¯ בדרך «≈¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ»¿…∆ƒ
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הּתפּלה  ׁשּזֹוהי לעני, ּדתפּלה הענין ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָּגם

חּנם  מּתנת ׁשּביקׁש מּצד 65ּד"ואתחּנן", והינּו . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו רּבנּו, מׁשה ׁשל ענותנּותֹו 66ּגֹודל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּפני  על אׁשר האדם מּכל מאד ענו מׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹוהאיׁש

האדם  מּכל יֹותר נעלה ׁשהיה [ּדכׁשם ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאדמה

הּמין  מבחר להיֹותֹו האדמה, ּפני על ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָאׁשר

ענו67האנֹוׁשי  היה כן ּכמֹו ּומּצד , מּכּולם], יֹותר ְֱִִִֵֵַָָָָָָ

העילּוי  אצלֹו להיֹות יכֹול היה הענוה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָענין

ענין  עם קׁשּור הענּיּות ענין ּכי לעני, ְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָּדתפּלה

ּבֹו68הענוה  ׁשּנאמר ּבמׁשיח ׁשּמצינּו ּוכפי עני 69, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

והינּו ענותן, - ּבּתרּגּום ּופירׁש חמֹור, על ְְְְְְֲֵֵֵַַַַַָורֹוכב

ועלֿידי  וׁשפלּות, ּביטּול ּבחינת הּוא ׁשענוה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָלפי

עני. למדרגת להּגיע יכֹול ְְְֲִִֵַַַַָָָָענוה

‰fÓe אחד ּכל ׁשל לתפּלתֹו ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּבּה להיֹות ׁשּיכֹול מּיׂשראל, ְְְִִִֵֶֶָָָָואחד

ּכל  לֹו יׁש ּכאׁשר ּגם ּכי לעני, ּדתפּלה ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהעילּוי

לֹו אין ֿ עצמֹו ׁשּמּצד מרּגיׁש הּוא הרי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָהּמצטר

ּבּזהר  ׁשּמצינּו ועלּֿדר רב 70מאּומה. ּגּבי ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבׁשעה 71המנּונא  מזֹונֹו על מתּפּלל ׁשהיה סבא ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

זאת  ׁשּלּולי והינּו, ׁשּולחנֹו, על ערּו ְְְֵֶֶַַָָָָֹׁשהיה

ּתאב  היה לא ׁשּולחנֹו על ערּו היה ְְֵֶַָָָָָָָֹׁשּמזֹונֹו

ׁשּיהיה  ׁשּכדי (ּכּנ"ל לזה ׁשּי ׁשאינֹו ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמזֹון,

הּדבר), אל ׁשּיכּות לֹו ׁשּתהיה צרי לדבר, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתאב

על  ערּו היה מזֹונֹו ּכאׁשר ּגיסא, ְְֲִִֶַַָָָָָּולאיד

ועֹוצם  ּדכחי לההרּגׁש מקֹום יׁש ׁשאז ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּולחנֹו,

ׁשּגם  ההרּגׁש סבא המנּונא רב אצל היה כּו', ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָידי

ׁשּיבּקׁש עד מּצדֿעצמֹו, ּכלּום לֹו אין ְְְְִֵֵֶַַַַַָעכׁשו

ּבתפּלתֹו. ְִִֵַָָָמהּקּב"ה
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כג.65) ג, ואתחנן ג.66)פרש"י יב, השביעי.67)בהעלותך היסוד - חלק לפרק הקדמה סנהדרין להרמב"ם ראה 68)פיה"מ

רפ"א. הענוה שער חכמה ראשית ט.69)גם ט, תרנב.70)זכרי' תרמח. ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי וראה ב. סב, ח"ב

פ"א. יז מאמר ומעין קונטרס פ"ב. מצורע תגלחת מצות להצ"צ (כבפנים)71)סהמ"צ כ"ה אבל סבא. ייסא ר' שלפנינו: בזהר

סבא. ייבא ר' שם: ומעין בקונטרס שם. להצ"צ ובסהמ"צ אדה"ז במאמרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈLÚ¯,כלל ˙lÙz"לעני מ"תפלה במדרגה ÌB˜ÓŒÏkÓשלמטה ¿ƒ«»ƒƒ»»

‡ˆBÏלמעשה  ‰È‰ משה È‰BfLאצל ,ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÔÈÚ‰ Ìb »»∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆ƒ
,"ÔpÁ˙‡Â"c ‰lÙz‰ נקראת משה של שהתפילה ז"ל חכמינו כדברי «¿ƒ»¿»∆¿««

ללמדנו  דווקא "ואתחנן" בביטוי ÌpÁכאן ˙zÓ L˜ÈaL65 ולמרות ∆ƒ≈«¿«ƒ»
הגדולות  והזכויות מעלתו גודל

ביקש  רבנו משה לו, שהיו והנפלאות

ללא  "עני" היה כאילו חינם מתנת

זכויות. וללא vÓ„מעלות eÈ‰Â¿«¿ƒ«
‰LÓ ÏL B˙e˙ÂÚ Ï„Bb∆«¿¿»∆…∆

·e˙kL BÓk ,ea¯66LÈ‡‰Â «≈¿∆»¿»ƒ
Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÚ ‰LÓ…∆»»¿…ƒ…»»»

‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡ היה ולכן ¬∆«¿≈»¬»»
לאלוקות  מאד גדול ≈¿ÌLÎc]ƒבביטול

Ì„‡‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰L∆»»«¬∆≈ƒ»»»»
B˙BÈ‰Ï ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡¬∆«¿≈»¬»»ƒ¿

ÈLB‡‰ ÔÈn‰ ¯Á·Ó67, לא הנה ƒ¿««ƒ»¡ƒ
למעלה  הגדולה, שמעלתו בלבד זו

שום  לו גרמה לא האדם, בני מכל

אלא  חלילה, וישות, גאווה של תחושה

ונעלה, גדול שהיה ככל ¿BÓkלהיפך,
ÔÎ מידה BÈ˙¯באותה  ÂÚ ‰È‰ ≈»»»»≈

‰ÂÚ‰ ÔÈÚ „vÓe ,[ÌÏekÓƒ»ƒ«ƒ¿«»¬»»
BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿∆¿
ÔÈÚ Èk ,ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÈeÏÈÚ‰»ƒƒ¿ƒ»∆»ƒƒƒ¿«

˙eiÚ‰ ותחושת ביטול של במובן »¬ƒ
ÔÈÚשפלות  ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿«

‰ÂÚ‰68eÈˆnL ÈÙÎe , »¬»»¿ƒ∆»ƒ
Ba ¯Ó‡pL ÁÈLÓa69ÈÚ ¿»ƒ«∆∆¡«»ƒ

L¯ÈÙe ,¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯Â¿≈«¬≈≈
Y Ìeb¯za היינו Ô˙ÂÚ,ש"עני" ««¿«¿¿»

˙ÈÁa ‡e‰ ‰ÂÚL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¬»»¿ƒ«
,˙eÏÙLÂ ÏeËÈa נקרא משיח ולכן ƒ¿ƒ¿

רוחנית  "עשירות" בו שיש אף "עני"

ÏBÎÈמופלאה  ‰ÂÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬»»»
ÈÚ ˙‚¯„ÓÏ ÚÈb‰Ï וככל ¿«ƒ«¿«¿≈«»ƒ

עמוק  הביטול יותר, גדולה שהענווה

יותר. ופנימי

‰fÓe וגם משה שגם לעיל מהמבואר ƒ∆
גבוהה  ומדרגה במעלה שהיו אף דוד,

לעני", "תפילה של באופן הייתה תפילתם B˙lÙ˙Ïביותר, Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«ƒ¿ƒ»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL,עשירות הוא ומצבו שמעמדו מי אפילו ∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ÈeÏÈÚ‰ da ˙BÈ‰Ï ÏBÎiLוהיתרון¯L‡k Ìb Èk ,ÈÚÏ ‰lÙ˙c ∆»ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ»∆»ƒƒ««¬∆
ˆn‰ Ïk BÏ LÈBÏ ÔÈ‡ BÓˆÚŒ„vnL LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰ ,C¯Ë ≈»«ƒ¿»≈¬≈«¿ƒ∆ƒ««¿≈

‰Óe‡Ó,מלמעלה בא לו שיש מה וכל ¿»
הביטול  לתחושת סתירה זו אין כן ואם

והשפלות.

¯‰fa eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ70Èab ¿«∆∆∆»ƒ«…««≈
‡eÓ‰ ·¯71‰È‰L ‡·Ò ««¿»»»∆»»

‰ÚLa BBÊÓ ÏÚ Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿¿»»
,BÁÏeL ÏÚ Ce¯Ú ‰È‰L∆»»»«¿»
לפניו, נמצא כבר מזונו אם ולכאורה

הביאור  אלא כך, על התפילה עניין מה

BBÊnLהוא  ˙‡Ê ÈÏelL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈…∆¿
‡Ï BÁÏeL ÏÚ Ce¯Ú ‰È‰»»»«¿»…

,ÔBÊÓÏ ·‡z ‰È‰ מעמדו ומצד »»»≈¿»
לו  היה לא עצמו מצד הנעלה ומצבו

למזון  רצון CiLשום BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈«»
·‡z ‰È‰iL È„kL Ï"pk) ‰ÊÏ»∆««∆¿≈∆ƒ¿∆»≈
BÏ ‰È‰zL CÈ¯ˆ ,¯·„Ï¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

¯·c‰ Ï‡ ˙eÎiL בעולם ואם «»∆«»»
מקום  תופס לא הדבר שלו המושגים

 ֿ בר אינו כי מעולמו רחוק שהוא או

שיחוש  יתכן לא לגביו, כלל השגה

לדבר  וחשק C„È‡Ïeתאוה ,(¿ƒ»
,‡ÒÈb שני BBÊÓמצד ¯L‡k ƒ»«¬∆¿

,BÁÏeL ÏÚ Ce¯Ú ‰È‰ ואז »»»«¿»
ענין  בו מעוררת לפניו המזון מציאות

Lb¯‰‰Ïלכך, ÌB˜Ó LÈ Ê‡L∆»≈»¿«∆¿≈
,'eÎ È„È ÌˆBÚÂ ÈÁÎc שהרי ¿…ƒ¿∆»ƒ
זאת  בכל התמלאה, ««‰È‰בקשתו

Lb¯‰‰ ‡·Ò ‡eÓ‰ ·¯ Ïˆ‡≈∆««¿»»»«∆¿≈
ÂLÎÚ ÌbL מה את לפניו כשיש ∆««¿»

רוצה  Œ„vÓשהוא ÌeÏk BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ«
‰"aw‰Ó Lw·iL „Ú ,BÓˆÚ«¿«∆¿«≈≈«»»

B˙lÙ˙a שהמזון אף התפלל ולכן ƒ¿ƒ»
הענווה  מפני כי לפניו, ערוך היה כבר

הוא  התמלא רצונו כאשר גם והביטול,

כלום. לו אין כאילו חש
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ּׁשּכתּוב LÈÂו) מה עם זה אֿל 72לקּׁשר מי ¿≈ְִִֵֵֶֶַַָ

ּפׁשע  על ועֹובר עֹון נֹוׂשא ְֵֵֶַַָָּכמֹו

ז"ל  חכמינּו ודרׁשּו נחלתֹו, לׁשארית 73לׁשארית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

עצמֹו שּמׂשים למי נחלתֹו, לכל ולא - ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹנחלתֹו

ּבּמאמר ּכ מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּכתב ּוכמֹו ׁשיריים, ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָ

ׁשנה  מאה טעמים 74ׁשּלפני ׁשלׁשה לֹומר ׁשּיׁש , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּבזה, והענין ּבארּוּכה. ׁשם ּכמבֹואר זה, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָעל

ׁשהּוא  אּלא למעלה, מּצד אינֹו ּכׁשיריים ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהיֹותֹו

ּבזה  ׁשהחידּוׁש ּומּובן, ּכׁשיריים. עצמֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָמׂשים

ּדוקא  אּלא ּכפׁשּוטֹו, עני ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְִִֵֶֶַָָָָָאינֹו

ׁשל  ּבאֹופן הענינים ּכל לֹו נֹותן ׁשהּקּב"ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבׁשעה

עצמֹו מׂשים הּוא הרי ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָהרחבה,

 ֿ ועלֿידי וׁשפלּות, ּביטּול ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַּכׁשיריים,

מּבחינה  אֹור ּגילּוי להמׁשכת ּכלי נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָזה

כּו' עֹון נֹוׂשא ׁשּמּׁשם מאד זה 75ּגבֹוהה ּומּצד . ְְִִֵֶֶַָָָֹ

ואחד  אחד לכל לעני" ּד"תפּלה הענין ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשּי

ּומעמיד  ּכׁשיריים עצמֹו שּמׂשים ּכיון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,

ׁשּיׂשראל  עלּֿדר) עני ׁשל ּבמּצב עצמֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּתחנּונים  לדּבר  ּבראׁשֿהּׁשנה רׁשין עצמן ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעֹוׂשין

הּמצר  ּדמן העילּוי ּבתפּלתֹו יׁש ׁשאז ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּותפּלה),

ּבּמרחב. ענני נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָקראתי,

ד)p‰Â‰ז) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַָ

הּוא  ּדראׁשֿהּׁשנה הענין ְְְִֶַָָָָָֹׁשּכללּות

קראתי, הּמצר מן מּתחילתּה", ּד"רׁשה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹופן

ּבּמרחב, ענני ּבסֹופ ּה, מתעּׁשרת ֿ זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי

מּצּדֹו הּמצר מן ׁשּיֹוצא הּׁשֹופר ּבקֹול ְְִִִֵֵֶַַַַָָּכּמּודּגׁש

ּובהתּפׁשטּות  ּבמרחב הּוא ועלֿידיֿזה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָהּקצר,

ּבּיֹום  והיה ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן הרחב, ְְִֶַַַָָָָָָָּבצּדֹו

גֹו' האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ְְִִַַָָָָָההּוא

ההּוא) (ּבּיֹום ׁשּלעתידֿלבא ּדכיון גֹו', ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּנּדחים

למעלה  ׁשהּוא ּגדֹול, ׁשֹופר עלֿידי ׁשּנמׁש ּביֹותר נעלה ּגילּוי להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי

צרי הּמצר ענין ּגם הרי סתם, ׁשֹופר עלֿידי ׁשּנמׁש ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹמהּגילּוי
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שובה.72) שבת הפטרת - יח ז, ואילך.73)מיכה סע"א יז, תמב 74)ר"ה ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ח כמוך אֿל מי ד"ה

תנא.75)ואילך). ע' שם סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â72‡NB EBÓk ÏŒ‡ ÈÓ ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»ƒ≈»≈

ÔBÚÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ עוונות על ומוחל סולח B˙ÏÁ,היינו ˙È¯‡LÏ »¿≈«∆«ƒ¿≈ƒ«¬»
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯„Â73,B˙ÏÁ ÏÎÏ ‡ÏÂ - B˙ÏÁ ˙È¯‡LÏ ¿»¿¬»≈«ƒ¿≈ƒ«¬»¿…¿»«¬»

דווקא  לעוונות וסולח מוחל הוא ברוך שהקדוש ˘ÌÈNnהיינו ÈÓÏ¿ƒ∆≈ƒ
·˙kL BÓÎe ,ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ«¿¿ƒ«ƒ¿∆»«
¯Ó‡na L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡«¿«¬»««¬»

‰L ‰‡Ó ÈÙlL74, משנת ∆ƒ¿≈≈»»»
LÏL‰תרכ"ח, ¯ÓBÏ LiL∆≈«¿…»

,‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚË הסליחה מדוע ¿»ƒ«∆
שמשים  ל"מי דווקא היא והמחילה

כשיריים", ÌLעצמו ¯‡B·Ók«¿»»
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰ke¯‡a«¬»¿»ƒ¿»»∆
„vÓ BÈ‡ ÌÈÈ¯ÈLk B˙BÈ‰L∆¡¿ƒ«ƒ≈ƒ«

,‰ÏÚÓÏ מהסליחה חלק בתור ¿«¿»
מלמעלה  שבאה «∆‡l‡והמחילה

‡e‰L עצמו מצד ÌÈNÓהאדם ∆≈ƒ
ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ.ושפלות בענווה «¿¿ƒ«ƒ

BÈ‡ ‰Êa Le„ÈÁ‰L ,Ô·eÓe»∆«ƒ»∆≈
,BËeLÙk ÈÚ ‡e‰L ‰ÚLa¿»»∆»ƒƒ¿
שהוא  בכך וחידוש פלא כל אין שאז

חסר  שעני טבעי כי ושפלות, בענווה

יתגאה  לא ÚLa‰כל ‡˜Âc ‡l‡∆»«¿»¿»»
Ïk BÏ Ô˙B ‰"aw‰L∆«»»≈»
,‰·Á¯‰ ÏL ÔÙB‡a ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¿»»

עשיר, הוא ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒולמעשה
‡e‰ È¯‰ ÔÎ עלֿידי עצמו, מצד ≈¬≈
עצמית, BÓˆÚעבודה ÌÈNÓ≈ƒ«¿

ÏeËÈa ÏL ÔÙB‡a ,ÌÈÈ¯ÈLk¿ƒ«ƒ¿∆∆ƒ
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙eÏÙLÂ¿ƒ¿¿«¿≈∆«¬∆
¯B‡ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk¿ƒ¿«¿»«ƒ
ÌMnL „‡Ó ‰‰B·b ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»¿»¿…∆ƒ»

'eÎ ÔBÚ ‡NB75 בחסידות כמבואר ≈»
והכפרה, התשובה עניין כללות על

מדרגה  והמשכה הארה ידי על שהיא

לא  החטא שבה באלוקות ביותר גבוהה

מלכתחילה. פוגם ולא »vÓeƒ„'נוגע'
‰Ê הענווה של העבודה בגלל ∆

לעיל, כמבואר «»CiLוהשפלות,
ÏÎÏ "ÈÚÏ ‰lÙ˙"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ מי גם ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
שדווקא  וכאמור עשיר, הוא שבפועל

שלמרות  בכך חידוש יותר יש אצלו

הו  זאת בכל להתגאות, במה לו א שיש

ושפלות  ‡˙בענווה „ÈÓÚÓe ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘ ÔÂÈk≈»∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ«¬ƒ∆
ÔÈL¯ ÔÓˆÚ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL C¯cŒÏÚ) ÈÚ ÏL ·vÓa BÓˆÚ«¿¿«»∆»ƒ«∆∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿»»ƒ

,‰lÙ˙e ÌÈeÁz ¯a„Ï ‰M‰ŒL‡¯a של שהעבודה בגלל ודווקא ¿…«»»¿«≈«¬ƒ¿ƒ»
הוא  ברוך הקדוש של מלכותו עול (קבלת ביטול מתוך היא השנה ראש

"מתעשרת  שהשנה זוכים מחדש)

B˙lÙ˙aבסופה"), LÈ Ê‡L∆»≈ƒ¿ƒ»
,È˙‡¯˜ ¯ˆn‰ ÔÓc ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿ƒ«≈«»»ƒ
וביטול, שפלות של תחושה מתוך

ÈÚכאמור, ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆»»ƒ
.·Á¯na«∆¿»

¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«ƒ«∆ƒ¿»≈
˙eÏÏkL („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆¿»

‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯c ÔÈÚ‰ כך »ƒ¿»¿…«»»
כל  על החיות והשפעת שהמשכת

היא  כולה L¯"c‰השנה ÔÙB‡a¿∆∆»»
,"d˙ÏÈÁzÓ ביטול "עניות", מתוך ƒ¿ƒ»»

˜¯‡˙È,ושפלות, ¯ˆn‰ ÔÓƒ«≈«»»ƒ
˙¯MÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«∆∆
,·Á¯na ÈÚ ,dÙBÒa¿»»»ƒ«∆¿»
‡ˆBiL ¯ÙBM‰ ÏB˜a Lb„enk«¿»¿«»∆≈
ŒÏÚÂ ,¯ˆw‰ BcvÓ ¯ˆn‰ ÔÓƒ«≈«ƒƒ«»»¿«

‰ÊŒÈ„È היא שהתקיעה בגלל דווקא ¿≈∆
וצר  קטן פתח ומתוך הצר הצד מתוך

˙eËLt˙‰·e ·Á¯Óa ‡e‰«∆¿»¿ƒ¿«¿
‰Ó Ìb Ô·eÈ ,·Á¯‰ Bcˆa¿ƒ»»»»««
‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â ·e˙kM∆»¿»»««
e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»»
,'B‚ ÌÈÁcp‰Â 'B‚ ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿«ƒ»ƒ
שהמשמעות  באריכות לעיל ונתבאר

שקול  היא הדברים של הפנימית

כל  ומדרגה במעלה הוא הגדול השופר

את  אפילו לעורר שביכולתו גבוהה כך

והנדחים  «≈¿ÔÂÈÎcהאובדים
‡e‰‰ ÌBia) ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…««

הגאולה  ÈeÏÈbיום ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ (»ƒƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆ƒ¿»«¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÏB„b ¯ÙBL»»∆¿«¿»
‰M‰ŒL‡¯c ÈeÏÈb‰Ó≈«ƒ¿…«»»
,Ì˙Ò ¯ÙBL È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»¿»
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טו g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

הּתפּלה  ׁשּזֹוהי לעני, ּדתפּלה הענין ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָּגם

חּנם  מּתנת ׁשּביקׁש מּצד 65ּד"ואתחּנן", והינּו . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו רּבנּו, מׁשה ׁשל ענותנּותֹו 66ּגֹודל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּפני  על אׁשר האדם מּכל מאד ענו מׁשה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹוהאיׁש

האדם  מּכל יֹותר נעלה ׁשהיה [ּדכׁשם ְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאדמה

הּמין  מבחר להיֹותֹו האדמה, ּפני על ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָאׁשר

ענו67האנֹוׁשי  היה כן ּכמֹו ּומּצד , מּכּולם], יֹותר ְֱִִִֵֵַָָָָָָ

העילּוי  אצלֹו להיֹות יכֹול היה הענוה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָענין

ענין  עם קׁשּור הענּיּות ענין ּכי לעני, ְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָּדתפּלה

ּבֹו68הענוה  ׁשּנאמר ּבמׁשיח ׁשּמצינּו ּוכפי עני 69, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

והינּו ענותן, - ּבּתרּגּום ּופירׁש חמֹור, על ְְְְְְֲֵֵֵַַַַַָורֹוכב

ועלֿידי  וׁשפלּות, ּביטּול ּבחינת הּוא ׁשענוה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָלפי

עני. למדרגת להּגיע יכֹול ְְְֲִִֵַַַַָָָָענוה

‰fÓe אחד ּכל ׁשל לתפּלתֹו ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּבּה להיֹות ׁשּיכֹול מּיׂשראל, ְְְִִִֵֶֶָָָָואחד

ּכל  לֹו יׁש ּכאׁשר ּגם ּכי לעני, ּדתפּלה ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהעילּוי

לֹו אין ֿ עצמֹו ׁשּמּצד מרּגיׁש הּוא הרי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָהּמצטר

ּבּזהר  ׁשּמצינּו ועלּֿדר רב 70מאּומה. ּגּבי ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבׁשעה 71המנּונא  מזֹונֹו על מתּפּלל ׁשהיה סבא ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

זאת  ׁשּלּולי והינּו, ׁשּולחנֹו, על ערּו ְְְֵֶֶַַָָָָֹׁשהיה

ּתאב  היה לא ׁשּולחנֹו על ערּו היה ְְֵֶַָָָָָָָֹׁשּמזֹונֹו

ׁשּיהיה  ׁשּכדי (ּכּנ"ל לזה ׁשּי ׁשאינֹו ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמזֹון,

הּדבר), אל ׁשּיכּות לֹו ׁשּתהיה צרי לדבר, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתאב

על  ערּו היה מזֹונֹו ּכאׁשר ּגיסא, ְְֲִִֶַַָָָָָּולאיד

ועֹוצם  ּדכחי לההרּגׁש מקֹום יׁש ׁשאז ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּולחנֹו,

ׁשּגם  ההרּגׁש סבא המנּונא רב אצל היה כּו', ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָידי

ׁשּיבּקׁש עד מּצדֿעצמֹו, ּכלּום לֹו אין ְְְְִֵֵֶַַַַַָעכׁשו

ּבתפּלתֹו. ְִִֵַָָָמהּקּב"ה
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כג.65) ג, ואתחנן ג.66)פרש"י יב, השביעי.67)בהעלותך היסוד - חלק לפרק הקדמה סנהדרין להרמב"ם ראה 68)פיה"מ

רפ"א. הענוה שער חכמה ראשית ט.69)גם ט, תרנב.70)זכרי' תרמח. ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי וראה ב. סב, ח"ב

פ"א. יז מאמר ומעין קונטרס פ"ב. מצורע תגלחת מצות להצ"צ (כבפנים)71)סהמ"צ כ"ה אבל סבא. ייסא ר' שלפנינו: בזהר

סבא. ייבא ר' שם: ומעין בקונטרס שם. להצ"צ ובסהמ"צ אדה"ז במאמרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈLÚ¯,כלל ˙lÙz"לעני מ"תפלה במדרגה ÌB˜ÓŒÏkÓשלמטה ¿ƒ«»ƒƒ»»

‡ˆBÏלמעשה  ‰È‰ משה È‰BfLאצל ,ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÔÈÚ‰ Ìb »»∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆ƒ
,"ÔpÁ˙‡Â"c ‰lÙz‰ נקראת משה של שהתפילה ז"ל חכמינו כדברי «¿ƒ»¿»∆¿««

ללמדנו  דווקא "ואתחנן" בביטוי ÌpÁכאן ˙zÓ L˜ÈaL65 ולמרות ∆ƒ≈«¿«ƒ»
הגדולות  והזכויות מעלתו גודל

ביקש  רבנו משה לו, שהיו והנפלאות

ללא  "עני" היה כאילו חינם מתנת

זכויות. וללא vÓ„מעלות eÈ‰Â¿«¿ƒ«
‰LÓ ÏL B˙e˙ÂÚ Ï„Bb∆«¿¿»∆…∆

·e˙kL BÓk ,ea¯66LÈ‡‰Â «≈¿∆»¿»ƒ
Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÚ ‰LÓ…∆»»¿…ƒ…»»»

‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡ היה ולכן ¬∆«¿≈»¬»»
לאלוקות  מאד גדול ≈¿ÌLÎc]ƒבביטול

Ì„‡‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰L∆»»«¬∆≈ƒ»»»»
B˙BÈ‰Ï ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡¬∆«¿≈»¬»»ƒ¿

ÈLB‡‰ ÔÈn‰ ¯Á·Ó67, לא הנה ƒ¿««ƒ»¡ƒ
למעלה  הגדולה, שמעלתו בלבד זו

שום  לו גרמה לא האדם, בני מכל

אלא  חלילה, וישות, גאווה של תחושה

ונעלה, גדול שהיה ככל ¿BÓkלהיפך,
ÔÎ מידה BÈ˙¯באותה  ÂÚ ‰È‰ ≈»»»»≈

‰ÂÚ‰ ÔÈÚ „vÓe ,[ÌÏekÓƒ»ƒ«ƒ¿«»¬»»
BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿∆¿
ÔÈÚ Èk ,ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÈeÏÈÚ‰»ƒƒ¿ƒ»∆»ƒƒƒ¿«

˙eiÚ‰ ותחושת ביטול של במובן »¬ƒ
ÔÈÚשפלות  ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿«

‰ÂÚ‰68eÈˆnL ÈÙÎe , »¬»»¿ƒ∆»ƒ
Ba ¯Ó‡pL ÁÈLÓa69ÈÚ ¿»ƒ«∆∆¡«»ƒ

L¯ÈÙe ,¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯Â¿≈«¬≈≈
Y Ìeb¯za היינו Ô˙ÂÚ,ש"עני" ««¿«¿¿»

˙ÈÁa ‡e‰ ‰ÂÚL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¬»»¿ƒ«
,˙eÏÙLÂ ÏeËÈa נקרא משיח ולכן ƒ¿ƒ¿

רוחנית  "עשירות" בו שיש אף "עני"

ÏBÎÈמופלאה  ‰ÂÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬»»»
ÈÚ ˙‚¯„ÓÏ ÚÈb‰Ï וככל ¿«ƒ«¿«¿≈«»ƒ

עמוק  הביטול יותר, גדולה שהענווה

יותר. ופנימי

‰fÓe וגם משה שגם לעיל מהמבואר ƒ∆
גבוהה  ומדרגה במעלה שהיו אף דוד,

לעני", "תפילה של באופן הייתה תפילתם B˙lÙ˙Ïביותר, Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«ƒ¿ƒ»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL,עשירות הוא ומצבו שמעמדו מי אפילו ∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ÈeÏÈÚ‰ da ˙BÈ‰Ï ÏBÎiLוהיתרון¯L‡k Ìb Èk ,ÈÚÏ ‰lÙ˙c ∆»ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ»∆»ƒƒ««¬∆
ˆn‰ Ïk BÏ LÈBÏ ÔÈ‡ BÓˆÚŒ„vnL LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰ ,C¯Ë ≈»«ƒ¿»≈¬≈«¿ƒ∆ƒ««¿≈

‰Óe‡Ó,מלמעלה בא לו שיש מה וכל ¿»
הביטול  לתחושת סתירה זו אין כן ואם

והשפלות.

¯‰fa eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ70Èab ¿«∆∆∆»ƒ«…««≈
‡eÓ‰ ·¯71‰È‰L ‡·Ò ««¿»»»∆»»

‰ÚLa BBÊÓ ÏÚ Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿¿»»
,BÁÏeL ÏÚ Ce¯Ú ‰È‰L∆»»»«¿»
לפניו, נמצא כבר מזונו אם ולכאורה

הביאור  אלא כך, על התפילה עניין מה

BBÊnLהוא  ˙‡Ê ÈÏelL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈…∆¿
‡Ï BÁÏeL ÏÚ Ce¯Ú ‰È‰»»»«¿»…

,ÔBÊÓÏ ·‡z ‰È‰ מעמדו ומצד »»»≈¿»
לו  היה לא עצמו מצד הנעלה ומצבו

למזון  רצון CiLשום BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈«»
·‡z ‰È‰iL È„kL Ï"pk) ‰ÊÏ»∆««∆¿≈∆ƒ¿∆»≈
BÏ ‰È‰zL CÈ¯ˆ ,¯·„Ï¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

¯·c‰ Ï‡ ˙eÎiL בעולם ואם «»∆«»»
מקום  תופס לא הדבר שלו המושגים

 ֿ בר אינו כי מעולמו רחוק שהוא או

שיחוש  יתכן לא לגביו, כלל השגה

לדבר  וחשק C„È‡Ïeתאוה ,(¿ƒ»
,‡ÒÈb שני BBÊÓמצד ¯L‡k ƒ»«¬∆¿

,BÁÏeL ÏÚ Ce¯Ú ‰È‰ ואז »»»«¿»
ענין  בו מעוררת לפניו המזון מציאות

Lb¯‰‰Ïלכך, ÌB˜Ó LÈ Ê‡L∆»≈»¿«∆¿≈
,'eÎ È„È ÌˆBÚÂ ÈÁÎc שהרי ¿…ƒ¿∆»ƒ
זאת  בכל התמלאה, ««‰È‰בקשתו

Lb¯‰‰ ‡·Ò ‡eÓ‰ ·¯ Ïˆ‡≈∆««¿»»»«∆¿≈
ÂLÎÚ ÌbL מה את לפניו כשיש ∆««¿»

רוצה  Œ„vÓשהוא ÌeÏk BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ«
‰"aw‰Ó Lw·iL „Ú ,BÓˆÚ«¿«∆¿«≈≈«»»

B˙lÙ˙a שהמזון אף התפלל ולכן ƒ¿ƒ»
הענווה  מפני כי לפניו, ערוך היה כבר

הוא  התמלא רצונו כאשר גם והביטול,

כלום. לו אין כאילו חש
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ּׁשּכתּוב LÈÂו) מה עם זה אֿל 72לקּׁשר מי ¿≈ְִִֵֵֶֶַַָ

ּפׁשע  על ועֹובר עֹון נֹוׂשא ְֵֵֶַַָָּכמֹו

ז"ל  חכמינּו ודרׁשּו נחלתֹו, לׁשארית 73לׁשארית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

עצמֹו שּמׂשים למי נחלתֹו, לכל ולא - ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹנחלתֹו

ּבּמאמר ּכ מהר"ׁש אדמּו"ר ׁשּכתב ּוכמֹו ׁשיריים, ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָ

ׁשנה  מאה טעמים 74ׁשּלפני ׁשלׁשה לֹומר ׁשּיׁש , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּבזה, והענין ּבארּוּכה. ׁשם ּכמבֹואר זה, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָעל

ׁשהּוא  אּלא למעלה, מּצד אינֹו ּכׁשיריים ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהיֹותֹו

ּבזה  ׁשהחידּוׁש ּומּובן, ּכׁשיריים. עצמֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָמׂשים

ּדוקא  אּלא ּכפׁשּוטֹו, עני ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְִִֵֶֶַָָָָָאינֹו

ׁשל  ּבאֹופן הענינים ּכל לֹו נֹותן ׁשהּקּב"ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבׁשעה

עצמֹו מׂשים הּוא הרי ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָהרחבה,

 ֿ ועלֿידי וׁשפלּות, ּביטּול ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַּכׁשיריים,

מּבחינה  אֹור ּגילּוי להמׁשכת ּכלי נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָזה

כּו' עֹון נֹוׂשא ׁשּמּׁשם מאד זה 75ּגבֹוהה ּומּצד . ְְִִֵֶֶַָָָֹ

ואחד  אחד לכל לעני" ּד"תפּלה הענין ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשּי

ּומעמיד  ּכׁשיריים עצמֹו שּמׂשים ּכיון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,

ׁשּיׂשראל  עלּֿדר) עני ׁשל ּבמּצב עצמֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ּתחנּונים  לדּבר  ּבראׁשֿהּׁשנה רׁשין עצמן ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעֹוׂשין

הּמצר  ּדמן העילּוי ּבתפּלתֹו יׁש ׁשאז ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּותפּלה),

ּבּמרחב. ענני נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָקראתי,

ד)p‰Â‰ז) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַָ

הּוא  ּדראׁשֿהּׁשנה הענין ְְְִֶַָָָָָֹׁשּכללּות

קראתי, הּמצר מן מּתחילתּה", ּד"רׁשה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹופן

ּבּמרחב, ענני ּבסֹופ ּה, מתעּׁשרת ֿ זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי

מּצּדֹו הּמצר מן ׁשּיֹוצא הּׁשֹופר ּבקֹול ְְִִִֵֵֶַַַַָָּכּמּודּגׁש

ּובהתּפׁשטּות  ּבמרחב הּוא ועלֿידיֿזה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָהּקצר,

ּבּיֹום  והיה ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן הרחב, ְְִֶַַַָָָָָָָּבצּדֹו

גֹו' האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ְְִִַַָָָָָההּוא

ההּוא) (ּבּיֹום ׁשּלעתידֿלבא ּדכיון גֹו', ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּנּדחים

למעלה  ׁשהּוא ּגדֹול, ׁשֹופר עלֿידי ׁשּנמׁש ּביֹותר נעלה ּגילּוי להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי

צרי הּמצר ענין ּגם הרי סתם, ׁשֹופר עלֿידי ׁשּנמׁש ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹמהּגילּוי
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שובה.72) שבת הפטרת - יח ז, ואילך.73)מיכה סע"א יז, תמב 74)ר"ה ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ח כמוך אֿל מי ד"ה

תנא.75)ואילך). ע' שם סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â72‡NB EBÓk ÏŒ‡ ÈÓ ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»ƒ≈»≈

ÔBÚÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ עוונות על ומוחל סולח B˙ÏÁ,היינו ˙È¯‡LÏ »¿≈«∆«ƒ¿≈ƒ«¬»
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯„Â73,B˙ÏÁ ÏÎÏ ‡ÏÂ - B˙ÏÁ ˙È¯‡LÏ ¿»¿¬»≈«ƒ¿≈ƒ«¬»¿…¿»«¬»

דווקא  לעוונות וסולח מוחל הוא ברוך שהקדוש ˘ÌÈNnהיינו ÈÓÏ¿ƒ∆≈ƒ
·˙kL BÓÎe ,ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ«¿¿ƒ«ƒ¿∆»«
¯Ó‡na L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡«¿«¬»««¬»

‰L ‰‡Ó ÈÙlL74, משנת ∆ƒ¿≈≈»»»
LÏL‰תרכ"ח, ¯ÓBÏ LiL∆≈«¿…»

,‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚË הסליחה מדוע ¿»ƒ«∆
שמשים  ל"מי דווקא היא והמחילה

כשיריים", ÌLעצמו ¯‡B·Ók«¿»»
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰ke¯‡a«¬»¿»ƒ¿»»∆
„vÓ BÈ‡ ÌÈÈ¯ÈLk B˙BÈ‰L∆¡¿ƒ«ƒ≈ƒ«

,‰ÏÚÓÏ מהסליחה חלק בתור ¿«¿»
מלמעלה  שבאה «∆‡l‡והמחילה

‡e‰L עצמו מצד ÌÈNÓהאדם ∆≈ƒ
ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ.ושפלות בענווה «¿¿ƒ«ƒ

BÈ‡ ‰Êa Le„ÈÁ‰L ,Ô·eÓe»∆«ƒ»∆≈
,BËeLÙk ÈÚ ‡e‰L ‰ÚLa¿»»∆»ƒƒ¿
שהוא  בכך וחידוש פלא כל אין שאז

חסר  שעני טבעי כי ושפלות, בענווה

יתגאה  לא ÚLa‰כל ‡˜Âc ‡l‡∆»«¿»¿»»
Ïk BÏ Ô˙B ‰"aw‰L∆«»»≈»
,‰·Á¯‰ ÏL ÔÙB‡a ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¿»»

עשיר, הוא ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒולמעשה
‡e‰ È¯‰ ÔÎ עלֿידי עצמו, מצד ≈¬≈
עצמית, BÓˆÚעבודה ÌÈNÓ≈ƒ«¿

ÏeËÈa ÏL ÔÙB‡a ,ÌÈÈ¯ÈLk¿ƒ«ƒ¿∆∆ƒ
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙eÏÙLÂ¿ƒ¿¿«¿≈∆«¬∆
¯B‡ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk¿ƒ¿«¿»«ƒ
ÌMnL „‡Ó ‰‰B·b ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»¿»¿…∆ƒ»

'eÎ ÔBÚ ‡NB75 בחסידות כמבואר ≈»
והכפרה, התשובה עניין כללות על

מדרגה  והמשכה הארה ידי על שהיא

לא  החטא שבה באלוקות ביותר גבוהה

מלכתחילה. פוגם ולא »vÓeƒ„'נוגע'
‰Ê הענווה של העבודה בגלל ∆

לעיל, כמבואר «»CiLוהשפלות,
ÏÎÏ "ÈÚÏ ‰lÙ˙"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ מי גם ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
שדווקא  וכאמור עשיר, הוא שבפועל

שלמרות  בכך חידוש יותר יש אצלו

הו  זאת בכל להתגאות, במה לו א שיש

ושפלות  ‡˙בענווה „ÈÓÚÓe ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘ ÔÂÈk≈»∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ«¬ƒ∆
ÔÈL¯ ÔÓˆÚ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL C¯cŒÏÚ) ÈÚ ÏL ·vÓa BÓˆÚ«¿¿«»∆»ƒ«∆∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿»»ƒ

,‰lÙ˙e ÌÈeÁz ¯a„Ï ‰M‰ŒL‡¯a של שהעבודה בגלל ודווקא ¿…«»»¿«≈«¬ƒ¿ƒ»
הוא  ברוך הקדוש של מלכותו עול (קבלת ביטול מתוך היא השנה ראש

"מתעשרת  שהשנה זוכים מחדש)

B˙lÙ˙aבסופה"), LÈ Ê‡L∆»≈ƒ¿ƒ»
,È˙‡¯˜ ¯ˆn‰ ÔÓc ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿ƒ«≈«»»ƒ
וביטול, שפלות של תחושה מתוך

ÈÚכאמור, ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆»»ƒ
.·Á¯na«∆¿»

¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«ƒ«∆ƒ¿»≈
˙eÏÏkL („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆¿»

‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯c ÔÈÚ‰ כך »ƒ¿»¿…«»»
כל  על החיות והשפעת שהמשכת

היא  כולה L¯"c‰השנה ÔÙB‡a¿∆∆»»
,"d˙ÏÈÁzÓ ביטול "עניות", מתוך ƒ¿ƒ»»

˜¯‡˙È,ושפלות, ¯ˆn‰ ÔÓƒ«≈«»»ƒ
˙¯MÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«∆∆
,·Á¯na ÈÚ ,dÙBÒa¿»»»ƒ«∆¿»
‡ˆBiL ¯ÙBM‰ ÏB˜a Lb„enk«¿»¿«»∆≈
ŒÏÚÂ ,¯ˆw‰ BcvÓ ¯ˆn‰ ÔÓƒ«≈«ƒƒ«»»¿«

‰ÊŒÈ„È היא שהתקיעה בגלל דווקא ¿≈∆
וצר  קטן פתח ומתוך הצר הצד מתוך

˙eËLt˙‰·e ·Á¯Óa ‡e‰«∆¿»¿ƒ¿«¿
‰Ó Ìb Ô·eÈ ,·Á¯‰ Bcˆa¿ƒ»»»»««
‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â ·e˙kM∆»¿»»««
e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈƒ»«¿»»»
,'B‚ ÌÈÁcp‰Â 'B‚ ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿«ƒ»ƒ
שהמשמעות  באריכות לעיל ונתבאר

שקול  היא הדברים של הפנימית

כל  ומדרגה במעלה הוא הגדול השופר

את  אפילו לעורר שביכולתו גבוהה כך

והנדחים  «≈¿ÔÂÈÎcהאובדים
‡e‰‰ ÌBia) ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…««

הגאולה  ÈeÏÈbיום ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ (»ƒƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ CLÓpL ¯˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈∆ƒ¿»«¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÏB„b ¯ÙBL»»∆¿«¿»
‰M‰ŒL‡¯c ÈeÏÈb‰Ó≈«ƒ¿…«»»
,Ì˙Ò ¯ÙBL È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»¿»
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ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  הּמצר ענין מאׁשר יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהיֹות

אּלּו והּנּדחים, ּדהאֹובדים הּמצר וזהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָסתם,

ׁשּמרּגיׁשים  אּלא ּבׁשלמּות, היא ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשעבֹודתם

עצמם את מּצד וע ֹוׂשים ונּדחים, לאֹובדים ְְְְְִִִִִֶַַָָ

ּגם  איןֿסֹוף , ּדאֹור הרֹוממּות ׁשּלגּבי ְְְְְִֵֵֶַַַָההתּבֹוננּות

הם  זה ּומּצד יחׁשב, לחטא האמיּתית ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהעבֹודה

ּתכלית  נמׁש ֿ זה ועלֿידי הּמצר, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּבתכלית

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּגדֹול, ּדׁשֹופר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהּמרחב

.76ּבארּוּכה  ֲַָ

ידּוע e‡·e¯ח) ּדהּנה ׁשּבראׁשֿהּׁשנה 77הענין, ≈ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

לקדמּותן, הּדברים ּכל ְְְְִִַַָָָחֹוזרים

העֹולמֹות, ּבריאת על חדׁש רצֹון להמׁשי ְְְְִִִַַַָָָָָָוצרי

היה  ׁשּלא יֹותר עליֹון חדׁש אֹור ׁשּיּומׁש ְְֵֶֶֶַַָָָָֹעד

(ּכמבֹואר  ּכזה עליֹון אֹור עֹולם מימי עדין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָמאיר

הּקדׁש' ז"ל 78ּב'אּגרת רּבֹותינּו אמרּו זה ועל .(79 ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

מלכּיֹות  ּבראׁשֿהּׁשנה לפני אמרּו הּקּב"ה, ְְְְִַַַַַָָָָָָֹֻאמר

ׁשּתמליכּוני  ּכדי מלכּיֹות וׁשֹופרֹות, ְְְְְִִִֵֶַַָֻזכרֹונֹות

לפני  זכרֹונכם ׁשּיעלה ּכדי זכרֹונֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָעליכם,

ׁשהּקּב"ה  ּבזה, והענין ּבׁשֹופר. ּובּמה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָלטֹובה,

ּכדי  מלכּיֹות ּפסּוקי ׁשּיאמרּו מּיׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹֻמבּקׁש

להיֹות  העצמית התנּׂשאּות מּבחינת ְְְְְְְִִִִִִַַַַָלהמׁשי

ּבבחינת  רק יהיה ׁשּלא הינּו, עליכם. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַֹּתמליכּוני

לבד  התּפּׁשטּות ּבחינת (ׁשּזהּו נקרא ׁשמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָמל

הרֹוממּות  ׁשּיהיה 80מּבחינת אּלא חסֿוׁשלֹום, ( ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

על  מל להיֹות והרֹוממּות ההתנּׂשאּות ְְְְְִִִֶֶַַַָּגילּוי

ּכמֹו ּכּולֹו, העֹולם  על ּגם ועלֿידם ְְְִֵַַַָָָָָיׂשראל,
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ס"הֿז.76) דר"ה ב' דיום זה פרשתנו 77)ד"ה לקו"ת ובכ"מ. במקומו. האריז"ל סידור ר"ה. שער הכוונות ושער פע"ח ראה

ובכ"מ. ב. ב.79)סי"ד.78)נא, לד, א. טז, כד.80)ר"ה ע' תרס"ט סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל, כמבואר תורה, במתן שהיה השופר מקול למעלה Ìbואפילו È¯‰¬≈«

Ï CÈ¯ˆ ¯ˆn‰ ÔÈÚŒL‡¯aL ¯ˆn‰ ÔÈÚ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ˙BÈ‰ ƒ¿««≈«»ƒƒ¿≈≈¬∆ƒ¿««≈«∆¿…
,Ì˙Ò ‰M‰ ועניינו והשפלות, הענווה הביטול, עניין כללות שהוא «»»¿»

גדול" ה"שופר את שממשיך שה"מיצר" הזה בזמן ואחד אחד כל של בעבודה

(וממילא, יותר עמוק 'מיצר' הוא

גדול  ל"מרחב" כך אחר שמביא 'מיצר'

ÌÈ„·B‡‰cיותר) ¯ˆn‰ e‰ÊÂ¿∆«≈«¿»¿ƒ
Ì˙„B·ÚL el‡ ,ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ≈∆¬»»

,˙eÓÏLa ‡È‰ ומצבם ומעמדם ƒƒ¿≈
"עשירות" של מצב הוא «∆‡l‡הרוחני

גדול  וביטול ב'מיצר' הם זאת שבכל

‡˙כיוון  ÌÈNBÚÂ ÌÈLÈb¯nL∆«¿ƒƒ¿ƒ∆
,ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡Ï ÌÓˆÚ«¿»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
מלאה  בצורה ה' עובדי שהם ולמרות

היו  כאילו בתחושה הם ומושלמת,

כ"אובדים  מאלוקות ביותר רחוקים

וזאת  ‰‰˙eBa˙ונדחים", „vÓƒ««ƒ¿¿
ŒÔÈ‡ ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰ Èa‚lL∆¿«≈»¿¿≈

,ÛBÒ ובאיןֿערוך גבול בלי שהיא

המוגבל  האדם לעומת »Ìbלגמרי
,˙ÈzÈÓ‡‰ ‰„B·Ú‰ וכאמור »¬»»¬ƒƒ
בשלמות, היא ¿≈¿ËÁÏ‡עבודתם

,·LÁÈ יש ערך איזה סוף סוף כי ≈»≈
 ֿ ואין גבול בלי לגבי מוגבלת לעבודה

ÈÏÎ˙a˙סוף  Ì‰ ‰Ê „vÓeƒ«∆≈¿«¿ƒ
,¯ˆn‰ שבאמת מי מאשר יותר עוד «≈«

כאמור  ירוד, רוחני במצב נמצא

הרי  עצמו את מבטל ה"עשיר" שכאשר

עמוק  וביטול יותר, גדול חידוש זה

עצמו  את שמבטל "עני" מאשר יותר,

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ והביטול הענווה ¿«¿≈∆
המצר" "תכלית של «¿CLÓƒבאופן

,ÏB„b ¯ÙBLc ·Á¯n‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«∆¿»¿»»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈

‰ke¯‡a76 בפרטיות שיתבאר וכפי «¬»
להלן. יותר

Úe„È ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (Á77 החסידות בתורת בהרחבה ומבואר ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
,Ô˙eÓ„˜Ï ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ ‰M‰ŒL‡¯aL והחיות והאור ∆¿…«»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿»

למקורם  ועולים חוזרים שעברה השנה של השנה בראש לעולם שנמשכו

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆÂ כביכול הוא, ברוך הקדוש אצל L„Áולעורר ÔBˆ¯ ¿»ƒ¿«¿ƒ»»»
‰ ˙‡È¯a ÏÚCLÓeiL „Ú ,˙BÓÏBÚ החדשה השנה של השנה בראש «¿ƒ«»»«∆¿«

ÌÏBÚ ÈÓÈÓ ÔÈ„Ú ¯È‡Ó ‰È‰ ‡lL ¯˙BÈ ÔBÈÏÚ L„Á ¯B‡»»∆¿≈∆…»»≈ƒ¬«ƒƒ≈»

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ók) ‰Êk ÔBÈÏÚ ¯B‡78 התניא ).שבספר ∆¿»∆«¿»¿ƒ∆∆«…∆
‰Ê ÏÚÂ ולהשפיע העולם על מלך להיות למעלה חדש רצון התעוררות על ¿«∆

החדשה  בשנה ונעלית חדשה וחיות אור הנבראים ¯eÈ˙Baלכל e¯Ó‡»¿«≈
Ï"Ê79 בגמרא‰M‰ŒL‡¯a ÈÙÏ e¯Ó‡ ,‰"aw‰ ¯Ó‡ פסוקים «»««»»ƒ¿¿»«¿…«»»

שתוכנם  והכתובים הנביאים התורה, מן

על BiÎÏÓ˙הוא  מולך ה' כיצד «¿À
כל BB¯ÎÊ˙העולם  את זוכר ה' כיצד ƒ¿

על B¯ÙBLÂ˙הברואים  פסוקים ¿»
מוסיפה  והגמרא בשופר, התקיעה

הוא  הפסוקים אמירת שטעם

ÈeÎÈÏÓzL È„k ˙BiÎÏÓ«¿À¿≈∆«¿ƒƒ
‰ÏÚiL È„k ˙BB¯ÎÊ ,ÌÎÈÏÚ¬≈∆ƒ¿¿≈∆«¬∆
‰n·e ,‰·BËÏ ÈÙÏ ÌÎB¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«¿»«∆

¯ÙBLa את המעורר השופר שקול ¿»
העליון  והרצון הזיכרון ואת המלוכה

והנבראים  העולם על מלך להיות

להם. ולהשפיע ולהאיר

Lw·Ó ‰"aw‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«»»¿«≈
È˜eÒt e¯Ó‡iL Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆…¿¿≈
CÈLÓ‰Ï È„k ˙BiÎÏÓ«¿À¿≈¿«¿ƒ
˙ÈÓˆÚ‰ ˙e‡O˙‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»«¿ƒ
ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓz ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¬≈∆
שלמעלה  החסידות בתורת כמבואר

והמלוכה  ההתנשאות עניין באלוקות

כתוצאה  שנוצר דבר לא הוא

והנבראים, העולמות של מהתעוררות

בשרֿודם  מלך אצל שהוא כפי

לו  באה למלוכה הרצון שהתעוררות

אלא  כלפיו, העם של הביטול בגלל

עצם  מצד ונישא רם הוא ברוך הקדוש

והביטול  הנבראים מעשה וכל מהותו,

אינם  למלוכה רצון לעורר כדי שלהם

והרוממות  שההתנשאות כדי אלא

גילוי. לידי תבוא ¿»‰eÈ,העצמית
CÏÓ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ«∆∆

‡¯˜ BÓL אבל "נקרא" רק ¿ƒ¿»
מתגלית  לא העצמית והרוממות ‰˙eËMt˙ההתנשאות ˙ÈÁa e‰fL)∆∆¿ƒ«ƒ¿«¿

„·Ï˙eÓÓB¯‰ ˙ÈÁaÓ80(בהעלם נשארת העצמית הרוממות ואילו ¿«ƒ¿ƒ«»¿
˙eÓÓB¯‰Â ˙e‡O˙‰‰ ÈeÏÈb ‰È‰iL ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿«¿¿»¿

,Ï‡¯NÈ ÏÚ CÏÓ ˙BÈ‰Ï שעיקרה השנה, בראש עבודתם ידי על שהם ƒ¿∆∆«ƒ¿»≈
שמים, מלכות עול וקבלת ההתנשאות Ì„ÈŒÏÚÂביטול שגילוי לאחר ¿«»»

המלכות  זה ידי על הרי ישראל, בני על המלכות את גורם העצמית והרוממות
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כּו'81ׁשּמבּקׁשים  ּבכבֹוד ּכּולֹו העֹולם על מלֹו ְְְְִִֶֶַַָָ

ׁשּתהיה  ועד כּו', ּפעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוידע

מׁשלה  ּבּכל ׁשעליהם 82מלכּותֹו אּלּו על אפילּו , ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

להיֹות ּבעלּֿכרחם צרי ממׁשלה ׁשל .83ענין ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ

ּבחינת  המׁשכת הּוא ּדמלכּיֹות הענין ְְְְְְִִַַַַָָָָֻּוכללּות

עלמין  ּכל המׁשכת 84ממּלא הּוא זכרֹונֹות וענין . ְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

עלמין  ּכל סֹובב ׁשּי84ּבחינת הּזּכרֹון ענין ּכי , ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

הּסֹובב  ּבחינת ׁשּלגּבי לפי והינּו, רחֹוק, ּדבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעל

ּדכלא  מקֹום, ריחּוק ּבבחינת הם העֹולמֹות ְְֲִִִִֵֵַָָָָהרי

עלֿידי  נעׂשה הּזּכרֹון וענין חׁשיבי. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָמּמׁש

לפני  זכרֹונכם (יעלה ּדוקא יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָנׁשמֹות

מּתחת 85לטֹובה) חצּובֹות הן יׂשראל נׁשמֹות ּכי , ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

הּכבֹוד  ּכפי 86לכּסא הּנׁשמה מדרגת ׁשּזֹוהי , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּבריאה  ּבעֹולם ּבהיֹותּה מציאּות ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשהיא

הּכּסא  עֹולם נעלֹות 87ׁשּנקרא מדרגֹות ּגם ויׁש , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

מּוׁשרׁשֹות  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכפי ועד כּו', ְְְְְִִִֵֵֶַָָיֹותר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,יתּבר את 88ּבעצמּותֹו לנּו יבחר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּבהם  סלה, אהב אׁשר יעקב ּגאֹון את ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹנחלתנּו

ענין  עלֿידם נעׂשה ולכן העצמּות, ּבחירת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהיא

 ֿ סֹובבּֿכל מּבחינת ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזּכרֹון,

על  מל להיֹות ממּלאּֿכלֿעלמין לבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעלמין

להמׁשי ּכדי ּכי ּבׁשֹופר, ּובּמה הארץ. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּכל

 ֿ ממּלאּֿכל לבחינת סֹובבּֿכלֿעלמין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמּבחינת

ׁשּלמעלה  מּבחינה המׁשכה להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָעלמין,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLw·nLנמשכת BÓk ,BÏek ÌÏBÚ‰ ÏÚ Ìb81 ראש בתפילות ««»»¿∆¿«¿ƒ

Èkהשנה ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ 'eÎ E„B·Îa BÏek ÌÏBÚ‰ ÏÚ CBÏÓ¿«»»ƒ¿∆¿≈«»»ƒ
‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓ ‰È‰zL „ÚÂ ,'eÎ BzÏÚt ‰z‡82, בכל «»¿«¿¿«∆ƒ¿∆«¿«…»»»

הבריאה של הפרטים ובכל ˆ¯CÈהחלקים Ì‰ÈÏÚL el‡ ÏÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«≈∆¬≈∆»ƒ
‰ÏLÓÓ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»∆∆¿»»

ÌÁ¯kŒÏÚa83 את מקבלים ואינם ¿«»¿»
עצמם. מצד ברצון, מלכותו

המשכת  עניין את יותר ומפרט והולך

כל  על הוא ברוך הקדוש של מלכותו

מלכיות, פסוקי עלֿידי הבריאה

פנימיות  עלֿפי ושופרות, זכרונות

הענינים:

‡e‰ ˙BiÎÏÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿«¿À
˙ÎLÓ‰ של בעולם והתגלות «¿»«

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa84 ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
את  להחיות המצומצם האלוקי האור

בהם  ולהתלבש והנבראים העולמות

‰e‡בפנימיות. ˙BB¯ÎÊ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¿
˙ÎLÓ‰ של בעולם והתגלות «¿»«

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa84, ¿ƒ«≈»»¿ƒ
שמאיר  מוגבל הבלתי האלוקי האור

'סובב' בדרך ובנבראים בעולמות

מלמעלה, ‰ÔB¯kfו'מקיף' ÔÈÚ Èkƒƒ¿««ƒ»
˜BÁ¯ ¯·c ÏÚ CiL נמצא שלא «»«»»»

ונרגש, ניכר ובאופן ¿»¿eÈ‰Â,בגילוי
··Bq‰ ˙ÈÁa Èa‚lL ÈÙÏ¿ƒ∆¿«≈¿ƒ««≈
הנעלה  גבול בלי אלוקי אור שהוא

המוגבלים  מהעולמות ≈¬‰¯Èומופשט
˜eÁÈ¯ ˙ÈÁ·a Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰»»≈ƒ¿ƒ«ƒ

È·ÈLÁ LnÓ ‡ÏÎc ,ÌB˜Ó הם »ƒ¿»«»¬ƒ≈
קיימים. אינם כאילו כלא, נחשבים

דבר  היא שלהם המציאות כל ואםֿכן

‰ÔB¯kf'רחוק'. ÔÈÚÂ שפועל ¿ƒ¿««ƒ»
ה'סובב' אור של והתגלות המשכה

'סובב' המשכת – החסידות (ובלשון העולמות בתוך מעולמות שלמעלה

ÌÎB¯ÎÊב'ממלא') ‰ÏÚÈ) ‡˜Âc Ï‡¯NÈ ˙BÓL È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿»«¬∆ƒ¿¿∆
‰·BËÏ ÈÙÏ כללות על הזיכרון את המעוררים הם ישראל שבני זה במובן ¿»«¿»

אור ,85)הבריאה  את לעולם ממשיכות ישראל נשמות שדווקא לכך והטעם

הוא qÎÏ‡ה'סובב' ˙ÁzÓ ˙B·eˆÁ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓL Èkƒƒ¿ƒ¿»≈≈¬ƒ««¿ƒ≈

„B·k‰86˙ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ ˙‚¯„Ó È‰BfL , «»∆ƒ«¿≈««¿»»¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«
‡qk‰ ÌÏBÚ ‡¯˜pL ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa d˙BÈ‰a ˙e‡ÈˆÓ87, ¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ»∆ƒ¿»»«ƒ≈

"אלוקות  בבחינת הם העליונות הספירות האצילות בעולם בחסידות, כמבואר

מעולם  החל רק שקיים דבר מוגדרת, מציאות שהם נבראים בו ואין ממש"

בכך  גם ביטוי לידי בא והדבר הבריאה,

הכסא", "עולם נקרא הבריאה שעולם

והשפלת  ירידה היא כסא על ישיבה כי

– ולענייננו לעמידה, ביחס הקומה

ביותר, גבוה הוא ישראל נשמות שורש

הבריאה, B‚¯„Ó˙בעולם Ìb LÈÂ¿≈««¿≈
,'eÎ ¯˙BÈ ˙BÏÚ שבגובהם «¬≈
מושרשות ישראל ÈÙkנשמות „ÚÂ¿«¿ƒ

˙BL¯LeÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈¿»
BÓÎe ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿

·e˙kL88˙‡ eÏ ¯Á·È ∆»ƒ¿«»∆
¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ«¬»≈∆¿«¬…¬∆
‡È‰ Ì‰aL ,‰ÏÒ ·‰‡»≈∆»∆»∆ƒ

,˙eÓˆÚ‰ ˙¯ÈÁa כל מתוך ¿ƒ«»«¿
בחר  בעצמו הוא ברוך הקדוש הבריאה

הוא  אותן ודווקא ישראל בנשמות

נשמות ÔÎÏÂאוהב ששורש מאחר  ¿»≈
העולמות  כל משורש יותר גבוה ישראל

שהן  כך כדי עד הנבראים, וכל

של  ומהותו בעצמותו מושרשות

בעצמו  הוא ברוך ∆¬»NÚ‰הקדוש
,ÔB¯kf‰ ÔÈÚ Ì„ÈŒÏÚ התעוררות «»»ƒ¿««ƒ»

לבריאה  להתייחס למעלה הזכרון

כזה  באופן וחיות אור לה ולהשפיע

מוגבל  אור לה שיושפע בלבד זו שלא

עלמין' כל 'ממלא בחינת ומצומצם,

ידי  על הנפעלת ההשפעה (שהיא

אלא 'מלכיות') ∆¿È‰zL∆ƒ‰בחינת
גם לכך ÈÁaÓ˙בנוסף ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«

˙ÈÁ·Ï ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ≈»»¿ƒƒ¿ƒ«
.ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ˙BÈ‰Ï ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ¿«≈»»¿ƒƒ¿∆∆«»»»∆

שהפעולה  הגמרא דברי המשך של הפנימית המשמעות את לבאר ומוסיף

השופר: ידי על היא "זכרונות" ושל "מלכיות" של (וההמשכה)

ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁaÓ CÈLÓ‰Ï È„k Èk ,¯ÙBLa ‰n·e«∆¿»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·Ï שלמעלה הבליֿגבול שהאור היינו ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
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ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  הּמצר ענין מאׁשר יֹותר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהיֹות

אּלּו והּנּדחים, ּדהאֹובדים הּמצר וזהּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָסתם,

ׁשּמרּגיׁשים  אּלא ּבׁשלמּות, היא ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשעבֹודתם

עצמם את מּצד וע ֹוׂשים ונּדחים, לאֹובדים ְְְְְִִִִִֶַַָָ

ּגם  איןֿסֹוף , ּדאֹור הרֹוממּות ׁשּלגּבי ְְְְְִֵֵֶַַַָההתּבֹוננּות

הם  זה ּומּצד יחׁשב, לחטא האמיּתית ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהעבֹודה

ּתכלית  נמׁש ֿ זה ועלֿידי הּמצר, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּבתכלית

לעיל  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּגדֹול, ּדׁשֹופר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהּמרחב

.76ּבארּוּכה  ֲַָ

ידּוע e‡·e¯ח) ּדהּנה ׁשּבראׁשֿהּׁשנה 77הענין, ≈ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

לקדמּותן, הּדברים ּכל ְְְְִִַַָָָחֹוזרים

העֹולמֹות, ּבריאת על חדׁש רצֹון להמׁשי ְְְְִִִַַַָָָָָָוצרי

היה  ׁשּלא יֹותר עליֹון חדׁש אֹור ׁשּיּומׁש ְְֵֶֶֶַַָָָָֹעד

(ּכמבֹואר  ּכזה עליֹון אֹור עֹולם מימי עדין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָמאיר

הּקדׁש' ז"ל 78ּב'אּגרת רּבֹותינּו אמרּו זה ועל .(79 ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

מלכּיֹות  ּבראׁשֿהּׁשנה לפני אמרּו הּקּב"ה, ְְְְִַַַַַָָָָָָֹֻאמר

ׁשּתמליכּוני  ּכדי מלכּיֹות וׁשֹופרֹות, ְְְְְִִִֵֶַַָֻזכרֹונֹות

לפני  זכרֹונכם ׁשּיעלה ּכדי זכרֹונֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָעליכם,

ׁשהּקּב"ה  ּבזה, והענין ּבׁשֹופר. ּובּמה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָלטֹובה,

ּכדי  מלכּיֹות ּפסּוקי ׁשּיאמרּו מּיׂשראל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹֻמבּקׁש

להיֹות  העצמית התנּׂשאּות מּבחינת ְְְְְְְִִִִִִַַַַָלהמׁשי

ּבבחינת  רק יהיה ׁשּלא הינּו, עליכם. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַֹּתמליכּוני

לבד  התּפּׁשטּות ּבחינת (ׁשּזהּו נקרא ׁשמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָמל

הרֹוממּות  ׁשּיהיה 80מּבחינת אּלא חסֿוׁשלֹום, ( ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

על  מל להיֹות והרֹוממּות ההתנּׂשאּות ְְְְְִִִֶֶַַַָּגילּוי

ּכמֹו ּכּולֹו, העֹולם  על ּגם ועלֿידם ְְְִֵַַַָָָָָיׂשראל,
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ס"הֿז.76) דר"ה ב' דיום זה פרשתנו 77)ד"ה לקו"ת ובכ"מ. במקומו. האריז"ל סידור ר"ה. שער הכוונות ושער פע"ח ראה

ובכ"מ. ב. ב.79)סי"ד.78)נא, לד, א. טז, כד.80)ר"ה ע' תרס"ט סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל, כמבואר תורה, במתן שהיה השופר מקול למעלה Ìbואפילו È¯‰¬≈«

Ï CÈ¯ˆ ¯ˆn‰ ÔÈÚŒL‡¯aL ¯ˆn‰ ÔÈÚ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ˙BÈ‰ ƒ¿««≈«»ƒƒ¿≈≈¬∆ƒ¿««≈«∆¿…
,Ì˙Ò ‰M‰ ועניינו והשפלות, הענווה הביטול, עניין כללות שהוא «»»¿»

גדול" ה"שופר את שממשיך שה"מיצר" הזה בזמן ואחד אחד כל של בעבודה

(וממילא, יותר עמוק 'מיצר' הוא

גדול  ל"מרחב" כך אחר שמביא 'מיצר'

ÌÈ„·B‡‰cיותר) ¯ˆn‰ e‰ÊÂ¿∆«≈«¿»¿ƒ
Ì˙„B·ÚL el‡ ,ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ≈∆¬»»

,˙eÓÏLa ‡È‰ ומצבם ומעמדם ƒƒ¿≈
"עשירות" של מצב הוא «∆‡l‡הרוחני

גדול  וביטול ב'מיצר' הם זאת שבכל

‡˙כיוון  ÌÈNBÚÂ ÌÈLÈb¯nL∆«¿ƒƒ¿ƒ∆
,ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡Ï ÌÓˆÚ«¿»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
מלאה  בצורה ה' עובדי שהם ולמרות

היו  כאילו בתחושה הם ומושלמת,

כ"אובדים  מאלוקות ביותר רחוקים

וזאת  ‰‰˙eBa˙ונדחים", „vÓƒ««ƒ¿¿
ŒÔÈ‡ ¯B‡c ˙eÓÓB¯‰ Èa‚lL∆¿«≈»¿¿≈

,ÛBÒ ובאיןֿערוך גבול בלי שהיא

המוגבל  האדם לעומת »Ìbלגמרי
,˙ÈzÈÓ‡‰ ‰„B·Ú‰ וכאמור »¬»»¬ƒƒ
בשלמות, היא ¿≈¿ËÁÏ‡עבודתם

,·LÁÈ יש ערך איזה סוף סוף כי ≈»≈
 ֿ ואין גבול בלי לגבי מוגבלת לעבודה

ÈÏÎ˙a˙סוף  Ì‰ ‰Ê „vÓeƒ«∆≈¿«¿ƒ
,¯ˆn‰ שבאמת מי מאשר יותר עוד «≈«

כאמור  ירוד, רוחני במצב נמצא

הרי  עצמו את מבטל ה"עשיר" שכאשר

עמוק  וביטול יותר, גדול חידוש זה

עצמו  את שמבטל "עני" מאשר יותר,

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ והביטול הענווה ¿«¿≈∆
המצר" "תכלית של «¿CLÓƒבאופן

,ÏB„b ¯ÙBLc ·Á¯n‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«∆¿»¿»»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈

‰ke¯‡a76 בפרטיות שיתבאר וכפי «¬»
להלן. יותר

Úe„È ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (Á77 החסידות בתורת בהרחבה ומבואר ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«
,Ô˙eÓ„˜Ï ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ ‰M‰ŒL‡¯aL והחיות והאור ∆¿…«»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿»

למקורם  ועולים חוזרים שעברה השנה של השנה בראש לעולם שנמשכו

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆÂ כביכול הוא, ברוך הקדוש אצל L„Áולעורר ÔBˆ¯ ¿»ƒ¿«¿ƒ»»»
‰ ˙‡È¯a ÏÚCLÓeiL „Ú ,˙BÓÏBÚ החדשה השנה של השנה בראש «¿ƒ«»»«∆¿«

ÌÏBÚ ÈÓÈÓ ÔÈ„Ú ¯È‡Ó ‰È‰ ‡lL ¯˙BÈ ÔBÈÏÚ L„Á ¯B‡»»∆¿≈∆…»»≈ƒ¬«ƒƒ≈»

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ók) ‰Êk ÔBÈÏÚ ¯B‡78 התניא ).שבספר ∆¿»∆«¿»¿ƒ∆∆«…∆
‰Ê ÏÚÂ ולהשפיע העולם על מלך להיות למעלה חדש רצון התעוררות על ¿«∆

החדשה  בשנה ונעלית חדשה וחיות אור הנבראים ¯eÈ˙Baלכל e¯Ó‡»¿«≈
Ï"Ê79 בגמרא‰M‰ŒL‡¯a ÈÙÏ e¯Ó‡ ,‰"aw‰ ¯Ó‡ פסוקים «»««»»ƒ¿¿»«¿…«»»

שתוכנם  והכתובים הנביאים התורה, מן

על BiÎÏÓ˙הוא  מולך ה' כיצד «¿À
כל BB¯ÎÊ˙העולם  את זוכר ה' כיצד ƒ¿

על B¯ÙBLÂ˙הברואים  פסוקים ¿»
מוסיפה  והגמרא בשופר, התקיעה

הוא  הפסוקים אמירת שטעם

ÈeÎÈÏÓzL È„k ˙BiÎÏÓ«¿À¿≈∆«¿ƒƒ
‰ÏÚiL È„k ˙BB¯ÎÊ ,ÌÎÈÏÚ¬≈∆ƒ¿¿≈∆«¬∆
‰n·e ,‰·BËÏ ÈÙÏ ÌÎB¯ÎÊƒ¿¿∆¿»«¿»«∆

¯ÙBLa את המעורר השופר שקול ¿»
העליון  והרצון הזיכרון ואת המלוכה

והנבראים  העולם על מלך להיות

להם. ולהשפיע ולהאיר

Lw·Ó ‰"aw‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«»»¿«≈
È˜eÒt e¯Ó‡iL Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆…¿¿≈
CÈLÓ‰Ï È„k ˙BiÎÏÓ«¿À¿≈¿«¿ƒ
˙ÈÓˆÚ‰ ˙e‡O˙‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»«¿ƒ
ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓz ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¬≈∆
שלמעלה  החסידות בתורת כמבואר

והמלוכה  ההתנשאות עניין באלוקות

כתוצאה  שנוצר דבר לא הוא

והנבראים, העולמות של מהתעוררות

בשרֿודם  מלך אצל שהוא כפי

לו  באה למלוכה הרצון שהתעוררות

אלא  כלפיו, העם של הביטול בגלל

עצם  מצד ונישא רם הוא ברוך הקדוש

והביטול  הנבראים מעשה וכל מהותו,

אינם  למלוכה רצון לעורר כדי שלהם

והרוממות  שההתנשאות כדי אלא

גילוי. לידי תבוא ¿»‰eÈ,העצמית
CÏÓ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ«∆∆

‡¯˜ BÓL אבל "נקרא" רק ¿ƒ¿»
מתגלית  לא העצמית והרוממות ‰˙eËMt˙ההתנשאות ˙ÈÁa e‰fL)∆∆¿ƒ«ƒ¿«¿

„·Ï˙eÓÓB¯‰ ˙ÈÁaÓ80(בהעלם נשארת העצמית הרוממות ואילו ¿«ƒ¿ƒ«»¿
˙eÓÓB¯‰Â ˙e‡O˙‰‰ ÈeÏÈb ‰È‰iL ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿«¿¿»¿

,Ï‡¯NÈ ÏÚ CÏÓ ˙BÈ‰Ï שעיקרה השנה, בראש עבודתם ידי על שהם ƒ¿∆∆«ƒ¿»≈
שמים, מלכות עול וקבלת ההתנשאות Ì„ÈŒÏÚÂביטול שגילוי לאחר ¿«»»

המלכות  זה ידי על הרי ישראל, בני על המלכות את גורם העצמית והרוממות
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

כּו'81ׁשּמבּקׁשים  ּבכבֹוד ּכּולֹו העֹולם על מלֹו ְְְְִִֶֶַַָָ

ׁשּתהיה  ועד כּו', ּפעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול ּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוידע

מׁשלה  ּבּכל ׁשעליהם 82מלכּותֹו אּלּו על אפילּו , ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

להיֹות ּבעלּֿכרחם צרי ממׁשלה ׁשל .83ענין ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ

ּבחינת  המׁשכת הּוא ּדמלכּיֹות הענין ְְְְְְִִַַַַָָָָֻּוכללּות

עלמין  ּכל המׁשכת 84ממּלא הּוא זכרֹונֹות וענין . ְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

עלמין  ּכל סֹובב ׁשּי84ּבחינת הּזּכרֹון ענין ּכי , ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

הּסֹובב  ּבחינת ׁשּלגּבי לפי והינּו, רחֹוק, ּדבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעל

ּדכלא  מקֹום, ריחּוק ּבבחינת הם העֹולמֹות ְְֲִִִִֵֵַָָָָהרי

עלֿידי  נעׂשה הּזּכרֹון וענין חׁשיבי. ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָמּמׁש

לפני  זכרֹונכם (יעלה ּדוקא יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָנׁשמֹות

מּתחת 85לטֹובה) חצּובֹות הן יׂשראל נׁשמֹות ּכי , ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

הּכבֹוד  ּכפי 86לכּסא הּנׁשמה מדרגת ׁשּזֹוהי , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּבריאה  ּבעֹולם ּבהיֹותּה מציאּות ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשהיא

הּכּסא  עֹולם נעלֹות 87ׁשּנקרא מדרגֹות ּגם ויׁש , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

מּוׁשרׁשֹות  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּכפי ועד כּו', ְְְְְִִִֵֵֶַָָיֹותר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,יתּבר את 88ּבעצמּותֹו לנּו יבחר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּבהם  סלה, אהב אׁשר יעקב ּגאֹון את ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹנחלתנּו

ענין  עלֿידם נעׂשה ולכן העצמּות, ּבחירת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהיא

 ֿ סֹובבּֿכל מּבחינת ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזּכרֹון,

על  מל להיֹות ממּלאּֿכלֿעלמין לבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָעלמין

להמׁשי ּכדי ּכי ּבׁשֹופר, ּובּמה הארץ. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּכל

 ֿ ממּלאּֿכל לבחינת סֹובבּֿכלֿעלמין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמּבחינת

ׁשּלמעלה  מּבחינה המׁשכה להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָעלמין,
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דר"ה.81) העמידה דר"ה.82)תפלת העמידה תפלת יט. קג, ובכ"מ.83)תהלים ואילך. ב נו, ב. נה, ר"ה לקו"ת ראה

ח"ה 84) דברים אוה"ת ואילך. ב נח, ר"ה שם (לקו"ת הנ"ל ההוא ביום והי' ד"ה וראה ואילך. תקלז  ע' תרס"ו המשך ראה

ואילך). מו ס"ע תשרי סה"מ (תו"מ ואילך פ"ח תשמ"ב היום זה ד"ה ואילך). ב'פ תח.85)ע' ע' ח"א תער"ב המשך ראה

ב.86) קכג, ב. כט, זח"ג וראה פ"ז. תשע) ולא עשר (שער א שער חיים 87)פרדס עץ פ"ג. אבי"ע) (שער טז שער פרדס

פ"ה. אבי"ע) סדר (שער מז שער פ"דֿה. פ"א. הכבוד) כסא (שער מו תש"ג.88)שער לנו יבחר סד"ה וראה ה. מז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLw·nLנמשכת BÓk ,BÏek ÌÏBÚ‰ ÏÚ Ìb81 ראש בתפילות ««»»¿∆¿«¿ƒ

Èkהשנה ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ 'eÎ E„B·Îa BÏek ÌÏBÚ‰ ÏÚ CBÏÓ¿«»»ƒ¿∆¿≈«»»ƒ
‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓ ‰È‰zL „ÚÂ ,'eÎ BzÏÚt ‰z‡82, בכל «»¿«¿¿«∆ƒ¿∆«¿«…»»»

הבריאה של הפרטים ובכל ˆ¯CÈהחלקים Ì‰ÈÏÚL el‡ ÏÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«≈∆¬≈∆»ƒ
‰ÏLÓÓ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»∆∆¿»»

ÌÁ¯kŒÏÚa83 את מקבלים ואינם ¿«»¿»
עצמם. מצד ברצון, מלכותו

המשכת  עניין את יותר ומפרט והולך

כל  על הוא ברוך הקדוש של מלכותו

מלכיות, פסוקי עלֿידי הבריאה

פנימיות  עלֿפי ושופרות, זכרונות

הענינים:

‡e‰ ˙BiÎÏÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿«¿À
˙ÎLÓ‰ של בעולם והתגלות «¿»«

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁa84 ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
את  להחיות המצומצם האלוקי האור

בהם  ולהתלבש והנבראים העולמות

‰e‡בפנימיות. ˙BB¯ÎÊ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«ƒ¿
˙ÎLÓ‰ של בעולם והתגלות «¿»«

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa84, ¿ƒ«≈»»¿ƒ
שמאיר  מוגבל הבלתי האלוקי האור

'סובב' בדרך ובנבראים בעולמות

מלמעלה, ‰ÔB¯kfו'מקיף' ÔÈÚ Èkƒƒ¿««ƒ»
˜BÁ¯ ¯·c ÏÚ CiL נמצא שלא «»«»»»

ונרגש, ניכר ובאופן ¿»¿eÈ‰Â,בגילוי
··Bq‰ ˙ÈÁa Èa‚lL ÈÙÏ¿ƒ∆¿«≈¿ƒ««≈
הנעלה  גבול בלי אלוקי אור שהוא

המוגבלים  מהעולמות ≈¬‰¯Èומופשט
˜eÁÈ¯ ˙ÈÁ·a Ì‰ ˙BÓÏBÚ‰»»≈ƒ¿ƒ«ƒ

È·ÈLÁ LnÓ ‡ÏÎc ,ÌB˜Ó הם »ƒ¿»«»¬ƒ≈
קיימים. אינם כאילו כלא, נחשבים

דבר  היא שלהם המציאות כל ואםֿכן

‰ÔB¯kf'רחוק'. ÔÈÚÂ שפועל ¿ƒ¿««ƒ»
ה'סובב' אור של והתגלות המשכה

'סובב' המשכת – החסידות (ובלשון העולמות בתוך מעולמות שלמעלה

ÌÎB¯ÎÊב'ממלא') ‰ÏÚÈ) ‡˜Âc Ï‡¯NÈ ˙BÓL È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿»«¬∆ƒ¿¿∆
‰·BËÏ ÈÙÏ כללות על הזיכרון את המעוררים הם ישראל שבני זה במובן ¿»«¿»

אור ,85)הבריאה  את לעולם ממשיכות ישראל נשמות שדווקא לכך והטעם

הוא qÎÏ‡ה'סובב' ˙ÁzÓ ˙B·eˆÁ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓL Èkƒƒ¿ƒ¿»≈≈¬ƒ««¿ƒ≈

„B·k‰86˙ÈÁ·a ‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ ˙‚¯„Ó È‰BfL , «»∆ƒ«¿≈««¿»»¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ«
‡qk‰ ÌÏBÚ ‡¯˜pL ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa d˙BÈ‰a ˙e‡ÈˆÓ87, ¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ»∆ƒ¿»»«ƒ≈

"אלוקות  בבחינת הם העליונות הספירות האצילות בעולם בחסידות, כמבואר

מעולם  החל רק שקיים דבר מוגדרת, מציאות שהם נבראים בו ואין ממש"

בכך  גם ביטוי לידי בא והדבר הבריאה,

הכסא", "עולם נקרא הבריאה שעולם

והשפלת  ירידה היא כסא על ישיבה כי

– ולענייננו לעמידה, ביחס הקומה

ביותר, גבוה הוא ישראל נשמות שורש

הבריאה, B‚¯„Ó˙בעולם Ìb LÈÂ¿≈««¿≈
,'eÎ ¯˙BÈ ˙BÏÚ שבגובהם «¬≈
מושרשות ישראל ÈÙkנשמות „ÚÂ¿«¿ƒ

˙BL¯LeÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈¿»
BÓÎe ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿

·e˙kL88˙‡ eÏ ¯Á·È ∆»ƒ¿«»∆
¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ«¬»≈∆¿«¬…¬∆
‡È‰ Ì‰aL ,‰ÏÒ ·‰‡»≈∆»∆»∆ƒ

,˙eÓˆÚ‰ ˙¯ÈÁa כל מתוך ¿ƒ«»«¿
בחר  בעצמו הוא ברוך הקדוש הבריאה

הוא  אותן ודווקא ישראל בנשמות

נשמות ÔÎÏÂאוהב ששורש מאחר  ¿»≈
העולמות  כל משורש יותר גבוה ישראל

שהן  כך כדי עד הנבראים, וכל

של  ומהותו בעצמותו מושרשות

בעצמו  הוא ברוך ∆¬»NÚ‰הקדוש
,ÔB¯kf‰ ÔÈÚ Ì„ÈŒÏÚ התעוררות «»»ƒ¿««ƒ»

לבריאה  להתייחס למעלה הזכרון

כזה  באופן וחיות אור לה ולהשפיע

מוגבל  אור לה שיושפע בלבד זו שלא

עלמין' כל 'ממלא בחינת ומצומצם,

ידי  על הנפעלת ההשפעה (שהיא

אלא 'מלכיות') ∆¿È‰zL∆ƒ‰בחינת
גם לכך ÈÁaÓ˙בנוסף ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«

˙ÈÁ·Ï ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ≈»»¿ƒƒ¿ƒ«
.ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ˙BÈ‰Ï ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ¿«≈»»¿ƒƒ¿∆∆«»»»∆

שהפעולה  הגמרא דברי המשך של הפנימית המשמעות את לבאר ומוסיף

השופר: ידי על היא "זכרונות" ושל "מלכיות" של (וההמשכה)

ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁaÓ CÈLÓ‰Ï È„k Èk ,¯ÙBLa ‰n·e«∆¿»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·Ï שלמעלה הבליֿגבול שהאור היינו ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
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g"kyz'dיח ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

 ֿ ׁשעל הּׁשֹופר, ענין וזהּו מּסֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּגם

 ֿ מּסֹובבּֿכל ּגם ׁשּלמעלה מּבחינה נמׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָידֹו

הּבינה 84עלמין  ספירת הּוא ּבּספירֹות וענינֹו ,89. ְְְְְִִִִִַַַָָָ

הּוא  ּבׁשֹופר ) (ּבּמה הּׁשֹופר ׁשענין זאת, ְְְִֶֶַַַָָֹועֹוד

עלֿידי  והינּו למּטה, ההמׁשכה לפעֹול ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָּכדי

ּבהמה, ׁשל מּקרן ׁשּנעׂשה ּדוקא ּבׁשֹופר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּתקיעה

למּטה  הּיֹורדת היא הּבהמה רּוח (אפילּו90אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּבהמה  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּבהמה, ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָרּוח

ההמׁשכה  עלֿידיֿזה נעׂשית ולכן ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָעצמּה),

מּטה  .91למּטה ְַַָָ

ÌÓ‡ּכמנהגֹו עֹולם ּכאׁשר הּסדר הּוא זה ּכל »¿»ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ּדראׁשֿהּׁשנה  הּׁשֹופר ּפעּולת ׁשאז ְְֵֶַַַָָָָֹנֹוהג,

 ֿ ּבּממּלאּֿכל מּסֹובבּֿכלֿעלמין להמׁשי ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהיא

ׁשעליו  הּזמן אל מתקרבים ּכאׁשר אבל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָעלמין.

יחּדו  כלּֿבׂשר וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְֱֲִֶַַָָָָָָָָנאמר

אלקּות,92גֹו' יתּגּלה מּמׁש ּבדֹומם ׁשאפילּו ,ְְֱֲִִֵֶֶַַָֹ

ּכּמים  הוי' את ּדעה הארץ מלאה מּזה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָויתרה

מכּסים  עלמא 93לּים ּבחינת ׁשהיא ׁשהארץ , ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

עלמא  ּכמֹו מכּסים, לּים ּכּמים ּתהיה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּדאתּגליא

והינּו ֿ 94ּדאתּכסיא, סֹובבּֿכל ּבחינת ׁשּיּומׁש ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָ

יּומׁש (ואז מּמׁש ּגילּוי ּבבחינת להיֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָעלמין

ׁשּיּומׁש יֹותר, עליֹונה מּבחינה סֹובב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבחינת

ּבבחינת  להיֹות יֹותר הרּבה עליֹונה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמּבחינה

יֹותר  נעלה יהיה הּׁשֹופר ּגם אזי ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָסֹובב),

ׁשֹופר  ענין והּוא ּדראׁשֿהּׁשנה, סתם' ְְְְִֵַַַָָָָָֹמה'ּׁשֹופר
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ובכ"מ.89) ב. נז, ר"ה לקו"ת ואילך. פ"א השופר שער פע"ח כא.90)ראה ג, קהלת ההוא 91)ע"פ ביום והי' ד"ה ראה

ב'פד). ע' שם אוה"ת ב. נט, שם (לקו"ת ה.92)הנ"ל מ, ט.93)ישעי' יא, הנ"ל 94)ישעי' ההוא ביום והי' ד"ה ראה

ואילך). ג נט, שם (לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולמות  גדרי בתוך ויאיר יומשך ‰ÎLÓ‰מהתלבשות ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»»

,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BqÓ Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ של עניינו מצד כי ƒ¿ƒ»∆¿«¿»«ƒ≈»»¿ƒ
אבל  מוגבלים. בגדרים ויתלבש שירד אפשרות אין עצמו עלמין' כל 'סובב

והיא  גדרים, כלל אין שבה דרגה משניהם, שלמעלה ממקור המשכה כשיש

מעניין  והן הגבול מעניין הן נעלית

להיות  יכולה מידה, באותה הבליֿגבול

והגדרים  הכללים עלֿפי שלא הארה

B„ÈŒÏÚL ,¯ÙBM‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»∆«»
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»«

ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BqÓ84BÈÚÂ , ƒ≈»»¿ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÙÒ ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒ¿ƒ«

‰Èa‰89 גם שלמעלה וההמשכה «ƒ»
את  פועלת מ'ממלא' וגם מ'סובב'

כאמור  ב'ממלא', ה'סובב' המשכת

לעיל.

,˙‡Ê „BÚÂ פועלת בשופר התקיעה ¿…
נוסף  (na‰דבר ¯ÙBM‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»«∆

ÏBÚÙÏ È„k ‡e‰ (¯ÙBLa¿»¿≈ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰ ידי על שנפעלת ««¿»»

ו"זכרו  את "מלכיות" שמעוררת נות"

חיות  והשפעת למלוכה העליון הרצון

עלמין' כל הממלא מ'אור הן לעולמות

שלא  עלמין', כל הסובב מ'אור והן

בלבד  נעלים עליונים בעולמות תישאר

ותתגלה ותומשך תרד ,hÓÏ‰אלא ¿«»
הזה  לעולם וחיות אור להשפעת עד

‰ÚÈ˜z‰הגשמי, È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈«¿ƒ»
Ô¯wÓ ‰NÚpL ‡˜Âc ¯ÙBLa¿»«¿»∆«¬∆ƒ∆∆

¯L‡ ,‰Ó‰a ÏL הכתוב כלשון ∆¿≈»¬∆
ואילו  למעלה, עולה האדם »¯Áeרוח

˙„¯Bi‰ ‡È‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»ƒ«∆∆
‰hÓÏ90Áe¯ eÏÈÙ‡) ¿«»¬ƒ«

,‰Ó‰a‰ שלה והחיות ŒÏÚÂהנפש «¿≈»¿«
‰Ó‰a‰ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»«¿≈»

dÓˆÚ וחומרית גשמית שהיא «¿»
ביותר  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ותחתונה ˙ÈNÚ ÔÎÏÂ הבהמה ), מן בשופר התקיעה ¿»≈«¬≈«¿≈∆

‰ÎLÓ‰‰ ביותר העליונים האורות hÓ‰של ‰hÓÏ91 הזה לעולם ««¿»»¿«»«»
הגשמי.

,‚‰B B‚‰Ók ÌÏBÚ ¯L‡k ¯„q‰ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ לפי »¿»»∆«≈∆«¬∆»¿ƒ¿»≈
לדרגה מדרגה האלוקי האור השתשלשות של הרגיל ÏeÚt˙הסדר Ê‡L∆»¿«

ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BqÓ CÈLÓ‰Ï ‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯c ¯ÙBM‰«»¿…«»»ƒ¿«¿ƒƒ≈»»¿ƒ
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓna.לעיל ‡Ïכמבואר ÌÈ·¯˜˙Ó ¯L‡k Ï·‡ ƒ¿«≈»»¿ƒ¬»«¬∆ƒ¿»¿ƒ∆

ÔÓf‰ השלימה הגאולה ‰ÈÂ'של „B·k ‰Ï‚Â ¯Ó‡ ÂÈÏÚL האור «¿«∆»»∆¡«¿ƒ¿»¿¬»»
בגלוי  יהיה בהעלם הוא שכעת העולם את ומחייה המהווה «¿e‡¯Âהאלוקי

'B‚ ÂcÁÈ ¯NaŒÏÎ92,דיבר ה' פי LnÓכי ÌÓB„a eÏÈÙ‡L בשר »»»«¿»∆¬ƒ¿≈«»
‡e˜Ï˙גשמי  ‰lb˙È,בשר בעיני דבר שרואים כפי ראייה, של באופן ƒ¿«∆¡…

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ לעתיד גילו האלוקות י ƒ≈»ƒ∆
נעלה  יותר עוד באופן יהיה ֿלבוא

הנבואי  היעוד ‰‡¯ıכלשון ‰‡ÏÓ»¿»»»∆
ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc≈»∆¬»»««ƒ«»

ÌÈqÎÓ93, אומר הכתוב פשוטו לפי ¿«ƒ
'מוצף' יהיה העולם, כל הארץ, שכל

אחד  פרט שיישאר מבלי ה', בידיעת

וגילוי  ה' בידיעת חדור יהיה שלא

כל  את מכסים שהמים כשם אלוקות

שטח  אפילו להשאיר מבלי הים שטח

ולפי  במים, מכוסה שאינו אחד

היא  הכוונה הדברים פנימיות

‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡È‰L ı¯‡‰L∆»»∆∆ƒ¿ƒ«»¿»
‡ÈÏb˙‡c אלוקי אור יש שבו עולם ¿ƒ¿«¿»

הזה  ובעולם לנבראים, שמתגלה נמוך

דאתגליא' ל'עלמא המקביל הדבר

שבה  שהברואים הארץ היא הרוחני

באדמה, מכוסים ואינם לעין גלויים

חיותם  מקור עם שלהם שהקשר באופן

נראה  ÌiÏלא ÌÈnk ‰È‰zƒ¿∆««ƒ«»
‡ÓÏÚ BÓk ,ÌÈqÎÓ¿«ƒ¿»¿»

,‡ÈÒk˙‡c שהאור יותר נעלה עולם ¿ƒ¿«¿»
לידי  מלבוא נעלה בו המאיר האלוקי

הדבר  הזה ובעולם מכוסה, והוא גילוי

הרוחני  דאתכסיא' ל'עלמא המקביל

מכוסים  שבו שהברואים הים הוא

מקור  עם שלהם שהקשר באופן במים

ברור  הוא התגלות eÈ‰Â)94חיותם ¿«¿
באותה  דאתגליא' ב'עלמא אלוקות

דאתכסיא' ב'עלמא מאיר שהוא דרגה

ÈÁa˙משמעותה  CLÓeiL∆¿«¿ƒ«
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ בעולמות וניכר נראה אינו ÈÁ·a˙שכעת ˙BÈ‰Ï ≈»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«

Ê‡Â) LnÓ ÈeÏÈb בגילוי יאיר עכשיו של ה'סובב' CLÓeÈכאשר ƒ«»¿»¿«
‰ÈÁaÓ CLÓeiL ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÈÁaÓ ··BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»∆¿»≈∆¿«ƒ¿ƒ»

ÈÊ‡ ,(··BÒ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰BÈÏÚ,הגאולה בזמן ∆¿»«¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ«≈¬«
בעולם  אלוקות גילוי יהיה ‰ÙBM¯כאשר Ìb לעתיד התקיעה תהיה שבו ««»

M‰ŒL‡¯c‰,לבוא  'Ì˙Ò ¯ÙBM'‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰È שהוא ƒ¿∆«¬∆≈≈«»¿»¿…«»»
הזה  בזמן ב'ממלא' ה'סובב' המשכת את ÙBL¯הפועל ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

מּבחינה  ההמׁשכה ּתהיה ׁשעלֿידֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּגדֹול,

ּבחינת  ּגם ׁשהרי מּסֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

מתלּבׁש ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָסֹובבּֿכלֿעלמין,

ּבחינת  ׁשהּוא מאחר העֹולמֹות, ּבתֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָונתּפס

ּבחינת  ּבגדר הּוא אםּֿכן לעלמין, ּומּקיף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָסֹובב

מּגדר  לגמרי מּובדל יתּבר עצמּותֹו אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָעלמין,

ּבבחינת  מאיר מּלהיֹות אפילּו עלמין, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָּבחינת

מה  ּגם וזהּו ֿ לבא. לעתיד ויתּגּלה ּומּקיף, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹסֹובב

ּכיון  ּגדֹול , ּבׁשֹופר  יתקע) (ולא יּתקע ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּנאמר

(והיה  מיניּה לעיל ּׁשּכתּוב מה על קאי ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּכי  ג), סעיף (ּכּנ"ל גֹו' הוי' יחּבֹוט ההּוא) ְְֲִִַַַַַָָּבּיֹום

ׁשל  ענין ׁשּזהּו אֹותּיֹות ד' ּבצּיּור הּוא הוי' ְְֲִִִֵֶֶֶָָָׁשם

היא  ּגדֹול ּבׁשֹופר הּתקיעה ואילּו כּו', ְְְְִִִַַָָָָָהגּבלה

ׁשל  ענין מּכל  ׁשּלמעלה העצמּות, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָמּבחינת

 ֿ ועל כּו'. מּגילּויים ּולמעלה והגּבלה, ְְְְְְִִִִַַַָָָמציאּות

ּבאֹופן  הּגאּולה ענין ּכללּות ּגם יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָידיֿזה

ׁשּזהּו לגמרי, והגּבלה מּמדידה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

מהּגאּולה  יֹותר נעלית ּתהיה העתידה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּגאּולה

יזּכירּו ׁשּלעתידֿלבא ,ּכ ּכדי ועד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּמצרים,

ּבלבד  טפל ּבדר מצרים אףֿעלּֿפי 95יציאת ּכי , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

מהגּבלה, למעלה היתה מּמצרים הּגאּולה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּגם

 ֿ מה כּו', להגּבלה ׁשּיכּות לּה היתה ְְְִַַַָָָָָָָָמּכלֿמקֹום

למעלה  ּתהיה העתידה הּגאּולה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּׁשאיןּֿכן

ואין  לבּד ל ׁשּיהיּו ּבאֹופן לגמרי, ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמהגּבלה

אּת ּבלחֹודֹוהי 96לזרים ּומלּכא אּנא ואילּו97, , ְְְְֲִִִִִַָָָָ

טפל  ּבדר ּתהיה העֹולם ּדאּומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַָָָהּמציאּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צאנכם.98ּבלבד, ורעּו זרים ועמדּו ְְְְְְִִֶֶַָָָָֹ

ּכתיב  ׁשּלעתידֿלבא מארץ 99וזהּו צאת ּכימי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּפלאֹות  נ' נפלאֹות, אראּנּו לגּבי 100מצרים ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּפלאֹות. ּבבחינת זה הרי מצרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָיציאת
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Œ··BqÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰z B„ÈŒÏÚL ,ÏB„b»∆«»ƒ¿∆««¿»»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁa Ìb È¯‰L ,ÔÈÓÏÚŒÏk»»¿ƒ∆¬≈«¿ƒ«≈»»¿ƒ««ƒ

,˙BÓÏBÚ‰ CB˙a Òt˙Â LaÏ˙Ó BÈ‡L גבול בלי אור הוא כי ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿»»
סוף  סוף מוגבל, עולם של הקליטה ביכולת 'נתפס' e‰L‡שלא ¯Á‡Ó≈««∆

,ÔÈÓÏÚÏ ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«ƒ¿»¿ƒ
ÔkŒÌ‡ אפילו˙ÈÁa ¯„‚a ‡e‰ ƒ≈¿∆∆¿ƒ«
,ÔÈÓÏÚ"עלמין כל "סובב נקרא ולכן »¿ƒ

Ï„·eÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚ Ï·‡¬»«¿ƒ¿»≈¿»
,ÔÈÓÏÚ ˙ÈÁa ¯„bÓ È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ∆∆¿ƒ«»¿ƒ
˙ÈÁ·a ¯È‡Ó ˙BÈ‰lÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«

,ÛÈwÓe ··BÒ המצב שזה אלא ≈«ƒ
מעלים  העולם כאשר הזה בזמן

האלוקי  האור על ∆»¿lb˙ÈÂ¿ƒ‰ומסתיר
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ האלוקי הגילוי שאז ∆»ƒ»…

המציאות  בתוך אפילו ויחדור יאיר

הגשמית.

¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ זה בפסוק ¿∆««∆∆¡«
ההוא..." ביום (ÏÂ‡"והיה Ú˜zÈƒ»«¿…

,ÏB„b ¯ÙBLa (Ú˜˙È מבלי ƒ¿«¿»»
שמשמעו  ובלשון התוקע, מי לפרט

מעצמה, היא התקיעה «≈ÔÂÈkכאילו
È‡˜ ‡lL הכוונה אין Ó‰כי ÏÚ ∆…»≈««

dÈÈÓ ÏÈÚÏ ·e˙kM בפסוק ∆»¿≈ƒ≈
‰‰e‡)שלפניו  ÌBia ‰È‰Â)¿»»««

'B‚ 'ÈÂ‰ ËBaÁÈ עד הנהר משבולת «¿¬»»
מצרים  Èkנחל ,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒƒ
'ÈÂ‰ ÌL יחבוט" נאמר אליו שביחס ≈¬»»

eiˆa¯הוי'" ‡e‰ בתוך מתגלה ¿ƒ
של  ו'תבנית' ‡Bi˙B˙'מסגרת' '„ƒ

של  מסויים ומספר בכלל ואותיות

בפרט  ÏLאותיות ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
‰ÚÈ˜z‰ eÏÈ‡Â ,'eÎ ‰Ïa‚‰«¿»»¿ƒ«¿ƒ»
˙ÈÁaÓ ‡È‰ ÏB„b ¯ÙBLa¿»»ƒƒ¿ƒ«

,˙eÓˆÚ‰ של ומהותו עצמותו »«¿
בעצמו  הוא ברוך «¿»¿∆ÏÚÓlL‰הקדוש

˙e‡ÈˆÓ ÏL ÔÈÚ ÏkÓ מוגדרת ƒ»ƒ¿»∆¿ƒ
כלשהו  מוגבל Ïa‚‰Â‰,בגדר ואינו ¿«¿»»
הגבלה  ÌÈÈeÏÈbÓבשום ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒƒƒ

זו  אלא ממנו והתפשטות הארה שהם

האלוקות  ŒÈ„ÈŒÏÚÂעצמיות .'eÎ¿«¿≈
‰Ê הקדוש של מעצמותו אלוקות גילוי תביא בשופר שהתקיעה מכך כתוצאה ∆

בעצמו  הוא ÔÙB‡aברוך ‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb ‰È‰Èƒ¿∆«¿»ƒ¿««¿»¿∆

,È¯Ó‚Ï ‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL למעלה הוא ש'עצמותו' כשם ∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿«¿≈
ההגבלות  וכל הגדרים ÈÏÚ˙מכל ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰L e‰fL∆∆∆«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆«¬≈

‡·ÏŒ„È˙ÚlL ,Ck È„k „ÚÂ ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰Ó ¯˙BÈ≈≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ»…
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ e¯ÈkÊÈ יום את תזכור "למען שהפסוק המשנה כדברי «¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

חייך" ימי כל מצרים מארץ צאתך

ומלמד  המשיח" לימות "להביא נדרש

לעתיד  גם מצרים יציאת את שיזכירו

יהיה  הדבר ÏÙËלבוא, C¯„a¿∆∆»≈
„·Ïa95, תהיה העיקר ואילו ƒ¿«

העתידה  ‡ÈtŒÏÚŒÛהגאולה Èkƒ««ƒ
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ ÌbL∆««¿»ƒƒ¿«ƒ»¿»

,‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ עניינה כל וזה ¿«¿»≈«¿»»
הגדרים  את שפרצה גאולה שהיא

מצרים  של ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒוההגבלות
‰Ïa‚‰Ï ˙eÎiL dÏ ‰˙È‰»¿»»«»¿«¿»»

,'eÎ מהגבלות יציאה שהייתה היינו

מכל  ומוחלטת מלאה יציאה לא אבל

‰Ïe‡b‰ההגבלות  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»
‰ÏÚÓÏ ‰È‰z ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿∆¿«¿»
ÔÙB‡a ,È¯Ó‚Ï ‰Ïa‚‰Ó≈«¿»»¿«¿≈¿∆

eÈ‰iL הנעלים האלוקיים האורות ∆ƒ¿
המשיח  בימות Ec·Ïשיתגלו EÏ¿¿«∆

Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â96, ישראל לבני ¿≈¿»ƒƒ»
שייכות  להם תהיה שלא כיוון בלבד,

מדידה  עם שקשור בעולם עניין לשום

הזוהר  ובלשון kÏÓe‡והגבלה ‡p‡¬»«¿»
È‰B„BÁÏa97,(ישראל (נשמות אני ƒ¿ƒ

בלבד, הוא) ברוך (הקדוש והמלך

˙BÓe‡c ˙e‡Èˆn‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«¿ƒ¿
È‰z ÌÏBÚ‰ÏÙË C¯„a ‰ »»ƒ¿∆¿∆∆»≈

,„·Ïa,ישראל לעם משרתים בתור ƒ¿«
·e˙kL BÓk98 הגאולה בייעודי ¿∆»

.ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ¿»¿»ƒ¿»…¿∆
·È˙k ‡·ÏŒ„È˙ÚlL e‰ÊÂ99 ¿∆∆∆»ƒ»…¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ אותיות' «¿∆ƒ¿»

˙B‡Ït100, מעלת גודל על להורות ¿»
העתידה  Èa‚Ïהגאולה ÌbL∆«¿«≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ניסים היו בה שאף ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

ÈÁ·a˙ונפלאות  ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿ƒ«
˙B‡Ït,מצרים יציאת את יזכירו לבוא לעתיד שגם אף לעיל שנתבאר וכפי ¿»

העיקר. שתהיה העתידה לגאולה ביחס טפל בדרך יהיה זה אבל
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יט g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

 ֿ ׁשעל הּׁשֹופר, ענין וזהּו מּסֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּגם

 ֿ מּסֹובבּֿכל ּגם ׁשּלמעלה מּבחינה נמׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָידֹו

הּבינה 84עלמין  ספירת הּוא ּבּספירֹות וענינֹו ,89. ְְְְְִִִִִַַַָָָ

הּוא  ּבׁשֹופר ) (ּבּמה הּׁשֹופר ׁשענין זאת, ְְְִֶֶַַַָָֹועֹוד

עלֿידי  והינּו למּטה, ההמׁשכה לפעֹול ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָּכדי

ּבהמה, ׁשל מּקרן ׁשּנעׂשה ּדוקא ּבׁשֹופר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּתקיעה

למּטה  הּיֹורדת היא הּבהמה רּוח (אפילּו90אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּבהמה  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּבהמה, ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָרּוח

ההמׁשכה  עלֿידיֿזה נעׂשית ולכן ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָעצמּה),

מּטה  .91למּטה ְַַָָ

ÌÓ‡ּכמנהגֹו עֹולם ּכאׁשר הּסדר הּוא זה ּכל »¿»ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ּדראׁשֿהּׁשנה  הּׁשֹופר ּפעּולת ׁשאז ְְֵֶַַַָָָָֹנֹוהג,

 ֿ ּבּממּלאּֿכל מּסֹובבּֿכלֿעלמין להמׁשי ְְְְִִִִִֵֵַַָָָהיא

ׁשעליו  הּזמן אל מתקרבים ּכאׁשר אבל ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָעלמין.

יחּדו  כלּֿבׂשר וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְֱֲִֶַַָָָָָָָָנאמר

אלקּות,92גֹו' יתּגּלה מּמׁש ּבדֹומם ׁשאפילּו ,ְְֱֲִִֵֶֶַַָֹ

ּכּמים  הוי' את ּדעה הארץ מלאה מּזה, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָויתרה

מכּסים  עלמא 93לּים ּבחינת ׁשהיא ׁשהארץ , ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

עלמא  ּכמֹו מכּסים, לּים ּכּמים ּתהיה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּדאתּגליא

והינּו ֿ 94ּדאתּכסיא, סֹובבּֿכל ּבחינת ׁשּיּומׁש ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָ

יּומׁש (ואז מּמׁש ּגילּוי ּבבחינת להיֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָעלמין

ׁשּיּומׁש יֹותר, עליֹונה מּבחינה סֹובב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבחינת

ּבבחינת  להיֹות יֹותר הרּבה עליֹונה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָמּבחינה

יֹותר  נעלה יהיה הּׁשֹופר ּגם אזי ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָסֹובב),

ׁשֹופר  ענין והּוא ּדראׁשֿהּׁשנה, סתם' ְְְְִֵַַַָָָָָֹמה'ּׁשֹופר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולמות  גדרי בתוך ויאיר יומשך ‰ÎLÓ‰מהתלבשות ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»»

,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BqÓ Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ של עניינו מצד כי ƒ¿ƒ»∆¿«¿»«ƒ≈»»¿ƒ
אבל  מוגבלים. בגדרים ויתלבש שירד אפשרות אין עצמו עלמין' כל 'סובב

והיא  גדרים, כלל אין שבה דרגה משניהם, שלמעלה ממקור המשכה כשיש

מעניין  והן הגבול מעניין הן נעלית

להיות  יכולה מידה, באותה הבליֿגבול

והגדרים  הכללים עלֿפי שלא הארה

B„ÈŒÏÚL ,¯ÙBM‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»∆«»
Ìb ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»«

ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BqÓ84BÈÚÂ , ƒ≈»»¿ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÙÒ ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒ¿ƒ«

‰Èa‰89 גם שלמעלה וההמשכה «ƒ»
את  פועלת מ'ממלא' וגם מ'סובב'

כאמור  ב'ממלא', ה'סובב' המשכת

לעיל.

,˙‡Ê „BÚÂ פועלת בשופר התקיעה ¿…
נוסף  (na‰דבר ¯ÙBM‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»«∆

ÏBÚÙÏ È„k ‡e‰ (¯ÙBLa¿»¿≈ƒ¿
‰ÎLÓ‰‰ ידי על שנפעלת ««¿»»

ו"זכרו  את "מלכיות" שמעוררת נות"

חיות  והשפעת למלוכה העליון הרצון

עלמין' כל הממלא מ'אור הן לעולמות

שלא  עלמין', כל הסובב מ'אור והן

בלבד  נעלים עליונים בעולמות תישאר

ותתגלה ותומשך תרד ,hÓÏ‰אלא ¿«»
הזה  לעולם וחיות אור להשפעת עד

‰ÚÈ˜z‰הגשמי, È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈«¿ƒ»
Ô¯wÓ ‰NÚpL ‡˜Âc ¯ÙBLa¿»«¿»∆«¬∆ƒ∆∆

¯L‡ ,‰Ó‰a ÏL הכתוב כלשון ∆¿≈»¬∆
ואילו  למעלה, עולה האדם »¯Áeרוח

˙„¯Bi‰ ‡È‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»ƒ«∆∆
‰hÓÏ90Áe¯ eÏÈÙ‡) ¿«»¬ƒ«

,‰Ó‰a‰ שלה והחיות ŒÏÚÂהנפש «¿≈»¿«
‰Ó‰a‰ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»«¿≈»

dÓˆÚ וחומרית גשמית שהיא «¿»
ביותר  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰ותחתונה ˙ÈNÚ ÔÎÏÂ הבהמה ), מן בשופר התקיעה ¿»≈«¬≈«¿≈∆

‰ÎLÓ‰‰ ביותר העליונים האורות hÓ‰של ‰hÓÏ91 הזה לעולם ««¿»»¿«»«»
הגשמי.

,‚‰B B‚‰Ók ÌÏBÚ ¯L‡k ¯„q‰ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ לפי »¿»»∆«≈∆«¬∆»¿ƒ¿»≈
לדרגה מדרגה האלוקי האור השתשלשות של הרגיל ÏeÚt˙הסדר Ê‡L∆»¿«

ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BqÓ CÈLÓ‰Ï ‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯c ¯ÙBM‰«»¿…«»»ƒ¿«¿ƒƒ≈»»¿ƒ
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓna.לעיל ‡Ïכמבואר ÌÈ·¯˜˙Ó ¯L‡k Ï·‡ ƒ¿«≈»»¿ƒ¬»«¬∆ƒ¿»¿ƒ∆

ÔÓf‰ השלימה הגאולה ‰ÈÂ'של „B·k ‰Ï‚Â ¯Ó‡ ÂÈÏÚL האור «¿«∆»»∆¡«¿ƒ¿»¿¬»»
בגלוי  יהיה בהעלם הוא שכעת העולם את ומחייה המהווה «¿e‡¯Âהאלוקי

'B‚ ÂcÁÈ ¯NaŒÏÎ92,דיבר ה' פי LnÓכי ÌÓB„a eÏÈÙ‡L בשר »»»«¿»∆¬ƒ¿≈«»
‡e˜Ï˙גשמי  ‰lb˙È,בשר בעיני דבר שרואים כפי ראייה, של באופן ƒ¿«∆¡…

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ לעתיד גילו האלוקות י ƒ≈»ƒ∆
נעלה  יותר עוד באופן יהיה ֿלבוא

הנבואי  היעוד ‰‡¯ıכלשון ‰‡ÏÓ»¿»»»∆
ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc≈»∆¬»»««ƒ«»

ÌÈqÎÓ93, אומר הכתוב פשוטו לפי ¿«ƒ
'מוצף' יהיה העולם, כל הארץ, שכל

אחד  פרט שיישאר מבלי ה', בידיעת

וגילוי  ה' בידיעת חדור יהיה שלא

כל  את מכסים שהמים כשם אלוקות

שטח  אפילו להשאיר מבלי הים שטח

ולפי  במים, מכוסה שאינו אחד

היא  הכוונה הדברים פנימיות

‡ÓÏÚ ˙ÈÁa ‡È‰L ı¯‡‰L∆»»∆∆ƒ¿ƒ«»¿»
‡ÈÏb˙‡c אלוקי אור יש שבו עולם ¿ƒ¿«¿»

הזה  ובעולם לנבראים, שמתגלה נמוך

דאתגליא' ל'עלמא המקביל הדבר

שבה  שהברואים הארץ היא הרוחני

באדמה, מכוסים ואינם לעין גלויים

חיותם  מקור עם שלהם שהקשר באופן

נראה  ÌiÏלא ÌÈnk ‰È‰zƒ¿∆««ƒ«»
‡ÓÏÚ BÓk ,ÌÈqÎÓ¿«ƒ¿»¿»

,‡ÈÒk˙‡c שהאור יותר נעלה עולם ¿ƒ¿«¿»
לידי  מלבוא נעלה בו המאיר האלוקי

הדבר  הזה ובעולם מכוסה, והוא גילוי

הרוחני  דאתכסיא' ל'עלמא המקביל

מכוסים  שבו שהברואים הים הוא

מקור  עם שלהם שהקשר באופן במים

ברור  הוא התגלות eÈ‰Â)94חיותם ¿«¿
באותה  דאתגליא' ב'עלמא אלוקות

דאתכסיא' ב'עלמא מאיר שהוא דרגה

ÈÁa˙משמעותה  CLÓeiL∆¿«¿ƒ«
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ בעולמות וניכר נראה אינו ÈÁ·a˙שכעת ˙BÈ‰Ï ≈»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«

Ê‡Â) LnÓ ÈeÏÈb בגילוי יאיר עכשיו של ה'סובב' CLÓeÈכאשר ƒ«»¿»¿«
‰ÈÁaÓ CLÓeiL ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÈÁaÓ ··BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»∆¿»≈∆¿«ƒ¿ƒ»

ÈÊ‡ ,(··BÒ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰BÈÏÚ,הגאולה בזמן ∆¿»«¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ«≈¬«
בעולם  אלוקות גילוי יהיה ‰ÙBM¯כאשר Ìb לעתיד התקיעה תהיה שבו ««»

M‰ŒL‡¯c‰,לבוא  'Ì˙Ò ¯ÙBM'‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰È‰È שהוא ƒ¿∆«¬∆≈≈«»¿»¿…«»»
הזה  בזמן ב'ממלא' ה'סובב' המשכת את ÙBL¯הפועל ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

מּבחינה  ההמׁשכה ּתהיה ׁשעלֿידֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּגדֹול,

ּבחינת  ּגם ׁשהרי מּסֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

מתלּבׁש ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָסֹובבּֿכלֿעלמין,

ּבחינת  ׁשהּוא מאחר העֹולמֹות, ּבתֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָונתּפס

ּבחינת  ּבגדר הּוא אםּֿכן לעלמין, ּומּקיף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָסֹובב

מּגדר  לגמרי מּובדל יתּבר עצמּותֹו אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָעלמין,

ּבבחינת  מאיר מּלהיֹות אפילּו עלמין, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָּבחינת

מה  ּגם וזהּו ֿ לבא. לעתיד ויתּגּלה ּומּקיף, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹסֹובב

ּכיון  ּגדֹול , ּבׁשֹופר  יתקע) (ולא יּתקע ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּנאמר

(והיה  מיניּה לעיל ּׁשּכתּוב מה על קאי ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּכי  ג), סעיף (ּכּנ"ל גֹו' הוי' יחּבֹוט ההּוא) ְְֲִִַַַַַָָּבּיֹום

ׁשל  ענין ׁשּזהּו אֹותּיֹות ד' ּבצּיּור הּוא הוי' ְְֲִִִֵֶֶֶָָָׁשם

היא  ּגדֹול ּבׁשֹופר הּתקיעה ואילּו כּו', ְְְְִִִַַָָָָָהגּבלה

ׁשל  ענין מּכל  ׁשּלמעלה העצמּות, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָמּבחינת

 ֿ ועל כּו'. מּגילּויים ּולמעלה והגּבלה, ְְְְְְִִִִַַַָָָמציאּות

ּבאֹופן  הּגאּולה ענין ּכללּות ּגם יהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָידיֿזה

ׁשּזהּו לגמרי, והגּבלה מּמדידה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

מהּגאּולה  יֹותר נעלית ּתהיה העתידה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּגאּולה

יזּכירּו ׁשּלעתידֿלבא ,ּכ ּכדי ועד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּמצרים,

ּבלבד  טפל ּבדר מצרים אףֿעלּֿפי 95יציאת ּכי , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

מהגּבלה, למעלה היתה מּמצרים הּגאּולה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּגם

 ֿ מה כּו', להגּבלה ׁשּיכּות לּה היתה ְְְִַַַָָָָָָָָמּכלֿמקֹום

למעלה  ּתהיה העתידה הּגאּולה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּׁשאיןּֿכן

ואין  לבּד ל ׁשּיהיּו ּבאֹופן לגמרי, ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמהגּבלה

אּת ּבלחֹודֹוהי 96לזרים ּומלּכא אּנא ואילּו97, , ְְְְֲִִִִִַָָָָ

טפל  ּבדר ּתהיה העֹולם ּדאּומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַָָָהּמציאּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו צאנכם.98ּבלבד, ורעּו זרים ועמדּו ְְְְְְִִֶֶַָָָָֹ

ּכתיב  ׁשּלעתידֿלבא מארץ 99וזהּו צאת ּכימי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ

ּפלאֹות  נ' נפלאֹות, אראּנּו לגּבי 100מצרים ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּפלאֹות. ּבבחינת זה הרי מצרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָיציאת
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ב.95) יב, ט.96)ברכות תרומה תנחומא וראה יז. ה, א.97)משלי לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ישעי'98)ראה

ה. טו.99)סא, ז, תפז).100)מיכה ע' (ח"א עה"פ נ"ך אוה"ת וראה ב. רסא, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Œ··BqÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰z B„ÈŒÏÚL ,ÏB„b»∆«»ƒ¿∆««¿»»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁa Ìb È¯‰L ,ÔÈÓÏÚŒÏk»»¿ƒ∆¬≈«¿ƒ«≈»»¿ƒ««ƒ

,˙BÓÏBÚ‰ CB˙a Òt˙Â LaÏ˙Ó BÈ‡L גבול בלי אור הוא כי ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿»»
סוף  סוף מוגבל, עולם של הקליטה ביכולת 'נתפס' e‰L‡שלא ¯Á‡Ó≈««∆

,ÔÈÓÏÚÏ ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁa¿ƒ«≈«ƒ¿»¿ƒ
ÔkŒÌ‡ אפילו˙ÈÁa ¯„‚a ‡e‰ ƒ≈¿∆∆¿ƒ«
,ÔÈÓÏÚ"עלמין כל "סובב נקרא ולכן »¿ƒ

Ï„·eÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚ Ï·‡¬»«¿ƒ¿»≈¿»
,ÔÈÓÏÚ ˙ÈÁa ¯„bÓ È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ∆∆¿ƒ«»¿ƒ
˙ÈÁ·a ¯È‡Ó ˙BÈ‰lÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«

,ÛÈwÓe ··BÒ המצב שזה אלא ≈«ƒ
מעלים  העולם כאשר הזה בזמן

האלוקי  האור על ∆»¿lb˙ÈÂ¿ƒ‰ומסתיר
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ האלוקי הגילוי שאז ∆»ƒ»…

המציאות  בתוך אפילו ויחדור יאיר

הגשמית.

¯Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ זה בפסוק ¿∆««∆∆¡«
ההוא..." ביום (ÏÂ‡"והיה Ú˜zÈƒ»«¿…

,ÏB„b ¯ÙBLa (Ú˜˙È מבלי ƒ¿«¿»»
שמשמעו  ובלשון התוקע, מי לפרט

מעצמה, היא התקיעה «≈ÔÂÈkכאילו
È‡˜ ‡lL הכוונה אין Ó‰כי ÏÚ ∆…»≈««

dÈÈÓ ÏÈÚÏ ·e˙kM בפסוק ∆»¿≈ƒ≈
‰‰e‡)שלפניו  ÌBia ‰È‰Â)¿»»««

'B‚ 'ÈÂ‰ ËBaÁÈ עד הנהר משבולת «¿¬»»
מצרים  Èkנחל ,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒƒ
'ÈÂ‰ ÌL יחבוט" נאמר אליו שביחס ≈¬»»

eiˆa¯הוי'" ‡e‰ בתוך מתגלה ¿ƒ
של  ו'תבנית' ‡Bi˙B˙'מסגרת' '„ƒ

של  מסויים ומספר בכלל ואותיות

בפרט  ÏLאותיות ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆
‰ÚÈ˜z‰ eÏÈ‡Â ,'eÎ ‰Ïa‚‰«¿»»¿ƒ«¿ƒ»
˙ÈÁaÓ ‡È‰ ÏB„b ¯ÙBLa¿»»ƒƒ¿ƒ«

,˙eÓˆÚ‰ של ומהותו עצמותו »«¿
בעצמו  הוא ברוך «¿»¿∆ÏÚÓlL‰הקדוש

˙e‡ÈˆÓ ÏL ÔÈÚ ÏkÓ מוגדרת ƒ»ƒ¿»∆¿ƒ
כלשהו  מוגבל Ïa‚‰Â‰,בגדר ואינו ¿«¿»»
הגבלה  ÌÈÈeÏÈbÓבשום ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒƒƒ

זו  אלא ממנו והתפשטות הארה שהם

האלוקות  ŒÈ„ÈŒÏÚÂעצמיות .'eÎ¿«¿≈
‰Ê הקדוש של מעצמותו אלוקות גילוי תביא בשופר שהתקיעה מכך כתוצאה ∆

בעצמו  הוא ÔÙB‡aברוך ‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb ‰È‰Èƒ¿∆«¿»ƒ¿««¿»¿∆

,È¯Ó‚Ï ‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL למעלה הוא ש'עצמותו' כשם ∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿«¿≈
ההגבלות  וכל הגדרים ÈÏÚ˙מכל ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰L e‰fL∆∆∆«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆«¬≈

‡·ÏŒ„È˙ÚlL ,Ck È„k „ÚÂ ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰Ó ¯˙BÈ≈≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ»…
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ e¯ÈkÊÈ יום את תזכור "למען שהפסוק המשנה כדברי «¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

חייך" ימי כל מצרים מארץ צאתך

ומלמד  המשיח" לימות "להביא נדרש

לעתיד  גם מצרים יציאת את שיזכירו

יהיה  הדבר ÏÙËלבוא, C¯„a¿∆∆»≈
„·Ïa95, תהיה העיקר ואילו ƒ¿«

העתידה  ‡ÈtŒÏÚŒÛהגאולה Èkƒ««ƒ
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ ÌbL∆««¿»ƒƒ¿«ƒ»¿»

,‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ עניינה כל וזה ¿«¿»≈«¿»»
הגדרים  את שפרצה גאולה שהיא

מצרים  של ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒוההגבלות
‰Ïa‚‰Ï ˙eÎiL dÏ ‰˙È‰»¿»»«»¿«¿»»

,'eÎ מהגבלות יציאה שהייתה היינו

מכל  ומוחלטת מלאה יציאה לא אבל

‰Ïe‡b‰ההגבלות  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»
‰ÏÚÓÏ ‰È‰z ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿∆¿«¿»
ÔÙB‡a ,È¯Ó‚Ï ‰Ïa‚‰Ó≈«¿»»¿«¿≈¿∆

eÈ‰iL הנעלים האלוקיים האורות ∆ƒ¿
המשיח  בימות Ec·Ïשיתגלו EÏ¿¿«∆

Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â96, ישראל לבני ¿≈¿»ƒƒ»
שייכות  להם תהיה שלא כיוון בלבד,

מדידה  עם שקשור בעולם עניין לשום

הזוהר  ובלשון kÏÓe‡והגבלה ‡p‡¬»«¿»
È‰B„BÁÏa97,(ישראל (נשמות אני ƒ¿ƒ

בלבד, הוא) ברוך (הקדוש והמלך

˙BÓe‡c ˙e‡Èˆn‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«¿ƒ¿
È‰z ÌÏBÚ‰ÏÙË C¯„a ‰ »»ƒ¿∆¿∆∆»≈

,„·Ïa,ישראל לעם משרתים בתור ƒ¿«
·e˙kL BÓk98 הגאולה בייעודי ¿∆»

.ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ¿»¿»ƒ¿»…¿∆
·È˙k ‡·ÏŒ„È˙ÚlL e‰ÊÂ99 ¿∆∆∆»ƒ»…¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ אותיות' «¿∆ƒ¿»

˙B‡Ït100, מעלת גודל על להורות ¿»
העתידה  Èa‚Ïהגאולה ÌbL∆«¿«≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ניסים היו בה שאף ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

ÈÁ·a˙ונפלאות  ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿ƒ«
˙B‡Ït,מצרים יציאת את יזכירו לבוא לעתיד שגם אף לעיל שנתבאר וכפי ¿»

העיקר. שתהיה העתידה לגאולה ביחס טפל בדרך יהיה זה אבל
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‰fÓe להיֹות צריכה לזה, הכנה ׁשּבתֹור מּובן ƒ∆ְְְְֲִִֶֶָָָָ

ׁשּלא  ּכזה, ּבאֹופן האדם עבֹודת ְֲֶֶֶַַָָָָֹּגם

נפׁש ּובכל לבב ּדבכל העבֹודה ,101מסּפיקה ְְְְְְְֲִִַַָָָָָָ

ולא  ּפנימּיים, ּדכחֹות העבֹודה ענין ְְְְֲִִִִֶַָָֹֹׁשהּוא

מאד ּדבכל העבֹודה ּגם ׁשהּוא 101מסּפיקה , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

ּפרטי  ציּוּוי על ּפרטית מסירּותֿנפׁש ׁשל 102ענין ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ

ע  ּפרטית צרי(קּבלתֿעֹול  אּלא ּפרטי ), ענין ל ְְְִִִִֶַַַָָָָָָ

ענין  והּוא כּו'. וההגּבל ֹות הּמציאּות מּכל ְְְְְִִִֵַַַַָָָלצאת

ּבלבד  זֹו ׁשּלא לגמרי, הּביטּול ְְְְִִִֵֶַַַַֹּתכלית

(ׁשהּוא  ורׁשין ענּיים עצמם ועֹוׂשין ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָׁשּמרּגיׁשים

רׁשה  ראׁשֿהּׁשנה, ׁשּבכל הּמצר מן הּקריאה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹענין

ועֹוׂשים  ׁשּמרּגיׁשים מּזה, יתרה אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבתחּלתּה),

הם  זה ּומּצד (ּכּנ"ל), ונּדחים אֹובדים ְְְִִִִֵֶַַַַָָעצמם

ּתכלית  נמׁש ֿ זה ועלֿידי הּמצר, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּבתכלית

ּגדֹול'. ּד'ׁשֹופר ְְֶַָָָהּמרחב

הענין p‰Â‰ט) לעיל ׁשּנתּבאר מה על נֹוסף ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא  ּכפי והּנּדחים ְְְְִִִִֶַָָּדהאֹובדים

הּיעּוד  קּיּום להיֹות צרי הרּוחנית, ְֲִִִִִַָָָָָּבעבֹודה

אּׁשּור  ּבארץ האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְְְִִֶֶַַָָָָָּדיּתקע

אין  ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו, מצרים ּבארץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָוהּנּדחים

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא ּככל 103מקרא העיקר, והּוא , ְְְְִִִֵֵָָָָ

עֹולם  העׂשּיה, ּבעֹולם ׁשּניּתנה הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָעניני

 ֿ ּבראׁש מּודגׁש זה ׁשענין ּובהקּדים ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹהּפׁשט.

ּבׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות ידּוע 104הּׁשנה, ּדהּנה . ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּפׁשּוט  רצֹון התעֹוררּות ענין הּוא ׁשֹופר ְְְְִִִֶַַָָָׁשּתקיעת

רצֹון  ממׁשיכים ּדוקא ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבנפׁש

מסּפיקה  לא לּמה ולכאֹורה, כּו'. ְְְִִַָָָָָָֹחדׁש

ּפנימאה  ּבקלא ּבּנפׁש הּפׁשּוט הרצֹון ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָהתעֹוררּות

אׁשּתּמע  ּבׁשֹופר 105ּדלא לתקֹוע צרי אּלא , ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
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ה.101) ו, מט.102)ואתחנן ע' תמוז סה"מ תו"מ (עד"ז) א.103)ראה סג, א.104)שבת כז, ב. כו, זח"א 105)ר"ה ראה

ב. נ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰ÊÏ ‰Î‰ ¯B˙aL Ô·eÓ ‰fÓe בה שיהיו השלימה לגאולה ƒ∆»∆¿¬»»¿∆

העולם  שגם (וכאמור, וההגבלות הגדרים מכל יציאה של במובן "נפלאות"

ה' בידיעת חדור יהיה העולם כל אלא האלוקי האור על יסתיר לא הגשמי

אלוקות) ‰‡„Ìובגילוי ˙„B·Ú Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ,הגלות בזמן ¿ƒ»ƒ¿«¬«»»»
לגאולה Êk‰,כהכנה ÔÙB‡a של ¿∆»∆

הפרטיות  וההגבלות מהגדרים יציאה

‰B·Ú„‰שלו, ‰˜ÈtÒÓ ‡lL∆…«¿ƒ»»¬»
ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c101, ƒ¿»¿»¿¿»«¿¿

˙BÁÎc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¬»¿…
,ÌÈiÓÈt המלובשים הנפש כוחות ¿ƒƒƒ

מדודים  כוחות שהם פנימי באופן בגוף

האלוקי  לאור (בדומה ומוגבלים

בעולמות  המלובש עלמין' כל ה'ממלא

והוא  פנימית בהתלבשות ובנבראים

ערכם) לפי מוגבל …¿ÏÂ‡אור
ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ Ìb ‰˜ÈtÒÓ«¿ƒ»«»¬»ƒ¿»

E„‡Ó101, משמעו ש"מאד" למרות ¿…∆
"בכל  ולכן מהגדרים, ויציאה גבול בלי

על  הנפש את למסור ציווי הוא מאדך"

גם  לגאולה הכנה בתור אבל ה', קידוש

מאדך" "בכל שהציווי כיון די לא בכך

LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿ƒ∆∆
ÈË¯t ÈeeÈˆ ÏÚ ˙ÈË¯t102 ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

ÔÈÚ ÏÚ ˙ÈË¯t ÏBÚŒ˙Ïa˜)«»«¿»ƒ«ƒ¿»
,(ÈË¯t ומוחלטת מלאה יציאה ולא ¿»ƒ

האישית המציאות גדרי «∆‡l‡מכל
˙e‡Èˆn‰ ÏkÓ ˙‡ˆÏ CÈ¯»̂ƒ»≈ƒ»«¿ƒ

'eÎ ˙BÏa‚‰‰Â היא כזו עבודה ורק ¿««¿»
כל  לגמרי יתבטלו שבה לגאולה הכנה

אלוקות. גילוי על ¿e‰Â‡ההגבלות
,È¯Ó‚Ï ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎz ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«ƒ¿«¿≈
ÌÈLÈb¯nL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆«¿ƒƒ

ÔÈL¯Â ÌÈiÚ ÌÓˆÚ ÔÈNBÚÂ גם ¿ƒ«¿»¬ƒƒ¿»ƒ
של  במצב נמצאים למעשה אם

‰È¯w‡‰"עשירות" ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««¿ƒ»
,‰M‰ŒL‡¯ ÏÎaL ¯ˆn‰ ÔÓƒ«≈«∆¿»…«»»

d˙lÁ˙a ‰L¯ לעיל שמבואר כפי »»ƒ¿ƒ»»
fÓ‰,באריכות  ‰¯˙È ‡l‡ ,(∆»¿≈»ƒ∆

ÌÓˆÚ ÌÈNBÚÂ ÌÈLÈb¯nL∆«¿ƒƒ¿ƒ«¿»
,(Ï"pk) ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡¿ƒ¿ƒ»ƒ««

‰Ê „vÓe של תחושה מתוך שנובעת מאלקות שלהם בריחוק הבנה מתוך ƒ«∆

ושפלות ‰nˆ¯,ענוה ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ היא לאלוקות ההתקרבות ועבודת ≈¿«¿ƒ«≈«
לעיל, כמבואר לעני", "תפלה קראתי ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰מתוך המצר ה"מן כאשר ¿«¿≈∆

כזה  באופן הוא יֿה" במרחב ה"ענני אזי ה'מיצר', תכלית מתוך הוא יֿה"

ÏB„b'.שעלֿידו ¯ÙBL'c ·Á¯n‰ ˙ÈÏÎz CLÓƒ¿»«¿ƒ«∆¿»¿»»
‰Ó ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈»««
ÔÈÚ‰ ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»
ÈÙk ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰c¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ
,˙ÈÁe¯‰ ‰„B·Úa ‡e‰L∆»¬»»»ƒ
העושר  בנסיון אשור בארץ אובדים

העוני  בניסיון מצרים בארץ ונדחים

„eÚi‰ Ìei˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ«ƒ
e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈc¿ƒ»«¿»»»
¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿∆∆«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ
‡¯˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,BËeLÙkƒ¿∆¬≈≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ103‡e‰Â , ≈ƒ≈¿¿
של  הגשמי והקיום הפשוט הפירוש

בפועל ÏÎkהדברים ,¯˜ÈÚ‰»ƒ»¿»
ÌÏBÚa ‰zÈpL ‰¯Bz‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«»∆ƒ¿»¿»

BÚ ,‰iNÚ‰ËLt‰ ÌÏ »¬ƒ»»«¿»
של  והרוחנית הפנימית והמשמעות

הפשט  על כהוספה באה הדברים

העיקר. שהוא ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒהפשוט
‰Ê ÔÈÚL הפשט מעלת של ∆ƒ¿»∆

העיקר שהוא «¿L‚„eÓוהמעשה
ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆ƒ¿««

¯ÙBLa104Úe„È ‰p‰c . ¿»¿ƒ≈»«
ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL∆¿ƒ«»ƒ¿«

ËeLt ÔBˆ¯ ˙e¯¯BÚ˙‰ נעלה ƒ¿¿»»
ו'ציור' ‰‡„Ì,מהגדרות LÙa¿∆∆»»»

ÌÈÎÈLÓÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿»«¿ƒƒ
L„Á ÔBˆ¯ ולמלוך לשוב מלמעלה »»»

השנה, סיום שעם לאחר העולם על

ומסתלק עולה eÎ'.הרצון
‰˜ÈtÒÓ ‡Ï ‰nÏ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»»…«¿ƒ»
ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿»»«»
‡Ïc ‰‡ÓÈt ‡Ï˜a LÙpa«∆∆¿»»¿ƒ»»¿»

ÚnzL‡105, שלא פנימי בקול ∆¿«»
ההתעוררות  עיקר לכאורה והרי נשמע,

בגלל  היא למעלה הרצון של

ישראל בני של הנפש ÈÓLbהתעוררות ¯ÙBLa ÚB˜˙Ï CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ׁשּנתאּוה  ּדכיון הּוא, הענין א ּדוקא. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּגׁשמי

ּבתחּתֹונים  ּדירה לֹו להיֹות צריכֹות 106הּקּב"ה , ְְְְִִִִַַָָָ

לא  ולכן ּדוקא, למּטה ההמׁשכֹות ּכל ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹלהיֹות

ּדלא  ּפנימאה ּבקלא הרּוחנית העבֹודה ְְְְֲִִִַָָָָָָָָָֹמסּפיקה

ּכפי  ּדאׁשּתּמע  קלא אפילּו מסּפיק ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשּתּמע,

ׁשֹופר  קֹול להיֹות צרי אּלא האדם, ּבקֹול ְְִִֶֶָָָָָָׁשהּוא

(ּכּנ"ל),מּקרן  למּטה ׁשּיֹורדת ּדוקא, ּבהמה ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

האדם  ׁשרּוח האדם, עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָוהינּו,

ׁשל  ּבׁשֹופר עבֹודתֹו ׁשעֹובד למעלה, ְְְֲֵֶֶַָָָָָהעֹולה

וכן  למּטה. ההמׁשכה נמׁשכת אזי ּדוקא, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהמה

להיֹות  ׁשּצריכים הּתֹורה, עניני ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַָָהּוא

ּבנֹוגע  ּגם מּובן ּומּזה ּדוקא. למּטה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכפׁשּוטם

ּגדֹול  ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ְְְִַַַַָָָָָָלהּכתּוב

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ האֹובדים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּובאּו

ּכפׁשּוטֹו להיֹות צרי זה ׁשענין וגֹו', ְְְְְִִִִִִֶֶַָָמצרים

ְַָּדוקא.

ÔÈÚ‰Â מּבני סגּולה יחידי יׁשנם ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

עלה  ׁשּכ לפי - אֹותם ׁשּבחרּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָיׂשראל

ּדעים  ּתמים מּפלאֹות ,יתּבר להיֹות 107ּברצֹונֹו - ְְְְְִִִִִִִֵֵָ

ׁשאין  ּומּצב ּבמעמד מצרים, ּובארץ אּׁשּור ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבארץ

 ֿ ואף מצֹות, ּולקים ּתֹורה ללמֹוד אֹותם ְְְְְִִִִֵַַָָמניחים

יֹום  ּדבכל (ּובאֹופן ויֹום יֹום ּבכל הּנה ְְְִִִֵֵֶַָָָעלּֿפי ֿכן

ּכחדׁשים  ּבעיני ּבנסיֹונֹות 108יהיּו הם עֹומדים ( ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָ

מהּכחֹות  ׁשּלמעלה לנסיֹונֹות עד ּוגדֹולים, ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹרּבים

ּומקּימים  ּתֹורה ולֹומדים ׁשּלהם, ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָוהאפׁשרּויֹות

ּבר זרע להיֹות ּובנֹות ּבנים ּומחּנכים ְְְְִִִִֵֶַַַָָמצֹות,

ׁשם 109ה' ּומקּדׁשי מצֹות ּומקימי ּתֹורה ְְְְְְִֵֵֵֵַַָלֹומדי

הענין  מּודגׁש ׁשאצלם ּומּובן, ּברּבים. ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָׁשמים

הוי' ולפני יעטֹוף ּכי לעני ּדתפּלה ּבאֹופן הּמצר, ּבתכלית קראתי' הּמצר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּד'מן

ענני  להיֹות ממׁשיכים ועלֿידיֿזה כּו'. ה' לפני להיֹות ׁשרצֹונֹו ׂשיחֹו, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָיׁשּפֹו

 ֿ ּדלעתיד ּגדֹול ּבׁשֹופר הּתקיעה ענין ׁשּזהּו הּמרחב, לתכלית ועד ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמרחב,
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ובכ"מ.106) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא טז.107)ראה לז, ראה 108)איוב

ו. ו, ואתחנן ופרש"י ט.109)ספרי סא, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc את ולהמשיך כביכול, לעורר, אפשר אי בפועל בשופר התקיעה ולולי «¿»

העליון.? הרצון

‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a106, לגילוי ראוי מקום היה התחתון הזה העולם שדווקא ¿«¿ƒ

השכינה BÈ‰Ï˙והשראת ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿
,‡˜Âc ‰hÓÏ ˙BÎLÓ‰‰ Ïk»««¿»¿«»«¿»

בפועל, גשמי מעשה ידי ≈«¿ÔÎÏÂועל
‰„B·Ú‰ ‰˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒ»»¬»
‡Ïc ‰‡ÓÈt ‡Ï˜a ˙ÈÁe¯‰»»ƒ¿»»¿ƒ»»¿…

,ÚnzL‡ בתוך רוחני, פנימי קול ∆¿«»
והנפש, ‡eÏÈÙהלב ˜ÈtÒÓ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¬ƒ

‡e‰L ÈÙk ÚnzL‡c ‡Ï»̃»¿∆¿«»¿ƒ∆
,Ì„‡‰ ÏB˜a קול שגם למרות ¿»»»

גשמי קול הוא ˆהאדם ‡l‡CÈ¯ ∆»»ƒ
ÏL Ô¯wÓ ¯ÙBL ÏB˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ∆∆∆
‰hÓÏ ˙„¯BiL ,‡˜Âc ‰Ó‰a¿≈»«¿»∆∆∆¿«»

Ï"pk) מהאדם נחותה ),שהבהמה ««
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈¬«
‰ÏBÚ‰ Ì„‡‰ Áe¯L ,Ì„‡‰»»»∆«»»»»»
B˙„B·Ú „·BÚL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆≈¬»

,‡˜Âc ‰Ó‰a ÏL ¯ÙBLa וכך ¿»∆¿≈»«¿»
למעשה  נפשית עבודה בין חיבור יש

‰‰ÎLÓ‰בפועל ˙ÎLÓ ÈÊ‡¬«ƒ¿∆∆««¿»»
ÈÈÚ ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ .‰hÓÏ¿«»¿≈¿»ƒ¿¿≈
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ,‰¯Bz‰«»∆¿ƒƒƒ¿

‡˜Âc ‰hÓÏ ÌËeLÙk כמבואר ƒ¿»¿«»«¿»
קיום  דווקא כיצד בהרחבה בחסידות

בחפצים  שימוש תוך בפועל המצוות

בעולם. אלוקות ומגלה ממשיך גשמיים

·e˙k‰Ï Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈«¿«»
Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â¿»»««ƒ»«
ÌÈ„·B‡‰ e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa¿»»»»¿ƒ
ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆

‰Ê ÔÈÚL ,'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ של ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿»∆
רחוקות  מארצות ישראל בני יציאת

ברוחניות) רחוקות או (בגשמיות

ישראל לארץ BÈ‰Ï˙ובואם CÈ¯»̂ƒƒ¿
‡˜Âc BËeLÙk בייעודי כמובא ƒ¿«¿»

בתפילות  שמבקשים וכפי הגאולה,

לבוא. לעתיד גלויות קיבוץ אודות

ÌLÈ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆¿»
Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈ¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

˙B‡ÏtÓ ,C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL ÈÙÏ - Ì˙B‡ e¯ÁaL∆»¬»¿ƒ∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÌÈÚc ÌÈÓz107- מאתנו נעלמים ברצונו עלה כך מדוע BÈ‰Ï˙והטעמים ¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÈÁÈÓ ÔÈ‡L ·vÓe „ÓÚÓa ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡·e ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¬»«»∆≈¿ƒƒ
ÏÎa ‰p‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙BˆÓ ÌÈ˜Ïe ‰¯Bz „BÓÏÏ Ì˙B‡»ƒ¿»¿«≈ƒ¿¿««ƒ≈ƒ≈¿»
ÌBÈ ÏÎ·c ÔÙB‡·e) ÌBÈÂ ÌBÈ»¿∆ƒ¿»

ÌÈL„Ák EÈÈÚa eÈ‰È108 ƒ¿¿≈∆«¬»ƒ
מחדש, יום כל מחודשת בהתלהבות

שבשגרה  כדבר ‰Ìלא ÌÈ„ÓBÚ (¿ƒ≈
„Ú ,ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ ˙BBÈÒa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«
˙BÁk‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙BBÈÒÏ¿ƒ¿∆¿«¿»≈«…

,Ì‰lL ˙BÈe¯LÙ‡‰Â שלכאורה ¿»∆¿»∆»∆
אבל  בהם, לעמוד מסוגלים אינם

אלה  בניסיונות גם עומדים הם למעשה

ÌÈÓi˜Óe ‰¯Bz ÌÈ„ÓBÏÂ¿¿ƒ»¿«¿ƒ
˙B·e ÌÈa ÌÈÎpÁÓe ,˙BˆÓƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»

'‰ C¯a Ú¯Ê ˙BÈ‰Ï109È„ÓBÏ ƒ¿∆«≈«¿≈
‰¯BzÈLc˜Óe ˙BˆÓ ÈÓÈ˜Óe »¿«¿≈ƒ¿¿«¿≈

ÌÈa¯a ÌÈÓL ÌL בהערה וראה ≈»«ƒ»«ƒ
הגיליון  בשולי לאור המוציאים של

מרוסיא  לעולים הכוונה שכנראה

שהוזמנו  לפנים"), ממדינתנו ("שבאו

למשך  אורחיו להיות הרבי עלֿידי

שבמהלכו  תשכ"ח, זה, תשרי חודש

מיוחדים. לקירובים זכו

ÌÏˆ‡L ,Ô·eÓe רוסיה יהודי אצל »∆∆¿»
¯ˆn‰ ÔÓ'c ÔÈÚ‰ L‚„eÓ¿»»ƒ¿»¿ƒ«≈«
,¯ˆn‰ ˙ÈÏÎ˙a 'È˙‡¯»̃»ƒ¿«¿ƒ«≈«
ÛBËÚÈ Èk ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ«¬
,BÁÈN CBtLÈ 'ÈÂ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ

ובתחנונים  ¿∆BBˆ¯Lבתפילות
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ .'eÎ '‰ ÈÙÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈

‰Ê לפני להיות והרצון התפילה כאשר ∆
כך  כל וקשה גדול 'מצר' מתוך הם ה'

ÈÚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿»»ƒ
˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ ,·Á¯na«∆¿»¿«¿«¿ƒ
‰ÚÈ˜z‰ ÔÈÚ e‰fL ,·Á¯n‰«∆¿»∆∆ƒ¿««¿ƒ»
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÏB„b ¯ÙBLa¿»»ƒ¿»ƒ»…
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כי g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

‰fÓe להיֹות צריכה לזה, הכנה ׁשּבתֹור מּובן ƒ∆ְְְְֲִִֶֶָָָָ

ׁשּלא  ּכזה, ּבאֹופן האדם עבֹודת ְֲֶֶֶַַָָָָֹּגם

נפׁש ּובכל לבב ּדבכל העבֹודה ,101מסּפיקה ְְְְְְְֲִִַַָָָָָָ

ולא  ּפנימּיים, ּדכחֹות העבֹודה ענין ְְְְֲִִִִֶַָָֹֹׁשהּוא

מאד ּדבכל העבֹודה ּגם ׁשהּוא 101מסּפיקה , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

ּפרטי  ציּוּוי על ּפרטית מסירּותֿנפׁש ׁשל 102ענין ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ

ע  ּפרטית צרי(קּבלתֿעֹול  אּלא ּפרטי ), ענין ל ְְְִִִִֶַַַָָָָָָ

ענין  והּוא כּו'. וההגּבל ֹות הּמציאּות מּכל ְְְְְִִִֵַַַַָָָלצאת

ּבלבד  זֹו ׁשּלא לגמרי, הּביטּול ְְְְִִִֵֶַַַַֹּתכלית

(ׁשהּוא  ורׁשין ענּיים עצמם ועֹוׂשין ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָׁשּמרּגיׁשים

רׁשה  ראׁשֿהּׁשנה, ׁשּבכל הּמצר מן הּקריאה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹענין

ועֹוׂשים  ׁשּמרּגיׁשים מּזה, יתרה אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבתחּלתּה),

הם  זה ּומּצד (ּכּנ"ל), ונּדחים אֹובדים ְְְִִִִֵֶַַַַָָעצמם

ּתכלית  נמׁש ֿ זה ועלֿידי הּמצר, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּבתכלית

ּגדֹול'. ּד'ׁשֹופר ְְֶַָָָהּמרחב

הענין p‰Â‰ט) לעיל ׁשּנתּבאר מה על נֹוסף ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא  ּכפי והּנּדחים ְְְְִִִִֶַָָּדהאֹובדים

הּיעּוד  קּיּום להיֹות צרי הרּוחנית, ְֲִִִִִַָָָָָּבעבֹודה

אּׁשּור  ּבארץ האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְְְִִֶֶַַָָָָָּדיּתקע

אין  ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו, מצרים ּבארץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָוהּנּדחים

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא ּככל 103מקרא העיקר, והּוא , ְְְְִִִֵֵָָָָ

עֹולם  העׂשּיה, ּבעֹולם ׁשּניּתנה הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָעניני

 ֿ ּבראׁש מּודגׁש זה ׁשענין ּובהקּדים ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹהּפׁשט.

ּבׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות ידּוע 104הּׁשנה, ּדהּנה . ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּפׁשּוט  רצֹון התעֹוררּות ענין הּוא ׁשֹופר ְְְְִִִֶַַָָָׁשּתקיעת

רצֹון  ממׁשיכים ּדוקא ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבנפׁש

מסּפיקה  לא לּמה ולכאֹורה, כּו'. ְְְִִַָָָָָָֹחדׁש

ּפנימאה  ּבקלא ּבּנפׁש הּפׁשּוט הרצֹון ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָהתעֹוררּות

אׁשּתּמע  ּבׁשֹופר 105ּדלא לתקֹוע צרי אּלא , ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
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,‰ÊÏ ‰Î‰ ¯B˙aL Ô·eÓ ‰fÓe בה שיהיו השלימה לגאולה ƒ∆»∆¿¬»»¿∆

העולם  שגם (וכאמור, וההגבלות הגדרים מכל יציאה של במובן "נפלאות"

ה' בידיעת חדור יהיה העולם כל אלא האלוקי האור על יסתיר לא הגשמי

אלוקות) ‰‡„Ìובגילוי ˙„B·Ú Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ,הגלות בזמן ¿ƒ»ƒ¿«¬«»»»
לגאולה Êk‰,כהכנה ÔÙB‡a של ¿∆»∆

הפרטיות  וההגבלות מהגדרים יציאה

‰B·Ú„‰שלו, ‰˜ÈtÒÓ ‡lL∆…«¿ƒ»»¬»
ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c101, ƒ¿»¿»¿¿»«¿¿

˙BÁÎc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¬»¿…
,ÌÈiÓÈt המלובשים הנפש כוחות ¿ƒƒƒ

מדודים  כוחות שהם פנימי באופן בגוף

האלוקי  לאור (בדומה ומוגבלים

בעולמות  המלובש עלמין' כל ה'ממלא

והוא  פנימית בהתלבשות ובנבראים

ערכם) לפי מוגבל …¿ÏÂ‡אור
ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ Ìb ‰˜ÈtÒÓ«¿ƒ»«»¬»ƒ¿»

E„‡Ó101, משמעו ש"מאד" למרות ¿…∆
"בכל  ולכן מהגדרים, ויציאה גבול בלי

על  הנפש את למסור ציווי הוא מאדך"

גם  לגאולה הכנה בתור אבל ה', קידוש

מאדך" "בכל שהציווי כיון די לא בכך

LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿ƒ∆∆
ÈË¯t ÈeeÈˆ ÏÚ ˙ÈË¯t102 ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

ÔÈÚ ÏÚ ˙ÈË¯t ÏBÚŒ˙Ïa˜)«»«¿»ƒ«ƒ¿»
,(ÈË¯t ומוחלטת מלאה יציאה ולא ¿»ƒ

האישית המציאות גדרי «∆‡l‡מכל
˙e‡Èˆn‰ ÏkÓ ˙‡ˆÏ CÈ¯»̂ƒ»≈ƒ»«¿ƒ

'eÎ ˙BÏa‚‰‰Â היא כזו עבודה ורק ¿««¿»
כל  לגמרי יתבטלו שבה לגאולה הכנה

אלוקות. גילוי על ¿e‰Â‡ההגבלות
,È¯Ó‚Ï ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎz ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«ƒ¿«¿≈
ÌÈLÈb¯nL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆«¿ƒƒ

ÔÈL¯Â ÌÈiÚ ÌÓˆÚ ÔÈNBÚÂ גם ¿ƒ«¿»¬ƒƒ¿»ƒ
של  במצב נמצאים למעשה אם

‰È¯w‡‰"עשירות" ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««¿ƒ»
,‰M‰ŒL‡¯ ÏÎaL ¯ˆn‰ ÔÓƒ«≈«∆¿»…«»»

d˙lÁ˙a ‰L¯ לעיל שמבואר כפי »»ƒ¿ƒ»»
fÓ‰,באריכות  ‰¯˙È ‡l‡ ,(∆»¿≈»ƒ∆

ÌÓˆÚ ÌÈNBÚÂ ÌÈLÈb¯nL∆«¿ƒƒ¿ƒ«¿»
,(Ï"pk) ÌÈÁcÂ ÌÈ„·B‡¿ƒ¿ƒ»ƒ««

‰Ê „vÓe של תחושה מתוך שנובעת מאלקות שלהם בריחוק הבנה מתוך ƒ«∆

ושפלות ‰nˆ¯,ענוה ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ היא לאלוקות ההתקרבות ועבודת ≈¿«¿ƒ«≈«
לעיל, כמבואר לעני", "תפלה קראתי ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰מתוך המצר ה"מן כאשר ¿«¿≈∆

כזה  באופן הוא יֿה" במרחב ה"ענני אזי ה'מיצר', תכלית מתוך הוא יֿה"

ÏB„b'.שעלֿידו ¯ÙBL'c ·Á¯n‰ ˙ÈÏÎz CLÓƒ¿»«¿ƒ«∆¿»¿»»
‰Ó ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈»««
ÔÈÚ‰ ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»
ÈÙk ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰c¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ
,˙ÈÁe¯‰ ‰„B·Úa ‡e‰L∆»¬»»»ƒ
העושר  בנסיון אשור בארץ אובדים

העוני  בניסיון מצרים בארץ ונדחים

„eÚi‰ Ìei˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ«ƒ
e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈc¿ƒ»«¿»»»
¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰»¿ƒ¿∆∆«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ
‡¯˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,BËeLÙkƒ¿∆¬≈≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ103‡e‰Â , ≈ƒ≈¿¿
של  הגשמי והקיום הפשוט הפירוש

בפועל ÏÎkהדברים ,¯˜ÈÚ‰»ƒ»¿»
ÌÏBÚa ‰zÈpL ‰¯Bz‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«»∆ƒ¿»¿»

BÚ ,‰iNÚ‰ËLt‰ ÌÏ »¬ƒ»»«¿»
של  והרוחנית הפנימית והמשמעות

הפשט  על כהוספה באה הדברים

העיקר. שהוא ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒהפשוט
‰Ê ÔÈÚL הפשט מעלת של ∆ƒ¿»∆

העיקר שהוא «¿L‚„eÓוהמעשה
ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆ƒ¿««

¯ÙBLa104Úe„È ‰p‰c . ¿»¿ƒ≈»«
ÔÈÚ ‡e‰ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL∆¿ƒ«»ƒ¿«

ËeLt ÔBˆ¯ ˙e¯¯BÚ˙‰ נעלה ƒ¿¿»»
ו'ציור' ‰‡„Ì,מהגדרות LÙa¿∆∆»»»

ÌÈÎÈLÓÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿»«¿ƒƒ
L„Á ÔBˆ¯ ולמלוך לשוב מלמעלה »»»

השנה, סיום שעם לאחר העולם על

ומסתלק עולה eÎ'.הרצון
‰˜ÈtÒÓ ‡Ï ‰nÏ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»»…«¿ƒ»
ËeLt‰ ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿»»«»
‡Ïc ‰‡ÓÈt ‡Ï˜a LÙpa«∆∆¿»»¿ƒ»»¿»

ÚnzL‡105, שלא פנימי בקול ∆¿«»
ההתעוררות  עיקר לכאורה והרי נשמע,

בגלל  היא למעלה הרצון של

ישראל בני של הנפש ÈÓLbהתעוררות ¯ÙBLa ÚB˜˙Ï CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ׁשּנתאּוה  ּדכיון הּוא, הענין א ּדוקא. ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּגׁשמי

ּבתחּתֹונים  ּדירה לֹו להיֹות צריכֹות 106הּקּב"ה , ְְְְִִִִַַָָָ

לא  ולכן ּדוקא, למּטה ההמׁשכֹות ּכל ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹלהיֹות

ּדלא  ּפנימאה ּבקלא הרּוחנית העבֹודה ְְְְֲִִִַָָָָָָָָָֹמסּפיקה

ּכפי  ּדאׁשּתּמע  קלא אפילּו מסּפיק ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשּתּמע,

ׁשֹופר  קֹול להיֹות צרי אּלא האדם, ּבקֹול ְְִִֶֶָָָָָָׁשהּוא

(ּכּנ"ל),מּקרן  למּטה ׁשּיֹורדת ּדוקא, ּבהמה ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

האדם  ׁשרּוח האדם, עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָוהינּו,

ׁשל  ּבׁשֹופר עבֹודתֹו ׁשעֹובד למעלה, ְְְֲֵֶֶַָָָָָהעֹולה

וכן  למּטה. ההמׁשכה נמׁשכת אזי ּדוקא, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהמה

להיֹות  ׁשּצריכים הּתֹורה, עניני ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַָָהּוא

ּבנֹוגע  ּגם מּובן ּומּזה ּדוקא. למּטה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכפׁשּוטם

ּגדֹול  ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ְְְִַַַַָָָָָָלהּכתּוב

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ האֹובדים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָּובאּו

ּכפׁשּוטֹו להיֹות צרי זה ׁשענין וגֹו', ְְְְְִִִִִִֶֶַָָמצרים

ְַָּדוקא.

ÔÈÚ‰Â מּבני סגּולה יחידי יׁשנם ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

עלה  ׁשּכ לפי - אֹותם ׁשּבחרּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָיׂשראל

ּדעים  ּתמים מּפלאֹות ,יתּבר להיֹות 107ּברצֹונֹו - ְְְְְִִִִִִִֵֵָ

ׁשאין  ּומּצב ּבמעמד מצרים, ּובארץ אּׁשּור ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבארץ

 ֿ ואף מצֹות, ּולקים ּתֹורה ללמֹוד אֹותם ְְְְְִִִִֵַַָָמניחים

יֹום  ּדבכל (ּובאֹופן ויֹום יֹום ּבכל הּנה ְְְִִִֵֵֶַָָָעלּֿפי ֿכן

ּכחדׁשים  ּבעיני ּבנסיֹונֹות 108יהיּו הם עֹומדים ( ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָ

מהּכחֹות  ׁשּלמעלה לנסיֹונֹות עד ּוגדֹולים, ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹרּבים

ּומקּימים  ּתֹורה ולֹומדים ׁשּלהם, ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָוהאפׁשרּויֹות

ּבר זרע להיֹות ּובנֹות ּבנים ּומחּנכים ְְְְִִִִֵֶַַַָָמצֹות,

ׁשם 109ה' ּומקּדׁשי מצֹות ּומקימי ּתֹורה ְְְְְְִֵֵֵֵַַָלֹומדי

הענין  מּודגׁש ׁשאצלם ּומּובן, ּברּבים. ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָׁשמים

הוי' ולפני יעטֹוף ּכי לעני ּדתפּלה ּבאֹופן הּמצר, ּבתכלית קראתי' הּמצר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּד'מן

ענני  להיֹות ממׁשיכים ועלֿידיֿזה כּו'. ה' לפני להיֹות ׁשרצֹונֹו ׂשיחֹו, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָיׁשּפֹו

 ֿ ּדלעתיד ּגדֹול ּבׁשֹופר הּתקיעה ענין ׁשּזהּו הּמרחב, לתכלית ועד ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמרחב,
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ובכ"מ.106) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא טז.107)ראה לז, ראה 108)איוב

ו. ו, ואתחנן ופרש"י ט.109)ספרי סא, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc את ולהמשיך כביכול, לעורר, אפשר אי בפועל בשופר התקיעה ולולי «¿»

העליון.? הרצון

‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a106, לגילוי ראוי מקום היה התחתון הזה העולם שדווקא ¿«¿ƒ

השכינה BÈ‰Ï˙והשראת ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿
,‡˜Âc ‰hÓÏ ˙BÎLÓ‰‰ Ïk»««¿»¿«»«¿»

בפועל, גשמי מעשה ידי ≈«¿ÔÎÏÂועל
‰„B·Ú‰ ‰˜ÈtÒÓ ‡Ï…«¿ƒ»»¬»
‡Ïc ‰‡ÓÈt ‡Ï˜a ˙ÈÁe¯‰»»ƒ¿»»¿ƒ»»¿…

,ÚnzL‡ בתוך רוחני, פנימי קול ∆¿«»
והנפש, ‡eÏÈÙהלב ˜ÈtÒÓ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¬ƒ

‡e‰L ÈÙk ÚnzL‡c ‡Ï»̃»¿∆¿«»¿ƒ∆
,Ì„‡‰ ÏB˜a קול שגם למרות ¿»»»

גשמי קול הוא ˆהאדם ‡l‡CÈ¯ ∆»»ƒ
ÏL Ô¯wÓ ¯ÙBL ÏB˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ∆∆∆
‰hÓÏ ˙„¯BiL ,‡˜Âc ‰Ó‰a¿≈»«¿»∆∆∆¿«»

Ï"pk) מהאדם נחותה ),שהבהמה ««
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈¬«
‰ÏBÚ‰ Ì„‡‰ Áe¯L ,Ì„‡‰»»»∆«»»»»»
B˙„B·Ú „·BÚL ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆≈¬»

,‡˜Âc ‰Ó‰a ÏL ¯ÙBLa וכך ¿»∆¿≈»«¿»
למעשה  נפשית עבודה בין חיבור יש

‰‰ÎLÓ‰בפועל ˙ÎLÓ ÈÊ‡¬«ƒ¿∆∆««¿»»
ÈÈÚ ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ .‰hÓÏ¿«»¿≈¿»ƒ¿¿≈
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ,‰¯Bz‰«»∆¿ƒƒƒ¿

‡˜Âc ‰hÓÏ ÌËeLÙk כמבואר ƒ¿»¿«»«¿»
קיום  דווקא כיצד בהרחבה בחסידות

בחפצים  שימוש תוך בפועל המצוות

בעולם. אלוקות ומגלה ממשיך גשמיים

·e˙k‰Ï Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈«¿«»
Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â¿»»««ƒ»«
ÌÈ„·B‡‰ e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa¿»»»»¿ƒ
ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆

‰Ê ÔÈÚL ,'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ של ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿»∆
רחוקות  מארצות ישראל בני יציאת

ברוחניות) רחוקות או (בגשמיות

ישראל לארץ BÈ‰Ï˙ובואם CÈ¯»̂ƒƒ¿
‡˜Âc BËeLÙk בייעודי כמובא ƒ¿«¿»

בתפילות  שמבקשים וכפי הגאולה,

לבוא. לעתיד גלויות קיבוץ אודות

ÌLÈ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈∆¿»
Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈ¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

˙B‡ÏtÓ ,C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL ÈÙÏ - Ì˙B‡ e¯ÁaL∆»¬»¿ƒ∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ¿
ÌÈÚc ÌÈÓz107- מאתנו נעלמים ברצונו עלה כך מדוע BÈ‰Ï˙והטעמים ¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÈÁÈÓ ÔÈ‡L ·vÓe „ÓÚÓa ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡·e ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¬»«»∆≈¿ƒƒ
ÏÎa ‰p‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙BˆÓ ÌÈ˜Ïe ‰¯Bz „BÓÏÏ Ì˙B‡»ƒ¿»¿«≈ƒ¿¿««ƒ≈ƒ≈¿»
ÌBÈ ÏÎ·c ÔÙB‡·e) ÌBÈÂ ÌBÈ»¿∆ƒ¿»

ÌÈL„Ák EÈÈÚa eÈ‰È108 ƒ¿¿≈∆«¬»ƒ
מחדש, יום כל מחודשת בהתלהבות

שבשגרה  כדבר ‰Ìלא ÌÈ„ÓBÚ (¿ƒ≈
„Ú ,ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ ˙BBÈÒa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«
˙BÁk‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙BBÈÒÏ¿ƒ¿∆¿«¿»≈«…

,Ì‰lL ˙BÈe¯LÙ‡‰Â שלכאורה ¿»∆¿»∆»∆
אבל  בהם, לעמוד מסוגלים אינם

אלה  בניסיונות גם עומדים הם למעשה

ÌÈÓi˜Óe ‰¯Bz ÌÈ„ÓBÏÂ¿¿ƒ»¿«¿ƒ
˙B·e ÌÈa ÌÈÎpÁÓe ,˙BˆÓƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»

'‰ C¯a Ú¯Ê ˙BÈ‰Ï109È„ÓBÏ ƒ¿∆«≈«¿≈
‰¯BzÈLc˜Óe ˙BˆÓ ÈÓÈ˜Óe »¿«¿≈ƒ¿¿«¿≈

ÌÈa¯a ÌÈÓL ÌL בהערה וראה ≈»«ƒ»«ƒ
הגיליון  בשולי לאור המוציאים של

מרוסיא  לעולים הכוונה שכנראה

שהוזמנו  לפנים"), ממדינתנו ("שבאו

למשך  אורחיו להיות הרבי עלֿידי

שבמהלכו  תשכ"ח, זה, תשרי חודש

מיוחדים. לקירובים זכו

ÌÏˆ‡L ,Ô·eÓe רוסיה יהודי אצל »∆∆¿»
¯ˆn‰ ÔÓ'c ÔÈÚ‰ L‚„eÓ¿»»ƒ¿»¿ƒ«≈«
,¯ˆn‰ ˙ÈÏÎ˙a 'È˙‡¯»̃»ƒ¿«¿ƒ«≈«
ÛBËÚÈ Èk ÈÚÏ ‰lÙ˙c ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ«¬
,BÁÈN CBtLÈ 'ÈÂ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ

ובתחנונים  ¿∆BBˆ¯Lבתפילות
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ .'eÎ '‰ ÈÙÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈

‰Ê לפני להיות והרצון התפילה כאשר ∆
כך  כל וקשה גדול 'מצר' מתוך הם ה'

ÈÚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿»»ƒ
˙ÈÏÎ˙Ï „ÚÂ ,·Á¯na«∆¿»¿«¿«¿ƒ
‰ÚÈ˜z‰ ÔÈÚ e‰fL ,·Á¯n‰«∆¿»∆∆ƒ¿««¿ƒ»
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÏB„b ¯ÙBLa¿»»ƒ¿»ƒ»…
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g"kyz'dכב ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

ּבמעמד  ׁשּנמצאים אּלּו את ּגם ׁשּתעֹורר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלבא,

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ ּדהאֹובדים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּומּצב

אֿג). סעיפים (כנ"ל ּכפׁשּוטֹו ְְְִִִִִַמצרים

ּבגׁשמ ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂי) התחיל ׁשּכבר ּיּות ׁשּכיון ƒƒ»ְְְְִִִֵֶֶַָָ

אּׁשּור  ּבארץ ג ֹו' ּובאּו ׁשל ְְִֶֶֶַָָָהענין

חלק  מּׁשם יצאּו ׁשּכבר מצרים, ּבארץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָגֹו'

ועד 110מהם  הּנׁשארים, יציאת את ימהר זה הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּדברֹו ירּוץ ּבענין 111מהרה ׁשּמצינּו ּכפי , ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

את 112הּנבּואה  לקּׁשר הּנביא ּפעּולת ׁשעלֿידי , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּנבּואה  קּיּום נמׁש ּגׁשמי, ּבדבר ְְְְְִִִַַַָָָָָהּנבּואה

ׁשּבקרֹוב  והינּו, ּדברֹו, ירּוץ מהרה ּדעד ְְְְְְְֵֶֶַַָָָָּבאֹופן

ּבבנינּו ּובזקנינּו ּבנערינּו ּכּולם, מּׁשם יצאּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמּמׁש

ּפרסה 113ּובבנֹותינּו תּׁשאר לא וכסּפם 114, , ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

אּתם  רּוחנּיים,115ּוזהבם וזהב ּכסף רק לא , ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

ּב'תֹורה  (ּכמבֹואר ויראה אהבה ענין ְְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשהּוא

הינּו,116אֹור' ּגׁשמּיים, וזהב ּכסף ּגם אּלא ,(ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

הּגׁשמּיים  עניניהם ּגם להם יּתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּקּב"ה

הּקדֹוׁשה  הּפתּוחה המלאה מּידֹו ְְְְְִֵַַַַָָָָָָּבהרחבה,

אפילּו44והרחבה  להם ׁשּיהיה ,ּכ ּכדי ועד , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

ראּוי  העֹולם ואין ּבֹו מּוכרח העֹולם ׁשאין ְְֵֵֶָָָָָָָָזהב,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּובלׁשֹון 117לֹו, ּביתֿהּמקּדׁש, ּבׁשביל אּלא זהב נברא לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה 118הּכתּוב  גֹו', וזיתים ּכרמים גֹו' טּוב ּכל מלאים ּבּתים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

כּו'. ּובנֹות ִָָּבנים

„BÚÂ ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדיּתקע  הענין התחיל ׁשּכבר הֹוכחה הּוא זה ׁשענין זאת, ¿ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ּובאּו119(ּכפי ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדיּתקע ׁשהענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּוא  זה ׁשענין והינּו, הּגאּולה), ערב הּמׁשיח, ּביאת קֹודם יהיה וגֹו' ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאֹובדים

המבֹואר  ועלּֿדר צדקנּו, מׁשיח עלֿידי הּׁשלמה להּגאּולה ּוכלי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהכנה

הּקדׁש' נפׁשי 120ּב'אּגרת ּבׁשלֹום ּפדה מהּגלּות 121ּבענין הּיציאה ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נעׂשית  ׁשעלֿידיֿזה מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשּבנפׁש מהּׁשכינה ּפרטי ניצֹוץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
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למשך 110) כאן "לבקר שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י שהוזמנו לפנים"), ממדינתנו ("שבאו מרוסיא להעולים הכוונה כנראה

המו"ל. - ואילך). 5 ע' חכ"ד לאג"ק "מבוא" (ראה מיוחדים לקירובים זכו שבמהלכו תשרי", טו.111)חודש קמז, תהלים

ד. נה, קרח לקו"ת ב.112)וראה דרוש הר"ן דרשות שם. לך לך הרקנטי על לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן בא 113)ראה ע"פ

ט.י  כו.114), י, ט.115)שם ס, וישב.116)ישעי' ב.117)ר"פ פט"ז, יא.118)ב"ר ו, ההוא 119)ואתחנן ביום והי' ד"ה

ואילך. 78 ע' אידיש בסה"מ ולאח"ז תש"ג, תשרי והקדושה" ב"הקריאה נדפס יט.121)ס"ד.120)- נה, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ„·B‡‰c ·vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL el‡ ˙‡ Ìb ¯¯BÚzL∆¿≈«∆≈∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»¿»¿ƒ
Ï"Î) BËeLÙk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿

.(‚Œ‡ ÌÈÙÈÚÒ¿ƒƒ
ÏL ÔÈÚ‰ ˙eiÓL‚a ÏÈÁ˙‰ ¯·kL ÔÂÈkL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ (Èƒƒ»∆≈»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»∆

'B‚ ¯eM‡ ı¯‡a 'B‚ e‡·e»¿∆∆«
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ׁשּזֹוהי  מהּגלּות, הּכללית הּׁשכינה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָיציאת

זה  ׁשעל יׂשראל, ּבני ּדכללּות הּכללית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגאּולה

אּׁשּור  ּבארץ האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר

יהיה  זה וכל ּבירּוׁשלים, הּקדׁש ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּנּדחים

ּבבכי  ׁשּנאמר אףֿעלּֿפי ּכי ׂשמחה, ׁשל ּובאֹופן זֹו, ּובׁשנה מּמׁש, ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבקרֹוב

צּיֹון 122יבאּו ּבמרֹום ורּננּו ּובאּו נאמר הּכתּוב ּבהמׁש הרי מּובן,123, ׁשּמּזה , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּתׁשּוב  ּדהרּוח ּבאֹופן הּתׁשּובה ׁשלמּות מּצד ׂשמחה ׁשל ּבכּיה היא זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבכּיה

נתנּה אׁשר האלקים ׁשּכתּוב 124אל ּוכמֹו ׂשמחה 125, (ׁשּפירּוׁשּה עֹולם ׂשמחת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבעגלא  ּוברחמים, ּבחסד מהּגלּות ׁשּיצאּו יׂשראל ּכל על ראׁשם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנצחית)

לארצנּו. קֹוממּיּות ׁשּיֹוליכנּו צדקנּו, מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּדידן
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דר"ה.122) ב' יום הפטרת - ח לא, יא.123)ירמי' פרשתנו.124)שם, ריש לקו"ת וראה ז. יב, י.125)קהלת לה, ישעי'

יא. נא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,Ï‡¯NÈ Èa ˙eÏÏÎc המאמר כל עוסק שבו הפסוק ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈∆«∆∆¡«

ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰ e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â¿»»««ƒ»«¿»»»»¿ƒ¿∆∆
L„w‰ ¯‰a '‰Ï eÂÁzL‰Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡«¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬«¿««…∆
ÔÙB‡·e ,BÊ ‰L·e ,LnÓ ·B¯˜a ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿»«»¿»»¿∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ Èk ,‰ÁÓN ÏL∆ƒ¿»ƒ««ƒ
¯Ó‡pL השלימה הגאולה ÈÎ·aעל ∆∆¡«ƒ¿ƒ

e‡·È122·e˙k‰ CLÓ‰a È¯‰ , »…¬≈¿∆¿≈«»
ÌB¯Óa ep¯Â e‡·e ¯Ó‡∆¡«»¿ƒ¿ƒ¿

ÔBiˆ123, לשון הוא "ורננו" והרי ƒ
BÊשמחה  ‰iÎaL ,Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆¿ƒ»
‡È‰ אלא לשמחה סתירה iÎa‰לא ƒ¿ƒ»

˙eÓÏL „vÓ ‰ÁÓN ÏL∆ƒ¿»ƒ«¿≈
·eLz Áe¯‰c ÔÙB‡a ‰·eLz‰«¿»¿∆¿»«»

d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡124, ∆»¡…ƒ¬∆¿»»
שבספר  התשובה' ב'אגרת כמבואר

כוללת  התשובה עבודת שאמנם התניא

הריחוק  על מרירות של עניין גם

שמחה  מתוך היא גבוהה יותר בדרגה תשובה אבל ¿BÓÎeמאלוקות,
·e˙kL125˙ÈÁˆ ‰ÁÓN dLe¯ÈtL) ÌÏBÚ ˙ÁÓN לה שאין ∆»ƒ¿«»∆≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÏÚהפסק  ,ÌL‡¯ ÏÚ של ) eÏb‰Ó˙הראש e‡ˆiL Ï‡¯NÈ Ïk «…»«»ƒ¿»≈∆≈¿≈«»
Ô„Èc ‡Ï‚Úa ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa(שלנו המושגים (לפי שלנו במהירות ¿∆∆¿«¬ƒ«¬»»ƒ«

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»«¿≈¿ƒ«
˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBiL ,e˜„ƒ̂¿≈∆ƒ≈¿ƒ
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כג g"kyz'd ,daeyz zay ,epif`d zyxt zay

ּבמעמד  ׁשּנמצאים אּלּו את ּגם ׁשּתעֹורר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלבא,

ּבארץ  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ ּדהאֹובדים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּומּצב

אֿג). סעיפים (כנ"ל ּכפׁשּוטֹו ְְְִִִִִַמצרים

ּבגׁשמ ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂי) התחיל ׁשּכבר ּיּות ׁשּכיון ƒƒ»ְְְְִִִֵֶֶַָָ

אּׁשּור  ּבארץ ג ֹו' ּובאּו ׁשל ְְִֶֶֶַָָָהענין

חלק  מּׁשם יצאּו ׁשּכבר מצרים, ּבארץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָגֹו'

ועד 110מהם  הּנׁשארים, יציאת את ימהר זה הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּדברֹו ירּוץ ּבענין 111מהרה ׁשּמצינּו ּכפי , ְְְְְִִִֵֶַָָָָ

את 112הּנבּואה  לקּׁשר הּנביא ּפעּולת ׁשעלֿידי , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּנבּואה  קּיּום נמׁש ּגׁשמי, ּבדבר ְְְְְִִִַַַָָָָָהּנבּואה

ׁשּבקרֹוב  והינּו, ּדברֹו, ירּוץ מהרה ּדעד ְְְְְְְֵֶֶַַָָָָּבאֹופן

ּבבנינּו ּובזקנינּו ּבנערינּו ּכּולם, מּׁשם יצאּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָמּמׁש

ּפרסה 113ּובבנֹותינּו תּׁשאר לא וכסּפם 114, , ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

אּתם  רּוחנּיים,115ּוזהבם וזהב ּכסף רק לא , ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

ּב'תֹורה  (ּכמבֹואר ויראה אהבה ענין ְְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשהּוא

הינּו,116אֹור' ּגׁשמּיים, וזהב ּכסף ּגם אּלא ,(ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

הּגׁשמּיים  עניניהם ּגם להם יּתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּקּב"ה

הּקדֹוׁשה  הּפתּוחה המלאה מּידֹו ְְְְְִֵַַַַָָָָָָּבהרחבה,

אפילּו44והרחבה  להם ׁשּיהיה ,ּכ ּכדי ועד , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָ

ראּוי  העֹולם ואין ּבֹו מּוכרח העֹולם ׁשאין ְְֵֵֶָָָָָָָָזהב,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּובלׁשֹון 117לֹו, ּביתֿהּמקּדׁש, ּבׁשביל אּלא זהב נברא לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה 118הּכתּוב  גֹו', וזיתים ּכרמים גֹו' טּוב ּכל מלאים ּבּתים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

כּו'. ּובנֹות ִָָּבנים

„BÚÂ ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדיּתקע  הענין התחיל ׁשּכבר הֹוכחה הּוא זה ׁשענין זאת, ¿ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ּובאּו119(ּכפי ּגדֹול ּבׁשֹופר ּדיּתקע ׁשהענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּוא  זה ׁשענין והינּו, הּגאּולה), ערב הּמׁשיח, ּביאת קֹודם יהיה וגֹו' ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאֹובדים

המבֹואר  ועלּֿדר צדקנּו, מׁשיח עלֿידי הּׁשלמה להּגאּולה ּוכלי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהכנה

הּקדׁש' נפׁשי 120ּב'אּגרת ּבׁשלֹום ּפדה מהּגלּות 121ּבענין הּיציאה ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נעׂשית  ׁשעלֿידיֿזה מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשּבנפׁש מהּׁשכינה ּפרטי ניצֹוץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
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למשך 110) כאן "לבקר שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י שהוזמנו לפנים"), ממדינתנו ("שבאו מרוסיא להעולים הכוונה כנראה

המו"ל. - ואילך). 5 ע' חכ"ד לאג"ק "מבוא" (ראה מיוחדים לקירובים זכו שבמהלכו תשרי", טו.111)חודש קמז, תהלים

ד. נה, קרח לקו"ת ב.112)וראה דרוש הר"ן דרשות שם. לך לך הרקנטי על לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן בא 113)ראה ע"פ

ט.י  כו.114), י, ט.115)שם ס, וישב.116)ישעי' ב.117)ר"פ פט"ז, יא.118)ב"ר ו, ההוא 119)ואתחנן ביום והי' ד"ה

ואילך. 78 ע' אידיש בסה"מ ולאח"ז תש"ג, תשרי והקדושה" ב"הקריאה נדפס יט.121)ס"ד.120)- נה, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ„·B‡‰c ·vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL el‡ ˙‡ Ìb ¯¯BÚzL∆¿≈«∆≈∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»¿»¿ƒ
Ï"Î) BËeLÙk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿

.(‚Œ‡ ÌÈÙÈÚÒ¿ƒƒ
ÏL ÔÈÚ‰ ˙eiÓL‚a ÏÈÁ˙‰ ¯·kL ÔÂÈkL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ (Èƒƒ»∆≈»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»∆

'B‚ ¯eM‡ ı¯‡a 'B‚ e‡·e»¿∆∆«
e‡ˆÈ ¯·kL ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»ƒ∆¿»»¿

Ì‰Ó ˜ÏÁ ÌMÓ110, וכאמור ƒ»≈∆≈∆
של  קבוצה נכחו זה תשרי בחודש

הרבי  במחיצת רוסיה Ê‰יוצאי È¯‰¬≈∆
,ÌÈ¯‡Lp‰ ˙‡ÈˆÈ ˙‡ ¯‰ÓÈ¿«≈∆¿ƒ««ƒ¿»ƒ

B¯·c ıe¯È ‰¯‰Ó „ÚÂ111, ¿«¿≈»»¿»
ÔÈÚa eÈˆnL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«

‰‡e·p‰112˙ÏeÚt È„ÈŒÏÚL , «¿»∆«¿≈¿«
‰‡e·p‰ ˙‡ ¯M˜Ï ‡È·p‰«»ƒ¿«≈∆«¿»
Ìei˜ CLÓ ,ÈÓLb ¯·„a¿»»«¿ƒƒ¿»ƒ

‰‡e·p‰ בפועל ÔÙB‡aבגשמיות «¿»¿∆
,B¯·c ıe¯È ‰¯‰Ó „Úc ללא ¿«¿≈»»¿»

LnÓעיכוב, ·B¯˜aL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»«»
eÈ¯Úa ,ÌÏek ÌMÓ e‡ˆÈ≈¿ƒ»»ƒ¿»≈

eÈ˜Ê·eeÈ˙B··e eÈ·a113, ƒ¿≈≈¿»≈ƒ¿≈
ממצרים  היציאה לגבי שנאמר כשם

‰Ò¯t ¯‡M˙ ‡Ï114ÌtÒÎÂ , …ƒ»≈«¿»¿«¿»
Ìz‡ Ì·‰Êe115ÛÒk ˜¯ ‡Ï , ¿»»ƒ»…«∆∆

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈiÁe¯ ·‰ÊÂ¿»»»ƒƒ∆ƒ¿«
¯‡B·Ók) ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»«¿»

'¯B‡ ‰¯B˙'a116, כסף" ושם: ¿»
בחינת  דהיינו נכספת נכסוף מלשון

בחינת  שהוא יאתה מצפון וזהב אהבה,

יראה" בחינת שהוא ‡l‡שמאל ,(∆»
,eÈ‰ ,ÌÈiÓLb ·‰ÊÂ ÛÒk Ìb«∆∆¿»»«¿ƒƒ«¿
Ìb Ì‰Ï ÔzÈ ‰"aw‰L∆«»»ƒ≈»∆«
,‰·Á¯‰a ÌÈiÓLb‰ Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆««¿ƒƒ¿«¿»»
‰Áe˙t‰ ‰‡ÏÓ‰ B„iÓƒ»«¿≈»«¿»

‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰44„ÚÂ , «¿»¿»¿»»¿«
eÏÈÙ‡ Ì‰Ï ‰È‰iL ,Ck È„k¿≈»∆ƒ¿∆»∆¬ƒ

ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ,·‰Ê עצמו מצד »»∆≈»»
Èe‡¯ ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡Â Ba Á¯ÎeÓ¿»¿≈»»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,BÏ117 ¿«¬««≈«
ÏÈ·La ‡l‡ ·‰Ê ‡¯· ‡Ï…ƒ¿»»»∆»ƒ¿ƒ

·e˙k‰ ÔBLÏ·e ,Lc˜n‰Œ˙Èa118 לארץ ישראל בני כניסת לגבי ≈«ƒ¿»ƒ¿«»
שם  לקבל שיזכו ÌÈ˙ÈÊÂישראל ÌÈÓ¯k 'B‚ ·eË Ïk ÌÈ‡ÏÓ ÌÈza»ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈ƒ

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,'B‚ בגשמיות גם להרחבה שיזכו שהברכה ¿««««»¿«»
eÎ'.כוללת  ˙B·e ÌÈa»ƒ»

‰Ê ÔÈÚL ,˙‡Ê „BÚÂ שחלק ¿…∆ƒ¿»∆
מרוסיה  יצאו ‰e‡מהיהודים

ÔÈÚ‰ ÏÈÁ˙‰ ¯·kL ‰ÁÎB‰»»∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
ÈÙk) ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈc¿ƒ»«¿»»¿ƒ
Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈

¯"eÓ„‡119Ú˜zÈc ÔÈÚ‰L «¿∆»ƒ¿»¿ƒ»«
ÌÈ„·B‡‰ e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa¿»»»»¿ƒ
˙‡Èa Ì„B˜ ‰È‰È 'B‚Â¿ƒ¿∆∆ƒ«
,(‰Ïe‡b‰ ·¯Ú ,ÁÈLn‰«»ƒ«∆∆«¿»
‰Î‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»∆¬»»
ŒÏÚ ‰ÓÏM‰ ‰Ïe‡b‰Ï ÈÏÎe¿ƒ¿«¿»«¿≈»«
C¯cŒÏÚÂ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆∆

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡B·Ó‰120 «¿»¿ƒ∆∆«…∆
ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t ÔÈÚa121, ¿ƒ¿«»»¿»«¿ƒ

‰‡Èˆi‰ ÔÈÚ ‡e‰L והפדייה ∆ƒ¿««¿ƒ»
ÈË¯t ıBˆÈ ÏL ˙eÏb‰Ó≈«»∆ƒ¿»ƒ
„Á‡ Ïk LÙaL ‰ÈÎM‰Ó≈«¿ƒ»∆¿∆∆»∆»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆«¿≈∆
‰ÈÎM‰ ˙‡ÈˆÈ ˙ÈNÚ«¬≈¿ƒ««¿ƒ»

,˙eÏb‰Ó ˙ÈÏÏk‰ בענייננו וכך «¿»ƒ≈«»
מרוסיה, היציאה התחלת בין קשר יש

התקיעה  התחילה שכבר הוכחה שהיא

העתידה  לגאולה גדול, בשופר
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lecb xteya rwzi `edd meia dide

ׁשּזֹוהי  מהּגלּות, הּכללית הּׁשכינה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָיציאת

זה  ׁשעל יׂשראל, ּבני ּדכללּות הּכללית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגאּולה

אּׁשּור  ּבארץ האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר

יהיה  זה וכל ּבירּוׁשלים, הּקדׁש ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּנּדחים

ּבבכי  ׁשּנאמר אףֿעלּֿפי ּכי ׂשמחה, ׁשל ּובאֹופן זֹו, ּובׁשנה מּמׁש, ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבקרֹוב

צּיֹון 122יבאּו ּבמרֹום ורּננּו ּובאּו נאמר הּכתּוב ּבהמׁש הרי מּובן,123, ׁשּמּזה , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּתׁשּוב  ּדהרּוח ּבאֹופן הּתׁשּובה ׁשלמּות מּצד ׂשמחה ׁשל ּבכּיה היא זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבכּיה

נתנּה אׁשר האלקים ׁשּכתּוב 124אל ּוכמֹו ׂשמחה 125, (ׁשּפירּוׁשּה עֹולם ׂשמחת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבעגלא  ּוברחמים, ּבחסד מהּגלּות ׁשּיצאּו יׂשראל ּכל על ראׁשם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנצחית)

לארצנּו. קֹוממּיּות ׁשּיֹוליכנּו צדקנּו, מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּדידן

∑
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דר"ה.122) ב' יום הפטרת - ח לא, יא.123)ירמי' פרשתנו.124)שם, ריש לקו"ת וראה ז. יב, י.125)קהלת לה, ישעי'

יא. נא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,Ï‡¯NÈ Èa ˙eÏÏÎc המאמר כל עוסק שבו הפסוק ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈∆«∆∆¡«

ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰ e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â¿»»««ƒ»«¿»»»»¿ƒ¿∆∆
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ׁשּזֹוהי  מהּגלּות, הּכללית הּׁשכינה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָיציאת

זה  ׁשעל יׂשראל, ּבני ּדכללּות הּכללית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגאּולה

אּׁשּור  ּבארץ האֹובדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום והיה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָנאמר

יהיה  זה וכל ּבירּוׁשלים, הּקדׁש ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּנּדחים

ּבבכי  ׁשּנאמר אףֿעלּֿפי ּכי ׂשמחה, ׁשל ּובאֹופן זֹו, ּובׁשנה מּמׁש, ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּבקרֹוב

צּיֹון 122יבאּו ּבמרֹום ורּננּו ּובאּו נאמר הּכתּוב ּבהמׁש הרי מּובן,123, ׁשּמּזה , ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּתׁשּוב  ּדהרּוח ּבאֹופן הּתׁשּובה ׁשלמּות מּצד ׂשמחה ׁשל ּבכּיה היא זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבכּיה

נתנּה אׁשר האלקים ׁשּכתּוב 124אל ּוכמֹו ׂשמחה 125, (ׁשּפירּוׁשּה עֹולם ׂשמחת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבעגלא  ּוברחמים, ּבחסד מהּגלּות ׁשּיצאּו יׂשראל ּכל על ראׁשם, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנצחית)

לארצנּו. קֹוממּיּות ׁשּיֹוליכנּו צדקנּו, מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּדידן
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המשך ביאור למסכת חגיגה ליום שבת קודש עמ' א



כד

.g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

עם ‡. קשור זה הרי ראשון ובמושכל בכללות הנה - תשובה ימי שבעשרת התשובה לענין בנוגע
מרירות. של תנועה

ובהקדמה:

לעיל  כמדובר - בשלימותה שהיא כפי נעלית תשובה הזקן 1יש רבינו דברי תשוב 2עלֿפי "והרוח -
נתנה" אשר האלקים .3אל

בזה: והענין

עמיקתא  לבירא רמה מאיגרא שירדה כיון - מעלתה שתגדל ככל נשמה, (עלֿידי 4כל בגוף ונתלבשה
שהיתה  כפי ובהירות זכות קדושה, באותה עומדת שאינה בה פועל זה הרי הבהמית), דנפש ה"ממוצע"

הזקן  רבינו וכדברי למטה. ירידתה בתענוגים,5קודם רבה ואהבה ביראה ה' עובד גמור "צדיק שאפילו
לסבול". יכול אינו ו"הגוף שהעולם כיון כו'", הזה לעולם ירידתו בטרם בה'.. דביקותו למעלות יגיע לא

ז"ל  רבותינו מאמר על והרוחני הפנימי הטעם שהנשמה 6וזהו אףֿעלֿפי כי חי", אתה "עלֿכרחך
יש  עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא ירידה שזוהי גופא זה מצד הרי הזה, עולם במעלת ענינים כמה יודעת

הקב"ה. גזירת לקיים כדי ב"עלֿכרחך" צורך

בשם ומצוותיה) התורה עלֿפי היו שחייהם אלו (אצל הגוף מן הנשמה יציאת נקראת -dilrולכן
בהתחלת  מיד אפילו וכן יותר, עליון לעולם עולה שהנשמה בשנה, שנה מדי ה"יארצייט" ביום ָכמו
ממנו" למטה תחתון שאין במדריגה "התחתון שהוא הגשמי הזה עולם שזהו כיון - העולם מן היציאה

הזקן  רבינו י 7(כדברי נעלה לעולם באים ממנו, יוצאים שכאשר מובן, הרי ותר.),

אל  תשוב "והרוח - בשלימותה שהיא כפי התשובה ענין שייך צדיק, אצל שגם מובן ועלֿפיֿזה
וחיים  דוקא בגוף בנשמה צורך יש [שהרי בגוף מלובשת למטה בהיותה שגם - נתנה" אשר האלקים

היא" בשמים "לא שהתורה כיון בעולם, הקב"ה של שליחותו למלא כדי וטובים, ניתנה 8ארוכים אלא ,
טובים  מעשים עלֿידי ולאחריֿזה התשובה עלֿידי הנה דוקא], יותר,9בארץ וקדושה ובהירה זכה תהיה ,

אל  ("תשוב אלקות עם הנשמה של להתאחדותה - ויסתיר יעלים לא ואפילו - יפריע לא שהגוף ובאופן
"אורייתא") (עלֿידי שמתאחד נברא, אצל להיות שיכול גופא בטוב השלימות תכלית שזהו האלקים"),

חד" ש"כולא באופן קודשאֿבריךֿהוא .10עם

אמרו  שעליהם צדיקים, במדריגת שהם לאלו שייכת כזו, נעלית תשובה הקב"ה 11אמנם, "ראה
מועטים"; שהם בצדיקים

בתניא  (כמבואר הבינוני" "מדת היא ימשוך" אדם כל ש"אחריה אדם" כל "מדת אצל 12ואילו והרי ,(
נגד  במלחמה עבודתו שעלֿידי אלא העליון, מרצון הפכיות מחשבות לו שנופלים הוא הסדר "בינוני"
שאינו  מורה הפכית, מחשבה לו ליפול שיכולה העובדה עצם אבל מיד, אותם דוחה הוא הרי היצרֿהרע
מלאום  "ולאום הבהמית, נפש גם יש אלא בו, ושולטת המושלת היא האלקית שהנפש ומצב במעמד

הפכית.13יאמץ" מחשבה לו ומפילה הבהמית הנפש גוברת לפחות שלרגע כך ,
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ואילך.1) 26 ע' חנ"א (תו"מ ס"ב האזינו ש"פ שיחת
האזינו.2) ר"פ לקו"ת
ז.3) יב, קהלת
ב.4) ה, חגיגה ע"פ
ואילך.5) סע"א (מח, פל"ז תניא
ספ"ד.6) אבות
רפל"ו.7) תניא

ב.8) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
וש"נ.9) .141 ע' חל"ז תו"מ גם ראה

א.10) עג, זח"ג ראה
פ"א.11) בתניא הובא ב. לח, יומא
רפי"ד.12)
פי"ג.13) פ"ט. תניא וראה ובפרש"י. כג כה, תולדות

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

בתניא  כמבואר אמיתי, (צדיק צדיקים במדריגת שאינם דעלמא לרובא בנוגע צורך 14ולכן, יש ,(
שהיא ענין dzegtבתשובה על רק לא - האלקים" אל תשוב ד"הרוח הנעלית לתשובה וקודמת בדרגא

עצמו" בפני "דבר להיות למטה הנשמה ירידת שמצד שיכולה 15הישות לרגע, וחסרון פגם על גם אלא ,
הבורא. לרצון מתאימים בלתי ורצון מחשבה לו שתיפול מציאות להיות

האל  שנפשו טבעו, עלֿפי שהוא כפי היהודי היה אילו באמת, ממש"כי ממעל אלקה "חלק היא 16קית

טבע  היפך שהם ותאוה, רצון ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מחשבה, לו שתיפול לרגע אפילו שייך היה לא -
האלקית. הנפש

על  ענינים מכמה פטורים לאש, קופצת היא שאם כפשוטה, לבהמה בנוגע אפילו לדינא שמצינו וכפי
נורמלית!17שמירתה  לא בהמה שהיא מוכיחה לאש  שקפיצתה כיון ,

שאינו  ענין כל שזהו - ל"אש" קופצת אינה טבעה שמצד האלקית, לנפש בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
אלקיכם  בהוי' הדבקים ד"אתם ומצב המעמד היפך חיים, באלקים מדביקותה אותה שמפריד הבורא, רצון

היום" כולכם .18חיים

משני  אחד רק היא האלקית שהנפש - ממדריגתו שירד על התשובה אצלו להיות צריכה ולכן
אותה 19שופטים  לו שיש כיון בלתיֿרצויה, מחשבה לזרוק השמאל, שמצד השני, השופט גם יכול ולכן ,

הטוב. היצר הימין, שמצד לשופט שיש כמו אליו שייכות

היא זו jxraותשובה `ly dzegt,בתשובה "דרגות" לא האלקים"; אל תשוב ד"הרוח התשובה לגבי
הטבע, היפך או יהודי, של טבעו עלֿפי היא הנהגתו אם הוא החילוק שהרי - בערך שלא פחיתות אלא

העולם. והסתר והעלם והגוף הבהמית נפש  מצד

עצומה, למרירות ועד מרירות, של תנועה עם קשור זו, במדריגה שהוא כפי התשובה שענין ומובן,
משמרה  ואתה בי נפחתה אתה יצרתה אתה בראתה אתה היא, טהורה בי שנתת ש"נשמה כשמתבונן כי

הקב"ה,20בקרבי" המלכים מלכי מלך בפני בלתיֿרצוי, ענין שעשה ומצב במעמד נמצא ואףֿעלֿפיֿכן ,
הימנה. למעלה שאין עצומה מרירות לידי בא אזי - בקרבי" משמרה ש"אתה בשעה בה

שמחה,·. של תנועה גם התשובה מעוררת שבתשובה, המרירות תנועת עם ביחד אףֿעלֿפיֿכן, אבל
ביותר: גדולה שמחה - ואדרבה

שע  החיוב ישנו - שבתורה ומצוה מצוה בכל - המצוות דקיום לעבודה להיות בנוגע צריכה זו בודה
ואחת  אחד לכל פסקיֿדינים של (ספר ידֿהחזקה בספרו הרמב"ם שכתב וכמו לבב, וטוב שמחה מתוך
שלמדים  כפי היא", גדולה עבודה המצוה.. בעשיית אדם שישמח "השמחה לולב: הלכות בסוף מישראל )

עוז" ("בכל ומכרכר מפזז דוד ש"המלך ה'"21מזה לפני (22.

החשיבות  הכרת אצלו שחסרה הרמב"ם מדברי מובן - המצוות קיום בשעת שמחה אצלו חסרה ואם
רצונו. ומילוי הקב"ה לציווי

עצמך: והגע

תכלית  היה אילו אפילו אשר ומצבו, במעמדו בהיותו הקב"ה, של ציוויו לקיים אפשרות לו ניתנה
אצלו  חסר עדיין אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לבורא, נברא איןֿערוך עדיין הרי שבנבראים, השלימות
צדיקים  במדריגת ולא בינונים, במדריגת הם דעלמא שרובא א) (סעיף לעיל וכאמור הנבראים, בשלימות
"נחת  - להקב"ה נחתֿרוח עלֿידיֿזה ולגרום הבורא, ציווי לקיים אפשרות לו יש ואףֿעלֿפיֿכן אמיתיים,

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני .23רוח
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מוגה  בלתי

עם ‡. קשור זה הרי ראשון ובמושכל בכללות הנה - תשובה ימי שבעשרת התשובה לענין בנוגע
מרירות. של תנועה

ובהקדמה:

לעיל  כמדובר - בשלימותה שהיא כפי נעלית תשובה הזקן 1יש רבינו דברי תשוב 2עלֿפי "והרוח -
נתנה" אשר האלקים .3אל

בזה: והענין

עמיקתא  לבירא רמה מאיגרא שירדה כיון - מעלתה שתגדל ככל נשמה, (עלֿידי 4כל בגוף ונתלבשה
שהיתה  כפי ובהירות זכות קדושה, באותה עומדת שאינה בה פועל זה הרי הבהמית), דנפש ה"ממוצע"

הזקן  רבינו וכדברי למטה. ירידתה בתענוגים,5קודם רבה ואהבה ביראה ה' עובד גמור "צדיק שאפילו
לסבול". יכול אינו ו"הגוף שהעולם כיון כו'", הזה לעולם ירידתו בטרם בה'.. דביקותו למעלות יגיע לא

ז"ל  רבותינו מאמר על והרוחני הפנימי הטעם שהנשמה 6וזהו אףֿעלֿפי כי חי", אתה "עלֿכרחך
יש  עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא ירידה שזוהי גופא זה מצד הרי הזה, עולם במעלת ענינים כמה יודעת

הקב"ה. גזירת לקיים כדי ב"עלֿכרחך" צורך

בשם ומצוותיה) התורה עלֿפי היו שחייהם אלו (אצל הגוף מן הנשמה יציאת נקראת -dilrולכן
בהתחלת  מיד אפילו וכן יותר, עליון לעולם עולה שהנשמה בשנה, שנה מדי ה"יארצייט" ביום ָכמו
ממנו" למטה תחתון שאין במדריגה "התחתון שהוא הגשמי הזה עולם שזהו כיון - העולם מן היציאה

הזקן  רבינו י 7(כדברי נעלה לעולם באים ממנו, יוצאים שכאשר מובן, הרי ותר.),

אל  תשוב "והרוח - בשלימותה שהיא כפי התשובה ענין שייך צדיק, אצל שגם מובן ועלֿפיֿזה
וחיים  דוקא בגוף בנשמה צורך יש [שהרי בגוף מלובשת למטה בהיותה שגם - נתנה" אשר האלקים

היא" בשמים "לא שהתורה כיון בעולם, הקב"ה של שליחותו למלא כדי וטובים, ניתנה 8ארוכים אלא ,
טובים  מעשים עלֿידי ולאחריֿזה התשובה עלֿידי הנה דוקא], יותר,9בארץ וקדושה ובהירה זכה תהיה ,

אל  ("תשוב אלקות עם הנשמה של להתאחדותה - ויסתיר יעלים לא ואפילו - יפריע לא שהגוף ובאופן
"אורייתא") (עלֿידי שמתאחד נברא, אצל להיות שיכול גופא בטוב השלימות תכלית שזהו האלקים"),

חד" ש"כולא באופן קודשאֿבריךֿהוא .10עם

אמרו  שעליהם צדיקים, במדריגת שהם לאלו שייכת כזו, נעלית תשובה הקב"ה 11אמנם, "ראה
מועטים"; שהם בצדיקים

בתניא  (כמבואר הבינוני" "מדת היא ימשוך" אדם כל ש"אחריה אדם" כל "מדת אצל 12ואילו והרי ,(
נגד  במלחמה עבודתו שעלֿידי אלא העליון, מרצון הפכיות מחשבות לו שנופלים הוא הסדר "בינוני"
שאינו  מורה הפכית, מחשבה לו ליפול שיכולה העובדה עצם אבל מיד, אותם דוחה הוא הרי היצרֿהרע
מלאום  "ולאום הבהמית, נפש גם יש אלא בו, ושולטת המושלת היא האלקית שהנפש ומצב במעמד

הפכית.13יאמץ" מחשבה לו ומפילה הבהמית הנפש גוברת לפחות שלרגע כך ,
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בתניא  כמבואר אמיתי, (צדיק צדיקים במדריגת שאינם דעלמא לרובא בנוגע צורך 14ולכן, יש ,(
שהיא ענין dzegtבתשובה על רק לא - האלקים" אל תשוב ד"הרוח הנעלית לתשובה וקודמת בדרגא

עצמו" בפני "דבר להיות למטה הנשמה ירידת שמצד שיכולה 15הישות לרגע, וחסרון פגם על גם אלא ,
הבורא. לרצון מתאימים בלתי ורצון מחשבה לו שתיפול מציאות להיות

האל  שנפשו טבעו, עלֿפי שהוא כפי היהודי היה אילו באמת, ממש"כי ממעל אלקה "חלק היא 16קית

טבע  היפך שהם ותאוה, רצון ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מחשבה, לו שתיפול לרגע אפילו שייך היה לא -
האלקית. הנפש

על  ענינים מכמה פטורים לאש, קופצת היא שאם כפשוטה, לבהמה בנוגע אפילו לדינא שמצינו וכפי
נורמלית!17שמירתה  לא בהמה שהיא מוכיחה לאש  שקפיצתה כיון ,

שאינו  ענין כל שזהו - ל"אש" קופצת אינה טבעה שמצד האלקית, לנפש בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
אלקיכם  בהוי' הדבקים ד"אתם ומצב המעמד היפך חיים, באלקים מדביקותה אותה שמפריד הבורא, רצון

היום" כולכם .18חיים

משני  אחד רק היא האלקית שהנפש - ממדריגתו שירד על התשובה אצלו להיות צריכה ולכן
אותה 19שופטים  לו שיש כיון בלתיֿרצויה, מחשבה לזרוק השמאל, שמצד השני, השופט גם יכול ולכן ,

הטוב. היצר הימין, שמצד לשופט שיש כמו אליו שייכות

היא זו jxraותשובה `ly dzegt,בתשובה "דרגות" לא האלקים"; אל תשוב ד"הרוח התשובה לגבי
הטבע, היפך או יהודי, של טבעו עלֿפי היא הנהגתו אם הוא החילוק שהרי - בערך שלא פחיתות אלא

העולם. והסתר והעלם והגוף הבהמית נפש  מצד

עצומה, למרירות ועד מרירות, של תנועה עם קשור זו, במדריגה שהוא כפי התשובה שענין ומובן,
משמרה  ואתה בי נפחתה אתה יצרתה אתה בראתה אתה היא, טהורה בי שנתת ש"נשמה כשמתבונן כי

הקב"ה,20בקרבי" המלכים מלכי מלך בפני בלתיֿרצוי, ענין שעשה ומצב במעמד נמצא ואףֿעלֿפיֿכן ,
הימנה. למעלה שאין עצומה מרירות לידי בא אזי - בקרבי" משמרה ש"אתה בשעה בה

שמחה,·. של תנועה גם התשובה מעוררת שבתשובה, המרירות תנועת עם ביחד אףֿעלֿפיֿכן, אבל
ביותר: גדולה שמחה - ואדרבה

שע  החיוב ישנו - שבתורה ומצוה מצוה בכל - המצוות דקיום לעבודה להיות בנוגע צריכה זו בודה
ואחת  אחד לכל פסקיֿדינים של (ספר ידֿהחזקה בספרו הרמב"ם שכתב וכמו לבב, וטוב שמחה מתוך
שלמדים  כפי היא", גדולה עבודה המצוה.. בעשיית אדם שישמח "השמחה לולב: הלכות בסוף מישראל )

עוז" ("בכל ומכרכר מפזז דוד ש"המלך ה'"21מזה לפני (22.

החשיבות  הכרת אצלו שחסרה הרמב"ם מדברי מובן - המצוות קיום בשעת שמחה אצלו חסרה ואם
רצונו. ומילוי הקב"ה לציווי

עצמך: והגע

תכלית  היה אילו אפילו אשר ומצבו, במעמדו בהיותו הקב"ה, של ציוויו לקיים אפשרות לו ניתנה
אצלו  חסר עדיין אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לבורא, נברא איןֿערוך עדיין הרי שבנבראים, השלימות
צדיקים  במדריגת ולא בינונים, במדריגת הם דעלמא שרובא א) (סעיף לעיל וכאמור הנבראים, בשלימות
"נחת  - להקב"ה נחתֿרוח עלֿידיֿזה ולגרום הבורא, ציווי לקיים אפשרות לו יש ואףֿעלֿפיֿכן אמיתיים,

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני .23רוח
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רוח' ה'נחת עלֿידי הרי עניניו, שאר לכל שלו רוח' ה'נחת בין לחלק שייך לא הקב "ה שאצל וכיון
הקשורים  אלו ולכל המצוה למקיים והצלחה ברכה להמשכת עד הקב"ה, אצל הענינים כל את פועלים

עמו.

עצומה! בשמחה להיות צריך - קלה שעה אפילו בזה מתבונן רק אם ובכן:

היתכן  ראש: קלות של ענין הוא גופא זה והרי בזה, התבונן שלא סימן - בשמחה אצלו חסר ואם
שביכלתו  הענין בגודל להתבונן לנכון מוצא לא הוא ואילו הקב"ה, המלכים מלכי ממלך ציווי לו שיש
אים  האט ("עס עליו פעלה לא וההתבוננות בזה, התבונן אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הציווי; את ָלקיים

בפועל! שמחה אצלו שתהיה דערנומען") ניט

גודל  להיות צריך כמה עד מובן הרי - ביותר גדולה שמחה להיות צריכה ומצוה מצוה כל בקיום ואם
והפגם  החסרון את לתקן שביכלתה המצוות, שאר על עילוי בה שיש התשובה, מצות בקיום השמחה

המצוות  :24בקיום

פטור  במצוה ש"העוסק ואףֿעלֿפי אחרת. מצוה לתקן יכולה אינה אחת מצוה - המצוות שאר בכל
המצוה" הביאור 25מן וידוע ממנה,26, שנפטר המצוה "מעין" יש בה שעוסק שבמצוה לפי שזהו

מצוה  קיום עלֿידי החסרון את למלא יוכל אחת, מצוה קיום החסיר שכאשר לומר שייך לא אףֿעלֿפי ֿכן
המצוה. של החסרון מילוי כאן אין אבל החסרה, המצוה מעין מלכתחילה לו יש זו מצוה בקיום כי אחרת,

- המצוות שאר של ופגמים חסרונות למלא הוא ענינה ועיקר ענינה שכל ויחידה אחת מצוה יש אך
מיראה  תשובה עלֿידי הנה רחמנאֿליצלן, "זדונות" היו שאם הוא ענינה שכל התשובה, מצות שזוהי
מאהבה, לתשובה כשבא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בערך, שלא תיקון הוא זה ענין שגם "שגגות", מהם יעשה

יומא  במסכת הגמרא (כדברי כזכיות" לו נעשו "זדונות תמורת 27שאז למהות: ממהות שמהפך כך ,(
"זכיות"! אלא) "שגגות", רק (לא נעשה - "זדונות"

הרי  - למצוה עבירה להפוך מזה, ויתירה חסרונות, למלא היא התשובה ותכונת ענין שעיקר וכיון
לו יש חדא שמסטרא למרות הנה התשובה, מצות שמקיים שבשעה dnevrמובן zexixn המעשים על
גם בעת בה לו יש כדבעי, שלא ומצב במעמד היותו על או dnevrהבלתיֿרצויים dgny מהשמחה יותר

כל  של והחסרונות הפגמים מילוי לפעול שיכולה מצוה שזוהי כיון כנגדן, ושקולה כולן המצוות כל של
המצוות.

בשמחה:‚. גם וממילא בתשובה, ענין ועוד
היא השמחה גם ולכן המצוות, כל של החסרונות את ממלאת שהתשובה לכך כל cbpkנוסף שמחת

יותר נעלה שהוא בתשובה ענין ישנו jxraהמצוות, `ly רבותינו ממאמר כמובן - המצוות שאר לגבי
התשובה 28ז"ל  שעלֿידי כיון בו", לעמוד יכולין גמורין צדיקים אין עומדין, תשובה שבעלי "מקום

הצדיקים. עבודת שזוהי המצוות, מעשה עלֿידי שמגיעים ממה יותר למעלה מגיעים

למטה: שירדה קודם הנשמה מדרגת יותר למעלה הוא למטה ירידתה עלֿידי שנפעל זה וענין

הכבוד" כסא תחת "חצובה למעלה, היא הנשמה בלתיֿרצוי;29כאשר ענין אצלה שייך לא הרי -
עמדתי  אשר ישראל אלקי הוי' "חי הנביא: אליהו שאמר כפי ומצב במעמד היא הרי למעלה בהיותה

קמי 30לפניו" בדיוקנאה קיימא "הוה למטה ירידתה שקודם ישראל, איש כל לנשמת בנוגע הוא וכן ,
קדישא" .31מלכא
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וש"נ.24) .347 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
וש"נ.25) סע"א. כה, סוכה
וש"נ.26) .345 ע' שם תו"מ ראה
ב.27) פו,
ה"ד.28) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות

א.29) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג
א.30) יז, מלכיםֿא
ב.31) קד, ח"ג זהר וראה הזהר. בשם בדא"ח בכ"מ הובא

ב. סא, ח"א ב. צו, ח"ב ב. רלג, ב. רכז, שם סע"ב. צ, ח"א

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

לא  אפילו עבירה, של מציאות אצלם שייך שלא גמורים, צדיקים של ומצב מעמד זה הרי - ובכללות
עבירה. של דקות

למעלה  שהיא בעליֿתשובה, לדרגת שמגעת - היא למטה הנשמה ירידת עלֿידי שנעשית והעליה
לעמוד  יכולין גמורין צדיקים אין עומדין, תשובה שבעלי "מקום שהרי הקודמת, לדרגתה בערך שלא

בו".

שמחה  עם גם חדור זה הרי חי", אתה ש"עלֿכרחך באופן היא למטה הירידה שכללות למרות ולכן,
בתחתונים  דירה יתברך לו לעשות הקב"ה של שליחותו לקבל הזכות על לכלֿלראש – שזוהי 32עצומה ,

זה  עם וביחד הקב"ה, רצון את למלא שיכולים השמחה כל 33עיקר שכר מקפח הקב"ה ש"אין כיון ,
בעליֿתשובה.34בריה" של ומצב למעמד שמגעת בערך, שלא עילוי עצמה בנשמה גם ניתוסף ,

התשובה, ענין - כשמם - הוא תשובה ימי עשרת של ענינם שכללות שאףֿעלֿפי מובן, זה ומכל
של תנועה מעוררת ב zexixnשהתשובה חדורים זה עם שביחד לכך סתירה זו אין ,xzeia dlecb dgny,

בעליֿתשובה  לדרגת ולזכות לזכיות, ואחרֿכך לשגגות זדונות להפוך כח ישראל לבני נתן שהקב"ה בגלל
גמורים. צדיקים מדרגת אפילו שלמעלה

שמחה „. עם ביחד עצומה מרירות של באופן שהיא התשובה לתנועת בנוגע לעיל האמור על ונוסף
ישנו  - ושנה שנה בכל הוא זה שענין אחת, בבת ביותר זו:גדולה שנה בקביעות מיוחד עילוי

הקודמת  בהתוועדות שני 35דובר - רצופים ימים בשלשה שהתחלתה באופן היא זו שנה שקביעות
ימי עשרת (והתחלת) בכלל היותם שעם - הפסק בלי שאחריהם, השבת ויום ראשֿהשנה ,daeyzימי

ופשע  ועון חטא של ענין בהם להזכיר שאסור בתורתו הקב"ה ,36פוסק

שאוחז  מי אצל הפחותה, בדרגא אפילו - התשובה שענין לפעול התורה פסקֿדין בכח שיש והיינו,
להיות  יוכל בעליֿתשובה, לדרגת ולהגיע ומצבו ממעמדו להתעלות שהוא - מזה למטה או הבינוני בדרגת
אין  ("ליגן התלבשות של באופן בתיקון מתעסק שאינו והיינו, ופשע, ועון חטא הזכרת ללא אלו בימים 
ואפילו  ופשע, עון להזכיר אסור ישיר באופן (שהרי מקיף באופן הוא התיקון אלא ישיר, באופן דעם"),

חטא). של ענין לא

ראשֿהשנה, ימי בשני היא שנה בכל תשובה ימי עשרת התחלת שהרי שנה, בכל אמנם ניתן זה כח
ניתן  שבה זו, שנה בקביעות המעלה וזוהי הענינים; לכל בנוגע ל"חזקה" נחשבים אינם ימים שני אבל

חזקה" הוי זימני ו"בתלת ימים, שלשה במשך זה הענינים.37כח ובכל הדעות לכל

את  יותר ולהעמיק ולהרבות למהר - כח ותוספת והתעוררות זכרון מהווה זו שנה שקביעות ונמצא,
של תנועה מתוך התשובה בטוב.dgnyפעולת להרבות יהיה העבודה שעיקר ובאופן מרירות), עם (ביחד

חושך  הרבה דוחה אור מעט שאפילו -38וכיון חושך מעט דוחה אור שהרבה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
שובה) ושבת ראשֿהשנה ימי דשני העבודה אופן (שזהו באור להרבות שהעבודה כח נתינת יש הרי
פושעי  "אפילו ישראל בני אצל שהרי - באיכות במיעוט אצלו היה שבלאוֿהכי החושך, את ותגרש תדחה

כרימון" מצוות מלאים מחזיק"39ישראל אינו מלא ש"כלי וכיון ולהכניס 40, לדחוק שיוכל מקום נשאר לא ,
שהענינים  כך כרימון, ("מצוות") טובים בדברים מלא להיותו בלתיֿרצוי, ענין ַַ("אריינשּפארן")
גמור, צדיק להיות אותו מהפך תשובה הרהור הרי בכמות, וגם מבחוץ; רק "נדבקו" הבלתיֿרצויים

בקידושין  הגמרא .41כפסקֿדין
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במדב"ר 32) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

וש"נ.33) ואילך. 311 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ל.34) כב, משפטים ופרש"י מכילתא
(35.26 ע' חנ"א (תו"מ בתחלתה האזינו ש"פ שיחת
וש"נ.36) ס"ב. סתקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ.37) ע"ב. ריש קו, ב"מ
פ"ה.38) המעשה יחוד שער הלבבות חובת פי"ב. תניא ראה
וש"נ.39) א. יט, עירובין א. נז, ברכות
וש"נ.40) א. מ, ברכות
סקי"ב.41) או"ז וראה ב. מט,
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רוח' ה'נחת עלֿידי הרי עניניו, שאר לכל שלו רוח' ה'נחת בין לחלק שייך לא הקב "ה שאצל וכיון
הקשורים  אלו ולכל המצוה למקיים והצלחה ברכה להמשכת עד הקב"ה, אצל הענינים כל את פועלים

עמו.

עצומה! בשמחה להיות צריך - קלה שעה אפילו בזה מתבונן רק אם ובכן:

היתכן  ראש: קלות של ענין הוא גופא זה והרי בזה, התבונן שלא סימן - בשמחה אצלו חסר ואם
שביכלתו  הענין בגודל להתבונן לנכון מוצא לא הוא ואילו הקב"ה, המלכים מלכי ממלך ציווי לו שיש
אים  האט ("עס עליו פעלה לא וההתבוננות בזה, התבונן אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הציווי; את ָלקיים

בפועל! שמחה אצלו שתהיה דערנומען") ניט

גודל  להיות צריך כמה עד מובן הרי - ביותר גדולה שמחה להיות צריכה ומצוה מצוה כל בקיום ואם
והפגם  החסרון את לתקן שביכלתה המצוות, שאר על עילוי בה שיש התשובה, מצות בקיום השמחה

המצוות  :24בקיום

פטור  במצוה ש"העוסק ואףֿעלֿפי אחרת. מצוה לתקן יכולה אינה אחת מצוה - המצוות שאר בכל
המצוה" הביאור 25מן וידוע ממנה,26, שנפטר המצוה "מעין" יש בה שעוסק שבמצוה לפי שזהו

מצוה  קיום עלֿידי החסרון את למלא יוכל אחת, מצוה קיום החסיר שכאשר לומר שייך לא אףֿעלֿפי ֿכן
המצוה. של החסרון מילוי כאן אין אבל החסרה, המצוה מעין מלכתחילה לו יש זו מצוה בקיום כי אחרת,

- המצוות שאר של ופגמים חסרונות למלא הוא ענינה ועיקר ענינה שכל ויחידה אחת מצוה יש אך
מיראה  תשובה עלֿידי הנה רחמנאֿליצלן, "זדונות" היו שאם הוא ענינה שכל התשובה, מצות שזוהי
מאהבה, לתשובה כשבא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בערך, שלא תיקון הוא זה ענין שגם "שגגות", מהם יעשה

יומא  במסכת הגמרא (כדברי כזכיות" לו נעשו "זדונות תמורת 27שאז למהות: ממהות שמהפך כך ,(
"זכיות"! אלא) "שגגות", רק (לא נעשה - "זדונות"

הרי  - למצוה עבירה להפוך מזה, ויתירה חסרונות, למלא היא התשובה ותכונת ענין שעיקר וכיון
לו יש חדא שמסטרא למרות הנה התשובה, מצות שמקיים שבשעה dnevrמובן zexixn המעשים על
גם בעת בה לו יש כדבעי, שלא ומצב במעמד היותו על או dnevrהבלתיֿרצויים dgny מהשמחה יותר

כל  של והחסרונות הפגמים מילוי לפעול שיכולה מצוה שזוהי כיון כנגדן, ושקולה כולן המצוות כל של
המצוות.

בשמחה:‚. גם וממילא בתשובה, ענין ועוד
היא השמחה גם ולכן המצוות, כל של החסרונות את ממלאת שהתשובה לכך כל cbpkנוסף שמחת

יותר נעלה שהוא בתשובה ענין ישנו jxraהמצוות, `ly רבותינו ממאמר כמובן - המצוות שאר לגבי
התשובה 28ז"ל  שעלֿידי כיון בו", לעמוד יכולין גמורין צדיקים אין עומדין, תשובה שבעלי "מקום

הצדיקים. עבודת שזוהי המצוות, מעשה עלֿידי שמגיעים ממה יותר למעלה מגיעים

למטה: שירדה קודם הנשמה מדרגת יותר למעלה הוא למטה ירידתה עלֿידי שנפעל זה וענין

הכבוד" כסא תחת "חצובה למעלה, היא הנשמה בלתיֿרצוי;29כאשר ענין אצלה שייך לא הרי -
עמדתי  אשר ישראל אלקי הוי' "חי הנביא: אליהו שאמר כפי ומצב במעמד היא הרי למעלה בהיותה

קמי 30לפניו" בדיוקנאה קיימא "הוה למטה ירידתה שקודם ישראל, איש כל לנשמת בנוגע הוא וכן ,
קדישא" .31מלכא
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וש"נ.24) .347 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
וש"נ.25) סע"א. כה, סוכה
וש"נ.26) .345 ע' שם תו"מ ראה
ב.27) פו,
ה"ד.28) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות

א.29) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג
א.30) יז, מלכיםֿא
ב.31) קד, ח"ג זהר וראה הזהר. בשם בדא"ח בכ"מ הובא

ב. סא, ח"א ב. צו, ח"ב ב. רלג, ב. רכז, שם סע"ב. צ, ח"א
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לא  אפילו עבירה, של מציאות אצלם שייך שלא גמורים, צדיקים של ומצב מעמד זה הרי - ובכללות
עבירה. של דקות

למעלה  שהיא בעליֿתשובה, לדרגת שמגעת - היא למטה הנשמה ירידת עלֿידי שנעשית והעליה
לעמוד  יכולין גמורין צדיקים אין עומדין, תשובה שבעלי "מקום שהרי הקודמת, לדרגתה בערך שלא

בו".

שמחה  עם גם חדור זה הרי חי", אתה ש"עלֿכרחך באופן היא למטה הירידה שכללות למרות ולכן,
בתחתונים  דירה יתברך לו לעשות הקב"ה של שליחותו לקבל הזכות על לכלֿלראש – שזוהי 32עצומה ,

זה  עם וביחד הקב"ה, רצון את למלא שיכולים השמחה כל 33עיקר שכר מקפח הקב"ה ש"אין כיון ,
בעליֿתשובה.34בריה" של ומצב למעמד שמגעת בערך, שלא עילוי עצמה בנשמה גם ניתוסף ,

התשובה, ענין - כשמם - הוא תשובה ימי עשרת של ענינם שכללות שאףֿעלֿפי מובן, זה ומכל
של תנועה מעוררת ב zexixnשהתשובה חדורים זה עם שביחד לכך סתירה זו אין ,xzeia dlecb dgny,

בעליֿתשובה  לדרגת ולזכות לזכיות, ואחרֿכך לשגגות זדונות להפוך כח ישראל לבני נתן שהקב"ה בגלל
גמורים. צדיקים מדרגת אפילו שלמעלה

שמחה „. עם ביחד עצומה מרירות של באופן שהיא התשובה לתנועת בנוגע לעיל האמור על ונוסף
ישנו  - ושנה שנה בכל הוא זה שענין אחת, בבת ביותר זו:גדולה שנה בקביעות מיוחד עילוי

הקודמת  בהתוועדות שני 35דובר - רצופים ימים בשלשה שהתחלתה באופן היא זו שנה שקביעות
ימי עשרת (והתחלת) בכלל היותם שעם - הפסק בלי שאחריהם, השבת ויום ראשֿהשנה ,daeyzימי

ופשע  ועון חטא של ענין בהם להזכיר שאסור בתורתו הקב"ה ,36פוסק

שאוחז  מי אצל הפחותה, בדרגא אפילו - התשובה שענין לפעול התורה פסקֿדין בכח שיש והיינו,
להיות  יוכל בעליֿתשובה, לדרגת ולהגיע ומצבו ממעמדו להתעלות שהוא - מזה למטה או הבינוני בדרגת
אין  ("ליגן התלבשות של באופן בתיקון מתעסק שאינו והיינו, ופשע, ועון חטא הזכרת ללא אלו בימים 
ואפילו  ופשע, עון להזכיר אסור ישיר באופן (שהרי מקיף באופן הוא התיקון אלא ישיר, באופן דעם"),

חטא). של ענין לא

ראשֿהשנה, ימי בשני היא שנה בכל תשובה ימי עשרת התחלת שהרי שנה, בכל אמנם ניתן זה כח
ניתן  שבה זו, שנה בקביעות המעלה וזוהי הענינים; לכל בנוגע ל"חזקה" נחשבים אינם ימים שני אבל

חזקה" הוי זימני ו"בתלת ימים, שלשה במשך זה הענינים.37כח ובכל הדעות לכל

את  יותר ולהעמיק ולהרבות למהר - כח ותוספת והתעוררות זכרון מהווה זו שנה שקביעות ונמצא,
של תנועה מתוך התשובה בטוב.dgnyפעולת להרבות יהיה העבודה שעיקר ובאופן מרירות), עם (ביחד

חושך  הרבה דוחה אור מעט שאפילו -38וכיון חושך מעט דוחה אור שהרבה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
שובה) ושבת ראשֿהשנה ימי דשני העבודה אופן (שזהו באור להרבות שהעבודה כח נתינת יש הרי
פושעי  "אפילו ישראל בני אצל שהרי - באיכות במיעוט אצלו היה שבלאוֿהכי החושך, את ותגרש תדחה

כרימון" מצוות מלאים מחזיק"39ישראל אינו מלא ש"כלי וכיון ולהכניס 40, לדחוק שיוכל מקום נשאר לא ,
שהענינים  כך כרימון, ("מצוות") טובים בדברים מלא להיותו בלתיֿרצוי, ענין ַַ("אריינשּפארן")
גמור, צדיק להיות אותו מהפך תשובה הרהור הרי בכמות, וגם מבחוץ; רק "נדבקו" הבלתיֿרצויים

בקידושין  הגמרא .41כפסקֿדין
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במדב"ר 32) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

וש"נ.33) ואילך. 311 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ל.34) כב, משפטים ופרש"י מכילתא
(35.26 ע' חנ"א (תו"מ בתחלתה האזינו ש"פ שיחת
וש"נ.36) ס"ב. סתקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ.37) ע"ב. ריש קו, ב"מ
פ"ה.38) המעשה יחוד שער הלבבות חובת פי"ב. תניא ראה
וש"נ.39) א. יט, עירובין א. נז, ברכות
וש"נ.40) א. מ, ברכות
סקי"ב.41) או"ז וראה ב. מט,
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ביחד ‰. הנה מרירות, מתוך התשובה בענין היא שהעבודה תשובה ימי בעשרת שגם האמור ועלֿפי
שמחתנו": "זמן עם תשובה ימי עשרת את מקשר זה הרי - גדולה שמחה גם יש זה עם

ידוע  אףֿעלֿפיֿכן אבל שמחה. של ענין וזה מרירות, של ענין זה הפכיים: ענינים הם הרי לכאורה
חגינו" ליום ד"בכסה "ליום 42הענין בגילוי באים בראשֿהשנה, "כסה" של באופן שהם שהענינים ,

שמחתנו" ב"זמן .43חגינו",

נעשה  (בראשֿחודש) זהֿעתה שהרי בהעלם, היא הלבנה שבראשֿהשנה העולם, בגשמיות שהוא וכמו
הלבנה  הולכת קימעא וקימעא בלבד, נקודה של באופן לגמרי) בהעלם תחילה שהיתה (אחרי הלבנה מולד

באשלמותא" סיהרא "קיימא חגינו", "ליום בחודש , עשר שבחמשה עד לבני 44וגדלה, בנוגע ועלֿדרךֿזה ,
ללבנה" ש"מונין ללבנה"45ישראל, ש"דומין כיון כמותה"46, להתחדש שכל 47ו"עתידין מובן, ומזה .

בראשֿהשנה. "בכסה", נפעלו בחודש, עשר בחמשה חגינו", "ליום בהתגלות שהם הענינים

הולך  ליום מיום אלא בחודש, לט"ו ר"ה בין שבינתיים, הימים על שמדלגים באופן זה אין והרי
ליום  ומיום "בכסה", היא שבראשֿהשנה ללבנה, בנוגע כמו - הגילוי וניתוסף והולך ה"כסה", ונתמעט
את  לקדש ישראל מנהג אזי תשובה, ימי עשרת בסיום יוםֿהכיפורים, שבמוצאי עד וגדלה, הולכת

.48הלבנה 

הי  התורה מן בגלוי שתחילתו שאף שמחתנו", ל"זמן בנוגע גם מובן בחודש ומזה עשר בחמשה א
רק לא בראשֿהשנה כבר מתחילה - גםdpkddהשביעי אלא במעמד oiprdלזה, זה שאין (אלא עצמו

הלבנה, של באורה נתגדל ויום יום שבכל כשם ויום, יום בכל ומתרבה והולך התורה), מן מצוה של ומצב
מצות  קיום ובפרט בכלל, המצוות וקיום התורה בלימוד ניתוסף יום שבכל כיון ישראל, של ובאורם

ביוםֿהכיפורים  השלימות לתכלית ועד תשובה, ימי עשרת מצות שזוהי .49התשובה,

.Â הקדמה בתור זה הרי שמחתנו") "זמן עם תשובה ימי עשרת של הקשר (אודות לעיל האמור כל
בזה, להתחיל כרגיל - מסכתא לסיום

יומא  מסכתא על סיום נערך שעברה שבשנה שבכמה 50וכיון (ועד יוםֿהכיפורים עם הקשורה ,
הכיפורים" "יום בשם המסכתא נקראת סוכה,51'ראשונים' מסכת על "הדרן", הסיום, עתה ייערך - (

שמחתנו. זמן עם הקשורה

החג  לפני יום ששלושים ההלכה כללות על נוסף בעתו, דבר זה הרי - האמור ועלֿפי
כשנשאר  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גמליאל), בן שמעון רבן (כדעת החג לפני שבועיים ֿ וכמה (ועלֿאחתֿכמה

החג  הלכות ללימוד הזמן זה הרי משבועיים) ֿ 52פחות בתורהֿשבעל בביאור ובאו בתורהֿשבכתב שניתנו ,
סוכה. מסכתא החג: שם על שנקראת במסכתא פה

כדלקמן. סוכה, מסכתא של הענין כללות היפך הוא שלכאורה בענין מסתיימת זו ומסכתא

.Ê שנחלקו (משפחות) משמרות מכ"ד אחת - בילגה משמרת אודות בסיפור הוא סוכה מסכתא סיום
משאר  שנחלקה - המקדש בבית הכהנים בעבודת שימשה שבו בשנה קבוע זמן היה אחת שלכל הכהנים,
בג' המשמרות משאר נחלקה ולכן בלתיֿרצויה, הנהגה בגלל ההפכי, בצד לטובה, שלא המשמרות

סתומה". וחלונה קבועה וטבעתה בדרום "חולקת ענינים:
וטעם  נמרץ, בקיצור - אחד טעם טעמים: ב' בגמרא הובאו - הדבר פלפול ובסיבת באריכות, - שני

כלל  ישנו והרי זו 53ושקלאֿוטריא. הרי מאןֿדאמר, דחד אליבא שקלאֿוטריא בש"ס מצינו שכאשר
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ד.42) פא, תהלים
ובכ"מ.43) ואילך. סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ועוד.44) א. רטו, זח"ב
א.45) כט, סוכה
ג.46) פ"ו, ב"ר שם. מהרש"א חדא"ג ראה
א.47) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
ס"ב.48) סתכ"ו או"ח רמ"א

ה"וֿז.49) פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה
(5057 ע' חמ"ח (תו"מ ואילך סט"ז דאשתקד תשרי ו' שיחת
ואילך.
לוין 51) (מהדורת גאון ר"ש אגרת לפיה"מ. בהקדמתו רמב"ם

ועוד. מ"ד. פכ"ו לכלים רה"ג פי' .33 וע' 6 ע'
רסתכ"ט.52) או"ח אדה"ז שו"ע וראה וש"נ. סע"א. ו, פסחים
תטֿתי.53) כלל הש"ס כללי מלאכי יד ראה

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

(מלבד  כמותו הדין ואין משנה" "אינם אם בדבריו מפלפלים היו לא שהרי כמותו, שהלכה הוכחה
ההוכחה  אזי הפסקֿדין, היפך שזהו להכריח טעם כשאין כלל, בדרך אבל הכלל. מן היוצאים במקרים
בנוגע  ושקלאֿוטריא פלפול בגמרא כשמוצאים - כמותה הלכה להיות קרובה הדעות מב' איזו לידע

זו). לדעה

ובכן:

אחד  תחתיו",54טעם ושימש עמו אחיו ישבב ונכנס לבוא, שוהה בילגה) (של "משמרתו שהיתה לפי -
זו. משמרת קנסו ולכן המקדש, בעבודת ונתעצלו זריזים, היו לא בילגה משמרת של שהכהנים והיינו,

שני  והלכה 55וטעם דתה שהמירה שמה) וכן היתה, בילגה (ממשמר בילגה בת במרים "מעשה -
מבעטת  היתה יוחנן), בן מתתיהו (בימי להיכל יוונים כשנכנסו יוונים. ממלכי אחד לסרדיוט ונשאת

לזאב  נמשל המזבח שהרי יווני, בלשון (זאב לוקוס לוקוס ואמרה, המזבח גבי על מתי 56בסנדלה עד ,(
עליו  שמקריבין הקרבנות (עלֿידי ישראל של ממונן מכלה הדחק 57אתה בשעת עליהם עומד אתה ואי ,(

ואףֿעלֿפיֿכן  המזבח", עלֿגבי מבעטת.. "היתה שהרי בשלימותו, המזבח של מציאותו שישנה [והיינו,
צרתם" "בעת היוונים, מפני להגנה זקוקים שישראל היוונים 58בשעה אלא להם, מסייע המזבח אין ,

קבעו  חשמונאי), בית יד שגברה (לאחר בדבר חכמים וכששמעו המקדש]. בית ועל ישראל על מושלים
חלונה". את וסתמו טבעתה את

בגמרא: שקלאֿוטריא יש - זה לטעם ובנוגע

הוה  מי לאבוה (אפילו לדידיה ליה קנסינן ברתיה משום דתה, שהמירה בילגה בת מרים "למאןֿדאמר
הדיוט  (משל דאימיה" או דאבוה או בשוקא דינוקא שותא אינשי כדאמרי אין, אביי, אמר למיקנסיה). לן
את  מבזה שהיה מאביה שמעה לא אם זו, אף שמע. מאמו או מאביו בשוק, מדבר שהתינוק מה הוא,

כן). אמרה לא העבודה,

"ו  לשאול: מוסיפה לשכינו",והגמרא אוי לרשע אוי אביי, אמר משמרה? לכולה קנסינן אבוה.. משום
כולה. המשמרת - הנהגתו על חזרה זו שנערה אב אותו של "שכינו" גם נענש שלכן

במפרשים  (כמבואר טוב" בדבר לסיים לשכינו",57ו"כדי טוב לצדיק "טוב הגמרא: מסיימת - (
מרובה" טובה "דמדה רש"י: .59וכפירוש

.Á לכאורה הוא - בילגה בת מרים הנהגת בגלל בילגה משמרת של הקנס אודות המסכתא סיום ובכן,
סוכה: מסכת של ענינה תוכן היפך

אמה  מעשרים למעלה גבוהה שהיא "סוכה המסכתא: בתחילת כמבואר - הוא סוכה של ענינה
קרא  דאמר מילי.. הני "מנא בגמרא: ומבואר 60mkizexecפסולה", erci ornl בני את הושבתי בסוכות כי

בסוכה, שדר יודע אדם אין אמה מעשרים למעלה בסוכה, דר שהוא יודע אדם אמה עשרים עד ישראל,
עינא". בה שלטא דלא משום

ש"בסוכות  מאז דורות וכמה כמה עברו שכבר שאףֿעלֿפי – הוא סוכה מצות של ענינה כלומר:
מצרים" מארץ אותם "בהוציאי היה זה מאורע (שהרי לזכור 60הושבתי" צריך דסוכות, הזמן בבוא הנה ,(

ישראל", בני את הושבתי ש"בסוכות

הזקן  רבינו שמפרש כפי גו'"), ידעו ("למען ידיעה של באופן להיות צריך זה דעתו 61וזכרון "שמקשר
להתבטא  צריך אלא עמוקה, ידיעה אפילו בידיעתו, שישאר מספיק ולא בחוזק", מחשבתו ויתקע כו'

כו'" בסוכה ודר ושותה אוכל "שיהיה - בפועל מעשה של אכילתו 62בענין עניניו, פרטי שכל היינו, ,
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אומרים".54) ("ויש בגמרא הב' טעם
(ובפרש"י.55) בגמרא הא' טעם
(56.447 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה וראה בסופו. ג פצ"ט, ב"ר

.276 ע' חכ"ה וש"נ. .457ֿ8 ע'
כאן.57) מהרש"א חדא"ג ראה

כאן.58) בפיהמ"ש הרמב"ם לשון
וש"נ.59) א. עו, יומא
מג.60) כג, אמור
ספ"ג.61) תניא
ה"ה.62) פ"ו סוכה הל' רמב"ם
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ביחד ‰. הנה מרירות, מתוך התשובה בענין היא שהעבודה תשובה ימי בעשרת שגם האמור ועלֿפי
שמחתנו": "זמן עם תשובה ימי עשרת את מקשר זה הרי - גדולה שמחה גם יש זה עם

ידוע  אףֿעלֿפיֿכן אבל שמחה. של ענין וזה מרירות, של ענין זה הפכיים: ענינים הם הרי לכאורה
חגינו" ליום ד"בכסה "ליום 42הענין בגילוי באים בראשֿהשנה, "כסה" של באופן שהם שהענינים ,

שמחתנו" ב"זמן .43חגינו",

נעשה  (בראשֿחודש) זהֿעתה שהרי בהעלם, היא הלבנה שבראשֿהשנה העולם, בגשמיות שהוא וכמו
הלבנה  הולכת קימעא וקימעא בלבד, נקודה של באופן לגמרי) בהעלם תחילה שהיתה (אחרי הלבנה מולד

באשלמותא" סיהרא "קיימא חגינו", "ליום בחודש , עשר שבחמשה עד לבני 44וגדלה, בנוגע ועלֿדרךֿזה ,
ללבנה" ש"מונין ללבנה"45ישראל, ש"דומין כיון כמותה"46, להתחדש שכל 47ו"עתידין מובן, ומזה .

בראשֿהשנה. "בכסה", נפעלו בחודש, עשר בחמשה חגינו", "ליום בהתגלות שהם הענינים

הולך  ליום מיום אלא בחודש, לט"ו ר"ה בין שבינתיים, הימים על שמדלגים באופן זה אין והרי
ליום  ומיום "בכסה", היא שבראשֿהשנה ללבנה, בנוגע כמו - הגילוי וניתוסף והולך ה"כסה", ונתמעט
את  לקדש ישראל מנהג אזי תשובה, ימי עשרת בסיום יוםֿהכיפורים, שבמוצאי עד וגדלה, הולכת

.48הלבנה 

הי  התורה מן בגלוי שתחילתו שאף שמחתנו", ל"זמן בנוגע גם מובן בחודש ומזה עשר בחמשה א
רק לא בראשֿהשנה כבר מתחילה - גםdpkddהשביעי אלא במעמד oiprdלזה, זה שאין (אלא עצמו

הלבנה, של באורה נתגדל ויום יום שבכל כשם ויום, יום בכל ומתרבה והולך התורה), מן מצוה של ומצב
מצות  קיום ובפרט בכלל, המצוות וקיום התורה בלימוד ניתוסף יום שבכל כיון ישראל, של ובאורם

ביוםֿהכיפורים  השלימות לתכלית ועד תשובה, ימי עשרת מצות שזוהי .49התשובה,

.Â הקדמה בתור זה הרי שמחתנו") "זמן עם תשובה ימי עשרת של הקשר (אודות לעיל האמור כל
בזה, להתחיל כרגיל - מסכתא לסיום

יומא  מסכתא על סיום נערך שעברה שבשנה שבכמה 50וכיון (ועד יוםֿהכיפורים עם הקשורה ,
הכיפורים" "יום בשם המסכתא נקראת סוכה,51'ראשונים' מסכת על "הדרן", הסיום, עתה ייערך - (

שמחתנו. זמן עם הקשורה

החג  לפני יום ששלושים ההלכה כללות על נוסף בעתו, דבר זה הרי - האמור ועלֿפי
כשנשאר  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גמליאל), בן שמעון רבן (כדעת החג לפני שבועיים ֿ וכמה (ועלֿאחתֿכמה

החג  הלכות ללימוד הזמן זה הרי משבועיים) ֿ 52פחות בתורהֿשבעל בביאור ובאו בתורהֿשבכתב שניתנו ,
סוכה. מסכתא החג: שם על שנקראת במסכתא פה

כדלקמן. סוכה, מסכתא של הענין כללות היפך הוא שלכאורה בענין מסתיימת זו ומסכתא

.Ê שנחלקו (משפחות) משמרות מכ"ד אחת - בילגה משמרת אודות בסיפור הוא סוכה מסכתא סיום
משאר  שנחלקה - המקדש בבית הכהנים בעבודת שימשה שבו בשנה קבוע זמן היה אחת שלכל הכהנים,
בג' המשמרות משאר נחלקה ולכן בלתיֿרצויה, הנהגה בגלל ההפכי, בצד לטובה, שלא המשמרות

סתומה". וחלונה קבועה וטבעתה בדרום "חולקת ענינים:
וטעם  נמרץ, בקיצור - אחד טעם טעמים: ב' בגמרא הובאו - הדבר פלפול ובסיבת באריכות, - שני

כלל  ישנו והרי זו 53ושקלאֿוטריא. הרי מאןֿדאמר, דחד אליבא שקלאֿוטריא בש"ס מצינו שכאשר
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ד.42) פא, תהלים
ובכ"מ.43) ואילך. סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ועוד.44) א. רטו, זח"ב
א.45) כט, סוכה
ג.46) פ"ו, ב"ר שם. מהרש"א חדא"ג ראה
א.47) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח
ס"ב.48) סתכ"ו או"ח רמ"א

ה"וֿז.49) פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה
(5057 ע' חמ"ח (תו"מ ואילך סט"ז דאשתקד תשרי ו' שיחת
ואילך.
לוין 51) (מהדורת גאון ר"ש אגרת לפיה"מ. בהקדמתו רמב"ם

ועוד. מ"ד. פכ"ו לכלים רה"ג פי' .33 וע' 6 ע'
רסתכ"ט.52) או"ח אדה"ז שו"ע וראה וש"נ. סע"א. ו, פסחים
תטֿתי.53) כלל הש"ס כללי מלאכי יד ראה
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(מלבד  כמותו הדין ואין משנה" "אינם אם בדבריו מפלפלים היו לא שהרי כמותו, שהלכה הוכחה
ההוכחה  אזי הפסקֿדין, היפך שזהו להכריח טעם כשאין כלל, בדרך אבל הכלל. מן היוצאים במקרים
בנוגע  ושקלאֿוטריא פלפול בגמרא כשמוצאים - כמותה הלכה להיות קרובה הדעות מב' איזו לידע

זו). לדעה

ובכן:

אחד  תחתיו",54טעם ושימש עמו אחיו ישבב ונכנס לבוא, שוהה בילגה) (של "משמרתו שהיתה לפי -
זו. משמרת קנסו ולכן המקדש, בעבודת ונתעצלו זריזים, היו לא בילגה משמרת של שהכהנים והיינו,

שני  והלכה 55וטעם דתה שהמירה שמה) וכן היתה, בילגה (ממשמר בילגה בת במרים "מעשה -
מבעטת  היתה יוחנן), בן מתתיהו (בימי להיכל יוונים כשנכנסו יוונים. ממלכי אחד לסרדיוט ונשאת

לזאב  נמשל המזבח שהרי יווני, בלשון (זאב לוקוס לוקוס ואמרה, המזבח גבי על מתי 56בסנדלה עד ,(
עליו  שמקריבין הקרבנות (עלֿידי ישראל של ממונן מכלה הדחק 57אתה בשעת עליהם עומד אתה ואי ,(

ואףֿעלֿפיֿכן  המזבח", עלֿגבי מבעטת.. "היתה שהרי בשלימותו, המזבח של מציאותו שישנה [והיינו,
צרתם" "בעת היוונים, מפני להגנה זקוקים שישראל היוונים 58בשעה אלא להם, מסייע המזבח אין ,

קבעו  חשמונאי), בית יד שגברה (לאחר בדבר חכמים וכששמעו המקדש]. בית ועל ישראל על מושלים
חלונה". את וסתמו טבעתה את

בגמרא: שקלאֿוטריא יש - זה לטעם ובנוגע

הוה  מי לאבוה (אפילו לדידיה ליה קנסינן ברתיה משום דתה, שהמירה בילגה בת מרים "למאןֿדאמר
הדיוט  (משל דאימיה" או דאבוה או בשוקא דינוקא שותא אינשי כדאמרי אין, אביי, אמר למיקנסיה). לן
את  מבזה שהיה מאביה שמעה לא אם זו, אף שמע. מאמו או מאביו בשוק, מדבר שהתינוק מה הוא,

כן). אמרה לא העבודה,

"ו  לשאול: מוסיפה לשכינו",והגמרא אוי לרשע אוי אביי, אמר משמרה? לכולה קנסינן אבוה.. משום
כולה. המשמרת - הנהגתו על חזרה זו שנערה אב אותו של "שכינו" גם נענש שלכן

במפרשים  (כמבואר טוב" בדבר לסיים לשכינו",57ו"כדי טוב לצדיק "טוב הגמרא: מסיימת - (
מרובה" טובה "דמדה רש"י: .59וכפירוש

.Á לכאורה הוא - בילגה בת מרים הנהגת בגלל בילגה משמרת של הקנס אודות המסכתא סיום ובכן,
סוכה: מסכת של ענינה תוכן היפך

אמה  מעשרים למעלה גבוהה שהיא "סוכה המסכתא: בתחילת כמבואר - הוא סוכה של ענינה
קרא  דאמר מילי.. הני "מנא בגמרא: ומבואר 60mkizexecפסולה", erci ornl בני את הושבתי בסוכות כי

בסוכה, שדר יודע אדם אין אמה מעשרים למעלה בסוכה, דר שהוא יודע אדם אמה עשרים עד ישראל,
עינא". בה שלטא דלא משום

ש"בסוכות  מאז דורות וכמה כמה עברו שכבר שאףֿעלֿפי – הוא סוכה מצות של ענינה כלומר:
מצרים" מארץ אותם "בהוציאי היה זה מאורע (שהרי לזכור 60הושבתי" צריך דסוכות, הזמן בבוא הנה ,(

ישראל", בני את הושבתי ש"בסוכות

הזקן  רבינו שמפרש כפי גו'"), ידעו ("למען ידיעה של באופן להיות צריך זה דעתו 61וזכרון "שמקשר
להתבטא  צריך אלא עמוקה, ידיעה אפילו בידיעתו, שישאר מספיק ולא בחוזק", מחשבתו ויתקע כו'

כו'" בסוכה ודר ושותה אוכל "שיהיה - בפועל מעשה של אכילתו 62בענין עניניו, פרטי שכל היינו, ,
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אומרים".54) ("ויש בגמרא הב' טעם
(ובפרש"י.55) בגמרא הא' טעם
(56.447 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה וראה בסופו. ג פצ"ט, ב"ר

.276 ע' חכ"ה וש"נ. .457ֿ8 ע'
כאן.57) מהרש"א חדא"ג ראה

כאן.58) בפיהמ"ש הרמב"ם לשון
וש"נ.59) א. עו, יומא
מג.60) כג, אמור
ספ"ג.61) תניא
ה"ה.62) פ"ו סוכה הל' רמב"ם
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דעות  בהלכות הרמב"ם שמונה הענינים פרטי (כל וכו' להיות 63ושתייתו צריכים ניכר"), "החכם שבהם
לכאורה  שייך לא שאז - השינה שאפילו ועד ישראל", בני  את הושבתי ש"בסוכות וידיעה בזכרון חדורים

שכל  של בסוכה ענין להיות צריכה - והרגשה .64וידיעה

הושבתי  ש"בסוכות לזכור צריכה בילגה) בת (מרים זו נערה היתה - סוכה מצות של ענינה מצד ובכן:
מצרים  בשעבוד שנים וכמה כמה היו ישראל שבני אחרי מצרים", מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את

כו'. פרך בעבודת

וממילא שני, בית בזמן שהיתה יון, מלחמת בעת היתה זו נערה מזה: שבעים drciיתירה שבמשך
ארץ  את כבשו שהיוונים שנה באותה וגם החורבן, בזמן גם ואףֿעלֿפי ֿכן חרב, המקדש בית היה שנה
בני  את הושבתי ש"בסוכות בגלל סוכה, במצות חייבים ישראל בני היו חנוכה), נס קודם (גם ישראל
שעברו, לימים זכרון בתור רק ולא הקב"ה, נסי את שזוכרים והיינו, מצרים", מארץ אותם בהוציאי ישראל
בתור  - בסוכה ושינה אכילה בסוכה, ישיבה - בפועל מעשה של ענין אצלם יש עכשיו שגם באופן אלא

תודה. הכרת

מתי  "עד לטענתה מקום היה לא הסוכות, חג של בענינו ומתבוננת זוכרת זו נערה היתה אילו ואםֿכן
חורבן  אחרי וכן כו', נסים היו מצרים שעבוד אחרי גם שהרי - הדחק" בשעת עליהם עומד אתה ואי כו'
שבאמצע  אחרי שני, בית בימי היה זה מאורע שהרי בעצמה, שיודעת (כפי שני בית נבנה המקדש בית

ישראל. בני את הקב"ה יושיע בודאי עתה, כן וכמו חורבן), של שנה שבעים היו

הסוכה?! ענין כללות והיפך המסכתא, התחלת היפך הוא סוכה מסכתא של שהסיום נמצא, ועלֿפיֿזה

רק  הוא זה שסיום לכך (נוסף הרי - לשכנו" וטוב לצדיק ב"טוב הוא המסכתא שסיום ואףֿעלֿפי
להתחלת  או סוכה למצות כו'" לצדיק "טוב של השייכות את לבאר צריך עדיין טוב"), בדבר לסיים "כדי
מסכת  להתחלת בילגה) בת מרים (אודות הנ"ל הסיום שבין הסתירה את ולתרץ לתקן כדי סוכה, מסכתא

סוכה.

.Ë בגלל) בילגה משמרת בין החילוק את לבטא שנבחרו הענינים לג' בנוגע גם ולבאר להוסיף ויש
שהיו  (אף סתומה" וחלונה קבועה וטבעתה בדרום ש"חולקת המשמרות, לשאר בלתיֿרצויה) הנהגה
וכפי  להרמב"ם, המשניות ופירוש רש"י פירוש בין חילוק בזה שיש - אחרים) ענינים למצוא יכולים
אלא  ביניהם), סתירה לא וגם שייכות (שאין שונים פירושים ב' רק זה שאין כ"ח) (סעיף לקמן שיתבאר

השייכות  גם תתבאר ועלֿפיֿזה השיטה; בכללות עיקרי חילוק בתחילתה,זהו המסכתא סוף ונעיצת
בסופה. ותחילתה

לשכנו": וטוב לצדיק "טוב - סוכה דמסכתא כהסיום - והעיקר

עולם" של "צדיקו הקב"ה, על קאי - להיטיב 65"צדיק" הטוב ומטבע הטוב, עצם שהוא ,66.

טוב  יצר יש מישראל אחד שלכל כיון הקב"ה, של שכנו שהוא מישראל אחד כל על קאי - ו"שכנו"
אלקית, נפש היצרֿטוב], הוא שלו ה"שכן" הנה א), סעיף (כנ"ל שופטים שני לו שיש בינוני [ואפילו

ממש" ממעל אלקה "חלק עולם".16שהיא של ד"צדיקו

שתהיה  (שכנו), מישראל אחד לכל טוב ממשיך (צדיק) שהקב"ה - לשכנו" טוב לצדיק "טוב וזהו
טובה, חתימה וגמר חתימה לו

של ב"aexובאופן המסכתא את רש"י שמסיים כפי - "רוב"daexnטוב שנקרא ובאופן טובה", מדה
די" מלומר שפתותיכם שיבלו "עד - תורה האדם,67עלֿפי ממדידת למעלה ,
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רפ"ה.63)
וש"נ.64) ס"ד. סתרל"ט או"ח אדה"ז שו"ע
כח.65) יח, וירא עה"ת בפרש"י הובא ט. פמ"ט, ב"ר

(בהערה.66) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה
וש"נ.67) סע"ב. לב, שבת
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גשמיים  לענינים עד האדם עניני בכל - סוכה למצות בנוגע ח) (סעיף לעיל כמדובר - יומשך זה וכל
הרמב"ם  שמונה הענינים עשרת כל ובדיבורו 63כפשוטם, צרכיו ובעשיית ובבעילתו ובמשקהו "במאכלו :

לצדיק" מ"טוב יומשכו אלו ענינים שכל - ובמתנו" ובמשאו דבריו ובכלכול ובמלבושו ובהילוכו
הענינים  בכל מבורכת שנה תהיה טפחים מעשרה שלמטה כך טובה", מדה ש"מרובה באופן ל"שכנו",

רויחי, - ובכולם ומזוני, חיי בבני  יחד, גם והרוחניים הגשמיים

ונזכה  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה תבוא ממש שבקרוב - הפנימית לנקודה ועד
לויתן  של עורו בסוכת .68לישב

***

.È;תשובה ימי מעשרת יום כל עם הקשור ענין הוא התשובה) שבענין השמחה (אודות לעיל האמור
מורתי. אמי של ה"יארצייט" שזהו - בשבילי זה ביום ָוהמיוחד

ש  זה אליבא וענין היא בגמרא השקלאֿוטריא שכל סוכה, מסכת סיום אודות לעיל להמדובר ייך
" בגלל הוא בילגה משמרת את שקנסו שהטעם מהם"dxrpדהמאןֿדאמר כדבעי,57אחת שלא שהתנהגה

כמה  עד רואים שמזה - כולה המשמרת לכל היזק נעשה אלא ואמה, אביה את רק לא קנסו זה ובגלל
הבנות  חינוך גם .69נוגע

בנוגע  ואילו הבנים, לחינוך בנוגע זיך") ("פארלייגן להשתדל צריכים שבעיקר העולם כטעות ַושלא
ווערטער") צוויי אדער ווארט ("א שתים או אחת אמירה עלֿידי ידיֿחובה לצאת יכולים הבנות, ַָָלחינוך
בגלל  אירע מה רואים שבו הנ"ל, הגמרא מסיפור הלימוד בא זה על הנה - וכו' הבית להנהגת בנוגע

בקטנותה. אחת נערה של בחינוכה בהשתדלות חסרון

.‡È:יותר ובפרטיות
לעמוד  ותפקידו קרבנות, עליו שמקריבים המזבח, של ענינו אודות שידעה נערה אודות מדובר

כהן. בת היותה בגלל מיוחדת, השתדלות ללא גם לה שהיו הידיעות ככל - צרתם בעת לישראל

הבטיחו  שלא - כדבעי ה' יראת מתוך נערה אותה של לחינוכה בנוגע בהשתדלות חסר שהיה אלא
והסתר: העלם של ומצב במעמד גדול נסיון עם להתמודד מוכנה שתהיה

שהיתה  ועד ישראל, ארץ בכל ושלטו שמשלו היוונים נצחון מצד - ומצוק מצור של זמן אודות מדובר
שבת  במסכת הגמרא כדברי המקדש, בבית גם שליטה שבהיכל"!70להם השמנים כל ש"טמאו

את  כבשו שהיוונים כשרואים - וההסתר מההעלם להתפעל ולא בנסיון לעמוד הקושי גודל ומובן
בו  להכנס אסור למלאכים שאפילו מקום קודשֿהקדשים, עם יחד המקדש, נכנס 71בית הכהןֿגדול וגם ,

בשנה" "אחת רק היוונים!72לשם שם ושולטים מטיילים עכשיו ואילו בלבד, קבועה ולעבודה ,

עצמך: והגע

המשיכו  ישראל: לבני היוונים טענו - אדרבה המקדש; בית את להחריב שרצונם טענו לא היוונים
המקדש  בבית להקריב עליכם אבל המקדש"), בית דעם זיך האלט ("געזונטערהייט, המקדש בבית ַלהחזיק

אל"ף" טמאים!73"דל"ת בשמנים אבל המנורה, את תדליקו ;

קיים, אינו המקדש שבית כך ושרפוהו, המקדש בית את שכבשו הרומאים בזמן כמו זה שאין והיינו,
את  ומנהלים יוונים מטיילים ושם והעזרה, ההיכל קודשֿהקדשים, עם מכונו, על עומד המקדש בית אלא

שלהם! הנוסח לפי ה"עבודה"

עומד  הקב"ה שאין ורואים כו', שנים שתי ולא אחת שנה לא שנמשך כזה, ומצב במעמד ולכאורה,
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דעות  בהלכות הרמב"ם שמונה הענינים פרטי (כל וכו' להיות 63ושתייתו צריכים ניכר"), "החכם שבהם
לכאורה  שייך לא שאז - השינה שאפילו ועד ישראל", בני  את הושבתי ש"בסוכות וידיעה בזכרון חדורים

שכל  של בסוכה ענין להיות צריכה - והרגשה .64וידיעה

הושבתי  ש"בסוכות לזכור צריכה בילגה) בת (מרים זו נערה היתה - סוכה מצות של ענינה מצד ובכן:
מצרים  בשעבוד שנים וכמה כמה היו ישראל שבני אחרי מצרים", מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את

כו'. פרך בעבודת

וממילא שני, בית בזמן שהיתה יון, מלחמת בעת היתה זו נערה מזה: שבעים drciיתירה שבמשך
ארץ  את כבשו שהיוונים שנה באותה וגם החורבן, בזמן גם ואףֿעלֿפי ֿכן חרב, המקדש בית היה שנה
בני  את הושבתי ש"בסוכות בגלל סוכה, במצות חייבים ישראל בני היו חנוכה), נס קודם (גם ישראל
שעברו, לימים זכרון בתור רק ולא הקב"ה, נסי את שזוכרים והיינו, מצרים", מארץ אותם בהוציאי ישראל
בתור  - בסוכה ושינה אכילה בסוכה, ישיבה - בפועל מעשה של ענין אצלם יש עכשיו שגם באופן אלא

תודה. הכרת

מתי  "עד לטענתה מקום היה לא הסוכות, חג של בענינו ומתבוננת זוכרת זו נערה היתה אילו ואםֿכן
חורבן  אחרי וכן כו', נסים היו מצרים שעבוד אחרי גם שהרי - הדחק" בשעת עליהם עומד אתה ואי כו'
שבאמצע  אחרי שני, בית בימי היה זה מאורע שהרי בעצמה, שיודעת (כפי שני בית נבנה המקדש בית

ישראל. בני את הקב"ה יושיע בודאי עתה, כן וכמו חורבן), של שנה שבעים היו

הסוכה?! ענין כללות והיפך המסכתא, התחלת היפך הוא סוכה מסכתא של שהסיום נמצא, ועלֿפיֿזה

רק  הוא זה שסיום לכך (נוסף הרי - לשכנו" וטוב לצדיק ב"טוב הוא המסכתא שסיום ואףֿעלֿפי
להתחלת  או סוכה למצות כו'" לצדיק "טוב של השייכות את לבאר צריך עדיין טוב"), בדבר לסיים "כדי
מסכת  להתחלת בילגה) בת מרים (אודות הנ"ל הסיום שבין הסתירה את ולתרץ לתקן כדי סוכה, מסכתא

סוכה.

.Ë בגלל) בילגה משמרת בין החילוק את לבטא שנבחרו הענינים לג' בנוגע גם ולבאר להוסיף ויש
שהיו  (אף סתומה" וחלונה קבועה וטבעתה בדרום ש"חולקת המשמרות, לשאר בלתיֿרצויה) הנהגה
וכפי  להרמב"ם, המשניות ופירוש רש"י פירוש בין חילוק בזה שיש - אחרים) ענינים למצוא יכולים
אלא  ביניהם), סתירה לא וגם שייכות (שאין שונים פירושים ב' רק זה שאין כ"ח) (סעיף לקמן שיתבאר

השייכות  גם תתבאר ועלֿפיֿזה השיטה; בכללות עיקרי חילוק בתחילתה,זהו המסכתא סוף ונעיצת
בסופה. ותחילתה

לשכנו": וטוב לצדיק "טוב - סוכה דמסכתא כהסיום - והעיקר

עולם" של "צדיקו הקב"ה, על קאי - להיטיב 65"צדיק" הטוב ומטבע הטוב, עצם שהוא ,66.

טוב  יצר יש מישראל אחד שלכל כיון הקב"ה, של שכנו שהוא מישראל אחד כל על קאי - ו"שכנו"
אלקית, נפש היצרֿטוב], הוא שלו ה"שכן" הנה א), סעיף (כנ"ל שופטים שני לו שיש בינוני [ואפילו

ממש" ממעל אלקה "חלק עולם".16שהיא של ד"צדיקו

שתהיה  (שכנו), מישראל אחד לכל טוב ממשיך (צדיק) שהקב"ה - לשכנו" טוב לצדיק "טוב וזהו
טובה, חתימה וגמר חתימה לו

של ב"aexובאופן המסכתא את רש"י שמסיים כפי - "רוב"daexnטוב שנקרא ובאופן טובה", מדה
די" מלומר שפתותיכם שיבלו "עד - תורה האדם,67עלֿפי ממדידת למעלה ,
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גשמיים  לענינים עד האדם עניני בכל - סוכה למצות בנוגע ח) (סעיף לעיל כמדובר - יומשך זה וכל
הרמב"ם  שמונה הענינים עשרת כל ובדיבורו 63כפשוטם, צרכיו ובעשיית ובבעילתו ובמשקהו "במאכלו :

לצדיק" מ"טוב יומשכו אלו ענינים שכל - ובמתנו" ובמשאו דבריו ובכלכול ובמלבושו ובהילוכו
הענינים  בכל מבורכת שנה תהיה טפחים מעשרה שלמטה כך טובה", מדה ש"מרובה באופן ל"שכנו",

רויחי, - ובכולם ומזוני, חיי בבני  יחד, גם והרוחניים הגשמיים

ונזכה  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה תבוא ממש שבקרוב - הפנימית לנקודה ועד
לויתן  של עורו בסוכת .68לישב

***

.È;תשובה ימי מעשרת יום כל עם הקשור ענין הוא התשובה) שבענין השמחה (אודות לעיל האמור
מורתי. אמי של ה"יארצייט" שזהו - בשבילי זה ביום ָוהמיוחד

ש  זה אליבא וענין היא בגמרא השקלאֿוטריא שכל סוכה, מסכת סיום אודות לעיל להמדובר ייך
" בגלל הוא בילגה משמרת את שקנסו שהטעם מהם"dxrpדהמאןֿדאמר כדבעי,57אחת שלא שהתנהגה

כמה  עד רואים שמזה - כולה המשמרת לכל היזק נעשה אלא ואמה, אביה את רק לא קנסו זה ובגלל
הבנות  חינוך גם .69נוגע

בנוגע  ואילו הבנים, לחינוך בנוגע זיך") ("פארלייגן להשתדל צריכים שבעיקר העולם כטעות ַושלא
ווערטער") צוויי אדער ווארט ("א שתים או אחת אמירה עלֿידי ידיֿחובה לצאת יכולים הבנות, ַָָלחינוך
בגלל  אירע מה רואים שבו הנ"ל, הגמרא מסיפור הלימוד בא זה על הנה - וכו' הבית להנהגת בנוגע

בקטנותה. אחת נערה של בחינוכה בהשתדלות חסרון

.‡È:יותר ובפרטיות
לעמוד  ותפקידו קרבנות, עליו שמקריבים המזבח, של ענינו אודות שידעה נערה אודות מדובר

כהן. בת היותה בגלל מיוחדת, השתדלות ללא גם לה שהיו הידיעות ככל - צרתם בעת לישראל

הבטיחו  שלא - כדבעי ה' יראת מתוך נערה אותה של לחינוכה בנוגע בהשתדלות חסר שהיה אלא
והסתר: העלם של ומצב במעמד גדול נסיון עם להתמודד מוכנה שתהיה

שהיתה  ועד ישראל, ארץ בכל ושלטו שמשלו היוונים נצחון מצד - ומצוק מצור של זמן אודות מדובר
שבת  במסכת הגמרא כדברי המקדש, בבית גם שליטה שבהיכל"!70להם השמנים כל ש"טמאו

את  כבשו שהיוונים כשרואים - וההסתר מההעלם להתפעל ולא בנסיון לעמוד הקושי גודל ומובן
בו  להכנס אסור למלאכים שאפילו מקום קודשֿהקדשים, עם יחד המקדש, נכנס 71בית הכהןֿגדול וגם ,

בשנה" "אחת רק היוונים!72לשם שם ושולטים מטיילים עכשיו ואילו בלבד, קבועה ולעבודה ,

עצמך: והגע

המשיכו  ישראל: לבני היוונים טענו - אדרבה המקדש; בית את להחריב שרצונם טענו לא היוונים
המקדש  בבית להקריב עליכם אבל המקדש"), בית דעם זיך האלט ("געזונטערהייט, המקדש בבית ַלהחזיק

אל"ף" טמאים!73"דל"ת בשמנים אבל המנורה, את תדליקו ;

קיים, אינו המקדש שבית כך ושרפוהו, המקדש בית את שכבשו הרומאים בזמן כמו זה שאין והיינו,
את  ומנהלים יוונים מטיילים ושם והעזרה, ההיכל קודשֿהקדשים, עם מכונו, על עומד המקדש בית אלא

שלהם! הנוסח לפי ה"עבודה"

עומד  הקב"ה שאין ורואים כו', שנים שתי ולא אחת שנה לא שנמשך כזה, ומצב במעמד ולכאורה,
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זה הרי החינוך, ענין כשישנו גם הנה - צרתם בעת lecbלישראל oeiqp ולא ישראל, בני עם להשאר
ליוונים!... להצטרף

.·È אלא ואמה, אביה בית על רק לא כתם והשאיר השפיע - כדבעי בחינוך בהשתדלות זה וחסרון
וחלונה  קבועה וטבעתה בדרום ש"חולקת לשכנו"), ואוי לרשע "אוי (מטעם כולה המשמרת כל על גם
ולא  זכרים, עלֿידי נעשית היתה המקדש בבית כהונה משמרות כ"ד שעבודת אףֿעלֿפי – סתומה"

ולעבדיהם" ולבניהם "לנשיהם גם שנאכלים קדשים יש קדשים, לאכילת בנוגע (ורק בנות ).74עלֿידי
בית  שיבנה עד כולם, הדורות כל על אלא ההוא, בדור רק לא נקבע זה שענין - יותר גדול ופלא

היעוד  יקויים שאז צדקנו, משיח עלֿידי השלישי הארץ".75המקדש מן אעביר הטומאה רוח "את

בזה: והענין

מהי  - המשמרת לכל הדבר שייך לשכנו" ואוי לרשע "אוי מטעם אם אפילו מובן: אינו לכאורה
זו משמרה של dfÎixg`lyאשמתה xeca!?

והנשארים  משום לדורות זה ש"קבעו אמנם מבאר המשניות בפירוש אבל 76הרמב"ם וייראו", ישמעו
ישמעו  והנשארים "משום שלימה משמרת שיבזו לומר מקום אין בזיון, בו שיש בעונש שמדובר כיון

בזה. ונגיעה שייכות איזו לה היתה לא אם בלבד, וייראו"

לכל נקבע נערה אותה של בחינוך שהחסרון - בזה הפנימי הפירוש לומר היינו,ויש כולם. הדורות
 ֿ ועלֿאחתֿכמה המשמרת, כל הדור, שכל וייראו", ישמעו "הנשארים ולכן דור, אחר דור ניכר שרישומו

כדבעי. יהיה זו נערה של שהחינוך להבטיח יתמסרו המשפחה, כל וכמה

.‚È הוראה מלשון מ"תורה" חלק הם שבתורה הסיפורים גם שהיה 77והנה, יפה, סיפור סתם ולא ,
הרמב"ם  פוסק זה שעל שבעלֿפה, מתורה חלק לעשותו ומבלי בקיצור, לאמרו שאין 78מספיק ש"האומר

כופר  זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר אם אחת, תיבה אפילו אחד פסוק אפילו ה', מעם התורה
שבעלֿפה  דתורה בפירוש אחד ענין על אומר אם (גם שבעלֿפה" תורה והוא בפירושה הכופר וכן בתורה,

מסיני). למשה ניתן שלא
כחות  להשקיע צריך כמה עד הדורות לכל הוראה למדים שמזה - הנ"ל לסיפור בנוגע ועלֿדרךֿזה
אףֿעלֿפי  שכן כהן, ובת כהן בן הוא מהם ואחת אחד שכל ישראל, ובת ישראל בן של לחינוך בנוגע
אחד  כל נחשב העולם לאומות בערך הרי וישראלים, לוים כהנים בין חילוק יש גופא ישראל בני שבין

יתרו  בפרשת שכתוב כמו לכהן, תהיו 79מישראל ואתם הארץ כל לי כי העמים מכל סגולה לי "והייתם
קדוש". וגוי כהנים ממלכת לי

ולכל  להוריו נוגע זה אלא חיים", "תורת תורתנו בדרך שילך עצמו, לילד רק לא נוגע זה וענין
את  הנ"ל בסיפור שרואים כפי - כולם הדורות לכל וגם הדור, לכל ("לשכנו"), השכונה לכל משפחתו,
שנוגע  ענין הוא ישראל ובת בן שחינוך והיינו, הדורות. לכל בנוגע החינוך בענין החסרון של התוצאה

הגרעין  נטיעת וכמשל כולם, הדורות לכל אלא לשעתו, רק כדבעי,80לא שלא אחת נטיעה שעלֿידי ,
כולם. הדורות לכל תיקון נעשה בגרעין, התיקון ועלֿידי כולם, הדורות לכל רחמנאֿליצלן היזק נעשה

.„È ההפכית מהמדה טובה מדה :81ומרובה
נפש  מסירת של לענין עד גדולה ויגיעה השתדלות מתוך ישראל ובנות בני לחינוך מתמסרים כאשר

שבעה" ילדה "עקרה בשירתה: חנה שאמרה הענין את פועלים אזי במפרשים 81- כמבואר שאמר 82, ש"מה
שבע", יאמר רבים לומר כשירצה הכתוב דרך (אלא) דוקא.. אינו שבעה
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(במשנה.74) א נה, זבחים
ב.75) יג, זכרי'
כ.76) יט, שופטים פ'
(בשם 77) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק.

ה"ח.)78 פ"ג תשובה הל'
הֿו.79) יט,
וש"נ.80) .82 ע' חכ"ז תו"מ גם ראה
ה.81) ב, שמואלֿא
הרד"ק.82) פי'

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

אומללה" בנים ד"רבת הענין פעם 81וכן כמדובר שחנה 83- היתכן מובן: אינו שלכאורה בארוכה
ידי  "מעשה שכאשר למצריים, בנוגע אפילו מצינו הרי אומללה", בנים "רבת להקב"ה בשירתה אומרת

שירה  לומר למלאכים הקב"ה מניח לא בים", זה 84טובעין על להקב"ה שירה חנה אומרת כאן ואילו ,
באופן  עלֿידה שנתחנכו בנים") ("רבת פנינה שבני בזה, הפירוש אך - אומללה"?! בנים ש"רבת

כעס" גם צרתה הדברים 85ש"כעסתה בסיפור בארוכה כריתה 86(כמבואר מלשון ("אומללה" נכרתו ,(87(
הילדים  נעשו הם שגם היינו, שבעה"), ש"ילדה (ה"עקרה" חנה לבני והצטרפו פנינה, של החינוך מאופן

גבוהה" גבוהה תדברו תרבו אל בה'.. לבי ש"עלץ באופן חינוך שמקבלים חנה, קרן 88של ש"וירם ועד ,
רוחניים.89משיחו" בענינים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הזה, עולם בעניני הקב"ה של הנצחון שזהו ,

בלתיֿרצוי  באופן עתה עד שהתחנכו אלו על גם פועלים החינוך, בענין ההשתדלות שעלֿידי והיינו,
נקרא  מהם אחד שכל לשמם, הראויים ישראל בני אל אותם ולצרף  הבלתיֿרצוי, מהחינוך אותם לכרות -

ולאה. רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם בן

הוי'" ברך "זרע מעמידים שבגוף",90וכך נשמות כל ש"יכלו אחרי - צדקנו משיח פני לקבל ויוצאים ,
גוף" ששמו אוצר שבאותו בבנינו 91"נשמות גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, וצבאות מחנות עם -

וכדברי 92ובבנותינו" ישראל, ארץ וכל הקודש, עיר מירושלים החל תילם, על הענינים כל ומעמידים ,
ז"ל  בכל 93חכמינו שתתפשט ישראל ארץ ועתידה ישראל, ארץ בכל שתתפשט ירושלים "עתידה

צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב הארצות",

***

.ÂË אחת נערה של הנהגתה שהרי - זה עם זה ישראל בני קשורים כמה עד רואים הנ"ל בסיפור
כולם. הבאים הדורות כל ועל המשמרת, כל על משפחתה, כל על להשפיע יכולה מישראל

אחת" "נערה - גופא ובזה יחידי, אדם של הנהגה אודות שמדובר אף נקראת 57כלומר: שאינה והיינו, ,
גדלות  על מורה שאינו "נערה", בשם אלא התוארים, בשאר בזה וכיוצא "מטרוניתא" "אשה", בשם
אחר  - עצמה דעת על כבר שהיתה בזמן שאירע מאורע אודות ומדובר כפשוטם, אפילו ושכל בחכמה
בעלה, לרשות ונכנסת האב מרשות יוצאת נישואיה אחר שאשה דין, עלֿפי הוא שכן הנישואין,
גם  הנה - אביה ברשות היתה לא בודאי הרי גוי, לסרדיוט", ש"נשאת בנידוןֿדידן, ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה
והחסרון  אחר; באופן אותה מחנכים היו ואמה אביה אילו אחר, באופן הנהגתה להיות יכולה היתה אז

הבאים. הדורות ובכל המשמרת בכל במשפחתה, פגע בחינוכה,

בנו  או פלוני, בן פלוני הנהגת בו לפגוע יכולה איך בישראל, גדול שלהיותו לחשוב, מקום אין ולכן,
מבעטת  ש"היתה נערה אותה של מהנהגתה (שסבל והמזבח ביתֿהמקדש שהרי - פלוני בן פלוני של
ו"שואב  עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, בני כל עבור הם המזבח") גבי על בסנדלה

(כדברי 94מימיך" וכו'" ומזין ש"מזיח המזבח של ענינו שכן כולם, את ומאחדים קטנים, עד מגדולים ,
כתובות  במסכת נדבה,95הגמרא בתור רק [לא עליו שהקריבו הקרבנות ובין לגדולים, כמו לקטנים נוגע ,(

במפרשים  כמבואר - חיוב בתור ממונן 57אלא "מכלה שהמזבח באמרה זו נערה של כוונתה היתה שזו
הכבש  ואת בבוקר תעשה האחד הכבש "את יום, בכל פעמיים שחיובו התמיד קרבן היה ישראל"] של
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(8350 ע' חמ"ח (תו"מ ס"ז דאשתקד תשרי ו' שיחת ראה
וש"נ. ואילך.

ב.84) יו"ד, מגילה
ו.85) א, שם
עה"פ.86) ורד"ק פרש"י
ה.87) ב, שם ומצו"צ מצו"ד
אֿג.88) שם,
יו"ד.89) שם,

ט.90) סא, ישעי'
בן 91) אין תוד"ה וראה וש"נ. ובפרש"י. סע"א סב, יבמות

א. ה, ע"ז - דוד
ט.92) יו"ד, בא
ר"פ 93) ספרי תקג. רמז ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר
דברים.
נצבים.94) ר"פ
ב.95) יו"ד,



לג g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

זה הרי החינוך, ענין כשישנו גם הנה - צרתם בעת lecbלישראל oeiqp ולא ישראל, בני עם להשאר
ליוונים!... להצטרף

.·È אלא ואמה, אביה בית על רק לא כתם והשאיר השפיע - כדבעי בחינוך בהשתדלות זה וחסרון
וחלונה  קבועה וטבעתה בדרום ש"חולקת לשכנו"), ואוי לרשע "אוי (מטעם כולה המשמרת כל על גם
ולא  זכרים, עלֿידי נעשית היתה המקדש בבית כהונה משמרות כ"ד שעבודת אףֿעלֿפי – סתומה"

ולעבדיהם" ולבניהם "לנשיהם גם שנאכלים קדשים יש קדשים, לאכילת בנוגע (ורק בנות ).74עלֿידי
בית  שיבנה עד כולם, הדורות כל על אלא ההוא, בדור רק לא נקבע זה שענין - יותר גדול ופלא

היעוד  יקויים שאז צדקנו, משיח עלֿידי השלישי הארץ".75המקדש מן אעביר הטומאה רוח "את

בזה: והענין

מהי  - המשמרת לכל הדבר שייך לשכנו" ואוי לרשע "אוי מטעם אם אפילו מובן: אינו לכאורה
זו משמרה של dfÎixg`lyאשמתה xeca!?

והנשארים  משום לדורות זה ש"קבעו אמנם מבאר המשניות בפירוש אבל 76הרמב"ם וייראו", ישמעו
ישמעו  והנשארים "משום שלימה משמרת שיבזו לומר מקום אין בזיון, בו שיש בעונש שמדובר כיון

בזה. ונגיעה שייכות איזו לה היתה לא אם בלבד, וייראו"

לכל נקבע נערה אותה של בחינוך שהחסרון - בזה הפנימי הפירוש לומר היינו,ויש כולם. הדורות
 ֿ ועלֿאחתֿכמה המשמרת, כל הדור, שכל וייראו", ישמעו "הנשארים ולכן דור, אחר דור ניכר שרישומו

כדבעי. יהיה זו נערה של שהחינוך להבטיח יתמסרו המשפחה, כל וכמה

.‚È הוראה מלשון מ"תורה" חלק הם שבתורה הסיפורים גם שהיה 77והנה, יפה, סיפור סתם ולא ,
הרמב"ם  פוסק זה שעל שבעלֿפה, מתורה חלק לעשותו ומבלי בקיצור, לאמרו שאין 78מספיק ש"האומר

כופר  זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר אם אחת, תיבה אפילו אחד פסוק אפילו ה', מעם התורה
שבעלֿפה  דתורה בפירוש אחד ענין על אומר אם (גם שבעלֿפה" תורה והוא בפירושה הכופר וכן בתורה,

מסיני). למשה ניתן שלא
כחות  להשקיע צריך כמה עד הדורות לכל הוראה למדים שמזה - הנ"ל לסיפור בנוגע ועלֿדרךֿזה
אףֿעלֿפי  שכן כהן, ובת כהן בן הוא מהם ואחת אחד שכל ישראל, ובת ישראל בן של לחינוך בנוגע
אחד  כל נחשב העולם לאומות בערך הרי וישראלים, לוים כהנים בין חילוק יש גופא ישראל בני שבין

יתרו  בפרשת שכתוב כמו לכהן, תהיו 79מישראל ואתם הארץ כל לי כי העמים מכל סגולה לי "והייתם
קדוש". וגוי כהנים ממלכת לי

ולכל  להוריו נוגע זה אלא חיים", "תורת תורתנו בדרך שילך עצמו, לילד רק לא נוגע זה וענין
את  הנ"ל בסיפור שרואים כפי - כולם הדורות לכל וגם הדור, לכל ("לשכנו"), השכונה לכל משפחתו,
שנוגע  ענין הוא ישראל ובת בן שחינוך והיינו, הדורות. לכל בנוגע החינוך בענין החסרון של התוצאה

הגרעין  נטיעת וכמשל כולם, הדורות לכל אלא לשעתו, רק כדבעי,80לא שלא אחת נטיעה שעלֿידי ,
כולם. הדורות לכל תיקון נעשה בגרעין, התיקון ועלֿידי כולם, הדורות לכל רחמנאֿליצלן היזק נעשה

.„È ההפכית מהמדה טובה מדה :81ומרובה
נפש  מסירת של לענין עד גדולה ויגיעה השתדלות מתוך ישראל ובנות בני לחינוך מתמסרים כאשר

שבעה" ילדה "עקרה בשירתה: חנה שאמרה הענין את פועלים אזי במפרשים 81- כמבואר שאמר 82, ש"מה
שבע", יאמר רבים לומר כשירצה הכתוב דרך (אלא) דוקא.. אינו שבעה
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(במשנה.74) א נה, זבחים
ב.75) יג, זכרי'
כ.76) יט, שופטים פ'
(בשם 77) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק.

ה"ח.)78 פ"ג תשובה הל'
הֿו.79) יט,
וש"נ.80) .82 ע' חכ"ז תו"מ גם ראה
ה.81) ב, שמואלֿא
הרד"ק.82) פי'

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

אומללה" בנים ד"רבת הענין פעם 81וכן כמדובר שחנה 83- היתכן מובן: אינו שלכאורה בארוכה
ידי  "מעשה שכאשר למצריים, בנוגע אפילו מצינו הרי אומללה", בנים "רבת להקב"ה בשירתה אומרת

שירה  לומר למלאכים הקב"ה מניח לא בים", זה 84טובעין על להקב"ה שירה חנה אומרת כאן ואילו ,
באופן  עלֿידה שנתחנכו בנים") ("רבת פנינה שבני בזה, הפירוש אך - אומללה"?! בנים ש"רבת

כעס" גם צרתה הדברים 85ש"כעסתה בסיפור בארוכה כריתה 86(כמבואר מלשון ("אומללה" נכרתו ,(87(
הילדים  נעשו הם שגם היינו, שבעה"), ש"ילדה (ה"עקרה" חנה לבני והצטרפו פנינה, של החינוך מאופן

גבוהה" גבוהה תדברו תרבו אל בה'.. לבי ש"עלץ באופן חינוך שמקבלים חנה, קרן 88של ש"וירם ועד ,
רוחניים.89משיחו" בענינים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הזה, עולם בעניני הקב"ה של הנצחון שזהו ,

בלתיֿרצוי  באופן עתה עד שהתחנכו אלו על גם פועלים החינוך, בענין ההשתדלות שעלֿידי והיינו,
נקרא  מהם אחד שכל לשמם, הראויים ישראל בני אל אותם ולצרף  הבלתיֿרצוי, מהחינוך אותם לכרות -

ולאה. רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם בן

הוי'" ברך "זרע מעמידים שבגוף",90וכך נשמות כל ש"יכלו אחרי - צדקנו משיח פני לקבל ויוצאים ,
גוף" ששמו אוצר שבאותו בבנינו 91"נשמות גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, וצבאות מחנות עם -

וכדברי 92ובבנותינו" ישראל, ארץ וכל הקודש, עיר מירושלים החל תילם, על הענינים כל ומעמידים ,
ז"ל  בכל 93חכמינו שתתפשט ישראל ארץ ועתידה ישראל, ארץ בכל שתתפשט ירושלים "עתידה

צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב הארצות",

***

.ÂË אחת נערה של הנהגתה שהרי - זה עם זה ישראל בני קשורים כמה עד רואים הנ"ל בסיפור
כולם. הבאים הדורות כל ועל המשמרת, כל על משפחתה, כל על להשפיע יכולה מישראל

אחת" "נערה - גופא ובזה יחידי, אדם של הנהגה אודות שמדובר אף נקראת 57כלומר: שאינה והיינו, ,
גדלות  על מורה שאינו "נערה", בשם אלא התוארים, בשאר בזה וכיוצא "מטרוניתא" "אשה", בשם
אחר  - עצמה דעת על כבר שהיתה בזמן שאירע מאורע אודות ומדובר כפשוטם, אפילו ושכל בחכמה
בעלה, לרשות ונכנסת האב מרשות יוצאת נישואיה אחר שאשה דין, עלֿפי הוא שכן הנישואין,
גם  הנה - אביה ברשות היתה לא בודאי הרי גוי, לסרדיוט", ש"נשאת בנידוןֿדידן, ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה
והחסרון  אחר; באופן אותה מחנכים היו ואמה אביה אילו אחר, באופן הנהגתה להיות יכולה היתה אז

הבאים. הדורות ובכל המשמרת בכל במשפחתה, פגע בחינוכה,

בנו  או פלוני, בן פלוני הנהגת בו לפגוע יכולה איך בישראל, גדול שלהיותו לחשוב, מקום אין ולכן,
מבעטת  ש"היתה נערה אותה של מהנהגתה (שסבל והמזבח ביתֿהמקדש שהרי - פלוני בן פלוני של
ו"שואב  עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, בני כל עבור הם המזבח") גבי על בסנדלה

(כדברי 94מימיך" וכו'" ומזין ש"מזיח המזבח של ענינו שכן כולם, את ומאחדים קטנים, עד מגדולים ,
כתובות  במסכת נדבה,95הגמרא בתור רק [לא עליו שהקריבו הקרבנות ובין לגדולים, כמו לקטנים נוגע ,(

במפרשים  כמבואר - חיוב בתור ממונן 57אלא "מכלה שהמזבח באמרה זו נערה של כוונתה היתה שזו
הכבש  ואת בבוקר תעשה האחד הכבש "את יום, בכל פעמיים שחיובו התמיד קרבן היה ישראל"] של
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(8350 ע' חמ"ח (תו"מ ס"ז דאשתקד תשרי ו' שיחת ראה
וש"נ. ואילך.

ב.84) יו"ד, מגילה
ו.85) א, שם
עה"פ.86) ורד"ק פרש"י
ה.87) ב, שם ומצו"צ מצו"ד
אֿג.88) שם,
יו"ד.89) שם,

ט.90) סא, ישעי'
בן 91) אין תוד"ה וראה וש"נ. ובפרש"י. סע"א סב, יבמות

א. ה, ע"ז - דוד
ט.92) יו"ד, בא
ר"פ 93) ספרי תקג. רמז ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר
דברים.
נצבים.94) ר"פ
ב.95) יו"ד,
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הערביים" בין תעשה בו 96השני חלק לו שהיה הכהןֿגדול גם ידיֿחובתו יוצא היה ועלֿידו עם 97, יחד ,
יומו. בן לתינוק עד ימים שבע וזקן מגדול ישראל, בני כל

.ÊË ב"מדה שהוא כפי הנ"ל ענין מודגש סוכה שבמצות כיון - סוכה למסכתא לקישור באים ומכאן
טובה":

ראשו  שעוטפת טלית, לבישת כמו המצוות, שאר מכל סוכה מצות חלוקה - פרטי איש לכל בנוגע גם
או  מזוזה מצות וכן בגוף; מסויים חלק של ללבושים בנוגע שהיא - שעטנז מצות האדם; של ורובו

ובחמור" בשור תחרוש "לא מצות 98הציווי ואלו האדם. נכסי של מסויים חלק עם קשורים הם הרי -
וכל  ושתייתו אכילתו שגם ועד לבושיו, עם יחד רגליו, ועד מראשו הישראלי האיש את מקיפה - סוכה
בכל  האדם את מקיפה כדבעי , כשמתקיימת סוכה, שמצות כך ח), סעיף (כנ"ל בסוכה נעשים עניניו

.99עניניו 

בגמרא  כדאיתא - ישראל לכלל בנוגע סוכה במצות מיוחד ענין בישראל 101"כתיב 100ועוד האזרח כל
את  ומאחדת מקיפה סוכה שמצות היינו, אחת", בסוכה לישב ראויים ישראל שכל מלמד בסוכות, ישבו

שבגדולים. לגדול עד שבפחותים מהפחות ישראל, בני כל

להיות  צריכים התפילין שהרי תפילין, זוג אותו יניחו ישראל בני שכל שייך לא למשל, לתפילין, בנוגע
ששה  או שלשה או שנים ולא אחד, גוף להקיף יכולה טלית, וכן אחד. כל של הראש למדת מתאימים
יכנסו  גדולם, ועד מקטנם ישראל, בני שכל כזו סוכה להיבנות יכולה - סוכה למצות בנוגע ואילו גופים;

סוכה. באותה סוכה מצות ידיֿחובת ויצאו  סוכה, לאותה

מצרים" מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי "בסוכות כאשר היה שכך בגלל - הדבר ,60וטעם
בשולחןֿערוך  הזקן רבינו שמביא הגמרא 102כפי ענן 103(מדברי היה לא והרי כבודו", ענני היו ש"הם (

אלא עצמו, בפני שבט כל עבור או אחד כל עבור ceakdמיוחד ippr mze` כל את ישראל,הקיפו מחנה
המחנות" לכל "מאסף שהיה דן לשבט עד יהודה, שבט - ביותר החשוב ישראל,104מהשבט בני שכל כך, ,

הכבוד. ענני באותם מוקפים היו להם, אשר וכל ועבדיהם ובניהם נשיהם עם יחד

יכה  "לבל ממצרים שיצאו ישראל בני את שהצילו בלבד זו לא אלו, - כבוד ענני - שסוכות [ולהעיר,
ושמש" שרב ז"ל 102בהם חכמינו במדרשי שנימנו הענינים שאר וכל ועקרבים מנחשים עוד 105, אלא ,

על  ההגנה נמשכת הסוכות שמימי ובאופן כולם, הדורות בכל ישראל בני על מגן להיות שנשארים זאת,
ישראל  בני את הושבתי ש"בסוכות ידיעה מתוך סוכה מצות מקיים יהודי כאשר כי כולה, השנה כל
שימשיך  מנת על זו, שנה של הסוכות בחג בסוכתו הקב"ה מושיבו - מצרים" מארץ אותם בהוציאי
עם  הקשורה הסוכות דחג השמחה גם כולה השנה כל על שתומשך ובאופן כולה, השנה כל כן להתנהג

ומיקבך" מגרנך "באספך - ה' המלאה 106ברכת "מידו האדם צרכי כל מילוי - ענינים של כפשוטם ,
והרחבה" הקדושה להרויח 107הפתוחה לו עמדה שחכמתו לטעון יכול שבו מסחר, של ענין זה אין (שהרי

השמים  "למטר השמים, מן גשם יורד ואחרֿכך בכרמו, או בשדהו גרעין ש"זורק" באופן אלא במסחר,
מים" רבים 108תשתה פירות עושה אילן וצומח אחת, שעורה או מחיטה שיבלים וכמה כמה וצומחים ,
אחד  )].80מגרעין

מצות  גם נקבעה - סוכה באותה כבוד, ענני באותם ישראל בני כל ישבו ממצרים שבצאתם ובגלל
אחת". בסוכה לישב ראויים ישראל ש"כל באופן סוכה
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לט.96) כט, תצוה
קרח 97) פרש"י יו"ד. פי"ח, במדב"ר ז. קרח תנחומא ראה
טו. טז,
יו"ד.98) כב, תצא
וש"נ.99) .136 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה

ב.100) כז, סוכה
מב.101) כג, אמור

סתרכ"ה.102) או"ח
סע"ב.103) יא, סוכה
לד.104) לה, ויקהל פרש"י וראה כה. יו"ד, בהעלותך
ועוד.105) רפ"ד. סוטה תוספתא ראה
יג.106) טז, ראה פ'
דברהמ"ז.107) הג' ברכה נוסח
יא.108) יא, עקב
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.ÊÈ:שבזה וההסברה השכל מהו - השאלה נשאלת עדיין אך
שכל  בזה יש בוודאי אבל הבורא, ציווי שזהו בגלל מצוות ולקיים תורה ללמוד שצריכים אמת הן

ובינתכם" חכמתכם "היא התורה שהרי ישראל,109עמוק, בני שכל בזה וההסברה השכל מהו ולכאורה, .
ש  שמיכה הכבוד, בענני כמו - סוכה באותה לישב יכולים לנכרי, שנשאת אחת לנערה עד גדול נשא מכהן

עם  ויחד ואיתמר, אלעזר ואביהוא נדב ואהרן, משה עם יחד הכבוד ענני באותם מוקף היה פסל, עמו
הקצה?! אל הקצה מן הפכים שהם בשעה בה - המשכן

מצוות  מלאים ישראל פושעי ש"אפילו הגמרא דברי ד) (סעיף לעיל כמוזכר - בזה וההסברה
אצלו 39כרימון" יש ואם מצוות, זה הרי פושעֿישראל, אפילו ישראל, איש ממולא שבו שהענין והיינו, ,

בחיצוניותו  שנדבק מה רק זה הרי - .110עבירה

להוי' אתם "בנים שכולם - הכבוד ענני באותם אחת, בסוכה ישראל כל את שמאחד מה וזהו
הוא"111אלקיכם" ישראל שחטא ו"אףֿעלֿפי ,112.

.ÁÈיהיה אלא בהעלם, יהיה לא זה שענין הוא הקב"ה של שרצונו כיון lretaeאמנם, ielba,לכן ,
בגלל  ואתרוג, לולב שמנענעים כמו - שאקל") א און טרייסל ("א וזעזוע נענוע ליהודי נותנים לזמן ַַָמזמן
וה"אתרוג" ה"לולב" ה"הדס" עם שה"ערבה" מתגלה ואז - לולב" נטילת על וצונו במצוותיו ש"קדשנו

שלם" בלבב רצונך לעשות אחת "אגודה  כולם .113הם
בה  שאין "ערבה" הוא והשני ריח, בו ויש טעם בו שיש "אתרוג" הוא האחד הנה - הנענועים קודם

ריח  ולא טעם מ"משמרת 114לא אחת" "נערה וזו גדול", "כהן בשם נקרא זה - לעיל האמור ובסגנון ,
כפי  הענינים רק ונשארים שבחיצוניות, הענינים כל את הנענוע מסיר - הנענועים עלֿידי אבל בילגה";
עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם כולם, שוים שבזה שלהם, העצם ומתגלה בפנימיותם, שהם

מימיך". ו"שואב

ומתוך  לבב וטוב שמחה מתוך זאת עשו - אתכם לנענע בנסיון הצורך מהו הקב"ה: מבקש זה ועל
הרחבה!

בגמרא  איתא שנתנבאו 115אמנם נביאות ושבע נביאים ושמונה מארבעים יותר טבעת הסרת "גדולה
ואילו למוטב, החזירום לא שכולן לישראל, מספרת להן הגמרא אבל למוטב", החזירתן טבעת הסרת

יסתפקו  אלא לכך, זקוקים יהיו שלא שמוטב שכל") אויפן כאּפן זיך ("מ'זאל בשכלם שיתפסו כדי ַָזאת
למוטב. ויחזרו בפועל, הדבר היה כאילו לעצמם ויציירו כו'", "גדולה הגמרא בדברי

כולה" זהב "מנורת הם ישראל בני שכל יראו וכשיביטו ה"קליפה", תיפול עד 116ואז זהב "מקשה ,
היא" מקשה פרחה עד למטה 117ירכה ירד "שהעליון ד"מקשה", ענין שזהו אחת", מנורה ופרחה "ירכה ,

שלמטה  ומה למטה שלמעלה מה נעשה אותה, שמקישים המקשה ("שעלֿידי למעלה" עולה והתחתון
הפרחים" עם הירך אחד באמת יהיה "ואז הנרות"118למעלה"), את ד"בהעלותך ובאופן על 119, דקאי ,

אדם" נשמת ה' תורה'120"נר ב'לקוטי הזקן רבינו שמבאר לא 121(כפי ישראל שבני מזה, ויתירה ,(
יוצאה אורה ש"משם פועלים אלא בעצמם, בלהאיר שקופים mlerl"122מסתפקים "חלוני עלֿידי

במסכת 123אטומים" הגמרא (כדברי בישראל" שורה שהשכינה עולם לבאי היא "עדות ועלֿידיֿזה ,
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ו.109) ד, ואתחנן
וש"נ.110) עה. ע' החדשה (בהוצאה תרנ"ט סה"מ גם ראה
א.111) יד, ראה פ'
רע"א.112) מד, סנהדרין
הנוראים.113) ימים תפלת נוסח
יב.114) פ"ל, ויק"ר
אחת 115) מרדות "טובה א: ז, ברכות גם וראה א. יד, מגילה

מלקיות". מכמה יותר אדם של בלבו

ב.116) ד, זכרי'
ד.117) ח, בהעלותך
ואילך.118) א לג, בהעלותך לקו"ת
ב.)119 שם, בהעלותך

כז.120) כ, משלי
בהעלותך.121) ר"פ
ועוד.122) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ובפרש"י.123) ד ו, מלכיםֿא



לה g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

הערביים" בין תעשה בו 96השני חלק לו שהיה הכהןֿגדול גם ידיֿחובתו יוצא היה ועלֿידו עם 97, יחד ,
יומו. בן לתינוק עד ימים שבע וזקן מגדול ישראל, בני כל

.ÊË ב"מדה שהוא כפי הנ"ל ענין מודגש סוכה שבמצות כיון - סוכה למסכתא לקישור באים ומכאן
טובה":

ראשו  שעוטפת טלית, לבישת כמו המצוות, שאר מכל סוכה מצות חלוקה - פרטי איש לכל בנוגע גם
או  מזוזה מצות וכן בגוף; מסויים חלק של ללבושים בנוגע שהיא - שעטנז מצות האדם; של ורובו

ובחמור" בשור תחרוש "לא מצות 98הציווי ואלו האדם. נכסי של מסויים חלק עם קשורים הם הרי -
וכל  ושתייתו אכילתו שגם ועד לבושיו, עם יחד רגליו, ועד מראשו הישראלי האיש את מקיפה - סוכה
בכל  האדם את מקיפה כדבעי , כשמתקיימת סוכה, שמצות כך ח), סעיף (כנ"ל בסוכה נעשים עניניו

.99עניניו 

בגמרא  כדאיתא - ישראל לכלל בנוגע סוכה במצות מיוחד ענין בישראל 101"כתיב 100ועוד האזרח כל
את  ומאחדת מקיפה סוכה שמצות היינו, אחת", בסוכה לישב ראויים ישראל שכל מלמד בסוכות, ישבו

שבגדולים. לגדול עד שבפחותים מהפחות ישראל, בני כל

להיות  צריכים התפילין שהרי תפילין, זוג אותו יניחו ישראל בני שכל שייך לא למשל, לתפילין, בנוגע
ששה  או שלשה או שנים ולא אחד, גוף להקיף יכולה טלית, וכן אחד. כל של הראש למדת מתאימים
יכנסו  גדולם, ועד מקטנם ישראל, בני שכל כזו סוכה להיבנות יכולה - סוכה למצות בנוגע ואילו גופים;

סוכה. באותה סוכה מצות ידיֿחובת ויצאו  סוכה, לאותה

מצרים" מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי "בסוכות כאשר היה שכך בגלל - הדבר ,60וטעם
בשולחןֿערוך  הזקן רבינו שמביא הגמרא 102כפי ענן 103(מדברי היה לא והרי כבודו", ענני היו ש"הם (

אלא עצמו, בפני שבט כל עבור או אחד כל עבור ceakdמיוחד ippr mze` כל את ישראל,הקיפו מחנה
המחנות" לכל "מאסף שהיה דן לשבט עד יהודה, שבט - ביותר החשוב ישראל,104מהשבט בני שכל כך, ,

הכבוד. ענני באותם מוקפים היו להם, אשר וכל ועבדיהם ובניהם נשיהם עם יחד

יכה  "לבל ממצרים שיצאו ישראל בני את שהצילו בלבד זו לא אלו, - כבוד ענני - שסוכות [ולהעיר,
ושמש" שרב ז"ל 102בהם חכמינו במדרשי שנימנו הענינים שאר וכל ועקרבים מנחשים עוד 105, אלא ,

על  ההגנה נמשכת הסוכות שמימי ובאופן כולם, הדורות בכל ישראל בני על מגן להיות שנשארים זאת,
ישראל  בני את הושבתי ש"בסוכות ידיעה מתוך סוכה מצות מקיים יהודי כאשר כי כולה, השנה כל
שימשיך  מנת על זו, שנה של הסוכות בחג בסוכתו הקב"ה מושיבו - מצרים" מארץ אותם בהוציאי
עם  הקשורה הסוכות דחג השמחה גם כולה השנה כל על שתומשך ובאופן כולה, השנה כל כן להתנהג

ומיקבך" מגרנך "באספך - ה' המלאה 106ברכת "מידו האדם צרכי כל מילוי - ענינים של כפשוטם ,
והרחבה" הקדושה להרויח 107הפתוחה לו עמדה שחכמתו לטעון יכול שבו מסחר, של ענין זה אין (שהרי

השמים  "למטר השמים, מן גשם יורד ואחרֿכך בכרמו, או בשדהו גרעין ש"זורק" באופן אלא במסחר,
מים" רבים 108תשתה פירות עושה אילן וצומח אחת, שעורה או מחיטה שיבלים וכמה כמה וצומחים ,
אחד  )].80מגרעין

מצות  גם נקבעה - סוכה באותה כבוד, ענני באותם ישראל בני כל ישבו ממצרים שבצאתם ובגלל
אחת". בסוכה לישב ראויים ישראל ש"כל באופן סוכה
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לט.96) כט, תצוה
קרח 97) פרש"י יו"ד. פי"ח, במדב"ר ז. קרח תנחומא ראה
טו. טז,
יו"ד.98) כב, תצא
וש"נ.99) .136 ע' חמ"ח תו"מ גם ראה

ב.100) כז, סוכה
מב.101) כג, אמור

סתרכ"ה.102) או"ח
סע"ב.103) יא, סוכה
לד.104) לה, ויקהל פרש"י וראה כה. יו"ד, בהעלותך
ועוד.105) רפ"ד. סוטה תוספתא ראה
יג.106) טז, ראה פ'
דברהמ"ז.107) הג' ברכה נוסח
יא.108) יא, עקב
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.ÊÈ:שבזה וההסברה השכל מהו - השאלה נשאלת עדיין אך
שכל  בזה יש בוודאי אבל הבורא, ציווי שזהו בגלל מצוות ולקיים תורה ללמוד שצריכים אמת הן

ובינתכם" חכמתכם "היא התורה שהרי ישראל,109עמוק, בני שכל בזה וההסברה השכל מהו ולכאורה, .
ש  שמיכה הכבוד, בענני כמו - סוכה באותה לישב יכולים לנכרי, שנשאת אחת לנערה עד גדול נשא מכהן

עם  ויחד ואיתמר, אלעזר ואביהוא נדב ואהרן, משה עם יחד הכבוד ענני באותם מוקף היה פסל, עמו
הקצה?! אל הקצה מן הפכים שהם בשעה בה - המשכן

מצוות  מלאים ישראל פושעי ש"אפילו הגמרא דברי ד) (סעיף לעיל כמוזכר - בזה וההסברה
אצלו 39כרימון" יש ואם מצוות, זה הרי פושעֿישראל, אפילו ישראל, איש ממולא שבו שהענין והיינו, ,

בחיצוניותו  שנדבק מה רק זה הרי - .110עבירה

להוי' אתם "בנים שכולם - הכבוד ענני באותם אחת, בסוכה ישראל כל את שמאחד מה וזהו
הוא"111אלקיכם" ישראל שחטא ו"אףֿעלֿפי ,112.

.ÁÈיהיה אלא בהעלם, יהיה לא זה שענין הוא הקב"ה של שרצונו כיון lretaeאמנם, ielba,לכן ,
בגלל  ואתרוג, לולב שמנענעים כמו - שאקל") א און טרייסל ("א וזעזוע נענוע ליהודי נותנים לזמן ַַָמזמן
וה"אתרוג" ה"לולב" ה"הדס" עם שה"ערבה" מתגלה ואז - לולב" נטילת על וצונו במצוותיו ש"קדשנו

שלם" בלבב רצונך לעשות אחת "אגודה  כולם .113הם
בה  שאין "ערבה" הוא והשני ריח, בו ויש טעם בו שיש "אתרוג" הוא האחד הנה - הנענועים קודם

ריח  ולא טעם מ"משמרת 114לא אחת" "נערה וזו גדול", "כהן בשם נקרא זה - לעיל האמור ובסגנון ,
כפי  הענינים רק ונשארים שבחיצוניות, הענינים כל את הנענוע מסיר - הנענועים עלֿידי אבל בילגה";
עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם כולם, שוים שבזה שלהם, העצם ומתגלה בפנימיותם, שהם

מימיך". ו"שואב

ומתוך  לבב וטוב שמחה מתוך זאת עשו - אתכם לנענע בנסיון הצורך מהו הקב"ה: מבקש זה ועל
הרחבה!

בגמרא  איתא שנתנבאו 115אמנם נביאות ושבע נביאים ושמונה מארבעים יותר טבעת הסרת "גדולה
ואילו למוטב, החזירום לא שכולן לישראל, מספרת להן הגמרא אבל למוטב", החזירתן טבעת הסרת

יסתפקו  אלא לכך, זקוקים יהיו שלא שמוטב שכל") אויפן כאּפן זיך ("מ'זאל בשכלם שיתפסו כדי ַָזאת
למוטב. ויחזרו בפועל, הדבר היה כאילו לעצמם ויציירו כו'", "גדולה הגמרא בדברי

כולה" זהב "מנורת הם ישראל בני שכל יראו וכשיביטו ה"קליפה", תיפול עד 116ואז זהב "מקשה ,
היא" מקשה פרחה עד למטה 117ירכה ירד "שהעליון ד"מקשה", ענין שזהו אחת", מנורה ופרחה "ירכה ,

שלמטה  ומה למטה שלמעלה מה נעשה אותה, שמקישים המקשה ("שעלֿידי למעלה" עולה והתחתון
הפרחים" עם הירך אחד באמת יהיה "ואז הנרות"118למעלה"), את ד"בהעלותך ובאופן על 119, דקאי ,

אדם" נשמת ה' תורה'120"נר ב'לקוטי הזקן רבינו שמבאר לא 121(כפי ישראל שבני מזה, ויתירה ,(
יוצאה אורה ש"משם פועלים אלא בעצמם, בלהאיר שקופים mlerl"122מסתפקים "חלוני עלֿידי

במסכת 123אטומים" הגמרא (כדברי בישראל" שורה שהשכינה עולם לבאי היא "עדות ועלֿידיֿזה ,
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ו.109) ד, ואתחנן
וש"נ.110) עה. ע' החדשה (בהוצאה תרנ"ט סה"מ גם ראה
א.111) יד, ראה פ'
רע"א.112) מד, סנהדרין
הנוראים.113) ימים תפלת נוסח
יב.114) פ"ל, ויק"ר
אחת 115) מרדות "טובה א: ז, ברכות גם וראה א. יד, מגילה

מלקיות". מכמה יותר אדם של בלבו

ב.116) ד, זכרי'
ד.117) ח, בהעלותך
ואילך.118) א לג, בהעלותך לקו"ת
ב.)119 שם, בהעלותך

כז.120) כ, משלי
בהעלותך.121) ר"פ
ועוד.122) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ובפרש"י.123) ד ו, מלכיםֿא



g"kyz'dלו ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

חושך 124שבת  את שמאירים אלו הם ישראל שבני והיינו, כו'"), היא עדות אלא צריך.. הוא לאורה "וכי :
עולם" לאור יהיה.. ש"ה' ופועלים לאורך"125העולם גוים ש"הלכו כיון ,126.

ה"יון" את שמנצחים באופן אלא היוונים, שרצו כפי לא - טהור בשמן צורך יש זה שבשביל אלא
כהןֿגדול  של בחותמו שחתום שמן פך מוצאים בוודאי ואז היצרֿהרע, שהוא מישראל אחד ,70שבכל

כולו. העולם את מאירים ובאורה המנורה, את מדליקים ובו

.ËÈ עד בשר, לעיני זאת מראה אזי - בספרים שמבואר מה מספיק שלא רואה הקב"ה כאשר אמנם,
ארץ" אפסי כל "ראו :127שאפילו

וה"חוקה" ישראל, ארץ מאשר יותר בעיניהם חן מוצאת שארצותֿהברית הכריזו עתה שעד כאלו ישנם
להבדיל, משפט", ה"חושן של ה"חוקה" מאשר יותר בעיניהם חן מוצאת לונדון של ָָ("קאנסטיטושאן")
של  ל"כנענים" שייכות להם יש אלא כנען, ארץ את שכבשו שבטים לי"ב שייכות להם שאין והכריזו
נחלץ  ולכן ויושר, צדק עלֿפי אינו כנען, ובראשם האומות שבעת וגירוש שכיבוש באמרם, כנען, ארץ

"כנעני". להיות הוא גם ומצטרף והיושר הצדק לטובת אן") זיך ער  ָ("נעמט

זעזוע, לו כשנתנו אבל געטאן"), טרייסל ("א זעזוע לו שנתנו קודם - אמורים דברים במה ַָובכן:
להשאר  רצונך אם והן "כנעני", בשם לעצמך קורא אתה אם הן אליך, היא הכוונה שמע! לו: ואמרו

ויעקב, יצחק אברהם בן ולהשאר הקודש, ארץ ישראל, בארץ

במדרש  שמצינו ועד "ישראל", בשם נקרא יעקב שגם נקרא 128- ו"יצחק ישראל" נקרא "אברהם שגם
אלקים  עם "שרית שם על "ישראל", השם לו שניתן יעקב, שם על נקראים הם שגם והיינו ישראל", שמו

ותוכל" אנשים מלאכים 129ועם מ"אלקים", אפילו מתפעל ואינו שבעולם, מ"אנשים" מתפעל שאינו ,
הטבע  -130וכחות הקב"ה של שליחותו את שממלאים אלקיכם", להוי' אתם ש"בנים בידעו  ,

לארץ  להכנס הכנענים של ליורשים להניח שלא להלחם הולך שהוא לצעוק ה"כנעני" מתחיל אזי
ישראל!...

המערבי" ל"כותל מגיע - הדת נגד צעק עכשיו שעד מי כן הסברה...131וכמו שום בלי בבכי ומתפרץ

דעתו  לפי בחשבו כאן, ללמוד כדי לארצותֿהברית מארץֿישראל ברח כן לפני אחד שיום מי וכן
בחזרה  רץ הוא גם הנה - ברוחניות "יורד" יהיה דבר של שלאמיתו בשעה בה "עולה", יהיה ֿ ידיֿזה שעל

הקודש! לארץ גויים יכנסו שלא כדי בסכנה עצמו ומעמיד ישראל, לארץ

הפעולה את רואים בני ובזה שבין החילוקים וכל השינויים כל מתבטלים שעלֿידיֿזה – הזעזוע של
ולא  ישראל, לבני שייכת ישראל שארץ יודע שהוא - מישראל אחד בכל שישנו ה"עצם" ומתגלה ישראל ,
ולא  ביתֿהמקדש, עם המערבי" "הכותל שנמצא היכן הוא ישראל ארץ של שמקומה יודע והוא לכנענים,
הימים" "דברי לא - הימים בדברי כמבואר כו', המירו שאחרֿכך אלו לילך רצו (שלשם ַַב"אוגאנדא"

הגויים). של הימים דברי אלא האמיתי ,

כדאי  שבשבילו ענין אלא משני, ענין או מהֿבכך, של ענין רק זה שאין באופן אצלו נעשה זה ִוענין
אביך" ומבית וממולדתך מארצך לך "לך - בהם שהורגל הענינים כל את לעזוב אפילו 132לו ולשכוח ,

אתמול  עד אשר הפכית, למפלגה ששייך מישהו ולשרת ולילך המפלגה, ראש ועל שלו, המפלגה על
שהנהגתו  עליו צועק  והיה גשמיים, בענינים ולא רוחניים בענינים לא מבין שאינו לטיפש, אותו החשיב
מעצמו, מתייצב ואףֿעלֿפיֿכן אנושי, בגדר ולא היושר, והיפך הטוב היפך מ"סאציאליזם", היפך ַָהיא
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וש"נ.124) ב. כב,
כ.125) ס, ישעי'
ג.126) שם,
ג.127) צח, תהלים יו"ד. נב, ישעי'
ג.128) פס"ג, ב"ר

כט.129) לב, וישלח
ואילך.130) פ"ו ח"ב מו"נ ראה
וש"נ.131) .52 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
לך.132) לך ר"פ
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לגרש  שרוצה הגוי נגד להלחם בסכנה עצמו להעמיד חייו, גורל את בידו שמוסר ואומר הטוב, ברצונו
הקודש!... מארץ אותו

אומות, שבעה משם לגרש תחילה והוצרכו שם, נולדו לא ישראל שבני יודע הוא הרי ולכאורה:
נשמה" כל תחיה ש"לא והצדק?!133ובאופן היושר היפך -

השמים  את אלקים ברא "בראשית התורה: על פירושו את רש"י שמתחיל כפי - בזה ההסברה אך
גויים  נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח הארץ", בראה 134ואת הוא היא, הקב"ה של הארץ כל ..

בעולם  חלק שישנו והיינו, לנו", ונתנה מהם נטלה וברצונו להם, נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה
להם"). ("לתת ישראל לבני ינתן ואחרֿכך גוים", "נחלת תחילה שיהיה באופן מלכתחילה שנברא

"נחלת  תחילה שתהיה - הפוך בסדר זאת לעשות הקב"ה הוצרך למה לשאול: מקום יש ולכאורה
להם"?! "לתת יהיה ואחרֿכך גוים"

זוהי  אבל קושיות. שאל - לעשות מה לך אין טוב... - הקב"ה על קושיא לשאול רצונך ובכן:
המציאות!

של  לפשוטו אלא באתי לא "אני (שהרי קטנים לילדים התורה על פירושו את רש"י מתחיל ובזה
עלֿידי 135מקרא" ולא התורה, עלֿידי – לעמו" "הגיד זה ו"כח" מעשיו", "כח הקב"ה, של הכח שזהו - (

מעשיו  "כח העולם; אומות שבעים הסכמת עלֿידי ולא ה"או"ם", של ("טשארטער") ַ"כתבֿהזכויות"
אליהם  הגיעה אופן באיזה לבאר וממשיך ישראל. לבני שייכת שארץֿישראל בתורה בכתבו - לעמו" הגיד
לבני  ניתנה ואחרֿכך לגוים, זמן למשך ניתנה שתחילה היינו, גוים", נחלת להם "לתת - ישראל ארץ

עולם". "ברית של באופן ישראל

לבני  ולא ל"כנען", שייך להיות העדיף ולכן והיושר, הצדק היפך שזהו קודם אחד יום שצעק ומה
שנים", "פי להם שמגיע וטוענים אברהם, בכור ישמעאל, יורשי כשבאים ובפרט ויעקב, יצחק אברהם
נכנס  ואינו הנ"ל, הטענות כל כלל לו נוגע לא - אברהם של מנוחתו מקום את לקבל צריכים והם
שיכריעו  ב"האג" העולם אומות של העליון" המשפט ל"בית פונה ואינו בזה, ופלפול ַלשקלאֿוטריא

"שם  - לאו ואם טוב. מה מסתלק, אתה אם לגוי: ואומר הגבול, על הרובה עם נעמד הוא אלא 136בזה,

גוים". נחלת להם "לתת - ישראל לבני שייכת ישראל שארץ כיון להכנס, מניחו ואינו תהא...",

" אבל ויצחק, ישמעאל אמנם היו זרע"wgviaלאברהם לך אבל 137יקרא ויעקב, עשו היו וליצחק ,
"a"יצחק כל ולא ,138יצחק,

כל  אבל גוים", "נחלת ישראל ארץ היתה ובכלל הבכור, היה ישמעאל וגם הבכור, אמנם היה עשו
הגיד  מעשיו ש"כח - זאת מרגיש הוא הרי יודע, אינו ואם - יודע הוא כלל; לו נוגע לא וההסברה השכל

ישראל. לבני ניתנה ואחרֿכך גוים", "נחלת תחילה שהיתה ארץ להם" "לתת לעמו",

טפלים, בענינים רק לא לעיל, וכאמור המחיצות, כל מתבטלות הזעזוע שעלֿידי שרואים מה וזהו
על  להגן בשביל בסכנה חייו את שמעמיד באופן אלא שם, וחציו כאן חציו ענינים, ב' לו שיש באופן

גוים". נחלת להם "לתת בפסוק: שנאמר כפי שתהיה ארץֿישראל

.Î נקוד הנ"ל:ועוד לענין בקשר ה
ואלו  גוים", נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו ש"כח ואומרים שחוזרים אלו סוגים: בשני צורך יש

גוים". ה"נחלת את יטלו שלא ומגינים הגבול על בפועל שעומדים

קודמות  בהתוועדויות דוד 139וכמדובר בזמן שהיה כפי או ו"זבולון", ד"יששכר" הסוגים שני שישנם
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טז.133) כ, שופטים פ'
ו.134) קיא, תהלים
ח.135) ג, בראשית פרש"י
א.136) פח, שבת - חז"ל לשון ע"פ

יב.137) כא, וירא
א.138) לא, נדרים
תשכ"ז 139) - סי"ג פינחס וש"פ סמ"ח תמוז י"ב שיחת
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חושך 124שבת  את שמאירים אלו הם ישראל שבני והיינו, כו'"), היא עדות אלא צריך.. הוא לאורה "וכי :
עולם" לאור יהיה.. ש"ה' ופועלים לאורך"125העולם גוים ש"הלכו כיון ,126.

ה"יון" את שמנצחים באופן אלא היוונים, שרצו כפי לא - טהור בשמן צורך יש זה שבשביל אלא
כהןֿגדול  של בחותמו שחתום שמן פך מוצאים בוודאי ואז היצרֿהרע, שהוא מישראל אחד ,70שבכל

כולו. העולם את מאירים ובאורה המנורה, את מדליקים ובו

.ËÈ עד בשר, לעיני זאת מראה אזי - בספרים שמבואר מה מספיק שלא רואה הקב"ה כאשר אמנם,
ארץ" אפסי כל "ראו :127שאפילו

וה"חוקה" ישראל, ארץ מאשר יותר בעיניהם חן מוצאת שארצותֿהברית הכריזו עתה שעד כאלו ישנם
להבדיל, משפט", ה"חושן של ה"חוקה" מאשר יותר בעיניהם חן מוצאת לונדון של ָָ("קאנסטיטושאן")
של  ל"כנענים" שייכות להם יש אלא כנען, ארץ את שכבשו שבטים לי"ב שייכות להם שאין והכריזו
נחלץ  ולכן ויושר, צדק עלֿפי אינו כנען, ובראשם האומות שבעת וגירוש שכיבוש באמרם, כנען, ארץ

"כנעני". להיות הוא גם ומצטרף והיושר הצדק לטובת אן") זיך ער  ָ("נעמט

זעזוע, לו כשנתנו אבל געטאן"), טרייסל ("א זעזוע לו שנתנו קודם - אמורים דברים במה ַָובכן:
להשאר  רצונך אם והן "כנעני", בשם לעצמך קורא אתה אם הן אליך, היא הכוונה שמע! לו: ואמרו

ויעקב, יצחק אברהם בן ולהשאר הקודש, ארץ ישראל, בארץ

במדרש  שמצינו ועד "ישראל", בשם נקרא יעקב שגם נקרא 128- ו"יצחק ישראל" נקרא "אברהם שגם
אלקים  עם "שרית שם על "ישראל", השם לו שניתן יעקב, שם על נקראים הם שגם והיינו ישראל", שמו

ותוכל" אנשים מלאכים 129ועם מ"אלקים", אפילו מתפעל ואינו שבעולם, מ"אנשים" מתפעל שאינו ,
הטבע  -130וכחות הקב"ה של שליחותו את שממלאים אלקיכם", להוי' אתם ש"בנים בידעו  ,

לארץ  להכנס הכנענים של ליורשים להניח שלא להלחם הולך שהוא לצעוק ה"כנעני" מתחיל אזי
ישראל!...

המערבי" ל"כותל מגיע - הדת נגד צעק עכשיו שעד מי כן הסברה...131וכמו שום בלי בבכי ומתפרץ

דעתו  לפי בחשבו כאן, ללמוד כדי לארצותֿהברית מארץֿישראל ברח כן לפני אחד שיום מי וכן
בחזרה  רץ הוא גם הנה - ברוחניות "יורד" יהיה דבר של שלאמיתו בשעה בה "עולה", יהיה ֿ ידיֿזה שעל

הקודש! לארץ גויים יכנסו שלא כדי בסכנה עצמו ומעמיד ישראל, לארץ

הפעולה את רואים בני ובזה שבין החילוקים וכל השינויים כל מתבטלים שעלֿידיֿזה – הזעזוע של
ולא  ישראל, לבני שייכת ישראל שארץ יודע שהוא - מישראל אחד בכל שישנו ה"עצם" ומתגלה ישראל ,
ולא  ביתֿהמקדש, עם המערבי" "הכותל שנמצא היכן הוא ישראל ארץ של שמקומה יודע והוא לכנענים,
הימים" "דברי לא - הימים בדברי כמבואר כו', המירו שאחרֿכך אלו לילך רצו (שלשם ַַב"אוגאנדא"

הגויים). של הימים דברי אלא האמיתי ,

כדאי  שבשבילו ענין אלא משני, ענין או מהֿבכך, של ענין רק זה שאין באופן אצלו נעשה זה ִוענין
אביך" ומבית וממולדתך מארצך לך "לך - בהם שהורגל הענינים כל את לעזוב אפילו 132לו ולשכוח ,

אתמול  עד אשר הפכית, למפלגה ששייך מישהו ולשרת ולילך המפלגה, ראש ועל שלו, המפלגה על
שהנהגתו  עליו צועק  והיה גשמיים, בענינים ולא רוחניים בענינים לא מבין שאינו לטיפש, אותו החשיב
מעצמו, מתייצב ואףֿעלֿפיֿכן אנושי, בגדר ולא היושר, והיפך הטוב היפך מ"סאציאליזם", היפך ַָהיא
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וש"נ.124) ב. כב,
כ.125) ס, ישעי'
ג.126) שם,
ג.127) צח, תהלים יו"ד. נב, ישעי'
ג.128) פס"ג, ב"ר

כט.129) לב, וישלח
ואילך.130) פ"ו ח"ב מו"נ ראה
וש"נ.131) .52 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
לך.132) לך ר"פ
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לגרש  שרוצה הגוי נגד להלחם בסכנה עצמו להעמיד חייו, גורל את בידו שמוסר ואומר הטוב, ברצונו
הקודש!... מארץ אותו

אומות, שבעה משם לגרש תחילה והוצרכו שם, נולדו לא ישראל שבני יודע הוא הרי ולכאורה:
נשמה" כל תחיה ש"לא והצדק?!133ובאופן היושר היפך -

השמים  את אלקים ברא "בראשית התורה: על פירושו את רש"י שמתחיל כפי - בזה ההסברה אך
גויים  נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו "כח הארץ", בראה 134ואת הוא היא, הקב"ה של הארץ כל ..

בעולם  חלק שישנו והיינו, לנו", ונתנה מהם נטלה וברצונו להם, נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה
להם"). ("לתת ישראל לבני ינתן ואחרֿכך גוים", "נחלת תחילה שיהיה באופן מלכתחילה שנברא

"נחלת  תחילה שתהיה - הפוך בסדר זאת לעשות הקב"ה הוצרך למה לשאול: מקום יש ולכאורה
להם"?! "לתת יהיה ואחרֿכך גוים"

זוהי  אבל קושיות. שאל - לעשות מה לך אין טוב... - הקב"ה על קושיא לשאול רצונך ובכן:
המציאות!

של  לפשוטו אלא באתי לא "אני (שהרי קטנים לילדים התורה על פירושו את רש"י מתחיל ובזה
עלֿידי 135מקרא" ולא התורה, עלֿידי – לעמו" "הגיד זה ו"כח" מעשיו", "כח הקב"ה, של הכח שזהו - (

מעשיו  "כח העולם; אומות שבעים הסכמת עלֿידי ולא ה"או"ם", של ("טשארטער") ַ"כתבֿהזכויות"
אליהם  הגיעה אופן באיזה לבאר וממשיך ישראל. לבני שייכת שארץֿישראל בתורה בכתבו - לעמו" הגיד
לבני  ניתנה ואחרֿכך לגוים, זמן למשך ניתנה שתחילה היינו, גוים", נחלת להם "לתת - ישראל ארץ

עולם". "ברית של באופן ישראל

לבני  ולא ל"כנען", שייך להיות העדיף ולכן והיושר, הצדק היפך שזהו קודם אחד יום שצעק ומה
שנים", "פי להם שמגיע וטוענים אברהם, בכור ישמעאל, יורשי כשבאים ובפרט ויעקב, יצחק אברהם
נכנס  ואינו הנ"ל, הטענות כל כלל לו נוגע לא - אברהם של מנוחתו מקום את לקבל צריכים והם
שיכריעו  ב"האג" העולם אומות של העליון" המשפט ל"בית פונה ואינו בזה, ופלפול ַלשקלאֿוטריא

"שם  - לאו ואם טוב. מה מסתלק, אתה אם לגוי: ואומר הגבול, על הרובה עם נעמד הוא אלא 136בזה,

גוים". נחלת להם "לתת - ישראל לבני שייכת ישראל שארץ כיון להכנס, מניחו ואינו תהא...",

" אבל ויצחק, ישמעאל אמנם היו זרע"wgviaלאברהם לך אבל 137יקרא ויעקב, עשו היו וליצחק ,
"a"יצחק כל ולא ,138יצחק,

כל  אבל גוים", "נחלת ישראל ארץ היתה ובכלל הבכור, היה ישמעאל וגם הבכור, אמנם היה עשו
הגיד  מעשיו ש"כח - זאת מרגיש הוא הרי יודע, אינו ואם - יודע הוא כלל; לו נוגע לא וההסברה השכל

ישראל. לבני ניתנה ואחרֿכך גוים", "נחלת תחילה שהיתה ארץ להם" "לתת לעמו",

טפלים, בענינים רק לא לעיל, וכאמור המחיצות, כל מתבטלות הזעזוע שעלֿידי שרואים מה וזהו
על  להגן בשביל בסכנה חייו את שמעמיד באופן אלא שם, וחציו כאן חציו ענינים, ב' לו שיש באופן

גוים". נחלת להם "לתת בפסוק: שנאמר כפי שתהיה ארץֿישראל

.Î נקוד הנ"ל:ועוד לענין בקשר ה
ואלו  גוים", נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו ש"כח ואומרים שחוזרים אלו סוגים: בשני צורך יש

גוים". ה"נחלת את יטלו שלא ומגינים הגבול על בפועל שעומדים

קודמות  בהתוועדויות דוד 139וכמדובר בזמן שהיה כפי או ו"זבולון", ד"יששכר" הסוגים שני שישנם
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טז.133) כ, שופטים פ'
ו.134) קיא, תהלים
ח.135) ג, בראשית פרש"י
א.136) פח, שבת - חז"ל לשון ע"פ

יב.137) כא, וירא
א.138) לא, נדרים
תשכ"ז 139) - סי"ג פינחס וש"פ סמ"ח תמוז י"ב שיחת
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והיה  הצבא, על שהיה צרויה בן יואב של וענינו תהלים, ואמירת תפילות בתורה, שעסק דוד של ענינו -
הגמרא  כדברי בשניהם, דוד 140צורך עסק לא - יואב ואילמלא מלחמה, יואב עשה לא - דוד "אילמלא

אומרת  התורה שהרי התורה, של הגיבוי לולי טענה, שום לו היתה לא - לבדו יואב ובפשטות: בתורה",
שרצונו  כיון התורה, לימוד עם לבדו דוד מספיק לא וכן קדוש"; ל"גוי שייכת הקודש, ארץ ישראל, שארץ
ויאחז  הצבא, על יהיה צרויה בן שיואב צורך יש ולכן הטבע, בדרך ההנהגה שתהיה הוא הקב"ה של

ה'. מלחמת וילחם נשק כלי

זבולון  עלֿידי יששכר של ש"תורתו לפי ליששכר", זבולון "הקדים וזבולון שביששכר וכשם
הצבא"141היתה" על צרויה בן "יואב למלחמה, ויוצאים בצבא שנמצאים לאלו קדימה יש כן כמו ,142,

שעומד  בישראל צבא ביוצא צורך שיש שכשם לדעת צריך אבל בסכנה; עצמם ומעמידים נפשם שמוסרים
מלחמה". יואב עשה לא - דוד "אילמלא שהרי דוד, של התורה בעסק צורך יש כן כמו הגבול, על

.‡Î:שלו מהמקצוע משל רוצה אחד כל שהרי - גופא מהצבא לזה דוגמא להביא ויש
החזית, מן רחוק איֿשם מוגן במקום אלא סכנה, של במקום הגבול, על נמצא לא - הצבא על המפקד

המלחמה. לעריכת הדרושים והתכסיסים התכניות את ומכין ובשלוה, במנוחה בקורֿרוח, יושב ושם

עצמם  את להעמיד לחזית חבירו ואת בנו את ששולח היתכן לומר: הצבא מפקד יכול ולכאורה,
הכתוב  ובלשון אחר?! מישהו שיערוך למלחמה תכניות ומכין בעורף יושב הוא ואילו :143בסכנה,

("שטאּב המפקדה" "מטה את ינעל ולכן, פה"?! תשבו ואתם למלחמה יבואו בעצמו "האחיכם וילך ,(" ַ
ל"חזית".

חורבן  תביא - אדרבה אלא תועלת, תביא שלא בלבד זו לא כזו, שהנהגה פשוט, וגם מובן והרי
הנצחון. היפך רחמנאֿליצלן,

ויכין  בטוח במקום ישב שהמפקדֿהראשי צורך יש ינצח, בחזית שהחייל כדי גופא, שבצבא וכשם
כולו: העם לכללות בנוגע יותר רחב במובן הוא כן - המלחמה את שעורך לחייל התכניות את

מוכרח  הטבע, בדרך המלחמה וניהול התכניות בעריכת יצליחו שלו המפקד עם יחד שהצבא כדי
התכניות  שיצליחו כדי הרוחניות התכניות כל את שעורכים אלו - דוד עלֿידי בתורה העסק להיות
אלא  תועלת, מביאים שאינם בלבד זו לא הנה הרוחניות, התכניות עריכת את עוזבים הם ואם הגשמיות;

רחמנאֿליצלן. האויב מפלת והיפך הנצחון היפך את גורמים הם

נחשב  כך - ("דיזערטער") ל"עריק" נחשב החזית מן ובורח בחזית שהעמידוהו שמי כשם ולכן:
יואב  מנצח בתורה העסק שבזכות (כיון ולילה יומם תורה ללמוד כדי בישיבה שהושיבוהו מי ל"עריק"
וכו'); מדליה מגיע לו וגם לוחם, הוא שגם להראות (כדי מהישיבה ובורח הגמרא את סוגר והוא בצבא),

האויב. לפני החזית את ופותח ממקומו עורק הוא אדרבה: אלא לנצחון, מסייע שאינו בלבד זו לא

.·Î:יותר גדול שכרו וממילא בתורה, לעוסק יותר גדול נסיון יש מסויים שבפרט ולהעיר,
בעיתונים, אודותיו מדפיסים כבוד, ציוני לו נותנים שכמו, על טופחים כולם - בחזית שנמצא מי
ומבלי  בחזית, שהיה זה שהוא ובניֿבניו, ובניו ובניֿביתו הוא הכבוד, לכל וזוכה בדרגה, אותו מעלים

פלוני. ומושב פלונית עיר וכבש כו', ירה להתיירא

מחרפים  מתעסק, הוא במה יודעים שלא אלו הנה - בתורה ועוסק בעורף שיושב מי זאת, ולעומת
פה"?! תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם  היתכן?! אותו: ומגדפים

אם  שהרי - בצבא היוצאים לאנשים ומאכל מזון לספק בעורף תפקידו אודות שיודעים אלו ואפילו
ומאכל  למזון זקוקים גשמיים ומאכל ומזון כליֿנשק, להם שיש מה יעזור לא ומאכל, מזון להם יהיה לא
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הוא  שלו החלק הרי - במלחמה נצחון להיות יכול לא רוחני, ומאכל מזון מספקים לא שאם כך רוחניים,
רואים שלא כיון (כלשון גרוע, בלבנה" טוות) (נשים מוזרות בו ונותנים ש"נושאים ועד שפעל, מה

פחדן!...144הגמרא  הנך - פה"?! תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם וצועקים: והולכים ,(

הגשמי  הנצחון בנוי שעליו וה"יסוד" ה"עורף" ושזהו התורה, לימוד של החשיבות את להם ולהסביר
זאת! להבין כלל רוצה שאינו - והעיקר זאת, לשמוע סבלנות יש אחד לכל לא הנה -

- גדולה בכותרת בעיתון אודותיו ולהדפיס לדבר, שייך לא בוודאי - כבוד לאותות בנוגע וממילא,
אודותיו יפרסמו שלא הלוואי שייך.i`pblהנה לא בוודאי לשבח, אבל ,

הבאת  אתה ואילו שלם, טנק מהמלחמה הביא ה"שכן" אשתו: לו אומרת הביתה, בבואו כן, ואחרי
לגמרא  טנק להשוות יכולים וכי כתיקונם; בשנים שנה, וחמישים מאה לפני שנדפסה ישנה גמרא עמך

לה!... לענות מה לו ואין ישנה?!...

.‚Î"אור "תורה של ענינה המציאות 145וזהו שנחוצה שכשם ובעניננו, שהוא, כפי ענין כל להאיר -
המלך, היה דוד ואדרבה: בתורה; שעוסק דוד של המציאות נחוצה כך הצבא", על צרויה בן "יואב של

צרויה. בן יואב עלֿידי היה בפועל  הערים שכיבוש אלא שלו, השר היה צרויה בן יואב ואילו
הרי  במלחמה, מנצחים כיצד יותר בעומק קצת להתבונן רוצים ואינם בשר, בעיני הרואים אלו ולכן:

ויורה; החזית על בןֿאדם שעומד הטבע, בדרך האחרון השלב את רואים הם

וטף  נשים אנשים וכמה בכמה לפניֿכן צורך יש בחזית, לעמוד יוכל שפלוני שכדי - היא האמת אבל
ה"עורף", את שיכינו

אדם יהיה שהחייל שיבטיח מי שיהיה - העיקרים שבכל העיקרי ידיו igוהצורך תחת יהיו אם גם כי ,
וכיצד  מאומה, יפעל לא רחמנאֿליצלן, חי אדם אינו אם הנה ביותר, והמשובחים הטובים כליֿהנשק כל

ימינו" ואורך "חיינו שהיא תורה, שלומד יהודי כשיש - חי אדם החייל ומצלא"146נעשה "מגנא והיא ,147

ישראל. כלל ועל התורה לומד על

בנ  וזבולון:ועלֿדרךֿזה ליששכר וגע

העיקר" הוא ש"המעשה כיון הרי - שכר לנתינת השכר 148בנוגע את מקבל שהוא קודם, זבולון לכן ,
לנהל  כיצד לזבולון מראה ומי שכר, מקבל שזבולון לכך הסיבה אבל יששכר; בא אחריו ורק תחילה,

יששכר. של בלימודו צורך יש זה בשביל - במסחר יצליח שאז התורה, עלֿפי כדבעי, המסחר את

רוצה  אם שמחליט זבולון, של לכספו זקוק הוא בזיונות: ליששכר יש - בחיצוניות מסתכלים כאשר
תלויה  במסחר שהצלחתם בארצותֿהברית לגבירים להסביר צריך כאשר בצמצום. או רחבה ביד ליתן
זאת  שיעשו או רחבה, ביד בישיבה לתמוך  עליהם שיפעלו יתכן - תורה לומדים שבה בישיבה בתמיכתם
היו  מקומות שבכמה הש"ס, בזמן עוד שהיה וכפי כולו. העולם בכל ועלֿדרךֿזה בצמצום.

לעמיֿהארץ. זקוקים תלמידיֿחכמים

לנהל  כיצד לזבולון המורה הוא שיששכר - בחיים הוראה שנותנת אמת', 'תורת שמבהירה מה וזהו
אבל  וברגליו, בידיו המסחר פעולת נעשית גופא זבולון שאצל וכמו במסחר, שיצליח באופן המסחר את

שבראש. בחכמה צורך יש זה בשביל 

אחד, לכל קודם שכרו - ואדרבה למלחמה, היוצא בחייל צורך שיש - כולו העם בכללות ועלֿדרךֿזה
בריאותו  את שמבטיח תורה, שלומד במי צורך גם יש אבל בפועל, בסכנה עצמו את מעמיד שהוא כיון
נחשב  ל"חזית", וילך משמרתו את יעזוב ואם בישראל, צבא ביוצאי חיים וממשיך ה"עורף", של וחיותו

הנצחון. ענין היפך שזהו החזית, בעניני גם הסדר והיפך בלתיֿסדר וגורם ל"עריק",
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ועוד.144) (ובפרש"י. סע"ב ו, סוטה ע"פ
כג.145) ו, משלי
נצבים.146) ס"פ הכתוב לשון ע"פ - ערבית תפלת נוסח

א.147) כא, סוטה
מי"ז.148) פ"א אבות
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והיה  הצבא, על שהיה צרויה בן יואב של וענינו תהלים, ואמירת תפילות בתורה, שעסק דוד של ענינו -
הגמרא  כדברי בשניהם, דוד 140צורך עסק לא - יואב ואילמלא מלחמה, יואב עשה לא - דוד "אילמלא

אומרת  התורה שהרי התורה, של הגיבוי לולי טענה, שום לו היתה לא - לבדו יואב ובפשטות: בתורה",
שרצונו  כיון התורה, לימוד עם לבדו דוד מספיק לא וכן קדוש"; ל"גוי שייכת הקודש, ארץ ישראל, שארץ
ויאחז  הצבא, על יהיה צרויה בן שיואב צורך יש ולכן הטבע, בדרך ההנהגה שתהיה הוא הקב"ה של

ה'. מלחמת וילחם נשק כלי

זבולון  עלֿידי יששכר של ש"תורתו לפי ליששכר", זבולון "הקדים וזבולון שביששכר וכשם
הצבא"141היתה" על צרויה בן "יואב למלחמה, ויוצאים בצבא שנמצאים לאלו קדימה יש כן כמו ,142,

שעומד  בישראל צבא ביוצא צורך שיש שכשם לדעת צריך אבל בסכנה; עצמם ומעמידים נפשם שמוסרים
מלחמה". יואב עשה לא - דוד "אילמלא שהרי דוד, של התורה בעסק צורך יש כן כמו הגבול, על

.‡Î:שלו מהמקצוע משל רוצה אחד כל שהרי - גופא מהצבא לזה דוגמא להביא ויש
החזית, מן רחוק איֿשם מוגן במקום אלא סכנה, של במקום הגבול, על נמצא לא - הצבא על המפקד

המלחמה. לעריכת הדרושים והתכסיסים התכניות את ומכין ובשלוה, במנוחה בקורֿרוח, יושב ושם

עצמם  את להעמיד לחזית חבירו ואת בנו את ששולח היתכן לומר: הצבא מפקד יכול ולכאורה,
הכתוב  ובלשון אחר?! מישהו שיערוך למלחמה תכניות ומכין בעורף יושב הוא ואילו :143בסכנה,

("שטאּב המפקדה" "מטה את ינעל ולכן, פה"?! תשבו ואתם למלחמה יבואו בעצמו "האחיכם וילך ,(" ַ
ל"חזית".

חורבן  תביא - אדרבה אלא תועלת, תביא שלא בלבד זו לא כזו, שהנהגה פשוט, וגם מובן והרי
הנצחון. היפך רחמנאֿליצלן,

ויכין  בטוח במקום ישב שהמפקדֿהראשי צורך יש ינצח, בחזית שהחייל כדי גופא, שבצבא וכשם
כולו: העם לכללות בנוגע יותר רחב במובן הוא כן - המלחמה את שעורך לחייל התכניות את

מוכרח  הטבע, בדרך המלחמה וניהול התכניות בעריכת יצליחו שלו המפקד עם יחד שהצבא כדי
התכניות  שיצליחו כדי הרוחניות התכניות כל את שעורכים אלו - דוד עלֿידי בתורה העסק להיות
אלא  תועלת, מביאים שאינם בלבד זו לא הנה הרוחניות, התכניות עריכת את עוזבים הם ואם הגשמיות;

רחמנאֿליצלן. האויב מפלת והיפך הנצחון היפך את גורמים הם

נחשב  כך - ("דיזערטער") ל"עריק" נחשב החזית מן ובורח בחזית שהעמידוהו שמי כשם ולכן:
יואב  מנצח בתורה העסק שבזכות (כיון ולילה יומם תורה ללמוד כדי בישיבה שהושיבוהו מי ל"עריק"
וכו'); מדליה מגיע לו וגם לוחם, הוא שגם להראות (כדי מהישיבה ובורח הגמרא את סוגר והוא בצבא),

האויב. לפני החזית את ופותח ממקומו עורק הוא אדרבה: אלא לנצחון, מסייע שאינו בלבד זו לא

.·Î:יותר גדול שכרו וממילא בתורה, לעוסק יותר גדול נסיון יש מסויים שבפרט ולהעיר,
בעיתונים, אודותיו מדפיסים כבוד, ציוני לו נותנים שכמו, על טופחים כולם - בחזית שנמצא מי
ומבלי  בחזית, שהיה זה שהוא ובניֿבניו, ובניו ובניֿביתו הוא הכבוד, לכל וזוכה בדרגה, אותו מעלים

פלוני. ומושב פלונית עיר וכבש כו', ירה להתיירא

מחרפים  מתעסק, הוא במה יודעים שלא אלו הנה - בתורה ועוסק בעורף שיושב מי זאת, ולעומת
פה"?! תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם  היתכן?! אותו: ומגדפים

אם  שהרי - בצבא היוצאים לאנשים ומאכל מזון לספק בעורף תפקידו אודות שיודעים אלו ואפילו
ומאכל  למזון זקוקים גשמיים ומאכל ומזון כליֿנשק, להם שיש מה יעזור לא ומאכל, מזון להם יהיה לא
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א.140) מט, סנהדרין
יח.141) לג, ברכה פרש"י

טז.142) ח, שמואלֿב
ו.143) לב, מטות
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הוא  שלו החלק הרי - במלחמה נצחון להיות יכול לא רוחני, ומאכל מזון מספקים לא שאם כך רוחניים,
רואים שלא כיון (כלשון גרוע, בלבנה" טוות) (נשים מוזרות בו ונותנים ש"נושאים ועד שפעל, מה

פחדן!...144הגמרא  הנך - פה"?! תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם וצועקים: והולכים ,(

הגשמי  הנצחון בנוי שעליו וה"יסוד" ה"עורף" ושזהו התורה, לימוד של החשיבות את להם ולהסביר
זאת! להבין כלל רוצה שאינו - והעיקר זאת, לשמוע סבלנות יש אחד לכל לא הנה -

- גדולה בכותרת בעיתון אודותיו ולהדפיס לדבר, שייך לא בוודאי - כבוד לאותות בנוגע וממילא,
אודותיו יפרסמו שלא הלוואי שייך.i`pblהנה לא בוודאי לשבח, אבל ,

הבאת  אתה ואילו שלם, טנק מהמלחמה הביא ה"שכן" אשתו: לו אומרת הביתה, בבואו כן, ואחרי
לגמרא  טנק להשוות יכולים וכי כתיקונם; בשנים שנה, וחמישים מאה לפני שנדפסה ישנה גמרא עמך

לה!... לענות מה לו ואין ישנה?!...

.‚Î"אור "תורה של ענינה המציאות 145וזהו שנחוצה שכשם ובעניננו, שהוא, כפי ענין כל להאיר -
המלך, היה דוד ואדרבה: בתורה; שעוסק דוד של המציאות נחוצה כך הצבא", על צרויה בן "יואב של

צרויה. בן יואב עלֿידי היה בפועל  הערים שכיבוש אלא שלו, השר היה צרויה בן יואב ואילו
הרי  במלחמה, מנצחים כיצד יותר בעומק קצת להתבונן רוצים ואינם בשר, בעיני הרואים אלו ולכן:

ויורה; החזית על בןֿאדם שעומד הטבע, בדרך האחרון השלב את רואים הם

וטף  נשים אנשים וכמה בכמה לפניֿכן צורך יש בחזית, לעמוד יוכל שפלוני שכדי - היא האמת אבל
ה"עורף", את שיכינו

אדם יהיה שהחייל שיבטיח מי שיהיה - העיקרים שבכל העיקרי ידיו igוהצורך תחת יהיו אם גם כי ,
וכיצד  מאומה, יפעל לא רחמנאֿליצלן, חי אדם אינו אם הנה ביותר, והמשובחים הטובים כליֿהנשק כל

ימינו" ואורך "חיינו שהיא תורה, שלומד יהודי כשיש - חי אדם החייל ומצלא"146נעשה "מגנא והיא ,147

ישראל. כלל ועל התורה לומד על

בנ  וזבולון:ועלֿדרךֿזה ליששכר וגע

העיקר" הוא ש"המעשה כיון הרי - שכר לנתינת השכר 148בנוגע את מקבל שהוא קודם, זבולון לכן ,
לנהל  כיצד לזבולון מראה ומי שכר, מקבל שזבולון לכך הסיבה אבל יששכר; בא אחריו ורק תחילה,

יששכר. של בלימודו צורך יש זה בשביל - במסחר יצליח שאז התורה, עלֿפי כדבעי, המסחר את

רוצה  אם שמחליט זבולון, של לכספו זקוק הוא בזיונות: ליששכר יש - בחיצוניות מסתכלים כאשר
תלויה  במסחר שהצלחתם בארצותֿהברית לגבירים להסביר צריך כאשר בצמצום. או רחבה ביד ליתן
זאת  שיעשו או רחבה, ביד בישיבה לתמוך  עליהם שיפעלו יתכן - תורה לומדים שבה בישיבה בתמיכתם
היו  מקומות שבכמה הש"ס, בזמן עוד שהיה וכפי כולו. העולם בכל ועלֿדרךֿזה בצמצום.

לעמיֿהארץ. זקוקים תלמידיֿחכמים

לנהל  כיצד לזבולון המורה הוא שיששכר - בחיים הוראה שנותנת אמת', 'תורת שמבהירה מה וזהו
אבל  וברגליו, בידיו המסחר פעולת נעשית גופא זבולון שאצל וכמו במסחר, שיצליח באופן המסחר את

שבראש. בחכמה צורך יש זה בשביל 

אחד, לכל קודם שכרו - ואדרבה למלחמה, היוצא בחייל צורך שיש - כולו העם בכללות ועלֿדרךֿזה
בריאותו  את שמבטיח תורה, שלומד במי צורך גם יש אבל בפועל, בסכנה עצמו את מעמיד שהוא כיון
נחשב  ל"חזית", וילך משמרתו את יעזוב ואם בישראל, צבא ביוצאי חיים וממשיך ה"עורף", של וחיותו

הנצחון. ענין היפך שזהו החזית, בעניני גם הסדר והיפך בלתיֿסדר וגורם ל"עריק",
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ועוד.144) (ובפרש"י. סע"ב ו, סוטה ע"פ
כג.145) ו, משלי
נצבים.146) ס"פ הכתוב לשון ע"פ - ערבית תפלת נוסח

א.147) כא, סוטה
מי"ז.148) פ"א אבות
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.„Î:((יח (סעיף לעיל (כמוזכר המינים מד' דוגמא גם יש זה ובענין
ד' נטילת מצות קיום ידיֿחובת לצאת איֿאפשר – אתרוגים ד' יקחו אם אפילו בלבד, אתרוג עלֿידי
יחד  ומכולם בפניֿעצמה, וערבה בפניֿעצמו הדס בפניֿעצמו, לולב בפניֿעצמו, באתרוג צורך יש מינים.
המצוה  קיום להיות יכול לא כך ערבה, ללא המצוה קיום להיות יכול שלא כשם - אחת. מצוה עושים
ללא  המצוה קיום להיות יכול לא כך האתרוג, ללא המצוה קיום להיות יכול שלא וכשם אתרוג; ללא

הערבה.

שכשם  - במלחמה לנצחון בנוגע הוא צרויה וכן בן "יואב ללא במלחמה נצחון להיות שאיֿאפשר
בתורה. ועוסק שיושב דוד ללא במלחמה נצחון להיות יכול לא כך הצבא", על

יש  וביניהם ערבה, נשארת והערבה אתרוג נשאר שהאתרוג באופן אחת", אגודה כולם "יעשו וכאשר
בידענו  קדוש, לגוי שייכת תישאר הקודש שארץ להבטיח אחד, בכיוון הם שכולם אלא והדס, לולב
הגיד  מעשיו ש"כח כפי לנו, ונתנה מהם נטלה וברצונו גוים", "נחלת תחילה היתה יתברך שברצונו
אתה  כי פעול כל "וידע משלה", בכל ש"מלכותו תבל", יושבי כל וידעו "יכירו אזי - בתורה לעמו"
ישראל  שארץ וידעו" "יכירו וכולם בפועל), זאת יראו ֿ כלֿסוף וסוף בראשֿהשנה, שהתפללו (כפי פעלתו"

בירושלים" הקודש בהר להוי' והשתחוו גו' "ובאו ישראל, לעם משיח 149שייכת בביאת ממש, בקרוב ,
צדקנו.

***

.‰Î לעיל טובה 150דובר וקבלה בעבר בלתיֿטובים מעשים על גמורה חרטה התשובה, ענין אודות
ולשון), לשון בכל שמתורגם (כפי "חרטה" בשם זה ענין נקרא העולם אומות שבלשונות להבא, על

העולם  נברא שבו הלשון שזהו - הקודש בלשון הרמב"ן 151מהֿשאיןֿכן שכתב וכמו ש"הטעם..152,
ברא  ובו בו.. מדבר שהקב"ה.. הלשון (ש)הוא מפני.. הוא הקודש לשון התורה לשון קורין שרבותינו
כשאר  הסכמה דרך על הקדוש.. בלשוננו נקרא.. לא כי ספק ש"אין השל"ה שמביא וכפי וכו'", עולמו

הסכמיים 153הלשונות" בו"154(שהם הנקרא הדבר תכונת על מורים "כולם אלא ושרשו 155), (פנימיותו
התשובה. מצות בשם אלא) חרטה, בשם (לא נקרא זה הרי - ומקורו)

הפכי  שם אלא שונה, שם זה אין :156והרי

חדשה; ודרך חדש ענין ומתחיל עתה, עד בו שאחז ענין עוזב שהאדם - פירושה (כפשוטה) חרטה
דתיבת  המקור שהרי הדבר, אל השבה אלא חדש, ענין התחלת לא - להיפך - פירושה תשובה ואילו

ה  "ושב"."תשובה" "והשיב", מלשון וא

הכתוב  תוכן "שב"3וזהו הוא הרי "נתנה", שמשם דמכיון - נתנה" אשר האלקים אל תשוב "והרוח
ומקורו. לשרשו

ומקבל  גמורה, חרטה עבירה על מתחרט יהודי שכאשר - דברים של כפשוטם התשובה בענין הוא וכן
(ולא  שלו והמקור העצם הפנימיות, אל ש"שב" באופן זה הרי מצוה, לעשות ולהבא מכאן עצמו על

מציאותו). על שמתחרט באופן

פעמים  כמה (כמדובר בפועל להלכה בנוגע גם מתבטא זה התורה 157וענין פנימיות מוסר, לעניני בנוגע
הרמב"ם  ומסביר "לרצונו", נקרא ביתֿדין עלֿפי מעושה" ש"גט היא שההלכה - תורה) ש"זה 158וטעמי ,
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יג.149) כז, ישעי'
(150.309 ע' ח"נ (תו"מ 7 הערה תשכ"ז ראה ש"פ שיחת

וש"נ.
ד.151) פי"ח, ב"ר
ע'152) ח"ב מהורש"ב אדמו"ר אג"ק גם וראה יג. ל, תשא

וש"נ. ואילך. תתטז
פ"א.153) (שכ"ב. הכינויים שער מפרדס - א יא,

רע"א.154) עח, משפטים תו"א
פ"א.155) (שי"ט ד' בן שם שער מפרדס - א ג,
(156.17 ע' ח"ז (תו"מ ס"ג תשי"ג תשרי ו' שיחת גם ראה

וש"נ.
וש"נ.157) .363 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
ספ"ב.158) גירושין הל'

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

שתקפו  הוא ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל לעשות מישראל.. להיות רוצה לגרש.. רוצה שאינו
השבה  אלא חרטה, זו אין כדבעי, ומתנהג חוזר וכאשר טבעו, היפך היא העבירה שעשיית כך כו'",

האמיתי. לרצונו

השבה  אדרבה: אלא העיקר, על חרטה ימי עשרת לא - תשובה ימי עשרת אלו ימים נקראים ולכן
והעיקר. העצם אל

לעיל  שנתבאר מה ומעשה 159וזהו דיבור דמחשבה הענינים פרטי כל את וללקט לאסוף שצריך
הבורא  רצון לקיום - "הקהל" של ענין בהם ולפעול שונים, בענינים ומפורד" "מפוזר היו השנה שבמשך
בנוגע  גם אלא ולהבא, מכאן רק  לא התשובה ענין נעשה  ועלֿידיֿזה המצוות, וקיום התורה בלימוד

ל"זכיות". ועד "שגגות", מ"זדונות" לעשות - לעבר

.ÂÎ במדרש הכלל מובן 160ועלֿפי הרי - הוא גם מקיימם לעשות, לישראל מצוה שהקב"ה שהמצוות
להקב"ה: בנוגע גם שייך התשובה לענין בנוגע לעיל שהאמור

לפניו"? וידוע גלוי "הכל הרי - התשובה ענין הקב"ה אצל שייך איך מובן: אינו לכאורה

סוכה  במסכת הגמרא דברי עלֿפי – הוא הענין זו)161אך מסכתא לסיום בנוגע לעיל דובר (שהרי
(של  יום 162שה "ארבעה (בכל הקב"ה עליהן מתחרט דכתיב 163) הרע, "יצר הוא מהם ואחד שבראם", (164

הרע. היצר שליטת את ומבטל כביכול , "תשובה", הקב"ה עושה ולכן הרעתי", ֹואשר

והמקור: העיקר אל השבה של באופן הוא זה ענין וגם

והזונה  המלך בן כמשל - היא הקב"ה עלֿידי יצרֿהרע בריאת את 165תכלית לבחון כדי ורק אך -
כפול  שכרו ואז אותו, מנצח הוא הרי לפניו, היצרֿהרע שמעמיד הנסיונות את שרואה שאף היהודי

ומכופל.

שכתוב  כמו היצרֿהרע, של שליטתו את לגמרי מבטל הקב"ה כאשר אעביר 75ולכן, הטומאה רוח "את
להיטיב  הטוב ומטבע הטוב עצם היותו - העיקר אל (תשובה) השבה זו הרי הארץ", .66מן

בטענה  הקב"ה אל ישראל בני באים בינתיים המצוות 166אמנם, וקיום התורה שלימוד עושים מדוע :
יותר! קל להם שיהיה יעשה שהקב"ה - כך כל להם קשה יהיה התשובה ועבודת

כאשר  כאשר carובכן: אבל אותו; לגרש או עליו לקצוף האדון יכול - זאת אל oaמבקש מתחנן
לאב  אין - עליו ויקל לו יעזור שאביו שמבקש אלא אביו, ציווי ולקיים לעבוד שרצונו באמרו, אביו,

איֿאפשר" אחרת באומה "להחליפם שכן חסֿושלום,167ברירה, מפניו לגרשו יכול ואינו בנו, זה שהרי ,
מבוקשו  את ממלא ולבסוף ובריעות, ובאחוה בשלום יחד להיות שיוכלו כדי דרכים למצוא צריך ולכן

טובים. ומעשים תשובה של העבודה את עליו ומיקל נאך") אים ער ָ("גיט

לאדם  חונן "אתה גם אלא הגשמיים, צרכיו בקשת רק לא - מהקב"ה שמבקשים הבקשות תוכן וזהו
דתפילת  הבקשות בתחילת ויום יום בכל שמבקשים (כפי ודעת" בינה חכמה מאתך חננו כו' דעת
אלאֿאםֿכן  עבירה עובר אדם ד"אין הענין עם להתמודד יותר קל לו יהיה שעלֿידיֿזה שמונהֿעשרה),

שטות" רוח בו .168נכנס

.ÊÎ:ועוד זאת
אחת, לתכלית שלו והמעשים הדיבורים המחשבות כל את לקבץ צריך מישראל אחד שכל כשם

שלם" בלבב רצונך שכתוב 113"לעשות מה לקיים הקב"ה גם צריך שבותך",169- את אלקיך הוי' "ושב
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חנ 159) (תו"מ ס"ה האזינו ש"פ וש"נ.שיחת .30 ע' "א
ט.160) פ"ל, שמו"ר
ב.161) נב,
סה"ד.162) פ"ג תענית ירושלמי
סופרים.163) בדקדוקי כ"ה
ו.164) ד, מיכה

ספכ"ט.165) ספ"ט. בתניא הובא א. קסג, זח"ב
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.„Î:((יח (סעיף לעיל (כמוזכר המינים מד' דוגמא גם יש זה ובענין
ד' נטילת מצות קיום ידיֿחובת לצאת איֿאפשר – אתרוגים ד' יקחו אם אפילו בלבד, אתרוג עלֿידי
יחד  ומכולם בפניֿעצמה, וערבה בפניֿעצמו הדס בפניֿעצמו, לולב בפניֿעצמו, באתרוג צורך יש מינים.
המצוה  קיום להיות יכול לא כך ערבה, ללא המצוה קיום להיות יכול שלא כשם - אחת. מצוה עושים
ללא  המצוה קיום להיות יכול לא כך האתרוג, ללא המצוה קיום להיות יכול שלא וכשם אתרוג; ללא

הערבה.

שכשם  - במלחמה לנצחון בנוגע הוא צרויה וכן בן "יואב ללא במלחמה נצחון להיות שאיֿאפשר
בתורה. ועוסק שיושב דוד ללא במלחמה נצחון להיות יכול לא כך הצבא", על

יש  וביניהם ערבה, נשארת והערבה אתרוג נשאר שהאתרוג באופן אחת", אגודה כולם "יעשו וכאשר
בידענו  קדוש, לגוי שייכת תישאר הקודש שארץ להבטיח אחד, בכיוון הם שכולם אלא והדס, לולב
הגיד  מעשיו ש"כח כפי לנו, ונתנה מהם נטלה וברצונו גוים", "נחלת תחילה היתה יתברך שברצונו
אתה  כי פעול כל "וידע משלה", בכל ש"מלכותו תבל", יושבי כל וידעו "יכירו אזי - בתורה לעמו"
ישראל  שארץ וידעו" "יכירו וכולם בפועל), זאת יראו ֿ כלֿסוף וסוף בראשֿהשנה, שהתפללו (כפי פעלתו"

בירושלים" הקודש בהר להוי' והשתחוו גו' "ובאו ישראל, לעם משיח 149שייכת בביאת ממש, בקרוב ,
צדקנו.

***

.‰Î לעיל טובה 150דובר וקבלה בעבר בלתיֿטובים מעשים על גמורה חרטה התשובה, ענין אודות
ולשון), לשון בכל שמתורגם (כפי "חרטה" בשם זה ענין נקרא העולם אומות שבלשונות להבא, על

העולם  נברא שבו הלשון שזהו - הקודש בלשון הרמב"ן 151מהֿשאיןֿכן שכתב וכמו ש"הטעם..152,
ברא  ובו בו.. מדבר שהקב"ה.. הלשון (ש)הוא מפני.. הוא הקודש לשון התורה לשון קורין שרבותינו
כשאר  הסכמה דרך על הקדוש.. בלשוננו נקרא.. לא כי ספק ש"אין השל"ה שמביא וכפי וכו'", עולמו

הסכמיים 153הלשונות" בו"154(שהם הנקרא הדבר תכונת על מורים "כולם אלא ושרשו 155), (פנימיותו
התשובה. מצות בשם אלא) חרטה, בשם (לא נקרא זה הרי - ומקורו)

הפכי  שם אלא שונה, שם זה אין :156והרי

חדשה; ודרך חדש ענין ומתחיל עתה, עד בו שאחז ענין עוזב שהאדם - פירושה (כפשוטה) חרטה
דתיבת  המקור שהרי הדבר, אל השבה אלא חדש, ענין התחלת לא - להיפך - פירושה תשובה ואילו

ה  "ושב"."תשובה" "והשיב", מלשון וא

הכתוב  תוכן "שב"3וזהו הוא הרי "נתנה", שמשם דמכיון - נתנה" אשר האלקים אל תשוב "והרוח
ומקורו. לשרשו

ומקבל  גמורה, חרטה עבירה על מתחרט יהודי שכאשר - דברים של כפשוטם התשובה בענין הוא וכן
(ולא  שלו והמקור העצם הפנימיות, אל ש"שב" באופן זה הרי מצוה, לעשות ולהבא מכאן עצמו על

מציאותו). על שמתחרט באופן

פעמים  כמה (כמדובר בפועל להלכה בנוגע גם מתבטא זה התורה 157וענין פנימיות מוסר, לעניני בנוגע
הרמב"ם  ומסביר "לרצונו", נקרא ביתֿדין עלֿפי מעושה" ש"גט היא שההלכה - תורה) ש"זה 158וטעמי ,
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יג.149) כז, ישעי'
(150.309 ע' ח"נ (תו"מ 7 הערה תשכ"ז ראה ש"פ שיחת

וש"נ.
ד.151) פי"ח, ב"ר
ע'152) ח"ב מהורש"ב אדמו"ר אג"ק גם וראה יג. ל, תשא

וש"נ. ואילך. תתטז
פ"א.153) (שכ"ב. הכינויים שער מפרדס - א יא,

רע"א.154) עח, משפטים תו"א
פ"א.155) (שי"ט ד' בן שם שער מפרדס - א ג,
(156.17 ע' ח"ז (תו"מ ס"ג תשי"ג תשרי ו' שיחת גם ראה

וש"נ.
וש"נ.157) .363 ע' ח"נ תו"מ גם ראה
ספ"ב.158) גירושין הל'

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

שתקפו  הוא ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל לעשות מישראל.. להיות רוצה לגרש.. רוצה שאינו
השבה  אלא חרטה, זו אין כדבעי, ומתנהג חוזר וכאשר טבעו, היפך היא העבירה שעשיית כך כו'",

האמיתי. לרצונו

השבה  אדרבה: אלא העיקר, על חרטה ימי עשרת לא - תשובה ימי עשרת אלו ימים נקראים ולכן
והעיקר. העצם אל

לעיל  שנתבאר מה ומעשה 159וזהו דיבור דמחשבה הענינים פרטי כל את וללקט לאסוף שצריך
הבורא  רצון לקיום - "הקהל" של ענין בהם ולפעול שונים, בענינים ומפורד" "מפוזר היו השנה שבמשך
בנוגע  גם אלא ולהבא, מכאן רק  לא התשובה ענין נעשה  ועלֿידיֿזה המצוות, וקיום התורה בלימוד

ל"זכיות". ועד "שגגות", מ"זדונות" לעשות - לעבר

.ÂÎ במדרש הכלל מובן 160ועלֿפי הרי - הוא גם מקיימם לעשות, לישראל מצוה שהקב"ה שהמצוות
להקב"ה: בנוגע גם שייך התשובה לענין בנוגע לעיל שהאמור

לפניו"? וידוע גלוי "הכל הרי - התשובה ענין הקב"ה אצל שייך איך מובן: אינו לכאורה

סוכה  במסכת הגמרא דברי עלֿפי – הוא הענין זו)161אך מסכתא לסיום בנוגע לעיל דובר (שהרי
(של  יום 162שה "ארבעה (בכל הקב"ה עליהן מתחרט דכתיב 163) הרע, "יצר הוא מהם ואחד שבראם", (164

הרע. היצר שליטת את ומבטל כביכול , "תשובה", הקב"ה עושה ולכן הרעתי", ֹואשר

והמקור: העיקר אל השבה של באופן הוא זה ענין וגם

והזונה  המלך בן כמשל - היא הקב"ה עלֿידי יצרֿהרע בריאת את 165תכלית לבחון כדי ורק אך -
כפול  שכרו ואז אותו, מנצח הוא הרי לפניו, היצרֿהרע שמעמיד הנסיונות את שרואה שאף היהודי

ומכופל.

שכתוב  כמו היצרֿהרע, של שליטתו את לגמרי מבטל הקב"ה כאשר אעביר 75ולכן, הטומאה רוח "את
להיטיב  הטוב ומטבע הטוב עצם היותו - העיקר אל (תשובה) השבה זו הרי הארץ", .66מן

בטענה  הקב"ה אל ישראל בני באים בינתיים המצוות 166אמנם, וקיום התורה שלימוד עושים מדוע :
יותר! קל להם שיהיה יעשה שהקב"ה - כך כל להם קשה יהיה התשובה ועבודת

כאשר  כאשר carובכן: אבל אותו; לגרש או עליו לקצוף האדון יכול - זאת אל oaמבקש מתחנן
לאב  אין - עליו ויקל לו יעזור שאביו שמבקש אלא אביו, ציווי ולקיים לעבוד שרצונו באמרו, אביו,

איֿאפשר" אחרת באומה "להחליפם שכן חסֿושלום,167ברירה, מפניו לגרשו יכול ואינו בנו, זה שהרי ,
מבוקשו  את ממלא ולבסוף ובריעות, ובאחוה בשלום יחד להיות שיוכלו כדי דרכים למצוא צריך ולכן

טובים. ומעשים תשובה של העבודה את עליו ומיקל נאך") אים ער ָ("גיט

לאדם  חונן "אתה גם אלא הגשמיים, צרכיו בקשת רק לא - מהקב"ה שמבקשים הבקשות תוכן וזהו
דתפילת  הבקשות בתחילת ויום יום בכל שמבקשים (כפי ודעת" בינה חכמה מאתך חננו כו' דעת
אלאֿאםֿכן  עבירה עובר אדם ד"אין הענין עם להתמודד יותר קל לו יהיה שעלֿידיֿזה שמונהֿעשרה),

שטות" רוח בו .168נכנס

.ÊÎ:ועוד זאת
אחת, לתכלית שלו והמעשים הדיבורים המחשבות כל את לקבץ צריך מישראל אחד שכל כשם

שלם" בלבב רצונך שכתוב 113"לעשות מה לקיים הקב"ה גם צריך שבותך",169- את אלקיך הוי' "ושב
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עצמו  ש"הוא רש"י שמפרש וכפי יקחך", ומשם אלקיך הוי' יקבצך משם השמים בקצה נדחך יהיה "אם
שנאמר  כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות ישראל"170צריך בני אחד לאחד תלוקטו ואתם

הקב"ה  של רצונו על היהודי עומד ואז החיצוני, מהגלות וגם הפנימי, מהגלות אחד כל את להוציא -
הרחבה. מתוך המצוות וקיום התורה ובלימוד התשובה בעבודת ומוסיף

היו  שבהם הידועות במדינות שנמצאים לאלו בנוגע ובפרטיות בזה, ההתחלה את כבר רואים וכאשר
בארץ" נראו ש"הניצנים וצרה, בשביה לעסוק 171נתונים וביכלתם משם, אותם הוציאו שכבר מהם שיש ,

הרי  - כח ותוספת עידוד מתוך ואדרבה: סכנות, ללא הרחבה, מתוך ומצוותיה תורה תשובה, בעניני כאן
יותר  לפירצה ועד גדולות, פרצות יהיו ומהם במסך, ו"בקעים" בכותל "חרכים" נעשו שכבר סימן זה

"פתח" בשם נקראת אינה שכבר אמות, המסך.172מעשר כל ביטול נעשה ועלֿידיֿזה ,

ימים  מצות כולל המצוות, וקיום התורה בלימוד עניניהם בכל כאן יוסיפו הרחבה שמתוך ויהיֿרצון
לבב, וטוב שמחה ומתוך התשובה, ענין - אלו

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו המונים, המונים משם שיצאו גדולה ליציאה טובה התחלה תהיה וזו
וברחמים.92ובבנותינו" ובחסד הרחבה, ומתוך לבב, וטוב שמחה מתוך ,

מהגלות  ישראל בני את בעצמו להוציא שבותך", את אלקיך הוי' "ושב הבטחתו את יקיים והקב"ה
ימסו" "כדונג אלא נגד, לעמוד אחד אף יוכל לא שאז תכלאי"173- אל ולתימן תני לצפון "אומר -174,

ומ  הרחבה מתוך ממערב, והן ממזרח הן מדרום הן מצפון הן ישראל בני את וטוב ללקט שמחה תוך
לבב,

ראשם" על עולם ושמחת גו' ישובון הוי' ממש,175"ופדויי בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה ,
עין  כהרף ה' פרסה"176בישועת תשאר ש"לא ובאופן גדולם"177, ועד "מקטנם כי ישובו 178, גדול "קהל -

.179הנה"

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÁÎ נקודה רק עתה אוסיף ולכן הצורך, ככל היום להאריך איֿאפשר העבודה, יום הוא שמחר כיון
השבת. ביום למדובר בהמשך נוספת ונקודה ב"הדרן",

וחלונה  קבועה ד"טבעתה הקנס בפירוש לרמב"ם רש"י בין החילוק - סוכה, מסכת בסיום הביאור
שהן  שיראו "כדי עיקר", "שהצפון בצפון", חולקין "הנכנסים המשמרות שכל לכך (נוסף סתומה"
בדרום", חולקת לעולם ו"בילגה והולכין", יוצאין שהן שיראו כדי בדרום חולקין "והיוצאין נכנסין",

כו'"), הוא קנס נכנסת*, כשהיא "ואפילו

כסברתו  (1 לפרש: אפשר המקום,180*) באותו ביניהן (שמחלקין יותר בזיון זהו - ובכ"ז שנכנסה, ביום רק -

כשיש  רק שמתחילה - יוצאת למעוטי (היינו דנכנסת וגדר בסוג (2 הקודש), מן היוצאת המשמרה עם ביחד,

המקדש). בבית אחרת משמרה
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יב.170) כז, ישעי'
יב.171) ב, שה"ש
ובפרש"י.172) בתחלתה עירובין ראה
ה.173) צז, תהלים ע"פ
ו.174) מג, ישעי'
יא.175) נא, יו"ד. לה, שם
ע'176) ג כרך תש"ה (ירושלים שבת בנרות בהמצויין ראה

.27ֿ28 ע' תש"י (ירושלים ליהודה מנחה סו. נא; מב;
כו.177) יו"ד, בא
לג.178) לא, ירמי'
ז.179) שם,
כשהיא 180) "ואפילו רש"י: פירוש על שהקשה השואל, של

במשמר  בעצמם כשהם דאפילו לפרש הו"ל דלכאורה נכנסת",
בדרום. חולקין
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בנשים  בקדשים) (גם שכשרה השחיטה, לצורך הם רש"י ולפירוש 181שלפירוש ארוך**), סכין (עלֿידי
הפשט  (לא לנשים שייכים שאינם כהונה, בגדי לצורך והחלון ההפשט, לצורך היא הטבעת הרמב"ם

הטבעות על שפסולות dxfrayהקרבנות כיון כהונה, בגדי לא ובודאי מניין"***, בעזרה ד"אשה ,
לעבודה),

השייכים  בענינים רק הוא בילגה) בת (מרים לרשע השכינות מצד הקנס אם - הוא ביניהם שהחילוק
וקנסה) עונשה בזה ושייך הנערה, שייכת (דלשחיטה בפשטות 182לרשע שמסתבר כפי שיטת 183, (שזוהי

דברים  של פשוטם שמפרש לרשע 184רש"י שייכים שאינם בענינים שגם או מצד ), השכן את קנסינן
הרמב"ם  שיטת (שזוהי גופא דעות 185רשעותו בהלכות לשיטתו נמשך 186, להיות אדם של ברייתו ש"דרך

כו'" וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו ).187בדעותיו

לשכנו") טוב לצדיק טוב לשכנו, אוי לרשע "אוי הסיום (לאחרי גורס לא שרש"י מובן ועלֿפיֿזה
"שנאמר  ב'תורת 188הראיה שכתוב מה מביא (שהרי יאכלו" מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו

באבן189כהנים' נגע האבנים, את רש"י revwnay"וחלצו שמוסיף כהנים')190(כפי ב'תורת גירסתנו על
אוי  אמרו מכאן בשבילו, לקה חבירו זה.. של בביתו אלא נראה לא שהנגע ואףֿעלֿפי חולצין, שניהן
פרי  "כי שכתוב מה כי - מרובה") טובה דמדה לשכנו, טוב לצדיק טוב וממילא לשכנו, אוי לרשע

עצמם,mdמעללי  "מעלליהם" אלא מהצדיק, מסובב בתור הצדיק, של מעלליו" "פרי רק לא היינו, יאכלו",
- עצמו השכן מצד ולא מהרשע, מסובב של באופן הוא שהקנס רש"י לשיטת לנידוןֿדידן שייך אינו

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך 191הוגה 59 עמוד י"ט חלק ֿ שיחות .192בלקוטי

להנערה. ויתננו משם הכהן ויקחנו - פתוח] החלון [באם בחלונה מתחלה מונח שיהיה (**

כאן  נאמר שלכן בפועל), - ולד"ה אסור, - (לרש"י שם דרש"י לשיטתיה ובפרט ב. נב , קידושין (***

מפורש  המנורה בהדלקת ובשלמא ארוך . דסכין דמדובר 182המציאות - בנידוןֿדידן מהֿשאיןֿכן לחוץ", "והוציאן

ופשוט. שבכותל. בטבעת
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ב.181) לא, זבחים
ה"ז.182) פ"ט מקדש ביאת הל' רמב"ם
ש"טבעתה 183) הקנס צ"ל הענינים שבפשטות גם וכמובן

וכיון  בדרום", ד"חולקת הקנס מעין סתומה" וחלונה קבועה
שייכות* שנשים

עורות  וכמו דאכילה. דוקא (לאו שם שנחלקים להדברים ג"כ
והחלון  הטבעת גם הרי ,44 הערה שבפנים לקו"ש ראה - מוספין
מסוג  צ"ל הענינים ג' בכל הקנס כי לנשים, ששייכים בענינים צ"ל

אחד.
(184(135 הערה לעיל (נסמן מקרא של פשוטו - במקרא הן

כללי  מלאכי יד (ראה ופשטן פרשן הוא רש"י הרי בגמרא ואפילו
ההלכה. פסק בפירושו להביא דרכו ואין בתחלתו) כו' רש"י

הלכות,185) גם מביא אבל כפשוטם, הענינים אמנם שמפרש
הלכה  כל בפירוש לך "אומר המשניות: לפירוש בהקדמתו וכמ"ש
הלכה  "ואין דידן: במשנה וכמו ההלכה", נפסקה מי דעת על

יהודה". כרבי

רפ"ו.186)
ושומע 187) יודעם שהוא המדינות כל היו ש"אם כך, כדי ועד

למערות  יצא .. יחידי לבדו ישב .. טובה לא בדרך נוהגים שמועתן
מדת  ע"פ הידור תוספת אינו זה וענין כו'", ולמדברות ולחוחים
סכנה, למקום נחשב זה שמקום כיון להלכה, פס"ד אלא חסידות,
שילמד  הדבר שברור כיון ודאית, סכנה אלא סכנה, ספק רק ולא

כו'. מהם
יו"ד.188) ג, ישעי'
מ.189) יד, מצורע
חבירו 190) לוקה שבמקצוע", "באבן רש"י שלגירסת והיינו,

ועד"ז  הרשע, של בביתו הנגע נראה שבה באבן רק (השכן
ענינים  באותם רק הוא בילגה משמרת על שהקנס בנדו"ד,
(שם, בבית" לי נראה "כנגע לומר שייך שעליהם לנערה, השייכים

לה.
תשי"ד.191) מנ"א כ"ף שיחת בשילוב
זו.192) משיחה (גם ואילך 11 ע' חל"ג לקו"ש גם וראה
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עצמו  ש"הוא רש"י שמפרש וכפי יקחך", ומשם אלקיך הוי' יקבצך משם השמים בקצה נדחך יהיה "אם
שנאמר  כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות ישראל"170צריך בני אחד לאחד תלוקטו ואתם

הקב"ה  של רצונו על היהודי עומד ואז החיצוני, מהגלות וגם הפנימי, מהגלות אחד כל את להוציא -
הרחבה. מתוך המצוות וקיום התורה ובלימוד התשובה בעבודת ומוסיף

היו  שבהם הידועות במדינות שנמצאים לאלו בנוגע ובפרטיות בזה, ההתחלה את כבר רואים וכאשר
בארץ" נראו ש"הניצנים וצרה, בשביה לעסוק 171נתונים וביכלתם משם, אותם הוציאו שכבר מהם שיש ,

הרי  - כח ותוספת עידוד מתוך ואדרבה: סכנות, ללא הרחבה, מתוך ומצוותיה תורה תשובה, בעניני כאן
יותר  לפירצה ועד גדולות, פרצות יהיו ומהם במסך, ו"בקעים" בכותל "חרכים" נעשו שכבר סימן זה

"פתח" בשם נקראת אינה שכבר אמות, המסך.172מעשר כל ביטול נעשה ועלֿידיֿזה ,

ימים  מצות כולל המצוות, וקיום התורה בלימוד עניניהם בכל כאן יוסיפו הרחבה שמתוך ויהיֿרצון
לבב, וטוב שמחה ומתוך התשובה, ענין - אלו

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו המונים, המונים משם שיצאו גדולה ליציאה טובה התחלה תהיה וזו
וברחמים.92ובבנותינו" ובחסד הרחבה, ומתוך לבב, וטוב שמחה מתוך ,

מהגלות  ישראל בני את בעצמו להוציא שבותך", את אלקיך הוי' "ושב הבטחתו את יקיים והקב"ה
ימסו" "כדונג אלא נגד, לעמוד אחד אף יוכל לא שאז תכלאי"173- אל ולתימן תני לצפון "אומר -174,

ומ  הרחבה מתוך ממערב, והן ממזרח הן מדרום הן מצפון הן ישראל בני את וטוב ללקט שמחה תוך
לבב,

ראשם" על עולם ושמחת גו' ישובון הוי' ממש,175"ופדויי בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה ,
עין  כהרף ה' פרסה"176בישועת תשאר ש"לא ובאופן גדולם"177, ועד "מקטנם כי ישובו 178, גדול "קהל -

.179הנה"

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÁÎ נקודה רק עתה אוסיף ולכן הצורך, ככל היום להאריך איֿאפשר העבודה, יום הוא שמחר כיון
השבת. ביום למדובר בהמשך נוספת ונקודה ב"הדרן",

וחלונה  קבועה ד"טבעתה הקנס בפירוש לרמב"ם רש"י בין החילוק - סוכה, מסכת בסיום הביאור
שהן  שיראו "כדי עיקר", "שהצפון בצפון", חולקין "הנכנסים המשמרות שכל לכך (נוסף סתומה"
בדרום", חולקת לעולם ו"בילגה והולכין", יוצאין שהן שיראו כדי בדרום חולקין "והיוצאין נכנסין",

כו'"), הוא קנס נכנסת*, כשהיא "ואפילו

כסברתו  (1 לפרש: אפשר המקום,180*) באותו ביניהן (שמחלקין יותר בזיון זהו - ובכ"ז שנכנסה, ביום רק -

כשיש  רק שמתחילה - יוצאת למעוטי (היינו דנכנסת וגדר בסוג (2 הקודש), מן היוצאת המשמרה עם ביחד,

המקדש). בבית אחרת משמרה
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יב.170) כז, ישעי'
יב.171) ב, שה"ש
ובפרש"י.172) בתחלתה עירובין ראה
ה.173) צז, תהלים ע"פ
ו.174) מג, ישעי'
יא.175) נא, יו"ד. לה, שם
ע'176) ג כרך תש"ה (ירושלים שבת בנרות בהמצויין ראה

.27ֿ28 ע' תש"י (ירושלים ליהודה מנחה סו. נא; מב;
כו.177) יו"ד, בא
לג.178) לא, ירמי'
ז.179) שם,
כשהיא 180) "ואפילו רש"י: פירוש על שהקשה השואל, של

במשמר  בעצמם כשהם דאפילו לפרש הו"ל דלכאורה נכנסת",
בדרום. חולקין
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בנשים  בקדשים) (גם שכשרה השחיטה, לצורך הם רש"י ולפירוש 181שלפירוש ארוך**), סכין (עלֿידי
הפשט  (לא לנשים שייכים שאינם כהונה, בגדי לצורך והחלון ההפשט, לצורך היא הטבעת הרמב"ם

הטבעות על שפסולות dxfrayהקרבנות כיון כהונה, בגדי לא ובודאי מניין"***, בעזרה ד"אשה ,
לעבודה),

השייכים  בענינים רק הוא בילגה) בת (מרים לרשע השכינות מצד הקנס אם - הוא ביניהם שהחילוק
וקנסה) עונשה בזה ושייך הנערה, שייכת (דלשחיטה בפשטות 182לרשע שמסתבר כפי שיטת 183, (שזוהי

דברים  של פשוטם שמפרש לרשע 184רש"י שייכים שאינם בענינים שגם או מצד ), השכן את קנסינן
הרמב"ם  שיטת (שזוהי גופא דעות 185רשעותו בהלכות לשיטתו נמשך 186, להיות אדם של ברייתו ש"דרך

כו'" וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו ).187בדעותיו

לשכנו") טוב לצדיק טוב לשכנו, אוי לרשע "אוי הסיום (לאחרי גורס לא שרש"י מובן ועלֿפיֿזה
"שנאמר  ב'תורת 188הראיה שכתוב מה מביא (שהרי יאכלו" מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו

באבן189כהנים' נגע האבנים, את רש"י revwnay"וחלצו שמוסיף כהנים')190(כפי ב'תורת גירסתנו על
אוי  אמרו מכאן בשבילו, לקה חבירו זה.. של בביתו אלא נראה לא שהנגע ואףֿעלֿפי חולצין, שניהן
פרי  "כי שכתוב מה כי - מרובה") טובה דמדה לשכנו, טוב לצדיק טוב וממילא לשכנו, אוי לרשע

עצמם,mdמעללי  "מעלליהם" אלא מהצדיק, מסובב בתור הצדיק, של מעלליו" "פרי רק לא היינו, יאכלו",
- עצמו השכן מצד ולא מהרשע, מסובב של באופן הוא שהקנס רש"י לשיטת לנידוןֿדידן שייך אינו

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי ואילך 191הוגה 59 עמוד י"ט חלק ֿ שיחות .192בלקוטי

להנערה. ויתננו משם הכהן ויקחנו - פתוח] החלון [באם בחלונה מתחלה מונח שיהיה (**

כאן  נאמר שלכן בפועל), - ולד"ה אסור, - (לרש"י שם דרש"י לשיטתיה ובפרט ב. נב , קידושין (***

מפורש  המנורה בהדלקת ובשלמא ארוך . דסכין דמדובר 182המציאות - בנידוןֿדידן מהֿשאיןֿכן לחוץ", "והוציאן
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ב.181) לא, זבחים
ה"ז.182) פ"ט מקדש ביאת הל' רמב"ם
ש"טבעתה 183) הקנס צ"ל הענינים שבפשטות גם וכמובן

וכיון  בדרום", ד"חולקת הקנס מעין סתומה" וחלונה קבועה
שייכות* שנשים

עורות  וכמו דאכילה. דוקא (לאו שם שנחלקים להדברים ג"כ
והחלון  הטבעת גם הרי ,44 הערה שבפנים לקו"ש ראה - מוספין
מסוג  צ"ל הענינים ג' בכל הקנס כי לנשים, ששייכים בענינים צ"ל

אחד.
(184(135 הערה לעיל (נסמן מקרא של פשוטו - במקרא הן

כללי  מלאכי יד (ראה ופשטן פרשן הוא רש"י הרי בגמרא ואפילו
ההלכה. פסק בפירושו להביא דרכו ואין בתחלתו) כו' רש"י

הלכות,185) גם מביא אבל כפשוטם, הענינים אמנם שמפרש
הלכה  כל בפירוש לך "אומר המשניות: לפירוש בהקדמתו וכמ"ש
הלכה  "ואין דידן: במשנה וכמו ההלכה", נפסקה מי דעת על

יהודה". כרבי

רפ"ו.186)
ושומע 187) יודעם שהוא המדינות כל היו ש"אם כך, כדי ועד

למערות  יצא .. יחידי לבדו ישב .. טובה לא בדרך נוהגים שמועתן
מדת  ע"פ הידור תוספת אינו זה וענין כו'", ולמדברות ולחוחים
סכנה, למקום נחשב זה שמקום כיון להלכה, פס"ד אלא חסידות,
שילמד  הדבר שברור כיון ודאית, סכנה אלא סכנה, ספק רק ולא

כו'. מהם
יו"ד.188) ג, ישעי'
מ.189) יד, מצורע
חבירו 190) לוקה שבמקצוע", "באבן רש"י שלגירסת והיינו,

ועד"ז  הרשע, של בביתו הנגע נראה שבה באבן רק (השכן
ענינים  באותם רק הוא בילגה משמרת על שהקנס בנדו"ד,
(שם, בבית" לי נראה "כנגע לומר שייך שעליהם לנערה, השייכים

לה.
תשי"ד.191) מנ"א כ"ף שיחת בשילוב
זו.192) משיחה (גם ואילך 11 ע' חל"ג לקו"ש גם וראה
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.ËÎ:המסכתא להתחלת גם זה ענין שייך - ט) (סעיף לעיל וכאמור
פטורות  נשים ולכן גרמא, שהזמן מצוה היא משמחה"193סוכה בעלה "אשה אףֿעלֿפיֿכן אבל .194,

ו"אין  בבשר" אלא שמחה "אין ויין, בבשר יוםֿטוב סעודת עורך ובה בסוכה, לישב חייב שהבעל וכיון
ביין" אלא לאכול 195שמחה יכולה היתה שמצדֿעצמה (אף בסוכה בעלה עם יחד האשה גם אוכלת ,

שמחתנו". "זמן אצלה גם נעשה וממילא בבית),

האשה  של לשמחה בנוגע השאלה נשאלת שמחת 196וכאן ואינה משמחה", ש"בעלה שמחה זו האם -
האיש, אצל שמחתנו" "זמן מאשר בפניֿעצמו ענין הוא האשה אצל שמחתנו" ש"זמן והיינו, סוכה,
או  סוכה, מצות של השמחה זו הרי האיש אצל ואילו משמחה", ש"בעלה הענין זה הרי האשה שאצל

השמחה. אותה היא שניהם שאצל

שמשתלשל  הבלתיֿטובה) (במדה שהעונש רש"י פירוש לפי כי - המסכתא סיום עם גם קשור זה וענין
כן  להיות צריך האשה, אצל והן האיש אצל הן שישנו בענין להיות צריך לאשה, השכינות מצד לאיש
שאףֿעלֿפי  ויין, בבשר שמחה של באופן סעודה לקביעת בסוכה לישיבה בנוגע המסכתא, בהתחלת גם
זה  שענין האשה אל גם נשתלשל הבעל שמשמחת באופן זה הרי הבעל, עלֿידי היא בזה שההתחלה

שמחתה. גם יהיה

ביאור. ביתר זאת לבאר יוכלו הסוכות חג במשך ומסתמא הענין, נקודת איפוא זוהי

.Ï:לעניננו ובנוגע
יהיֿרצון  הנה - שמחתנו" ל"זמן גם ועלֿידיֿזה ליוםֿהכיפורים, הכנה שהם בימים אנו שעומדים כיון

כדבריך" ד"סלחתי לאופן ועד ולבנות, ולבנים ולנשים לאנשים וסליחה וכפרה מחילה שאז 197שתומשך ,
כזכיות" נעשו ,27"זדונות

(כמבוא  הסוכה סכך נמשך בקודשֿהקדשים אשר הקטורת שמענן כשם הרי כן, בכמה ואחרי ר
ואחת 198מקומות  אחד לכל וכפרה וסליחה מהמחילה גם הנה - הסוכות חג שמחת נמשכת ומזה ,(

גדולה  אחת בסוכה בישראל, ואחת אחד לכל גדולה שמחה תומשך כדבריך", ד"סלחתי באופן מישראל
ישראל, כל ישבו שבה

לבדך" לך ש"יהיו כיון אתך" לזרים ש"אין לאופן בזהר 199ועד כדאיתא ומלכא 200, ש"ישראל
שמחתנו", "זמן בשמחת יחד שמחים אחת", "תורה עלֿידי אחד", "הוי' עם אחד", ש"גוי כך בלחודוהי",

רבים  בעושיו"201לשון ישראל "ישמח במעשיו"202, הוי' השנה 203ו"ישמח בכל השמחה את וממשיכים ,
כולה.

***

.‡Ï:הנה - בישראל וצדקניות כשרות נשים עם שקשור זה, יום לענין בהמשך
תפילין" "מבצע אודות רק204כשדובר - תפילין מצות טענה: או תביעה בשאלה, אלי באו ,mixkf

ממך" ויראו גו' הארץ עמי כל ש"ראו הענין פעולת אודות שמדובר כיון ולכאורה: בה. והענין 205חייבים ,
ימים  הגמרא 206דאריכות כדברי (בתמיה), חיי" בעי לא "נשי השאלה: נשאלת לפסוק 207- "למען 208בנוגע
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ב.193) ב, סוכה
וש"נ.194) סע"ב. ו, ר"ה
וש"נ.195) א. קט, פסחים
(196.51 הערה 368 ע' חי"ט .237 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה

ועוד.
כ.197) יד, שלח
וש"נ.198) קכח. ע' תשרי סה"מ תו"מ ראה
יז.199) ה, משלי
א.200) לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א ראה
ואילך.201) ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת

ב.202) קמט, תהלים
לא.203) קד, שם
ע'204) ואילך. 63 ע' ח"נ ואילך. 429 ע' חמ"ט תו"מ ראה

חכ"ה  (אג"ק זו שנה חשון י"ז מכתב גם וראה .118 ע' ואילך. 91
וש"נ. כד. ע'

וש"נ.205) א. ו, ברכות וראה יו"ד. כח, תבוא
ואילך.206) סע"א מד, מנחות
א.207) לד, קידושין
כא.208) יא, עקב

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

גם  להיות צריך - לאבותיכם" הוי' נשבע אשר האדמה "על הפסוק: המשך ובשביל גו'"; ימיכם ירבו
ממך"?! ד"יראו הענין

שהגיע  עד לנשים, בנוגע זה ענין ("באווארענען") להבהיר איך סברא נפלה לא הזמן כל במשך ַָובכן:
הכ  "את והרי - זה בעתו"יום יפה עשה כדלקמן.209ל בתשרי, ששה -

.·Ï ישראל מנהג הפרק 210עלֿפי גם למדתי - השם על משניות פרקי המעתֿלעת במשך ללמוד
נו"ן  באות שמתחיל סנהדרין צדיק 211במסכת שאינו מי אודות מדובר שבו השם), של האמצעית (האות

באופן  - סוגים ד' ישנם שהרי - גופא ובזה החיים, היפך שהוא חמור, הכי לעונש ועד בעונש, שנתחייב 
בזה. הסדר פרטי בגמרא) יותר ובארוכה (במשנה, ונתבאר סקילה, של חמור הכי

הענינים: להמשך בנוגע דאונא" בדרי "שלא זה הרי שלכאורה לגמרי, תמוה ענין שם ויש

שואלת  אומרת"?212המשנה לשון מה שכינה מצטער, שאדם "בשעה :

ולפתע  כו', הנענש והנהגת העדים הנהגת ביתֿדין, הנהגת לאופן בנוגע דינים אודות כאן מדובר
מעשה!... בשעת הקב"ה עושה מה אומרת", לשון מה "שכינה המשנה: שואלת

(ראשי  מזרועי" קלני מראשי "קלני שאומר - אז שעושה "עבודה" יש להקב"ה שגם מבארת והמשנה
עלי  כבד וזרועי עלי, במפרשים 213כבד וכמובא כביכול), בגמרא 214, בזה שיש הדעות .215ב'

האברים  ענין אודות במשל הרי ממהֿנפשך, דלכאורה - דוקא ו"זרועי" "ראשי" שנקט הטעם ובביאור
הזהר  לשון עלֿפי ובפרט אברים, רמ"ח ישנם ענין 216למעלה דוקא נקט ולמה דמלכא", אברין "רמ"ח :

קשור  זה שענין נוספים), במפרשים (ועלֿדרךֿזה לסנהדרין חיים' ב'תורת מבואר - הזרוע? וענין הראש
הזרוע: ועל הראש על שמניחים תפילין מצות עם

שכתוב  למה בנוגע ברכות במסכת הגמרא דברי עליך 205בהמשך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
הקב"ה: שמניח התפילין אודות גם מדובר - לא) סעיף (כנ"ל שבראש" תפילין "אלו ממך", ויראו

בארץ  אחד גוי ישראל כעמך ומי בהו.. כתיב מה עלמא דמארי קודשאֿבריךֿהוא 217"תפילין משתבח ..
דכתיב  דישראל.. הקב"ה 218בשבחייהו להם אמר היום, האמירך וה' (וכתיב) היום, האמרת ה' את

שנאמר  בעולם.. אחת חטיבה עשיתוני אתם ענין 219לישראל, (שזהו אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע
אחד  גוי ישראל כעמך ומי שנאמר בעולם, אחת חטיבה אתכם אעשה ואני הבורא), ואחדות גדלות

הפסוק  כמו הבתים, בשאר שנכתבו הפסוקים שאר ועלֿדרךֿזה לקחת 220בארץ", לבוא אלקים הנסה "או
בגמרא. שנפרטו כפי גוי", מקרב גוי לו

ז"ל  רבותינו מאמר הפסוק 160ועלֿפי שהוא 221על "מה לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
הנחת  גם כך וזרועו, ראשו על היא דישראל התפילין שהנחת כשם הרי לעשות", לישראל אומר עושה

וזרועו. ראשו על כביכול היא ֿ הוא דקודשאֿבריך התפילין

באופן  שמתנהג יהודי ישנו שכאשר - מזרועי" קלני מראשי קלני אומרת, לשון מה "שכינה וזהו
בארץ", אחד גוי ישראל כעמך "מי ובזרועו: שבראשו בתפילין שכתוב מה הקב"ה מרגיש אזי בלתיֿרצוי,

כאב! בהם שנרגש באופן
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יא.209) ג, קהלת
ס"חֿיו"ד.210) פע"א ח"ב אבלות הל' גבריאל נטעי ראה

וש"נ.
הדין".211) "נגמר - ו פרק
מ"ה.212) פ"ו
ורע"ב.213) פרש"י
תויו"ט.214)

ב.215) מו,
סע"א.216) (עד, ת"ל תקו"ז
כא.217) יז, הימיםֿא דברי
יזֿיח.218) כו, תבוא
ד.219) ו, ואתחנן
לד.220) ד, שם
יט.221) קמז, תהלים



מה g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

.ËÎ:המסכתא להתחלת גם זה ענין שייך - ט) (סעיף לעיל וכאמור
פטורות  נשים ולכן גרמא, שהזמן מצוה היא משמחה"193סוכה בעלה "אשה אףֿעלֿפיֿכן אבל .194,

ו"אין  בבשר" אלא שמחה "אין ויין, בבשר יוםֿטוב סעודת עורך ובה בסוכה, לישב חייב שהבעל וכיון
ביין" אלא לאכול 195שמחה יכולה היתה שמצדֿעצמה (אף בסוכה בעלה עם יחד האשה גם אוכלת ,

שמחתנו". "זמן אצלה גם נעשה וממילא בבית),

האשה  של לשמחה בנוגע השאלה נשאלת שמחת 196וכאן ואינה משמחה", ש"בעלה שמחה זו האם -
האיש, אצל שמחתנו" "זמן מאשר בפניֿעצמו ענין הוא האשה אצל שמחתנו" ש"זמן והיינו, סוכה,
או  סוכה, מצות של השמחה זו הרי האיש אצל ואילו משמחה", ש"בעלה הענין זה הרי האשה שאצל

השמחה. אותה היא שניהם שאצל

שמשתלשל  הבלתיֿטובה) (במדה שהעונש רש"י פירוש לפי כי - המסכתא סיום עם גם קשור זה וענין
כן  להיות צריך האשה, אצל והן האיש אצל הן שישנו בענין להיות צריך לאשה, השכינות מצד לאיש
שאףֿעלֿפי  ויין, בבשר שמחה של באופן סעודה לקביעת בסוכה לישיבה בנוגע המסכתא, בהתחלת גם
זה  שענין האשה אל גם נשתלשל הבעל שמשמחת באופן זה הרי הבעל, עלֿידי היא בזה שההתחלה

שמחתה. גם יהיה

ביאור. ביתר זאת לבאר יוכלו הסוכות חג במשך ומסתמא הענין, נקודת איפוא זוהי

.Ï:לעניננו ובנוגע
יהיֿרצון  הנה - שמחתנו" ל"זמן גם ועלֿידיֿזה ליוםֿהכיפורים, הכנה שהם בימים אנו שעומדים כיון

כדבריך" ד"סלחתי לאופן ועד ולבנות, ולבנים ולנשים לאנשים וסליחה וכפרה מחילה שאז 197שתומשך ,
כזכיות" נעשו ,27"זדונות

(כמבוא  הסוכה סכך נמשך בקודשֿהקדשים אשר הקטורת שמענן כשם הרי כן, בכמה ואחרי ר
ואחת 198מקומות  אחד לכל וכפרה וסליחה מהמחילה גם הנה - הסוכות חג שמחת נמשכת ומזה ,(

גדולה  אחת בסוכה בישראל, ואחת אחד לכל גדולה שמחה תומשך כדבריך", ד"סלחתי באופן מישראל
ישראל, כל ישבו שבה

לבדך" לך ש"יהיו כיון אתך" לזרים ש"אין לאופן בזהר 199ועד כדאיתא ומלכא 200, ש"ישראל
שמחתנו", "זמן בשמחת יחד שמחים אחת", "תורה עלֿידי אחד", "הוי' עם אחד", ש"גוי כך בלחודוהי",

רבים  בעושיו"201לשון ישראל "ישמח במעשיו"202, הוי' השנה 203ו"ישמח בכל השמחה את וממשיכים ,
כולה.

***

.‡Ï:הנה - בישראל וצדקניות כשרות נשים עם שקשור זה, יום לענין בהמשך
תפילין" "מבצע אודות רק204כשדובר - תפילין מצות טענה: או תביעה בשאלה, אלי באו ,mixkf

ממך" ויראו גו' הארץ עמי כל ש"ראו הענין פעולת אודות שמדובר כיון ולכאורה: בה. והענין 205חייבים ,
ימים  הגמרא 206דאריכות כדברי (בתמיה), חיי" בעי לא "נשי השאלה: נשאלת לפסוק 207- "למען 208בנוגע
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ב.193) ב, סוכה
וש"נ.194) סע"ב. ו, ר"ה
וש"נ.195) א. קט, פסחים
(196.51 הערה 368 ע' חי"ט .237 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה

ועוד.
כ.197) יד, שלח
וש"נ.198) קכח. ע' תשרי סה"מ תו"מ ראה
יז.199) ה, משלי
א.200) לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א ראה
ואילך.201) ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת

ב.202) קמט, תהלים
לא.203) קד, שם
ע'204) ואילך. 63 ע' ח"נ ואילך. 429 ע' חמ"ט תו"מ ראה

חכ"ה  (אג"ק זו שנה חשון י"ז מכתב גם וראה .118 ע' ואילך. 91
וש"נ. כד. ע'

וש"נ.205) א. ו, ברכות וראה יו"ד. כח, תבוא
ואילך.206) סע"א מד, מנחות
א.207) לד, קידושין
כא.208) יא, עקב

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

גם  להיות צריך - לאבותיכם" הוי' נשבע אשר האדמה "על הפסוק: המשך ובשביל גו'"; ימיכם ירבו
ממך"?! ד"יראו הענין

שהגיע  עד לנשים, בנוגע זה ענין ("באווארענען") להבהיר איך סברא נפלה לא הזמן כל במשך ַָובכן:
הכ  "את והרי - זה בעתו"יום יפה עשה כדלקמן.209ל בתשרי, ששה -

.·Ï ישראל מנהג הפרק 210עלֿפי גם למדתי - השם על משניות פרקי המעתֿלעת במשך ללמוד
נו"ן  באות שמתחיל סנהדרין צדיק 211במסכת שאינו מי אודות מדובר שבו השם), של האמצעית (האות

באופן  - סוגים ד' ישנם שהרי - גופא ובזה החיים, היפך שהוא חמור, הכי לעונש ועד בעונש, שנתחייב 
בזה. הסדר פרטי בגמרא) יותר ובארוכה (במשנה, ונתבאר סקילה, של חמור הכי

הענינים: להמשך בנוגע דאונא" בדרי "שלא זה הרי שלכאורה לגמרי, תמוה ענין שם ויש

שואלת  אומרת"?212המשנה לשון מה שכינה מצטער, שאדם "בשעה :

ולפתע  כו', הנענש והנהגת העדים הנהגת ביתֿדין, הנהגת לאופן בנוגע דינים אודות כאן מדובר
מעשה!... בשעת הקב"ה עושה מה אומרת", לשון מה "שכינה המשנה: שואלת

(ראשי  מזרועי" קלני מראשי "קלני שאומר - אז שעושה "עבודה" יש להקב"ה שגם מבארת והמשנה
עלי  כבד וזרועי עלי, במפרשים 213כבד וכמובא כביכול), בגמרא 214, בזה שיש הדעות .215ב'

האברים  ענין אודות במשל הרי ממהֿנפשך, דלכאורה - דוקא ו"זרועי" "ראשי" שנקט הטעם ובביאור
הזהר  לשון עלֿפי ובפרט אברים, רמ"ח ישנם ענין 216למעלה דוקא נקט ולמה דמלכא", אברין "רמ"ח :

קשור  זה שענין נוספים), במפרשים (ועלֿדרךֿזה לסנהדרין חיים' ב'תורת מבואר - הזרוע? וענין הראש
הזרוע: ועל הראש על שמניחים תפילין מצות עם

שכתוב  למה בנוגע ברכות במסכת הגמרא דברי עליך 205בהמשך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
הקב"ה: שמניח התפילין אודות גם מדובר - לא) סעיף (כנ"ל שבראש" תפילין "אלו ממך", ויראו

בארץ  אחד גוי ישראל כעמך ומי בהו.. כתיב מה עלמא דמארי קודשאֿבריךֿהוא 217"תפילין משתבח ..
דכתיב  דישראל.. הקב"ה 218בשבחייהו להם אמר היום, האמירך וה' (וכתיב) היום, האמרת ה' את

שנאמר  בעולם.. אחת חטיבה עשיתוני אתם ענין 219לישראל, (שזהו אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע
אחד  גוי ישראל כעמך ומי שנאמר בעולם, אחת חטיבה אתכם אעשה ואני הבורא), ואחדות גדלות

הפסוק  כמו הבתים, בשאר שנכתבו הפסוקים שאר ועלֿדרךֿזה לקחת 220בארץ", לבוא אלקים הנסה "או
בגמרא. שנפרטו כפי גוי", מקרב גוי לו

ז"ל  רבותינו מאמר הפסוק 160ועלֿפי שהוא 221על "מה לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
הנחת  גם כך וזרועו, ראשו על היא דישראל התפילין שהנחת כשם הרי לעשות", לישראל אומר עושה

וזרועו. ראשו על כביכול היא ֿ הוא דקודשאֿבריך התפילין

באופן  שמתנהג יהודי ישנו שכאשר - מזרועי" קלני מראשי קלני אומרת, לשון מה "שכינה וזהו
בארץ", אחד גוי ישראל כעמך "מי ובזרועו: שבראשו בתפילין שכתוב מה הקב"ה מרגיש אזי בלתיֿרצוי,

כאב! בהם שנרגש באופן
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יא.209) ג, קהלת
ס"חֿיו"ד.210) פע"א ח"ב אבלות הל' גבריאל נטעי ראה

וש"נ.
הדין".211) "נגמר - ו פרק
מ"ה.212) פ"ו
ורע"ב.213) פרש"י
תויו"ט.214)

ב.215) מו,
סע"א.216) (עד, ת"ל תקו"ז
כא.217) יז, הימיםֿא דברי
יזֿיח.218) כו, תבוא
ד.219) ו, ואתחנן
לד.220) ד, שם
יט.221) קמז, תהלים
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קלני מראשי "קלני המשנה לשון גם מדוייק "irexfnועלֿפיֿזה ולא ,"icin,"ידי" ללשון בנוגע כי - "
מה  (עלֿפי בתנ"ך כלל ישנו "זרועי", ללשון בנוגע מהֿשאיןֿכן שמאל, יד או ימין יד זו אם יודעים לא

שמאל.222שכתוב  יד היינו סתם ש"זרוע" עוזו") ובזרוע "בימינו

כל  על רק לא קאי הקב"ה, של בתפילין שנכתב אחד" גוי ישראל כעמך ש"מי - בזה הענין וכללות
מראשי", "קלני שנענש: יחיד ליהודי בנוגע לומר השכינה יכולה לא דאםֿכן יחד, ישראל בני כל הציבור ,
ויחידי  אחד יהודי על שאפילו לומר, צריך ועלֿכרחך גמורים, צדיקים הם ישראל בני שאר שכל בשעה

בארץ". אחד גוי ישראל כעמך "מי הפסוק נאמר

.‚Ï:לעניננו ובנוגע
איש  בין ההנהגה בסדר החילוקים פרטי אחר באים כו'", אומרת לשון מה "שכינה המשנה דברי
אומרת, לשון מה שכינה מצטער, שאדם "בשעה המשנה מסיימת ואחרֿכך הנ"ל, בפרק שנתבארו לאשה

לנשים. אנשים בין חילוק ללא - מזרועי" קלני מראשי קלני

הנה  - תפילין מצות מקיימת שאינה לאשה, שניתן חסֿושלום עונש אודות מדובר כאשר שגם ונמצא,
גוי  ישראל כעמך ("ומי הקב"ה של שבתפילין כיון מזרועי", קלני מראשי "קלני השכינה אומרת אז גם

בשוה. הם אלא לנשים, אנשים בין חילוק אין בארץ") אחד

.„Ï האריז"ל בכתבי המבואר עם מתאים זה פטורות,223וענין שנשים גרמא שהזמן למצותֿעשה בנוגע
בגמרא  להדיא שנתפרש עלֿדרך כלומר: זו. במצוה ידיֿחובתן הנשים את מוציאים בנוגע 224שהאנשים

מצוותֿעשה  לכל בנוגע האריז"ל) כתבי (לפי הוא כן - דמיא" דמהילא כמאן ש"אשה מילה למצות
בעצמה  אלו מצוות לקיים האשה ביכולת שאין כיון אלא נשים, אצל גם ישנו שענינן גרמא, שהזמן

בזה  שיש הטעמים בשאר בזה וכיוצא והבנות, הבנים לחינוך לבעלה, משועבדת שהאשה ],225[בגלל
המצוה. את מקיים שהוא בכך ֿ חובתה ידי בעלה מוציאה

רחמנאֿליצלן, נענשת אשה כאשר שגם מפורשת, ממשנה - בפרט תפילין למצות בנוגע לזה וההוכחה
כתובים  דקודשאֿבריךֿהוא" שב"תפילין מוכח שמזה מזרועי", קלני מראשי קלני אומרת "שכינה.. אזי
שלכן  בארץ", אחד גוי ישראל כעמך "מי נאמר ויחידה אחת אשה על שגם ובאופן בשוה, ונשים אנשים

מזרועי". קלני מראשי "קלני הקב"ה אומר עליה גם

מסכתא  בסיום רש"י דברי עלֿפי הרי - העונש) (ענין בלתיֿטובה למדה בנוגע אמורים הדברים ואם
השכר. לענין בנוגע הוא שכן ֿ וכמה עלֿאחתֿכמה מרובה", טובה "מדה סוכה

.‰Ï:ולכן פועל, של בענין צורך גם יש אך
בנוגע  שמסייעת חנה", ל"קרן נדיבה וביד שמח בלב להתנדב זה וביום זו בהתוועדות שרגיל כשם

ישראל  בנות ד 226לחינוך הנה חנה"- ל"קרן מתנדבים שהזכרים שכשם והלאה, מהיום להוסיף נכון בר
(או  תפילין זוג לנדב) יכולה אחת כל והרי ביכלתן, שיש (אלו הנשים גם תנדבנה הבנות, חינוך לטובת

וכשרות. בדוקות תפילין) זוג לרכוש אפשר שבו סכום

דקודשאֿבריךֿהוא, לתפילין בנוגע למעלה, מצד רק לא - תפילין למצות בשייכותן יתוסף ועלֿידיֿזה
שלהן. תפילין יהודי יניח למטה שגם  באופן אלא

סוטה  במסכת הגמרא מדברי כמובן - ועושה" "מצווה כמו שכר להן יש תורה"227ואז ל"זכות בנוגע
לביתֿהספר  להביאן בניהן על (שטורחות בנייהו ומתניין דמקרין "באגרא ועושה": מצווה ש"אינה באשה
(ונותנות  לבעליהן (וממתינות מדרשא מבי דאתו עד לגברייהו להו ונטרן משנה) ולשנות מקרא לקרוא

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

ובזרוע 222) תורה זו ("בימינו שם ברכות וראה ח. סב, ישעי'
שם. לברכות הרא"ש תוס' תפילין". אלו עוזו

וש"נ.223) .96 ע' חל"א לקו"ש וראה בראשית. פ' טעהמ"צ
א.224) כז, ע"ז

וש"נ.225) .58 ע' חל"ג תו"מ ראה
(תו"מ 226) ואילך סכ"ט דאשתקד תשרי ו' שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך. 68 ע' חמ"ח
סל"ו.227) (דלקמן א יז, ברכות וראה (ובפרש"י. א כא,

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

רשות  בהלכות 228להם להדיא ומפורש בהדייהו"; פלגאן לא מי תורה), ללמוד אחרת לעיר שיוצאין (
הזקן  לרבינו חולקת 229תלמודֿתורה בתורה, שיעסוק ומאודה בגופה לבעלה או לבנה עוזרת היא ש"אם ,

לה  שיש תורה שלמדה "אשה כמו (ולא ידיה" על ועושים מצווים שהם מאחר גדול ושכרה עמהם שכר
ועושה"). מצווה שאינה מפני האיש כשכר גדול שכר לא אבל שכר

ה'ילקוט' שגירסת מוכח ומזה הזה, בעולם שכר אודות מדובר שם שבגמרא במאי 230ולהעיר, "נשים
iz`cזכיין `nlrl.זה בזמננו הזה, בעולם ש"זכיין" הש"ס  כשיטת אינה ,"

.ÂÏ:בזה להוסיף ויש
ברכות  במסכת בגמרא גם נאמר הנ"ל כנישתא 231ענין לבי בנייהו באקרויי זכיין, במאי "נשים :

הבטחה  "גדולה שלפניֿזה: ובפיסקא רבנן". מבי דאתו עד לגברייהו ונטרין רבנן בי גברייהו ובאתנויי
שנאמר  האנשים, מן יותר לנשים הקב"ה בוטחות 232שהבטיחן בנות קולי שמענה קומנה שאננות נשים

ובוטחות). שאננות הכתוב (קראן אמרתי" האזנה

מובן: אינו ולכאורה

ש" יתכן לנשיםdlecbאיך הקב"ה שהבטיחן הנשים xzeiהבטחה של שזכותן בשעה בה האנשים", מן
להן שיש בגלל ממה wlgהיא יותר למכור יכול אינו שמוכר כשם והבעל; הבנים של התורה בלימוד

חלק  רק להן שיש שהנשים יתכן איך ואםֿכן לו, שיש ממה יותר ליתן יכול לא חלק הנותן כך לו, שיש
לאנשים?! שאין יותר גדולה הבטחה יקבלו האנשים, של התורה בלימוד

"גדול נאמר שלא - הגמרא שבדברי הדיוק את רואים כאן רקxkydאך להן שיש (דכיון "wlg מהשכר
"גדולה רק אלא והבעל), הבנים מאשר יותר גדול שכר להן שיהיה יתכן לא והבעל, הבנים ".dghadשל

בזה: וההסברה

וגו'" עמך אנכי "והנה בחלומו לו שהובטח לאחרי שגם ביעקב "233מצינו אמר זה כל אחר הנה ,m`
וגו'" מצבה שמתי אשר הזאת "והאבן אזי וגו'", עמדי אלקים הבטחה,234יהיה לו שיש כיון ולכאורה: .

החטא" יגרום "שמא זה: על והתירוץ  ספק? בה מטיל .235למה

איֿאפשר שכר, להם שיש אף הנה - לאנשים בנוגע יגרום gihadlולכן: שמא החשש בגלל להם,
"עלֿמנת  - פניה של זרה מחשבה לו יש התורה, לימוד מצות שמקיים שבשעה שיתכן והיינו, החטא,
שיקלקל  חטא של ענין אצלו יהיה למחרת הנה מעשה, בשעת לא אם אפילו או בזה, וכיוצא רב" שיקרא

כו'.

הבעל  של לימודו אם גם הנה - כו'" לגברייהו ונטרין רבנן בי גברייהו ש"אתנויי לנשים בנוגע אבל
שיי  זה אין רב", שיקרא "עלֿמנת הבטחה הוא "גדולה ולכן מזה), תועלת להן תהיה (שלא אליהן ך

הבעל. של החטא" יגרום "שמא החשש מצד יגרע לא שאצלן כיון כו'", לנשים הקב"ה שהבטיחן

.ÊÏ:תפילין למבצע בנוגע גם ועלֿדרךֿזה
עליך  נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"וראו ההבטחה את אמנם להם יש - תפילין שמניחים אלו

ממך", ויראו

פעמים  כמה וכמדובר עליך",236- נקרא הוי' שם "כי רואה הוא היהודי; חושב מה לו נוגע לא שהגוי
ופחד" אימתה עליהם "תפול -237וממילא
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שם.228) ברכות פרש"י
ספ"א.229)
ברכות 230) מהרש"א בחדא"ג הובא תלז. רמז ישעי' יל"ש

שם.
(ובפרש"י.231) שם
ט.232) לב, ישעי'

טו.233) כח, ויצא
כֿכב.234) שם,
א.235) ד, ברכות
(236.432 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
טז.237) טו, בשלח
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קלני מראשי "קלני המשנה לשון גם מדוייק "irexfnועלֿפיֿזה ולא ,"icin,"ידי" ללשון בנוגע כי - "
מה  (עלֿפי בתנ"ך כלל ישנו "זרועי", ללשון בנוגע מהֿשאיןֿכן שמאל, יד או ימין יד זו אם יודעים לא

שמאל.222שכתוב  יד היינו סתם ש"זרוע" עוזו") ובזרוע "בימינו

כל  על רק לא קאי הקב"ה, של בתפילין שנכתב אחד" גוי ישראל כעמך ש"מי - בזה הענין וכללות
מראשי", "קלני שנענש: יחיד ליהודי בנוגע לומר השכינה יכולה לא דאםֿכן יחד, ישראל בני כל הציבור ,
ויחידי  אחד יהודי על שאפילו לומר, צריך ועלֿכרחך גמורים, צדיקים הם ישראל בני שאר שכל בשעה

בארץ". אחד גוי ישראל כעמך "מי הפסוק נאמר

.‚Ï:לעניננו ובנוגע
איש  בין ההנהגה בסדר החילוקים פרטי אחר באים כו'", אומרת לשון מה "שכינה המשנה דברי
אומרת, לשון מה שכינה מצטער, שאדם "בשעה המשנה מסיימת ואחרֿכך הנ"ל, בפרק שנתבארו לאשה

לנשים. אנשים בין חילוק ללא - מזרועי" קלני מראשי קלני

הנה  - תפילין מצות מקיימת שאינה לאשה, שניתן חסֿושלום עונש אודות מדובר כאשר שגם ונמצא,
גוי  ישראל כעמך ("ומי הקב"ה של שבתפילין כיון מזרועי", קלני מראשי "קלני השכינה אומרת אז גם

בשוה. הם אלא לנשים, אנשים בין חילוק אין בארץ") אחד

.„Ï האריז"ל בכתבי המבואר עם מתאים זה פטורות,223וענין שנשים גרמא שהזמן למצותֿעשה בנוגע
בגמרא  להדיא שנתפרש עלֿדרך כלומר: זו. במצוה ידיֿחובתן הנשים את מוציאים בנוגע 224שהאנשים

מצוותֿעשה  לכל בנוגע האריז"ל) כתבי (לפי הוא כן - דמיא" דמהילא כמאן ש"אשה מילה למצות
בעצמה  אלו מצוות לקיים האשה ביכולת שאין כיון אלא נשים, אצל גם ישנו שענינן גרמא, שהזמן

בזה  שיש הטעמים בשאר בזה וכיוצא והבנות, הבנים לחינוך לבעלה, משועבדת שהאשה ],225[בגלל
המצוה. את מקיים שהוא בכך ֿ חובתה ידי בעלה מוציאה

רחמנאֿליצלן, נענשת אשה כאשר שגם מפורשת, ממשנה - בפרט תפילין למצות בנוגע לזה וההוכחה
כתובים  דקודשאֿבריךֿהוא" שב"תפילין מוכח שמזה מזרועי", קלני מראשי קלני אומרת "שכינה.. אזי
שלכן  בארץ", אחד גוי ישראל כעמך "מי נאמר ויחידה אחת אשה על שגם ובאופן בשוה, ונשים אנשים

מזרועי". קלני מראשי "קלני הקב"ה אומר עליה גם

מסכתא  בסיום רש"י דברי עלֿפי הרי - העונש) (ענין בלתיֿטובה למדה בנוגע אמורים הדברים ואם
השכר. לענין בנוגע הוא שכן ֿ וכמה עלֿאחתֿכמה מרובה", טובה "מדה סוכה

.‰Ï:ולכן פועל, של בענין צורך גם יש אך
בנוגע  שמסייעת חנה", ל"קרן נדיבה וביד שמח בלב להתנדב זה וביום זו בהתוועדות שרגיל כשם

ישראל  בנות ד 226לחינוך הנה חנה"- ל"קרן מתנדבים שהזכרים שכשם והלאה, מהיום להוסיף נכון בר
(או  תפילין זוג לנדב) יכולה אחת כל והרי ביכלתן, שיש (אלו הנשים גם תנדבנה הבנות, חינוך לטובת

וכשרות. בדוקות תפילין) זוג לרכוש אפשר שבו סכום

דקודשאֿבריךֿהוא, לתפילין בנוגע למעלה, מצד רק לא - תפילין למצות בשייכותן יתוסף ועלֿידיֿזה
שלהן. תפילין יהודי יניח למטה שגם  באופן אלא

סוטה  במסכת הגמרא מדברי כמובן - ועושה" "מצווה כמו שכר להן יש תורה"227ואז ל"זכות בנוגע
לביתֿהספר  להביאן בניהן על (שטורחות בנייהו ומתניין דמקרין "באגרא ועושה": מצווה ש"אינה באשה
(ונותנות  לבעליהן (וממתינות מדרשא מבי דאתו עד לגברייהו להו ונטרן משנה) ולשנות מקרא לקרוא
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ובזרוע 222) תורה זו ("בימינו שם ברכות וראה ח. סב, ישעי'
שם. לברכות הרא"ש תוס' תפילין". אלו עוזו

וש"נ.223) .96 ע' חל"א לקו"ש וראה בראשית. פ' טעהמ"צ
א.224) כז, ע"ז

וש"נ.225) .58 ע' חל"ג תו"מ ראה
(תו"מ 226) ואילך סכ"ט דאשתקד תשרי ו' שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך. 68 ע' חמ"ח
סל"ו.227) (דלקמן א יז, ברכות וראה (ובפרש"י. א כא,

g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

רשות  בהלכות 228להם להדיא ומפורש בהדייהו"; פלגאן לא מי תורה), ללמוד אחרת לעיר שיוצאין (
הזקן  לרבינו חולקת 229תלמודֿתורה בתורה, שיעסוק ומאודה בגופה לבעלה או לבנה עוזרת היא ש"אם ,

לה  שיש תורה שלמדה "אשה כמו (ולא ידיה" על ועושים מצווים שהם מאחר גדול ושכרה עמהם שכר
ועושה"). מצווה שאינה מפני האיש כשכר גדול שכר לא אבל שכר

ה'ילקוט' שגירסת מוכח ומזה הזה, בעולם שכר אודות מדובר שם שבגמרא במאי 230ולהעיר, "נשים
iz`cזכיין `nlrl.זה בזמננו הזה, בעולם ש"זכיין" הש"ס  כשיטת אינה ,"

.ÂÏ:בזה להוסיף ויש
ברכות  במסכת בגמרא גם נאמר הנ"ל כנישתא 231ענין לבי בנייהו באקרויי זכיין, במאי "נשים :

הבטחה  "גדולה שלפניֿזה: ובפיסקא רבנן". מבי דאתו עד לגברייהו ונטרין רבנן בי גברייהו ובאתנויי
שנאמר  האנשים, מן יותר לנשים הקב"ה בוטחות 232שהבטיחן בנות קולי שמענה קומנה שאננות נשים

ובוטחות). שאננות הכתוב (קראן אמרתי" האזנה

מובן: אינו ולכאורה

ש" יתכן לנשיםdlecbאיך הקב"ה שהבטיחן הנשים xzeiהבטחה של שזכותן בשעה בה האנשים", מן
להן שיש בגלל ממה wlgהיא יותר למכור יכול אינו שמוכר כשם והבעל; הבנים של התורה בלימוד

חלק  רק להן שיש שהנשים יתכן איך ואםֿכן לו, שיש ממה יותר ליתן יכול לא חלק הנותן כך לו, שיש
לאנשים?! שאין יותר גדולה הבטחה יקבלו האנשים, של התורה בלימוד

"גדול נאמר שלא - הגמרא שבדברי הדיוק את רואים כאן רקxkydאך להן שיש (דכיון "wlg מהשכר
"גדולה רק אלא והבעל), הבנים מאשר יותר גדול שכר להן שיהיה יתכן לא והבעל, הבנים ".dghadשל

בזה: וההסברה

וגו'" עמך אנכי "והנה בחלומו לו שהובטח לאחרי שגם ביעקב "233מצינו אמר זה כל אחר הנה ,m`
וגו'" מצבה שמתי אשר הזאת "והאבן אזי וגו'", עמדי אלקים הבטחה,234יהיה לו שיש כיון ולכאורה: .

החטא" יגרום "שמא זה: על והתירוץ  ספק? בה מטיל .235למה

איֿאפשר שכר, להם שיש אף הנה - לאנשים בנוגע יגרום gihadlולכן: שמא החשש בגלל להם,
"עלֿמנת  - פניה של זרה מחשבה לו יש התורה, לימוד מצות שמקיים שבשעה שיתכן והיינו, החטא,
שיקלקל  חטא של ענין אצלו יהיה למחרת הנה מעשה, בשעת לא אם אפילו או בזה, וכיוצא רב" שיקרא

כו'.

הבעל  של לימודו אם גם הנה - כו'" לגברייהו ונטרין רבנן בי גברייהו ש"אתנויי לנשים בנוגע אבל
שיי  זה אין רב", שיקרא "עלֿמנת הבטחה הוא "גדולה ולכן מזה), תועלת להן תהיה (שלא אליהן ך

הבעל. של החטא" יגרום "שמא החשש מצד יגרע לא שאצלן כיון כו'", לנשים הקב"ה שהבטיחן

.ÊÏ:תפילין למבצע בנוגע גם ועלֿדרךֿזה
עליך  נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"וראו ההבטחה את אמנם להם יש - תפילין שמניחים אלו

ממך", ויראו

פעמים  כמה וכמדובר עליך",236- נקרא הוי' שם "כי רואה הוא היהודי; חושב מה לו נוגע לא שהגוי
ופחד" אימתה עליהם "תפול -237וממילא
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שם.228) ברכות פרש"י
ספ"א.229)
ברכות 230) מהרש"א בחדא"ג הובא תלז. רמז ישעי' יל"ש

שם.
(ובפרש"י.231) שם
ט.232) לב, ישעי'

טו.233) כח, ויצא
כֿכב.234) שם,
א.235) ד, ברכות
(236.432 ע' חמ"ט תו"מ גם ראה
טז.237) טו, בשלח



g"kyz'dמח ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

אצל  פניה איזו תהיה אם גם שהרי - תפילין זוג שינדבו לנשים שתהיה להבטחה מגיע זה אין אבל
לכותלֿהמערבי  בסמיכות תפילין שמניח ב'ברוקלין'238היהודי האשה אצל מאומה גורע ולא נוגע זה אין ,

התפילין. את שנדבה

במצות  שיש השכר שכל - בוטחות" שאננות.. לנשים.. הקב"ה שהבטיחן הבטחה "גדולה ולכן
לתפילין" כולה התורה כל ש"הוקשה הקדושה 239תפילין, הפתוחה המלאה "מידו להן יומשך ,

יחדיו"107והרחבה" בשר כל ו"ראו בארץ",240, אחד גוי ישראל כעמך ש"מי

מצרים" מארץ צאתך "כימי - גם יקויים כן גוי 241ואחרי מקרב גוי לו לקחת לבוא אלקים "הנסה -
וגו'" ובמופתים צדקנו.220באותות משיח בביאת בימינו במהרה ,

.ÁÏ:לפועל ובנוגע
ויתנדבו  יוסיפו - שמח ובלב טוב ברצון - שרוצים אלו הנה חנה", ל"קרן להתנדב המנהג על נוסף

תפילין. למבצע בנוגע גם

והנשים, הבנות. בחינוך חלק להם יהיה ועלֿידיֿזה חנה", "קרן עבור יתנו שהאנשים - בזה ויתחלקו
להן  יהיה ועלֿידיֿזה משובח, זה הרי המרבה וכל מזה, יותר או מחירו) (או תפילין זוג אחת כל תתן

האנשי  של התפילין בהנחת ם.חלק

כל  היא זה (שעל ישראל' ו'כנסת הקב"ה שהם האמיתיים, ו"חתן" ה"כלה" של היחוד גם יהיה ואז
מקדם" בגןֿעדן יצירך ד"כשמחך ובאופן השירים'), ב'שיר (כמבואר 242האריכות החטא קודם ,

היעוד 243במפרשים  שיקויים כיון הארץ".75), מן אעביר הטומאה רוח "את

למטה  הזה בעולם ורוחני גשמי טּוב כל והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו יקבלו ישראל ובני
רוויחי. ומזוני חיי בבני טובה, חתימה וגמר וחתימה טפחים, מעשרה

שם  בצירוף שמם את גם לרשום יכולים הרוצים שאלו - הרגילה ההוספה גם יש אמר:) (ואחרֿכך
רצון. בעת ה'ציון' על להזכירם האם ,

מצוה" גוררת "מצוה תהיה לבב 244ואחרֿכך וטוב שמחה ומתוך הענינים, .245בכל

אומרים  ואלו "אלו הניגון לנגן צוה אחרֿכך ביער", "קול הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
עמך"]. אנו "כי הניגון לנגן צוה ואחרֿכך כו'", אשרי

***

.ËÏ השבתֿקודש דיום בהתוועדות להמדובר בהמשך האריז"ל 246הביאור בכתבי שכתוב מה 247אודות

להיות  יכול  גמור  צדיק  אצל הבכיה שענין שלימה", נשמתו אין תשובה ימי בעשרת בוכה שאינו מי "כל
למדריגת  ביחס מאלקות הריחוק על בכיה (ב) הנפש, דביקות מחמת שמחה של בכיה (א) אופנים: בב'
מאמר  נתבאר שבהם חסידות דרושי בכמה השינויים פרטי תלויים ובזה למטה; ירידתה קודם נשמתו
ט  חלק בלקוטיֿשיחות ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי שהוגהה בשיחה נכלל - הנ"ל האריז"ל

ואילך. 206 עמוד
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חכ"ה 238) (אג"ק זו שנה - שבט ז' תשרי; י"ג מכתב גם ראה
פח. ע' ד; ע'

וש"נ.239) א. לה, קידושין
ה.240) מ, ישעי'
טו.241) ז, מיכה
ונשואין.242) אירוסין ברכת נוסח
וש"נ.243) .210 ע' ריש ח"נ תו"מ גם ראה
מ"ב.244) פ"ד אבות
מהמסובים 245) לכו"כ משקה נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק

הפרטיים. עניניהם עבור שביקשו
אדמו"ר  כ"ק אמר מרוסיא, יצא עתה שזה המסובים לא'
"גוררת" שתהי' ובאופן טובה, התחלה (יציאתו שתהי' שליט"א:
וכשהזכיר  לבב. וטוב שמחה מתוך משם, היהודים כל יציאת את
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ברכה, לבקשת משפחתו קרוב את
להמסובים, המשקה שיחלק לו ואמר קרובים... הרבה עוד שם יש
משקה!... לחלק יתחילו רוסיא יהודי שכל טובה התחלה זו ותהי'

ואילך.246) 32 ע' חנ"א (תו"מ ס"ט האזינו ש"פ שיחת
(247.17 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן

המשך בעמוד קמ

ixyz 'e ± d"x zegiy ihewlh"i jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
È„Â‰È‰ ˙„Â·Ú È·‚Ï ‰‡¯Â‰ ‰Á ˙ÏÙ˙Ó „ÂÓÏÏ ˘È

‰"¯·
ספר  (תחילת השנה ראש של הראשון היום בהפטרת

ההפטרה 1שמואל) תוכן אלקנה. אשת חנה, על מסופר
ילדים" אין "ולחנה שבתחילה באמצעות 2הוא, ואחרֿכך, ,

שמואל  – בבן נפקדת היא שילה) במשכן (בהיותה תפילה
הנביא.

היא  ההפטרות, כבשאר בחגים, ההפטרה קריאת מטרת
התורה  לקריאת הוראה 3בדומה מלשון היהודי 4, על :

cenll.זה ובחג זו בשבת עבודתו לגבי הוראה מכך

זו  הפטרה לקריאת הסיבה אם גם בעניננו: גם כך
היא  השנה השנה 5בראש בראש נפקדה שחנה בכל 6כיון ,

בראש  היהודי בעבודת הוראות מספר ההפטרה כוללת זאת
כלליות  הוראות ומספר :7השנה,

העיקר  שהיא חנה, לפקידת שהביאה שה"עבודה" כיון
הרי  בשילה, תפילתה היתה לעיל), שהוסבר (כפי בהפטרה
עבודת  לגבי ההפטרה מן הלימוד שעיקר לומר, מסתבר
לפי  ובמיוחד חנה, מתפילת הוא השנה בראש היהודי

בשל"ה  המובאת בראש 8הדיעה היתה חנה תפילת שגם ,
השנה.

.·
‰Á ˙ÏÈÙ˙ ˙Â„Â‡ ¯ÂÙÈÒ‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰
תפילת  בענין הסיפור על ההסבר עלֿידי יובנו הדברים

ל"שכורה" עלי אותה חשב שבתחילה (מפני חנה,

מתי  "עד לה ואמר לבה...") על כ"מדברת היתה שתפילתה
ואשפוך  אדוני... "לא כך על לו ענתה חנה תשתכרין...".

ה'" לפני נפשי הלאה.9את וכך ,

כאן: מובן אינו לכאורה שהרי

כך  כל גדולה טעות תהיה הכהן שלעלי ייתכן כיצד א)
להכיר  במקום אשר עד הקצה, אל הקצה מן בכך 10–

שהיא  חשב הוא הנפש, השתפכות מתוך היא שתפילתה
"שכורה"?

עלי  של לטעותו הסבר יימצא אם גם אין 11ב) עדיין ,
כך על מסופר מדוע "בגנות dxezaמובן, אפילו הרי ?

הכתוב" דבר לא טמאה להבדיל,12בהמה הוא, כך ובודאי ,
הכהן! עלי לגבי

לשכורה" "ויחשבה.. אכן אם עלי 13ג) ממתין מדוע ,
את  רש"י שמסביר כפי תפילתה, את סיימה עד בדבריו

פיה" את שומר עליו 14"ועלי היה הן – המתנה לשון –
ה'?cinלהפסיקה מבית להוצאתה ולדאוג

.‚
ÏÚ ‰È‡ ‰Á ÔÈ·Ï Ô‰Î‰ ÈÏÚ ÔÈ· ‰ÁÈ˘‰

‰ËÂ˘Ù "˙Â¯Î˘"
במשמעות  כשכורה החשיבה לא שעלי מובן, זאת מכל

המילה  של התפילה.15הפשוטה בענין ל"שכורה" אלא ,
" שחנה כיון תפילה 13להתפלל"dzaxdכלומר, זו היתה

רצויה  שאיננה המידה, מן ה'16יותר לפני נצבים כאשר
ט). בסעיף (כדלהלן ה' בבית
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של  (אמו תנצב"ה  חנה מרת הצדקנית הרבנית של היארצייט יום הוא (*
המנחה  עלות בעת תשובה שבת נסתלקה שליט"א). אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט –

תשכ"ה. .l"endשנת
סתקפ"ד 1) או"ח (ואדה"ז) טושו "ע בחנה"). ("ומפטירין א לא, מגילה

(ס"ז). ס"ב
ב.2) א, ש"א
שבת 3) של שחרית סדר (אבודרהם באה במקומה לכתחילה שהרי

ועוד). ופירושה.
ועוד.4) ב. נג, זח"ג
שם.5) אדה"ז שו"ע שם. מגילה ור"ן רש"י
וש"נ.6) א. יא, ר"ה
מהני 7) למשמע איכא גברוותא הלכתא "כמה סע"א) לא, (ברכות כמחז"ל

דחנה". קראי
חז"ל 8) כדרשת דלא והוא – בהגה"ה). א (ריד, שלו השנה ראש מס'

היום) ויהי ד) (שם, עה"פ שם וראה ההוא. האיש ועלה ג) (שם, עה"פ (יל"ש
לרגל. עלי' בעת שהי'

יגֿטו.9) שם, ש"א
ט)10) שם, (רש"י ישראל על שופט היום אותו נתמנה דעלי להעיר

הם היו הזמן דין ibidpnשבאותו "דן צ"ל דיין הרי – סתם שופט וגם העם.
עיון עם שקשור וש"נ), א. י, (שבת לאמיתו" בתוס'zaygnaאמת (עיין הנדון

ב). ח, ובב"ב שם
בחשאי  היא דעבודתם המחשבה, לענין שייכים בכלל דכהנים ולהעיר,
ש"הובדלו.. מה ענינם הרי נגלה ע"פ וגם א), לט, (זח"ג דלבא וברעותא

ולשם zepaxwdלעבודת בזה עיקר שמחשבה רפ"ד) המקדש כלי הל' (רמב"ם "
dyy.העבודות בשאר ועד"ז במשנה) ב מו, (זבחים נזבח הזבח דברים

יד 11) שם. ברכות הע"י מפרשי (יב). יג שם, ש"א (ועוד) רש"י ראה
ועוד. קא. סי' או"ח לשו"ע שלמה וחכמת אפרים

א.12) קכג, ב"ב
יג.13) שם, ש"א
יב.14) שם,
"שכורת 15) הו"ע תשתכרין מתי עד עלי דמ"ש א), (קטז, מסידור להעיר

מיין". ולא
שקס"ד 16) וי"ל שם. המאריך כל ובתוד"ה וברש"י ב לב, ברכות ראה

רבש"ע  א"ל ב: לא, שם (וצע"ק בקשתה שתעשה מצפה היתה דחנה הי' דעלי
הובאה שלא וצע"ק באמת). הוא שכן דמשמע בתפלתו zlrnכו' המאריך

קז. ר"ס שם בטושו"ע במש"כ נכלל ואולי שם. בפוסקים
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אצל  פניה איזו תהיה אם גם שהרי - תפילין זוג שינדבו לנשים שתהיה להבטחה מגיע זה אין אבל
לכותלֿהמערבי  בסמיכות תפילין שמניח ב'ברוקלין'238היהודי האשה אצל מאומה גורע ולא נוגע זה אין ,

התפילין. את שנדבה

במצות  שיש השכר שכל - בוטחות" שאננות.. לנשים.. הקב"ה שהבטיחן הבטחה "גדולה ולכן
לתפילין" כולה התורה כל ש"הוקשה הקדושה 239תפילין, הפתוחה המלאה "מידו להן יומשך ,

יחדיו"107והרחבה" בשר כל ו"ראו בארץ",240, אחד גוי ישראל כעמך ש"מי

מצרים" מארץ צאתך "כימי - גם יקויים כן גוי 241ואחרי מקרב גוי לו לקחת לבוא אלקים "הנסה -
וגו'" ובמופתים צדקנו.220באותות משיח בביאת בימינו במהרה ,

.ÁÏ:לפועל ובנוגע
ויתנדבו  יוסיפו - שמח ובלב טוב ברצון - שרוצים אלו הנה חנה", ל"קרן להתנדב המנהג על נוסף

תפילין. למבצע בנוגע גם

והנשים, הבנות. בחינוך חלק להם יהיה ועלֿידיֿזה חנה", "קרן עבור יתנו שהאנשים - בזה ויתחלקו
להן  יהיה ועלֿידיֿזה משובח, זה הרי המרבה וכל מזה, יותר או מחירו) (או תפילין זוג אחת כל תתן

האנשי  של התפילין בהנחת ם.חלק

כל  היא זה (שעל ישראל' ו'כנסת הקב"ה שהם האמיתיים, ו"חתן" ה"כלה" של היחוד גם יהיה ואז
מקדם" בגןֿעדן יצירך ד"כשמחך ובאופן השירים'), ב'שיר (כמבואר 242האריכות החטא קודם ,

היעוד 243במפרשים  שיקויים כיון הארץ".75), מן אעביר הטומאה רוח "את

למטה  הזה בעולם ורוחני גשמי טּוב כל והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו יקבלו ישראל ובני
רוויחי. ומזוני חיי בבני טובה, חתימה וגמר וחתימה טפחים, מעשרה

שם  בצירוף שמם את גם לרשום יכולים הרוצים שאלו - הרגילה ההוספה גם יש אמר:) (ואחרֿכך
רצון. בעת ה'ציון' על להזכירם האם ,

מצוה" גוררת "מצוה תהיה לבב 244ואחרֿכך וטוב שמחה ומתוך הענינים, .245בכל

אומרים  ואלו "אלו הניגון לנגן צוה אחרֿכך ביער", "קול הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
עמך"]. אנו "כי הניגון לנגן צוה ואחרֿכך כו'", אשרי

***

.ËÏ השבתֿקודש דיום בהתוועדות להמדובר בהמשך האריז"ל 246הביאור בכתבי שכתוב מה 247אודות

להיות  יכול  גמור  צדיק  אצל הבכיה שענין שלימה", נשמתו אין תשובה ימי בעשרת בוכה שאינו מי "כל
למדריגת  ביחס מאלקות הריחוק על בכיה (ב) הנפש, דביקות מחמת שמחה של בכיה (א) אופנים: בב'
מאמר  נתבאר שבהם חסידות דרושי בכמה השינויים פרטי תלויים ובזה למטה; ירידתה קודם נשמתו
ט  חלק בלקוטיֿשיחות ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי שהוגהה בשיחה נכלל - הנ"ל האריז"ל

ואילך. 206 עמוד
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חכ"ה 238) (אג"ק זו שנה - שבט ז' תשרי; י"ג מכתב גם ראה
פח. ע' ד; ע'

וש"נ.239) א. לה, קידושין
ה.240) מ, ישעי'
טו.241) ז, מיכה
ונשואין.242) אירוסין ברכת נוסח
וש"נ.243) .210 ע' ריש ח"נ תו"מ גם ראה
מ"ב.244) פ"ד אבות
מהמסובים 245) לכו"כ משקה נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק

הפרטיים. עניניהם עבור שביקשו
אדמו"ר  כ"ק אמר מרוסיא, יצא עתה שזה המסובים לא'
"גוררת" שתהי' ובאופן טובה, התחלה (יציאתו שתהי' שליט"א:
וכשהזכיר  לבב. וטוב שמחה מתוך משם, היהודים כל יציאת את
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ברכה, לבקשת משפחתו קרוב את
להמסובים, המשקה שיחלק לו ואמר קרובים... הרבה עוד שם יש
משקה!... לחלק יתחילו רוסיא יהודי שכל טובה התחלה זו ותהי'

ואילך.246) 32 ע' חנ"א (תו"מ ס"ט האזינו ש"פ שיחת
(247.17 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
È„Â‰È‰ ˙„Â·Ú È·‚Ï ‰‡¯Â‰ ‰Á ˙ÏÙ˙Ó „ÂÓÏÏ ˘È

‰"¯·
ספר  (תחילת השנה ראש של הראשון היום בהפטרת

ההפטרה 1שמואל) תוכן אלקנה. אשת חנה, על מסופר
ילדים" אין "ולחנה שבתחילה באמצעות 2הוא, ואחרֿכך, ,

שמואל  – בבן נפקדת היא שילה) במשכן (בהיותה תפילה
הנביא.

היא  ההפטרות, כבשאר בחגים, ההפטרה קריאת מטרת
התורה  לקריאת הוראה 3בדומה מלשון היהודי 4, על :

cenll.זה ובחג זו בשבת עבודתו לגבי הוראה מכך

זו  הפטרה לקריאת הסיבה אם גם בעניננו: גם כך
היא  השנה השנה 5בראש בראש נפקדה שחנה בכל 6כיון ,

בראש  היהודי בעבודת הוראות מספר ההפטרה כוללת זאת
כלליות  הוראות ומספר :7השנה,

העיקר  שהיא חנה, לפקידת שהביאה שה"עבודה" כיון
הרי  בשילה, תפילתה היתה לעיל), שהוסבר (כפי בהפטרה
עבודת  לגבי ההפטרה מן הלימוד שעיקר לומר, מסתבר
לפי  ובמיוחד חנה, מתפילת הוא השנה בראש היהודי

בשל"ה  המובאת בראש 8הדיעה היתה חנה תפילת שגם ,
השנה.

.·
‰Á ˙ÏÈÙ˙ ˙Â„Â‡ ¯ÂÙÈÒ‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰
תפילת  בענין הסיפור על ההסבר עלֿידי יובנו הדברים

ל"שכורה" עלי אותה חשב שבתחילה (מפני חנה,

מתי  "עד לה ואמר לבה...") על כ"מדברת היתה שתפילתה
ואשפוך  אדוני... "לא כך על לו ענתה חנה תשתכרין...".

ה'" לפני נפשי הלאה.9את וכך ,

כאן: מובן אינו לכאורה שהרי

כך  כל גדולה טעות תהיה הכהן שלעלי ייתכן כיצד א)
להכיר  במקום אשר עד הקצה, אל הקצה מן בכך 10–

שהיא  חשב הוא הנפש, השתפכות מתוך היא שתפילתה
"שכורה"?

עלי  של לטעותו הסבר יימצא אם גם אין 11ב) עדיין ,
כך על מסופר מדוע "בגנות dxezaמובן, אפילו הרי ?

הכתוב" דבר לא טמאה להבדיל,12בהמה הוא, כך ובודאי ,
הכהן! עלי לגבי

לשכורה" "ויחשבה.. אכן אם עלי 13ג) ממתין מדוע ,
את  רש"י שמסביר כפי תפילתה, את סיימה עד בדבריו

פיה" את שומר עליו 14"ועלי היה הן – המתנה לשון –
ה'?cinלהפסיקה מבית להוצאתה ולדאוג

.‚
ÏÚ ‰È‡ ‰Á ÔÈ·Ï Ô‰Î‰ ÈÏÚ ÔÈ· ‰ÁÈ˘‰

‰ËÂ˘Ù "˙Â¯Î˘"
במשמעות  כשכורה החשיבה לא שעלי מובן, זאת מכל

המילה  של התפילה.15הפשוטה בענין ל"שכורה" אלא ,
" שחנה כיון תפילה 13להתפלל"dzaxdכלומר, זו היתה

רצויה  שאיננה המידה, מן ה'16יותר לפני נצבים כאשר
ט). בסעיף (כדלהלן ה' בבית
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של  (אמו תנצב"ה  חנה מרת הצדקנית הרבנית של היארצייט יום הוא (*
המנחה  עלות בעת תשובה שבת נסתלקה שליט"א). אדמו"ר כ"ק – יבלח"ט –

תשכ"ה. .l"endשנת
סתקפ"ד 1) או"ח (ואדה"ז) טושו "ע בחנה"). ("ומפטירין א לא, מגילה

(ס"ז). ס"ב
ב.2) א, ש"א
שבת 3) של שחרית סדר (אבודרהם באה במקומה לכתחילה שהרי

ועוד). ופירושה.
ועוד.4) ב. נג, זח"ג
שם.5) אדה"ז שו"ע שם. מגילה ור"ן רש"י
וש"נ.6) א. יא, ר"ה
מהני 7) למשמע איכא גברוותא הלכתא "כמה סע"א) לא, (ברכות כמחז"ל

דחנה". קראי
חז"ל 8) כדרשת דלא והוא – בהגה"ה). א (ריד, שלו השנה ראש מס'

היום) ויהי ד) (שם, עה"פ שם וראה ההוא. האיש ועלה ג) (שם, עה"פ (יל"ש
לרגל. עלי' בעת שהי'

יגֿטו.9) שם, ש"א
ט)10) שם, (רש"י ישראל על שופט היום אותו נתמנה דעלי להעיר

הם היו הזמן דין ibidpnשבאותו "דן צ"ל דיין הרי – סתם שופט וגם העם.
עיון עם שקשור וש"נ), א. י, (שבת לאמיתו" בתוס'zaygnaאמת (עיין הנדון

ב). ח, ובב"ב שם
בחשאי  היא דעבודתם המחשבה, לענין שייכים בכלל דכהנים ולהעיר,
ש"הובדלו.. מה ענינם הרי נגלה ע"פ וגם א), לט, (זח"ג דלבא וברעותא

ולשם zepaxwdלעבודת בזה עיקר שמחשבה רפ"ד) המקדש כלי הל' (רמב"ם "
dyy.העבודות בשאר ועד"ז במשנה) ב מו, (זבחים נזבח הזבח דברים

יד 11) שם. ברכות הע"י מפרשי (יב). יג שם, ש"א (ועוד) רש"י ראה
ועוד. קא. סי' או"ח לשו"ע שלמה וחכמת אפרים

א.12) קכג, ב"ב
יג.13) שם, ש"א
יב.14) שם,
"שכורת 15) הו"ע תשתכרין מתי עד עלי דמ"ש א), (קטז, מסידור להעיר

מיין". ולא
שקס"ד 16) וי"ל שם. המאריך כל ובתוד"ה וברש"י ב לב, ברכות ראה

רבש"ע  א"ל ב: לא, שם (וצע"ק בקשתה שתעשה מצפה היתה דחנה הי' דעלי
הובאה שלא וצע"ק באמת). הוא שכן דמשמע בתפלתו zlrnכו' המאריך

קז. ר"ס שם בטושו"ע במש"כ נכלל ואולי שם. בפוסקים
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ה'": לפני נפשי את "ואשפוך היא כך על חנה תשובת
ב  כרוך להתפלל" "הרבתה של הענין zektzydכאשר

ytpd דרגה להיפך, אלא בתפילה, "שכרות" זו אין אזי ,
בה  .15נעלית

מפני  השנה, ראש לבין חנה תפילת בין הקשר זהו
התפילה  אופן אודות חנה לבין הכהן עלי בין שהדוֿשיח
ושל  חנה תפילת של הכללי תוכנן את גם מבהיר ה' בבית

להלן. שיוסבר כפי השנה, בראש תפילות מספר

.„
‰˘‰ ˘‡¯ ˙ÂÏÈÙ˙· ÌÈÈÚ‰ È˘

הפכיים: ענינים שני מצויים השנה ראש בתפילות

האדם, צרכי לכל הדין יום הוא השנה ראש אחד מצד
(ככתוב  בגשמיות והן ברוחניות הוא 17הן לישראל חק "כי

יעקב": לאלקי מלשון wgמשפט – "הטריפני 18לישראל
גשמיים  וצרכים מזונות על המשפט הוא – חוקי" 19לחם

רוחניים iwl`lו"משפט ענינים על המשפט הוא ,18יעקב"
בנפשו" אלקות "גילוי דרגת מבקשים 20על לפיכך .(

הצלחה  על וגם ומזוני, חיי בני על השנה ראש בתפילות
רוחניים. בענינים

השנה  בראש העבודה שעיקר ידוע, שני מצד
 ֿ הקדושֿברוך הכתרת היא בתפילה) בעיקר (המתבטאת

למלך  חז"ל 21הוא ובלשון כנאמר 22, עליכם", "שתמליכוני
בכבודך", כולו העולם על "מלוך השנה ראש בתפילת

והרי ועוד. הארץ", כל על וקבלת zxzkd"מלך מלך
וכניעה  מוחלטת התבטלות עלֿידי רק נעשית מלכותו

ה"עצמי" ברצון כלל חשים אין אשר עד 23כלפיו

ההכתרה).z`f(והתבטלות את "לקבל" למלך גורמת

מתבטלים  כאשר דסתרי: תרתי הם אלו ענינים שני
העצמיים, הצרכים על  ומבקשים חושבים אין המלך, כלפי
(שהם  גשמיים בענינים הוא כך העצמי. לרצון הקשורים

מיימוניות  בהגהות כמוסבר השנה, בראש הדין )24עיקר
רוחניים. בצרכים ואפילו

זוהר  בתיקוני נאמר "ביומי 25(וכידוע, שהמבקשים ,

הם  לחיים" כתבנו וחיי, וכפרה סליחה "מזוני על דכפורי"
על חושבים שהם מפני הב", "הב הנובחים mnvrככלבים

השכינה. על ולא

בנוסח  האדם צרכי על הבקשות נקבעו שני מצד אך
למילוי  רצון עת שזוהי בהסבירם חז"ל עלֿידי התפילה
רק  לנבוע צריכות אינן שהבקשות מובן ומכך הבקשות,
ישראל  על ציוה שהקדושֿברוךֿהוא מכך – מקבלתֿעול
כדי  רק זאת עושים והם השנה, בראש צרכיהם לבקש
לצרכים  רצון מתוך גם לבקש צריך אלא – רצונו לקיים

המבוקשים).

יש אחד מצד של zevxlכלומר, זה בחלק ולהתכוון
משאלותיו  ימלא שהקדושֿברוךֿהוא לכך ,26התפילה

בהרגשת צורך יש כך ויחד zeyiולשם עצמית, ומציאות
הדורש  דבר עליכם", "תמליכוני את לקיים יש זאת עם

העצמית. והמציאות הישות של מוחלטת התבטלות

.‰
‰˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÈÙ˙ È·‚Ï ÂÊ ‰Ï‡˘ ˙·ˆ‰

בכל  התפילות לגבי גם זו שאלה נשאלת לכאורה,
כולה  :27השנה

לפני  כעומד הוא המתפלל שמונהֿעשרה בתפילת
תחושת 28המלך  לגלות לו אל המלך לפני ובעמדו ישות 29,

בגמרא  שנאמר כך, כדי עד מעשה 30עצמית, על שאפילו ,
לפני  בתנועה (=רומז מלכא" קדמי במחוג "מחוה של
נקבעו  זאת עם יחד החיים, היפך של עונש מגיע המלך")
האמצעיות, הברכות י"ב יהודי כל של התפילה בנוסח

האדם. צרכי בקשת הוא שתוכנן

יש לתפילות אך השנה ראש תפילת בין עצום הבדל
השנה: בכל

השנה, ֿ xg`lבמשך הקדוש השנה, בראש ההכתרה
והתבטלות  מדינה, המנהיג כ"מלך" כביכול, הוא ברוךֿהוא
מציאותם  שמורגשים באופן היא למלך המדינה בני
לפני  ממש נצבים כאשר רק המונהגים. של וצרכיהם

לפניו. נכנעת כולה שהמדינה ניכר שיהיה צריך המלך,
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ה.17) פא, תהלים
ספ"ז.18) תש"י חק כי ד"ה סע"ד. נה, ד. נד, ר"ה לקו"ת ח. ל, משלי
ועוד.19) שם. חק כי ד"ה
א.20) נו, שם הלקו"ת לשון
ח"ט 21) ואילך. 339 ואילך. 124 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 489 ואילך. 450 ואילך. 434 .p"yeע'
ב.22) לד, א. טז, ר"ה
פ"ב.23) תש"ג ר"ה של יו"ט ד"ה פ"ב. תש"א תקעו ד"ה ראה
ב.24) נט, ר"ה בלקו"ת הובא הרמב"ן. בשם רפ"ג תשובה הל'
אין 25) ד"ה חז"ל אגדות ויגש. ר"פ להה"מ או"ת וראה א). (כג, ת"ו

שם סע"ג). (קח, סי'עומדין טוב שם מכתר ולהעיר תעש). אל (ד"ה בסופו
בסופו. של

איזה 26) לו חסר כאשר לה' להתפלל דתפלה מ"ע עיקר זהו ואדרבה,
וש"נ). בתחלתו, התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ (ראה וכיו"ב דבר

ואילך.27) 217 ע' חכ"ג לקו"ש וראה
רע"א:28) לג, ברכות ועיין צה. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע א. י, שבת ראה

כו'. ממה"מ לפני עומד
ממקומו.29) לזוז אין – המלך לפני עומד ס"ב: קד סי' אדה"ז שו"ע ראה
(30.13 הערה 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. ה, חגיגה
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ש  בשעה זאת, הוא mixizknלעומת כאשר המלך, את
כניעה  דרושה המדינה, להנהגת מעל ונישא, רם עדיין

תורגש שלא כך יותר, עצומה ze`ivnוהתבטלות mey זולת
במצב ייתכן כיצד השאלה: ונשאלת עצמו. dfkהמלך

אישיים? צרכים המלך מן לבקש

.Â
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÍÈÏÓ‰Ï È„Î ‡È‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘˜·

‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰
הוא: לכך ההסבר

השנה  בראש צרכיו את לבקש צריך אינו היהודי
שתהיהelyלתועלתו כדי ,el,גשמיים בענינים רווחה

עליכם": "תמליכוני לעבודת בהמשך אלא רוחניים, ואפילו

השראת  בכבודך", כולו העולם על "מלוך של הפעולה
רק  להתקיים יכולה העולם בכל הקדושֿברוךֿהוא מלכות
הזה  העולם בעניני היהודי של התעסקותו עלֿידי

יתברך" לשבתו ל"מכון .31ובהפיכתם

השייכים  קדושה ניצוצות יש יהודי שלכל כיון
ואשר ולזככם ed`לנשמתו, לבררם והם 32חייב ,

ייעד  שהקדושֿברוךֿהוא הגשמיים בדברים "מלובשים"
שיתן  הקדושֿברוךֿהוא מן היהודי מבקש לפיכך בשבילו,
"מלוך  את באמצעותם להגשים שיוכל כדי אלו דברים לו

אליו. השייך בחלק – כולו" העולם על

השנה  בראש האדם צרכי בבקשת שגם אפוא, יוצא
זאת  מבקש הוא כי עצמית, ישות הרגשת מעורבת אינה

הקדושֿברוךֿהוא  דוקא 33למען נובעת הבקשה – להיפך .
הכתרת  בעת שרויים בה אשר המוחלטת ההתבטלות מן
לעצם  קשר יש הניצוצות וזיכוך שלבירור כיון המלך,

.34הנשמה 

דירה  לו להיות הקב"ה "נתאוה של שהמטרה (כשם
נובעת 35בתחתונים" הבירורים, עבודת עלֿידי המתבצעת ,

ית' מעצמותו המקיימים 36בשורשה ישראל, אצל כך ,
ל  זו עבודה קשורה בפועל, זו נשמתם)mvrכוונה

עצמי  רצון של הענין קיים אינו הנשמה עצם לגבי והרי
ליחדך" יחידה בך.. ודבוקה "חבוקה היא ומובן,37כי ,

כרוכה  ה', כוונת את להגשים כדי האדם צרכי שבקשת

בעבודת  המתגלה הנשמה, עצם של מוחלטת בהתבטלות
עליכם". "תמליכוני

.Ê
˙ÂÂˆ˜ È˘ Â·¯˜· ÏÂÏÎÏ È„Â‰È ÏÎÓ ÌÈ˘¯Â„ „ˆÈÎ
השנה  בראש הצרכים בקשות לשאול: ניתן לכאורה

של התפילה בנוסח חז"ל עלֿידי מצב lkicediנקבעו בכל
הצרכים  שבקשת בנפשיה אינש ידע והרי שרוי. הוא שבו
את  לבצע הכוונה מן רק נובעת איננה והרוחניים הגשמיים
הוא  בפשטות. ב"מיצר" הימצאות מתוך גם אלא ה', רצון

משאלותיו את ימלא שהקב"ה המבקש)elyרוצה (של
כפי d`lnd...dagxde"מידו המצוה, מבוססת כך על ."

מושתתת yxetnaשנאמר כך ועל התפילה, בברכות
החולה 38חשיבותה  שיתרפא – והשפעתה התפילה של

וכ  הגשם דומה.וירד

צרכיו  על כלל לחשוב שלא האדם מן דורשים היו אם
כל  את להקדיש אלא השנה, ראש בתפילת הגשמיים
ה' מלכות עול קבלת – עליכם" "תמליכוני לענין עבודתו

בדבר, קושי שום היה לא –

הניצוץ" אל המאור "קירוב של זמן זהו וכל 39שהרי ,
 ֿ הקדושֿברוך אל להתקרב עצמו את לעורר מסוגל יהודי
רצונו  כל את ולהקדיש העצמיים צרכיו את לשכוח הוא,

ה"מלך". עם להתאחדות

דורשים כיצד icediאך lkn שני את בקרבו להכיל
משאלותיו  על לחשוב עליו אחד מצד יחדיו: הקצוות

לו zevxleהעצמיות אל זאת עם כשיחד ימלאן, שהקב"ה
למען  רק זאת לעשות אלא עצמיים, רגשות בכך לערב

הקדושֿברוךֿהוא?

.Á
‰˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ ¯Â¯È·Ï ‰Ó˘‰ ˙Â˜˜Â˙˘‰

הבעש"ט  פירוש לפי יובנו הפסוק 40הדברים 41על

והצמא  שהרעב תתעטף", בהם נפשם צמאים גם "רעבים
ש" מכך נובעים למשקה או למאכל הגוף בהם mytpשל

ניצוצות  את ולזכך לברר רוצה שהנפש מכך תתעטף",
שייכים  אלו שניצוצות מפני ובמשקה, שבמאכל הקדושה

לתקן". צריך (דוקא) "שהוא אליו,
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פל"ד.31) התניא לשון
בפנים 32) לקמן שהובאה הבעש"ט תורת ריח. סי' טוב שם כתר ראה

ח. סעיף
השכינה".33) "בשביל  עוזו", בשכינת "להשפיע שם) (או"ת הה"מ בלשון
תורת 34) של ענינה קונטרס .79 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה

סוס"כ. החסידות
רפל"ו.35) תניא
תרס"ו).36) (בהמשך תרס"ז בחוקותי אם סד"ה ראה

ג'.37) דיום הושענות
תפלה 38) הל' רמב"ם וראה בפע"ח. מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא ראה

ה"ב. פ"א
ספ"ה.39) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך
(נעתק 40) אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב וראה ג), (כה, קצד סי' טוב שם כתר

.(165 ע' ח"א [המתורגם] בלקו"ש תוכנו
ה.41) קז, תהלים
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ה'": לפני נפשי את "ואשפוך היא כך על חנה תשובת
ב  כרוך להתפלל" "הרבתה של הענין zektzydכאשר

ytpd דרגה להיפך, אלא בתפילה, "שכרות" זו אין אזי ,
בה  .15נעלית

מפני  השנה, ראש לבין חנה תפילת בין הקשר זהו
התפילה  אופן אודות חנה לבין הכהן עלי בין שהדוֿשיח
ושל  חנה תפילת של הכללי תוכנן את גם מבהיר ה' בבית

להלן. שיוסבר כפי השנה, בראש תפילות מספר

.„
‰˘‰ ˘‡¯ ˙ÂÏÈÙ˙· ÌÈÈÚ‰ È˘

הפכיים: ענינים שני מצויים השנה ראש בתפילות

האדם, צרכי לכל הדין יום הוא השנה ראש אחד מצד
(ככתוב  בגשמיות והן ברוחניות הוא 17הן לישראל חק "כי

יעקב": לאלקי מלשון wgמשפט – "הטריפני 18לישראל
גשמיים  וצרכים מזונות על המשפט הוא – חוקי" 19לחם

רוחניים iwl`lו"משפט ענינים על המשפט הוא ,18יעקב"
בנפשו" אלקות "גילוי דרגת מבקשים 20על לפיכך .(

הצלחה  על וגם ומזוני, חיי בני על השנה ראש בתפילות
רוחניים. בענינים

השנה  בראש העבודה שעיקר ידוע, שני מצד
 ֿ הקדושֿברוך הכתרת היא בתפילה) בעיקר (המתבטאת

למלך  חז"ל 21הוא ובלשון כנאמר 22, עליכם", "שתמליכוני
בכבודך", כולו העולם על "מלוך השנה ראש בתפילת

והרי ועוד. הארץ", כל על וקבלת zxzkd"מלך מלך
וכניעה  מוחלטת התבטלות עלֿידי רק נעשית מלכותו

ה"עצמי" ברצון כלל חשים אין אשר עד 23כלפיו

ההכתרה).z`f(והתבטלות את "לקבל" למלך גורמת

מתבטלים  כאשר דסתרי: תרתי הם אלו ענינים שני
העצמיים, הצרכים על  ומבקשים חושבים אין המלך, כלפי
(שהם  גשמיים בענינים הוא כך העצמי. לרצון הקשורים

מיימוניות  בהגהות כמוסבר השנה, בראש הדין )24עיקר
רוחניים. בצרכים ואפילו

זוהר  בתיקוני נאמר "ביומי 25(וכידוע, שהמבקשים ,

הם  לחיים" כתבנו וחיי, וכפרה סליחה "מזוני על דכפורי"
על חושבים שהם מפני הב", "הב הנובחים mnvrככלבים

השכינה. על ולא

בנוסח  האדם צרכי על הבקשות נקבעו שני מצד אך
למילוי  רצון עת שזוהי בהסבירם חז"ל עלֿידי התפילה
רק  לנבוע צריכות אינן שהבקשות מובן ומכך הבקשות,
ישראל  על ציוה שהקדושֿברוךֿהוא מכך – מקבלתֿעול
כדי  רק זאת עושים והם השנה, בראש צרכיהם לבקש
לצרכים  רצון מתוך גם לבקש צריך אלא – רצונו לקיים

המבוקשים).

יש אחד מצד של zevxlכלומר, זה בחלק ולהתכוון
משאלותיו  ימלא שהקדושֿברוךֿהוא לכך ,26התפילה

בהרגשת צורך יש כך ויחד zeyiולשם עצמית, ומציאות
הדורש  דבר עליכם", "תמליכוני את לקיים יש זאת עם

העצמית. והמציאות הישות של מוחלטת התבטלות

.‰
‰˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÈÙ˙ È·‚Ï ÂÊ ‰Ï‡˘ ˙·ˆ‰

בכל  התפילות לגבי גם זו שאלה נשאלת לכאורה,
כולה  :27השנה

לפני  כעומד הוא המתפלל שמונהֿעשרה בתפילת
תחושת 28המלך  לגלות לו אל המלך לפני ובעמדו ישות 29,

בגמרא  שנאמר כך, כדי עד מעשה 30עצמית, על שאפילו ,
לפני  בתנועה (=רומז מלכא" קדמי במחוג "מחוה של
נקבעו  זאת עם יחד החיים, היפך של עונש מגיע המלך")
האמצעיות, הברכות י"ב יהודי כל של התפילה בנוסח

האדם. צרכי בקשת הוא שתוכנן

יש לתפילות אך השנה ראש תפילת בין עצום הבדל
השנה: בכל

השנה, ֿ xg`lבמשך הקדוש השנה, בראש ההכתרה
והתבטלות  מדינה, המנהיג כ"מלך" כביכול, הוא ברוךֿהוא
מציאותם  שמורגשים באופן היא למלך המדינה בני
לפני  ממש נצבים כאשר רק המונהגים. של וצרכיהם

לפניו. נכנעת כולה שהמדינה ניכר שיהיה צריך המלך,
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ה.17) פא, תהלים
ספ"ז.18) תש"י חק כי ד"ה סע"ד. נה, ד. נד, ר"ה לקו"ת ח. ל, משלי
ועוד.19) שם. חק כי ד"ה
א.20) נו, שם הלקו"ת לשון
ח"ט 21) ואילך. 339 ואילך. 124 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 489 ואילך. 450 ואילך. 434 .p"yeע'
ב.22) לד, א. טז, ר"ה
פ"ב.23) תש"ג ר"ה של יו"ט ד"ה פ"ב. תש"א תקעו ד"ה ראה
ב.24) נט, ר"ה בלקו"ת הובא הרמב"ן. בשם רפ"ג תשובה הל'
אין 25) ד"ה חז"ל אגדות ויגש. ר"פ להה"מ או"ת וראה א). (כג, ת"ו

שם סע"ג). (קח, סי'עומדין טוב שם מכתר ולהעיר תעש). אל (ד"ה בסופו
בסופו. של

איזה 26) לו חסר כאשר לה' להתפלל דתפלה מ"ע עיקר זהו ואדרבה,
וש"נ). בתחלתו, התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ (ראה וכיו"ב דבר

ואילך.27) 217 ע' חכ"ג לקו"ש וראה
רע"א:28) לג, ברכות ועיין צה. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע א. י, שבת ראה

כו'. ממה"מ לפני עומד
ממקומו.29) לזוז אין – המלך לפני עומד ס"ב: קד סי' אדה"ז שו"ע ראה
(30.13 הערה 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. ה, חגיגה

ixyz 'e - dpyd y`x zegiyÎihewl

ש  בשעה זאת, הוא mixizknלעומת כאשר המלך, את
כניעה  דרושה המדינה, להנהגת מעל ונישא, רם עדיין

תורגש שלא כך יותר, עצומה ze`ivnוהתבטלות mey זולת
במצב ייתכן כיצד השאלה: ונשאלת עצמו. dfkהמלך

אישיים? צרכים המלך מן לבקש

.Â
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÍÈÏÓ‰Ï È„Î ‡È‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙˘˜·

‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰
הוא: לכך ההסבר

השנה  בראש צרכיו את לבקש צריך אינו היהודי
שתהיהelyלתועלתו כדי ,el,גשמיים בענינים רווחה

עליכם": "תמליכוני לעבודת בהמשך אלא רוחניים, ואפילו

השראת  בכבודך", כולו העולם על "מלוך של הפעולה
רק  להתקיים יכולה העולם בכל הקדושֿברוךֿהוא מלכות
הזה  העולם בעניני היהודי של התעסקותו עלֿידי

יתברך" לשבתו ל"מכון .31ובהפיכתם

השייכים  קדושה ניצוצות יש יהודי שלכל כיון
ואשר ולזככם ed`לנשמתו, לבררם והם 32חייב ,

ייעד  שהקדושֿברוךֿהוא הגשמיים בדברים "מלובשים"
שיתן  הקדושֿברוךֿהוא מן היהודי מבקש לפיכך בשבילו,
"מלוך  את באמצעותם להגשים שיוכל כדי אלו דברים לו

אליו. השייך בחלק – כולו" העולם על

השנה  בראש האדם צרכי בבקשת שגם אפוא, יוצא
זאת  מבקש הוא כי עצמית, ישות הרגשת מעורבת אינה

הקדושֿברוךֿהוא  דוקא 33למען נובעת הבקשה – להיפך .
הכתרת  בעת שרויים בה אשר המוחלטת ההתבטלות מן
לעצם  קשר יש הניצוצות וזיכוך שלבירור כיון המלך,

.34הנשמה 

דירה  לו להיות הקב"ה "נתאוה של שהמטרה (כשם
נובעת 35בתחתונים" הבירורים, עבודת עלֿידי המתבצעת ,

ית' מעצמותו המקיימים 36בשורשה ישראל, אצל כך ,
ל  זו עבודה קשורה בפועל, זו נשמתם)mvrכוונה

עצמי  רצון של הענין קיים אינו הנשמה עצם לגבי והרי
ליחדך" יחידה בך.. ודבוקה "חבוקה היא ומובן,37כי ,

כרוכה  ה', כוונת את להגשים כדי האדם צרכי שבקשת

בעבודת  המתגלה הנשמה, עצם של מוחלטת בהתבטלות
עליכם". "תמליכוני

.Ê
˙ÂÂˆ˜ È˘ Â·¯˜· ÏÂÏÎÏ È„Â‰È ÏÎÓ ÌÈ˘¯Â„ „ˆÈÎ
השנה  בראש הצרכים בקשות לשאול: ניתן לכאורה

של התפילה בנוסח חז"ל עלֿידי מצב lkicediנקבעו בכל
הצרכים  שבקשת בנפשיה אינש ידע והרי שרוי. הוא שבו
את  לבצע הכוונה מן רק נובעת איננה והרוחניים הגשמיים
הוא  בפשטות. ב"מיצר" הימצאות מתוך גם אלא ה', רצון

משאלותיו את ימלא שהקב"ה המבקש)elyרוצה (של
כפי d`lnd...dagxde"מידו המצוה, מבוססת כך על ."

מושתתת yxetnaשנאמר כך ועל התפילה, בברכות
החולה 38חשיבותה  שיתרפא – והשפעתה התפילה של

וכ  הגשם דומה.וירד

צרכיו  על כלל לחשוב שלא האדם מן דורשים היו אם
כל  את להקדיש אלא השנה, ראש בתפילת הגשמיים
ה' מלכות עול קבלת – עליכם" "תמליכוני לענין עבודתו

בדבר, קושי שום היה לא –

הניצוץ" אל המאור "קירוב של זמן זהו וכל 39שהרי ,
 ֿ הקדושֿברוך אל להתקרב עצמו את לעורר מסוגל יהודי
רצונו  כל את ולהקדיש העצמיים צרכיו את לשכוח הוא,

ה"מלך". עם להתאחדות

דורשים כיצד icediאך lkn שני את בקרבו להכיל
משאלותיו  על לחשוב עליו אחד מצד יחדיו: הקצוות

לו zevxleהעצמיות אל זאת עם כשיחד ימלאן, שהקב"ה
למען  רק זאת לעשות אלא עצמיים, רגשות בכך לערב

הקדושֿברוךֿהוא?

.Á
‰˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ ¯Â¯È·Ï ‰Ó˘‰ ˙Â˜˜Â˙˘‰

הבעש"ט  פירוש לפי יובנו הפסוק 40הדברים 41על

והצמא  שהרעב תתעטף", בהם נפשם צמאים גם "רעבים
ש" מכך נובעים למשקה או למאכל הגוף בהם mytpשל

ניצוצות  את ולזכך לברר רוצה שהנפש מכך תתעטף",
שייכים  אלו שניצוצות מפני ובמשקה, שבמאכל הקדושה

לתקן". צריך (דוקא) "שהוא אליו,
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פל"ד.31) התניא לשון
בפנים 32) לקמן שהובאה הבעש"ט תורת ריח. סי' טוב שם כתר ראה

ח. סעיף
השכינה".33) "בשביל  עוזו", בשכינת "להשפיע שם) (או"ת הה"מ בלשון
תורת 34) של ענינה קונטרס .79 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה

סוס"כ. החסידות
רפל"ו.35) תניא
תרס"ו).36) (בהמשך תרס"ז בחוקותי אם סד"ה ראה

ג'.37) דיום הושענות
תפלה 38) הל' רמב"ם וראה בפע"ח. מ"ש להבין ד"ה קו"א תניא ראה

ה"ב. פ"א
ספ"ה.39) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך
(נעתק 40) אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב וראה ג), (כה, קצד סי' טוב שם כתר

.(165 ע' ח"א [המתורגם] בלקו"ש תוכנו
ה.41) קז, תהלים
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רעב חש האדם אמנם לאמיתו iptebכלומר, אך למזון,
הקדושה  לניצוצות נשמתו של ה"רעב" זהו דבר של

אליו. השייכים שבמאכל

 ֿ הקדוש אל ותחנוניו היהודי בקשות בעניננו: גם כך
הן  ורוחניים, גשמיים לצרכים השנה בראש ברוךֿהוא
כוונת  את להגשים נשמתו של ה"רעב" דבר של לאמיתו
לה' לדירה אלו גשמיים דברים להפיכת הקדושֿברוךֿהוא
מהתחשבותו  נובעות שהן נראה בחיצוניות אם גם יתברך,

ומזוני. חיי בני של ובענינים העצמית במציאותו

מעומק  מתעוררים שיהודים העובדה, עצם יתרֿעלֿכן:
מן  יותר ינוח..." מי תוקף... "ונתנה באמירת נשמתם
בכבודך..." כולו העולם על "מלוך באמירת ההתעוררות
דברים. של בעומקם האמת זוהי שאכן לכך, הוכחה היא

נשמה  האדם שבהיות הוא, לכך הגלוי שהטעם למרות
seba הענינים מן יותר העולםֿהזה עניני אליו קרובים

 ֿ הקדוש שרצון הוא, לכך העמוק הטעם הרי הרוחניים,
דירה הוא ו'),mipezgzaברוךֿהוא בסעיף (כדלעיל דוקא

היהודי. של נפשו לעצמיות הדברים חודרים ולכן

זו  התעוררות בבקשות. דוקא יותר מתעורר הוא לפיכך
את  להגשים הנשמה עצם של השתוקקות בפנימיותה היא

יתברך. לה' לדירה העולם להפיכת העליונה הכוונה

.Ë
Ô‰Î‰ ÈÏÚ ÔÈ·Ï ‰Á ÔÈ· ÁÈ˘ŒÂ„Ï ¯·Ò‰‰

על  ההפטרה קריאת לקביעת הסיבה שזוהי לומר, ויש
מתי  "עד הכהן עלי דברי כולל השנה, בראש חנה תפילת

תשתכרין...":

"לפני  – ה'" "לפני נצבים שכאשר היתה, עלי טענת
הקדשים" על 42קודש אלא דבר, שום על לחשוב אין –

ה'" "לפני שעומדים על 43כך לבקשות מקום אז אין .
לאמתך  "ונתתה כמו לבקשה לא ואפילו גשמיים, ענינים

אנשים" "44זרע של באופן לא ובודאי ,dzaxd"45להתפלל.
רצון  אבל טוב, אמנם שהוא רצונה, של "שכרות" זוהי

למקום 46עצמי  לב שמה איננה שהיא עד כך כל עז רצונה .
ה'". "לפני נמצאת, היא בו

רק  לא ה'": לפני נפשי את "ואשפוך חנה ענתה כך על
רצונות  של "שכרות" איננה אנשים" ל"זרע שבקשתה

זוהי להיפך, אם כי ח"ו, zeiniptשלzektzydעצמיים
שנאמר  כפי ה'", "לפני בעומדה דוקא וזאת 47הנפש,

אתipt"בקשו אבקש"jipt(כי) הנפש 48ה' ולפנימיות .
בך". ודבוקה "חבוקה כלֿכולה היא עצמי, רצון אין

נדרה גם יובן "ונתת iciindבכך שאם בקשתה, בענין
"ונתתיו אזי אנשים", זרע lkלאמתך 'dleiig ini כל :"

איננה  אנשים לזרע שבקשתה כיון לה', מוקדשים יהיו חייו
בלבד  הקדושֿברוךֿהוא למען אלא שלה, .49לצרכיה

.È
‰‡¯Â‰‰

בתפילת  שלו ה' לעבודת הוראה יהודי לכל יש מכך
השנה: ראש

אלא  כדבעי, תהיה היהודי של שפנימיותו בכך די אין
מבקש  כאשר לפיכך, גילוי. לידי זו פנימיות להביא יש
ואפילו  הגשמיים, צרכיו על השנה בראש היהודי
הטוענת  הכהן" "עלי בחינת בנפשו קיימת הרוחניים,
להרהורים  יש מקום מה תשתכרין...": מתי "עד כלפיו:
הכתרת  בעת עתה, עצמיים וצרכים הזה העולם בעניני

המלך.

אלו, משאלות להביא הוא צריך זאת, כל למרות אך
אשר  יהודי אפילו חנה, תשובה מתבטאת בכך ודוקא
של  בעומקה הרי אנוכיותו, בגלל צרכיו על חושב בינתיים

" של הענין קיים iytpהבקשה z` jety`e– ה'" לפני
בך", ודבוקה "חבוקה שהיא הנפש, פנימיות של השתפכות

ית'. עצמותו עם מאוחדת

עלי, טענת את לחלוטין תירצה חנה שתשובת וכשם
ברכה  כך על לה נתן ואף עמה הסכים שהוא כך, כדי עד
שאלת  אשר שלתך את יתן ישראל "ואלקי והבטחה

בקשתו 50מעמו" את הקדושֿברוךֿהוא גם ממלא כך –
הנראה  בטוב כפשוטה, ומתוקה, טובה לשנה יהודי, כל של

רויחי. (ובכולם) ומזוני חיי בבני והנגלה,

(e"lyz d"xc 'a mei zgiyn)
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יב.42) שם, ש"א רלב"ג
"תפלה 43) א) קב, (תהלים עה"פ סצ"ז) (כש"ט הבעש"ט מתורת להעיר
גו' d'לעני iptle."שיחו ישפוך
יא.44) שם, ש"א
"תפלה 45) שהיתה – ב) נג, (יומא ביוהכ"פ בהיכל כה"ג מתפלת להעיר

dxvw.(במשנה ב נב, (שם "
זה 46) שאין י"ל – ישמע" לא וקולה נעות שפתי' "רק יג) (שם, ומ"ש
dgkedd:כ"א שכורה שהיא

על מורה זה שרק lcebא) עד עוה"ז), עניני על (בהתפלה שלה השכרות
כן ב) גו'. נעות סע"א).l"vשפתי' (לא, בברכות כדאיתא –

ואילך.47) ג סו, ש"ש בֿג. מד, נצבים לקו"ת ח. כז, תהלים
(ולוי)48) כהן של שענינו מפני הוא בזה, הרגיש לא שעלי דזה לומר, ויש

ויובל lcadlהוא שמיטה הל' (רמב"ם ה' לפני לשרת ולעמוד העולם מדרכי
רד"ק  ספ"א. (שוח"ט) שמואל (מדרש כה"ג הי' שעלי להדיעה [ובפרט בסופן)

במקדש שיושב – ט) שם, ש"א meidורלב"ג lk פ"ה המקדש כלי הל' (רמב"ם
הפכים. מצבים הם ה' לפני ולעמוד צרכיו שאילת זו, בחי' מצד ולכן – ה"ז)]

עה"פ)49) (יל"ש חז"ל ופי' אנשים", "זרע – גופא בבקשתה גם כמודגש
שהם (חנה).. אמרה וצדיקים וגדולים ונבונים חכמים ly"אנשים enyl

d"awd."
יז.50) שם,
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רעב חש האדם אמנם לאמיתו iptebכלומר, אך למזון,
הקדושה  לניצוצות נשמתו של ה"רעב" זהו דבר של

אליו. השייכים שבמאכל

 ֿ הקדוש אל ותחנוניו היהודי בקשות בעניננו: גם כך
הן  ורוחניים, גשמיים לצרכים השנה בראש ברוךֿהוא
כוונת  את להגשים נשמתו של ה"רעב" דבר של לאמיתו
לה' לדירה אלו גשמיים דברים להפיכת הקדושֿברוךֿהוא
מהתחשבותו  נובעות שהן נראה בחיצוניות אם גם יתברך,

ומזוני. חיי בני של ובענינים העצמית במציאותו

מעומק  מתעוררים שיהודים העובדה, עצם יתרֿעלֿכן:
מן  יותר ינוח..." מי תוקף... "ונתנה באמירת נשמתם
בכבודך..." כולו העולם על "מלוך באמירת ההתעוררות
דברים. של בעומקם האמת זוהי שאכן לכך, הוכחה היא

נשמה  האדם שבהיות הוא, לכך הגלוי שהטעם למרות
seba הענינים מן יותר העולםֿהזה עניני אליו קרובים

 ֿ הקדוש שרצון הוא, לכך העמוק הטעם הרי הרוחניים,
דירה הוא ו'),mipezgzaברוךֿהוא בסעיף (כדלעיל דוקא

היהודי. של נפשו לעצמיות הדברים חודרים ולכן

זו  התעוררות בבקשות. דוקא יותר מתעורר הוא לפיכך
את  להגשים הנשמה עצם של השתוקקות בפנימיותה היא

יתברך. לה' לדירה העולם להפיכת העליונה הכוונה

.Ë
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על  ההפטרה קריאת לקביעת הסיבה שזוהי לומר, ויש
מתי  "עד הכהן עלי דברי כולל השנה, בראש חנה תפילת

תשתכרין...":

"לפני  – ה'" "לפני נצבים שכאשר היתה, עלי טענת
הקדשים" על 42קודש אלא דבר, שום על לחשוב אין –

ה'" "לפני שעומדים על 43כך לבקשות מקום אז אין .
לאמתך  "ונתתה כמו לבקשה לא ואפילו גשמיים, ענינים

אנשים" "44זרע של באופן לא ובודאי ,dzaxd"45להתפלל.
רצון  אבל טוב, אמנם שהוא רצונה, של "שכרות" זוהי

למקום 46עצמי  לב שמה איננה שהיא עד כך כל עז רצונה .
ה'". "לפני נמצאת, היא בו

רק  לא ה'": לפני נפשי את "ואשפוך חנה ענתה כך על
רצונות  של "שכרות" איננה אנשים" ל"זרע שבקשתה

זוהי להיפך, אם כי ח"ו, zeiniptשלzektzydעצמיים
שנאמר  כפי ה'", "לפני בעומדה דוקא וזאת 47הנפש,

אתipt"בקשו אבקש"jipt(כי) הנפש 48ה' ולפנימיות .
בך". ודבוקה "חבוקה כלֿכולה היא עצמי, רצון אין

נדרה גם יובן "ונתת iciindבכך שאם בקשתה, בענין
"ונתתיו אזי אנשים", זרע lkלאמתך 'dleiig ini כל :"

איננה  אנשים לזרע שבקשתה כיון לה', מוקדשים יהיו חייו
בלבד  הקדושֿברוךֿהוא למען אלא שלה, .49לצרכיה

.È
‰‡¯Â‰‰

בתפילת  שלו ה' לעבודת הוראה יהודי לכל יש מכך
השנה: ראש

אלא  כדבעי, תהיה היהודי של שפנימיותו בכך די אין
מבקש  כאשר לפיכך, גילוי. לידי זו פנימיות להביא יש
ואפילו  הגשמיים, צרכיו על השנה בראש היהודי
הטוענת  הכהן" "עלי בחינת בנפשו קיימת הרוחניים,
להרהורים  יש מקום מה תשתכרין...": מתי "עד כלפיו:
הכתרת  בעת עתה, עצמיים וצרכים הזה העולם בעניני

המלך.

אלו, משאלות להביא הוא צריך זאת, כל למרות אך
אשר  יהודי אפילו חנה, תשובה מתבטאת בכך ודוקא
של  בעומקה הרי אנוכיותו, בגלל צרכיו על חושב בינתיים

" של הענין קיים iytpהבקשה z` jety`e– ה'" לפני
בך", ודבוקה "חבוקה שהיא הנפש, פנימיות של השתפכות

ית'. עצמותו עם מאוחדת

עלי, טענת את לחלוטין תירצה חנה שתשובת וכשם
ברכה  כך על לה נתן ואף עמה הסכים שהוא כך, כדי עד
שאלת  אשר שלתך את יתן ישראל "ואלקי והבטחה

בקשתו 50מעמו" את הקדושֿברוךֿהוא גם ממלא כך –
הנראה  בטוב כפשוטה, ומתוקה, טובה לשנה יהודי, כל של

רויחי. (ובכולם) ומזוני חיי בבני והנגלה,
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יב.42) שם, ש"א רלב"ג
"תפלה 43) א) קב, (תהלים עה"פ סצ"ז) (כש"ט הבעש"ט מתורת להעיר
גו' d'לעני iptle."שיחו ישפוך
יא.44) שם, ש"א
"תפלה 45) שהיתה – ב) נג, (יומא ביוהכ"פ בהיכל כה"ג מתפלת להעיר

dxvw.(במשנה ב נב, (שם "
זה 46) שאין י"ל – ישמע" לא וקולה נעות שפתי' "רק יג) (שם, ומ"ש
dgkedd:כ"א שכורה שהיא

על מורה זה שרק lcebא) עד עוה"ז), עניני על (בהתפלה שלה השכרות
כן ב) גו'. נעות סע"א).l"vשפתי' (לא, בברכות כדאיתא –

ואילך.47) ג סו, ש"ש בֿג. מד, נצבים לקו"ת ח. כז, תהלים
(ולוי)48) כהן של שענינו מפני הוא בזה, הרגיש לא שעלי דזה לומר, ויש

ויובל lcadlהוא שמיטה הל' (רמב"ם ה' לפני לשרת ולעמוד העולם מדרכי
רד"ק  ספ"א. (שוח"ט) שמואל (מדרש כה"ג הי' שעלי להדיעה [ובפרט בסופן)

במקדש שיושב – ט) שם, ש"א meidורלב"ג lk פ"ה המקדש כלי הל' (רמב"ם
הפכים. מצבים הם ה' לפני ולעמוד צרכיו שאילת זו, בחי' מצד ולכן – ה"ז)]

עה"פ)49) (יל"ש חז"ל ופי' אנשים", "זרע – גופא בבקשתה גם כמודגש
שהם (חנה).. אמרה וצדיקים וגדולים ונבונים חכמים ly"אנשים enyl

d"awd."
יז.50) שם,

בראשית כ, יז – ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא 
אלקים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו

צריך  והוא  חבירו  על  רחמים  המבקש  כל 
זה  על  יוקשה  ולא  תחלה.  נענה  הוא  דבר  לאותו 
כי  ישראל,  קהל  כל  ובעד  ולבתר  בעדו  וכפר1  מהאמור 
שם הוא לענין כפרת עון שיהי' סליחה ומחילה כו', הנה 
לענין זה צריך להמשיך סליחה וכפרה על עצמו, ואח"כ 
יכול לבקש ולהמשיך על אחרים, כי אם בעצמו לא יהי' 
ולהמשיך  לבקש  יוכל  האיך  מעוונותיו,  ומנוקה  מתוקן 
ואח"כ  וקושו קשוט עצמך  וע"ד התקוששו2  על אחרים. 

קשוט אחרים3.
משא"כ לענין בקשת רחמים, לא תיקון מעשים ועוונות, 

צריך לבקש על חבירו תחלה.
בקדמיתא4  ב(  )צד,  א'  ]חלק  הזוה"ק  דעת  לפי  אמנם 
לבעי בר נש רחמין ַעֵליה, ולבתר על אחרא, דכתיב וכפר 
בעדו בקדמיתא ולבתר ובעד כל קהל ישראל[ אין חילוק 
בזה, שגם לענין בקשת רחמים )לא רק לענין תיקון מעשים 
ועוונות(, צריך לבקש רחמים על עצמו תחלה ואח"כ על 

חבירו, ולא יוקשה מהא דבבא קמא )צב.(.
כי י"ל, שההפרש בזה הוא מאיזה מקום הוא הבקשת 

רחמים, אם מחסדים או מגבורות.
והיינו, אם הבקשת רחמים הוא מחסדים, שטבע החסד 
הוא לרחם ולהתחסד על הזולת, שם צריך המבקש רחמים 
לבקש  והוא  הזולת,  על  לבקש  זו  במדה  להתנהג  ג"כ 
רחמים על חבירו מקודם, ואז נענה הוא תחלה ג"כ מדה 
לכן  זולתו,  על  וביקש  עצמו  את  הניח  הוא  מדה,  כנגד 
מרחמים עליו תחלה. ובקשת רחמים דאברהם הי' מבחינת 
חסדים, כי אברהם מדתו מדת החסד, וכן איוב הי' בימי 

1( ויקרא טז, ו.
2( צפני' ב, א.

3( סנהדרין יט.
עצמו  על  רחמים  לבקש  האדם  צריך  בתחלה  ללה"ק[  ]תרגום   )4
וראי' לדבר "וכפר בעדו", תחלה התוודה  יבקש על אחרים,  ואח"כ 

הכהן הגדול על עצמו, ואח"כ "ובעד כל קהל ישראל".

ואיוב  חסדים,  בחי'  לאברהם  שייך  שהוא  היינו  אברהם, 
עבד את הקב"ה5 באהבה כמו אברהם שעבד מאהבה.

הנה מפני שבקשת רחמים שלהם הוא מבחי' חסדים, 
לכן בקשו על חביריהם והם נענו תחלה.

אך אם הבקשת רחמים הוא מבחי' גבורות )ואין הכוונה 
דין  פועלת  הגבורה  מדת  הרי  כי  עצמה,  הגבורה  ממדת 
ח"ו, אלא( משרש הגבורות, דהיינו מבינה עלאה, שהיא 
הגבורות  אין  כי  מתוקין,  גבורות  ושם  הגבורות,  שרש 
שצריך  הסדר  הוא  משם  כידוע.  בשרשן,  אלא6  נמתקין 

לבקש רחמים על עצמו תחלה, ואח"כ על אחרא.
הם  חסדים  כי  דחסדים,  היפך  הגבורות  טבע  כן  כי 
וגבורות בבחינת העלאה  בבחינת המשכה, כטבע המים, 
כטבע האש, הנה חבירו שהוא למטה ממנו )כי הרי הוא 

מבקש רחמים עליו, א"כ הוא למטה ממנו(.
כשמבקש על חבירו רחמים, מבחי' חסדים הנמשכים 
הוא  הרי  כי  תחלה,  נענה  הוא  ממילא  למטה,  מלמעלה 
למעלה מחבירו, א"כ כשמבקש וממשיך לחבירו שלמטה 

ממנו, ע"כ שנמשך לו שהוא למעלה מחבירו מתחלה.
משא"כ מבחי' גבורות שהם בהעלאה מלמטה למעלה, 
ע"כ המבקש שהוא למעלה מחבירו צריך לעלות ולהתמתק 
שגם  חבירו  על  יבקש  ואח"כ  מתחלה,  הגבורות  בשרש 

הוא יעלה למעלה, וכמובן.
גבורות  לה'  המלכות  עולה  שאז  הכפורים  ביום  ולכן 
פנימים דבינה שבינה הוא שרש הגבורות7, וכידוע שביום 
הכפורים היא נטלא מבי אימא8, ולא מאבא בחי' חסדים, 
שם הוא הסדר מתחלה וכפר בעדו, ואח"כ ובעד כל קהל 

ישראל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד ס

5( עיין לעיל הערות 3, 4.
6( ראה תניא פרק לא )עמוד לט, ב(. זהר חלק א' דף קנא, א ובמקדש 
מלך שם: פרי עץ חיים שער כו )שער שופר( פרק א. המשך תער"ב 
חלק ג' עמוד א'שיז ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק 

ד' סוף עמוד רנב ואילך.
7( ראה לקוטי תורה פרשת אמור עמוד לו, א בסופו.

8( פרי עץ חיים שער יום הכפורים פרק ג.

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

           
         
         
         

         
           

 
     

        
      

       

         
         

      



       

    
      

         
       











































המשך ביאור למסכת חגיגה ליום שישי עמ' ב



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - יום כיפור )פרשת אחרי(נד

טז, יב – ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל 
המזבח מלפני ה' ומלא חפניו קטרת סמים דקה 

והביא מבית לפרוכת

א. הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלא חפניו... הי' 
בין  המבדילות  הפרוכת  שתי  לבין  שמגיע  עד  בהיכל  מהלך 
לא  אומר  יוסי  ר'  אמה,  וביניהן  הקדשים,  קדש  ובין  הקודש 

היתה שם אלא פרוכת א' בלבד1 וכו'.
יומא פרק ה' משנה א'

מגיע  שהוא  עד  בהיכל  ומהלך  וכו',  בימינו  המחתה  נוטל 
לקדש הקדשים, מצא הפרוכת פרופה נכנס לקודש הקדשים 

עד שהוא מגיע לארון.
רמב"ם הל' עבודת יום הכפורים פ"ד ה"א

צריכין אנו למודעי, דאע"ג דהרמב"ם בפ"ד מהלכות בית 
הבחירה ובפ"ז מהלכות כלי המקדש כתב דשתי פרוכת היו 
ולא הזכיר דרך פריפתן, דהשתא י"ל דס"ל דחיצונה פרופה 
מהצפון2, מ"מ הכא בעי"כ כתב נמצא הפרוכת פרופה נכנס 
לקדש הקדשים כו'. נראה מלשונו זה שהעתיק דעת רבי יוסי 
לו להעתיק סדר  הי'  שלא היתה אלא פרוכת אחת, דלת"ק 
שהיו  שזה  שמפני  לי...  נראה  ולכן  הפרוכות,  בשתי  הליכתו 
עבדי  לא  ספיקא  לאו  ואי  הוה,  ספיקא  משום  פרוכות  שני 
אלא פרוכת אחת כמו לר"י משום דפשיטא לי' כדלעיל בשם 
ומיני'  ר"י  ס"ל  דהכי  בצפון  פתחא  אחת  ובפרוכת  התוס' 

נשמע לכ"ע היכא דליכא ספיקא...
נינהו  למשיחא  הלכתא  הלכות  הני  דכל  ידוע  והדבר 
וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו כבא בא אליהו והתיר 
המשנה  העתיק  הבחירה  בית  בבנין  הלכך  הספיקות  כל 
פירש  לא  שלעתיד  יחזקאל  דבנין  משום  שני  בבית  כשהיה 
על פי חז"ל, וכ"כ שם וז"ל בנין העתיד להבנות אע"פ שהוא 
כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר עכ"ל, אבל הכא דלאורי 
לן העבודה הוא בא כתבה ע"פ מה שהוא עבודה כשאין כאן 

אלא פרוכת אחת לפי שכן יהי' לעתיד במהרה בימינו אמן.
תוס' יום טוב – יומא פ"ה מ"ה

טז, לא – שבת שבתון היא לכם ועניתם את 
נפשותיכם חוקת עולם

ב. יום הכיפורים נקרא שבת שבתון כמו השבת, משא"כ 
שאר ימים טובים, שלא נקראו רק שבתון.

ראש  דהיינו  ששה,  טובים  ימים  ית'  השם  לנו  שנתן  וזה 
אחד  ויום  פסח,  ימים  וב'  סוכות,  ימים  וב'  אחד,  יום  השנה 
שבועות, שהם קצת בדמיון ימי החול, שמותר בהן מלאכת 
אוכל נפש, ונתן לנו יום טוב יום ז' יום הכיפורים שהוא בדמיון 

קדושת השבת שאסור בכל מלאכה.
הכיפורים,  יום  הוא  כן  הבא,  עולם  דוגמת  שהשבת  וכמו 
ויותר ממנו, שיום הכיפורים אין בו אכילה ולא שתי' דוגמת 

)ברטנורא:  והפנימי מן הצפון  הי' פרופה מן הדרום,  עי' בהמשך המשנה: החיצונה   )1

והבדילה  ואמרי  יוסי,  דר'  עלי'  דפליגי  לה  קאמרי  רבנן  הדרום.  מן  פרופה  החיצונה 

הפרוכת לכם במשכן לבד נאמר. פרופה, ראשה כפולה לצד החיצון ונאחזת בקרס של 

זהב להיות ]פתוחה[ מן הדרום ועומדת(.

2( כדעת ר' יוסי.

עולם הבא, וגם הוא יום אחד שאין בו כח בשטן לקטרג כמ"ש 
)יומא כ.( השטן בגי' שס"ד, וזהו כמו עולם הבא שאין בו שטן.
חדא"ג מהרש"א יומא ב. – ד"ה שבעת ימים

טז, כט – והיתה לכם לחוקת עולם בחודש 
נפשותיכם  את  תענו  לחודש  בעשור  השביעי 
וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם

ג. הנה יום הכפורים אין בו אכילה ושתי' על ידי שבו מאיר 
כיפור,  יום  בכוונת  בתולע"י  שכתוב  וכמו  הבא,  העולם  בחי' 
וז"ל סוד חכמה עינוים כו', ולפי שהעולם הבא אין בו אכילה 
ושתי' נאסרה אכילה ושתי' כו', ע"כ יום הכפורים הוא גם כן 
עשרה  של  הכנור  יהי'  לבוא  שלעתיד  דוגמת  דוקא  בעשור 
נימין דוקא, עימ"ש בתולע"י סוד ה' עינוים בסוד עץ החיים 

שמהלכו ת"ק שנה.
אור התורה דרושים לסוכות עמוד א'תשנג

טז, כב – ונשא השעיר עליו את כל עוונתם 
אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר

ד. בגמ' יומא סו: שאלו את ר"א בנוגע השעיר, דחפו ולא 
ה'  אויביך  כל  יאבדו  כן  א"ל  וימיתנו,  אחריו  שירד  מהו  מת, 
ענה  דלא  דהטעם  מסיים  שם  ובגמ'  וכו',  לא(  ה,  )שופטים 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ויש לבאר דמה ענה להם ר"א כן יאבדו כל אויבך ה', מה 

הקשר של תפלת ושירת דבורה להשעיר הנשתלח לעזאזל.
אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
עקידת יצחק שער לו, ובמהרש"א בגמ' שם( דהשעיר מרמז 
על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, ובעיקר 
מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא גלות רומי 

)עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
ומבואר ברמב"ם סוף הלכות מלכים דבזמן שיבוא משיח 
ודת  המוסלמים  דת  טעותם,  על  מודים  כולם  האומות  אז 
כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי  הנוצרים, 
בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו 

אחד.
ולא  למטה  שדחפו  השעיר  כששאלו,  ר"א,  שאמר  וזהו 
אל  רמז  הוא  שנפל  דהשעיר  וכו',  יאבדו  כן  להם  ענה  מת, 
האומות  כל  וימותו  שיחרבו  לא  היינו  לע"ל,  האומות  נפילת 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
להם  יהי'  אלא  עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  בתשובה  יחזרו 

נפילה ולא מיתה.
דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  "כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת האומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
היינו, "דחפו ולא מת", דלא יהי' מיתה לכל האומות לע"ל כי 
אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה', אלא 
יהי' כמשל "דחפו" דיהי' להם נפילה במלכותם, למטה, ולא 

מיתה.
על  באברבנאל  וכמבואר  הרומים,  לעשו,  מרמז  והשעיר 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
מלהאמין במשיח שקר שלהם, ויאמינו בה' אלקי עולם, והי' 

ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד
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נה dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy

ß ixyz 'c oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),יׂשראל ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ׁשּתחּול ּובּׁשבח אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכּלה,יצא ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יט)ׁשּנאמר: ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) עׂשו לבני ׁשּפתח ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֵֶַָָ
רצּו ולא הּתֹורה, את Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּיקּבלּו ¯‰Ó∑,ׁשּיקּבלּוה יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְֶֶַַָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רצּו ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ולא ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת רּבם,ועּמֹו ולא ּכּלם, ולא ְָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֹֻֻ
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר c˙.ולא L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ׁשּנתנּהּבאׁש ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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dkxadנו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה על־ידי־זה ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.úc LàW`' z`xwPW ,dxFYd `id ¥¨¦©¨¤¦§¥¥
itl 'zCf`n daEzk dzidWmcTnE ¨§¦¤¨§¨§¨¥¨¦¤¤

eiptl(d"awd iptl)dxFgW W`A §¨¨¦§¥§¥§¨
iABÎlrdpal W`iAB lr FiC oirM ©©¥¥§¨¨§¥§©©¥

z`Gd dxFYd z`e ,xiiPdmdl ozp ©§¨§¤©¨©Ÿ¨©¨¤
zFgENAA zFaEzMdFpini ci azk. ©©§¦§©©§¦

Fnl ozp Fpinin' xn`p ENi`M `Ed ixde©£¥§¦¤¡©¦¦¨©¨
ci azkA EaYkPW zFgElA ;'zC W ¥̀¨§¤¦§§¦§©©

ozp - d"awd lW Fpiniz` l`xUil §¦¤¨©§¦§¨¥¤
W`A eiptl dnEWx dzidW dxFYd©¨¤¨§¨§¨§¨¨§¥

(ziy`xa yix `negpz)(m"`x)xg` xaC .- ¨¨©¥
aEzMd z` Wxtl zxg` KxCW`' ¤¤©¤¤§¨¥¤©¨¥

'zC:FnEBxzMqFlwpE`A`zX` FBn' : ¨§©§§§§¦¤¨¨
ozp W`d KFYn - '`pl adi `zixF`©§¨§©¨¨¦¨¥¨©

,dxFYd EplWipiq xd cnrnAdpYP ¨©¨¤§©£©©¦©¦§¨

mdldxFYdW`d KFYnxn`PW FnM] ¨¤©¨¦¨¥§¤¤¡©
(ai ,c lirl)KFYn mkil` 'd xAcie©§©¥£¥¤¦

:[W`db dxez ¨¥
(b).íénò ááBç óàdn lM caNn ©¥©¦¦§©¨©

zpizpA l`xUil d"awd aihidX¤¥¦§¦§¨¥¦§¦©
,ipiq xdA dxFYdaag dxzi dAg mB ©¨§©¦©©¦¨§¥¨¨©

mihaXd z`KWndA oNdlcM) ¤©§¨¦§¦§©¨§¤§¥
(wEqRd.mihaXd z` aEzMd dPike ©¨§¦¨©¨¤©§¨¦

W itl ,'miOr'cg`e cg` lMon ©¦§¦¤¨¤¨§¤¨¦
mihaXd'mr' iExwFnvr iptA.oiPnE ©§¨¦¨©¦§¥©§¦©¦

?'mr' `xwp cg` haXWoinipa ixdW ¤¥¤¤¨¦§¨¨¤£¥¦§¨¦
xn`WM clEdl cizr did FCal§©¨¨¨¦§¦¨¥§¤¨©

,awril `EdÎKExAÎWFcTdixg` ©¨¨§©£Ÿ©£¥
,oal ziAn xfgWdidi miFB ldwE iFB' ¤¨©¦¥¨¨§©¦¦§¤

'JOn,(`i ,dl ziy`xa)DzF`AW xg`nE ¦¤¨¥©©¤§¨

caNn mihaXd lM EclFp xaM drẄ¨§¨§¨©§¨¦¦§©
dcizr Ff dkxA z`vnp ,oinipA¦§¨¦¦§¥§¨¨£¦¨
o`Mn .calA oinipA zcilA miIwzdl§¦§©¥§¥©¦§¨¦¦§¨¦¨
'iFB' dPEkn `Ed s` ,FCal cg` haXW¤¥¤¤¨§©©§¤

Fnvr iptA (mr)(miyxtn): ¨¦§¥©§
.Eãéa åéLã÷ ìkEN`zFWtp ¨§Ÿ¨§¨¤¥©§

miwiCSddFY` zFfEpB`id Ffe , ©©¦¦©§¦§¦
lM zFWtPW ,l`xUi lW mzAig¦¨¨¤¦§¨¥¤©§¨
mikFfe d"awd lW eiciA zFfEpB eiWFcw§¨§§¨¨¤§¦

,`Ad mlFrd iIglxn`PW oiprM §©¥¨¨©¨¨¦§¨¤¤¡©
(hk ,dk `Îl`eny)dzide'ipFc` Wtp §¨§¨¤¤£¦

'Lidl` 'd z` miIgd xFxvA dxExv§¨¦§©©¦¥¡Ÿ¤
dMfIW KlOd cecl libia` zMxA]¦§©£¦©¦§¨¦©¤¤¤¦§¤
mlFrd on LzxihR ixg` :`Ad mlFrl̈¨©¨©£¥§¦¨§¦¨¨
xFxvA (dxEWw) dxExv LWtp `dY§¥©§§§¨§¨¦§

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ

ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:

E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À
EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ

ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…

myl zxecdn - eheytk i"yx

[d"awd mr miIgvPd miIgd(ixtq) ©©¦©¦§¦¦¦
(`"ez):

.Eìâøì ekz íäåoFWNn `Ed 'EMY' §¥ª§©§¤ª¦§
FnM] 'KFzl Eqpkp' FrnWnE ,'KFY'©§¨¦§§§§
.[rvn`A mnvr Ecinrd ;'ErSnzd'¦§©§¤¡¦©§¨¨¤§©

:`Ed aEzMd WExitEmde(l`xUi) ¥©¨§¥¦§¨¥
ok`Kkl miiE`xmlFrd iIgl EMfIW ¨¥§¦§¨¤¦§§©¥¨¨
,`AdixdWmdEkEY(Eqipkd)onvr ©¨¤£¥¥¦§¦§¦©§¨

,xdd ziYgY KFzlzFidl icM §©§¦¨¨§¥¦§
miqPEknA Llbxlxd.ipiqsiqene §¨¦§©§¤§©¦¨

:oeyld wecwc x`al i"yx'EMY'Fpi` ª¥
'ElrR' oFWlzNErR ziIUrl qgiizOd §¨£©¦§©¥©£¦©§©

`N` ,'d ilbxl zEqpMddoFWl ©¦¨§§©§¥¤¨§
'ElrER',dNErRd lAwnl qgiizOd £©¦§©¥¦§©¥©§¨

ziYgzA EaSizdW ici lr ,xnFlM§©©§¥¤¦§©§§©§¦
,xddEMezd[miqPEkn mnvr EUrp=] ¨¨¦§©©£©§¨§¨¦

LizFlBxn KFzl(`xwnd zpad ,m"`x): §©§§¤
éúBøacî àOé.El`xUi Ecnr xW`M ¦¨¦©§¤©£¤¨§¦§¨¥

e mnvr lr ElAw ,ipiq xd ilbxlE`Up §©§¥©¦©¦§©©§¨§¨§
LzxFY lFr mdilr(ixtq)(m"`x): £¥¤¨¤

éúBøacî.EFf daiY WxFXW s` lr ¦©§¤©©¤¤¥¨
mFwn lMn ,calA 'xac' zFIzF`d md¥¨¦¦§¨¦¨¨

m"OdWaFxw FA`Ed s`cFqil ©¥¤¨©¦
oipAn wlg `Ede ,daiYd (WxFW)¤©¥¨§¥¤¦¦§©
WOWl ,WEOiXd zF` Dpi`e] daiYd©¥¨§¥¨©¦§©¥
FnM hrnl d`A Dpi` mbe ,'on' FnM§¦§©¥¨¨¨§©¥§

.['zFaaxn' lW m"Od`EdeFnM ©¥¤¥¦£§§
:`xwOA EpivOWlFTd z` rnWIe' ¤¨¦©¦§¨©¦§©¤©

'eil` xACn(ht ,f xacna)dWn `AWM] ¦©¥¥¨§¤¨¤
rnFW did ,crFn ld`A 'd mr xAcl§©¥¦§Ÿ¤¥¨¨¥©

[zxFRMd lrn xEAiCd lFw z`.:oke ¤©¦¥©©©¤§¥

'il` xACn z` rnW`e'(a ,a l`wfgi) ¨¤§©¥¦©¥¥¨
:d`EaPd zlAw lr l`wfgi xE`iY]¥§¤§¥©©¨©©§¨
xEAiC lFw iYrnWe iA d`A gExd̈©¨¨¦§¨©§¦¦
aEzMd hwPW ixd ,['eke il` xnF`d̈¥¥©£¥¤¨©©¨
m"Od oMW ,'xAcn' `le ,'xACn' oFWl§¦©¥§Ÿ§©¥¤¥©¥
,daiYd oipAn wlg `id 'xACn' lW¤¦©¥¦¥¤¦¦§©©¥¨

FzErnWnE,il` 'xACzn' FnMoFWNn ©§¨§¦§©¥¥©¦§
'lrRzd'oial FpiA xAcOW xnFlM , ¦§©¥§©¤§©¥¥§¥

,eil`n rnWp ENi`M xEAiCde Fnvr©§§©¦§¦¦§¨¥¥¨
xn`Pd xEAiC FzErnWn 'xAcn' la £̀¨§©¥©§¨¦©¤¡¨
mpn`e] rnFXd ipf`l oEEkn otF`A§¤§¨§¨§¥©¥©§¨§¨
,cFaM KxC aEzMd hwFp d"awd iRlM§©¥¥©¨¤¤¨
xAci xW`M mc`d l` xAcn Fpi`W¤¥§©¥¤¨¨¨©£¤§©¥
xAcn d"awd `N` ,Edrx l` Wi ¦̀¤¥¥¤¨§©¥
riBn lFTde ,Fnvr oial FpiA lFkiaM¦§¨¥§¥©§§©©¦©

rnFXd ipf`l,f xacna ;h ,bl zeny i"yx d`x) §¨§¥©¥©
(hte .[s`oFWl,'LizFxACn' ,df`Ed §©¨¤¦©§¤

dWn xnF` KMW ,'LizFxACzn' FnM§¦§©§¤¤¨¥¤
mdilr ElAiw l`xUi ipA :d"awd iptl¦§¥§¥¦§¨¥¦§£¥¤
xn`l iprinWdl xAcn ziidX dn©¤¨¦¨§©¥§©§¦¥¦¥Ÿ
f"rlA y"xilxtxet y"ih .mdl̈¤§©©

(i"gpn ,m"`x).
mBxY qElwpE`e- 'LizFxACn `Vi' §§§¦§¥¦¨¦©§¤

- 'Kxnin lr oilhp'mirqFp EidW ¨§¦©¥§¨¤¨§¦
xAcOALixac iRÎlrmFwnA '`Vi'] ©¦§¨©¦§¨¤¦¨¦§

o"iWA ztNgzn K"nq zF`d ;'rQi'¦©¨¨¤¦§©¤¤§¦
ztNgzn o"ir zF`de ,zil`nU§¨¦§¨©¦¦§©¤¤

xn`PW `Ede ,[s"l`A(k ,h xacna)lr' §¨¤§¤¤¡©©
'ErQi 'd iR lre Epgi 'd iRE .itl ¦©£§©¦¦¨§¦

,FWExiRm"OdWFAoipAn wlg Dpi` ¥©¥¤¥¨¥¤¦¦§©
d zFIzF`n `N` ,daiYdWEOiW`id, ©¥¨¤¨¥¦©¦¦

E'on' oFWl zWOWnon ErqPW - §©¤¤§¦¤¨§¦
LixaC (gMn)(y"n`). ¦Ÿ©§¨¤

xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
:aEzMd.íénò ááBç óàmd 'miOr' ©¨©¥©¦©¦¥

iptl dWn xn` Kke ,mlFrd zFOE`¨¨§¨¨©¤¦§¥
:d"awdzFOE` lW ozAig zrWA s ©̀¦§©¦¨¨¤
,mlFrddrWA xnFlMzi`xdW ¨¨§©§¨¨¤¤§¥¨

zFwgFU mipR zFOE`lmipR xaq) ¨¨¦£¥¤¨¦
(zFti:mciA l`xUi z` YxqnE ¨¨©§¨¤¦§¨¥§¨¨

.Eãéa åéLBã÷ ìkEN` miPnfA s` ixd ¨§¨§¨¤£¥©¦§©¦¥
mdiaFhe mdiwiCv lMl`xUi lW ¨©¦¥¤§¥¤¤¦§¨¥

EWn `le LA EwaC(Exq),Lixg`n ¨§§§Ÿ¨¨¥©£¤
mxnFW dY`ezFOE`d on lvPdl §©¨§¨§¦¨¥¦¨

mYgY mipEzp l`xUi xW`(.g `xza `aa) £¤¦§¨¥§¦©§¨
(w"dnyn):

.Eìâøì ekz íäåmirSnzn mde §¥ª§©§¤§¥¦§©§¦
(rvn`A mnvr micinrn)miqPMznE ©£¦¦©§¨¨¤§©¦§©§¦

- LNv zgzls` LA miwEaC zFidl §©©¦¤¦§§¦§©
l`xUi lr zxaFB zFOE`d cIW drWA§¨¨¤©¨¤¤©¦§¨¥

(w"dnyn):
éúBøacî àOé.EmiPnf mzF`A s`e ¦¨¦©§¤§©§¨§©¦

milAwnmdLizFzce LizFxifB §©§¦¥§¥¤§¨¤
(LizFvn)mdixac dN`e ,dgnUA: ¦§¤§¦§¨§¥¤¦§¥¤

'ebe 'Epl dEv dxFY':c dxez ¨¦¨¨
(c)äøBz'ebe Epl dEv.dxFYdxW` ¨¦¨¨©¨£¤

,dWn Epl dEvFzF`l Epl dpYip `l ¦¨¨Ÿ¤Ÿ¦§¨¨§
`N` ,calA onGddWxFndXExi) ©§©¦§¨¤¨¨¨§¨

zinlFr (dlgpe,awri zNdwl `id §©£¨¨¦¦¦§¦©©£Ÿ
oM lredPafrp `le dEpfg`,mlFrl §©¥£©§¨§Ÿ©©§¤¨§¨

zFOE`dW zrA s`Epilr mixfFB ©§¥¤¨§¦¨¥
zFrx zFxifB(z"yn ,m"`x):d dxez §¥¨



נז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(dxez zgnyÎdkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

קהלת  מֹורׁשה מׁשה לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני "הוי ' הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר ּברכה ּפרׁשת ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבּתחלת
וזאת  ּדפרׁשת והּסּיּום ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ּובאה ׁשניּתנה היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיעקב",
הּלּוחֹות  לׁשּבֹור לּבֹו "ׁשנׂשאֹו הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני הּוא החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהּברכה
הּלּוחֹות  ׁשל עילּויים מרּמז ׁשּבזה ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו הּקּב"ה ּדעת והסּכימה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלעיניהם,

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו ידי על ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן הראׁשֹונֹות  לּוחֹות לגּבי הּלּוחֹות האחרֹונֹות את לׁשּבֹור ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לעיני עצמֹו.ּכּכּכּכלללל ּבכח עבֹודה - הּתׁשּובה עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ּבכל ּפעל , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

קּבל  יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות את הּקּב"ה להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוכאׁשר
ויגיעה  העבֹודה ּתהיה ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּתׁשּובתם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד -ְְִַַַָֹ
ׁשנּתנה  הּתֹורה ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ׁשּכל הּזמן הּסּכֹות, ימי ז' לאחר עצרת לׁשמיני ּבאים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד והׁשלימה האמּתית הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלּוחֹות
ּכי  הארץ", ואת הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף לקרֹות מתחילין יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹולכן
ּובבחינת  עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר (ועל עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ׁשּתפּות  ּכי - ּבראׁשית ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻהתחּדׁשּות
ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן הּפעל אל מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן לגמרי. ׁשוים ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻּבׁשלימּותּה
ּבכח  היא ּכׁשעבֹודתֹו אבל מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ה"ּׁשּתפּות" אין ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻוהן
ּדלא  מעֹולם - הרצּוי ּדבר הפכי מדבר ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות היא ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹעצמֹו,
ׁשמים  ּובֹורא להּקּב"ה, ּבׁשלימּות ׁשּתף - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה על־ידי־זה ליּה", ּד"הנין עֹולם עֹוׂשה (להּקּב"ה) ליּה" ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ"הּנין
ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ּומסייעין מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ּבהם ׁשנרגׁש "חדׁשים" ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוארץ

ָָּבעֹולם.

(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ליעקב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכׁשאמר להּולד עתיד לה)היה מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ÂÈL„˜ŒÏk."ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ»¿…»

E„Èa∑:ׁשּנאמר ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים כה)נפׁשֹות את (ש"א החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ¿»∆ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"אלהי EÏ‚¯Ï.ה' ekz Ì‰Â∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ּבסיני.והם ,לרגל ֱֶֹ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»
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dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
מרּגלֹותי לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון EÈ˙¯acÓ.ּתּכּו ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם הּמ"ם ∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ְְְְְֲִֶַַֻֻƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ֵַ

ּכמֹו: ליסֹוד, קרֹוב ז)ּבֹו אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע ּכמֹו(יחזקאל אלי", מּדּבר את "ואׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשה  מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', ּבלע"ז 'מתּדּבר פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

אונטעררעדנוגען) וא (ציינע ּדבר . מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יׂשראל  את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻאחר:

E„Èa.ּבידם  ÂÈL„˜ŒÏk∑ ׁשֹומרם ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ekz.ּכל Ì‰Â ְָָ»¿…»¿»∆ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿≈À
EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ

ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
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ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
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ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד
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יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

ּבי  יׂשראל.נמסרּו ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ

אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
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dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
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נט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

ׁשעמלים  אדם ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל - אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּתֹורה
את  הרמּב"ם ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם נּכרים חכמים ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּבֹו

.(ׁשּבכ ְְִֶַָָהּפרטים
חדׁש ּבאפן אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת חכמים, ּתלמידי אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹא
מהּו חכמים, ּתלמידי ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", "ּבהילּוכם הּנּכרת וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלגמרי,
ּכ ּכל ׂשמחים הם אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא עד־ּכדי־ּכ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהחּדּוׁש

ׁשהחינּו? ּברכת ְְְֱִִֶֶַָָּומברכים
ׁשאין  היא ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא הּתֹורה - מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻעל

ּבירּׁשה. יהּודי לכל מּועברת הּתֹורה - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻחׁשיבּות
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ּתֹורה, ּבׂשמחת - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּולפיכ

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּתנּועֹות  על־ידי ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא - ּבהּקפֹות ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולכן
ּבעּקר  אּלא הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ּכי - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּופעּלֹות

ּבפעל. לעׂשיה עד עניננּו, ּבכל אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
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ועל וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, מארסה היא ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה נאמר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזה

עקב  יּו"ד יעקב, היא,ּבבחינת טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, אֹותּיֹות ראׁש, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּכ מה ׁשּזהּו ּגם וזהּו ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה הּתענּוג. ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ּבחינת ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאֹומרים
הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהם
ׁשּלמעלה  הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשראל
יעקב, ּדבחינת הּנׁשמֹות ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבהקּב"ה

ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ירדה ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָיּו"ד
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dxFYA ± 'dEpfg`' oFWl zErnWn©§¨§£©§¨©¨

יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
לזה  ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוכפי

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאחזנּוה
ׁשּבׂשדה  ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
ׁשּׂשדה  ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחּוזה

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָזֹו
"מֹורׁשה  היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו
יׂשראל  ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹקהּלת

ּבי  יׂשראל.נמסרּו ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על ראׁשי ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ

אסיפתם  ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.חׁשּבֹון אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא "ּבהתאּסף","ּכי אחר: ּדבר ׁשאברכם. ְֲִֶָָ»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּביניהם -ּבהתאּספם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה ּבלהה ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא הּבא, tÒÓ¯.לעֹולם ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑ ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹƒƒ¿»ƒ¿»
ׁשּנאמר: ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין ׁשנים (בראשית יעקב ּבני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

הּמנין  מן יצא ׁשּלא .עׂשר", ְִִֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ äåäé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא ׁשּנאמר:(מכות ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה טו)סמ (איוב ¿…ƒ»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ול  וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ׁשנה (ב"ק מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יה ּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל מד)ׁשּנאמר:ׁשהיּו "וחטאתי (בראשית ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).éäéåFpi` o`M xEn`d 'Kln' ©§¦¤¤¨¨¨¥
,mcFTd wEqRA xMfEOd dWn lr aqEn¨©¤©§¨©¨©¥

lr `N``EdÎKExAÎWFcTdxiMfdW ¤¨©©¨¨¤¦§¦
'`A ipiQn 'd' dlrnl(oexkfd): §©§¨¦¦©¨

.Cìî ïeøLéáKlnl f`n didp d"awd ¦ª¤¤¦§¨¥¨§¤¤
s`e .'oExWi' mi`xwPd l`xUi lr©¦§¨¥©¦§¨¦§ª§©
wx `le mlFrd lM lr `id FzEklOW¤©§¦©¨¨¨§Ÿ©
xW` l`xUi md micgEin ,'oExEWiA'¦§¨¦¥¦§¨¥£¤

,mdilr FzEkln lFr cinYmde ¨¦©§£¥¤§¥
eizFvn miIwl Fl mirpkp(g"n`a ,m"`x): ¦§¨¦§©¥¦§¨
.[íò éLàø] óqàúäaFWExiR oi` §¦§©¥¨¥¨¥¥

,mrd ibidpnE iW`x sQ`zd zrA§¥¦§©¥¨¥©§¦¥¨¨
,FWExiR `N`iW`x sQ`zd lkA ¤¨¥§¨¦§©¥¨¥

mztiq` oFAWgmEMiq lkA - ¤§£¦¨¨§¨¦
mrd llM lW oFAWgd: ©¤§¤§©¨¨

éLàømr.,'mrd iWp`' FWExiRFnM ¨¥¨¥©§¥¨¨§
:lwXd zivgn zevnA EpivOWiM' ¤¨¦§¦§©©£¦©¤¤¦

W`x z` `Uzl`xyi ipA'(ai ,l zeny), ¦¨¤Ÿ§¥¦§¨¥
oFAWg lAwl uFRgY xW`M ,FWExiRW¤¥©£¤©§§©¥¤§

mzlBlbl l`xUi ipA oipn.o`M s` ¦§©§¥¦§¨¥§ª§§Ÿ¨©¨
oFAWg mEMiq FzErnWn 'mr iW`x'¨¥¨©§¨¦¤§
mEMiq itl :dWn xn` Kke .mrd̈¨§¨¨©¤§¦¦
,miaFHd mdiUrnE mrd llM oFAWg¤§§©¨¨©£¥¤©¦

mkxa`W EN` oiiE`x(m"`x).xaC §¦¥¤£¨§¥¨¨
xg`idie' aEzMd on WFxcl Wi ©¥¥¦§¦©¨©§¦

Kln oExWiasQ`zdA:'mr iW`x ¦ª¤¤§¦§©¥¨¥¨
`weeC ,l`xUi lr Kln d"awd izni ¥̀¨©¤¤©¦§¨¥©§¨

AzrmtQ`zdzg` dCEb`A cgi §¥¦§©§¨©©©£¨©©

eWi,mdipiA mFlWd"awd f` iM`Ed §¥¨¥¥¤¦¨
mMlnmxnWl KlnM mdOr bdFp - ©§¨¥¦¨¤§¤¤§¨§¨

,rx lMnmdipiA zwFlgn WIWM `le ¦¨¨§Ÿ§¤¥©£¤¥¥¤
(ixtq)(a"a):e dxez

(e).ïáeàø éçéigi' oFWNd ltM Edn §¦§¥©¤¤©¨§¦
`l oaE`x ike ,cFre ?'zFni l`e oaE`x§¥§©¨§§¦§¥Ÿ

'oaE`x igi' `N` ?zndGd mlFrA- ¥¤¨§¦§¥¨¨©¤
mlFrl FhaW zxMi `NW(o"anx): ¤Ÿ¦¨¥¦§§¨

.úBîé ìàå`Ad mlFrlmEwIW - §©¨¨¨©¨¤¨
`Fal cizrl mizOd ziIgzl.KxvEde ¦§¦©©¥¦¤¨¦¨§§©

icM ,Ff zcgEin dkxal oaE`x`NW §¥¦§¨¨§¤¤§¥¤Ÿ
,Fl xkGimlFrA `le dGd mlFrA `l ¦¨¥Ÿ¨¨©¤§Ÿ¨¨

A `hgX dn ,`Adddla dUrn ©¨©¤¨¨§©£¥¦§¨
z` oaE`x xwr lgx zFn xg`l]§©©¨¥¨©§¥¤
ld`A DnFwOn awri lW FzHin¦¨¤©£Ÿ¦§¨§Ÿ¤
d`l ld`A DgiPde ,lgx zgtW ddlA¦§¨¦§©¨¥§¦¦¨§Ÿ¤¥¨

FO`(my i"yxe .ak ,dl ziy`xa d`x)[,ixtq) ¦
(.av oixcdpq:

.øtñî åéúî éäéåFWExiR 'eizn' ¦¦§¨¦§¨§¨¥
FhaW ipA :`Ed aEzMd WExitE ,'eiWp`'£¨¨¥©¨§¥¦§

Eidi,eig` x`W oipnA oipnp`le ¦§¦§¦§¦§©§¨¤¨§Ÿ
llMn m`ivFdl ddla dUrn mFxbi¦§©£¥¦§¨§¦¨¦§©
xn`p ENi`M `Ed ixde .l`xUi oipn¦§©¦§¨¥©£¥§¦¤¡©

'xRqOA eizn idie'.:i"yx siqene ¦¦§¨©¦§¨
e`nbEC,df aEzkA xEn`d oiprl`id §§¨¨¦§¨¨¨§¨¤¦

FfFnvr ddla dUrnA zWxFtnd, ©§¤¤§©£¥¦§¨©§
xn`PW oiprM(ak ,dl ziy`xa)aMWIe' §¦§¨¤¤¡©©¦§©

'ddlA z`mW miIqn aEzMde - ¤¦§¨§©¨§©¥¨

- mihaXd oipnAawriÎipa EidIe' §¦§©©§¨¦©¦§§¥©£Ÿ
'xUr mipWLcOll ,`vi `NWoaE`x §¥¨¨§©¤§¤Ÿ¨¨§¥

oipOd onzngn ,awri ipA x`W lW ¦©¦§¨¤§¨§¥©£Ÿ¥£©
ddla dUrn(oexkfd):f dxez ©£¥¦§¨

(f).äãeäéì úàæåKnqzMxAdcEdi §Ÿ¦¨¨©¦§©§¨
lzMxaEcFd mdipXW ipRn ,oaE`x §¦§©§¥¦§¥¤§¥¤

lEwlw lr(`hg)mciAWdcEdi oMW , ©¦§¥§¤§¨¨¤¥§¨
,xnz dUrnA dcFdxn`PW,gl ziy`xa) ¨§©£¥¨¨¤¤¡©

(ek,'iPOn dwcv xn`Ie dcEdi xMIe'©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨¦¤¦
ddla dUrnA dcFd oaE`xEoyi `negpz) §¥¨§©£¥¦§¨

(ayie.Edfexn`pW(hiÎgi ,eh aei`)xW`' §¤¤¤¡©£¤
EciBi minkgmzFa`n Ecgk `le, £¨¦©¦§Ÿ¦£¥£¨

mCal mdlux`d dpYpxf xar `le ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨
,'mkFzAmixEn` oaE`xE dcEdi iRlkE §¨§©¥§¨§¥£¦

EdExiYqd `le mpFrA EcFdW ,mixaCd©§¨¦¤©£¨§Ÿ¦§¦
mdl dpYip z`f xkUaE ,mzFa`n¥£¨¦§©Ÿ¦§¨¨¤
Knq mkxal dWn `AWkE ,ux`d̈¨¤§¤¨¤§¨§¨¨©
xg` KxiA `le dfl df mzkxA¦§¨¨¤¨¤§Ÿ¥©©¥

mdipiAEpizFAx EWxiR cFre .dn : ¥¥¤§¥§©¥¨
dcEdi zMxA Kinqdl dWn d`ẍ¨¤§©§¦¦§©§¨
z`fe' oFWlA ligzdlE ,oaE`x zMxal§¦§©§¥§©§¦¦§§Ÿ

itl ?'dcEdillMWKWnmirAx` ¦¨§¦¤¨¤¤©§¨¦
Eid ,xAcOA l`xUi EidW dpẄ¨¤¨¦§¨¥©¦§¨¨

dcEdi zFnvrE miwxFtnoilBlBzn ©§§¨§¨¦¦§©§§¦
oFx`AFzF` mi`UFp EidWMipRn , ¨¨§¤¨§¦¦§¥

eilr lATW iECipawril aiIgzdWM ¦¤¦¥¨¨§¤¦§©¥§©£Ÿ
oinipA z` xifgdl axr zFidl eia`̈¦¦§¨¥§©£¦¤¦§¨¦

,mixvOn mFlWAxn`PW,cn ziy`xa) §¨¦¦§©¦¤¤¡©



dkxadס z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ

סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ
הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו .ׁשהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøcæáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ®̈§¨³Ÿ

:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàçíëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−

:ýåýé íàð éëøcè:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ-ék §¨®̈§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al'ia` mrn xrPd z` axr LCar iM¦©§§¨©¤©©©¥¦¨¦
Lil` EP`ia` `l m` ,xn`liz`hge ¥Ÿ¦Ÿ£¦¤¥¤§¨¨¦

'minId lM ia`l`l m` ,xnFlM] §¨¦¨©¨¦§©¦Ÿ
dCEpn did` ,ia` l` oinipA z` `ia`̈¦¤¦§¨¦¤¨¦¤§¤§¤

zFnlFrd ipXn(my i"yx d`x)xaC lre .[ ¦§¥¨¨§©¨¨
e WTiA dfdWn xn`:d"awd iptlin ¤¦¥§¨©Ÿ¤¦§¥¦

dcFIW oaE`xl mxb?ddla dUrnA ¨©¦§¥¤¤§©£¥¦§¨
dcEdiEPOnE ,xnz dUrnA dcFdW §¨¤¨§©£¥¨¨¦¤

?'dcEdil z`fe' ,oM m` ;oaE`x cnl̈©§¥¦¥§Ÿ¦¨
EidIW dcEdil iE`x KM mpn`d©ª§¨¨¨¦¨¤¦§
rnW' cIn ?oFiGaA zFwxFtn eizFnvr©§¨§¨§¦¨¦¨¨©
onFwnl eizFnvr Exfge ,'dcEdi lFw 'd§¨§¨§©§¨¦§¨

(:f dheq):
.äãeäé ìB÷ 'ä òîLlr dWn WTiA §©§¨¦¥¤©

lFwl d"awd rnWIW ,dcEdi lW Frxf©§¤§¨¤¦§©§
eil` EllRzdW dcEdi ikln zNitY§¦©©§¥§¨¤¦§©§¥¨

:od EN`e ,mzxv zrAceC zNtY- §¥¨¨¨§¥¥§¦©¨¦
zrA ceC lNRzdW zFAxd zFNtYd©§¦¨©¤¦§©¥¨¦§¥

zNitzE ,eizFxvdnlWzMEpg zrA ¨¨§¦©§ŸŸ§¥£©
WCwOd ziA(bpÎak ,g `Îmikln d`x), ¥©¦§¨

EzNitz`q`dcEdi KlnipRn §¦©¨¨¤¤§¨¦§¥
miWEMdl`xUiA mgNdl E`AWd`x) ©¦¤¨§¦¨¥§¦§¨¥

(i ,ci aÎminid ixac,EzNitzhtWFdiKln §¦©§¨¨¤¤
dcEdimipFOrd ipRnmgNdl E`AW §¨¦§¥¨©¦¤¨§¦¨¥

l`xUiA(aiÎd ,k my),ezNitzdIwfg §¦§¨¥§§¦©¦§¦¨
dcEdi Klnaixgpq ipRnxv xW`M ¤¤§¨¦§¥©§¥¦©£¤¨
milWExi lr(eh ,hi aÎmikln d`x): ©§¨©¦

.epàéáz Bnò ìàåikln lM z`e §¤©§¦¤§¤¨©§¥
mOr l` mxifgY ,mixMfPd dcEdi§¨©¦§¨¦©£¦¥¤©¨

mnFwnle,mFlWlErbRi `leipRn §¦§¨§¨§Ÿ¦¨§¦§¥
dnglOd(z"yn): ©¦§¨¨

.Bì áø åéãéaix oFWNn `Ed 'ax' ¨¨¨¨¦§¦
eici gkA dcEdi haW ,xnFlkE ,dnwpE§¨¨§©¥¤§¨§Ÿ©¨¨

,calAEaixiz`Enwpie Faixz` ¦§¨¨¦¤¦§¦§§¤
,Fznwpmixg` zxfrl Ekxhvi `le ¦§¨§Ÿ¦§¨§§¤§©£¥¦

(i"gp):
.äéäz åéøvî øæòåhtWFdi lrKln §¥¤¦¨¨¦§¤©§¨¨¤¤

dcEdilNRzdd"awd rnWIW ,dWn §¨¦§©¥¤¤¦§©
FzNitY z`,crlB zFnx zngln lr ¤§¦¨©¦§¤¤¨¦§¨
xn`PW FnM(`l ,gi aÎminidÎixac)wrfIe' §¤¤¡©©¦§©

.'Fxfr 'de htWFdi§¨¨©£¨
xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

aEzMd'dcEdi lFw 'd rnW'itl : ©¨§©§¨§¦
iRn KxAzdl dkf `l oFrnW haXW¤¥¤¦§Ÿ¨¨§¦§¨¥¦¦

ixd ,Fnvr iptA dWnfnx o`MdWn ¤¦§¥©§£¥¨¨©¤
lW eizFkxA KFYn oFrnWl dkxA§¨¨§¦§¦¦§¨¤

,dcEdixn`p oFrnW lW FzcilA oMW §¨¤¥§¥¨¤¦§¤¡©
(bl ,hk ziy`xa)iM 'd rnW iM xn`Ye'©Ÿ¤¦¨©¦

,'oFrnW FnW `xwYe ...ikp` d`EpU§¨¨Ÿ¦©¦§¨§¦§
oFWlA dcEdi z` dWn KxiA KkitlE§¦¨¥©¤¤§¨¦§
dkxA KkA `Hal icM ,''d rnW'§©§¥§©¥§¨§¨¨

.oFrnWl zfOExne:dWn xn`W Edf §¤¤§¦§§¤¤¨©¤
ci',fFnxl ,'didY eixSn xfre el ax ei ¨¨¨Ÿ§¥¤¦¨¨¦§¤¦§
WEwlgWM s`z`l`xUiÎux` ¤©§¤¨§¤¤¤¦§¨¥

,mihaXllhphaWoFrnWFwlg z` ©§¨¦¨©¥¤¦§¤¤§
KFYnA dltPW dlgPdlW FlxFB ¦©©£¨¤¨§¨§¨¤
haW,dcEdidcEdi z` KxiaE ¥¤§¨¥©¤§¨

xzFi zFAx zFvx` eixv cIn WFAkIW¤¦§¦©¨¨£¨©¥
Fl wiRqIW icM ,Fzlgpl Fl iE`xdn¥¨¨§©£¨§¥¤©§¦
FnkE .oFrnWl dlgp mdn zFvwdl§©§¥¤©£¨§¦§§

xn`PW(h ,hi ryedi)dcEdi ipA lagn' ¤¤¡©¥¤¤§¥§¨
oFrnW ipA zlgpipA wlg did iM ©£©§¥¦§¦¨¨¥¤§¥

oFrnW ipa ElgpIe ,mdn ax dcEdi§¨©¥¤©¦§£§¥¦§
mzlgp KFzA'(`"eb ,m"`x ,o"anx)ipRnE] . §©£¨¨¦§¥

Fl cgii `l dnoFrnWl dWndkxA ¨Ÿ¦¥¤§¦§§¨¨
?Fnvr iptAitlFAla didW ¦§¥©§§¦¤¨¨§¦

znFrxYdUrX dn lr eilr ©§¤¨¨©©¤¨¨
,miHXAzFpaA l`xUi mW ElWkPW ©¦¦¤¦§§¨¦§¨¥¦§

xFrR lral Ecnvpe a`Fn(` ,dk xacna), ¨§¦§§§©©§
oFrnW haXn Eid mi`hFgd xTire§¦©©§¦¨¦¥¤¦§

.(bi ,ek xacna i"yx d`x)ÎzcB`A aEzM oM¥¨§©¨©
miNdY(b ,v h"gey)[:g dxez §¦¦

édãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäåàéék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk §¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³

:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íàáéíéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäåâéLBøá äìòé õeöòpä úçzúçúå §©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©

ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä:úøké àì íìBò úBàì íLàeNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äk ©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´

:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãöáda ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà §¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´®̈

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîLâìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáéãøLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék ©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLéäãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå ¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´

:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLååì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeBúøL ¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìeæíéúBàéáäå «§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º

ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìàälôz-úéa éúéá ék éçaæî-ì ¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬

:íénòä-ìëì àøwéç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáäîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§¨®§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââíìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨®̈¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãúBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøaäíé÷çNî úBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®§©£¦−

:äéúáçøaåéðéòa-íb íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk ¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®©§¥©Æ

:úBàáö äåäé íàð àìtéæõøàîe çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤

:LîMä àBáîçíéäìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå §¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½

:ä÷ãöáe úîàaèíéøácä úà älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk ¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàäéíää íéîiä éðôì ék ¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéì éðà íéðLàøä íéîië àì äzòåýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáéézìçðäå ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤©́©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®§¦§©§¦À

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úàâéìàøNé úéáe äãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïkãéøLàk úBàáö ýåýé øîà äë ék ¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧



סי dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c oey`x meil inei xeriy
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל וכּו''לאבי e‰È„‰.יהּודה ÏB˜ '‰ ÚÓL∑,ּדוד ּתפּלת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«¿»ְִִַָ

סנחריב  מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ep‡È·z.ּוׁשלמה, BnÚŒÏ‡Â∑ לׁשלֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ¿∆«¿ƒ∆ְָ
הּמלחמה הּמלחמה)(מּפני מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ על ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ַ

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יח)יהֹוׁשפט קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ׁשמעֹון ּכאן נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו יט)מּתֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני עצמֹו?"מחבל ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו .ׁשהיה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøcæáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ®̈§¨³Ÿ

:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàçíëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−

:ýåýé íàð éëøcè:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ-ék §¨®̈§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al'ia` mrn xrPd z` axr LCar iM¦©§§¨©¤©©©¥¦¨¦
Lil` EP`ia` `l m` ,xn`liz`hge ¥Ÿ¦Ÿ£¦¤¥¤§¨¨¦

'minId lM ia`l`l m` ,xnFlM] §¨¦¨©¨¦§©¦Ÿ
dCEpn did` ,ia` l` oinipA z` `ia`̈¦¤¦§¨¦¤¨¦¤§¤§¤

zFnlFrd ipXn(my i"yx d`x)xaC lre .[ ¦§¥¨¨§©¨¨
e WTiA dfdWn xn`:d"awd iptlin ¤¦¥§¨©Ÿ¤¦§¥¦

dcFIW oaE`xl mxb?ddla dUrnA ¨©¦§¥¤¤§©£¥¦§¨
dcEdiEPOnE ,xnz dUrnA dcFdW §¨¤¨§©£¥¨¨¦¤

?'dcEdil z`fe' ,oM m` ;oaE`x cnl̈©§¥¦¥§Ÿ¦¨
EidIW dcEdil iE`x KM mpn`d©ª§¨¨¨¦¨¤¦§
rnW' cIn ?oFiGaA zFwxFtn eizFnvr©§¨§¨§¦¨¦¨¨©
onFwnl eizFnvr Exfge ,'dcEdi lFw 'd§¨§¨§©§¨¦§¨

(:f dheq):
.äãeäé ìB÷ 'ä òîLlr dWn WTiA §©§¨¦¥¤©

lFwl d"awd rnWIW ,dcEdi lW Frxf©§¤§¨¤¦§©§
eil` EllRzdW dcEdi ikln zNitY§¦©©§¥§¨¤¦§©§¥¨

:od EN`e ,mzxv zrAceC zNtY- §¥¨¨¨§¥¥§¦©¨¦
zrA ceC lNRzdW zFAxd zFNtYd©§¦¨©¤¦§©¥¨¦§¥

zNitzE ,eizFxvdnlWzMEpg zrA ¨¨§¦©§ŸŸ§¥£©
WCwOd ziA(bpÎak ,g `Îmikln d`x), ¥©¦§¨

EzNitz`q`dcEdi KlnipRn §¦©¨¨¤¤§¨¦§¥
miWEMdl`xUiA mgNdl E`AWd`x) ©¦¤¨§¦¨¥§¦§¨¥

(i ,ci aÎminid ixac,EzNitzhtWFdiKln §¦©§¨¨¤¤
dcEdimipFOrd ipRnmgNdl E`AW §¨¦§¥¨©¦¤¨§¦¨¥

l`xUiA(aiÎd ,k my),ezNitzdIwfg §¦§¨¥§§¦©¦§¦¨
dcEdi Klnaixgpq ipRnxv xW`M ¤¤§¨¦§¥©§¥¦©£¤¨
milWExi lr(eh ,hi aÎmikln d`x): ©§¨©¦

.epàéáz Bnò ìàåikln lM z`e §¤©§¦¤§¤¨©§¥
mOr l` mxifgY ,mixMfPd dcEdi§¨©¦§¨¦©£¦¥¤©¨

mnFwnle,mFlWlErbRi `leipRn §¦§¨§¨§Ÿ¦¨§¦§¥
dnglOd(z"yn): ©¦§¨¨

.Bì áø åéãéaix oFWNn `Ed 'ax' ¨¨¨¨¦§¦
eici gkA dcEdi haW ,xnFlkE ,dnwpE§¨¨§©¥¤§¨§Ÿ©¨¨

,calAEaixiz`Enwpie Faixz` ¦§¨¨¦¤¦§¦§§¤
,Fznwpmixg` zxfrl Ekxhvi `le ¦§¨§Ÿ¦§¨§§¤§©£¥¦

(i"gp):
.äéäz åéøvî øæòåhtWFdi lrKln §¥¤¦¨¨¦§¤©§¨¨¤¤

dcEdilNRzdd"awd rnWIW ,dWn §¨¦§©¥¤¤¦§©
FzNitY z`,crlB zFnx zngln lr ¤§¦¨©¦§¤¤¨¦§¨
xn`PW FnM(`l ,gi aÎminidÎixac)wrfIe' §¤¤¡©©¦§©

.'Fxfr 'de htWFdi§¨¨©£¨
xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

aEzMd'dcEdi lFw 'd rnW'itl : ©¨§©§¨§¦
iRn KxAzdl dkf `l oFrnW haXW¤¥¤¦§Ÿ¨¨§¦§¨¥¦¦

ixd ,Fnvr iptA dWnfnx o`MdWn ¤¦§¥©§£¥¨¨©¤
lW eizFkxA KFYn oFrnWl dkxA§¨¨§¦§¦¦§¨¤

,dcEdixn`p oFrnW lW FzcilA oMW §¨¤¥§¥¨¤¦§¤¡©
(bl ,hk ziy`xa)iM 'd rnW iM xn`Ye'©Ÿ¤¦¨©¦

,'oFrnW FnW `xwYe ...ikp` d`EpU§¨¨Ÿ¦©¦§¨§¦§
oFWlA dcEdi z` dWn KxiA KkitlE§¦¨¥©¤¤§¨¦§
dkxA KkA `Hal icM ,''d rnW'§©§¥§©¥§¨§¨¨

.oFrnWl zfOExne:dWn xn`W Edf §¤¤§¦§§¤¤¨©¤
ci',fFnxl ,'didY eixSn xfre el ax ei ¨¨¨Ÿ§¥¤¦¨¨¦§¤¦§
WEwlgWM s`z`l`xUiÎux` ¤©§¤¨§¤¤¤¦§¨¥

,mihaXllhphaWoFrnWFwlg z` ©§¨¦¨©¥¤¦§¤¤§
KFYnA dltPW dlgPdlW FlxFB ¦©©£¨¤¨§¨§¨¤
haW,dcEdidcEdi z` KxiaE ¥¤§¨¥©¤§¨

xzFi zFAx zFvx` eixv cIn WFAkIW¤¦§¦©¨¨£¨©¥
Fl wiRqIW icM ,Fzlgpl Fl iE`xdn¥¨¨§©£¨§¥¤©§¦
FnkE .oFrnWl dlgp mdn zFvwdl§©§¥¤©£¨§¦§§

xn`PW(h ,hi ryedi)dcEdi ipA lagn' ¤¤¡©¥¤¤§¥§¨
oFrnW ipA zlgpipA wlg did iM ©£©§¥¦§¦¨¨¥¤§¥

oFrnW ipa ElgpIe ,mdn ax dcEdi§¨©¥¤©¦§£§¥¦§
mzlgp KFzA'(`"eb ,m"`x ,o"anx)ipRnE] . §©£¨¨¦§¥

Fl cgii `l dnoFrnWl dWndkxA ¨Ÿ¦¥¤§¦§§¨¨
?Fnvr iptAitlFAla didW ¦§¥©§§¦¤¨¨§¦

znFrxYdUrX dn lr eilr ©§¤¨¨©©¤¨¨
,miHXAzFpaA l`xUi mW ElWkPW ©¦¦¤¦§§¨¦§¨¥¦§

xFrR lral Ecnvpe a`Fn(` ,dk xacna), ¨§¦§§§©©§
oFrnW haXn Eid mi`hFgd xTire§¦©©§¦¨¦¥¤¦§

.(bi ,ek xacna i"yx d`x)ÎzcB`A aEzM oM¥¨§©¨©
miNdY(b ,v h"gey)[:g dxez §¦¦

édãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäåàéék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk §¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³

:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íàáéíéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäåâéLBøá äìòé õeöòpä úçzúçúå §©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©

ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä:úøké àì íìBò úBàì íLàeNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äk ©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´

:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãöáda ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà §¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´®̈

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîLâìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáéãøLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék ©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLéäãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå ¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´

:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLååì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeBúøL ¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìeæíéúBàéáäå «§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º

ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìàälôz-úéa éúéá ék éçaæî-ì ¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬

:íénòä-ìëì àøwéç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáäîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§¨®§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââíìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨®̈¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãúBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøaäíé÷çNî úBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®§©£¦−

:äéúáçøaåéðéòa-íb íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk ¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®©§¥©Æ

:úBàáö äåäé íàð àìtéæõøàîe çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§®̈¥¤−¤

:LîMä àBáîçíéäìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå §¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½

:ä÷ãöáe úîàaèíéøácä úà älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk ¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàäéíää íéîiä éðôì ék ¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéì éðà íéðLàøä íéîië àì äzòåýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáéézìçðäå ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤©́©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®§¦§©§¦À

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úàâéìàøNé úéáe äãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïkãéøLàk úBàáö ýåýé øîà äë ék ¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧



dkxadסב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy

ß ixyz 'd ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

éö÷äa íëì òøäì ézîîæ:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèézîîæ ézáL ïk ¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ

:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîiaæèeNòz øLà íéøácä älà ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøacæéeäòø úòø-úà | Léàå ©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìàçééäéå ©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéíBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

íBìMäå úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬§©¨−

:eáäàë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äkàëúçà éáLé eëìäå ¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧

:éðà-íb äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈©¨«¦

áë:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«

âëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äke÷éæçäå íéBbä úBðL ¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿

ðëa:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó ¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).øîà éåììedWOW FWExiR oi` §¥¦¨©¥¥¤¤
iRlM ixdW ,iel haW l` oM xn`̈©¥¤¥¤¥¦¤£¥§©¥
,(`Ad xEAiCA oNdlcM) xAiC d"awd¦¥§¦§©¨©¦©¨

,FWExiR `N`,xn` iel lre,xnFlkE ¤¨¥§©¥¦¨©§©
c"nNde] Ff dkxA dWn xn` iel xEarA©£¥¦¨©¤§¨¨§©¨¤
:FnM ,'lr' mFwnA o`M zWOWn§©¤¤¨¦§©§

'FYW`l mFwOd iWp` El`WIe'ziy`xa) ©¦§£©§¥©¨§¦§
(f ,ek['FYW` lr' FWExiRW ,(y"n` ,m"`x): ¤¥©¦§

énezéøeàå E.E`Ed dpikW iRlM ¤§¤§©¥§¦¨
(dWn),xAcnz` :d"awdn WTanE ¤§©¥§©¥¥¤

Liciqgl oY ,LNW miOYde mixE`d̈¦§©ª¦¤§¥©£¦¤
mW lW azM = miOze mixE`] iel ipA§¥¥¦¦§ª¦§¨¤¥
,oWFgd iltM oiA gPEn didW WxFtnd©§¨¤¨¨¨¥¦§¥©¤
z` WxtnE xi`n oWFgd did Fci lrW¤©¨¨¨©¤¥¦§¨¥¤

eixaC(l ,gk zeny i"yx)[(`"n): §¨¨
.äqîa Búéqð øLàEpg xW`M £¤¦¦§©¨©£¤¨

,minl E`nve micitxA l`xUicnr ¦§¨¥¦§¦¦§¨§§©¦¨©

,oFiQPA iel haWmr EppFlzp `NW ¥¤¥¦©¦¨¤Ÿ¦§§¦
mipiNOd x`W:Exn`W ,dWn lr §¨©©¦¦©¤¤¨§

zindl mixvOn Epzilrd dG dOl'¨¨¤¤¡¦¨¦¦§©¦§¨¦
'`nSA ipwn z`e ipA z`e iz`,fi zeny) Ÿ¦§¤¨©§¤¦§©©¨¨

(bÎ`'daixnE dQn' mFwOd mW `xwpe]§¦§¨¥©¨©¨§¦¨
z` mW EQipe l`xUi ipA EaxW mEXn¦¤¨§¥¦§¨¥§¦¨¤

d"awd(f weqt my)[(g"na ,o"anx):
eäáéøzFWExiR .daixn in lr §¦¥©¥§¦¨¥

FnEBxzMin lr idFYpgA' :qFlwpE`A §©§§§§§©§¦©¥
FzF` YpgA - 'onidn gkYW`e `zESn©¨§¦§§©§¥¨¨©§¨
Eax xW`MW .on`p `vnpe daixn inA§¥§¦¨§¦§¨¤¡¨¤©£¤¨
did `NWM WcwA dWn mr l`xUi¦§¨¥¦¤§¨¥§¤Ÿ¨¨
dWn mdl `ivFde ,zFYWl min mdl̈¤©¦¦§§¦¨¤¤

rlQd on min(biÎ` ,k xacna)ipA Eid `l , ©¦¦©¤©Ÿ¨§¥
E`vnpe ,miaixnd llkA iel haW¥¤¥¦¦§©©§¦¦§¦§§

d"awd iptl mipn`p(l"kyn ,i"gp).xaC ¤¡¨¦¦§¥¨¨
xg`aEzMd z` Wxtl zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤©¨

'daixn in lr EdaixY'oxd` lr : §¦¥©¥§¦¨©©£Ÿ
:d"awd iptl xn` Kke ,dWn oeEMzp¦§©¥¤§¨¨©¦§¥

daixn in dUrnAFl YtTYqp §©£¥¥§¦¨¦§©©§¨
(oxd`l)`FaleilrdlilrAYax - §©£Ÿ¨¨¨©£¦¨©§¨

'YtTYqp'] xzFiA FWprA xingdl FOr¦§©§¦§¨§§¥¦§©©§¨
mBxYW itM ,dlilr oFWl `Ed§£¦¨§¦¤¦§¥
zFlilr Dl mUe' wEqRd z` qFlwpE`§§¤©¨§¨¨£¦

'mixaC(ci ,ak lirl)itFwqY Dl iEWie' - §¨¦¦©¦©©§¥
ixdW .['oiNnm`mpn`dWnWprp ¦¦¤£¥¦¨§¨Ÿ¤¤¡©

mrd lr qrMW ipRn ,ux`l qpkp `le§Ÿ¦§©¨¨¤¦§¥¤¨©©¨¨
emixFOd `p ErnW' xn`rlQd ond §¨©¦§¨©¦£¦©¤©

min mkl `ivFp dGd'i"yx d`x ;i ,k xacna) ©¤¦¨¤¨¦
(`k ,`l myla` ,mixnE oxd`md s`W £¨©£Ÿ¦§¨¤©¥

ux`l Eqpkp `le EWprp?EUr dn ¤¤§§Ÿ¦§§¨¨¤¤¨
`NW `N` ,WOn E`hg `l md ixde©£¥¥Ÿ¨§©¨¤¨¤Ÿ

dWnA FA EaMir(ixtq),m"`x) ¦§§¤
(`"ez:h dxez

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîBàä̈¥§¨¦§¦Ÿ§¦¦
.rci `l eipA z`e xiMd `l eig` z`e§¤¤¨Ÿ¦¦§¤¨¨Ÿ¨¨

E`hgWMl`xUiin' iYxn`e lbra §¤¨§¦§¨¥¨¥¤§¨©§¦¦
'il` 'dl(ek ,al zeny)'d z` `xId] ©¥¨©¨¥¤
,[il` `FaiipA lM il` Etq`phaW ¨¥©¤¤§¥©¨§¥¥¤

miziEve ,ield"awd znwp z` mFwpl ¥¦§¦¦¦¦§¤¦§©
ebFxdl`le ,lbrA mi`hFgd lM z` §©£¤¨©§¦¨¥¤§Ÿ

mil`xUId mdiaFxw lr s` Elngi©§§©©§¥¤©¦§§¥¦
,E`hg `l miIeld mdiaFxw ixdW]¤£¥§¥¤©§¦¦Ÿ¨§
aFxw iel oal didi cvike .[oNdlckE§¦§©¨§¥©¦§¤§¤¥¦¨

:oFbM `N` ?l`xUInFO` ia` z` ¦¦§¨¥¤¨§¤£¦¦
`Edel`xUInm`e iel a`l oA] §¦¦§¨¥¥§¨¥¦§¥

[l`xUi Wi` `Ed FpwGW ,zil`xUi, ¦§§¥¦¤§¥¦¦§¨¥
FO`n eig` z` F`m`e iel a`l oA] ¤¨¦¥¦¥§¨¥¦§¥

DNXn mipA m`l Wie ,zil`xUi¦§§¥¦§¥¨¥¨¦¦¤¨
,[l`xUi Wi`l dclIWF`z`oa ¤¨§¨§¦¦§¨¥¤¤

FYAl`xUil d`Vp FYAW iel oA] ¦¤¥¦¤¦¦§¨§¦§¨¥
,[mil`xUi md s`W ,mipA dcilFde§¦¨¨¦¤©¥¦§§¥¦

EmiziESW itk,EUr oMz` EbxdW §¦¤¦¦¦¥¨¤¨§¤
ExiMd `le E`x `l ENi`M mdiaFxw§¥¤§¦Ÿ¨§Ÿ¦¦

mlFrn mzF`.:i"yx siqeneeEpgxM lr ¨¥¨§©¨§¥
mYgRWn ipA lr aEzMd z` Wxtl§¨¥¤©¨©§¥¦§©§¨

oMW ,mil`xUIdWxtl xWt` i` ©¦§§¥¦¤¥¦¤§¨§¨¥
A xAcn aEzMdWeig`e WOn eia` ¤©¨§©¥§¨¦©¨§¨¦

ixdW ,WOn eipA oke eia`nEN` ¥¨¦§¥¨¨©¨¤£¥¥
e ,md mIel`ld`hg `l iel haXn §¦¦¥©£Ÿ¦¥¤¥¦Ÿ¨¨

mdn cg`,lbrAxn`PW(my) ¤¨¥¤¨¥¤¤¤¡©
eil` Etq`Ie','iel ipA lMlMW ixd ©¥¨§¥¨¨§¥¥¦£¥¤¨

oiA Eid `le ,Eid mixWM iel ipA§¥¥¦§¥¦¨§Ÿ¨¥
mi`hFgd(ixtq): ©§¦

.Eúøîà eøîL ékE`hg `NW iel ipA ¦¨§¦§¨¤§¥¥¦¤Ÿ¨§
xdA Yxn`X dn lr KkA ExnW ,lbrÄ¥¤¨§§¨©©¤¨©§¨§©

:ipiqmixg` midl` Ll didi `l'lr ¦©Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©
ipR'(b ,k zeny): ¨¨

.eøBöðé EúéøáeFf,dlin zixAipAW §¦§¦§§¦¦¨¤§¥
s` ,onf lkA Ff devn EniIwe ExnW iel¥¦¨§§¦§¦§¨§¨§©©

dEniIw `l l`xUi ipAW onfAW .oM ¦§©¤§¥¦§¨¥Ÿ¦§¨¤¥
mzF`zFwFpiY,xAcOA EclFPWdide ¨¦¤§©¦§¨§¨¨

,mzF` lEnl dpMq WWgWipAl`xUI £©©¨¨¨¨¤§¥¦§¨¥
Eln `lmWmdipA z`KM ipRnd`x) Ÿ¨¨¤§¥¤¦§¥¨
(:`r zenai,eENi`mdipA)(ieloilFn Eid §¦¥§¥¥¦¨¦

d"awdA EghaE ,xAcOA mB mdipA z ¤̀§¥¤©©¦§¨¨§§
devOd on EwfPi `NW:i dxez ¤Ÿ¦¨§¦©¦§¨

(i)éètLî eøBéEKWnd df oi` .'ebe ¦§¨¤¥¤¤§¥
`N` ,iel ipA lW mgaW xERiq¦¦§¨¤§¥¥¦¤¨
zFpFiqPA mzcinr xkUAW ,FWExiR¥¤¦§©£¦¨¨©¦§

miaFHd mdiUrnEKkl EN` oiiE`x- ©£¥¤©¦§¦¥§¨
icaFre l`xUil d`xFd ixFn zFidl¦§¥¨¨§¦§¨¥§§¥

WCwOd zcFar(miyxtn): £©©¦§¨
.ìéìëåoAxw df,dlFrdlFr FNEMW §¨¦¤¨§©¨¤¤

llM lk`p Fpi`e ,gAfOd iAB lr axwpe§¦§¨©©¥©¦§¥©§¥¤¡¨§¨
(.ek `nei)(m"`x):`i dxez

(`i).åéî÷ íéðúî õçîWTan dWn §©¨§©¦¨¨¤§©¥
:d"awd z`n iel haW lreinw ugn ©¥¤¥¦¥¥§©¨¨



סג dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy

ß ixyz 'd ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא ."ׁשמעּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

éö÷äa íëì òøäì ézîîæ:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèézîîæ ézáL ïk ¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ

:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîiaæèeNòz øLà íéøácä älà ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøacæéeäòø úòø-úà | Léàå ©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìàçééäéå ©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéíBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

íBìMäå úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬§©¨−

:eáäàë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äkàëúçà éáLé eëìäå ¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧

:éðà-íb äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈©¨«¦

áë:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«

âëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äke÷éæçäå íéBbä úBðL ¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿

ðëa:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó ¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).øîà éåììedWOW FWExiR oi` §¥¦¨©¥¥¤¤
iRlM ixdW ,iel haW l` oM xn`̈©¥¤¥¤¥¦¤£¥§©¥
,(`Ad xEAiCA oNdlcM) xAiC d"awd¦¥§¦§©¨©¦©¨

,FWExiR `N`,xn` iel lre,xnFlkE ¤¨¥§©¥¦¨©§©
c"nNde] Ff dkxA dWn xn` iel xEarA©£¥¦¨©¤§¨¨§©¨¤
:FnM ,'lr' mFwnA o`M zWOWn§©¤¤¨¦§©§

'FYW`l mFwOd iWp` El`WIe'ziy`xa) ©¦§£©§¥©¨§¦§
(f ,ek['FYW` lr' FWExiRW ,(y"n` ,m"`x): ¤¥©¦§

énezéøeàå E.E`Ed dpikW iRlM ¤§¤§©¥§¦¨
(dWn),xAcnz` :d"awdn WTanE ¤§©¥§©¥¥¤

Liciqgl oY ,LNW miOYde mixE`d̈¦§©ª¦¤§¥©£¦¤
mW lW azM = miOze mixE`] iel ipA§¥¥¦¦§ª¦§¨¤¥
,oWFgd iltM oiA gPEn didW WxFtnd©§¨¤¨¨¨¥¦§¥©¤
z` WxtnE xi`n oWFgd did Fci lrW¤©¨¨¨©¤¥¦§¨¥¤

eixaC(l ,gk zeny i"yx)[(`"n): §¨¨
.äqîa Búéqð øLàEpg xW`M £¤¦¦§©¨©£¤¨

,minl E`nve micitxA l`xUicnr ¦§¨¥¦§¦¦§¨§§©¦¨©

,oFiQPA iel haWmr EppFlzp `NW ¥¤¥¦©¦¨¤Ÿ¦§§¦
mipiNOd x`W:Exn`W ,dWn lr §¨©©¦¦©¤¤¨§

zindl mixvOn Epzilrd dG dOl'¨¨¤¤¡¦¨¦¦§©¦§¨¦
'`nSA ipwn z`e ipA z`e iz`,fi zeny) Ÿ¦§¤¨©§¤¦§©©¨¨

(bÎ`'daixnE dQn' mFwOd mW `xwpe]§¦§¨¥©¨©¨§¦¨
z` mW EQipe l`xUi ipA EaxW mEXn¦¤¨§¥¦§¨¥§¦¨¤

d"awd(f weqt my)[(g"na ,o"anx):
eäáéøzFWExiR .daixn in lr §¦¥©¥§¦¨¥

FnEBxzMin lr idFYpgA' :qFlwpE`A §©§§§§§©§¦©¥
FzF` YpgA - 'onidn gkYW`e `zESn©¨§¦§§©§¥¨¨©§¨
Eax xW`MW .on`p `vnpe daixn inA§¥§¦¨§¦§¨¤¡¨¤©£¤¨
did `NWM WcwA dWn mr l`xUi¦§¨¥¦¤§¨¥§¤Ÿ¨¨
dWn mdl `ivFde ,zFYWl min mdl̈¤©¦¦§§¦¨¤¤

rlQd on min(biÎ` ,k xacna)ipA Eid `l , ©¦¦©¤©Ÿ¨§¥
E`vnpe ,miaixnd llkA iel haW¥¤¥¦¦§©©§¦¦§¦§§

d"awd iptl mipn`p(l"kyn ,i"gp).xaC ¤¡¨¦¦§¥¨¨
xg`aEzMd z` Wxtl zxg` KxC - ©¥¤¤©¤¤§¨¥¤©¨

'daixn in lr EdaixY'oxd` lr : §¦¥©¥§¦¨©©£Ÿ
:d"awd iptl xn` Kke ,dWn oeEMzp¦§©¥¤§¨¨©¦§¥

daixn in dUrnAFl YtTYqp §©£¥¥§¦¨¦§©©§¨
(oxd`l)`FaleilrdlilrAYax - §©£Ÿ¨¨¨©£¦¨©§¨

'YtTYqp'] xzFiA FWprA xingdl FOr¦§©§¦§¨§§¥¦§©©§¨
mBxYW itM ,dlilr oFWl `Ed§£¦¨§¦¤¦§¥
zFlilr Dl mUe' wEqRd z` qFlwpE`§§¤©¨§¨¨£¦

'mixaC(ci ,ak lirl)itFwqY Dl iEWie' - §¨¦¦©¦©©§¥
ixdW .['oiNnm`mpn`dWnWprp ¦¦¤£¥¦¨§¨Ÿ¤¤¡©

mrd lr qrMW ipRn ,ux`l qpkp `le§Ÿ¦§©¨¨¤¦§¥¤¨©©¨¨
emixFOd `p ErnW' xn`rlQd ond §¨©¦§¨©¦£¦©¤©

min mkl `ivFp dGd'i"yx d`x ;i ,k xacna) ©¤¦¨¤¨¦
(`k ,`l myla` ,mixnE oxd`md s`W £¨©£Ÿ¦§¨¤©¥

ux`l Eqpkp `le EWprp?EUr dn ¤¤§§Ÿ¦§§¨¨¤¤¨
`NW `N` ,WOn E`hg `l md ixde©£¥¥Ÿ¨§©¨¤¨¤Ÿ

dWnA FA EaMir(ixtq),m"`x) ¦§§¤
(`"ez:h dxez

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו ּכל (שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אפׁשר  ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבני
ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלפרׁש

לוי"(שם) ּבני ‡E˙¯Ó."ּכל e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ ׁשאֹותם מילה, ּברית ְִֵֵָƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְִִֶָָ
ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ּבּמדּבר,ׁשּנֹולדּו ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

מּולין) היּו והם ּבניהם, את מלּו לא .ׁשּיׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י לכהּונה (לב, זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
רׁש"י  ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּפני
ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי  ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י , ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמדּבר

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîBàä̈¥§¨¦§¦Ÿ§¦¦
.rci `l eipA z`e xiMd `l eig` z`e§¤¤¨Ÿ¦¦§¤¨¨Ÿ¨¨

E`hgWMl`xUiin' iYxn`e lbra §¤¨§¦§¨¥¨¥¤§¨©§¦¦
'il` 'dl(ek ,al zeny)'d z` `xId] ©¥¨©¨¥¤
,[il` `FaiipA lM il` Etq`phaW ¨¥©¤¤§¥©¨§¥¥¤

miziEve ,ield"awd znwp z` mFwpl ¥¦§¦¦¦¦§¤¦§©
ebFxdl`le ,lbrA mi`hFgd lM z` §©£¤¨©§¦¨¥¤§Ÿ

mil`xUId mdiaFxw lr s` Elngi©§§©©§¥¤©¦§§¥¦
,E`hg `l miIeld mdiaFxw ixdW]¤£¥§¥¤©§¦¦Ÿ¨§
aFxw iel oal didi cvike .[oNdlckE§¦§©¨§¥©¦§¤§¤¥¦¨

:oFbM `N` ?l`xUInFO` ia` z` ¦¦§¨¥¤¨§¤£¦¦
`Edel`xUInm`e iel a`l oA] §¦¦§¨¥¥§¨¥¦§¥

[l`xUi Wi` `Ed FpwGW ,zil`xUi, ¦§§¥¦¤§¥¦¦§¨¥
FO`n eig` z` F`m`e iel a`l oA] ¤¨¦¥¦¥§¨¥¦§¥

DNXn mipA m`l Wie ,zil`xUi¦§§¥¦§¥¨¥¨¦¦¤¨
,[l`xUi Wi`l dclIWF`z`oa ¤¨§¨§¦¦§¨¥¤¤

FYAl`xUil d`Vp FYAW iel oA] ¦¤¥¦¤¦¦§¨§¦§¨¥
,[mil`xUi md s`W ,mipA dcilFde§¦¨¨¦¤©¥¦§§¥¦

EmiziESW itk,EUr oMz` EbxdW §¦¤¦¦¦¥¨¤¨§¤
ExiMd `le E`x `l ENi`M mdiaFxw§¥¤§¦Ÿ¨§Ÿ¦¦

mlFrn mzF`.:i"yx siqeneeEpgxM lr ¨¥¨§©¨§¥
mYgRWn ipA lr aEzMd z` Wxtl§¨¥¤©¨©§¥¦§©§¨

oMW ,mil`xUIdWxtl xWt` i` ©¦§§¥¦¤¥¦¤§¨§¨¥
A xAcn aEzMdWeig`e WOn eia` ¤©¨§©¥§¨¦©¨§¨¦

ixdW ,WOn eipA oke eia`nEN` ¥¨¦§¥¨¨©¨¤£¥¥
e ,md mIel`ld`hg `l iel haXn §¦¦¥©£Ÿ¦¥¤¥¦Ÿ¨¨

mdn cg`,lbrAxn`PW(my) ¤¨¥¤¨¥¤¤¤¡©
eil` Etq`Ie','iel ipA lMlMW ixd ©¥¨§¥¨¨§¥¥¦£¥¤¨

oiA Eid `le ,Eid mixWM iel ipA§¥¥¦§¥¦¨§Ÿ¨¥
mi`hFgd(ixtq): ©§¦

.Eúøîà eøîL ékE`hg `NW iel ipA ¦¨§¦§¨¤§¥¥¦¤Ÿ¨§
xdA Yxn`X dn lr KkA ExnW ,lbrÄ¥¤¨§§¨©©¤¨©§¨§©

:ipiqmixg` midl` Ll didi `l'lr ¦©Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©
ipR'(b ,k zeny): ¨¨

.eøBöðé EúéøáeFf,dlin zixAipAW §¦§¦§§¦¦¨¤§¥
s` ,onf lkA Ff devn EniIwe ExnW iel¥¦¨§§¦§¦§¨§¨§©©

dEniIw `l l`xUi ipAW onfAW .oM ¦§©¤§¥¦§¨¥Ÿ¦§¨¤¥
mzF`zFwFpiY,xAcOA EclFPWdide ¨¦¤§©¦§¨§¨¨

,mzF` lEnl dpMq WWgWipAl`xUI £©©¨¨¨¨¤§¥¦§¨¥
Eln `lmWmdipA z`KM ipRnd`x) Ÿ¨¨¤§¥¤¦§¥¨
(:`r zenai,eENi`mdipA)(ieloilFn Eid §¦¥§¥¥¦¨¦

d"awdA EghaE ,xAcOA mB mdipA z ¤̀§¥¤©©¦§¨¨§§
devOd on EwfPi `NW:i dxez ¤Ÿ¦¨§¦©¦§¨

(i)éètLî eøBéEKWnd df oi` .'ebe ¦§¨¤¥¤¤§¥
`N` ,iel ipA lW mgaW xERiq¦¦§¨¤§¥¥¦¤¨
zFpFiqPA mzcinr xkUAW ,FWExiR¥¤¦§©£¦¨¨©¦§

miaFHd mdiUrnEKkl EN` oiiE`x- ©£¥¤©¦§¦¥§¨
icaFre l`xUil d`xFd ixFn zFidl¦§¥¨¨§¦§¨¥§§¥

WCwOd zcFar(miyxtn): £©©¦§¨
.ìéìëåoAxw df,dlFrdlFr FNEMW §¨¦¤¨§©¨¤¤

llM lk`p Fpi`e ,gAfOd iAB lr axwpe§¦§¨©©¥©¦§¥©§¥¤¡¨§¨
(.ek `nei)(m"`x):`i dxez

(`i).åéî÷ íéðúî õçîWTan dWn §©¨§©¦¨¨¤§©¥
:d"awd z`n iel haW lreinw ugn ©¥¤¥¦¥¥§©¨¨



dkxadסד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּכדאיתא  לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים': ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּב'ׁשחיטת

.מּכתפיו  ְִֵָ

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»
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mipzn zMnFCbp minTd z` dMd - ©©¨§©¦©¥¤©¨¦¤§
dlFcB dMn `idW ,'mipzn zMn'©©¨§©¦¤¦©¨§¨
lW FgFM xTir iM ,mc`d z` dliROd©©¦¨¤¨¨¨¦¦©¤

,eipznA `Ed mc`xn`PW oiprM ¨¨§¨§¨¨¦§¨¤¤¡©
(ck ,hq mildz)'zF`xn mdipir dpkWgY¤§©§¨¥¥¤¥§

'crnd cinY mdipznEceC zNitY] ¨§¥¤¨¦©§©§¦©¨¦
lW mdipir EkWgi :eiaiF` lr KlOd©¤¤©§¨¤§§¥¥¤¤
Ecrni E`xi `l xW`ke ,iaiF`§©§©£¤Ÿ¦§¦§£

.[ElRie mdipznoixxFrnd lre ¨§¥¤§¦§§©©§§¦
(miwlFgd)dPEdMd lrdpYiPWipal ©§¦©©§¨¤¦§¨¦§¥

ieloM xn`Egilvi `NW ,dWn ¥¦¨©¥¤¤Ÿ©§¦
ElWMie mzwFlgnA(miyxtn).xg` xaC §©§§¨§¦¨§¨¨©¥

lrW ,aEzMd z` Wxtl zxg` KxC -¤¤©¤¤§¨¥¤©¨¤©
,dWn mkxA mdilr `Fal cizrd¤¨¦¨£¥¤¥§¨¤

WeipaE i`pFnWg oicizrW d`x ¤¨¨¤£¦¦©§©¨¨
mipdMdlNRzde ,mipeId mr mgNdl ©Ÿ£¦§¦¨¥¦©§¨¦§¦§©¥
mdilrdMn mipeeid z` d"awd dMIW £¥¤¤©¤¤©§¨¦©¨

.dnglOA mzF` EgSpie dlFcB§¨¦©§¨©¦§¨¨
,Ff zcgEin dNitzl EkxvEdeitl §§§¦§¦¨§¤¤§¦

i`pFnWg ipA a"i - mihrEn EidW¤¨¨¦§¥©§©
zFaax dOM cbpM ,xfrl`e,mipeei §¤§¨¨§¤¤©¨§¨§¨¦

Exn`p Kkl:wEqRd zNigzA'd KxA' §¨¤¡©¦§¦©©¨¨¥
'dvxY eici lrFtE FligKxai - ¥©¨¨¦§¤§¨¥

,mihrEOd F`av lig z` d"awd¤¥§¨©¨¦
miAExnd mipeeid lr xABzdlÎziy`xa) §¦§©¥©©§¨¦©§¦

(a ,hv dax:
.ïeîe÷é ïî åéàðNîeKWnd Edf §©§¨¦§¤¤§¥

zaqEn 'ugn' zaiYWM ,lirl xEn`dl§¨¨§¥§¤¥©§©¤¤
,xnFlkE ,'ei`pUn' lr s`einw ugn ©©§©§¨§©§©¨¨

FCbp minTd z` dMdzFidn ei`pUnE ©¥¤©¨¦¤§§©§¨¦§
(didY `NW)dnEwY mdlmYlROn ¤Ÿ¦§¤¨¤§¨¦©©§¨

(g"na):ai dxez
(ai).øîà ïîéðáìz` dWn miCwd §¦§¨¦¨©¦§¦¤¤

,mihaXd x`W zMxal oinipA zMxA¦§©¦§¨¦§¦§©§¨©§¨¦
,mig`A xirSd didW iRÎlrÎs`itl ©©¦¤¨¨©¨¦¨©¦§¦

iel zMxAWzwqFrzcFarA ¤¦§©¥¦¤¤©£©
E ,zFpAxTdFzkxaoinipA lWzwqFr ©¨§¨¦§¨¤¦§¨¦¤¤

FwlgA WCwOdÎziA oipaAlW §¦§©¥©¦§¨§¤§¤
Kkitl ,l`xUi ux`A oinipAdf oknq ¦§¨¦§¤¤¦§¨¥§¦¨§¨¨¤

Knqe .dflzMxAeixg` sqFiixg` - ¨¤§¨©¦§©¥©£¨©£¥
,oinipA zMxA`Ed s`Wdkf (sqFi) ¦§©¦§¨¦¤©¥¨¨

oMW ,FwlgA dpikW dxWYWoMWn ¤¦§¤§¦¨§¤§¤¥¦§©
,FwlgA iEpa did dliWFnMxn`PW ¦Ÿ¨¨¨§¤§§¤¤¡©

(fq ,gr mildz)sqFi ld`A q`nIe'©¦§©§Ÿ¤¥
xga `l mixt` haWaE'Exar xW`M] §¥¤¤§©¦Ÿ¨¨©£¤¨§

oMWnA q`n ,d"awd oFvx lr l`xUi¦§¨¥©§¨©§¦§©
oA mixt` lW FwlgA didW dliW¦Ÿ¤¨¨§¤§¤¤§©¦¤

sqFi(my c"evn)[minlFrÎziAW itlE .- ¥§¦¤¥¨¦
FzXEcTW rEaTd WCwOd ziA¥©¦§¨©¨©¤§¨

,zinlFraiagxzFinoMWOdliX ¨¦¨¦¥¦¦§©¦Ÿ
,FPnfl `N` WCwzp `NWmiCwd Kkl ¤Ÿ¦§©¥¤¨¦§©§¨¦§¦

zMxAl oinipAzMxa,sqFiiRÎlrÎs` ¦§©¦§¨¦§¦§©¥©©¦
EPOn lFcB didWoMWn cinrd s`e ¤¨¨¨¦¤§©¤¡¦¦§¨

FwlgA(g"ty): §¤§
.åéìò óôBç,iEQiM oFWNn `Ed 'stFg' ¥¨¨¥¦§¦

,xnFlkEd"awdFzF` dQknz`) §©§©¤¤
(oinipA,eilr oibnEdxWOW ici lr ¦§¨¦¥¥¨¨©§¥¤©§¤

FwlgA FzpikW: §¦¨§¤§
.íBiä ìkoinipA lr obn d"awd ¨©¨¥©¦§¨¦

FwlgA FzpikW dxWnE.mlFrl ©§¤§¦¨§¤§§¨
WmilWExi dxgaPXnmFwnl ¤¦¤¦§£¨§¨©¦¦§

,dpikXd z`xWddpikW dzxW `l ©§¨©©§¦¨Ÿ¨§¨§¦¨

,xg` mFwnAziA axgW xg`l s` §¨©¥©§©©¤¨©¥
WCwOd: ©¦§¨

.ïëL åéôúk ïéáeFzlgp wlgA ¥§¥¨¨¥§¥¤©£¨
z` d"awd dxWd szkl dnFCd©¤§¨¥¦§¨¤

oMW ,FzpikWFvx` DaFbAlW §¦¨¤¥§©©§¤
oinipA,iEpA WCwOdÎzia did ¦§¨¦¨¨¥©¦§¨¨

sEBd DaFbA `EdW szMd mFwnM. §¨©¨¥¤§©©
W `N`df mFwOWlWe mixUr KEnP ¤¨¤¨¤¨¤§¦§¨Ÿ

'mhirÎoir'n dO`KEnq DFaB mFwn] ©¨¥¥¥¨¨¨©¨
,[ziAd xdle,dNigYn mpn`mW §©©©¦§¨§¨¦§¦¨¨
(mhir oirA)ceC lW FYrc did §¥¥¨¨¨©§¤¨¦

miWcw zhigWa `zi`cM ,FzFpal¦§¦§¦¨¦§¦©¢¨¦
(:cp migaf)migxFh l`EnWE ceC EidW ,¤¨¨¦§¥§¦

,WCwOd ziA zIpal mFwn `Fvnl¦§¨¦§¦©¥©¦§¨
mFwOA FzFpal mYrC dniMqde§¦§¦¨©§¨¦§©¨
lr oMW ,l`xUi ux`A xzFiA DFaBd©¨©§¥§¤¤¦§¨¥¤¥©

xn`p WCwOd ziA(g ,fi lirl)Ynwe' ¥©¦§¨¤¡©§©§¨
'd xgai xW` mFwOd l` zilre§¨¦¨¤©¨£¤¦§©
mikixv lMdW rnWn ,'FA Lidl ¡̀Ÿ¤©§©¤©Ÿ§¦¦

sFQalE ,eil` 'zFlrl'iYgp ixn` ©£¥¨§©¨§¥©§¥
`YxER DiA (izYip :`"q)Exn` - ¦§¥¥§¨¨§

,hrn KEnp mFwnA FzF` dpapmEXn ¦§¤§¨¨§©¦
,'okW eitzM oiaE' aizkCaizM `le ¦§¦¥§¥¨¨¥§Ÿ§¦

on hrn KEnp szMde ,'FW`xA'§Ÿ§©¨¥¨§©¦
W`xd.xdA d"awd xgA KkitlE ¨Ÿ§¦¨¨©§©

`EdW ipRn ,mhir oirn KEnPd ziAd©©¦©¨¥¥¥¨¦§¥¤
,xFXd itzkl dnFce ,xzFi d`p mFwn̈¨¤¥§¤§¦§¥©

oMWLl oi`mFwnxzFi xFWA d`p ¤¥¥§¨¨¤§¥
,eitzMnDFaB FW`xW s` ¦§¥¨©¤Ÿ¨©

xzFi:bi dxez ¥

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz 'e iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).Böøà 'ä úëøáî`dY Fvx` §Ÿ¤¤©§©§§¥
lW Fwlg lre .d"awd z`n zkxFan§¤¤¥¥§©¤§¤
s` lr ,dWn oM xn` cgEinA sqFi¥¦§¨¨©¥¤©©
itl ,`id zkxFan l`xUi ux` lMW¤¨¤¤¦§¨¥§¤¤¦§¦

zlgpa dzid `NWx`WmihaXd ¤Ÿ¨§¨§©£©§¨©§¨¦
M aEh lk d`ln ux`dzidW Fn ¤¤§¥¨¨§¤¨§¨

,sqFi lW Fvx`aEzMd hxtOW FnkE ©§¤¥§¤§¨¥©¨
oNdl(ixtq)(a"a): §©¨
ãânî`Ed 'cbn' .lHn minWoFWl ¦¤¤¨©¦¦¨¤¤§

wzne mipcr,miwEznE miaxr mixaC] £¨¦¨¤¤§¨¦£¥¦§¦
'micbn ixR' :FnM(bi ,c y"dy)ixR - §§¦§¨¦§¦

KxAzY Fvx` ,xnFlkE ,[miTznn©§©¦§©©§¦§¨¥
lHd ici lr miPcrnE micbn ipinA§¦¥§¨¦©£©¦©§¥©©

minXd on `Ad(o"anx): ©¨¦©¨©¦
.úçz úöáBø íBäzîe`dY Fvx` ¦§¤¤¨©©§§¥

,mFdYd ici lr zkxFanmFdYdW §¤¤©§¥©§¤©§
ux`l zgYOWglglnE dlFr ¤¦©©¨¨¤¤§©§¥©

(aihxn).dHnNn DzF`:i"yx siqene ©§¦¨¦§©¨
lr Ff dkxaA sqFi KxAzp xaMW s`e§©¤§¨¦§¨¥¥¦§¨¨©
:FzFn iptl FkxA ixdW ,eia` awri ici§¥©£Ÿ¨¦¤£¥¥§¦§¥
zvax mFdY zkxA ,lrn minW zkxA'¦§Ÿ¨©¦¥¨¦§Ÿ§Ÿ¤¤

'zgY(dk ,hn ziy`xa)FkxA mFwn lMn , ¨©¦¨¨¥§
ipA lM lv` Ff dkxA miIwzYW dWn¤¤¦§©¥§¨¨¥¤¨§¥
EeWEd sqFi lv` wx `le .FhaW¦§§Ÿ©¥¤¥§
oM `N` ,dWnE awri lW mdizFkxA¦§¥¤¤©£Ÿ¤¤¨¥

a `vFn dY`zFkxa,mihaXd lM ©¨¥§¦§¨©§¨¦
WdWn lW FzkxAdzidoirn ¤¦§¨¤Ÿ¤¨§¨¥¥

awri lW FzkxA(fkÎb ,hn ziy`xa) ¦§¨¤©£Ÿ
(`"eb):ci dxez
(ci).LîL úBàeáz ãânîeFvx` ¦¤¤§¨¤©§

lr miwEzn zFxitA KxAzY sqFi lW¤¥¦§¨¥§¥§¦©
,Fvx`A cinY zgxFGd WnXd xF` ici§¥©¤¤©©©¨¦§©§

itl,dOgl dgEzt Fvx` dzidW §¦¤¨§¨©§§¨©©¨
xF`e ,mixdd ici lr zxYqEn Dpi`e§¥¨§¤¤©§¥¤¨¦§

zlXan WnXdzwYnnEz`zFxiRd ©¤¤§©¤¤§©¤¤¤©¥
(ixtq)(`"ez):

.íéçøé LøbdpaNd Ff 'migxi' ¤¤§¨¦§¨¦©§¨¨
,miAx oFWlA 'migxi' o`M z`xwPd]©¦§¥¨§¨¦¦§©¦
WcFg iCn zWCgzn `idW itl§¦¤¦¦§©¤¤¦¥¤

FWcgA(w"cx)lW Fvx`AW ,xnFlkE .[ §¨§§©¤§©§¤
z` `ivFnE lCbn gxId s` sqFi¥©©¨¥©§©¥¦¤

oMW ,zFxiRddpaNdW zFxiR Wi ©¥¤¥¥¥¤©§¨¨
oYlXan,dOgd `leod EN`ezFxiR §©©§¨§Ÿ©©¨§¥¥¥

oFbM ,dliNA mzlicBW ,dnc`d̈£¨¨¤§¦¨¨©©§¨§
xg` xaC .oirElcE oi`EXwKxC - ¦¦§¦¨¨©¥¤¤
aEzMd z` Wxtl zxg`WxB' ©¤¤§¨¥¤©¨¤¤

'migxi,(WcFg) 'gxi' oFWNn :ux`dW §¨¦¦§¤©¤¤¨¨¤
- d`ivFnE zWxbnDkFYn dginvn §¨¤¤¦¨©§¦¨¦¨

zFxiRWcgl WcgnWcFg iCn - ¥¥Ÿ¤§Ÿ¤¦¥¤
FWcgA(a"a):eh dxez §¨§



סה dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ipy meil inei xeriy
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמעֹוררין
ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוהתּפּלל

ּתרצה" ידיו ּופעל ÔeÓe˜ÈŒÔÓ.חילֹו ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו .מחץ ְִֵֶַָָֹ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר:לזה, ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ וגֹו'",(שם יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ÂÈÏÚ.ּולפי ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו .מכּסה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ
ÌBi‰ŒÏk∑ אחר ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה ÔÎL.לעֹולם. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו ּבגבּה »«ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

ּכדאיתא  לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים': ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּב'ׁשחיטת

.מּכתפיו  ְִֵָ

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mipzn zMnFCbp minTd z` dMd - ©©¨§©¦©¥¤©¨¦¤§
dlFcB dMn `idW ,'mipzn zMn'©©¨§©¦¤¦©¨§¨
lW FgFM xTir iM ,mc`d z` dliROd©©¦¨¤¨¨¨¦¦©¤

,eipznA `Ed mc`xn`PW oiprM ¨¨§¨§¨¨¦§¨¤¤¡©
(ck ,hq mildz)'zF`xn mdipir dpkWgY¤§©§¨¥¥¤¥§

'crnd cinY mdipznEceC zNitY] ¨§¥¤¨¦©§©§¦©¨¦
lW mdipir EkWgi :eiaiF` lr KlOd©¤¤©§¨¤§§¥¥¤¤
Ecrni E`xi `l xW`ke ,iaiF`§©§©£¤Ÿ¦§¦§£

.[ElRie mdipznoixxFrnd lre ¨§¥¤§¦§§©©§§¦
(miwlFgd)dPEdMd lrdpYiPWipal ©§¦©©§¨¤¦§¨¦§¥

ieloM xn`Egilvi `NW ,dWn ¥¦¨©¥¤¤Ÿ©§¦
ElWMie mzwFlgnA(miyxtn).xg` xaC §©§§¨§¦¨§¨¨©¥

lrW ,aEzMd z` Wxtl zxg` KxC -¤¤©¤¤§¨¥¤©¨¤©
,dWn mkxA mdilr `Fal cizrd¤¨¦¨£¥¤¥§¨¤

WeipaE i`pFnWg oicizrW d`x ¤¨¨¤£¦¦©§©¨¨
mipdMdlNRzde ,mipeId mr mgNdl ©Ÿ£¦§¦¨¥¦©§¨¦§¦§©¥
mdilrdMn mipeeid z` d"awd dMIW £¥¤¤©¤¤©§¨¦©¨

.dnglOA mzF` EgSpie dlFcB§¨¦©§¨©¦§¨¨
,Ff zcgEin dNitzl EkxvEdeitl §§§¦§¦¨§¤¤§¦

i`pFnWg ipA a"i - mihrEn EidW¤¨¨¦§¥©§©
zFaax dOM cbpM ,xfrl`e,mipeei §¤§¨¨§¤¤©¨§¨§¨¦

Exn`p Kkl:wEqRd zNigzA'd KxA' §¨¤¡©¦§¦©©¨¨¥
'dvxY eici lrFtE FligKxai - ¥©¨¨¦§¤§¨¥

,mihrEOd F`av lig z` d"awd¤¥§¨©¨¦
miAExnd mipeeid lr xABzdlÎziy`xa) §¦§©¥©©§¨¦©§¦

(a ,hv dax:
.ïeîe÷é ïî åéàðNîeKWnd Edf §©§¨¦§¤¤§¥

zaqEn 'ugn' zaiYWM ,lirl xEn`dl§¨¨§¥§¤¥©§©¤¤
,xnFlkE ,'ei`pUn' lr s`einw ugn ©©§©§¨§©§©¨¨

FCbp minTd z` dMdzFidn ei`pUnE ©¥¤©¨¦¤§§©§¨¦§
(didY `NW)dnEwY mdlmYlROn ¤Ÿ¦§¤¨¤§¨¦©©§¨

(g"na):ai dxez
(ai).øîà ïîéðáìz` dWn miCwd §¦§¨¦¨©¦§¦¤¤

,mihaXd x`W zMxal oinipA zMxA¦§©¦§¨¦§¦§©§¨©§¨¦
,mig`A xirSd didW iRÎlrÎs`itl ©©¦¤¨¨©¨¦¨©¦§¦

iel zMxAWzwqFrzcFarA ¤¦§©¥¦¤¤©£©
E ,zFpAxTdFzkxaoinipA lWzwqFr ©¨§¨¦§¨¤¦§¨¦¤¤

FwlgA WCwOdÎziA oipaAlW §¦§©¥©¦§¨§¤§¤
Kkitl ,l`xUi ux`A oinipAdf oknq ¦§¨¦§¤¤¦§¨¥§¦¨§¨¨¤

Knqe .dflzMxAeixg` sqFiixg` - ¨¤§¨©¦§©¥©£¨©£¥
,oinipA zMxA`Ed s`Wdkf (sqFi) ¦§©¦§¨¦¤©¥¨¨

oMW ,FwlgA dpikW dxWYWoMWn ¤¦§¤§¦¨§¤§¤¥¦§©
,FwlgA iEpa did dliWFnMxn`PW ¦Ÿ¨¨¨§¤§§¤¤¡©

(fq ,gr mildz)sqFi ld`A q`nIe'©¦§©§Ÿ¤¥
xga `l mixt` haWaE'Exar xW`M] §¥¤¤§©¦Ÿ¨¨©£¤¨§

oMWnA q`n ,d"awd oFvx lr l`xUi¦§¨¥©§¨©§¦§©
oA mixt` lW FwlgA didW dliW¦Ÿ¤¨¨§¤§¤¤§©¦¤

sqFi(my c"evn)[minlFrÎziAW itlE .- ¥§¦¤¥¨¦
FzXEcTW rEaTd WCwOd ziA¥©¦§¨©¨©¤§¨

,zinlFraiagxzFinoMWOdliX ¨¦¨¦¥¦¦§©¦Ÿ
,FPnfl `N` WCwzp `NWmiCwd Kkl ¤Ÿ¦§©¥¤¨¦§©§¨¦§¦

zMxAl oinipAzMxa,sqFiiRÎlrÎs` ¦§©¦§¨¦§¦§©¥©©¦
EPOn lFcB didWoMWn cinrd s`e ¤¨¨¨¦¤§©¤¡¦¦§¨

FwlgA(g"ty): §¤§
.åéìò óôBç,iEQiM oFWNn `Ed 'stFg' ¥¨¨¥¦§¦

,xnFlkEd"awdFzF` dQknz`) §©§©¤¤
(oinipA,eilr oibnEdxWOW ici lr ¦§¨¦¥¥¨¨©§¥¤©§¤

FwlgA FzpikW: §¦¨§¤§
.íBiä ìkoinipA lr obn d"awd ¨©¨¥©¦§¨¦

FwlgA FzpikW dxWnE.mlFrl ©§¤§¦¨§¤§§¨
WmilWExi dxgaPXnmFwnl ¤¦¤¦§£¨§¨©¦¦§

,dpikXd z`xWddpikW dzxW `l ©§¨©©§¦¨Ÿ¨§¨§¦¨

,xg` mFwnAziA axgW xg`l s` §¨©¥©§©©¤¨©¥
WCwOd: ©¦§¨

.ïëL åéôúk ïéáeFzlgp wlgA ¥§¥¨¨¥§¥¤©£¨
z` d"awd dxWd szkl dnFCd©¤§¨¥¦§¨¤

oMW ,FzpikWFvx` DaFbAlW §¦¨¤¥§©©§¤
oinipA,iEpA WCwOdÎzia did ¦§¨¦¨¨¥©¦§¨¨

sEBd DaFbA `EdW szMd mFwnM. §¨©¨¥¤§©©
W `N`df mFwOWlWe mixUr KEnP ¤¨¤¨¤¨¤§¦§¨Ÿ

'mhirÎoir'n dO`KEnq DFaB mFwn] ©¨¥¥¥¨¨¨©¨
,[ziAd xdle,dNigYn mpn`mW §©©©¦§¨§¨¦§¦¨¨
(mhir oirA)ceC lW FYrc did §¥¥¨¨¨©§¤¨¦

miWcw zhigWa `zi`cM ,FzFpal¦§¦§¦¨¦§¦©¢¨¦
(:cp migaf)migxFh l`EnWE ceC EidW ,¤¨¨¦§¥§¦

,WCwOd ziA zIpal mFwn `Fvnl¦§¨¦§¦©¥©¦§¨
mFwOA FzFpal mYrC dniMqde§¦§¦¨©§¨¦§©¨
lr oMW ,l`xUi ux`A xzFiA DFaBd©¨©§¥§¤¤¦§¨¥¤¥©

xn`p WCwOd ziA(g ,fi lirl)Ynwe' ¥©¦§¨¤¡©§©§¨
'd xgai xW` mFwOd l` zilre§¨¦¨¤©¨£¤¦§©
mikixv lMdW rnWn ,'FA Lidl ¡̀Ÿ¤©§©¤©Ÿ§¦¦

sFQalE ,eil` 'zFlrl'iYgp ixn` ©£¥¨§©¨§¥©§¥
`YxER DiA (izYip :`"q)Exn` - ¦§¥¥§¨¨§

,hrn KEnp mFwnA FzF` dpapmEXn ¦§¤§¨¨§©¦
,'okW eitzM oiaE' aizkCaizM `le ¦§¦¥§¥¨¨¥§Ÿ§¦

on hrn KEnp szMde ,'FW`xA'§Ÿ§©¨¥¨§©¦
W`xd.xdA d"awd xgA KkitlE ¨Ÿ§¦¨¨©§©

`EdW ipRn ,mhir oirn KEnPd ziAd©©¦©¨¥¥¥¨¦§¥¤
,xFXd itzkl dnFce ,xzFi d`p mFwn̈¨¤¥§¤§¦§¥©

oMWLl oi`mFwnxzFi xFWA d`p ¤¥¥§¨¨¤§¥
,eitzMnDFaB FW`xW s` ¦§¥¨©¤Ÿ¨©

xzFi:bi dxez ¥

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, לכן (רש"י .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּוא  ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא
התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּיי
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהבּדלה

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz 'e iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆
ּומתק  עדנים הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.לׁשֹון ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ּברכתֹוׁשהּתהֹום ְֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין מׁשה, .ׁשל  ְֲִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, ׁשּכבֹוד (רש"י הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹקדּוׁשת
והן  מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבארץ

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ְְֶֶֶֶַַּבגׁשם,

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒֵֵ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהּלבנה

.לחדׁש ְֶֹ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).Böøà 'ä úëøáî`dY Fvx` §Ÿ¤¤©§©§§¥
lW Fwlg lre .d"awd z`n zkxFan§¤¤¥¥§©¤§¤
s` lr ,dWn oM xn` cgEinA sqFi¥¦§¨¨©¥¤©©
itl ,`id zkxFan l`xUi ux` lMW¤¨¤¤¦§¨¥§¤¤¦§¦

zlgpa dzid `NWx`WmihaXd ¤Ÿ¨§¨§©£©§¨©§¨¦
M aEh lk d`ln ux`dzidW Fn ¤¤§¥¨¨§¤¨§¨

,sqFi lW Fvx`aEzMd hxtOW FnkE ©§¤¥§¤§¨¥©¨
oNdl(ixtq)(a"a): §©¨
ãânî`Ed 'cbn' .lHn minWoFWl ¦¤¤¨©¦¦¨¤¤§

wzne mipcr,miwEznE miaxr mixaC] £¨¦¨¤¤§¨¦£¥¦§¦
'micbn ixR' :FnM(bi ,c y"dy)ixR - §§¦§¨¦§¦

KxAzY Fvx` ,xnFlkE ,[miTznn©§©¦§©©§¦§¨¥
lHd ici lr miPcrnE micbn ipinA§¦¥§¨¦©£©¦©§¥©©

minXd on `Ad(o"anx): ©¨¦©¨©¦
.úçz úöáBø íBäzîe`dY Fvx` ¦§¤¤¨©©§§¥

,mFdYd ici lr zkxFanmFdYdW §¤¤©§¥©§¤©§
ux`l zgYOWglglnE dlFr ¤¦©©¨¨¤¤§©§¥©

(aihxn).dHnNn DzF`:i"yx siqene ©§¦¨¦§©¨
lr Ff dkxaA sqFi KxAzp xaMW s`e§©¤§¨¦§¨¥¥¦§¨¨©
:FzFn iptl FkxA ixdW ,eia` awri ici§¥©£Ÿ¨¦¤£¥¥§¦§¥
zvax mFdY zkxA ,lrn minW zkxA'¦§Ÿ¨©¦¥¨¦§Ÿ§Ÿ¤¤

'zgY(dk ,hn ziy`xa)FkxA mFwn lMn , ¨©¦¨¨¥§
ipA lM lv` Ff dkxA miIwzYW dWn¤¤¦§©¥§¨¨¥¤¨§¥
EeWEd sqFi lv` wx `le .FhaW¦§§Ÿ©¥¤¥§
oM `N` ,dWnE awri lW mdizFkxA¦§¥¤¤©£Ÿ¤¤¨¥

a `vFn dY`zFkxa,mihaXd lM ©¨¥§¦§¨©§¨¦
WdWn lW FzkxAdzidoirn ¤¦§¨¤Ÿ¤¨§¨¥¥

awri lW FzkxA(fkÎb ,hn ziy`xa) ¦§¨¤©£Ÿ
(`"eb):ci dxez
(ci).LîL úBàeáz ãânîeFvx` ¦¤¤§¨¤©§

lr miwEzn zFxitA KxAzY sqFi lW¤¥¦§¨¥§¥§¦©
,Fvx`A cinY zgxFGd WnXd xF` ici§¥©¤¤©©©¨¦§©§

itl,dOgl dgEzt Fvx` dzidW §¦¤¨§¨©§§¨©©¨
xF`e ,mixdd ici lr zxYqEn Dpi`e§¥¨§¤¤©§¥¤¨¦§

zlXan WnXdzwYnnEz`zFxiRd ©¤¤§©¤¤§©¤¤¤©¥
(ixtq)(`"ez):

.íéçøé LøbdpaNd Ff 'migxi' ¤¤§¨¦§¨¦©§¨¨
,miAx oFWlA 'migxi' o`M z`xwPd]©¦§¥¨§¨¦¦§©¦
WcFg iCn zWCgzn `idW itl§¦¤¦¦§©¤¤¦¥¤

FWcgA(w"cx)lW Fvx`AW ,xnFlkE .[ §¨§§©¤§©§¤
z` `ivFnE lCbn gxId s` sqFi¥©©¨¥©§©¥¦¤

oMW ,zFxiRddpaNdW zFxiR Wi ©¥¤¥¥¥¤©§¨¨
oYlXan,dOgd `leod EN`ezFxiR §©©§¨§Ÿ©©¨§¥¥¥

oFbM ,dliNA mzlicBW ,dnc`d̈£¨¨¤§¦¨¨©©§¨§
xg` xaC .oirElcE oi`EXwKxC - ¦¦§¦¨¨©¥¤¤
aEzMd z` Wxtl zxg`WxB' ©¤¤§¨¥¤©¨¤¤

'migxi,(WcFg) 'gxi' oFWNn :ux`dW §¨¦¦§¤©¤¤¨¨¤
- d`ivFnE zWxbnDkFYn dginvn §¨¤¤¦¨©§¦¨¦¨

zFxiRWcgl WcgnWcFg iCn - ¥¥Ÿ¤§Ÿ¤¦¥¤
FWcgA(a"a):eh dxez §¨§



dkxadסו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e iyily meil inei xeriy

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ

הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).íã÷ éøøä LàøîeEok Fnk ¥Ÿ©§¥¤¤§¥
`dYzkxFansqFi lW Fvx` §¥§¤¤©§¤¥

ziW`xn(zNigYn)zFxiRd lEXiA ¥¥¦¦§¦©¦©¥
,lXAzdl zFxiRd EnicwIW -WoM ¤©§¦©¥§¦§©¥¤¥

lEXiA xMal oiniCwn dixxd£¨¤¨©§¦¦§©¥¦
mdizFxiRFvx`AW mixdd - ¥¥¤¤¨¦¤§©§

mcFw ,mipFW`x mdizFxiR mi`ivFn¦¦¥¥¤¦¦¤
mihaXd x`W zFvx`lxg` xaC .- §©§§¨©§¨¦¨¨©¥

:mixaCd z` Wxtl zxg` KxCciBn ¤¤©¤¤§¨¥¤©§¨¦©¦
Fvx`AW mixdd zlrnE gaW aEzMd©¨¤©©£©¤¨¦¤§©§

,sqFi lWWziW`xa dUrnAdncT ¤¥¤§©£¥§¥¦¨§¨
,mixd x`Wl oz`ixa,xnFlkE §¦¨¨¦§¨¨¦§©

'mcw ixxd lkl ziW`x' E`xaPW(ixtq) ¤¦§§¥¦§¨©§¥¤¤
(g"n`a ,l"kyn):

.íìBò úBòábFvx` KxAzY ok FnkE ¦§¨§¥¦§¨¥©§
d ici lr micbnAzFUFrd zFraB ¦§¨¦©§¥©§¨¨

zFwqFR opi`e ,mlFrl zFxiR`ivFdl ¥§¨§¥¨§§¦
zFxiRnzngxvFr(zxivr)minWBd ¥¥£©¤£¦©©§¨¦

(g"y):fh dxez
(fh).äðñ éðëBL ïBöøelW c"Ei zF`d §§¦§¤¨¤

zg` FzErnWnE ,dxizi 'ipkFW'FnM §¦§¥¨©§¨©©§
'dpq okFW'xtrn iniwn' :znbEcM] ¥§¤§§©§¦¦¥¨¨

'lC(f ,biw milidz)'minXA iayId' ;,bkw my) ¨©Ÿ§¦©¨¨¦
(`c"EIde ,'aWFi' ,'miwn' :mrnWOW ,¤©§¨¨¥¦¥§©

:`Ed aEzMd WExitE .[dxizi`dze §¥¨¥©¨§§¥
Fvx`sqFi lWFpFvxn zkxFan ©§¤¥§¤¤¥§

,`EdÎKExAÎWFcTd lW FgExÎzgpe§©©¤©¨¨
dpQA dNgY ilr dlbPddid xW`M] ©¦§¨¨©§¦¨©§¤©£¤¨¨

,xAcOA Fxzi o`v z` drFx dWn¤¤¤Ÿ¦§©¦§¨
zAlA dpFW`xl d"awd eil` dlbp¦§¨¥¨¨¦¨§©©

dpQd KFYn W`(a ,b zeny)[(oexkfd): ¥¦©§¤
.ïBöø`N` ,utge dti`W oiprn Fpi` §¥¥¦§©§¦¨¨¥¤¤¨

,FWExiR,qEItE gExÎzgpoFWNn ¥©©©¦¦§
'iESix'oke .WxRznlMoFWl'oFvx' ¦§¥¦§¨¥¨§¨

xwOAW:` ¤©¦§¨
.äúàBázipkFW oFvx'W FWExiR oi` ¨¨¥¥¤§§¦

xn`p ixdW ,sqFi W`x lr `Fai 'dpq§¤¨©Ÿ¥¤£¥¤¡©
'oFvx' ENi`e ,dawp oFWlA 'dz`FaY'¨¨¦§§¥¨§¦¨
lr aqEn xaCd `N` .xkf oFWl `Ed§¨¨¤¨©¨¨¨©

W ,dxEn`d dkxAd llMFf dkxA §©©§¨¨¨£¨¤§¨¨
`FaY,sqFi W`xloFWl `id dkxaE ¨§Ÿ¥§¨¨¦§

xn`e aEzMd dPiXX dnE] dawp§¥¨©¤¦¨©¨§¨©
fFnxl icM `Ed ,'`FaY' `le ,'dz`FaY'¨¨§Ÿ¨§¥¦§
xnFl ,DzEIcinzE dkxAd wfFg lr©¤©§¨¨§¦¦¨©

[`Faze xFfgze `FaY dkxAdW(w"cx): ¤©§¨¨¨§©£§¨
.åéçà øéæð,zEWixR oFWl `Ed 'xifp' §¦¤¨¨¦§§¦

,eig`n lCaEnE WxtEn sqFi didW¤¨¨¥§¨§¨¥¤¨
FzxiknA eig`n WxtEdW,mixvnl ¤§©¥¤¨¦§¦¨§¦§©¦

mipXd lke ,mdilrn EdEwigxde§¦§¦¥£¥¤§¨©¨¦
mOr cgi aWi `l mixvnA didW(ixtq) ¤¨¨§¦§©¦Ÿ¨©©©¦¨

(`"n):fi dxez
(fi).BøBL øBëaWioFWl `xwOA §¥©¦§¨§

W 'xFkA','eig`l xFkA' FWExiR oi` §¤¥¥§§¤¨
`N`zEklnE dNEcB oFWl `Edlr ¤¨§§¨©§©

FnM ,mixg`xn`PW(gk ,ht mildz)s`' £¥¦§¤¤¡©©
,EdpY` xFkA ip`ux` iklnl oFilr' ¨¦§¤§¥¤§§©§¥¨¤

FzF` dUr` :ceC lr d"awd xn`n]©£©©¨¦¤¡¤
[ux`d ikln lMn lFcB,okexn`p ¨¦¨©§¥¨¨¤§¥¤¡©

(ak ,c zeny)''d xn` dMixFka ipA Ÿ¨©§¦§¦
'l`xUiiptl aEWgde lFcBd oAd] ¦§¨¥©¥©¨§¤¨§¨©

.[l`xUi ipA `Ed mi`ExAd lMns`e ¦¨©§¦§¦¦§¨¥§©
,zEklnE dNEcB oFWNn `Ed o`M̈¦§§¨©§

d lr dWn `ApzpeEPOn `vFId Kln §¦§©¥¤©©¤¤©¥¦¤
,(sqFIn)W ,rWFdi `EdedidFgM ¦¥§§ª©¤¨¨Ÿ

dWw(wfg)dOM WFAkl xFWM ¨¤¨¨§¦§©¨
miklnzg` zaA: §¨¦§©©©

.Bì øãäxcddFl oEzpFnM ,rWFdil ¨¨¤¨¨¨¦ª©§
xn`PWeilr(k ,fk xacna)dYzpe' ¤¤¡©¨¨§¨©¨

'eilr LcFdndWnl d"awd xn`n] ¥§¨¨©£©§¤
(eipR xFr oExiw) FcFdn oYIW¤¦¥¥¦¨¨

[rWFdil: ¦ª©
.åéðø÷ íàø éðø÷ådOiCW xg`n §©§¥§¥©§¨¥©©¤¦¨

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz 'f iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון עלֿידי יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ועלּֿפי יב) ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

liWnd dOl ,xFWl rWFdi z` dWn¤¤§ª©§¨¨¦§¦
?xFXd ipxwl `le ,m`xl eipxw z ¤̀©§¨¦§¥§Ÿ§©§¥©

`N`,zF`p eipxw oi`e dWw FgM xFW ¤¨Ÿ¨¤§¥©§¨¨
FgM oi`e zF`p eipxw m`x la £̀¨§¥©§¨¨§¥Ÿ

,dWwKkitlozpFzkxaA dWn ¨¤§¦¨¨©¤§¦§¨
,rWFdilmBe ,xFW lW FgMmbitFi ¦ª©©Ÿ¤§©¦

m`x ipxw(ixtq)(g"y): ©§¥§¥
.õøà éñôàEN`cg`e miWlW ©§¥¨¤¥§Ÿ¦§¤¨

dmiklnmNEM rWFdi mzF` dMdW ©§¨¦¤¦¨¨§ª©¨
l`xUi ux`A mvx` z` Wake ,cg`M§¤¨§¨©¤©§¨§¤¤¦§¨¥

(ckÎf ,ai ryedi).ikemNEMW xWt` §¦¤§¨¤¨
Eid l`xUiÎux`n`N` Ekln `le ¥¤¤¦§¨¥¨§Ÿ¨§¤¨

'ux` iqt`' aEzMd oFWNn `lde ,DÄ©£Ÿ¦§©¨©§¥¨¤
?laz ievw lMn EidW rnWn`N` ©§©¤¨¦¨©§¥¥¥¤¨

oFhlWe Kln lM Ll oi`mlFrA`NW ¥§¨¤¤§¦§¨¨¤Ÿ
oixhlR Fl dpw(oFnx`)dGEg`e ¨¨©§¥¦©§©£¨

,l`xUiÎux`AElNd miklOd mB Kke §¤¤¦§¨¥§¨©©§¨¦©¨
mnvrl Eniwd ,laz ievw lkA EklOW¤¨§§¨©§¥¥¥¥¦§©§¨
,DA mixC Eide l`xUi ux`A mixr̈¦§¤¤¦§¨¥§¨¨¦¨

ipRnWl`xUi ux`daEWgdaiage ¦§¥¤¤¤¦§¨¥£¨©£¦¨
xn`PW ,`id mNEkl(hi ,b dinxi)'oY`e §¨¦¤¤¡©§¤¤

dCng ux` KlzF`av iav zlgp ¨¤¤¤§¨©£©§¦¦§
'miFBoY` :l`xUil d"awd xn`n] ¦©£©§¦§¨¥¤¥

micnFg miiFBd lMW ux`d z` mkl̈¤¤¨¨¤¤¨©¦§¦

DA mivtge DzF`(my w"cx)[(ixtq)(i"gp): ¨©£¥¦¨
.íéøôà úBááø íäå'mde' zaiY §¥¦§¤§©¦¥©§¥

xMfEOd 'gBpi miOr' lr zaqEn¤¤©©¦§©©©§¨
W ,dlrnlmzF`miOrd,migBEpnd §©§¨¤¨¨©¦©§¨¦

`AW rWFdi bxdW zFaaxd md¥¨§¨¤¨©§ª©¤¨
nhaX,mixt`WEAiM znglnAW ¦¥¤¤§¨¦¤§¦§¤¤¦

xRqn oi`l zFaax bxd ux`d,oexkfd) ¨¨¤¨©§¨§¥¦§¨
(`"f:

.äMðî éôìà íäåemitl`d md §¥©§¥§©¤§¥¨£¨¦
oFrcB bxdW,dXpn haXn didW ¤¨©¦§¤¨¨¦¥¤§©¤

Aznglnoicn(gÎe miwxt mihtey d`x)FnM , §¦§¤¤¦§¨§
xn`PW(i ,g mihtey)rPEnlve gafe' ¤¤¡©§¤©§©§¨
xwxTAmOr mdipgnE'ebemiltPde ©©§Ÿ©£¥¤¦¨§©Ÿ§¦

Wi` sl` mixUre d`n'xg`l] ¥¨§¤§¦¤¤¦§©©
'gaf' Ehlnp ,oicnA oFrcB mglPW¤¦§©¦§§¦§¨¦§§¤©
mW) xwxTl oicn ikln 'rPEnlv'e§©§¨©§¥¦§¨©©§Ÿ¥
,dnglOd on mixzFPd mdOre ,(mFwn̈§¦¨¤©¨¦¦©¦§¨¨
mixUre d`n did miltFPd oipnE¦§©©§¦¨¨¥¨§¤§¦

[sl`:gi dxez ¤¤
(gi).øîà ïìeáæìålW mzkxaAEN` §¦§ª¨©§¦§¨¨¤¥

KxAW mihaW dXngdWn £¦¨§¨¦¤¥©¤
dpFxg`A:ilYtp ,oC ,cB ,olEaf ¨©£¨§ª¨¨©§¨¦

ltM - xW`ez` dWnmdizFnW §¨¥¨©¤¤§¥¤
;'Lz`vA olEaf gnU xn` olEafle']§¦§ª¨©§©§ª§¥¤

[mNEM oke ,'cB aigxn KExA xn` cblE'§¨¨©¨©§¦¨§¥¨
icM ,dkxA ztqFzlmwGgl §¤¤§¨¨§¥§©§¨

W itl ,mxiAbdlEEN`EiddmiWNg §©§¦¨§¦¤¥¨©©¨¦
.mihaXd lkAWmihaXd mzF`e ¤§¨©§¨¦§¨©§¨¦

,miWNg EidWmdÎmdmig`dKilFdW ¤¨©¨¦¥¥¨©¦¤¦
biSdedrxt iptl sqFiEcxi xW`M §¦¦¥¦§¥©§Ÿ©£¤¨§

,mixvnlxn`PWi"yx d`x ;a ,fn ziy`xa) §¦§©¦¤¤¡©
(mymiWp` dXng gwl eig` dvwnE'¦§¥¤¨¨©£¦¨£¨¦

'dvwnE' oFWNnE ,'drxt iptl mbSIe©©¦¥¦§¥©§Ÿ¦§¦§¥
z`W ,Epcnl 'dvw' oFWNn WxcPd©¦§¨¦§¨¥¨©§¤¤
iptl biSd dxEabl mdAW mizEgRd©§¦¤¨¤¦§¨¦¦¦§¥

,oM dUr KklE ,drxtW itlEid ©§Ÿ§¨¨¨¥§¦¤¨
e ,miWNg mi`xPmzF` d`xi xW`k ¦§¦©¨¦§©£¤¦§¤¨
,miWNgM drxRmiUi `l(dPni) ©§Ÿ§©¨¦ŸŸ¨¦§©¤

Fl mzF`zFidlFYngln ixU,ixtq) ¨¦§¨¥¦§©§
(.av w"a:

øëùNéå Eúàöa ïìeáæ çîN§©§ª§¥¤§¦¨¨
éìäàa.E,zg` dkxaA dWn mllM §Ÿ¨¤§¨¨Ÿ¤¦§¨¨©©
W ipRnzEtYEW EUr xkyUie olEaf ¦§¥¤§ª§¦¨¨¨¨

dzid olEaf lW FzlgpW ,mdipiA¥¥¤¤©£¨¤§ª¨§¨
xn`pW FnM ,mid sFgl dkEnqziy`xa) §¨§©¨§¤¤¡©

(bi ,hne ,'oFMWi miOi sFgl olEaf'did §ª§©¦¦§§¨¨
l `vFiA wFqr`ihnwxtmr (dxFgq) ¥©£¦§©§©§¨§¨¦

,mid icxFizFpitqAzFpbFr EidW §¥©¨©§¦¤¨§



סז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e iyily meil inei xeriy

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד הרים אחר: ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָƒ¿»ְְְְֵֵָָָָ

הּגׁשמים  .מעצר ְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.הּנגלה רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח יֹוסף ּבר ∑B·z‡˙‰.נחת לראׁש זֹו .כה ְְְִִֶַַַָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ»»ְְֵָָֹ

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני (שמות "אף ¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
יׂשראל"ד) ּבכֹורי יהֹוׁשע ∑BÎa¯."ּבני והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִִִֵָ¿ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).íã÷ éøøä LàøîeEok Fnk ¥Ÿ©§¥¤¤§¥
`dYzkxFansqFi lW Fvx` §¥§¤¤©§¤¥

ziW`xn(zNigYn)zFxiRd lEXiA ¥¥¦¦§¦©¦©¥
,lXAzdl zFxiRd EnicwIW -WoM ¤©§¦©¥§¦§©¥¤¥

lEXiA xMal oiniCwn dixxd£¨¤¨©§¦¦§©¥¦
mdizFxiRFvx`AW mixdd - ¥¥¤¤¨¦¤§©§

mcFw ,mipFW`x mdizFxiR mi`ivFn¦¦¥¥¤¦¦¤
mihaXd x`W zFvx`lxg` xaC .- §©§§¨©§¨¦¨¨©¥

:mixaCd z` Wxtl zxg` KxCciBn ¤¤©¤¤§¨¥¤©§¨¦©¦
Fvx`AW mixdd zlrnE gaW aEzMd©¨¤©©£©¤¨¦¤§©§

,sqFi lWWziW`xa dUrnAdncT ¤¥¤§©£¥§¥¦¨§¨
,mixd x`Wl oz`ixa,xnFlkE §¦¨¨¦§¨¨¦§©

'mcw ixxd lkl ziW`x' E`xaPW(ixtq) ¤¦§§¥¦§¨©§¥¤¤
(g"n`a ,l"kyn):

.íìBò úBòábFvx` KxAzY ok FnkE ¦§¨§¥¦§¨¥©§
d ici lr micbnAzFUFrd zFraB ¦§¨¦©§¥©§¨¨

zFwqFR opi`e ,mlFrl zFxiR`ivFdl ¥§¨§¥¨§§¦
zFxiRnzngxvFr(zxivr)minWBd ¥¥£©¤£¦©©§¨¦

(g"y):fh dxez
(fh).äðñ éðëBL ïBöøelW c"Ei zF`d §§¦§¤¨¤

zg` FzErnWnE ,dxizi 'ipkFW'FnM §¦§¥¨©§¨©©§
'dpq okFW'xtrn iniwn' :znbEcM] ¥§¤§§©§¦¦¥¨¨

'lC(f ,biw milidz)'minXA iayId' ;,bkw my) ¨©Ÿ§¦©¨¨¦
(`c"EIde ,'aWFi' ,'miwn' :mrnWOW ,¤©§¨¨¥¦¥§©

:`Ed aEzMd WExitE .[dxizi`dze §¥¨¥©¨§§¥
Fvx`sqFi lWFpFvxn zkxFan ©§¤¥§¤¤¥§

,`EdÎKExAÎWFcTd lW FgExÎzgpe§©©¤©¨¨
dpQA dNgY ilr dlbPddid xW`M] ©¦§¨¨©§¦¨©§¤©£¤¨¨

,xAcOA Fxzi o`v z` drFx dWn¤¤¤Ÿ¦§©¦§¨
zAlA dpFW`xl d"awd eil` dlbp¦§¨¥¨¨¦¨§©©

dpQd KFYn W`(a ,b zeny)[(oexkfd): ¥¦©§¤
.ïBöø`N` ,utge dti`W oiprn Fpi` §¥¥¦§©§¦¨¨¥¤¤¨

,FWExiR,qEItE gExÎzgpoFWNn ¥©©©¦¦§
'iESix'oke .WxRznlMoFWl'oFvx' ¦§¥¦§¨¥¨§¨

xwOAW:` ¤©¦§¨
.äúàBázipkFW oFvx'W FWExiR oi` ¨¨¥¥¤§§¦

xn`p ixdW ,sqFi W`x lr `Fai 'dpq§¤¨©Ÿ¥¤£¥¤¡©
'oFvx' ENi`e ,dawp oFWlA 'dz`FaY'¨¨¦§§¥¨§¦¨
lr aqEn xaCd `N` .xkf oFWl `Ed§¨¨¤¨©¨¨¨©

W ,dxEn`d dkxAd llMFf dkxA §©©§¨¨¨£¨¤§¨¨
`FaY,sqFi W`xloFWl `id dkxaE ¨§Ÿ¥§¨¨¦§

xn`e aEzMd dPiXX dnE] dawp§¥¨©¤¦¨©¨§¨©
fFnxl icM `Ed ,'`FaY' `le ,'dz`FaY'¨¨§Ÿ¨§¥¦§
xnFl ,DzEIcinzE dkxAd wfFg lr©¤©§¨¨§¦¦¨©

[`Faze xFfgze `FaY dkxAdW(w"cx): ¤©§¨¨¨§©£§¨
.åéçà øéæð,zEWixR oFWl `Ed 'xifp' §¦¤¨¨¦§§¦

,eig`n lCaEnE WxtEn sqFi didW¤¨¨¥§¨§¨¥¤¨
FzxiknA eig`n WxtEdW,mixvnl ¤§©¥¤¨¦§¦¨§¦§©¦

mipXd lke ,mdilrn EdEwigxde§¦§¦¥£¥¤§¨©¨¦
mOr cgi aWi `l mixvnA didW(ixtq) ¤¨¨§¦§©¦Ÿ¨©©©¦¨

(`"n):fi dxez
(fi).BøBL øBëaWioFWl `xwOA §¥©¦§¨§

W 'xFkA','eig`l xFkA' FWExiR oi` §¤¥¥§§¤¨
`N`zEklnE dNEcB oFWl `Edlr ¤¨§§¨©§©

FnM ,mixg`xn`PW(gk ,ht mildz)s`' £¥¦§¤¤¡©©
,EdpY` xFkA ip`ux` iklnl oFilr' ¨¦§¤§¥¤§§©§¥¨¤

FzF` dUr` :ceC lr d"awd xn`n]©£©©¨¦¤¡¤
[ux`d ikln lMn lFcB,okexn`p ¨¦¨©§¥¨¨¤§¥¤¡©

(ak ,c zeny)''d xn` dMixFka ipA Ÿ¨©§¦§¦
'l`xUiiptl aEWgde lFcBd oAd] ¦§¨¥©¥©¨§¤¨§¨©

.[l`xUi ipA `Ed mi`ExAd lMns`e ¦¨©§¦§¦¦§¨¥§©
,zEklnE dNEcB oFWNn `Ed o`M̈¦§§¨©§

d lr dWn `ApzpeEPOn `vFId Kln §¦§©¥¤©©¤¤©¥¦¤
,(sqFIn)W ,rWFdi `EdedidFgM ¦¥§§ª©¤¨¨Ÿ

dWw(wfg)dOM WFAkl xFWM ¨¤¨¨§¦§©¨
miklnzg` zaA: §¨¦§©©©

.Bì øãäxcddFl oEzpFnM ,rWFdil ¨¨¤¨¨¨¦ª©§
xn`PWeilr(k ,fk xacna)dYzpe' ¤¤¡©¨¨§¨©¨

'eilr LcFdndWnl d"awd xn`n] ¥§¨¨©£©§¤
(eipR xFr oExiw) FcFdn oYIW¤¦¥¥¦¨¨

[rWFdil: ¦ª©
.åéðø÷ íàø éðø÷ådOiCW xg`n §©§¥§¥©§¨¥©©¤¦¨

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy
BÏ.מלכים  ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑,קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ְִָ»»ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ֶָֹ

אבל  נאֹות, קרניו ראם ואין קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו .ראם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡ŒÈÒÙ‡∑?היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר מלכים. ואחד ׁשּלא ׁשלׁשים וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא «¿≈»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו ג)קנה צבאֹות (ירמיה צבי Ì‰Â.ּגֹוים""נחלת ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ¿≈
ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯∑ מאפרים ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים MÓ‰.אֹותם ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑ האלפים הם ƒ¿∆¿«ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ß ixyz 'f iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, (בראשית לחּזקם ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

מלחמּתֹומז) ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו ÁÓN."ּומקצה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿«
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê∑ ויֹוצא זבּולּון יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֻֻ

הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלפרקמטיא
היתה  זבּולּון עלֿידי יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ

ׁשּנאמר:∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת (דה"א הצלח ְִָ¿ƒ»»ְְְְְֱֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ועלּֿפי יב) ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ"ּומּבני

ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

liWnd dOl ,xFWl rWFdi z` dWn¤¤§ª©§¨¨¦§¦
?xFXd ipxwl `le ,m`xl eipxw z ¤̀©§¨¦§¥§Ÿ§©§¥©

`N`,zF`p eipxw oi`e dWw FgM xFW ¤¨Ÿ¨¤§¥©§¨¨
FgM oi`e zF`p eipxw m`x la £̀¨§¥©§¨¨§¥Ÿ

,dWwKkitlozpFzkxaA dWn ¨¤§¦¨¨©¤§¦§¨
,rWFdilmBe ,xFW lW FgMmbitFi ¦ª©©Ÿ¤§©¦

m`x ipxw(ixtq)(g"y): ©§¥§¥
.õøà éñôàEN`cg`e miWlW ©§¥¨¤¥§Ÿ¦§¤¨

dmiklnmNEM rWFdi mzF` dMdW ©§¨¦¤¦¨¨§ª©¨
l`xUi ux`A mvx` z` Wake ,cg`M§¤¨§¨©¤©§¨§¤¤¦§¨¥

(ckÎf ,ai ryedi).ikemNEMW xWt` §¦¤§¨¤¨
Eid l`xUiÎux`n`N` Ekln `le ¥¤¤¦§¨¥¨§Ÿ¨§¤¨

'ux` iqt`' aEzMd oFWNn `lde ,DÄ©£Ÿ¦§©¨©§¥¨¤
?laz ievw lMn EidW rnWn`N` ©§©¤¨¦¨©§¥¥¥¤¨

oFhlWe Kln lM Ll oi`mlFrA`NW ¥§¨¤¤§¦§¨¨¤Ÿ
oixhlR Fl dpw(oFnx`)dGEg`e ¨¨©§¥¦©§©£¨

,l`xUiÎux`AElNd miklOd mB Kke §¤¤¦§¨¥§¨©©§¨¦©¨
mnvrl Eniwd ,laz ievw lkA EklOW¤¨§§¨©§¥¥¥¥¦§©§¨
,DA mixC Eide l`xUi ux`A mixr̈¦§¤¤¦§¨¥§¨¨¦¨

ipRnWl`xUi ux`daEWgdaiage ¦§¥¤¤¤¦§¨¥£¨©£¦¨
xn`PW ,`id mNEkl(hi ,b dinxi)'oY`e §¨¦¤¤¡©§¤¤

dCng ux` KlzF`av iav zlgp ¨¤¤¤§¨©£©§¦¦§
'miFBoY` :l`xUil d"awd xn`n] ¦©£©§¦§¨¥¤¥

micnFg miiFBd lMW ux`d z` mkl̈¤¤¨¨¤¤¨©¦§¦

DA mivtge DzF`(my w"cx)[(ixtq)(i"gp): ¨©£¥¦¨
.íéøôà úBááø íäå'mde' zaiY §¥¦§¤§©¦¥©§¥

xMfEOd 'gBpi miOr' lr zaqEn¤¤©©¦§©©©§¨
W ,dlrnlmzF`miOrd,migBEpnd §©§¨¤¨¨©¦©§¨¦

`AW rWFdi bxdW zFaaxd md¥¨§¨¤¨©§ª©¤¨
nhaX,mixt`WEAiM znglnAW ¦¥¤¤§¨¦¤§¦§¤¤¦

xRqn oi`l zFaax bxd ux`d,oexkfd) ¨¨¤¨©§¨§¥¦§¨
(`"f:

.äMðî éôìà íäåemitl`d md §¥©§¥§©¤§¥¨£¨¦
oFrcB bxdW,dXpn haXn didW ¤¨©¦§¤¨¨¦¥¤§©¤

Aznglnoicn(gÎe miwxt mihtey d`x)FnM , §¦§¤¤¦§¨§
xn`PW(i ,g mihtey)rPEnlve gafe' ¤¤¡©§¤©§©§¨
xwxTAmOr mdipgnE'ebemiltPde ©©§Ÿ©£¥¤¦¨§©Ÿ§¦

Wi` sl` mixUre d`n'xg`l] ¥¨§¤§¦¤¤¦§©©
'gaf' Ehlnp ,oicnA oFrcB mglPW¤¦§©¦§§¦§¨¦§§¤©
mW) xwxTl oicn ikln 'rPEnlv'e§©§¨©§¥¦§¨©©§Ÿ¥
,dnglOd on mixzFPd mdOre ,(mFwn̈§¦¨¤©¨¦¦©¦§¨¨
mixUre d`n did miltFPd oipnE¦§©©§¦¨¨¥¨§¤§¦

[sl`:gi dxez ¤¤
(gi).øîà ïìeáæìålW mzkxaAEN` §¦§ª¨©§¦§¨¨¤¥

KxAW mihaW dXngdWn £¦¨§¨¦¤¥©¤
dpFxg`A:ilYtp ,oC ,cB ,olEaf ¨©£¨§ª¨¨©§¨¦

ltM - xW`ez` dWnmdizFnW §¨¥¨©¤¤§¥¤
;'Lz`vA olEaf gnU xn` olEafle']§¦§ª¨©§©§ª§¥¤

[mNEM oke ,'cB aigxn KExA xn` cblE'§¨¨©¨©§¦¨§¥¨
icM ,dkxA ztqFzlmwGgl §¤¤§¨¨§¥§©§¨

W itl ,mxiAbdlEEN`EiddmiWNg §©§¦¨§¦¤¥¨©©¨¦
.mihaXd lkAWmihaXd mzF`e ¤§¨©§¨¦§¨©§¨¦

,miWNg EidWmdÎmdmig`dKilFdW ¤¨©¨¦¥¥¨©¦¤¦
biSdedrxt iptl sqFiEcxi xW`M §¦¦¥¦§¥©§Ÿ©£¤¨§

,mixvnlxn`PWi"yx d`x ;a ,fn ziy`xa) §¦§©¦¤¤¡©
(mymiWp` dXng gwl eig` dvwnE'¦§¥¤¨¨©£¦¨£¨¦

'dvwnE' oFWNnE ,'drxt iptl mbSIe©©¦¥¦§¥©§Ÿ¦§¦§¥
z`W ,Epcnl 'dvw' oFWNn WxcPd©¦§¨¦§¨¥¨©§¤¤
iptl biSd dxEabl mdAW mizEgRd©§¦¤¨¤¦§¨¦¦¦§¥

,oM dUr KklE ,drxtW itlEid ©§Ÿ§¨¨¨¥§¦¤¨
e ,miWNg mi`xPmzF` d`xi xW`k ¦§¦©¨¦§©£¤¦§¤¨
,miWNgM drxRmiUi `l(dPni) ©§Ÿ§©¨¦ŸŸ¨¦§©¤

Fl mzF`zFidlFYngln ixU,ixtq) ¨¦§¨¥¦§©§
(.av w"a:

øëùNéå Eúàöa ïìeáæ çîN§©§ª§¥¤§¦¨¨
éìäàa.E,zg` dkxaA dWn mllM §Ÿ¨¤§¨¨Ÿ¤¦§¨¨©©
W ipRnzEtYEW EUr xkyUie olEaf ¦§¥¤§ª§¦¨¨¨¨

dzid olEaf lW FzlgpW ,mdipiA¥¥¤¤©£¨¤§ª¨§¨
xn`pW FnM ,mid sFgl dkEnqziy`xa) §¨§©¨§¤¤¡©

(bi ,hne ,'oFMWi miOi sFgl olEaf'did §ª§©¦¦§§¨¨
l `vFiA wFqr`ihnwxtmr (dxFgq) ¥©£¦§©§©§¨§¨¦

,mid icxFizFpitqAzFpbFr EidW §¥©¨©§¦¤¨§



dkxadסח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה וׁשם להר היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבּתֹורה לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, ÈÙNe.יּׂששכר ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿À≈

ÏBÁ ÈeÓË∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכית ּכּסּוי ּובחלקֹווחּלזֹון החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ¿≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ה)ׁשל מּׁשּום (שופטים למּות", נפׁשֹו חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על לׁשֹון ∑ÈÙNe.ּד"נפּתלי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ¿À≈ְ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)ּכּסּוי, הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", ּבכּיּורי"וספּון ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ארצֹו,א  אל ּבאים עֹובדיּֿכֹוכבים ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּוא
 ֿ ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻאּמה

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mid lnpAEdid KMnxMYUngiexn) ¦§©©¨¦¨¨¨¦§©¥©§¦©
,(oFnnxkyVi lW eiR KFzl ozFpe- ¨§¥§¦¤¦¨¨
`ivnn,oFfn Flmde(xkyVi ipA) ©§¦¨§¥§¥¦¨¨

dxFYA miwqFre miaWFizcxh `lA §¦§§¦©¨§Ÿ¦§©
dqpxR.EmiCwd Kkitlz`olEaf ©§¨¨§¦¨¦§¦¤§ª

,xkyUillFcB did xkyVIW s` lr §¦¨¨©©¤¦¨¨¨¨¨
ipRn ,EPOnÎlr xkyVi lW FzxFYW ¦¤¦§¥¤¨¤¦¨¨©

dzid olEaf icioElEaGW ici lr - §¥§ª¨§¨©§¥¤§
FciA zlFki dzid FzqpxR Fl wRiq¦¥©§¨¨¨§¨§¤§¨

dxFYA wFqrl(h ,hv daxÎziy`xa): ©£©¨
.Eúàöa ïìeáæ çîNoElEaf gnU §©§ª§¥¤§©§

e ,LwlgAl Lz`vA glvdwFqr §¤§§§©§©§¥§©£
AdxFgq(n"gde`): ¦§¨

øëùNéåLild`A.zaiWiA glvd §¦¨¨§Ÿ¨¤©§©¦¦©
,dxFYl Lild`dxFY zFxFdl Ÿ¨¤©¨§¨

e ,l`xUilmipW xArlE aWil §¦§¨¥§¥¥§©¥¨¦
miWcg rFAwleizni` rFAwl - §¦§©¢¨¦¦§©¥¨©

WcFg DA siqFdl dpXd z` mixArn§©§¦¤©¨¨§¦¨¤
z` mixArn izni`e ,('a xc`) sqFp¨£¨§¥¨©§©§¦¤
'l) sqFp mFi FA siqFdl WcFgd©¤§¦¨

,(WcFglxn`PW FnM,ai `Îminid Îixac) ©¤§¤¤¡©
(blmiYrl dpia ircFi xkyVi ipAnE'¦§¥¦¨¨§¥¦¨¨¦¦

l`xUi dUrI dn zrcl,'EidW ¨©©©©£¤¦§¨¥¤¨
z` aXgl mircFie mi`iwAiPnf §¦¦§§¦§©¥¤§©¥

l`xUil ricFdl ,mipXde miWcgd¤¢¨¦§©¨¦§¦©§¦§¨¥
mW aEzMd KWnde .micrFOd zriaw§¦©©£¦§¤§¥©¨¨

:`Edmiz`n mdiW`x'mdig` lke ¨¥¤¨©¦§¨£¥¤
mdiR lr'miz`n ,xnFlM ,iW`x ©¦¤§©¨©¦¨¥

oixcdpqxkyVi haW ipAnEid ©§¤§¦¦§¥¥¤¦¨¨¨
KkA miwqFr(miPnGd zriawA)e ,lk §¦§¨¦§¦©©§©¦§¨
Ebdp l`xUimdiYr zEriaw iRÎlr ¦§¨¥¨£©¦§¦¦¥¤

mdixEAire(d ,ar daxÎziy`xa):hi dxez §¦¥¤

(hi).íénòl`xUi ihaW lWlM] ©¦¤¦§¥¦§¨¥¨
Fnvr iptA mr iExw haWlirl i"yx d`x) ¥¤¨¨¦§¥©§

(b weqt[:
.eàø÷é øäEtq`i dIxFOd xdllr - ©¦§¨§©©¦¨¥¨¥©

Elri xkyVi ipA lW miYrd zriaw iR¦§¦©¨¦¦¤§¥¦¨¨©£
EtQ`zie micrFOA lbxl l`xUi lM̈¦§¨¥¨¤¤©£¦§¦§©§
z` aEzMd dPike .dIxFOd xdA§©©¦¨§¦¨©¨¤

KxC oMW ,'E`xwi' oFWlA dtiq`dlM ¨£¦¨¦§¦§¨¤¥¤¤¨
dtiq`W`id d`ixw iciÎlrd`A. £¦¨¤©§¥§¦¨¦¨¨

'wcv igaf EgAfi mW' aEzMd KWnde§¤§¥©¨¨¦§§¦§¥¤¤
:FWExiRmWe- dIxFOd xdA -EgAfi ¥§¨§©©¦¨¦§§

l`xUi ipAwcv igaf milbxA §¥¦§¨¥¨§¨¦¦§¥¤¤
(micrFOd zFpAxw)(`"eb): ¨§§©£¦

.e÷ðéé íéné òôL ékmrh zpizp Edf ¦¤©©¦¦¨¤§¦©©©
z` rFAwl xkyVi ipA Ekf K`id¥¨¨§¥¦¨¨¦§©¤

iM ,l`xUi lkl micrFOdxkUVi ©£¦§¨¦§¨¥¦¦¨¨
olEafEon EqpxRzion `Ad rtXd §ª¦§¨§§¦©¤©©¨¦
,mIdeKkmdl `dixkyVi ipali`pR ©¨§¨§¥¨¤¦§¥¦¨¨§©

dxFYA wFqrlmicrFOd z` rFAwle: ©£©¨§¦§©¤©£¦
.ìBç éðeîè éðeôNelFg ipEnh iiEqM §¥§¥§¥§¥

mipEnhE miQEknd mixwi mipin -¦¦§¨¦©§¦§¦
:od EN`e ,mId lFgAzixhbC oin) §©¨§¥¥¨¦¦¨

,(aEWgoFfNge,zlkY miraFv FnCOW ¨§¦¨¤¦¨§¦§¥¤
onE mId on mi`vFId ,dpal zikEkfE§¦§¨¨©§¦¦©¨¦

e ,lFgddf lkxkUVi) lW FwlgA ©§¨¤§¤§¤¦¨¨
,did olEaf(EmiqpxRzn Eid mdnE. §ª¨¨¥¤¨¦§©§§¦

EdNbn zkQnA xEn`W FnM(.e sc): §¤¨§©¤¤§¦¨
'zEnl FWtp sxg mr olEaf',d mihtey) §ª©¥¥©§¨

(gi'dcU inFxn lr ilYtp'C mEXn¦§©§¨¦©§¥¨¤
(my),Wmrxzn did(opF`zn)olEaf ¤¨¨¦§©¥¦§¥§ª

Fwlg lr,zEnl WTiAW cr ux`A ©¤§¨¨¤©¤¦¥¨
lW FwlgM gAEWn did `NW mEXn¦¤Ÿ¨¨§¨§¤§¤

orhe ,minxkE zFcU FA EidW ilYtp©§¨¦¤¨¨§¨¦§¨©
:d"awd iptlzFcU Yzp ig`l' ¦§¥§©©¨©¨¨

,minxkExn` ,'zFxdpE miOi Yzp ile §¨¦§¦¨©¨©¦§¨¨©
lr Ll Ekxhvi Lig` lM' :d"awd Fl¨©¤¦§¨§§©

LwlgA dlrIW oFfNgd ici'(ixtq): §¥©¦¨¤©£¤§¤§§
.éðeôNe`Edxn`PW FnM ,iEQM oFWl §¥§¦§¤¤¡©

(h ,e `Îmikln)'ziAd z` oFRqIe'xg`l] ©¦§¤©©¦§©©
ziA z` zFpal KlOd dnlW dNMW¤¦¨§ŸŸ©¤¤¦§¤¥
oke ,[zFxwz iYWA EdQM ,WCwOd©¦§¨¦¨¦§¥¦§§¥

xn`p(ci ,ak dinxi),'fx`A oEtqe' ¤¡©§¨¨¨¤
- '`Ifx` ixFIkA lNhnE' FnEBxze§©§§©¥§¦¥©§©¨

mifx` ivr zFxFwA dQEknE. §¤§£¥£¨¦
xg` xaCz` x`al zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

:aEzMd©¨
.eàø÷é øä íénòmlFrd zFOE` lr ©¦©¦§¨©¨¨
W ,xAcn aEzMd`ihnwxt iciÎlr ©¨§©¥¤©§¥§©§©§¨

(dxFgq),olEaf lWEidixBY(ixgFq) §¨¤§ª¨©¨¥£¥
`Ede ,Fvx` l` mi`A mlFrd zFOE`¨¨¨¦¤©§§

xtQd lr cnFrxFgql (ux`d lEaB) ¥©©§¨§¨¨¤¦§
,mdOrEKM KFYnmixnF` md: ¦¨¤¦¨¥§¦

e li`Fd'xakEpxrhvpzkll Epgxhe ¦§§¨¦§©©§§¨©§¨¤¤
,o`M cre siqFpmilWExil cr Klp ©¨¦§¥¥©¦¨©¦

Dz`xI dn d`xpe(didFl`)lW §¦§¤©¦§¨¨¡¤¨¤
mi`Fx mde ,'diUrO dnE Ff dOE`¨©©£¤¨§¥¦

Wcg` DFl`l micaFr l`xUi lM ¤¨¦§¨¥§¦¥©¤¨
cg` lk`n milkF`emzlik` iTg - §§¦©£¨¤¨ª¥£¦¨¨

,oM Fpi` mlFrd zFOE`A la` .mieẄ¦£¨§¨¨¥¥
W itllv`miFBd`l df lW FdFl` §¦¤¥¤©¦¡¤¤Ÿ

`l df lW Flk`nE ,df lW FdFl`k¥¤¤©£¨¤¤Ÿ
df lW Flk`nkdf mipFW mdilil` - §©£¨¤¤¡¦¥¤¦¤

oi` zFpFXd mdizC zngnE ,dGn¦¤¥£©¨¥¤©¥
,DzlEf lXn zlkF` zg` dOE`mde ¨©©¤¤¦¤¨¨§¥

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy
אּומה  'אין  אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּכֹוכבים,

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ÈnÈ.ּכׁשרה ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ הּים ויּׂששכר זבּולּון ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹƒ∆««ƒƒ»ְְִַָָָ
ּבׁשפע  ממֹון להם .נֹותן ְֵֶֶַָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixnF`:Ffk dxWk dOE` oi`' §¦¥¨§¥¨¨
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'wcv igaf EgAfi mW'mdilr ElAwi - ¨¦§§¦§¥¤¤§©§£¥¤
oAxw mW Eaixwie ,wcv ixB zFidl¦§¥¥¤¤§©§¦¨¨§¨

xiIBzdl `Ad oicM(ixtq)(l"rn ,g"na): §¦©¨§¦§©¥
.e÷ðéé íéné òôL ékhaW zEkfA ¦¤©©¦¦¨¦§¥¤

,xkyVie olEafxW`mIddidozFp §ª§¦¨¨£¤©¨¨¨¥
,rtWA oFnn mdll` miOrd Elri ¨¤¨§¤©©£¨©¦¤
ExiIBzie milWExi:k dxez §¨©¦§¦§©§

(k).ãb áéçøî CeøadidW cOln ¨©§¦¨§©¥¤¨¨

FnEgz(Fzlgp lEaB)aigxn ,cB lW §§©£¨¤¨©§¦
(agxzn)iRlM KlFdecvgxfnxarn ¦§©¥§¥§©¥©¦§¨¥¥¤

mixr WaFM didW itl ,FnEgzl¦§§¦¤¨¨¥¨¦
FgxfnA miaWFId miOrd on zFtqFp¨¦¨©¦©§¦§¦§¨

(ixtq)(m"`x):
.ïëL àéáìkdidW itlcB haW §¨¦¨¥§¦¤¨¨¥¤¨

okFWxtQl KEnq,(ux`d lEaB) ¥¨©§¨§¨¨¤
- zFix`M lWnp KkitlKxiA Kkl §¦¨¦§¨¨£¨§¨¥©

mixFAB EidIW cb ipA z` dWn¤¤§¥¨¤¦§¦¦
,zFix`MxtQl mikEnQd lMW ©£¨¤¨©§¦©§¨

mixFAB zFidl mikixvon obdl icM , §¦¦¦§¦¦§¥§¨¥¦
ux`d ixrWA mi`Ad miaiF`d(ixtq): ¨§¦©¨¦§©£¥¨¨¤

.ã÷ã÷ óà òBøæ óøèåz` dMde §¨©§©©¨§Ÿ§¦¨¤
.DOr W`xd z` s`e eiaiF` rFxf§©§¨§©¤¨Ÿ¦¨

W ,xnFlM- oixMp Eid odibExdillg §©¤£¥¤¨¦¨¦©§¥
Eid cb ipa ici lr EBxdPW aiF`d̈¥¤¤¤§©§¥§¥¨¨
ipA EidW itl ,millgd x`Xn miPEWn§¦¦§¨©£¨¦§¦¤¨§¥

cbmikzFgz`rFxGd mr W`xd ¨§¦¤¨Ÿ¦©§©
,zg` dMnAcgte dni` liHdl icM §©¨¤¨§¥§©¦¥¨¨©©
mix`WPd lr:`k dxez ©©¦§¨¦



סט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה וׁשם להר היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ּבּתֹורה לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, ÈÙNe.יּׂששכר ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿À≈

ÏBÁ ÈeÓË∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכית ּכּסּוי ּובחלקֹווחּלזֹון החֹול, ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ¿≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ה)ׁשל מּׁשּום (שופטים למּות", נפׁשֹו חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על לׁשֹון ∑ÈÙNe.ּד"נפּתלי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ¿À≈ְ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)ּכּסּוי, הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", ּבכּיּורי"וספּון ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: (ספרים ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ארצֹו,א  אל ּבאים עֹובדיּֿכֹוכבים ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר רזא'. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוהּוא
 ֿ ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻאּמה

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx
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.éðeôNe`Edxn`PW FnM ,iEQM oFWl §¥§¦§¤¤¡©

(h ,e `Îmikln)'ziAd z` oFRqIe'xg`l] ©¦§¤©©¦§©©
ziA z` zFpal KlOd dnlW dNMW¤¦¨§ŸŸ©¤¤¦§¤¥
oke ,[zFxwz iYWA EdQM ,WCwOd©¦§¨¦¨¦§¥¦§§¥

xn`p(ci ,ak dinxi),'fx`A oEtqe' ¤¡©§¨¨¨¤
- '`Ifx` ixFIkA lNhnE' FnEBxze§©§§©¥§¦¥©§©¨

mifx` ivr zFxFwA dQEknE. §¤§£¥£¨¦
xg` xaCz` x`al zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

:aEzMd©¨
.eàø÷é øä íénòmlFrd zFOE` lr ©¦©¦§¨©¨¨
W ,xAcn aEzMd`ihnwxt iciÎlr ©¨§©¥¤©§¥§©§©§¨

(dxFgq),olEaf lWEidixBY(ixgFq) §¨¤§ª¨©¨¥£¥
`Ede ,Fvx` l` mi`A mlFrd zFOE`¨¨¨¦¤©§§

xtQd lr cnFrxFgql (ux`d lEaB) ¥©©§¨§¨¨¤¦§
,mdOrEKM KFYnmixnF` md: ¦¨¤¦¨¥§¦

e li`Fd'xakEpxrhvpzkll Epgxhe ¦§§¨¦§©©§§¨©§¨¤¤
,o`M cre siqFpmilWExil cr Klp ©¨¦§¥¥©¦¨©¦

Dz`xI dn d`xpe(didFl`)lW §¦§¤©¦§¨¨¡¤¨¤
mi`Fx mde ,'diUrO dnE Ff dOE`¨©©£¤¨§¥¦

Wcg` DFl`l micaFr l`xUi lM ¤¨¦§¨¥§¦¥©¤¨
cg` lk`n milkF`emzlik` iTg - §§¦©£¨¤¨ª¥£¦¨¨

,oM Fpi` mlFrd zFOE`A la` .mieẄ¦£¨§¨¨¥¥
W itllv`miFBd`l df lW FdFl` §¦¤¥¤©¦¡¤¤Ÿ

`l df lW Flk`nE ,df lW FdFl`k¥¤¤©£¨¤¤Ÿ
df lW Flk`nkdf mipFW mdilil` - §©£¨¤¤¡¦¥¤¦¤

oi` zFpFXd mdizC zngnE ,dGn¦¤¥£©¨¥¤©¥
,DzlEf lXn zlkF` zg` dOE`mde ¨©©¤¤¦¤¨¨§¥

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iriax meil inei xeriy
אּומה  'אין  אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּכֹוכבים,

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ÈnÈ.ּכׁשרה ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ הּים ויּׂששכר זבּולּון ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹƒ∆««ƒƒ»ְְִַָָָ
ּבׁשפע  ממֹון להם .נֹותן ְֵֶֶַָָ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. ּגּבֹורים סמּו להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ¿»«¿««»¿…

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו .הרּוגיהן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי
החלּוץ  לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומּזה

יהּודה? לבני ולא הארץ ְְְְִִֵֶָָָֹּבכּבּוׁש
ּבֹורחים  האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹויּובן
הֹורגים  היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמּפניו,

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, ְְְִִִַַַַַָָָָֹאֹותם
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
ּכהּגבעֹונים  להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהֹורגין

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, י)ּבימי כט, נצבים רש"י "חלּוצים (פירוש הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּתעברּו

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

mixnF`:Ffk dxWk dOE` oi`' §¦¥¨§¥¨¨
(l`xUiM)',xn`PW ,mW oixiIBznE §¦§¨¥¦§©§¦¨¤¤¡©

'wcv igaf EgAfi mW'mdilr ElAwi - ¨¦§§¦§¥¤¤§©§£¥¤
oAxw mW Eaixwie ,wcv ixB zFidl¦§¥¥¤¤§©§¦¨¨§¨

xiIBzdl `Ad oicM(ixtq)(l"rn ,g"na): §¦©¨§¦§©¥
.e÷ðéé íéné òôL ékhaW zEkfA ¦¤©©¦¦¨¦§¥¤

,xkyVie olEafxW`mIddidozFp §ª§¦¨¨£¤©¨¨¨¥
,rtWA oFnn mdll` miOrd Elri ¨¤¨§¤©©£¨©¦¤
ExiIBzie milWExi:k dxez §¨©¦§¦§©§

(k).ãb áéçøî CeøadidW cOln ¨©§¦¨§©¥¤¨¨

FnEgz(Fzlgp lEaB)aigxn ,cB lW §§©£¨¤¨©§¦
(agxzn)iRlM KlFdecvgxfnxarn ¦§©¥§¥§©¥©¦§¨¥¥¤

mixr WaFM didW itl ,FnEgzl¦§§¦¤¨¨¥¨¦
FgxfnA miaWFId miOrd on zFtqFp¨¦¨©¦©§¦§¦§¨

(ixtq)(m"`x):
.ïëL àéáìkdidW itlcB haW §¨¦¨¥§¦¤¨¨¥¤¨

okFWxtQl KEnq,(ux`d lEaB) ¥¨©§¨§¨¨¤
- zFix`M lWnp KkitlKxiA Kkl §¦¨¦§¨¨£¨§¨¥©

mixFAB EidIW cb ipA z` dWn¤¤§¥¨¤¦§¦¦
,zFix`MxtQl mikEnQd lMW ©£¨¤¨©§¦©§¨

mixFAB zFidl mikixvon obdl icM , §¦¦¦§¦¦§¥§¨¥¦
ux`d ixrWA mi`Ad miaiF`d(ixtq): ¨§¦©¨¦§©£¥¨¨¤

.ã÷ã÷ óà òBøæ óøèåz` dMde §¨©§©©¨§Ÿ§¦¨¤
.DOr W`xd z` s`e eiaiF` rFxf§©§¨§©¤¨Ÿ¦¨

W ,xnFlM- oixMp Eid odibExdillg §©¤£¥¤¨¦¨¦©§¥
Eid cb ipa ici lr EBxdPW aiF`d̈¥¤¤¤§©§¥§¥¨¨
ipA EidW itl ,millgd x`Xn miPEWn§¦¦§¨©£¨¦§¦¤¨§¥

cbmikzFgz`rFxGd mr W`xd ¨§¦¤¨Ÿ¦©§©
,zg` dMnAcgte dni` liHdl icM §©¨¤¨§¥§©¦¥¨¨©©
mix`WPd lr:`k dxez ©©¦§¨¦



dkxadע z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«
˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz 'g iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).Bì úéLàø àøiåd`xcB xgaE ©©§¥¦¨¨¨©¨
bFre oFgiq ux`A wlg Fl lFHil¦¥¤§¤¤¦§

,oCxId xarAWziW`x `idW ¤§¥¤©©§¥¤¦¥¦
(zNigY):ux`d WEAM §¦©¦¨¨¤
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ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ
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i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ הארץ ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו לי ּתן ÏÁ˜˙.ראה ÌLŒÈk ««¿≈ƒְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָƒ»∆¿«
˜˜ÁÓ∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,.ÔeÙÒ∑ ספּונה חלקה אֹותּה ¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ»ְְֶָָָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל לד)ּוטמּונה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא ÈL‡¯∑ הֹולכים היּו הם ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ«≈≈ָ»≈»ְִֵָ
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לב)לפני וגֹו'"(במדבר אחיכם לפני ּתעברּו ."חלּוצים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

‰NÚ '‰ אחר:∑ˆ„˜˙ ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
עם" "ראׁשי מׁשה. NÚ‰."וּיתא", '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֶַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz 'g iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ
מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזּנּוקֹו
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּדן

לׁשם, עם ּבמזרחּהונלחמּו והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).Bì úéLàø àøiåd`xcB xgaE ©©§¥¦¨¨¨©¨
bFre oFgiq ux`A wlg Fl lFHil¦¥¤§¤¤¦§

,oCxId xarAWziW`x `idW ¤§¥¤©©§¥¤¦¥¦
(zNigY):ux`d WEAM §¦©¦¨¨¤

.÷÷çî ú÷ìç íL ékdid Kkitl ¦¨¤§©§Ÿ¥§¦¨¨¨
,bFre oFgiq ux`A Ff dlgpA cB utgiM ¨¥¨§©£¨§¤¤¦§¦

FzlgpA mW xW` rcidiEvnzwlg ¨©£¤¨§©£¨§¨¤§©
ddcU`dY DAWzxEawd,wwFgn ©¨¤¤¨§¥§©©§¥

dWn `EdemW lr ,'wwFgn' `xwPd §Ÿ¤©¦§¨§¥©¥
d"awd iRn dxFYd z` azke wwgW¤¨©§¨©¤©¨¦¦

(ixtq)(n"evw ,m"`x):
.ïeôñ,'wwFgn'd zwlg lr aqEn ¨¨©¤§©©§¥
xnFlMdwlg DzF`dWn DA xaTIW §©¨¤§¨¤¦¨¥¨¤
`dYdpEtq(dQEkn)lMn dpEnhE §¥§¨§¨§¨¦¨

,dIxAFnMxn`PW(e ,cl onwl)rci `le' §¦¨§¤¤¡©§Ÿ¨©
FzxEaw z` Wi`dGd mFId cr',m"`x) ¦¤§¨©©©¤

(`"eb:
.àúiåhaW `FaIecBmrd W`xA ©¥¥©¨¥¤¨§Ÿ¨¨

(oNdlckE): §¦§©¨
.íò éLàøElAiw cb ipAW s` lr ¨¥¨©©¤§¥¨¦§

on Erpnp `l ,oCxId xarA mzlgp©£¨¨§¥¤©©§¥Ÿ¦§§¦
`N` ,Dnvr l`xUi ux`A dnglOd©¦§¨¨§¤¤¦§¨¥©§¨¤¨

Eid mdduElgd iptl oiklFdW`xA) ¥¨©§¦¦§¥¤¨§Ÿ
(mingFNdAzngln,ux`d WEAk ©£¦§¦§¤¤¦¨¨¤

xnF` `Ed oke .mixFAb EidW itl§¦¤¨¦¦§¥¥
(gi ,b lirl)iptl ExarY mivElg'£¦©©§¦§¥

mkig`lig ipA lM l`xUi ipA': £¥¤§¥¦§¨¥¨§¥¨¦
.äNò 'ä ú÷ãöEpin`dW(EniIw) ¦§©¨¨¤¤¡¦¦§

xFarl mzghad ExnWe mdixacmr ¦§¥¤§¨§©§¨¨¨©£¦
l`xUioCxId z`W`xA cFnrle ¦§¨¥¤©©§¥§©£§Ÿ

mzlgpl xFfgNn EpiYnde ,mingFNd©£¦§¦§¦¦©£§©£¨¨
oCxId xarAEwlge EWaMW crz` §¥¤©©§¥©¤¨§§¨§¤

dkxal md miiE`x KkitlE ,ux`d̈¨¤§¦¨§¦¥¦§¨¨
(g"na).

xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
:mixaCd'mr iW`x' dWn '`zIe' ©§¨¦©¥¥Ÿ¤¨¥¨

aEzMd - ['mrd W`xA dWn `aIe']©¨Ÿ¤§Ÿ¨¨©¨
mEXn xW`e ,dWn lW FgaWA xRqn§©¥§¦§¤¤©£¤¦
ux`d z` lFgpl cb ipA Evx KM̈¨§¥¨¦§¤¨¨¤
W`xA cnre `AW ,dWn xaTi DAW¤¨¦¨¥¤¤¨§¨©§Ÿ
bdp `le ,bFre oFgiq znglnA mrd̈¨§¦§¤¤¦§§Ÿ¨©
mdizFlig miglFXW zFOE`d iklnM§©§¥¨¤§¦¥¥¤

dnglOA mCal mgNdl'd zwcv' . §¦¨¥§©¨©¦§¨¨¦§©
'dUrdf s` -,xEn` dWn lr ¨¨©¤©Ÿ¤¨

mr bdpe ,d"awd iptl dwcv dUrW¤¨¨§¨¨¦§¥§¨©¦
oiCd zxEXn miptl l`xUi(ixtq) ¦§¨¥¦§¦¦©©¦

(g"na):ak dxez
(ak).äéøà øeb ïc`Ed s`haWM ¨©§¥©§¥¤
cBdidokFWxtQl KEnqlEaB) ¨¨¨¥¨©§¨§

,(ux`d- zFix`M FlWFn KkitlKkl ¨¨¤§¦¨§¨£¨§¨
EidIW oc ipA z` mB dWn KxiA¥©¤©¤§¥¨¤¦§
on obdl mgkA `die ,zFix`M mixFAB¦¦©£¨¦¥§Ÿ¨§¨¥¦

Epilr mi`Ad miaiF`d(ixtq): ¨§¦©¨¦¨¥
.ïLaä ïî ÷pæéFWExiRFnEBxzM §©¥¦©¨¨¥§©§

`Ilgp on `izW Drx`' :qFlwpE`A§§§©§¥¨§¨¦©£©¨
on dzFW Fvx` - 'opzn on ocbpC§¨§¨¦©§¨©§¨¦

dpeEMde .oWAd on mikWnPd milgPd©§¨¦©¦§¨¦¦©¨¨§©©¨¨
ilgPn KWnPd oCxId xdpl `id¦¦§©©©§¥©¦§¨¦©£¥
zinFxC `Ed oWAdW iR lr s`e .oWAd©¨¨§©©¦¤©¨¨§¦
mXn KWnPd oCxIde ,oC zlgpl§©£©¨§©©§¥©¦§¨¦¨
,glOd mi cr mixcnE KlFd d`ldë¨§¨¥©§¦©¨©¤©
mFwn lMn ,oC zlgp KxC xaFr Fpi`e§¥¥¤¤©£©¨¦¨¨
on Fpi` oCxId lW F`vFn zNigY§¦©¨¤©©§¥¥¦

`N` ,oWAddidWlW FxFwnoCxId ©¨¨¤¨¤¨¨§¤©©§¥
Fwlgn `vFi,oC lWzxrOn ¥¥¤§¤¨¦§¨©

e ,q`iinRFf`idxird`idW 'mWl' ©§¨§¦¨¦¤¤¤¦
zpkFW,oC lW FwlgaFnMxn`PW ¤¤§¤§¤¨§¤¤¡©

(fn ,hi ryedi)oC mWll E`xwIe'oC mWM ©¦§§§¤¤¨§¥¨
mdia`'z` oc ipA EWaMW xg`] £¦¤©©¤¨§§¥¨¤

,[mdia` mWM 'oC' DnW E`xw 'mWl'¤¤¨§§¨¨§¥£¦¤
FkWndA wx FA mikRWp oWAd ilgpe§©£¥©¨¨¦§¨¦©§¤§¥

,zxPMd z` dvFg `EdW xg`leoeik §©©¤¤¤©¦¤¤§¥¨
We FwEPifxTirFgENiwFpi` oCxId lW ¤¦§¦©¦¤©©§¥¥

`N` ligznoWAd onokl ,Kli`e ©§¦¤¨¦©¨¨§¥¨¨¥
:'oWAd on wPfnd' xdpM oCxId aWgp¤§¨©©§¥§¨¨©§©¥¦©¨¨

xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤
:'oWAd on wPfi' aEzMddf wEPif dn ©¨§©¥¦©¨¨©¦¤

ipWl wlgpe cg` mFwOn `vFi¥¦¨¤¨§¤¡©¦§¥
zFnFwnoWAd on wPfnd oCxId - §©©§¥©§©¥¦©¨¨

,miwlg ipWl dNigYA wNgznKM ¦§©¥©§¦¨¦§¥£¨¦¨
ipWA wlg Elhp oC lW FhaW¦§¤¨¨§¥¤¦§¥

zFnFwnoMW ,l`xUi ux`A mipFW §¦§¤¤¦§¨¥¤¥
Elhp dNgYmwlgAgExÎzipFtv §¦¨¨§¤§¨§©§¦

ziaxrnA ,l`xUi ux` lWoFxwr ©£¨¦¤¤¤¦§¨¥§¤§

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy
ׁשל  ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשל

ׁשּנאמר: והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, וּיּלחמּו(שם)ארץ ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּבֹו לנחל ׁשהתחילּו הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם .עם ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé äåäé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ּכמֹו∑L¯È‰.ונטל צּוּוי, א)לׁשֹון רׁש",(דברים "עלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ¿»»ְְֲִֵֵ

למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָוהּטעם
לׁשֹון ׁש ּביתא ּבאלפא  מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון "ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מלעיל  ּדטעמיהֹון .צּוּוי ְְֲִִֵֵַ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: .ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

emixrde ,dizFaiaqEN` mixr mlE` §¤¨¦§¦¤¨§¨¨¦¥
EwRq `l(EwiRqd)mdl,mdixEbnl Ÿ¦§¦§¦¨¤¦§¥¤

EKklE`aoc ipAmWl mr Englpe §¨¨§¥¨§¦§£¦¤¤
q`iinR `idW,dEWakEA `ideoxw ¤¦©§¨§¨¨§¦§¤¤

zigxfnÎzipFtv.l`xUi ux` lW §¦¦§¨¦¤¤¤¦§¨¥
Dpi` 'mWl'A EWaMW dlgPdW gikFn i"Wx©¦¦©¤©©£¨¤¨§§¤¤¥¨
,dNigYA ElhPW dlgPd zagxde KWnd¤§¥§©§¨©©©£¨¤¨§©§¦¨

:xg` mFwnA dzid `N`xnFl okYi `le ¤¨¨§¨§¨©¥§Ÿ¦¨¥©
oFxwrA mzlgpl daFxw dzid mWNW¤¤¤¨§¨§¨§©£¨¨§¤§

,dizFaiaqE`vFi oCxId ixdW §¦¤¨¤£¥©©§¥¥
q`iinR zxrOnipA EWaMW 'mWl' - ¦§¨©©§¨¤¤¤¨§§¥

,oc`EdeFMx` lkl KWnp (oCxId) ¨§©©§¥¦§¨§¨¨§
`aE ,l`xUiÎux` lW Dgxfna§¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥¨

dlke mFxCl oFtSdn(miIYqn) ¥©¨©¨§¨¤¦§©¥
a `EdW ,glOd mi dvwacvgxfn ¦§¥¨©¤©¤§©¦§©

lW Fvx`lhPW ,dcEdiFwlg ©§¤§¨¤¨©¤§
FnM ,l`xUiÎux` lW DnFxcA¦§¨¤¤¤¦§¨¥§

rWFdi xtqA WxFtOW(d ,gi)dcEdi' ¤§¨§¥¤§ª©§¨
abPn FlEaB lr cnrioCxIdW ixd .' ©£Ÿ©§¦¤¤£¥¤©©§¥

FzNigYWllM axwzd `l 'mWl'A ¤§¦¨§¤¤Ÿ¦§¨¥§¨
`N` ,axrnÎoFtv cvAW oC lW Fwlgl§¤§¤¨¤§©§©£¨¤¨
,gxfnÎmFxcl dptE gxfnÎoFtSn `vï¨¦§¦§¨¨¨¦§¦§¨
o`MnE .dcEdi lW Fwlgl KEnq̈§¤§¤§¨¦¨
zFnFwn ipWA oc ipA zlgp dzidW¤¨§¨©£©§¥¨¦§¥§
oFxwr z` Elhp dNigYA ,mipFW¦©§¦¨¨§¤¤§
KM xg`e ,axrnÎoFtv cvA dizFaiaqE§¦¤¨§©§©£¨§©©¨
gxfnÎoFtv cvA 'mWl' z` EWaM. ¨§¤¤¤§©§¦§¨

xn`PW `Edexg`l ,oc ipA zlgpA §¤¤¡©§©£©§¥¨§©©

oFxwrA eixr z` dpn aEzMdW¤©¨¨¨¤¨¨§¤§
dizFaiaqE(fn ,hi ryedi)lEaB `vIe' §¦¤¨©¥¥§

mr EngNIe ocÎipa ElrIe mdn ocÎipA§¥¨¥¤©©£§¥¨©¦¨£¦
mWlDa EaWIe ...DzF` EcMlIe', ¤¤©¦§§¨©¥§¨

W ,xnFlMmlEab `vioc ipA lWlMn §©¤¨¨§¨¤§¥¨¦¨
gExd FzF`(ziaxrnÎzipFtv) ¨©§¦©£¨¦

,FA lFgpl EligzdWgExl Elre ¤¦§¦¦§§¨§©
,zigxfnÎzipFtv gEx `idW ,zxg ©̀¤¤¤¦©§¦¦§¨¦

DA EaWie 'mWl' z` EWaM mW(ixtq) ¨¨§¤¤¤§¨§¨
(g"na):bk dxez
(bk).ïBöø òáNFvx` dzidWlW §©¨¤¨§¨©§¤

ilYtpdraU(driAUn)oFvx lk ©§¨¦§¥¨©§¦¨¨§
,diaWFimikxFand dizFxiR ici lr §¤¨©§¥¥¤¨©§¨¦

(`k ,hn ziy`xa i"yx d`x)DA didW ipRnE ,¦§¥¤¨¨¨
oNdlcM ,dWAId on mbe mId on mB©¦©¨§©¦©©¨¨§¦§©¨

(n"gde`):
.äLøé íBøãå íédltp zxPM mi ¨§¨§¨¨¨¦¤¤¨§¨

Fwlga,ilYtp lWeoklhpwlg §¤§¤©§¨¦§¥¨©¥¤
dWAIAmxg lag `lnrwxw zCn - ©©¨¨§Ÿ¤¤¥¤¦©©§©

,mibC zcFvn zqixtl iE`xd xEriWM§¦¨¨¦§¦©§©¨¦
DnFxcAlkEIW icM ,zxPMd lW ¦§¨¤©¦¤¤§¥¤©

UFxtlmWzFxFnknE minxgipin) ¦§¨£¨¦¦§¦¥
(zFzWx(:`t `nwÎ`aa): §¨

.äLøé'DzF` Wxi' - xar oFWl Fpi` §¨¨¥§¨¨¨©¨
Fpi` oke ,[DzF` gwl - 'Dgwl' FnM]§§¨¨¨©¨§¥¥
,'dwcv' FnM] 'dXExi' - xaC mW¥¨¨§¨§§¨¨

`N` ,['dkxA'iEEv oFWl,`EdFnM §¨¨¤¨§¦§
'Wx dlr'(`k ,` lirl)d"awd iEEiv] £¥¥¦

[dEWxiie ux`l ElrIW l`xUil. §¦§¨¥¤©£¨¨¤§¦¨¨
mrHde,Ff daiY lW `xwOd mrh - §©©©©©©¦§¨¤¥¨

W`EddlrnNW`xA ,lirNn) ¤§©§¨¦§¥§Ÿ
(daiYdAzF`gikFn ,W"ix`EdW ©¥¨¨¥¦©¤

xar oFWl did ENi` oMW ,iEEiv oFWl§¦¤¥¦¨¨§¨¨
,rxNn) dHnl mrHd did xaC mW F`¥¨¨¨¨©©©§©¨¦§©

o"iW zF`A (daiYd sFqA.EFnMx`W §©¥¨¨¦§§¨
:iEEiv lW zFpFWl,'rci' ,'Wxi' §¤¦§©§©

,'rnW' ,'gwl'W`"d FA siqFOWM §©§©¤§¤¦¥
n dididlrnl mrHd oBEp,(lirNn) ¦§¤§¨©©©§©§¨¦§¥

:FnM,'dglq' ,'drci' ,'drnW' §§¨¨§¨¨§¨¨
'dgwl'mi`A EN` zFpFWl xW`M K` . §¨¨©©£¤§¥¨¦

`l Wi`e' :FnM] xar oFWl zErnWnA§©§¨§¨¨§§¦Ÿ
'Drci(fh ,ck ziy`xa):oke ,DzF` rci - §¨¨¨©¨§¥

'Dgwl `le dX` Ux`'(f ,k lirl)- ¥©¦¨§Ÿ§¨¨
dHnl mnrh didi f` ,[DzF` gwl̈©¨¨¦§¤©§¨§©¨

(daiYd sFqA ,rxNn)o`M s` . ¦§©§©¥¨©¨
iEEv oFWl 'dWxi'xn`p ENi`kE ,`Ed §¨¨§¦§¦¤¡©

dxizi `"dde ,'Wxi'.jnq i"yx siqene §©§©¥§¥¨
:xacleok'dlFcBd zxFqO'axEAig) §¥©¨¤©§¨¦

(`xwOd inrhe wEcwCd illM lr©§¨¥©¦§§©§¥©¦§¨
`ziA `tl`A EpivnoipnA - ¨¦§©§¨¥¨§¦§©

s"l` xcq iR lr KExrd zFaiYd©¥¤¨©¦¥¤¨¤
mr zipnp 'dWxi' zaiYW ,z"iA¥¤¥©§¨¨¦§¥¦

odW zFaiYdoFdinrhC iEEv oFWl ©¥¤¥§¦§©§¥
lirNn(dlrnl onrHW) ¦§¥¤©§¨§©§¨

(g"eyl):ck dxez
(ck).øLà íéðaî CeøaWExiR ¨¦¨¦¨¥¥



dkxadעב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g iying meil inei xeriy
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּב'מנחֹות'ּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

aEzMdlka Ll oi` ,ixtqa izi`x ©¨¨¦¦§¦§¥¥§§¨
A KxAzPW mihaXdiEAixM mipAFn ©§¨¦¤¦§¨¥§¦¨¦§

.xW`:dnz i"yx j`cviM rcFi ipi`e ¨¥§¥¦¥©¥©
Ep`vn `l ixdW ,df WExiR aXiizn¦§©¥¥¤¤£¥Ÿ¨¨

mipA iEAixx`Xn xzFi xW` haWA ¦¨¦§¥¤¨¥¥¦§¨
mihaXd: ©§¨¦

.åéçà éeöø éäédidWxW` haW §¦§¤¨¤¨¨¥¤¨¥
eig`l dSxznoFvx z` wRqn - ¦§©¤§¤¨§©¥¤§

eig`zF`ltwae oEpiwiRp` onWA- ¤¨§¤¤©§¦¦§¦§¨
mdA dkxAzPW miaFh mipnW ipin¦¥§¨¦¦¤¦§¨§¨¨¤

,Fvx`EEid mipnXd zxEnzmd(eig`) ©§§©©§¨¦¨¥¤¨
Fl oiSxn(FpFvx miwRqn)d`EazA §©¦§©§¦§¦§¨

mvx`A dlcBd(ixtq)xg` xaC .KxC - ©§¥¨§©§¨¨¨©¥¤¤
aEzMd z` Wxtl zxg`iEvx idi' ©¤¤§¨¥¤©¨§¦§

'eig`:zF`p eizFpa EidWlMde ¤¨¤¨§¨¨§©Ÿ
.mdOr oYgzdl mivtgxn`PW `Ede £¥¦§¦§©¥¦¨¤§¤¤¡©

minIdÎixacA(`l ,f `)'drixa ipaE §¦§¥©¨¦§¥§¦¨
l`iMlnE xag,'zifxa ia` `Ed ¤¤©§¦¥£¦¦§¨¦

eizFpa EidWdrixA oA l`iMln lW ¤¨§¨¤©§¦¥¤§¦¨
xW` oAmilFcB mipdkl zF`EUp ¤¨¥§§Ÿ£¦§¦

zif onWA migWnPd miklnEonW) §¨¦©¦§¨¦§¤¤¨¦¤¤
'zifxa ia`' `xwp KkitlE ,(dgWOd©¦§¨§¦¨¦§¨£¦¦§¨¦

(i ,`r dax ziy`xa):
.Bìâø ïîMa ìáBèåFvx` dzidW §¥©¤¤©§¤¨§¨©§

oirnM onW zkWFnonW zrtFW - ¤¤¤¤§©§¨©©¤¤
z` FA milaFh Eid xW` ipaE ,minM§©¦§¥¨¥¨§¦¤

.mdilbxedid KkEkxhvPW dUrn ©§¥¤§¨¨¨©£¤¤¦§¨§
`IwcEl iWp`(`ixEq ux`AW) ©§¥§¦¨¤§¤¤§¨

,onWlEcg` qFhqEnlER mdl EPn §¤¤¦¨¤§§¤¨
Klde ,onW zFpwl Klil (iFB gilW)¨¦©¥¥¦§¤¤§¨©
,mMxv icM `vn `le mFwnl mFwOn¦¨§¨§Ÿ¨¨§¥¨§¨
zlgpA mFwn) 'algÎWEb'l riBdW cr©¤¦¦©§¨¨¨§©£©
,mizif rHn lral EdEkilFde ,(xW`̈¥§¦§©©©©¥¦
lW ltq Fl d`ivFn FzgtW dzide§¨§¨¦§¨¦¨¥¤¤
eilbxe eici FA lahe ,onW `ln adf̈¨¨¥¤¤§¨©¨¨§©§¨
,['Flbx onXA laFhe' :aEzMd oFWlM]¦§©¨§¥©¤¤©§
,mifEf itl` zF`n ieFWA mizif Fl ozpe§¨©¥¦§¦¥©§¥¦

a `zi`cMzkQnzFgpnsc) ¦§¦¨¦©¤¤§¨
(:dt:dk dxez

(dk).Eìòðî úLçðe ìæøao`Mn ©§¤§Ÿ¤¦§¨¤¦¨
oFWlA xAcl dWn ligzd Kli`e§¥¨¦§¦¤§©¥¦§

gkFphaW lM l` xAC o`M cr iM , ©¦©¨¦¥¤¨¥¤
ENi`e ,Fnvr iptAxAcn `Ed eiWkr ¦§¥©§§¦©§¨§©¥
.l`xUi lM cbpM:`Ed aEzMd WExitE §¤¤¨¦§¨¥¥©¨

mdixFAb EidWl`xUi lWmiaWFi ¤¨¦¥¤¤¦§¨¥§¦
xtQd ixrAlEabl mikEnQd mixr) §¨¥©§¨¨¦©§¦¦§

dilr mipibn Eide ,(ux`dmilrFpe ¨¨¤§¨§¦¦¨¤¨§£¦
DzF`icMmiaiF`d ElkEi `NW ¨§¥¤Ÿ§¨§¦

,DA qpMildxEnW ux`d dzide ¦¨¥¨§¨§¨¨¨¤§¨
milErpna dxEbq `id ENi`M§¦¦§¨§©§¦

zWgpE lfxA lW migixaE,l"kyn) §¦¦¤©§¤§Ÿ¤
(g"n`a.- xg` xaCWxtl zxg` KxC ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥

aEzMd z`'Llrpn zWgpE lfxA': ¤©¨©§¤§Ÿ¤¦§¨¤
`dY :l`xUi z` Kxan dWn didW¤¨¨¤§¨¥¤¦§¨¥§¥

dlErp mkvx`(ztTEn)mixda ©§§¤§¨¤¤¤¨¦
E .zWgpE lfxA mdn oiavFgWipRn ¤§¦¥¤©§¤§Ÿ¤¦§¥

A Eidi EN` mixdWxW` lW Fvx`, ¤¨¦¥¦§§©§¤¨¥
Wl`xUiÎux` lW DlErpn dzid, ¤¨§¨©§¨¤¤¤¦§¨¥

aEzMd z`f xiMfd Kkitl ,xEn`M̈¨§¦¨¦§¦Ÿ©¨
xW` lW FzkxaA(ixtq)(i"gpn ,g"n`a): §¦§¨¤¨¥

éîéëe.Eàác ElW miaFHd eini §¨¤¨§¤¨¨©¦¤
gnU `EdW itl ,'Lini' mi`xwp mc`d̈¨¨¦§¨¦¨¤§¦¤¨¥©
,`Ed aEzMd WExitE ,mdA utge§¨¥¨¤¥©¨

minIke,LzExgA lWLl miaFh mdW §©¨¦¤©£§¤¥¦§
itlLzNgz ini odWLini zNgY - §¦¤¥§¥§¦¨§§¦©¨¤

mdW itlE ,Liptl LiIg lMWMini §¤¨©¤§¨¤§¦¤¥§¥
LixErp,LipznA LgM xW`Eidi oM §¤£¤Ÿ£§¨§¤¥¦§

s` zF`ixaaE wfFgA Ll miaFhini ¦§§¤¦§¦©§¥
W ,Lzpwfmrah itNmiaf mia`FC md ¦§¨§¤§¦¦§¨¥£¦¨¦

mihhFnznE,aF`knE xrv i`ln - ¦§§¦§¥¥©©©§
mc`d iptNn milke miklFde,o"anx) §§¦§¨¦¦¦§¥¨¨¨

(y"n`.xg` xaCWxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyiy meil inei xeriy
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz 'h iyiy mei ß

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

aEzMd z`'L`aC LinikE'- 'LinikE' : ¤©¨§¨¤¨§¤§¨¤
,Ll miaFh mdW minikE,xnFlM §¨¦¤¥¦§§©

Lini oipnMmdW ,miaFHdminId lM §¦§©¨¤©¦¤¥¨©¨¦
,mFwn lW FpFvx miUFr mY` xW £̀¤©¤¦§¤¨
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ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰È∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה אחר:ׁשהיה ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿ƒ¿∆»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ז)"יהי ּבנֹותיו (א ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים ¯‚BÏ.נׂשּואֹות ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈«∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי  ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּב'מנחֹות'ּכמעין, ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, ּדהּנה (רש"י לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ
ׁשּנאמר  ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהּנֹוי
ּבכהּונה  ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבּמדרׁש
הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּגדֹולה.
הם  ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשעליהם

אחד. ֶָָָּדבר

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹונֹועלים
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּדבר

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם  ּוכימי ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּכ

ימי ּכסף ּכמנין ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»
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dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyiy meil inei xeriy
ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהב

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן מהם, ּכלה והּזהב הּכסף .אשקלונ"ט, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ¯Î·.ּדע ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈
ÌÈÓL∑ ׁשחקים רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא »«ƒְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz 'h iyiy mei ß

(æë)Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם לׁשבּתֹולמעֹון ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ÌÏBÚ.ּומעֹונתֹו, ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְְֲִִֵַַַַָָָ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

והּוא  ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּוגבּורתֹו
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ‡ÈB·.ׁשהּכח EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל ׁשּצריכה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּתבה ּכל ְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְִֵֶָָָ

ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, .ּבסֹופּהלמ"ד ְְִִִֵֵֶָָָָָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

aEzMd z`'L`aC LinikE'- 'LinikE' : ¤©¨§¨¤¨§¤§¨¤
,Ll miaFh mdW minikE,xnFlM §¨¦¤¥¦§§©

Lini oipnMmdW ,miaFHdminId lM §¦§©¨¤©¦¤¥¨©¨¦
,mFwn lW FpFvx miUFr mY` xW £̀¤©¤¦§¤¨

oM'L`aC' didi- EN` miniAlMW ¥¦§¤¨§¤§¨¦¥¤¨
zFvx`dzF`aFc Eidi(zFnixfn) ¨£¨¦§§©§¦

,l`xUiÎux`l adfe sqMipRn ¤¤§¨¨§¤¤¦§¨¥¦§¥
`dYWux`dlke ,zFxitA zkxFan ¤§¥¨¨¤§¤¤§¥§¨

zFvx`dEididPnid zFqpxRzn ¨£¨¦§¦§©§§¥¤¨
.madfE mRqM Dl zFkiWnnEoFWlE ©§¦¨©§¨§¨¨§

daif oFWNn ,'L`af' FnM `Ed 'L`aC'¨§¤§¨§¤¦§¦¨
,dnixfEh"pxewy`W ,f"rlAsqMd §¦¨§©©¤©¤¤

,mdn dlM adGdeitlzFaifn odW §©¨¨¨¤¥¤§¦¤¥§¦
(zFnixfn)mkvx`l FzF` ©§¦§©§§¤

(miyxtn):ek dxez
(ek).ïeøLé ìàk ïéàoi`' FWExiR oi` ¥¨¥§ª¥¥¥

dzid `l oM m`W ,'oExEWi idl`M¥Ÿ¥§¤¦¥Ÿ¨§¨
(u"nwA) 'l`M' zcTEpn 'l`k' zaiY¥©§¤¤¨¥§¨©
FWExiR 'l`M'] (`"eWA) 'l`M' `N ¤̀¨§¥¦§¨¨¥¥
u"nwA zcTEpnd s"MdWM ,'l`d FnM'§¨¥§¤©¨©§¤¤§¨©
zaiY m`e ,dricid `"dM mB zWOWn§©¤¤©§¥©§¦¨§¦¥©
oi` ,'oExEWi' zaizl zknqp 'l`M'¨¥¦§¤¤§¥©§¥
daizA iM ,u"nwA cwPil dlFki s"Md©¨§¨¦¨¥§¨©¦§¥¨

zknqp.dricid `"d d`A Dpi` ¦§¤¤¥¨¨¨¥©§¦¨

'l`M' cwPil dkixv dzide,FWExiRW §¨§¨§¦¨¦¨¥§¥¤¥
`N` ,[dricid `"d `lA ,'l` FnM'§¥§Ÿ¥©§¦¨¤¨
FnM oi` :xnF`e l`xUil dpFR dWn¤¤§¦§¨¥§¥¥§

,xnFlM !oExEWi ,l`doExWi Ll rC ¨¥§§©©§§ª
(l`xUi)idl` lkA l`M oi`W , ¦§¨¥¤¥¨¥§¨¡Ÿ¥

mxEv LxEvk `le ,miOrd`Ed 'xEv'] ¨©¦§Ÿ§§¨
wfgde xFABd l`l iEPiM`l ,al lirl d`x) ¦¨¥©¦§¤¨¨

(my i"yxe[(`"eb):
íéîL áëBømiwgW Fze`baE LxfrA. ¥¨©¦§¤§¤§©£¨§¨¦

lW FzxEaB l`xUil xRqn dWn¤§©¥§¦§¨¥§¨¤
minXA akFxd l`d :d"awd`Ed ¨¥¨¥©¨©¦

`Ed Fze`baE ,LxfrAW DFl` FzF`¡©¤§¤§¤§©£¨
miwgW akFxFzEnnFxe FzNEcbaE - ¥§¨¦¦§¨§§

minXd inWA okFWe dNrzn `Ed,a"a) ¦§©¤§¥¦§¥©¨©¦
(oexkfd:fk dxez

(fk).íã÷ éäìà äðBòîoFrnl §¨¡Ÿ¥¤¤§¨
(dxicl)mcw idl`l ,miwgXd ,md §¦¨¥©§¨¦¥Ÿ¥¤¤

,d"awd xEar oFrnM md minXd -©¨©¦¥§¨£
mW lr 'mcw idl`' `xwPdmcTW ©¦§¨¡Ÿ¥¤¤©¥¤¨©

midl` lkl,mixg`xxaE(xgA)Fl §¨¡Ÿ¦£¥¦¨©¨©
d z`l miwgWmFwn,FzpFrnE FYaW ¤©§¨¦¦§¦§§¨

EPOn z`f rFpnl lFkIW in oi`e. §¥¦¤¨¦§©Ÿ¦¤
'mlFr zrxf zgYnE' aEzMd KWnde§¤§¥©¨¦©©§ŸŸ¨

:FWExiRzgYnEilrA lM - FzpFrn ¥¦©©§¨¨©£¥

rFxfmlFrAW (gMd ilrA)mipkFW §©©£¥©Ÿ©¤¨¨§¦
(a"a):

.íìBò úBòBøæikln EN`bFre oFgiq §¨¥©§¥¦§
orpk iklnE,mixFABdFRwFz EidW ©§¥§©©©¦¦¤¨§

(FgM),mlFr lW FzxEabEipRnE Ÿ§¨¤¨¦§¥
mi`vnp mde minXA okFW d"awdW¤¥©¨©¦§¥¦§¨¦

,eiYgYnEcxgi mgxMÎlr Kkitl ¦©§¨§¦¨©¨§¨¤¤§
ErEfie,(dcrxE lig mfg`i)mgFke §¨Ÿ£¥¦§¨¨§¨

,eipRn WlgoMWzni` mlFrl ¨©¦¨¨¤¥§¨¥©
DFaBdzlHEnKEnPd lrwEqtE .EPOn ©¨©¤¤©©¨¦¤¨

,xnFlkE ,FncFwl KWnd `Ed df`Ede ¤¤§¥§§§©§
minXA okFXd l`d -gMdW ¨¥©¥©¨©¦¤©Ÿ©

,FNW dxEaBdel`d FzF` `Ed §©§¨¤¨¥
WLxfrA(m"`x): ¤§¤§¤

éðtî Løâéåøîàiå áéBà EcnWd. ©§¨¤¦¨¤¥©Ÿ¤©§¥
,LipRn miaiF`d z` WxiB d"awd¥¥¤¨§¦¦¨¤

xn`e:mzF` cnWd ,Ll §¨©§©§¥¨
.äðBòîoMW ,'oFrnl' FnM `EdlM §¨§§¨¤¥¨

,DzNgzA c"nl dkixSW daiYWi ¥¨¤§¦¨¨¤¦§¦¨¨¥
xW`Dl liHdz`f mFwnA aEzMd £¤¦¦¨©¨¦§Ÿ

DtFqA `"d;'ux`l' mFwnA 'dvx`'] ¥§¨©§¨¦§§¤¤
['mixvnl' mFwnA 'dnixvn'zenai) ¦§©§¨¦§§¦§©¦

(:bi:gk dxez



dkxadעד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyiy meil inei xeriy

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד יחד ּכל וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ
האֹויב  ÚÈ˜·.מּפני ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ׁשאמר (במדבר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְִֵֵָ≈«¬…ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

טו)ירמיה: יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", מח)"ּבדד והׁשיב (בראשית עּמכם, אלהים "והיה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ.אתכם ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ְֲֵֶֶֶֶֶֶ««¿ִָ«»»««¿»ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

יעקב: כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).ããa çèacigie cigi lMaWi ¤©¨¨¨¨¦§¨¦¥¥
,ux`A ghalzgze FptB zgY Wi` ¨¤©¨¨¤¦©©©§§©©

.Fzp`Yz` d"awd WxiBW xg`nW §¥¨¤¥©©¤¥¥¤
l`xUi milFki ,mdipRn miaiF`d̈§¦¦§¥¤§¦¦§¨¥

zFidloixfEtn,FzlgpA cg` lMoi`e ¦§§¨¦¨¤¨§©£¨§¥
ipRn cgi aWile sQ`zdl oikixv§¦¦§¦§©¥§¥¥©©¦§¥

cgRaiF`d(m"`x): ©©¨¥
.á÷òé ïéò,'awri znbEC' FWExiRFnM: ¥©£Ÿ¥§©©£Ÿ§

'glFcAd oirM Fpire'(f ,`i xacna) §¥§¥©§©
KFYn iM .[glFcAd d`xnM Ed`xnE]©§¥§©§¥©§©¦¦
dlElr 'ccA' l`xUi EaWIW dkxAdW¤©§¨¨¤¥§¦§¨¥¨¨£¨
miaEfr EidIW ,drxl WxRzdl§¦§¨¥§¨¨¤¦§£¦
dWn WxiR Kkitl ,micEnlbe mixixrM©£¦¦§©§¦§¦¨¥©¤

`idW ,FzkxA z`dkxAd oirM ¤¦§¨¤¦§¥©§¨¨
k `l ;awri mkxAWoFWl Fn'ccA' ¤¥§¨©£ŸŸ§§¨¨

dinxi xn`W:'Lci ipRnccA ¤¨©¦§§¨¦§¥¨§¨¨
'iYaWi(fi ,eh dinxi)Lz`Eap ixac ipRn] ¨©§¦¦§¥¦§¥§¨§

xrhvn zEcicaA iYaWi ,miWTd©¨¦¨©§¦¦§¦¦§©¥
[izEla`A,oirM `N`ddghad ©£¥¦¤¨§¥©©§¨¨

awri mgihadW:midl` dide' ¤¦§¦¨©£Ÿ§¨¨¡Ÿ¦
ux` l` mkz` aiWde mkOr¦¨¤§¥¦¤§¤¤¤¤

'mkizFa`(`k ,gn ziy`xa)xg`nW , £¥¤¤¥©©
,miaEfr Eidi `l ,mdOr didi d"awdW¤¦§¤¦¨¤Ÿ¦§£¦

cgR `lA ghA EaWi `N`(ixtq) ¤¨¥§¤©§Ÿ©©
(miyxtn):

.eôøòé:FWExiR,EtHiminXd ,xnFlM ©©§¥¦§§©©¨©¦
ux`Alh Eththi l`xUi: §¤¤¦§¨¥§©§§©

.ìè eôøòé åéîL óàxnFl cEnlY dn ©¨¨©©§¨©©§©
,FzkxA lr dWn siqFdW `N` ?'s`'©¤¨¤¦¤©¦§¨

Wwgvi lW FzkxA s``dYztqFp ¤©¦§¨¤¦§¨§¥¤¤
awri lW FzkxA lrFzkxA wx `l ; ©¦§¨¤©£ŸŸ©¦§¨

oMWIe' lirl zxMfEOd awri lW¤©£Ÿ©§¤¤§¥©¦§Ÿ
mB `N` ,'awri oir ccA ghA l`xUi¦§¨¥¤©¨¨¥©£Ÿ¤¨©
rtXd lr `idW ,wgvi lW FzkxA¦§¨¤¦§¨¤¦©©¤©

:minXd lHn `Admidl`d Ll oYie' ©¨¦©©¨©¦§¦¤§¨¡Ÿ¦
''Fbe minXd lHn(gk ,fk ziy`xa) ¦©©¨©¦§

(m"`x):hk dxez
(hk)éøLà.ìàøNé EW xg`lKxiA ©§¤¦§¨¥§©©¤¥©

E Fnvr iptA haW lM dWnmdl hxR ¤¨¥¤¦§¥©§¨©¨¤
z`,zFkxAdl`xUi lM z` KxiA ¤©§¨¥©¤¨¦§¨¥
emdl xn`:iN dne siqFdlhFxtl §¨©¨¤©¦§¦§¦§

mkl`ld ,zFkxA cFrxaC llM ¨¤§¨£Ÿ§©¨¨
mY` mikxFan - (mixaCd mEMiq)¦©§¨¦§¨¦©¤

e zFkxAd lkA:mkNW lMd §¨©§¨§©Ÿ¤¨¤
éøLàEBîë éî ìàøNé ErWFp mr ©§¤¦§¨¥¦¨©©

Lze`B axg xW`e Lxfr obn ,'dA. ©¨¥¤§¤©£¤¤¤©£¨¤
,LFnM mr in ixdW ,l`xUi LixW ©̀§¤¦§¨¥¤£¥¦¨¨

WLzrEWYwx diElY`Ed xW` ,'dA ¤§¨§§¨©©£¤
Lxfr obn`NW Ll xfFre LcrA obn - ¨¥¤§¤¨¥©©§§¥§¤Ÿ

,drx Lilr `FaYe`EdLze`B axg- ¨¨¤¨¨§¤¤©£¨¤

lM lr FA d`BzYW axgd `Ed d"awd©¤¤¤¦§¨¤©¨
LiaiF`(r"a`): §¤

éáéà eLçkéå.Cì EEcgti mkiaiF` §¦¨£Ÿ§¤¨§¥¤¦§£
WgkA EUri oM lre mkA mgNdl§¦¨¥¨¤§©¥©£§©©

,mEbxdY `NW icM dnxnaEoFbM §¦§¨§¥¤Ÿ©©§§
W mipFraBdrWFdi lr Enixrd ©¦§¦¤¤¡¦©§ª©

eLicar E`A dwFgx ux`n' :Exn` §¨§¥¤¤§¨¨£¨¤
''Fbe(h ,h ryedi)ErnW xW`M] §©£¤¨§

l`xUi ipA EUr xW` z` mipFraBd©¦§¦¤£¤¨§¥¦§¨¥
mCgR ltp ,mEWaMWM irde Fgixil¦¦§¨©§¤§¨¨©©§¨
,dnxrA rWFdi l` E`aE ,mdilr£¥¤¨¤§ª©§¨§¨
l`xUi l` dwFgx ux`n E`A ENi`M§¦¨¥¤¤§¨¤¦§¨¥

[zixA mdOr zFxkl: ¦§¦¨¤§¦
.CBøãú BîéúBîa ìò äzàådY` §©¨©¨¥¦§©¨

LiaiF` iklnE ilFcB lr KFxcze ripkY©§¦©§¦§©§¥©§¥§¤
midFaBd - 'FnizFnA'] mze`B liRWze§©§¦©£¨¨¨¥©§¦
minxEOd miaiF`d ikln mde ,mdNW¤¨¤§¥©§¥¨§¦©¨¦

mdilr mi`VpznE mOrnqenr i"yx d`x) ¥©¨¦§©§¦£¥¤
(bi ,c,[xn`PW oiprM(ck ,i ryedi)EniU' ¨¦§¨¤¤¡©¦

miklOd ix`Ev lr mkilbx z ¤̀©§¥¤©©§¥©§¨¦
'dN`dz` rWFdi ckNW xg`l] ¨¥¤§©©¤¨©§ª©¤

ipivwl dEiv ,orpk ikln zWng£¥¤©§¥§©©¦¨¦§¦¥
ix`Ev lr mdilbxA EkxcIW dnglOd©¦§¨¨¤¦§§©§¥¤©©§¥

[mliRWdl icM miklOd(ixtq):` dxez ©§¨¦§¥§©§¦¨

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

ß ixyz 'i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מּכל־מקֹום, הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ועל־אחת־ּכמה־וכמה מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ãì(`).Báð øä ìà áàBî úBáøòî¥©§¨¤©§
mpWi Fap xdl a`Fn zFaxr oiAdOM ¥©§¨§©§¤§¨©¨

e ,zFrwaE mixdzFlrn dOM(zFIlr) ¨¦§¨§©¨©££¦
EidicM xdl xdn zFlrl mikixv ¨§¦¦©£¥¨§¨§¥

`l ok iR lr s`e ,Fap xd l` riBdl§©¦©¤©§§©©¦¥Ÿ
lrIe' `N` ,'dWn lrIe KlIe' xn`p¤¡©©¥¤©©©¤¤¨©©©
,'Fap xd l` a`Fn zaxrn dWnŸ¤¥©§Ÿ¨¤©§
lM z` dlr zg` diIlrAW LcOll§©¤§¤©£¦¨©©¨¨¤¨

,zFIlrdzg` driqtA dWn orqtE ¨£¦§¨¨Ÿ¤¦§¦¨¤¨
eixg`NW xdd W`xl cg` xd W`xn¥Ÿ¨¤¨§Ÿ¨¨¤§©£¨

Fap xd cr(:bi dheq)(a"a): ©©§
.õøàä ìk úàdiElBd ux`d z` `l ¤¨¨¨¤Ÿ¤¨¨¤©§¨

,dWnl d"awd d`xd calA mipirl̈¥¨¦¦§¨¤§¨§¤
;`id cizrd ziI`x Ff 'dI`x' `N ¤̀¨§¦¨§¦©¤¨¦¦

lkA dizFxFcl 'ux`d lM' ziI`x§¦©¨¨¨¤§¤¨§¨
,diPnfE diaSnÎux` lM z` Ed`xd ©¨¤¨§©¤¨¤§¨¤¨¤¤

l`xUizaXEin `idWM,DzelWA ¦§¨¥§¤¦§¤¤§©§¨¨
ez` Fl d`xdmicizrd oiwivOd §¤§¨¤©§¦¦¨£¦¦

Dl oiwivn zFidlmiaWFId l`xUilE ¦§§¦¦¨§¦§¨¥©§¦
DA(ixtq)(a"a): ¨

.ïc ãòz` hxitE aEzMd xfgW Edn ©¨©¤¨©©¨¥©¤
zFvx`d lM `lde ,mihaXd zFvx ©̀§©§¨¦©£Ÿ¨¨£¨
`N` ?'ux`d lM' llkA md ElNd©¨¥¦§©¨¨¨¤¤¨
mB d"awd Fl d`xdW ,cOln aEzMd©¨§©¥¤¤§¨©
haWe haW lM lr `Fal cizrd z ¤̀¤¨¦¨©¨¥¤¨¥¤
Edfe .FzEltW iniaE FzNEcB iniA¦¥§¨¦¥¦§§¤

- 'oC cr' xn`PWocÎipa Ed`xd ¤¤¡©©¨¤§¨§¥¨
mdWM,dxfÎdcFar micaFrFnM §¤¥§¦£¨¨¨§

xn`PW(l ,gi mihtey)ÎipA mdl EniwIe' ¤¤¡©©¨¦¨¤§¥
'lqRd z` ocE ,ok FnkEd`xdz` ¨¤©¨¤§¥¤§¨¤

oFWnWxFABdEPOn z`vl cizrW ¦§©¦¤¨¦¨¥¦¤
didW ,(oC rxGn)riWFnll`xUi lW ¦¤©¨¤¨¨§¦©¤¦§¨¥

xn`p eilr oMW ,`idd zrA,bi mihtey) ¨¥©¦¤¥¨¨¤¡©
(dcIn l`xUi z` riWFdl lgi `Ede'§¨¥§¦©¤¦§¨¥¦©

'miYWlR(ixtq)(a"a):a dxez §¦§¦
(a).éìzôð ìk úàåEd`xddWnl §¥¨©§¨¦¤§¨§¤
z`Fvx`ilYtp lWAzrDzelW ¤©§¤©§¨¦§¥©§¨¨

EzraE .DpAxEgok FnkEd`xdz` §¥§¨¨§¥¤§¨¤
dxFaCd`iaPdez`WcTn wxa §¨©§¦¨§¤¨¨¦¤¤
ilYtpmdWM`xqiq mr minglp ©§¨¦§¤¥¦§¨¦¦¦§¨

,eizFliigemzF` migSpnE,c mihtey d`x) §¥¨§©§¦¨
(fhÎ`(ixtq):



עה dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyiy meil inei xeriy

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד יחד ּכל וליׁשב להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ
האֹויב  ÚÈ˜·.מּפני ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ׁשאמר (במדבר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְִֵֵָ≈«¬…ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

טו)ירמיה: יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", מח)"ּבדד והׁשיב (בראשית עּמכם, אלהים "והיה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ.אתכם ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו על נֹוספת יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ְֲֵֶֶֶֶֶֶ««¿ִָ«»»««¿»ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

יעקב: כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

(èë)éøLàïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט .לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»
ׁשאמרּו: הּגבעֹונים ט)ּכגֹון וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑ ּכענין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְִָָ

י)ׁשּנאמר: האּלה"(שם הּמלכים צּוארי על רגליכם את ."ׂשימּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).ããa çèacigie cigi lMaWi ¤©¨¨¨¨¦§¨¦¥¥
,ux`A ghalzgze FptB zgY Wi` ¨¤©¨¨¤¦©©©§§©©

.Fzp`Yz` d"awd WxiBW xg`nW §¥¨¤¥©©¤¥¥¤
l`xUi milFki ,mdipRn miaiF`d̈§¦¦§¥¤§¦¦§¨¥

zFidloixfEtn,FzlgpA cg` lMoi`e ¦§§¨¦¨¤¨§©£¨§¥
ipRn cgi aWile sQ`zdl oikixv§¦¦§¦§©¥§¥¥©©¦§¥

cgRaiF`d(m"`x): ©©¨¥
.á÷òé ïéò,'awri znbEC' FWExiRFnM: ¥©£Ÿ¥§©©£Ÿ§

'glFcAd oirM Fpire'(f ,`i xacna) §¥§¥©§©
KFYn iM .[glFcAd d`xnM Ed`xnE]©§¥§©§¥©§©¦¦
dlElr 'ccA' l`xUi EaWIW dkxAdW¤©§¨¨¤¥§¦§¨¥¨¨£¨
miaEfr EidIW ,drxl WxRzdl§¦§¨¥§¨¨¤¦§£¦
dWn WxiR Kkitl ,micEnlbe mixixrM©£¦¦§©§¦§¦¨¥©¤

`idW ,FzkxA z`dkxAd oirM ¤¦§¨¤¦§¥©§¨¨
k `l ;awri mkxAWoFWl Fn'ccA' ¤¥§¨©£ŸŸ§§¨¨

dinxi xn`W:'Lci ipRnccA ¤¨©¦§§¨¦§¥¨§¨¨
'iYaWi(fi ,eh dinxi)Lz`Eap ixac ipRn] ¨©§¦¦§¥¦§¥§¨§

xrhvn zEcicaA iYaWi ,miWTd©¨¦¨©§¦¦§¦¦§©¥
[izEla`A,oirM `N`ddghad ©£¥¦¤¨§¥©©§¨¨

awri mgihadW:midl` dide' ¤¦§¦¨©£Ÿ§¨¨¡Ÿ¦
ux` l` mkz` aiWde mkOr¦¨¤§¥¦¤§¤¤¤¤

'mkizFa`(`k ,gn ziy`xa)xg`nW , £¥¤¤¥©©
,miaEfr Eidi `l ,mdOr didi d"awdW¤¦§¤¦¨¤Ÿ¦§£¦

cgR `lA ghA EaWi `N`(ixtq) ¤¨¥§¤©§Ÿ©©
(miyxtn):

.eôøòé:FWExiR,EtHiminXd ,xnFlM ©©§¥¦§§©©¨©¦
ux`Alh Eththi l`xUi: §¤¤¦§¨¥§©§§©

.ìè eôøòé åéîL óàxnFl cEnlY dn ©¨¨©©§¨©©§©
,FzkxA lr dWn siqFdW `N` ?'s`'©¤¨¤¦¤©¦§¨

Wwgvi lW FzkxA s``dYztqFp ¤©¦§¨¤¦§¨§¥¤¤
awri lW FzkxA lrFzkxA wx `l ; ©¦§¨¤©£ŸŸ©¦§¨

oMWIe' lirl zxMfEOd awri lW¤©£Ÿ©§¤¤§¥©¦§Ÿ
mB `N` ,'awri oir ccA ghA l`xUi¦§¨¥¤©¨¨¥©£Ÿ¤¨©
rtXd lr `idW ,wgvi lW FzkxA¦§¨¤¦§¨¤¦©©¤©

:minXd lHn `Admidl`d Ll oYie' ©¨¦©©¨©¦§¦¤§¨¡Ÿ¦
''Fbe minXd lHn(gk ,fk ziy`xa) ¦©©¨©¦§

(m"`x):hk dxez
(hk)éøLà.ìàøNé EW xg`lKxiA ©§¤¦§¨¥§©©¤¥©

E Fnvr iptA haW lM dWnmdl hxR ¤¨¥¤¦§¥©§¨©¨¤
z`,zFkxAdl`xUi lM z` KxiA ¤©§¨¥©¤¨¦§¨¥
emdl xn`:iN dne siqFdlhFxtl §¨©¨¤©¦§¦§¦§

mkl`ld ,zFkxA cFrxaC llM ¨¤§¨£Ÿ§©¨¨
mY` mikxFan - (mixaCd mEMiq)¦©§¨¦§¨¦©¤

e zFkxAd lkA:mkNW lMd §¨©§¨§©Ÿ¤¨¤
éøLàEBîë éî ìàøNé ErWFp mr ©§¤¦§¨¥¦¨©©

Lze`B axg xW`e Lxfr obn ,'dA. ©¨¥¤§¤©£¤¤¤©£¨¤
,LFnM mr in ixdW ,l`xUi LixW ©̀§¤¦§¨¥¤£¥¦¨¨

WLzrEWYwx diElY`Ed xW` ,'dA ¤§¨§§¨©©£¤
Lxfr obn`NW Ll xfFre LcrA obn - ¨¥¤§¤¨¥©©§§¥§¤Ÿ

,drx Lilr `FaYe`EdLze`B axg- ¨¨¤¨¨§¤¤©£¨¤

lM lr FA d`BzYW axgd `Ed d"awd©¤¤¤¦§¨¤©¨
LiaiF`(r"a`): §¤

éáéà eLçkéå.Cì EEcgti mkiaiF` §¦¨£Ÿ§¤¨§¥¤¦§£
WgkA EUri oM lre mkA mgNdl§¦¨¥¨¤§©¥©£§©©

,mEbxdY `NW icM dnxnaEoFbM §¦§¨§¥¤Ÿ©©§§
W mipFraBdrWFdi lr Enixrd ©¦§¦¤¤¡¦©§ª©

eLicar E`A dwFgx ux`n' :Exn` §¨§¥¤¤§¨¨£¨¤
''Fbe(h ,h ryedi)ErnW xW`M] §©£¤¨§

l`xUi ipA EUr xW` z` mipFraBd©¦§¦¤£¤¨§¥¦§¨¥
mCgR ltp ,mEWaMWM irde Fgixil¦¦§¨©§¤§¨¨©©§¨
,dnxrA rWFdi l` E`aE ,mdilr£¥¤¨¤§ª©§¨§¨
l`xUi l` dwFgx ux`n E`A ENi`M§¦¨¥¤¤§¨¤¦§¨¥

[zixA mdOr zFxkl: ¦§¦¨¤§¦
.CBøãú BîéúBîa ìò äzàådY` §©¨©¨¥¦§©¨

LiaiF` iklnE ilFcB lr KFxcze ripkY©§¦©§¦§©§¥©§¥§¤
midFaBd - 'FnizFnA'] mze`B liRWze§©§¦©£¨¨¨¥©§¦
minxEOd miaiF`d ikln mde ,mdNW¤¨¤§¥©§¥¨§¦©¨¦

mdilr mi`VpznE mOrnqenr i"yx d`x) ¥©¨¦§©§¦£¥¤
(bi ,c,[xn`PW oiprM(ck ,i ryedi)EniU' ¨¦§¨¤¤¡©¦

miklOd ix`Ev lr mkilbx z ¤̀©§¥¤©©§¥©§¨¦
'dN`dz` rWFdi ckNW xg`l] ¨¥¤§©©¤¨©§ª©¤

ipivwl dEiv ,orpk ikln zWng£¥¤©§¥§©©¦¨¦§¦¥
ix`Ev lr mdilbxA EkxcIW dnglOd©¦§¨¨¤¦§§©§¥¤©©§¥

[mliRWdl icM miklOd(ixtq):` dxez ©§¨¦§¥§©§¦¨

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

ß ixyz 'i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל לּהאת מציקין להיֹות העתידין עבֹודת ∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ«»ְְְֲִֵֶַָָ
ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין אבל למצֹות", מקּדימין  "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון מצוה, ׁשל ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיׁשנם
הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - דעהּו" ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹרׁשּות

היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את לראֹות נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות מׁשה "ויעל מּכל־מקֹום, הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענין

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבפסיעה
יצחק  לאברהם ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַָָָֹויעקב
מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִֵֵֶֶָָּובהקּדם

ׁשּי אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ועל־אחת־ּכמה־וכמה מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה?! קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ׁשל ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

אפּלּו יֹותר נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) (ּבעניני הּזריזּות ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובענין
אבינּו. אברהם ׁשל ְֱִֵֶַָָָָמאמּונתֹו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
וחילֹותיו  MÓe‰.סיסרא ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְְִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻֻ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ãì(`).Báð øä ìà áàBî úBáøòî¥©§¨¤©§
mpWi Fap xdl a`Fn zFaxr oiAdOM ¥©§¨§©§¤§¨©¨

e ,zFrwaE mixdzFlrn dOM(zFIlr) ¨¦§¨§©¨©££¦
EidicM xdl xdn zFlrl mikixv ¨§¦¦©£¥¨§¨§¥

`l ok iR lr s`e ,Fap xd l` riBdl§©¦©¤©§§©©¦¥Ÿ
lrIe' `N` ,'dWn lrIe KlIe' xn`p¤¡©©¥¤©©©¤¤¨©©©
,'Fap xd l` a`Fn zaxrn dWnŸ¤¥©§Ÿ¨¤©§
lM z` dlr zg` diIlrAW LcOll§©¤§¤©£¦¨©©¨¨¤¨

,zFIlrdzg` driqtA dWn orqtE ¨£¦§¨¨Ÿ¤¦§¦¨¤¨
eixg`NW xdd W`xl cg` xd W`xn¥Ÿ¨¤¨§Ÿ¨¨¤§©£¨

Fap xd cr(:bi dheq)(a"a): ©©§
.õøàä ìk úàdiElBd ux`d z` `l ¤¨¨¨¤Ÿ¤¨¨¤©§¨

,dWnl d"awd d`xd calA mipirl̈¥¨¦¦§¨¤§¨§¤
;`id cizrd ziI`x Ff 'dI`x' `N ¤̀¨§¦¨§¦©¤¨¦¦

lkA dizFxFcl 'ux`d lM' ziI`x§¦©¨¨¨¤§¤¨§¨
,diPnfE diaSnÎux` lM z` Ed`xd ©¨¤¨§©¤¨¤§¨¤¨¤¤

l`xUizaXEin `idWM,DzelWA ¦§¨¥§¤¦§¤¤§©§¨¨
ez` Fl d`xdmicizrd oiwivOd §¤§¨¤©§¦¦¨£¦¦

Dl oiwivn zFidlmiaWFId l`xUilE ¦§§¦¦¨§¦§¨¥©§¦
DA(ixtq)(a"a): ¨

.ïc ãòz` hxitE aEzMd xfgW Edn ©¨©¤¨©©¨¥©¤
zFvx`d lM `lde ,mihaXd zFvx ©̀§©§¨¦©£Ÿ¨¨£¨
`N` ?'ux`d lM' llkA md ElNd©¨¥¦§©¨¨¨¤¤¨
mB d"awd Fl d`xdW ,cOln aEzMd©¨§©¥¤¤§¨©
haWe haW lM lr `Fal cizrd z ¤̀¤¨¦¨©¨¥¤¨¥¤
Edfe .FzEltW iniaE FzNEcB iniA¦¥§¨¦¥¦§§¤

- 'oC cr' xn`PWocÎipa Ed`xd ¤¤¡©©¨¤§¨§¥¨
mdWM,dxfÎdcFar micaFrFnM §¤¥§¦£¨¨¨§

xn`PW(l ,gi mihtey)ÎipA mdl EniwIe' ¤¤¡©©¨¦¨¤§¥
'lqRd z` ocE ,ok FnkEd`xdz` ¨¤©¨¤§¥¤§¨¤

oFWnWxFABdEPOn z`vl cizrW ¦§©¦¤¨¦¨¥¦¤
didW ,(oC rxGn)riWFnll`xUi lW ¦¤©¨¤¨¨§¦©¤¦§¨¥

xn`p eilr oMW ,`idd zrA,bi mihtey) ¨¥©¦¤¥¨¨¤¡©
(dcIn l`xUi z` riWFdl lgi `Ede'§¨¥§¦©¤¦§¨¥¦©

'miYWlR(ixtq)(a"a):a dxez §¦§¦
(a).éìzôð ìk úàåEd`xddWnl §¥¨©§¨¦¤§¨§¤
z`Fvx`ilYtp lWAzrDzelW ¤©§¤©§¨¦§¥©§¨¨

EzraE .DpAxEgok FnkEd`xdz` §¥§¨¨§¥¤§¨¤
dxFaCd`iaPdez`WcTn wxa §¨©§¦¨§¤¨¨¦¤¤
ilYtpmdWM`xqiq mr minglp ©§¨¦§¤¥¦§¨¦¦¦§¨

,eizFliigemzF` migSpnE,c mihtey d`x) §¥¨§©§¦¨
(fhÎ`(ixtq):



dkxadעו z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy
ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»

ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ
ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.

הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äMðîe íéøôà õøà úàåEd`xd §¤¤¤¤§©¦§©¤¤§¨
z`A mvx`zraE DzelWzr ¤©§¨§¥©§¨¨§¥

.DpAxEgeokEd`xdz`rWFdioEp oA §¨¨§¥¤§¨¤§ª©¦
`EdWM,orpkÎikln mr mglpWaFke §¤¦§¨¦©§¥§©©§¥

,mcIn ux`d z`WrWFdi oM`A ¤¨¨¤¦¨¨¤¥§ª©¨
nrxGe ,mixt`z` ok`AW oFrcb ¦¤©¤§©¦§¥¤¦§¤¨
nrxG,dXpO`EdWMoicn mr mglp ¦¤©§©¤§¤¦§¨¦¦§¨

wlnremcIn l`xUi z` liSnEd`x) ©£¨¥©¦¤¦§¨¥¦¨¨
(ixtq) (fÎe wxt mihtey:

.äãeäé õøà ìk úàåux` z` Ed`xd §¥¨¤¤§¨¤§¨¤¤¤
dcEdie .DpAxEgaE DzelWAok §¨§©§¨¨§§¨¨§¥

Ed`xdz`ceCÎziA zEkln ¤§¨¤©§¥¨¦
,dcEdi rxGn mi`Ad ,mdizFxFclez` §¥¤©¨¦¦¤©§¨§¤

mpFgvpmdizFnglnA(ixtq): ¦§¨§¦§£¥¤
.ïBøçàä íiä ãòFf- axrOd ux` ©©¨¨©£¤¤©©£¨

laFBd ,l`xUi ux`A iaxrOd wlgd©¥¤©©£¨¦§¤¤¦§¨¥©¥
iaxrOd mId] axrn cvAW mId mr¦©¨¤§©©£¨©¨©©£¨¦
axrn cSW itl ,'oFxg`d mId' `xwp¦§¨©¨¨©£§¦¤©©£¨

'xFg`' iExw(bi ,fk zeny i"yx d`x)DzF`e ,[ ¨¨§¨
Fl d`xdxaC .DpAxEgaE DzelWA ¤§¨§©§¨¨§§¨¨¨¨

- xg`z` l"fg EWxC zxg` KxcA ©¥§¤¤©¤¤¨§¤
:aEzMd`N` 'oFxg`d mId' ixwY l` ©¨©¦§¥©¨¨©£¤¨

,'oFxg`d mFId'W cOlnEd`xd ©¨©£§©¥¤¤§¨
`EdÎKExAÎWFcTdz`lM ©¨¨¤¨

rx`il oicizrW zFrxF`Od©§¨¤£¦¦¥¨¥©
,mizOd EigIW cr l`xUil`EdW §¦§¨¥©¤¦§©¥¦¤

oMn xg`NW onGd iM ,'oFxg`d mFId'©¨©£¦©§©¤§©©¦¥
'`Ad mlFr' `xwp(ixtq):b dxez ¦§¨¨©¨

(b).áâpä úàåFf- mFxCd ux`wlgd §¤©¤¤¤¤©¨©¥¤
l`xUi ux` lW inFxCdxg` xaC .- ©§¦¤¤¤¦§¨¥¨¨©¥

oFWl z` l"fg EWxC zxg` KxcA§¤¤©¤¤¨§¤§
AW zFa`d ixaw Ed`xd :'abPd'zxrn ©¤¤¤§¨¦§¥¨¨¤¦§¨©

,dlRkOdxirdW `xwOA Epivn oMW ©©§¥¨¤¥¨¦©¦§¨¤¨¦
,dlRkOd zxrn z`vnp DAW ,'oFxag'¤§¤¨¦§¥§¨©©©§¥¨

FnM ,'abP'l `id dkEnqxn`PW §¨¦©¤¤§¤¤¡©
milBxnd zWxtA(ak ,bi xacna)ElrIe' §¨¨©©§©§¦©©£

'oFxag cr `aIe abPa(ixtq): ©¤¤©¨Ÿ©¤§
.økkä úàåW cOlnEd`xdz` §¤©¦¨§©¥¤¤§¨¤

dnlW`EdWM KlOdÎzia ilM wvFi §ŸŸ©¤¤§¤¥§¥¥
xn`PW ,WCwOd(en ,f `Îmikln)xMkA' ©¦§¨¤¤¡©§¦©

'dnc`d darnA KlOd mwvi oCxId©©§¥§¨¨©¤¤§©£¥¨£¨¨
lr WCwOd ilM z` xvi KlOd dnlW]§ŸŸ©¤¤¨©¤§¥©¦§¨©
oCxId xFWin znc` iarA xtgW ici§¥¤¨©¨¢¦©§©¦©©§¥
zWFgp KtWe ,milMd zxEvM zFIpaY©§¦§©©¥¦§¨©§¤

[mkFzl zkYEn(ixtq):c dxez ¤¤§¨
(c)éúéàøä äpðzà Eòøæì øîàìE ¥Ÿ§©§£¤§¤¨¤§¦¦

xarz `l dOWe Lipira.cEnlY dn §¥¤§¨¨Ÿ©£Ÿ©©§
d"awd xn` KM `N` ?'xn`l' xnFl©¥Ÿ¤¨¨¨©

z` Ll izi`xd df xEarA :dWnl§¤©£¤¤§¥¦§¤
cnFrW d`xY KkaE ,DzeelWA ux`d̈¨¤§©§¨¨§¨¦§¤¤¥

,l`xUi ipal DzF` zzl ip`icM £¦¨¥¨¦§¥¦§¨¥§¥
wgvil mdxa`l xn`ze KlYW¤¥¥§Ÿ©§©§¨¨§¦§¨

awrilE:mkl rAWPW drEaW' §©£Ÿ§¨¤¦§©¨¤
`EdÎKExAÎWFcTdux`d z` zzl ©¨¨¨¥¤¨¨¤

xaM ,mkipalEdfe ,'DniIwxn`PW ¦§¥¤§¨¦§¨§¤¤¤¡©
,Ll dizi`xd Kkl - 'xn`l'icM ¥Ÿ§¨¤§¥¦¨§§¥

iYrAWpW drEaXdW mxVal KlYW¤¥¥§©§¨¤©§¨¤¦§©§¦
.zniIwzn 'dPpY` Lrxfl' mdl̈¤§©§£¤§¤¨¦§©¤¤
'xarz `l dOWe' aEzMd KWnde§¤§¥©¨§¨¨Ÿ©£Ÿ
,ux`d z` zi`x wx mpn`e :FWExiR¥§¨§¨©¨¦¨¤¨¨¤
zNigY lr zFa`l xVal dY` lFkie§¨©¨§©¥¨¨©§¦©

,calA drEaXd mEIw`id dxifB la` ¦©§¨¦§¨£¨§¥¨¦
ilEN`W ,xFarz `l dOXW iptNn¦§¨©¤¨¨Ÿ©£¤¦¥

KkLilr iYxfBW dxifBd `lnl` - ¨¦§¨¥©§¥¨¤¨©§¦¨¤
iziid `l ,ux`d l` xFarY `NW¤Ÿ©£¤¨¨¤Ÿ¨¦¦
mEIw zNigY lr Ff dxFWaA wRYqn¦§©¥¦§¨©§¦©¦

`N` ,calA drEaXdiziidLl siqFn ©§¨¦§¨¤¨¨¦¦¦§
E miIgW cr LniIwnl`xUi ipA EqpMI ©¦§©¤§©¤¦¨§§¥¦§¨¥
e ux`lmirEawE mirEhp mzF` d`xY ¨¨¤§¦§¤¨§¦§¦
E ,DAW ickmdl ciBze Klz ¨§¥¤¥¥§©¦¨¤

D`FlnA dnIEw drEaXdW(:gi zekxa) ¤©§¨§¨¦§¨
(miyxtn):d dxez

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).äLî íL úîiåmiwEqRd zpFnW ©¨¨¨Ÿ¤§©©§¦
miwqFrd ,Kli`e o`MOW mipFxg`d̈©£¦¤¦¨§¥¨¨§¦
in minkgd Ewlgp ,dWn lW FzxihtA¦§¦¨¤¤¤§§©£¨¦¦

ike ,xnF` dcEdi iAx .mazMxWt` §¨¨©¦§¨¥§¦¤§¨
didWe ,zn dWnW df `Edazk ¤¨¨Ÿ¤¥§¤¤¨©

azM o`M cr `N` !?'dWn mW znIe'©¨¨¨Ÿ¤¤¨©¨¨©
iAx .rWFdi azM Kli`e o`Mn ,dWnŸ¤¦¨§¥¨¨©§ª©©¦

,xnF` (xi`n iAx :`"q) oFrnWcviM ¦§©¦¥¦¥¥©
mazM `l Kli`e o`MOW xnFl okYi¦¨¥©¤¦¨§¥¨Ÿ§¨¨

ike ,dWnxWt`did dWn iIgAW ¤§¦¤§¨¤§©¥¤¨¨
e ?mElM xqg dxFYd xtqixd`Ed ¥¤©¨¨¥§§£¥

(dWn)xnF`(ek ,`l lirl)z` gFwl' ¤¥¨©¥
'dGd dxFYd xtq!xtq' Fl `xFw Ki`e ¥¤©¨©¤§¥¥¥¤

?mlWEn iYlaE xqg FcFrA 'dxFYd©¨§¨¥¦§¦§¨
`N`did Kli`e o`MnÎKExAÎWFcTd ¤¨¦¨§¥¨¨¨©¨¨

dWnE ,xnF` `EddidazFkmzF` ¥Ÿ¤¨¨¥¨
rncAeipir Eid oazMW drWA - §¤©§¨¨¤§¨¨¨¥¨

Fzzin lr xrv aFxn zFrnC zFblFf§§¨¥©©©¦¨
(.l zegpn .eh `xzaÎ`aa ,ixtq)(`"eb):

.'ä ét ìòz` d"awd lhPW LcOll ©¦§©¤§¤¨©¤
FznWp,dwiWpAici lr zn `le ¦§¨¦§¦¨§Ÿ¥©§¥

KxC - 'dwiWp zzin'] zeOdÎK`ln©§©©¨¤¦©§¦¨¤¤
mr zcg`zn dnWPdW ,`id lWn̈¨¦¤©§¨¨¦§©¤¤¦
FgExe FadF` z` wWFPd mc`M ,DxvFi§¨§¨¨©¥¤£§

[FA zwACzn(g"na):e dxez ¦§©¤¤

(e).BúBà øBa÷iå,Fxaw in xn`p `l ©¦§Ÿ¤¡©¦§¨
oMW ,EdExaw `l mixg` miWp` ixde©£¥£¨¦£¥¦Ÿ§¨¤¥
Wi` rci `le' xn`p aEzMd KWndA§¤§¥©¨¤¡©§Ÿ¨©¦

`N` ,'Fzxaw z``EdÎKExAÎWFcTd ¤§ª¨¤¨©¨¨
FcFakAaEzMde ,FzF` xaw FnvraE ¦§§©§¨©§©¨

iR lr' eiptl xEn`d lr aqEn 'xFAwIe'©¦§¨©¨¨§¨¨©¦
''d,xnF` l`rnWi iAx .d"awd `l ©¦¦§¨¥¥Ÿ

`N` ,FzF` xaw`Ed(dWn)z` xaw ¨©¤¨¤¨©¤
e .Fnvr,o`M xEn`d 'FzF`' oFWlEdf ©§§§¨¨¨¤

'oiz`' dWlXn cg`dxFYAdidW ¤¨¦§Ÿ¨¤¦©¨¤¨¨
,oM WxFC l`rnWi iAxmpi`W ©¦¦§¨¥¥¥¤¥¨

mzErnWnM ,mixg` iRlM miWxRzn¦§¨§¦§©¥£¥¦§©§¨¨
Fnvr mc`d iRlM `N` ,dhEWRd. ©§¨¤¨§©¥¨¨¨©§

WFa `vFIMz` l`rnWi iAx WxFC ¤©¥¥©¦¦§¨¥¤
xifpA xEn`d(bi ,e xacna)z`ln mFiA' ¨¨§¨¦§§Ÿ

FzF` `iai Fxfp inild` gzR l` §¥¦§¨¦¤¤©Ÿ¤
crFn,'W FWExiR 'FzF` `iai'W`Ed ¥¤¨¦¥¤

,Fnvr z` `ianxifPd zevn ,xnFlkE ¥¦¤©§§©¦§©©¨¦
ld`l `Fal FzExifp ini EnlWp xW`M©£¤¦§§§¥§¦¨§Ÿ¤

crFn.eFa `vFIMz` WxFC `Ed ¥§©¥¥¤
milik`Od mipdMd lr xn`Pd aEzMd©¨©¤¡¨©©Ÿ£¦©©£¦¦
:mzrici `ll mil`xUil dnExY§¨§¦§§¥¦§Ÿ§¦¨¨

mzF` E`iVde'(z`Ul mdl minxFB) §¦¦¨§¦¨¤¨¥
dnW` oFr`AmdiWcw z` mlk'`xwie) £©§¨§¨§¨¤¨§¥¤

(fh ,akmzF` oi`iVn mixg` ike -z` §¦£¥¦©¦¦¨¤

minW` mnvr mipdMd `lde ,dnW`d̈©§¨©£Ÿ©Ÿ£¦©§¨£¥¦
?mil`xUId z` ErhdW`N`Edn ¤¦§¤©¦§§¥¦¤¨©

- 'mzF` E`iVde'z` mi`iVn md §¦¦¨¥©¦¦¤
- mnvroFr mnvrA mi`UFp mipdMd ©§¨©Ÿ£¦§¦§©§¨¨
dnW`e(ixtq): §©§¨

.øBòt úéa ìeîz` aEzMd oiIv dOl ¥§¨¨¦¥©¨¤
oniq iR lr ,dWn lW FzxEaw mFwn§§¨¤¤©¦¦©
iM ,dfA fFnxl `N` ?dxf dcFar mFwn§£¨¨¨¤¨¦§¨¤¦

mW okEn did FxawcFrini zWXn ¦§¨¨¨¨¦¥¤§¥
,ziW`xaiptl did rEcie iElB iM §¥¦¦¨§¨©¨¨¦§¥

`Fhgl l`xUi ipA oicizrW d"awd¤£¦¦§¥¦§¨¥©£
xFrR lral cnSdlE mW,dk xacna d`x) ¨§¦¨¥§©©§

(bmW xFAwl d"awd cirFd KM mEXnE ,¦¨¦¦§¨
icM ,dWn z`xFrR dUrn lr xRkl ¤¤§¥§©¥©©£¥§

(.ci dheq)dfe .did (dWn lW Fxaw) §¤¦§¤¤¨¨
on cg`zxUrmixaCdmi`ltEOd ¤¨¦£¤¤©§¨¦©§¨¦

mlFr lW FraHn mipFXdeE`xaPW §©¦¦¦§¤¨¤¦§§
,zFWnXd oiA zAWÎaxrAmcFw §¤¤©¨¥©§¨¤

DNEM d`ixAd dnlWPW(e"n d"t zea`), ¤¦§§¨©§¦¨¨
okid Wi` rci `NW dWn lW Fxaw iM¦¦§¤¤¤Ÿ¨©¦¥¨
dPEWnE `ltEn xaC `Ed ,FnFwn§¨¨§¨§¤

mlFr lW FraHn(`"eb ,`"yxdn):f dxez ¦¦§¤¨
(f).Bðéò äúäë àìaEzMd Kinqd Ÿ¨£¨¥¦§¦©¨

oA dWnE' mcFw xEn`d l` df oFWl̈¤¤¨¨¤Ÿ¤¤
LcOll ,'FznA dpW mixUre d`n¥¨§¤§¦¨¨§Ÿ§©¤§



עז dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy
ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי ועמלק עם מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»

ונצחֹונם  ּדוד ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ‰‡ÔB¯Á.ּבׁשלותּה Ìi‰ „Ú∑ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻ««»»«¬ְְֲֶֶַַַָָָ
ּכל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל אחר: ּדבר ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּובחרּבנּה.

הּמתים  ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין .הּמארעֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א ּבמעבה (מלכים הּמל יצקם הּירּדן "ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

.האדמה" ֲָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹלכם
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ .ׁשאּלּולי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

.äMðîe íéøôà õøà úàåEd`xd §¤¤¤¤§©¦§©¤¤§¨
z`A mvx`zraE DzelWzr ¤©§¨§¥©§¨¨§¥

.DpAxEgeokEd`xdz`rWFdioEp oA §¨¨§¥¤§¨¤§ª©¦
`EdWM,orpkÎikln mr mglpWaFke §¤¦§¨¦©§¥§©©§¥

,mcIn ux`d z`WrWFdi oM`A ¤¨¨¤¦¨¨¤¥§ª©¨
nrxGe ,mixt`z` ok`AW oFrcb ¦¤©¤§©¦§¥¤¦§¤¨
nrxG,dXpO`EdWMoicn mr mglp ¦¤©§©¤§¤¦§¨¦¦§¨

wlnremcIn l`xUi z` liSnEd`x) ©£¨¥©¦¤¦§¨¥¦¨¨
(ixtq) (fÎe wxt mihtey:

.äãeäé õøà ìk úàåux` z` Ed`xd §¥¨¤¤§¨¤§¨¤¤¤
dcEdie .DpAxEgaE DzelWAok §¨§©§¨¨§§¨¨§¥

Ed`xdz`ceCÎziA zEkln ¤§¨¤©§¥¨¦
,dcEdi rxGn mi`Ad ,mdizFxFclez` §¥¤©¨¦¦¤©§¨§¤

mpFgvpmdizFnglnA(ixtq): ¦§¨§¦§£¥¤
.ïBøçàä íiä ãòFf- axrOd ux` ©©¨¨©£¤¤©©£¨

laFBd ,l`xUi ux`A iaxrOd wlgd©¥¤©©£¨¦§¤¤¦§¨¥©¥
iaxrOd mId] axrn cvAW mId mr¦©¨¤§©©£¨©¨©©£¨¦
axrn cSW itl ,'oFxg`d mId' `xwp¦§¨©¨¨©£§¦¤©©£¨

'xFg`' iExw(bi ,fk zeny i"yx d`x)DzF`e ,[ ¨¨§¨
Fl d`xdxaC .DpAxEgaE DzelWA ¤§¨§©§¨¨§§¨¨¨¨

- xg`z` l"fg EWxC zxg` KxcA ©¥§¤¤©¤¤¨§¤
:aEzMd`N` 'oFxg`d mId' ixwY l` ©¨©¦§¥©¨¨©£¤¨

,'oFxg`d mFId'W cOlnEd`xd ©¨©£§©¥¤¤§¨
`EdÎKExAÎWFcTdz`lM ©¨¨¤¨

rx`il oicizrW zFrxF`Od©§¨¤£¦¦¥¨¥©
,mizOd EigIW cr l`xUil`EdW §¦§¨¥©¤¦§©¥¦¤

oMn xg`NW onGd iM ,'oFxg`d mFId'©¨©£¦©§©¤§©©¦¥
'`Ad mlFr' `xwp(ixtq):b dxez ¦§¨¨©¨

(b).áâpä úàåFf- mFxCd ux`wlgd §¤©¤¤¤¤©¨©¥¤
l`xUi ux` lW inFxCdxg` xaC .- ©§¦¤¤¤¦§¨¥¨¨©¥

oFWl z` l"fg EWxC zxg` KxcA§¤¤©¤¤¨§¤§
AW zFa`d ixaw Ed`xd :'abPd'zxrn ©¤¤¤§¨¦§¥¨¨¤¦§¨©

,dlRkOdxirdW `xwOA Epivn oMW ©©§¥¨¤¥¨¦©¦§¨¤¨¦
,dlRkOd zxrn z`vnp DAW ,'oFxag'¤§¤¨¦§¥§¨©©©§¥¨

FnM ,'abP'l `id dkEnqxn`PW §¨¦©¤¤§¤¤¡©
milBxnd zWxtA(ak ,bi xacna)ElrIe' §¨¨©©§©§¦©©£

'oFxag cr `aIe abPa(ixtq): ©¤¤©¨Ÿ©¤§
.økkä úàåW cOlnEd`xdz` §¤©¦¨§©¥¤¤§¨¤

dnlW`EdWM KlOdÎzia ilM wvFi §ŸŸ©¤¤§¤¥§¥¥
xn`PW ,WCwOd(en ,f `Îmikln)xMkA' ©¦§¨¤¤¡©§¦©

'dnc`d darnA KlOd mwvi oCxId©©§¥§¨¨©¤¤§©£¥¨£¨¨
lr WCwOd ilM z` xvi KlOd dnlW]§ŸŸ©¤¤¨©¤§¥©¦§¨©
oCxId xFWin znc` iarA xtgW ici§¥¤¨©¨¢¦©§©¦©©§¥
zWFgp KtWe ,milMd zxEvM zFIpaY©§¦§©©¥¦§¨©§¤

[mkFzl zkYEn(ixtq):c dxez ¤¤§¨
(c)éúéàøä äpðzà Eòøæì øîàìE ¥Ÿ§©§£¤§¤¨¤§¦¦

xarz `l dOWe Lipira.cEnlY dn §¥¤§¨¨Ÿ©£Ÿ©©§
d"awd xn` KM `N` ?'xn`l' xnFl©¥Ÿ¤¨¨¨©

z` Ll izi`xd df xEarA :dWnl§¤©£¤¤§¥¦§¤
cnFrW d`xY KkaE ,DzeelWA ux`d̈¨¤§©§¨¨§¨¦§¤¤¥

,l`xUi ipal DzF` zzl ip`icM £¦¨¥¨¦§¥¦§¨¥§¥
wgvil mdxa`l xn`ze KlYW¤¥¥§Ÿ©§©§¨¨§¦§¨

awrilE:mkl rAWPW drEaW' §©£Ÿ§¨¤¦§©¨¤
`EdÎKExAÎWFcTdux`d z` zzl ©¨¨¨¥¤¨¨¤

xaM ,mkipalEdfe ,'DniIwxn`PW ¦§¥¤§¨¦§¨§¤¤¤¡©
,Ll dizi`xd Kkl - 'xn`l'icM ¥Ÿ§¨¤§¥¦¨§§¥

iYrAWpW drEaXdW mxVal KlYW¤¥¥§©§¨¤©§¨¤¦§©§¦
.zniIwzn 'dPpY` Lrxfl' mdl̈¤§©§£¤§¤¨¦§©¤¤
'xarz `l dOWe' aEzMd KWnde§¤§¥©¨§¨¨Ÿ©£Ÿ
,ux`d z` zi`x wx mpn`e :FWExiR¥§¨§¨©¨¦¨¤¨¨¤
zNigY lr zFa`l xVal dY` lFkie§¨©¨§©¥¨¨©§¦©

,calA drEaXd mEIw`id dxifB la` ¦©§¨¦§¨£¨§¥¨¦
ilEN`W ,xFarz `l dOXW iptNn¦§¨©¤¨¨Ÿ©£¤¦¥

KkLilr iYxfBW dxifBd `lnl` - ¨¦§¨¥©§¥¨¤¨©§¦¨¤
iziid `l ,ux`d l` xFarY `NW¤Ÿ©£¤¨¨¤Ÿ¨¦¦
mEIw zNigY lr Ff dxFWaA wRYqn¦§©¥¦§¨©§¦©¦

`N` ,calA drEaXdiziidLl siqFn ©§¨¦§¨¤¨¨¦¦¦§
E miIgW cr LniIwnl`xUi ipA EqpMI ©¦§©¤§©¤¦¨§§¥¦§¨¥
e ux`lmirEawE mirEhp mzF` d`xY ¨¨¤§¦§¤¨§¦§¦
E ,DAW ickmdl ciBze Klz ¨§¥¤¥¥§©¦¨¤

D`FlnA dnIEw drEaXdW(:gi zekxa) ¤©§¨§¨¦§¨
(miyxtn):d dxez

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(ä)ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:äåäé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מּכאן (ב"ב מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב לא)ואיל ספר (לעיל את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא הּזה"? ‰'.ּבדמע הּתֹורה ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו נשא)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יׁשמע (ספרי אחד רּבי וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין ו)מּׁשלׁשה הּוא (במדבר אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את כב)מביא הם (ויקרא אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם "והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עצמם  את BÚt¯.מּׂשיאים ˙Èa ÏeÓ∑,ּפעֹור מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ְִִֶַַָ≈¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד פ"ה)וזה .(אבות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).äLî íL úîiåmiwEqRd zpFnW ©¨¨¨Ÿ¤§©©§¦
miwqFrd ,Kli`e o`MOW mipFxg`d̈©£¦¤¦¨§¥¨¨§¦
in minkgd Ewlgp ,dWn lW FzxihtA¦§¦¨¤¤¤§§©£¨¦¦

ike ,xnF` dcEdi iAx .mazMxWt` §¨¨©¦§¨¥§¦¤§¨
didWe ,zn dWnW df `Edazk ¤¨¨Ÿ¤¥§¤¤¨©

azM o`M cr `N` !?'dWn mW znIe'©¨¨¨Ÿ¤¤¨©¨¨©
iAx .rWFdi azM Kli`e o`Mn ,dWnŸ¤¦¨§¥¨¨©§ª©©¦

,xnF` (xi`n iAx :`"q) oFrnWcviM ¦§©¦¥¦¥¥©
mazM `l Kli`e o`MOW xnFl okYi¦¨¥©¤¦¨§¥¨Ÿ§¨¨

ike ,dWnxWt`did dWn iIgAW ¤§¦¤§¨¤§©¥¤¨¨
e ?mElM xqg dxFYd xtqixd`Ed ¥¤©¨¨¥§§£¥

(dWn)xnF`(ek ,`l lirl)z` gFwl' ¤¥¨©¥
'dGd dxFYd xtq!xtq' Fl `xFw Ki`e ¥¤©¨©¤§¥¥¥¤

?mlWEn iYlaE xqg FcFrA 'dxFYd©¨§¨¥¦§¦§¨
`N`did Kli`e o`MnÎKExAÎWFcTd ¤¨¦¨§¥¨¨¨©¨¨

dWnE ,xnF` `EddidazFkmzF` ¥Ÿ¤¨¨¥¨
rncAeipir Eid oazMW drWA - §¤©§¨¨¤§¨¨¨¥¨

Fzzin lr xrv aFxn zFrnC zFblFf§§¨¥©©©¦¨
(.l zegpn .eh `xzaÎ`aa ,ixtq)(`"eb):

.'ä ét ìòz` d"awd lhPW LcOll ©¦§©¤§¤¨©¤
FznWp,dwiWpAici lr zn `le ¦§¨¦§¦¨§Ÿ¥©§¥

KxC - 'dwiWp zzin'] zeOdÎK`ln©§©©¨¤¦©§¦¨¤¤
mr zcg`zn dnWPdW ,`id lWn̈¨¦¤©§¨¨¦§©¤¤¦
FgExe FadF` z` wWFPd mc`M ,DxvFi§¨§¨¨©¥¤£§

[FA zwACzn(g"na):e dxez ¦§©¤¤

(e).BúBà øBa÷iå,Fxaw in xn`p `l ©¦§Ÿ¤¡©¦§¨
oMW ,EdExaw `l mixg` miWp` ixde©£¥£¨¦£¥¦Ÿ§¨¤¥
Wi` rci `le' xn`p aEzMd KWndA§¤§¥©¨¤¡©§Ÿ¨©¦

`N` ,'Fzxaw z``EdÎKExAÎWFcTd ¤§ª¨¤¨©¨¨
FcFakAaEzMde ,FzF` xaw FnvraE ¦§§©§¨©§©¨

iR lr' eiptl xEn`d lr aqEn 'xFAwIe'©¦§¨©¨¨§¨¨©¦
''d,xnF` l`rnWi iAx .d"awd `l ©¦¦§¨¥¥Ÿ

`N` ,FzF` xaw`Ed(dWn)z` xaw ¨©¤¨¤¨©¤
e .Fnvr,o`M xEn`d 'FzF`' oFWlEdf ©§§§¨¨¨¤

'oiz`' dWlXn cg`dxFYAdidW ¤¨¦§Ÿ¨¤¦©¨¤¨¨
,oM WxFC l`rnWi iAxmpi`W ©¦¦§¨¥¥¥¤¥¨

mzErnWnM ,mixg` iRlM miWxRzn¦§¨§¦§©¥£¥¦§©§¨¨
Fnvr mc`d iRlM `N` ,dhEWRd. ©§¨¤¨§©¥¨¨¨©§

WFa `vFIMz` l`rnWi iAx WxFC ¤©¥¥©¦¦§¨¥¤
xifpA xEn`d(bi ,e xacna)z`ln mFiA' ¨¨§¨¦§§Ÿ

FzF` `iai Fxfp inild` gzR l` §¥¦§¨¦¤¤©Ÿ¤
crFn,'W FWExiR 'FzF` `iai'W`Ed ¥¤¨¦¥¤

,Fnvr z` `ianxifPd zevn ,xnFlkE ¥¦¤©§§©¦§©©¨¦
ld`l `Fal FzExifp ini EnlWp xW`M©£¤¦§§§¥§¦¨§Ÿ¤

crFn.eFa `vFIMz` WxFC `Ed ¥§©¥¥¤
milik`Od mipdMd lr xn`Pd aEzMd©¨©¤¡¨©©Ÿ£¦©©£¦¦
:mzrici `ll mil`xUil dnExY§¨§¦§§¥¦§Ÿ§¦¨¨

mzF` E`iVde'(z`Ul mdl minxFB) §¦¦¨§¦¨¤¨¥
dnW` oFr`AmdiWcw z` mlk'`xwie) £©§¨§¨§¨¤¨§¥¤

(fh ,akmzF` oi`iVn mixg` ike -z` §¦£¥¦©¦¦¨¤

minW` mnvr mipdMd `lde ,dnW`d̈©§¨©£Ÿ©Ÿ£¦©§¨£¥¦
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(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן קצת ׁשּׁשּנה על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
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(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול עדין מּתֹו לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּסס
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).ä÷æçä ãiä ìëìecId' oFWl §Ÿ©¨©£¨¨§©¨
,dWn lW eici lr fnFx 'dwfgdlATW ©£¨¨¥©¨¨¤¤¤¦¥

zFgENA dxFYd z`m`UFp didW ¤©¨©¤¨¨§¨
,eiciAxn`PW FnM(eh ,al zeny)otIe' §¨¨§¤¤¡©©¦¤

zcrd zgl ipWE xdd on dWn cxIe©¥¤Ÿ¤¦¨¨§¥ªŸ¨¥ª
z` `Vil c`n zFwfg eici Eide ,'FciA§¨§¨¨¨£¨§Ÿ¦¨¤
c`n ax mlwWn didW ,zFgENd©¤¨¨¦§¨¨©§Ÿ
mzCnE ,oa`n miaEvg Eid zFgENd]©¨£¦¥¤¤¦¨¨
[migth dWFlW iaFrA dO` lr dO ©̀¨©©¨§¦§¨§¨¦

(m"`x):

.ìBãbä àøBnä ìëìe'lFcBd `xFOd' §¨©¨©¨©¨©¨
,xnFlkE ,`xFPde lFcBd xAcOd `Ed©¦§¨©¨§©¨§©

d lMe miQpdW zFxEabdWn dUr ¨©¦¦§©§¤¨¨¤
l`xUil`xFPde lFcBd xAcOA(ixtq) §¦§¨¥©¦§¨©¨§©¨

(m"`x):
.ìàøNé ìk éðéòìoFWlA aEzMd fnx §¥¥¨¦§¨¥¨©©¨§¨

,FYrC agFxe dWn lW FzNEcB lr df¤©§¨¤¤§©©§
W`hgA l`xUi E`hgW d`x xW`M ¤©£¤¨¨¤¨§¦§¨¥§¥§

,lbrdxFAWl FAl F`UPz`zFgENd ¨¥¤§¨¦¦§¤©
xn`PW ,mdipirl(fi ,h lirl)'URz`e §¥¥¤¤¤¡©¨¤§Ÿ

ici iYW lrn mklW`e zgNd ipWA¦§¥©ªŸ¨©§¦¥¥©§¥¨¨
'mkipirl mxAW`ee ,dUr dWOW s` ¨£©§¥§¥¥¤§©¤¤¨¨
,Fnvr zrCn oMzrC dniMqd ¥¦©©©§¦§¦¨©©

xn`PW ,FYrcl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¤¤¡©
(` ,cl zeny)'mipW`xd zgNdxW` ©ªŸ¨¦Ÿ¦£¤

'YxAW,oFWNn Wxcp 'xW`' oFWlE ¦©§¨§£¤¦§¨¦§
eiUrn lr d"awd FgAXW ,'xEX`'¦¤¦§©©£¨

:Fl xn`e'YxAXW LgM xWii'(m"`x): §¨©¦©Ÿ£¤¦©§¨
dkxad z`fe zyxt zlqg



עט dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נאמר: כ)לבעלּה, ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, לגּבי (רש"י ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן קצת ׁשּׁשּנה על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻאהרן.
מכרחים  ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻויׁש
ּכאׁשר  אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻלׁשּנֹות

אהרן. הנהגת מעלת את הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹהׁשלים

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà äåäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt äåäé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'", אל אעלה ט)"ועּתה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה .""עמדּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(àé)äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

l'W'dgl qp `le Fpir dzdk `s` ¤Ÿ¨£¨¥§Ÿ¨¥Ÿ©
zOXn(ixtq)(`"eb): ¦¤¥

.äçì ñð àìåEPOn dxq `l §Ÿ¨¥ŸŸ¨¨¦¤
d,FAW zigElgl,xnFlkEhlW `l ©©§¦¤§©Ÿ¨©

oFaTx FAmizOd lM KxcMe .`l' ¦¨§¤¤¨©¥¦§Ÿ
zOW xg`l s`W ,FWExiR 'Fpir dzdk̈£¨¥¥¤©§©©¤¥

eipR x`FY KRdp `ld`xp did `le , Ÿ¤§©©¨¨§Ÿ¨¨¦§¤
,x`ze d`xn oFWNn `Ed 'Fpir'] znM§¥¥¦§©§¤§Ÿ©

'glcAd oirM Fpire' :FnM(f ,`i xacna)- §§¥§¥©§Ÿ©
[glFcAd d`xnM Ed`xnE,m"`x) ©§¥§©§¥©§©

(`"eb:g dxez
(g).ìàøNé éðáipa EMaIe' xn`p o`M §¥¦§¨¥¨¤¡©©¦§§¥

rnWn - 'dWn z` l`xUimixkGd ¦§¨¥¤Ÿ¤©§©©§¨¦
calAA la` .zxihtKFYn ,oxd` ¦§¨£¨¦§¦©©£Ÿ¦

oiA mFlW ozFpe mFlW scFx didW¤¨¨¥¨§¥¨¥

,Dlral dX` oiaE Edrxl Wi ¦̀§¥¥¥¦¨§©§¨
xn`p(hk ,k xacna)'...oxd` z` EMaIe ¤¡©©¦§¤©£Ÿ

'l`xUi ziA lM-d mB zFAxlmixkf Ÿ¥¦§¨¥§©©©§¨¦
ed mb,zFawpeil` mzad` aFxOW §©©§¥¤¥©£¨¨¥¨

dWOn dpFWA ,FzFn z` mNEM EMA¦¨¤§¤¦¤
dzid Fzbdpde ,oiCA eipR `Up `NW¤Ÿ¨¨¨¨©¦§©§¨¨¨§¨

mdilr Fzni` `dYW icM dtiTYiwxt) ©¦¨§¥¤§¥¥¨£¥¤
(f"it xfril` iaxc(l"kyn):h dxez

(i).íéðt ìà íéðt 'ä Bòãé øLàoi` £¤§¨¨¦¤¨¦¥
l` mipR eil` dNBzn didW FWExiR¥¤¨¨¦§©¤¥¨¨¦¤
lkEz `l' :Fl xn` d"awd ixdW ,mipR̈¦¤£¥¨©Ÿ©

'ipR z` z`xl(k ,bl zeny)`N` ,didW ¦§Ÿ¤¨¨¤¨¤¨¨
FA qb FAl,eil` axFwnE libx did - ¦©¨¨¨¦§¨¥¨

oiprM .dvFxW zr lkA eil` xAcnE§©¥¥¨§¨¥¤¤¨¦§¨
xn`PW(l ,al zeny)l` dlr` dYre' ¤¤¡©§©¨¤¡¤¤

''dmdl xn` lbrd dUrn xg`l]§©©©£¥¨¥¤¨©¨¤
'd l` dlr` dYre :l`xUil dWn¤§¦§¨¥§©¨¤¡¤¤
crA mkilr xRkl mkilr lNRzdl§¦§©¥£¥¤§©¥£¥¤§©
,ipW gqR zWxtA ok FnkE .[mkz`Hg©©§¤§¥§¨¨©¤©¥¦
dOl' :dWnl Exn`e mi`nHd E`AWM§¤¨©§¥¦§¨§§¤¨¨
'd oAxw z` axwd iYlal rxBp¦¨©§¦§¦©§¦¤¨§©

:mdl xn` ,'FcrnAdrnW`e Ecnr' §Ÿ£¨©¨¤¦§§¤§§¨
'mkl 'd dEvI dn(g ,h xacna).ixd ©§©¤¨¤£¥

xAcl cinY oOEfnE okEn dWn didW¤¨¨¤¨§¨¨¦§©¥
dzid utgW onf lkaE ,d"awd l ¤̀§¨§©¤¨©¨§¨
x`W KxcM `le ,eilr dxFW d`Eap§¨¨¨¨§Ÿ§¤¤§¨
mdil` `A did 'd xaCW mi`iaPd©§¦¦¤§©¨¨¨£¥¤
oeEkl mifRgpe mildap Eide ,mF`zR¦§§¨¦§£¦§¤§¨¦§©¥

DlAwl mYaWgn oikdlE mYrCm"anx) ©§¨§¨¦©£©§¨§©§¨
(e"d f"t dxezd iceqi 'ld:`i dxez

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i ycew zayl inei xeriy

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְִִ
והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו (לעיל ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא " ּדעת והסּכימה לעיניכם", ׁשּנאמר:ואׁשּברם י)לדעּתֹו, ּכח(לעיל ייׁשר ׁשּברּת", "אׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
פז)ׁשּׁשּברּת :(שבת ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, ּכל (נדרים אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית  אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחדׁש

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ב.ּברא קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ו) ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות .פירוש

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּכל  ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניהם?יׂשראל", הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י הּׁשפחֹות,(הובא עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול עדין מּתֹו לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹאינּה
ׁשהרי  ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹועל־ּפי־זה
מׁשה  ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמּובן
לא  חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרּבנּו,

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהּסס
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ai).ä÷æçä ãiä ìëìecId' oFWl §Ÿ©¨©£¨¨§©¨
,dWn lW eici lr fnFx 'dwfgdlATW ©£¨¨¥©¨¨¤¤¤¦¥

zFgENA dxFYd z`m`UFp didW ¤©¨©¤¨¨§¨
,eiciAxn`PW FnM(eh ,al zeny)otIe' §¨¨§¤¤¡©©¦¤

zcrd zgl ipWE xdd on dWn cxIe©¥¤Ÿ¤¦¨¨§¥ªŸ¨¥ª
z` `Vil c`n zFwfg eici Eide ,'FciA§¨§¨¨¨£¨§Ÿ¦¨¤
c`n ax mlwWn didW ,zFgENd©¤¨¨¦§¨¨©§Ÿ
mzCnE ,oa`n miaEvg Eid zFgENd]©¨£¦¥¤¤¦¨¨
[migth dWFlW iaFrA dO` lr dO ©̀¨©©¨§¦§¨§¨¦

(m"`x):

.ìBãbä àøBnä ìëìe'lFcBd `xFOd' §¨©¨©¨©¨©¨
,xnFlkE ,`xFPde lFcBd xAcOd `Ed©¦§¨©¨§©¨§©

d lMe miQpdW zFxEabdWn dUr ¨©¦¦§©§¤¨¨¤
l`xUil`xFPde lFcBd xAcOA(ixtq) §¦§¨¥©¦§¨©¨§©¨

(m"`x):
.ìàøNé ìk éðéòìoFWlA aEzMd fnx §¥¥¨¦§¨¥¨©©¨§¨

,FYrC agFxe dWn lW FzNEcB lr df¤©§¨¤¤§©©§
W`hgA l`xUi E`hgW d`x xW`M ¤©£¤¨¨¤¨§¦§¨¥§¥§

,lbrdxFAWl FAl F`UPz`zFgENd ¨¥¤§¨¦¦§¤©
xn`PW ,mdipirl(fi ,h lirl)'URz`e §¥¥¤¤¤¡©¨¤§Ÿ

ici iYW lrn mklW`e zgNd ipWA¦§¥©ªŸ¨©§¦¥¥©§¥¨¨
'mkipirl mxAW`ee ,dUr dWOW s` ¨£©§¥§¥¥¤§©¤¤¨¨
,Fnvr zrCn oMzrC dniMqd ¥¦©©©§¦§¦¨©©

xn`PW ,FYrcl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¤¤¡©
(` ,cl zeny)'mipW`xd zgNdxW` ©ªŸ¨¦Ÿ¦£¤

'YxAW,oFWNn Wxcp 'xW`' oFWlE ¦©§¨§£¤¦§¨¦§
eiUrn lr d"awd FgAXW ,'xEX`'¦¤¦§©©£¨

:Fl xn`e'YxAXW LgM xWii'(m"`x): §¨©¦©Ÿ£¤¦©§¨
dkxad z`fe zyxt zlqg



פ
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øåôë íåé úéøçùì äøèôäæð ÷øô äéòùé
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:åéìáàìå Bì íéîçðèéíBìL íéúôN áéð àøBa|:åéúàôøe ýåýé øîà áBøwìå ÷Bçøì íBìL ¦ª¦²−§©«£¥¨«¥−¦´§¨®̈¦¨¸¨¹¨«¨¯§©¨²¨©¬§Ÿ̈−§¨¦«
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:íëìB÷ íBøna réîLäì íBië eîeöú-àìäóëìä BLôð íãà úBpr íBé eäøçáà íBö äéäé äæëä «Ÿ¨´©½§©§¦¬©©¨−«§¤«£¨¤À¦«§¤¸´¤§¨¥½²©¬¨−̈©§®£¨¸Ÿ

:ýåýéì ïBöø íBéå íBö-àø÷z äæìä révé øôàå ÷Nå BLàø ïîâàkåçzt eäøçáà íBö äæ àBìä §©§¹ŸŸÀ§©³¨¥̧¤¸©¦½©£¨¤¸¦§¨½§¬¨−©«Ÿ̈«£´¤»´¤§¨¥¼¼©¥̧©̧

:e÷zðz äèBî-ìëå íéLôç íéöeöø çlLå äèBî úBcâà øzä òLø úBaöøçæárøì ñøô àBìä ©§ª´¤½©©¥−£ª´®̈§©©³§¦¸¨§¦½§¨−̈§©¥«£¸¨³Ÿ¨¨¥¸

:ílrúú àì EøNaîe Búéqëå íør äàøú-ék úéá àéáz íéãeøî íéiðrå EîçìçøçMk ò÷aé æà ©§¤½©«£¦¦¬§¦−¨´¦¨®¦¦«¦§¤³¨Ÿ¸§¦¦½¦§¨§−¬Ÿ¦§©¨«¨´¦¨©³©©̧©¸

éðôì Cìäå çîöú äøäî Eúëøàå EøBà:Eôñàé ýåýé ãBák E÷ãö Eèäðré ýåýéå àø÷z æà ¤½©«£ª¨§−§¥¨´¦§®̈§¨©³§¨¤̧¸¦§¤½§¬§Ÿ̈−©«©§¤«¨³¦§¨¸©«Ÿ̈´©«£¤½

:ïåà-øaãå òaöà çìL äèBî EëBzî øéñz-íà éðpä øîàéå òeLzéLôðå ELôð árøì ÷ôúå §©©−§Ÿ©´¦¥®¦¦¨¦³¦«§¸½̈§©¬¤§©−§©¤¨«¤§¨¥³¨«¨¥¸©§¤½§¤¬¤

:íéøävk Eúìôàå EøBà CLça çøæå réaNz äðrðàéELôð úBçöçöa réaNäå ãéîz ýåýé Eçðå ©«£−̈©§¦®©§¨©³©¸Ÿ¤¸¤½©«£¥¨«§−©¨«¢¨«¦§¨«£´§Ÿ̈»¨¦¼§¦§¦³©§©§¨¸©§¤½

éúîörå:åéîéî eáfëé-àì øLà íéî àöBîëe äåø ïâk úééäå õéìçé EáéíìBò úBáøç Enî eðáe §©§Ÿ¤−©«£¦®§¨¦̧¨̧§©´¨¤½§¨´©½¦£¤¬«Ÿ§©§−¥¨«¨³¦§¸¨§´½̈

ì úBáéúð ááBLî õøt øãb Eì àø÷å íîB÷z øBãå-øBã éãñBî:úáLâéEìâø úaMî áéLz-íà «§¥¬«¨−§¥®§Ÿ̈³§¸Ÿ¥´¤½¤§¥¬§¦−¨¨«¤¦¨¦³¦©¨¸©§¤½

éëøc úBNrî Bzãaëå ãaëî ýåýé LBã÷ì âðò úaMì úàø÷å éLã÷ íBéa Eöôç úBNràBönî E £¬£¨¤−§´¨§¦®§¨¸̈¨©©¹̈ÀŸ¤¦§³§Ÿ̈¸§ª½̈§¦©§¸¥«£´§¨¤½¦§¬

:øác øaãå Eöôçãéákøäå ýåýé-ìr âprúz æàézézìëàäå õøà éúîa-ìr Eá÷ré úìçð E ¤§§−§©¥¬¨¨«À̈¦§©©¸©§Ÿ̈½§¦§©§¦−©¨´¢¥®̈¤§©«£©§¦À©«£©¸©«£´Ÿ

éáà:øac ýåýé ét ék E ¨¦½¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«

øåôë íåé äçðîì äøèôäà ÷øô äðåé
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ãàBáî ìBãbä íiä-ãrå íézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½§©©¨¬©¨−§´

:íëìeáb äéäé LîMääéðôì Léà ávéúé-àìéiç éîé ìk ECnr äéäà äLî-ír éúééä øLàk E ©¨®¤¦«§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈

:jáærà àìå Etøà àìåézraLð-øLà õøàä-úà äfä írä-úà ìéçðz äzà ék õîàå ÷æç ¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®¦´©À̈©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦

:íäì úúì íúBáàìæì ãàî õîàå ÷æç ÷øécár äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNrì øîL ©«£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ©«£Æ§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½

:Cìz øLà ìëa ìékNz ïrîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìàçétî äfä äøBzä øôñ Leîé-àìE ©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¨¸©¤¹¦¦À

:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Ba áeúkä-ìëk úBNrì øîLz ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©«£½§¨©¨−®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«

èéúéeö àBìäéýìû ýåýé Enr ék úçz-ìàå õørz-ìà õîàå ÷æç E:Cìz øLà ìëa Eéåöéå £³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©¥¨®¦³¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©§©´

:øîàì írä éøèL-úà rLBäéàéäãö íëì eðéëä øîàì írä-úà eeöå äðçnä áø÷a | eøár §ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©«£¤À§©³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥¨®

ìL | ãBòa ékíëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì äfä ïcøiä-úà íéøár ízà íéîé úL ¦º§´§´Ÿ¤¨¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:dzLøì íëì ïúðáé:øîàì rLBäé øîà äMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìåâéøácä-úà øBëæ Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ¨Æ¤©¨½̈

:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå íëì çéðî íëéäìà ýåýé øîàì ýåýé-ãár äLî íëúà äeö øLà£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ

ãéå ïcøiä øára äLî íëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLðíéLîç eøárz ízà §¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹

:íúBà ízøærå ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôìåèänä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãr ¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−¨«©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¨

íëì ïúð | øLà dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå íäì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈£¤´¨©´¨¤À

:LîMä çøæî ïcøiä øára ýåýé ãár äLîæèäNrð eðúéeö-øLà ìk øîàì rLBäé-úà eðriå Ÿ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬©¨«¤©©£½¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ£¤¦¦¨̧Æ©«£¤½

:Cìð eðçìLz øLà-ìk-ìàåæééìà òîLð ïk äLî-ìà eðrîL-øLà ìëkéýìû ýåýé äéäé ÷ø EE §¤¨£¤¬¦§¨¥−¥¥«§³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−¦§©´¥¤®©Â¦«§¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ

:äLî-ír äéä øLàk Cnrçéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkéøác-úà òîLé-àìå Eìëì E ¦½̈©£¤¬¨−̈¦¤«¨¦º£¤©§¤´¤¦À§«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ

:õîàå ÷æç ÷ø úîeé epeöz-øLà£¤§©¤−¨®©−£©¬¤«¡¨«

`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.g"kyz'd ,dgpn zltz ixg` ,mixetikd mei axr

בכל 1יתן  ממש בפועל ויומשך עילאה, ותשובה פנימית, תשובה אמיתית, לתשובה התעוררות השי"ת
וטוב  שמחה ומתוך הרחבה, מתוך להבא, על טובה וקבלה העבר על גמורה חרטה שתהי' ואחת, אחד

יתברך. רצונו לקיים לבב

גם  הגשמיים ובענינים הרוחניים בענינים ומתוקה, טובה לשנה טובה חתימה וגמר חתימה שתהי'
רויחי. ומזוני חיי בבני ויתברכו בהידור, מצוות ולקיים תורה ללמוד יוכלו לבב וטוב שמחה שמתוך יחד,

היעוד  יקויים ממש שלו,2ובקרוב "הקהל" מצות יקיים שהקב"ה והיינו, הנה", ישובו גדול "קהל
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו", ויולדת הרה ופסח עור "בם כולם, -3ש"ישובו" ועד ,

פרסה" תשאר אתם"4ש"לא וזהבם ו"כספם יבוא 5, צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,
רצון. יהי כן אמן דידן, בעגלא לארצנו, קוממיות ויוליכנו

eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.g"kyz'd ,ixcp lk iptl ,mixetikd mei axr

אברכם"1"וידבר  ואני גו' ושמו גו', ישא גו', יאר גו', יברכך גו', דבר .2גו',

בטוב  ומתוקה טובה לשנה טובה חתימה וגמר בחתימה יחד וכולכם מכם אחד כל את יברך השי"ת
טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה

החסידות, ובלימוד הנגלה בלימוד ומופלגה רבה הצלחה - וביחוד ידיכם, מעשה בכל הצלחה כולל
בהידור, המצוות קיום - מעשה לידי  מביא יהי' והלימוד

כולו, העולם ואת בעולם) וחלקו אמותיו (ד' הפרטי העולם את לכבוש ועי"ז

שמחה, מתוך ית', לו דירה מהעולם לעשות - התפלה עבודת עם (במצוות) ובעבודתם התורה ובלימוד
רבה. בהצלחה

הנגלה  בלימוד ושקידה התמדה ע"י צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את לקרב ועי"ז
בקרוב  משיחא מלכא דא מר וקאתי חוצה, המעיינות שיפוצו שתפעלו באופן - ועד החסידות, ובלימוד

רצון. יהי כן אמן ממש,
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בלקו"ש 1) ונדפס (באידית, שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .381 ע' ח"ט

המו"ל.
ז.2) לא, ירמי'

ט.)3 יו"ד, בא
כו.4) שם,
ט.5) ס, ישעי'

•

בלקו"ש 1) ונדפס (באידית שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
המו"ל. ע"י מ"מ ניתוסף זו במהדורא ואילך. 381 ע' ח"ט

כבֿכז.2) ו, נשא



פד

יום ראשון - ד' תשרי
מפרק כג 

עד סוף פרק כח
ופרקים צז-צט

יום רביעי - ז' תשרי
מפרק לט 

עד סוף פרק מג  
ופרקים קו-קח

יום שני - ה' תשרי
מפרק כט 

עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב

יום חמישי - ח' תשרי
מפרק מד 

עד סוף פרק מח
ופרקים קט-קיא

יום שלישי - ו' תשרי
מפרק לה 

עד סוף פרק לח
ופרקים קג-קה

יום שישי - ט' תשרי
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד
ופרקים קיב-קיד

שבת קודש - י' תשרי
פרק כ, מפרק נה עד סוף פרק נט

קודם כל נדרי: קטו-קכג. קודם השינה: קכד-קלב.
אחר מוסף: קלג-קמא. אחר נעילה: קמב-קנ.

לשבוע יום־הכיפורים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' ראשון יום
אגרת כ  ,260 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
ãøôð,éøîâì,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,äàéøác ÷ézòzeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
miyibxnd mi`xapa
lre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn jk ici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn
"d`ixa"d mler ly
,epnn dhnly zenlerde
milv`pd enk mpi`y
,"el jenqe elv`" mdy

mi`xape d`ixa ly oipr df `l` ,zewl` mr micge`ne miaexw
.dkelnd oipr `hazn mdilryéeaø íâåíéàøápä §©¦©¦§¨¦

ïúe÷lçúäåzexnl ,ezlefn dpey `xap lky -çëa eàøápL §¦§©§¨¤¦§§§Ÿ©
"óBñ-ïéà"ä`edy -úéìëúa ãçéîe ãéçéhad ilan ixd - ¨¥¨¦§ª¨§©§¦

"cgeine cigi" `edy "seq oi`"d gekn mi`a mi`xapdy dn lr
,zewlgzde lecb ieaix mda eidiy z`f lka ,zilkzaàeä

,úeëìnî ïéàöBiä úBiúBàä éeaø éãé-ìòz`xwpd -ét" ©§¥¦¨¦©§¦¦©§¦
,"íàáö ìk åét çeøáe" ,"'äaezky enk -33'd xaca)" : §©¦¨§¨¨

,mi`xapd lk - "m`av lk eit gexae (eyrp minyúBàöBî 'äå§§
ätäa mc`ay myk ,dlrnly -yngn xeaicd zeize` ze` ©¤

odn ,dtd ze`ven yng dlrnl mb opyi jk ,dtd ze`ven
,dlrnly xeaicd zeize` ze`aúBøeáb 'äî ïäyng - ¥¥§

,dxeabd zepiga.àá÷eðc,"zekln"ay -úàæìåokle - §§¨§¨Ÿ
úàø÷ð,"zekln" -,"àéìbúàc àîìò"ly mlerd - ¦§¥©§¨§¦§©§¨

,zelbzdïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà øBà çk äìâð da ék¦¨¦§¨Ÿ©¥¦§Ÿ¥¥©¦
,ìeìòå älò éãé-ìò àlL,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir" - ¤Ÿ©§¥¦¨§¨

geke ,"seq oi`"d geka wx `id "oi`n yi" z`ixa eli`edf`a
,"zeliv`c zekln"a ielibaúBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáà- £¨§¦¨¦

,"zekln"d zxitq iptlyìzLäa eìöàð,ìeìòå älò úeìL ¤¤§§¦§©§§¦¨§¨
.dcáì äîëça Laìî àeä óBñ-ïéàä øBàåitk "dnkg" - §¨¥§ª¨§¨§¨§©¨

dnkgde" ,"oi`n yi" oirk `id "seq oi`"n `idyoi`n,"`vnz

oi` xe`" xi`n "dnkg" ici lre) "dnkg"a xi`n "seq oi` xe`"e
epiax w"k ztqed .(zexitqd x`y lka "seqoia dxizq oi`e :

ik 'ln `edc z`f zrcene 'ek egka ecal `ed - d`ixac l"pd
:áeúkL eäæådxivi xtqa -34:zexitq xyr oipra ,õeòð" §¤¤¨¨

,"ïôBña ïúlçz- §¦¨¨§¨
`idy) "dligz"dy
z`vnp (y`xdn dlrnl

seqaxzei daexn dcna
"y`x"d .y`xa xy`n
zxitq `ed ,zexitqa
y`x z`xwpd) "dnkg"d
ziy`x" ,ziy`xe

("dnkg35"dligz"de ,
`id y`xdn dlrnly
ixd ."xzk"d zxitq
zxitq ,"dligz"dy
z`vnpe "uerp" ,xzkd
,zexitqd ly seqa
,"zekln"d zxitq
,zexitqd lka dpexg`d
ïéa òvîî àeä øúk ék¦¤¤§ª¨¥

ìéöànäoi`" `edy - ©©£¦
,"seq,íéìöàpì,leab ly oipr mdy -Ba Léå,"xzk"a - ©¤¡¨¦§¥

.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàä äðéçaizy likn rvenn lk ,oky - §¦¨¨©£¨¤¨¥
oia rvenn "xzk"y oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd
xe`"n mb ekeza llek `edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`"
likn "xzk"y "seq oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi`
,"dligz"d `ide ,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza
xkfpke ,"zekln"a z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad
,"oi`n yi" `exal "seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl

àø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"exn`na xne`y itk - §¨¥¦§¨¤¤©§
oeilr xzk" - xdef ipewizay "edil` gzt"edi`xzk (`ed)

,"zekln,Cìîì àlà øúk ïéà ékxwir - o`k xacd jk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤
("xzk"ay) "seq oi`"d oipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr

,"zekln"líâåepnny iptn wx `l "zekln xzk" `xwp xzk - §©
yi envr "xzk"ay `l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp

"zekln" ly oiprdúeëìî àéä óBñ-ïéàc äðBøçà äðéça ék¦§¦¨©£¨§¥¦©§
óBñ-ïéàc36,ixdy ,"zekln" ly oiprd mb yi "xzk"ay ixd - §¥

,"seq oi`c zekln" `id "seq oi`" ly dpexg`d dpigadïëìå§¨¥
.äìòîì ähnî "øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb- ©©©§©£¦¦§¨¤¤¦©¨§©§¨

dpezgzd dxitqdn ,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk
mya ,dpexg`d dxitqd ,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql
zpiga z`vnp day iptn z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk"
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ùã÷ä úøâà
úååäúä ø÷éòù úàæ úòãåî íðîà
äùòðù úåìéöàã 'ìîî àåä éøîâì ãøôð øáãå ùéä
éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
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פה ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' ראשון יום
אגרת כ  ,260 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
ãøôð,éøîâì,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,äàéøác ÷ézòzeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
miyibxnd mi`xapa
lre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn jk ici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn
"d`ixa"d mler ly
,epnn dhnly zenlerde
milv`pd enk mpi`y
,"el jenqe elv`" mdy

mi`xape d`ixa ly oipr df `l` ,zewl` mr micge`ne miaexw
.dkelnd oipr `hazn mdilryéeaø íâåíéàøápä §©¦©¦§¨¦

ïúe÷lçúäåzexnl ,ezlefn dpey `xap lky -çëa eàøápL §¦§©§¨¤¦§§§Ÿ©
"óBñ-ïéà"ä`edy -úéìëúa ãçéîe ãéçéhad ilan ixd - ¨¥¨¦§ª¨§©§¦

"cgeine cigi" `edy "seq oi`"d gekn mi`a mi`xapdy dn lr
,zewlgzde lecb ieaix mda eidiy z`f lka ,zilkzaàeä

,úeëìnî ïéàöBiä úBiúBàä éeaø éãé-ìòz`xwpd -ét" ©§¥¦¨¦©§¦¦©§¦
,"íàáö ìk åét çeøáe" ,"'äaezky enk -33'd xaca)" : §©¦¨§¨¨

,mi`xapd lk - "m`av lk eit gexae (eyrp minyúBàöBî 'äå§§
ätäa mc`ay myk ,dlrnly -yngn xeaicd zeize` ze` ©¤

odn ,dtd ze`ven yng dlrnl mb opyi jk ,dtd ze`ven
,dlrnly xeaicd zeize` ze`aúBøeáb 'äî ïäyng - ¥¥§

,dxeabd zepiga.àá÷eðc,"zekln"ay -úàæìåokle - §§¨§¨Ÿ
úàø÷ð,"zekln" -,"àéìbúàc àîìò"ly mlerd - ¦§¥©§¨§¦§©§¨

,zelbzdïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà øBà çk äìâð da ék¦¨¦§¨Ÿ©¥¦§Ÿ¥¥©¦
,ìeìòå älò éãé-ìò àlL,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir" - ¤Ÿ©§¥¦¨§¨

geke ,"seq oi`"d geka wx `id "oi`n yi" z`ixa eli`edf`a
,"zeliv`c zekln"a ielibaúBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáà- £¨§¦¨¦

,"zekln"d zxitq iptlyìzLäa eìöàð,ìeìòå älò úeìL ¤¤§§¦§©§§¦¨§¨
.dcáì äîëça Laìî àeä óBñ-ïéàä øBàåitk "dnkg" - §¨¥§ª¨§¨§¨§©¨

dnkgde" ,"oi`n yi" oirk `id "seq oi`"n `idyoi`n,"`vnz

oi` xe`" xi`n "dnkg" ici lre) "dnkg"a xi`n "seq oi` xe`"e
epiax w"k ztqed .(zexitqd x`y lka "seqoia dxizq oi`e :

ik 'ln `edc z`f zrcene 'ek egka ecal `ed - d`ixac l"pd
:áeúkL eäæådxivi xtqa -34:zexitq xyr oipra ,õeòð" §¤¤¨¨

,"ïôBña ïúlçz- §¦¨¨§¨
`idy) "dligz"dy
z`vnp (y`xdn dlrnl

seqaxzei daexn dcna
"y`x"d .y`xa xy`n
zxitq `ed ,zexitqa
y`x z`xwpd) "dnkg"d
ziy`x" ,ziy`xe

("dnkg35"dligz"de ,
`id y`xdn dlrnly
ixd ."xzk"d zxitq
zxitq ,"dligz"dy
z`vnpe "uerp" ,xzkd
,zexitqd ly seqa
,"zekln"d zxitq
,zexitqd lka dpexg`d
ïéa òvîî àeä øúk ék¦¤¤§ª¨¥

ìéöànäoi`" `edy - ©©£¦
,"seq,íéìöàpì,leab ly oipr mdy -Ba Léå,"xzk"a - ©¤¡¨¦§¥

.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàä äðéçaizy likn rvenn lk ,oky - §¦¨¨©£¨¤¨¥
oia rvenn "xzk"y oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd
xe`"n mb ekeza llek `edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`"
likn "xzk"y "seq oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi`
,"dligz"d `ide ,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza
xkfpke ,"zekln"a z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad
,"oi`n yi" `exal "seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl

àø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"exn`na xne`y itk - §¨¥¦§¨¤¤©§
oeilr xzk" - xdef ipewizay "edil` gzt"edi`xzk (`ed)

,"zekln,Cìîì àlà øúk ïéà ékxwir - o`k xacd jk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤
("xzk"ay) "seq oi`"d oipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr

,"zekln"líâåepnny iptn wx `l "zekln xzk" `xwp xzk - §©
yi envr "xzk"ay `l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp

"zekln" ly oiprdúeëìî àéä óBñ-ïéàc äðBøçà äðéça ék¦§¦¨©£¨§¥¦©§
óBñ-ïéàc36,ixdy ,"zekln" ly oiprd mb yi "xzk"ay ixd - §¥

,"seq oi`c zekln" `id "seq oi`" ly dpexg`d dpigadïëìå§¨¥
.äìòîì ähnî "øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb- ©©©§©£¦¦§¨¤¤¦©¨§©§¨

dpezgzd dxitqdn ,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk
mya ,dpexg`d dxitqd ,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql
zpiga z`vnp day iptn z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk"
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ùã÷ä úøâà
úååäúä ø÷éòù úàæ úòãåî íðîà
äùòðù úåìéöàã 'ìîî àåä éøîâì ãøôð øáãå ùéä
éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
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ixyzפו 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zexitql xi`n dfe ,"xzk"dly ote`a "zekln"n dlrnly
"zeliv`c zekln"ay df cvn `ed xen`d lk ,"xfeg xe`"

y gekd `hazn,"oi`n yi" z`ixa oipra "seq oi`" l
"cxtp xac"e "yi" mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny

.zewl`n (mzybxda)
df ixd - mi`xapa eli`e

`hazny wxgekdly
yi" `exal "seq oi`"
xyt` i` la` ,"oi`n

jkl `exwlzelbzdly
oky ,"seq oi` xe`"
miyibxn ixd mi`xapd
- "yi" ze`ivnl mnvr

ixd df oi`ielibxe`" ly
epax xiaqi oldl ;"seq oi`
xac ly ezin`ly ,owfd
mb "zekln" cvn mixvep

mdy mipiprielibly
,"seq oi` xe`"e zewl`
zcila `ed xacdy itk

itke ,zewl` ixd od zenypy ,"zekln"ny zenypd zeedzde
oiprd mb "zekln" cvn yi ,`xap ly mevnva d`a zewl`y

lyieliby ,"seq oi` xe`"e zewl`okl`nlr" `xwp df
ef dxitq ici lry - ,zelbzd ly zenler - "`ilbz`cdlbzp

d wx `le) zenlera "seq oi` xe`"gek`haznd "seq oi`" ly
mlrd ly oipr df lirl xaqedy itky ,mi`xapd zeedzda

.("yi" ze`ivnl mnvr miyibxnd mi`xapaíb äîe37ék , ©©¦
,äpnî ¯ úBîLpä úàéøa,"zekln"n -øáãå Lé úBéäì §¦©©§¨¦¤¨¦§¥§¨¨

,äàéøaä íìBòa Bîöò-éðôa ãøôðod zenypdy itk `l - ¦§¨¦§¥©§§¨©§¦¨
`le zelha ,zewl` ly zedn my ody ,"zeliv`"d mlera
mlera od zenypdy enk `l` ,"yi"l onvr zeyibxn
mr cgie ,"cxtp xac"e "yi"l onvr zeyibxn od my ,"d`ixa"d

,zenlera zewl` zekiynne zewl` ly oipr od jkådn - §
,"zekln"n ze`a zenypy,"äãéì" íLa àø÷ðmiwewfy - ¦§¨§¥¥¨

,"seq oi`" ly cgein oeilr gekl jklóeñ-íé úòéø÷k- ¦§¦©©
yxdefa jk lr xne`38."àéìz à÷ézòá"cielz xacdy - ¦§©¦¨©§¨

."xzk"d zeinipt `ede ,zenlern lcape wzrp `edy "wizr"a
xewne y`x - jix` ,"jix`"e "wizr" ixd mpyi "xzk"a ,oky
lry myke ."seq oi`" ly dpexg`d dpigad - wizre ,milv`pl
zcill mb jk ,("seq oi`"n) "wizr" ly gek yxcp seq mi zrixw

df dlawa xaecny itky ,zenypdeze`mi zrixw ly oipr
epax xiaqi oldl ."seq oi`" ly cgein gek jk lr mb yxcp ,seq

l wx `ly ,owfdzcilm` ik ,"seq oi`" ly gek yxcp zenypd
d oipr lr mbxeairzexe` miyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly

."seq oi`" cr mipeilr,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨¢¨¦
,çñt ìL éòéáL ãò úøöò éðéîL ìL âeefîaezky - ¦¦¤§¦¦£¤¤©§¦¦¤¤©

dlawa39,"zenyp ciledl" beeifde cegid `ed zxvr ipinyy
,seq mi zrixw onfa ,gqt ly iriaya `id "zenypd zcil"e
ìecb Bîk àeä§¦

ïétðà¯øéòæàá÷eðå- §¥©§¦§§¨
oitp` xirf) `"f" zexitqd
"zekln"e (zecn -
ok iptl ody ,zeliv`c

zelcbzne ,mlrdaïèáa§¤¤
,"äàlò ànà"- ¦¨¦¨¨

"dpia" zeinipta
,zeliv`céãé-ìò àeäL¤©§¥

ànà"î íéðBéìò úBøBà¤§¦¥¦¨
,"äàlòzxitq - ¦¨¨
,"dpia"däìòîlîe¦§©§¨

,óBñ-ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥
da Laìúnä"dpia"a - ©¦§©¥¨

xirf") p"ef lecib myl -
("zekln"e "oitp`'è ìk̈

.äãéì éçøé 'æ Bà`ni`"n "zeclep" zeliv`c "p"ef" -d`lir," ©§¥¥¨
`ni`"a mb jke ,zeliv`c "dpia"d`zzleciby ,"zekln"a ,

xe`"n dkynde mipeilr zexe` ici lr ok mb `ed day zenypd
."seq oi`íìBòì íéëàìîe úBîLð úàéøáa àeä äëëå§¨¨¦§¦©§¨©§¨¦§¨
.äàéøaäoi` xe`" cr ,mipeilr zexe` ici lr ok mb dfy - ©§¦¨

wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl ."zekln"a mikynpd ,"seq
xearzcild xeare zenypdxeairik ,mipeilr zexe` mikynp

,xeaird zeidl lkeiy ,xeair ly oiprd yxey xear mb m`
.mipeilr zexe` zkyndl ok mb miwewfLøLå øwéò ìk ,íâå§©¨¦©§Ÿ¤

L ätéhä,"zekln" -,"ïétðà øéòf"î úøaòúîe úìa÷n ©¦¨¤§©¤¤¦§©¤¤¦§¥©§¦
,(zecn) -,"ànàå àaà"c ïéçnî àeä,"dpia"e "dnkg" - ¦Ÿ¦§©¨§¦¨

âeeæ ìëáely oipr jkn jyneiy ,"dpia"e "dnkg" ly - §¨¦
,dcledúëLîðdtihd -"ànàå àaà"ì,"dpia"e "dnkg" - ¦§¤¤§©¨§¦¨
éøà"îïéà ãò äìòîì äìòîlîe ,"ïéîBé ÷ézò"å "ïétðà C ¥£¦©§¦§©¦¦¦§©§¨§©§¨©¥

àá÷epä úãéì ãò ,ïéçîa íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ- ©¤©Ÿ§¤§¥§Ÿ¦©¥©©§¨
,dlbn "zekln"íìBòì úBìëéääå íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦§©¥¨§¨

éãé-ìò ,Lnî óBñ-ïéà øBà éelb eäfL ,àöîð .äàéøaä©§¦¨¦§¨¤¤¦¥©¨©§¥
.äãläå øeaòän dkynd wx `l -gekzkynpd ,"seq oi`"d ¨¦§©¥¨

ly oipr mb m`Îik ,mi`xapd zeedzda "zekln" iciÎlrielib
dn ixd ,zenypd zcile xeaird iciÎlr `ay "seq oi` xe`"n
- zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" z`xwp "zekln"y

d dlbzn dciÎlry iptn wx epi`gekmi`xapa "seq oi`"n
xe`"e zewl` ly ynn zelbzd mb m`Îik ,mlrd ly ote`a

.zenyp iciÎlr dyrp dfy itk zenlera "seq oi`
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ùã÷ä úøâà
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'כו הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי - בהנ"ל סתירה שאין ביותר יובן "שעי"ז
ב.38.וההיכלות". נב, וש"נ.39.ח"ב ב. טז, צו לקו"ת ראה

ixyz 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ה' שני יום
,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáe- ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy itk
ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef "zexitq"a

,'ied my ly dpexg` 'd ze`däøBzäå"zexitq"a `idy itk - §©¨
,'ied my ly zeize`ae

`id"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦
ze`d ,(zecn)ìL å"àå̈¤

íâä ,ä"éåä íL- ¥£¨¨£©
,zexnläìòîlLitk - ¤§©§¨

od dxeze zeevny
"xzk" zbixcnaéøà"aC §£¦

ïä úBönä "ïétðà©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"a- §ª§©§¨

lry siwnae "zlebleb"a
,oigend,"úéðeðáì"a- §©§¦

micqg) "oael" zpigaa
,("oitp` jix`" lyàéä¦

àúeâìt"ác "àçøà"ä̈¨§¨§¤©§¨
,"éøòNc"gxe`"d - §©£¥

zewlgzda yiy (jxcd)
,zexryd lyïéçøà â"éøúì àâltúîc613Îl miwlgznd - §¦§©§¨§©§©¨§¦

zekynde mikxc,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàcdxez ly - §©§¨¤¦§¥©§¦
"`zlbleb" zpigaa od zeevndy ixd ,"oitp` xirf"a xy`

,"dnkg" oigenn dlrnly ,siwneà÷ôðc äøBzä LøLå§Ÿ¤©¨§¨§¨
"äàlò äîëç"îwx `id - "dpeilr dnkg"n d`ay -d`a ¥¨§¨¦¨¨

,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy la` ,"d`lir dnkg"n
éøà"c "äàîéúñ àçî"a àeä,"ïétðà C`gen" zpigaa - §Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦

,"xzk"ay dnezq dnkg - oitp` jix` ly "d`nizqeðéäå- §©§
dlrnly (dnezq) "d`nizq dnkg"a `id dxeza dpiga efi`

,dbydne lkyn ixnbl,úBönä éîòèc äîëçämdy - ©¨§¨§©£¥©¦§
,zeevnd inrh dlbi `ed giynd z`iaa wxe ,"mlrpe mezq"
itk ,ixd .dnezqd dnkgd ,"d`nizq dnkg" dlbzz f`y
xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy
oigend oipr ,"d`nizq dnkg"a `id dxezy ,dxez xy`n
siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a od zeevn eli`e ,"xzk"ay
itky xacd ,`eti` ,cvik .xzkay d`nizq dnkgn dlrnly
dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a od zeevne dxezy
ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn) zeevnd on dlrnl
itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a `id dxeze ,'ied my
xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy

:owfd epax uxzn ?dxezd oipr xy`níúBçk àeäL àlà¤¨¤©¨

,Ctäúnäeilry xaca ixd ,oini cv `ed mzegay dny - ©¦§©¥
,mzega "hlea"y dn mb oke ;jtidl oke ,l`ny cv `ed minzeg
mzegay zerewyd zeize`de ,minzeg eilry xaca "rwey"
zbixcny ,o`k jk - minzeg eilry xaca zehlea ze`vei
,"xzk"a ody itk zeevnd
,zelylzydn dlrnla
,xzei dpeilr dbixcna
zelylzyda zcxei
oiprn dhnl zexitqd
dxezd "xzk"ay ,dxezd
dpezgz dbixcna `id
.zeevn xy`n xzei
,"ïôBña ïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨§¨
dbixcnde "dligz"dy -
myy ,"xzk"ay dpeilrd
dverp ,zeyxyen zeevnd
dpexg`d dbixcnae seqa
,"zekln"a ,zexitq ly
"óBñ-ïéà"ä çk àeäŸ©¨¥
Lé àøáì àeä-Ceøä¦§Ÿ¥

,ïéàî,"zekln"d zxitqa ,lirl xkfpk ,epyi (xzk) df gek - ¥©¦
,"oi`n yi" ly zeedzdd ziyrp dpnnyäléò éãé-ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨

,úeàéöna ìèáe Búléòî ówî ìeìòä äéäiL ,ìeìòå- §¨¤¦§¤¤¨ª¨¥¦¨¨¥©§¦
zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny ,ely "dlir"l

,d`ixad zilkzeLiä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác- ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥
- n ,exewnCìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤

ìk ìòmd mzybxday mi`xapd -,íéãøôpä,zewl`n - ©¨©¦§¨¦
,íäéìò äeöiL åéúBöî eîi÷iL éãé-ìòjk ici lr `wecy - ©§¥¤§©§¦§¨¤§©¤£¥¤

`p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde oevxd mirvazn
mnvr miyibxnd mixac lr `wec `id "dkeln"e ,"jeln`

,micxtpkmde`a zewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha
zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lriciÎlre onmi`xap

,"zekln"d zxitqn `id mzeedzdy miinybäNòî óBñ"å- §©£¤
elr ,miinyb mixaca miniiwny zeevnd."älçz äáLçîa- §©£¨¨§¦¨

dbixcnae "dlgz"ay ,daygnd "ziy`x"n mb dlrnl `idy
zeevnl oevxde dpeekd mpyi ,daygn ly xzei dpeilrd

.miinyb mixaca zeyrpd zeiyrnéîìLeøéa eøîà ïëìå40: §¨¥¨§¦©§¦
ïBòîL éaøì déì úéìå"oerny 'x xaeq `l m`d -÷éñônL §¥¥§©¦¦§¤©§¦

,"'eëå áìeììdevn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - §¨§
my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl yiy onfa
mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn lr jk dywn
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ùã÷ä úøâà
äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :
אבל  זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת ללולב סוכה
ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס הסוגיות בשני צ"ע:

וש"נ. .10 הערה 267 ע' כ' חלק לקו"ש וראה



פז ixyz 'c oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zexitql xi`n dfe ,"xzk"dly ote`a "zekln"n dlrnly
"zeliv`c zekln"ay df cvn `ed xen`d lk ,"xfeg xe`"

y gekd `hazn,"oi`n yi" z`ixa oipra "seq oi`" l
"cxtp xac"e "yi" mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny

.zewl`n (mzybxda)
df ixd - mi`xapa eli`e

`hazny wxgekdly
yi" `exal "seq oi`"
xyt` i` la` ,"oi`n

jkl `exwlzelbzdly
oky ,"seq oi` xe`"
miyibxn ixd mi`xapd
- "yi" ze`ivnl mnvr

ixd df oi`ielibxe`" ly
epax xiaqi oldl ;"seq oi`
xac ly ezin`ly ,owfd
mb "zekln" cvn mixvep

mdy mipiprielibly
,"seq oi` xe`"e zewl`
zcila `ed xacdy itk

itke ,zewl` ixd od zenypy ,"zekln"ny zenypd zeedzde
oiprd mb "zekln" cvn yi ,`xap ly mevnva d`a zewl`y

lyieliby ,"seq oi` xe`"e zewl`okl`nlr" `xwp df
ef dxitq ici lry - ,zelbzd ly zenler - "`ilbz`cdlbzp

d wx `le) zenlera "seq oi` xe`"gek`haznd "seq oi`" ly
mlrd ly oipr df lirl xaqedy itky ,mi`xapd zeedzda

.("yi" ze`ivnl mnvr miyibxnd mi`xapaíb äîe37ék , ©©¦
,äpnî ¯ úBîLpä úàéøa,"zekln"n -øáãå Lé úBéäì §¦©©§¨¦¤¨¦§¥§¨¨

,äàéøaä íìBòa Bîöò-éðôa ãøôðod zenypdy itk `l - ¦§¨¦§¥©§§¨©§¦¨
`le zelha ,zewl` ly zedn my ody ,"zeliv`"d mlera
mlera od zenypdy enk `l` ,"yi"l onvr zeyibxn
mr cgie ,"cxtp xac"e "yi"l onvr zeyibxn od my ,"d`ixa"d

,zenlera zewl` zekiynne zewl` ly oipr od jkådn - §
,"zekln"n ze`a zenypy,"äãéì" íLa àø÷ðmiwewfy - ¦§¨§¥¥¨

,"seq oi`" ly cgein oeilr gekl jklóeñ-íé úòéø÷k- ¦§¦©©
yxdefa jk lr xne`38."àéìz à÷ézòá"cielz xacdy - ¦§©¦¨©§¨

."xzk"d zeinipt `ede ,zenlern lcape wzrp `edy "wizr"a
xewne y`x - jix` ,"jix`"e "wizr" ixd mpyi "xzk"a ,oky
lry myke ."seq oi`" ly dpexg`d dpigad - wizre ,milv`pl
zcill mb jk ,("seq oi`"n) "wizr" ly gek yxcp seq mi zrixw

df dlawa xaecny itky ,zenypdeze`mi zrixw ly oipr
epax xiaqi oldl ."seq oi`" ly cgein gek jk lr mb yxcp ,seq

l wx `ly ,owfdzcilm` ik ,"seq oi`" ly gek yxcp zenypd
d oipr lr mbxeairzexe` miyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly

."seq oi`" cr mipeilr,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨¢¨¦
,çñt ìL éòéáL ãò úøöò éðéîL ìL âeefîaezky - ¦¦¤§¦¦£¤¤©§¦¦¤¤©

dlawa39,"zenyp ciledl" beeifde cegid `ed zxvr ipinyy
,seq mi zrixw onfa ,gqt ly iriaya `id "zenypd zcil"e
ìecb Bîk àeä§¦

ïétðà¯øéòæàá÷eðå- §¥©§¦§§¨
oitp` xirf) `"f" zexitqd
"zekln"e (zecn -
ok iptl ody ,zeliv`c

zelcbzne ,mlrdaïèáa§¤¤
,"äàlò ànà"- ¦¨¦¨¨

"dpia" zeinipta
,zeliv`céãé-ìò àeäL¤©§¥

ànà"î íéðBéìò úBøBà¤§¦¥¦¨
,"äàlòzxitq - ¦¨¨
,"dpia"däìòîlîe¦§©§¨

,óBñ-ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥
da Laìúnä"dpia"a - ©¦§©¥¨

xirf") p"ef lecib myl -
("zekln"e "oitp`'è ìk̈

.äãéì éçøé 'æ Bà`ni`"n "zeclep" zeliv`c "p"ef" -d`lir," ©§¥¥¨
`ni`"a mb jke ,zeliv`c "dpia"d`zzleciby ,"zekln"a ,

xe`"n dkynde mipeilr zexe` ici lr ok mb `ed day zenypd
."seq oi`íìBòì íéëàìîe úBîLð úàéøáa àeä äëëå§¨¨¦§¦©§¨©§¨¦§¨
.äàéøaäoi` xe`" cr ,mipeilr zexe` ici lr ok mb dfy - ©§¦¨

wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl ."zekln"a mikynpd ,"seq
xearzcild xeare zenypdxeairik ,mipeilr zexe` mikynp

,xeaird zeidl lkeiy ,xeair ly oiprd yxey xear mb m`
.mipeilr zexe` zkyndl ok mb miwewfLøLå øwéò ìk ,íâå§©¨¦©§Ÿ¤

L ätéhä,"zekln" -,"ïétðà øéòf"î úøaòúîe úìa÷n ©¦¨¤§©¤¤¦§©¤¤¦§¥©§¦
,(zecn) -,"ànàå àaà"c ïéçnî àeä,"dpia"e "dnkg" - ¦Ÿ¦§©¨§¦¨

âeeæ ìëáely oipr jkn jyneiy ,"dpia"e "dnkg" ly - §¨¦
,dcledúëLîðdtihd -"ànàå àaà"ì,"dpia"e "dnkg" - ¦§¤¤§©¨§¦¨
éøà"îïéà ãò äìòîì äìòîlîe ,"ïéîBé ÷ézò"å "ïétðà C ¥£¦©§¦§©¦¦¦§©§¨§©§¨©¥

àá÷epä úãéì ãò ,ïéçîa íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ- ©¤©Ÿ§¤§¥§Ÿ¦©¥©©§¨
,dlbn "zekln"íìBòì úBìëéääå íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦§©¥¨§¨

éãé-ìò ,Lnî óBñ-ïéà øBà éelb eäfL ,àöîð .äàéøaä©§¦¨¦§¨¤¤¦¥©¨©§¥
.äãläå øeaòän dkynd wx `l -gekzkynpd ,"seq oi`"d ¨¦§©¥¨

ly oipr mb m`Îik ,mi`xapd zeedzda "zekln" iciÎlrielib
dn ixd ,zenypd zcile xeaird iciÎlr `ay "seq oi` xe`"n
- zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" z`xwp "zekln"y

d dlbzn dciÎlry iptn wx epi`gekmi`xapa "seq oi`"n
xe`"e zewl` ly ynn zelbzd mb m`Îik ,mlrd ly ote`a

.zenyp iciÎlr dyrp dfy itk zenlera "seq oi`
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ùã÷ä úøâà
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'כו הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי - בהנ"ל סתירה שאין ביותר יובן "שעי"ז
ב.38.וההיכלות". נב, וש"נ.39.ח"ב ב. טז, צו לקו"ת ראה

ixyz 'd ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ה' שני יום
,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáe- ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy itk
ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef "zexitq"a

,'ied my ly dpexg` 'd ze`däøBzäå"zexitq"a `idy itk - §©¨
,'ied my ly zeize`ae

`id"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦
ze`d ,(zecn)ìL å"àå̈¤

íâä ,ä"éåä íL- ¥£¨¨£©
,zexnläìòîlLitk - ¤§©§¨

od dxeze zeevny
"xzk" zbixcnaéøà"aC §£¦

ïä úBönä "ïétðà©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"a- §ª§©§¨

lry siwnae "zlebleb"a
,oigend,"úéðeðáì"a- §©§¦

micqg) "oael" zpigaa
,("oitp` jix`" lyàéä¦

àúeâìt"ác "àçøà"ä̈¨§¨§¤©§¨
,"éøòNc"gxe`"d - §©£¥

zewlgzda yiy (jxcd)
,zexryd lyïéçøà â"éøúì àâltúîc613Îl miwlgznd - §¦§©§¨§©§©¨§¦

zekynde mikxc,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàcdxez ly - §©§¨¤¦§¥©§¦
"`zlbleb" zpigaa od zeevndy ixd ,"oitp` xirf"a xy`

,"dnkg" oigenn dlrnly ,siwneà÷ôðc äøBzä LøLå§Ÿ¤©¨§¨§¨
"äàlò äîëç"îwx `id - "dpeilr dnkg"n d`ay -d`a ¥¨§¨¦¨¨

,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy la` ,"d`lir dnkg"n
éøà"c "äàîéúñ àçî"a àeä,"ïétðà C`gen" zpigaa - §Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦

,"xzk"ay dnezq dnkg - oitp` jix` ly "d`nizqeðéäå- §©§
dlrnly (dnezq) "d`nizq dnkg"a `id dxeza dpiga efi`

,dbydne lkyn ixnbl,úBönä éîòèc äîëçämdy - ©¨§¨§©£¥©¦§
,zeevnd inrh dlbi `ed giynd z`iaa wxe ,"mlrpe mezq"
itk ,ixd .dnezqd dnkgd ,"d`nizq dnkg" dlbzz f`y
xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy
oigend oipr ,"d`nizq dnkg"a `id dxezy ,dxez xy`n
siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a od zeevn eli`e ,"xzk"ay
itky xacd ,`eti` ,cvik .xzkay d`nizq dnkgn dlrnly
dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a od zeevne dxezy
ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn) zeevnd on dlrnl
itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a `id dxeze ,'ied my
xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy

:owfd epax uxzn ?dxezd oipr xy`níúBçk àeäL àlà¤¨¤©¨

,Ctäúnäeilry xaca ixd ,oini cv `ed mzegay dny - ©¦§©¥
,mzega "hlea"y dn mb oke ;jtidl oke ,l`ny cv `ed minzeg
mzegay zerewyd zeize`de ,minzeg eilry xaca "rwey"
zbixcny ,o`k jk - minzeg eilry xaca zehlea ze`vei
,"xzk"a ody itk zeevnd
,zelylzydn dlrnla
,xzei dpeilr dbixcna
zelylzyda zcxei
oiprn dhnl zexitqd
dxezd "xzk"ay ,dxezd
dpezgz dbixcna `id
.zeevn xy`n xzei
,"ïôBña ïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨§¨
dbixcnde "dligz"dy -
myy ,"xzk"ay dpeilrd
dverp ,zeyxyen zeevnd
dpexg`d dbixcnae seqa
,"zekln"a ,zexitq ly
"óBñ-ïéà"ä çk àeäŸ©¨¥
Lé àøáì àeä-Ceøä¦§Ÿ¥

,ïéàî,"zekln"d zxitqa ,lirl xkfpk ,epyi (xzk) df gek - ¥©¦
,"oi`n yi" ly zeedzdd ziyrp dpnnyäléò éãé-ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨

,úeàéöna ìèáe Búléòî ówî ìeìòä äéäiL ,ìeìòå- §¨¤¦§¤¤¨ª¨¥¦¨¨¥©§¦
zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny ,ely "dlir"l

,d`ixad zilkzeLiä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác- ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥
- n ,exewnCìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤

ìk ìòmd mzybxday mi`xapd -,íéãøôpä,zewl`n - ©¨©¦§¨¦
,íäéìò äeöiL åéúBöî eîi÷iL éãé-ìòjk ici lr `wecy - ©§¥¤§©§¦§¨¤§©¤£¥¤

`p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde oevxd mirvazn
mnvr miyibxnd mixac lr `wec `id "dkeln"e ,"jeln`

,micxtpkmde`a zewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha
zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lriciÎlre onmi`xap

,"zekln"d zxitqn `id mzeedzdy miinybäNòî óBñ"å- §©£¤
elr ,miinyb mixaca miniiwny zeevnd."älçz äáLçîa- §©£¨¨§¦¨

dbixcnae "dlgz"ay ,daygnd "ziy`x"n mb dlrnl `idy
zeevnl oevxde dpeekd mpyi ,daygn ly xzei dpeilrd

.miinyb mixaca zeyrpd zeiyrnéîìLeøéa eøîà ïëìå40: §¨¥¨§¦©§¦
ïBòîL éaøì déì úéìå"oerny 'x xaeq `l m`d -÷éñônL §¥¥§©¦¦§¤©§¦

,"'eëå áìeììdevn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - §¨§
my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl yiy onfa
mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn lr jk dywn
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ùã÷ä úøâà
äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :
אבל  זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת ללולב סוכה
ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס הסוגיות בשני צ"ע:

וש"נ. .10 הערה 267 ע' כ' חלק לקו"ש וראה



ixyzפח 'e iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' שלישי יום
,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"åîë äðäå,262 'nr cr.íúåéçäì

jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln miwiqtn
dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq oi` m`d :inlyexia
jixv ixd jky ,dkeqe alel enk - dpnfa devn miiwl ick
wlgn ,oldl ,`l` ?rny z`ixw zevnl qgia mb zeidl

z`ixw oia inlyexia
,zeevnd x`y oial rny
dfe "oepiy" df ,oky
dxezd cenil :"oepiy"
mdipy md rny z`ixwe
,cenile oepiy ly oipr
zeevnl qgia eli`e
'x dceny i`cea zeiyrn
ceniln miwiqtny oerny

:epiax w"k ztqed .dpnfa devn miiwl ick dxezdoiprae"
ielze dzlgzd odnc ,zevnd znicw yi k"b dnvr dxezd

."(clee 'ily znbeca) dneiwia oldl xne`eiax xn` ,inlyex
opgeiBúéìL äëtäúpL Bì çð ¯ úBNòì àlL ãîBlä ìë"å§¨©¥¤Ÿ©£Ÿ©¤¦§©§¨¦§¨

,"'eëå åéðt ìò" :epiax w"k ztqed -cle oi`eclep did `le - " ©¨¨§

oeyla ynzyn `ed ,dligzkldfdktdzpy el gepy ,`wec
eziily,clep did `ly el gepy - mzq xne` epi`e ,àéìMä ék¦©¦§¨

ãò ãìeä øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©©¨¨©
øwò ïä úBönä äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé 'î¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨©¦§¥¦©

íâä ,dLøLå äøBzä- ©¨§¨§¨£©
,zexnlàéä äåönäL¤©¦§¨¦

å úéðôeb,eli` -äøBzä ¨¦§©¨
,äîëç àéäxac `idy - ¦¨§¨

:epiax w"k ztqed ,ipgex
dxez dnl k"`c w"le"

,"lirlck zevnn 'nl÷ø©
äfLod zeevnd - ¤¤

úeiðBöéçaozepeilr - §¦¦
,inipt oipra `l ,siwn oipra z`haznäæå`id dxez - §¤

,úeiîéðôa,zeevna zeige dnyp dqipkne -.ïn÷ìãëeitke - ¦§¦¦§¦§©¨
miiwl dvex epi`e dxez cnel `edy oeeik ixd .oldl xaqeiy
el did gep okle ,dxez ly yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn

.melk epnn x`yp `le zktdzn eziily eli`

âeefî ïë-Bîk ,äpäå,cegie --äàéøác àá÷eðå ïétðà¯øéòæ §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨
äiNò-äøéöéÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - §¦¨£¦¨
,diyrÎdxiviíéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáðmler ly - ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦

,"d`ixa"díéøöBpäå,"dxivi"d mler ly mixevid - §©¨¦
,íéNòpäåmixacd - §©©£¦

itk ,"diyr"d mleray
ixd ,lirl xaqedy
"zeliv`c zekln"n
"`"f" ly beeifdne
zeliv`c "zekln"e
zenypd mieedzn
mler ly mik`lnde
mdy mi`xap ,"d`ixa"d
itke ,"yi" ly oipr xak
ixd ,owfd epax xiaqdy

beeife cegiae llka "zekln"a jynpd "seq oi`"d gek ici lr df
"seq oi` xe`" ly "ew"dy df cvne ,hxta "zekln"e "`"f"
ly zeedzdd mdn zeidl dleki df llbay ,zexitqa yaeln
zexitqdn "zekln"e "`"f" beeife ceginy mb jk ,"yi" ze`ivn

zenlerd lyd`ixaÎdxiviÎdiyrly mi`xapd mieedzn
zenlerdl`dpyi mda mby ,owfd epax mkqiy itke)

,("seq oi` xe`" ly "ew"dn dx`d ly zeyalzddøBà éãé-ìò©§¥
àéäL ,ïëBúaL äîLpä,`id dnypd -íéìkäî ,úe÷ìà ©§¨¨¤§¨¤¦¡Ÿ¥©¥¦

,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñ øLòcly milkd zxyr - §¤¤§¦§©§©£¦
diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqa micxei "zeliv`c zekln"
ÎdxiviÎd`ixa ly zexitqd ly zewl`de dnypd zeidl

.diyrdëBúa íâådpyi ,"zeliv`c zekln"a -"åw"ä úøàä §©§¨¤¨©©©

óBñ-ïéà øBàcdleki ,xe`nd oirn `edy "ew"d xe` cvny - §¥
,lirl xiaqdy itk ,"oi`n yi" ly zeedzdd zeidlLaìîä©§ª¨

,"àñøt"ä ãò úeìéöàa,"d`ixa"l "zeliv`" oiay jqnde - ©£¦©©©§¨
xy`n zxg` zedn didi diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`dy
."zeliv`" ly xe`d
äéäL "åw"ä úøàäå§¤¨©©©¤¨¨
øLòc íéìka øéàî¥¦©¥¦§¤¤

úeëìîc úBøéôñly - §¦§©§
,"zeliv`"ò÷ä©

øéàîe ,íänò "àñøt"ä©©§¨¦¨¤¥¦
íäamilkd miyelya - ¨¤

"zeliv`c zekln" ly
Îd`ixal dnyp miyrpd

,diyrÎdxivi-äàéøáa¦§¦¨
Bîk äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨§

.Lnî úeìéöàaoipr -dfmilka xi`dy "ew"dn dx`dd ly ©£¦©¨
"zeliv`" oia jqne `qxt dyrpy ixg` mb `ed ,zeliv`c
epi` diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`de ,"diyrÎdxiviÎd`ixa"l
milkd miyelyy oeeik ,j` ,"zeliv`"ny xe`d zedn llka

"zeliv`c zekln" lymirwea`qxtd ixg` mby ,`qxtd z`
`l` ,zewl` `le `xap ly oipr ,ixnbl xg` oipr df didi `l
Îd`ixa ly dnypd xe` md okl xy`e zewl` ly oipr md
ÎdxiviÎd`ixa ly mi`xapd digne deednd) diyrÎdxivi

"ew"dn dx`dd mb jk ixd ,(diyrmdayok mbzrweaz`
ly dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d mbe mzi` `qxtd

.diyrÎdxiviÎd`ixaBîöòa "åw"ä íb ,ïëåzx`d wx `l - §¥©©©§©§
milka dxi`nd "ew"d,zeliv`c,envra "ew"d mb m` ik
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
àåäù ÷"àã é"äð óåñå íåéñá ùáåìîä åîöòá å÷ä íâ
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ixyz 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ז' רביעי יום
,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúåàéöî íðîà,262 'nr cr.ì"ðëéøùú'æéòéáøíåé

àeäL ,"ïBîã÷ íãà"c ãBñé-ãBä-çöð óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§¤©§§¨¨©§¤
BlL øLiä éìâø óBñly -`mcw,oencúeëìîa íéîizñnä ©§¥©Ÿ¤¤©¦§©§¦§©§

íMî äøéàî "åw"ä úøàä äpä ,äiNòcceqiÎcedÎgvpn - ©£¦¨¦¥¤¨©©©§¦¨¦¨
'oencw mc`'c,úBøéôñ øLòc äîLpä øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§©§¨¨§¤¤§¦

äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨
.úe÷ìà àeäL"w"`" ¤¡Ÿ

epipry ,'oencw mc`' `ed
daygnd - `ed
zxve`d dpey`xd
lk z` dtiwne dkeza
zelylzydd xcq
lk seq cr hiane dtev")
mihxtdne ,("zexecd
efd dnecwd daygnay
xcq lk ly zeigd d`a

eb dfae ,zelylzydd"milebir" - "milebir"e "xyei" mpyi `t
zelylzydd zebixcn lk lr siwnd ,"siwn" ly oipr `ed
;cgi mitwen "diyr"e "zeliv`"y ,dey ote`ae d`eeyda
ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd `ed "xyei"e

d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednl m`zda zelylzydxyei
ly`mcwd dbixcna miniizqn oencdpexg`mler ly

zx`dy ,xne` `ed jk lre ."diyrc zekln" `idy ,"diyr"d
zeyalzdd cvn `l) "diyrc zekln" cr dxi`nd "ew"d
mc`) "w"`"a xi`nd "ew"d oipr m`Îik ,"zeliv`"c milka
dbixcna cr ,zelylzydd zebixcn lka z`vnp - (oencw
dnecwd daygndn d`ad "diyrc zekln" ly dpezgzd
xe`a yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de df oipr ixd ,("w"`"c
,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd xyr ly dnypd

.zewl` `edy,äøàäc äøàäå,"ew"dn -Lôða úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤§¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øLòc çeøxe`a wx `l - ©§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb `l` ,dnypd.íälL íéìkä ìëa íb óàå§©©§¨©¥¦¤¨¤
md oi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka
my dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d zx`d cvny ,zewl`
eppi`y oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`" oky ,dx`dd
cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d cvn j` ,zewl`

ly dnecwd daygnd`mcwly ote`a "ew"d zx`d (oenc
.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka mb dx`dc dx`d

,äøàäc äøàäc äøàäåly ziyilyd dbixcnd xnelk - §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
,dx`díéàøápä ìëa àeä,"d`ixa"d mler ly -íéøöBðå §¨©¦§¨¦§¨¦

,"dxivi"d mler ly -
,íéNòðåmler ly - §©£¦

dfÎiciÎlry ,"diyr"d
xvepe `xap lka dxi`n
dpeekd ,dyrpe
dnecwd daygnay
`xapd lry ,"w"`"c
,milydl dyrpe xvepe
ly zeigd `id ef dpeeke
.dyrpe xvepe `xapd
dx`dc dx`d" ly oiprd

y ,`ed "dx`dcdx`deze` oiicr `id la` mvr dppi`zedn
oiicr `id "ew"d zx`dy jk ,dx`dd d`a epnny oiprd ly
dnypd xe`a wx zyalzn `id okl xy`e ,zewl` ly zedn

ly.zewl` `edy zexitqddx`ddx`dczednd dpi` xak
oiprd ly ze`ivnd oiicr `id j` ,zncewd dbixcnd ly
ly gexe ytpa zyalzn dx`dc dx`dd okly ,mcewd
df) zncewd zednd dpi` xaky ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq

oiicr df j` ,(zewl` `lze`ivndipgex oipr ,oipr eze` ly
ok mb df ixd zewl` df oi`y zexnly ,zexitq lye milk ly

`lze`ivn.`xap lydx`dc dx`dc dx`d`l mb xak `id
ze`ivnddx`dc dx`dd okly ,zilpibixe`d dx`dd ly

miyrpe mixvep ,mi`xapd lka zyalzn "ew"d ly dx`dc
.mi`xap ly ze`ivn mdyáeúkL Bîk41øLà ìëå íéniä" : §¤¨©©¦§¨£¤

,íäa,ziyr -,"ílk úà äiçî äzàåzeig zkynpy - ¨¤§©¨§©¤¤ª¨
dx`dd dfy ,(mi`xapd lka) mleka ,"dz`"n ,"seq oi` xe`"n
zeidl zkynpd ,"seq oi` xe`"n "ew"d ly dx`dc dx`dc

.mi`xapd lkl zeigúeiçä úeèMtúä úðéçáa úàæ ìëå§¨Ÿ¦§¦©¦§©§©©
.íúBéçäì,"zeliv`"a zeyalzdd ote` oia lcad yi jkay - §©£¨

d xe`aednypgexe ytpae ,diyrÎdxiviÎd`ixa lymilkely
rÎdxiviÎd`ixa zexitq xyr,mi`xapd lka cr ,diy

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî íðîà,envr -Bðéà ¨§¨§¦¨¤¨¥¥
,ììk íB÷î øãâa- §¤¤¨§¨

"zeliv`"ay xn`py
ote`a "seq oi` xe`" `vnp
ÎdxiviÎd`ixaae cg`
ote`a - eihxte diyr

`ed `l` ,xg`ìk ááBñå§¥¨
ïéîìò,zenlerd lk - ¨§¦

"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà"å ,äåLayecwd xne` - §¨¤§¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
,`ed jexaäàåLäa§©§¨¨

,úçà`edy myky - ©©
`ln `ed jk minya `ln

,ux`aéeðt øúà úéì"å§¥£©¨
"dépîmewn oi` - ¦¥

wixe iept `edy dbixcne
,jxazi epnnõøàa óà©¨¨¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
íäìù íéìëä ìëá íâ óàå ò"éáã ñ"éã çåø ùôðá
íéøöåðå íéàøáðä ìëá àåä äøàäã äøàäã äøàäå
äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà

íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
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ו.41. ט, נחמי'



פט ixyz 'e iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' שלישי יום
,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"åîë äðäå,262 'nr cr.íúåéçäì

jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln miwiqtn
dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq oi` m`d :inlyexia
jixv ixd jky ,dkeqe alel enk - dpnfa devn miiwl ick
wlgn ,oldl ,`l` ?rny z`ixw zevnl qgia mb zeidl

z`ixw oia inlyexia
,zeevnd x`y oial rny
dfe "oepiy" df ,oky
dxezd cenil :"oepiy"
mdipy md rny z`ixwe
,cenile oepiy ly oipr
zeevnl qgia eli`e
'x dceny i`cea zeiyrn
ceniln miwiqtny oerny

:epiax w"k ztqed .dpnfa devn miiwl ick dxezdoiprae"
ielze dzlgzd odnc ,zevnd znicw yi k"b dnvr dxezd

."(clee 'ily znbeca) dneiwia oldl xne`eiax xn` ,inlyex
opgeiBúéìL äëtäúpL Bì çð ¯ úBNòì àlL ãîBlä ìë"å§¨©¥¤Ÿ©£Ÿ©¤¦§©§¨¦§¨

,"'eëå åéðt ìò" :epiax w"k ztqed -cle oi`eclep did `le - " ©¨¨§

oeyla ynzyn `ed ,dligzkldfdktdzpy el gepy ,`wec
eziily,clep did `ly el gepy - mzq xne` epi`e ,àéìMä ék¦©¦§¨

ãò ãìeä øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©©¨¨©
øwò ïä úBönä äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé 'î¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨©¦§¥¦©

íâä ,dLøLå äøBzä- ©¨§¨§¨£©
,zexnlàéä äåönäL¤©¦§¨¦

å úéðôeb,eli` -äøBzä ¨¦§©¨
,äîëç àéäxac `idy - ¦¨§¨

:epiax w"k ztqed ,ipgex
dxez dnl k"`c w"le"

,"lirlck zevnn 'nl÷ø©
äfLod zeevnd - ¤¤

úeiðBöéçaozepeilr - §¦¦
,inipt oipra `l ,siwn oipra z`haznäæå`id dxez - §¤

,úeiîéðôa,zeevna zeige dnyp dqipkne -.ïn÷ìãëeitke - ¦§¦¦§¦§©¨
miiwl dvex epi`e dxez cnel `edy oeeik ixd .oldl xaqeiy
el did gep okle ,dxez ly yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn

.melk epnn x`yp `le zktdzn eziily eli`

âeefî ïë-Bîk ,äpäå,cegie --äàéøác àá÷eðå ïétðà¯øéòæ §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨
äiNò-äøéöéÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - §¦¨£¦¨
,diyrÎdxiviíéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáðmler ly - ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦

,"d`ixa"díéøöBpäå,"dxivi"d mler ly mixevid - §©¨¦
,íéNòpäåmixacd - §©©£¦

itk ,"diyr"d mleray
ixd ,lirl xaqedy
"zeliv`c zekln"n
"`"f" ly beeifdne
zeliv`c "zekln"e
zenypd mieedzn
mler ly mik`lnde
mdy mi`xap ,"d`ixa"d
itke ,"yi" ly oipr xak
ixd ,owfd epax xiaqdy

beeife cegiae llka "zekln"a jynpd "seq oi`"d gek ici lr df
"seq oi` xe`" ly "ew"dy df cvne ,hxta "zekln"e "`"f"
ly zeedzdd mdn zeidl dleki df llbay ,zexitqa yaeln
zexitqdn "zekln"e "`"f" beeife ceginy mb jk ,"yi" ze`ivn

zenlerd lyd`ixaÎdxiviÎdiyrly mi`xapd mieedzn
zenlerdl`dpyi mda mby ,owfd epax mkqiy itke)

,("seq oi` xe`" ly "ew"dn dx`d ly zeyalzddøBà éãé-ìò©§¥
àéäL ,ïëBúaL äîLpä,`id dnypd -íéìkäî ,úe÷ìà ©§¨¨¤§¨¤¦¡Ÿ¥©¥¦

,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñ øLòcly milkd zxyr - §¤¤§¦§©§©£¦
diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqa micxei "zeliv`c zekln"
ÎdxiviÎd`ixa ly zexitqd ly zewl`de dnypd zeidl

.diyrdëBúa íâådpyi ,"zeliv`c zekln"a -"åw"ä úøàä §©§¨¤¨©©©

óBñ-ïéà øBàcdleki ,xe`nd oirn `edy "ew"d xe` cvny - §¥
,lirl xiaqdy itk ,"oi`n yi" ly zeedzdd zeidlLaìîä©§ª¨

,"àñøt"ä ãò úeìéöàa,"d`ixa"l "zeliv`" oiay jqnde - ©£¦©©©§¨
xy`n zxg` zedn didi diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`dy
."zeliv`" ly xe`d
äéäL "åw"ä úøàäå§¤¨©©©¤¨¨
øLòc íéìka øéàî¥¦©¥¦§¤¤

úeëìîc úBøéôñly - §¦§©§
,"zeliv`"ò÷ä©

øéàîe ,íänò "àñøt"ä©©§¨¦¨¤¥¦
íäamilkd miyelya - ¨¤

"zeliv`c zekln" ly
Îd`ixal dnyp miyrpd

,diyrÎdxivi-äàéøáa¦§¦¨
Bîk äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨§

.Lnî úeìéöàaoipr -dfmilka xi`dy "ew"dn dx`dd ly ©£¦©¨
"zeliv`" oia jqne `qxt dyrpy ixg` mb `ed ,zeliv`c
epi` diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`de ,"diyrÎdxiviÎd`ixa"l
milkd miyelyy oeeik ,j` ,"zeliv`"ny xe`d zedn llka

"zeliv`c zekln" lymirwea`qxtd ixg` mby ,`qxtd z`
`l` ,zewl` `le `xap ly oipr ,ixnbl xg` oipr df didi `l
Îd`ixa ly dnypd xe` md okl xy`e zewl` ly oipr md
ÎdxiviÎd`ixa ly mi`xapd digne deednd) diyrÎdxivi

"ew"dn dx`dd mb jk ixd ,(diyrmdayok mbzrweaz`
ly dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d mbe mzi` `qxtd

.diyrÎdxiviÎd`ixaBîöòa "åw"ä íb ,ïëåzx`d wx `l - §¥©©©§©§
milka dxi`nd "ew"d,zeliv`c,envra "ew"d mb m` ik
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
àåäù ÷"àã é"äð óåñå íåéñá ùáåìîä åîöòá å÷ä íâ
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ixyz 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ז' רביעי יום
,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúåàéöî íðîà,262 'nr cr.ì"ðëéøùú'æéòéáøíåé

àeäL ,"ïBîã÷ íãà"c ãBñé-ãBä-çöð óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§¤©§§¨¨©§¤
BlL øLiä éìâø óBñly -`mcw,oencúeëìîa íéîizñnä ©§¥©Ÿ¤¤©¦§©§¦§©§

íMî äøéàî "åw"ä úøàä äpä ,äiNòcceqiÎcedÎgvpn - ©£¦¨¦¥¤¨©©©§¦¨¦¨
'oencw mc`'c,úBøéôñ øLòc äîLpä øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§©§¨¨§¤¤§¦

äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨
.úe÷ìà àeäL"w"`" ¤¡Ÿ

epipry ,'oencw mc`' `ed
daygnd - `ed
zxve`d dpey`xd
lk z` dtiwne dkeza
zelylzydd xcq
lk seq cr hiane dtev")
mihxtdne ,("zexecd
efd dnecwd daygnay
xcq lk ly zeigd d`a

eb dfae ,zelylzydd"milebir" - "milebir"e "xyei" mpyi `t
zelylzydd zebixcn lk lr siwnd ,"siwn" ly oipr `ed
;cgi mitwen "diyr"e "zeliv`"y ,dey ote`ae d`eeyda
ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd `ed "xyei"e

d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednl m`zda zelylzydxyei
ly`mcwd dbixcna miniizqn oencdpexg`mler ly

zx`dy ,xne` `ed jk lre ."diyrc zekln" `idy ,"diyr"d
zeyalzdd cvn `l) "diyrc zekln" cr dxi`nd "ew"d
mc`) "w"`"a xi`nd "ew"d oipr m`Îik ,"zeliv`"c milka
dbixcna cr ,zelylzydd zebixcn lka z`vnp - (oencw
dnecwd daygndn d`ad "diyrc zekln" ly dpezgzd
xe`a yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de df oipr ixd ,("w"`"c
,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd xyr ly dnypd

.zewl` `edy,äøàäc äøàäå,"ew"dn -Lôða úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤§¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øLòc çeøxe`a wx `l - ©§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb `l` ,dnypd.íälL íéìkä ìëa íb óàå§©©§¨©¥¦¤¨¤
md oi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka
my dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d zx`d cvny ,zewl`
eppi`y oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`" oky ,dx`dd
cvn) zcxei "zeliv`"n dlrnly envr "ew"d cvn j` ,zewl`

ly dnecwd daygnd`mcwly ote`a "ew"d zx`d (oenc
.diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka mb dx`dc dx`d

,äøàäc äøàäc äøàäåly ziyilyd dbixcnd xnelk - §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
,dx`díéàøápä ìëa àeä,"d`ixa"d mler ly -íéøöBðå §¨©¦§¨¦§¨¦

,"dxivi"d mler ly -
,íéNòðåmler ly - §©£¦

dfÎiciÎlry ,"diyr"d
xvepe `xap lka dxi`n
dpeekd ,dyrpe
dnecwd daygnay
`xapd lry ,"w"`"c
,milydl dyrpe xvepe
ly zeigd `id ef dpeeke
.dyrpe xvepe `xapd
dx`dc dx`d" ly oiprd

y ,`ed "dx`dcdx`deze` oiicr `id la` mvr dppi`zedn
oiicr `id "ew"d zx`dy jk ,dx`dd d`a epnny oiprd ly
dnypd xe`a wx zyalzn `id okl xy`e ,zewl` ly zedn

ly.zewl` `edy zexitqddx`ddx`dczednd dpi` xak
oiprd ly ze`ivnd oiicr `id j` ,zncewd dbixcnd ly
ly gexe ytpa zyalzn dx`dc dx`dd okly ,mcewd
df) zncewd zednd dpi` xaky ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq

oiicr df j` ,(zewl` `lze`ivndipgex oipr ,oipr eze` ly
ok mb df ixd zewl` df oi`y zexnly ,zexitq lye milk ly

`lze`ivn.`xap lydx`dc dx`dc dx`d`l mb xak `id
ze`ivnddx`dc dx`dd okly ,zilpibixe`d dx`dd ly

miyrpe mixvep ,mi`xapd lka zyalzn "ew"d ly dx`dc
.mi`xap ly ze`ivn mdyáeúkL Bîk41øLà ìëå íéniä" : §¤¨©©¦§¨£¤

,íäa,ziyr -,"ílk úà äiçî äzàåzeig zkynpy - ¨¤§©¨§©¤¤ª¨
dx`dd dfy ,(mi`xapd lka) mleka ,"dz`"n ,"seq oi` xe`"n
zeidl zkynpd ,"seq oi` xe`"n "ew"d ly dx`dc dx`dc

.mi`xapd lkl zeigúeiçä úeèMtúä úðéçáa úàæ ìëå§¨Ÿ¦§¦©¦§©§©©
.íúBéçäì,"zeliv`"a zeyalzdd ote` oia lcad yi jkay - §©£¨

d xe`aednypgexe ytpae ,diyrÎdxiviÎd`ixa lymilkely
rÎdxiviÎd`ixa zexitq xyr,mi`xapd lka cr ,diy

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî íðîà,envr -Bðéà ¨§¨§¦¨¤¨¥¥
,ììk íB÷î øãâa- §¤¤¨§¨

"zeliv`"ay xn`py
ote`a "seq oi` xe`" `vnp
ÎdxiviÎd`ixaae cg`
ote`a - eihxte diyr

`ed `l` ,xg`ìk ááBñå§¥¨
ïéîìò,zenlerd lk - ¨§¦

"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà"å ,äåLayecwd xne` - §¨¤§¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
,`ed jexaäàåLäa§©§¨¨

,úçà`edy myky - ©©
`ln `ed jk minya `ln

,ux`aéeðt øúà úéì"å§¥£©¨
"dépîmewn oi` - ¦¥

wixe iept `edy dbixcne
,jxazi epnnõøàa óà©¨¨¤
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ùã÷ä úøâà
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äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
íäìù íéìëä ìëá íâ óàå ò"éáã ñ"éã çåø ùôðá
íéøöåðå íéàøáðä ìëá àåä äøàäã äøàäã äøàäå
äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà

íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà
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ו.41. ט, נחמי'



ixyzצ 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ח' חמישי יום
,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåòå,alw 'nr cr.'éöàã 'ìîã

éwî úðéçáa àeäL ÷ø ,úéîLbä eælä,ááBñå ó`ed oi` - ©¥©©§¦©¤¦§¦©©¦§¥
ote`a `ed `l` ,zybxen zeigdy itk ybxeiy ,zeinipta xi`n

,mlrde siwn lyLeøtä øàaúpL Bîëelk aaeq" ly - §¤¦§¨¥©¥
,"oinlr,íéøîà éèewìa"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -42, §¦¥£¨¦

úeèMtúä àìå§Ÿ¦§©§
úeiçä úeLaìúäådn - §¦§©§©©

oi`"d ze`ivne zedny
- zenlerd lka `ln "seq
ly ote`a df oi`
zeyalzde zehytzd

,zeigdíúBéçäì§©£¨
,Léì ïéàî íúBeäìe- §©¨¥©¦§¥

"oi`"n zeedzdd lr mby
ici lr dfy zexnl ,"yi"l

gekmlrpoi` xe`" ly
zeedzdl zehytzde ielib ly oipr la` oipr df ixd la` ,"seq
gekd z` zelbne zekiynnd zebixcnde zexitqd ici lr d`ad

,mlrpdíà-ékd`a ,zeedzdle zeigl zehytzdd -éãé-ìò ¦¦©§¥
øBàî íâå .ìéòì økæpk ,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©©¦§¨§¥§©¥

éwîe ááBqä óBñ-ïéà-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàì ó ¥©¥©¦§©§©¨£¦§¦¨
,äåLa äiNò-äøéöé,zenlern dlrnl `edy xe`d - §¦¨£¦¨§¨¤

zrax` lk siwne aaeq `edy ote`a wx `id zenlera ezrtyde
,deya zenlerdøéàîmb -éîéðtä åwä ìàxe` `edy - ¥¦¤©©©§¦¦
,zenlera inipt-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéìkä Cøc¤¤©¥¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨

,äiNòa yalznd xe`l mitiwn ixd milkdy -jez,milkd £¦¨
.ïéàî Lé àøáì æòå çk íäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáe§¤¨¨©¥¦¥¨¤Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦
cg` lkay mi`xapd zeedzd ixd ,lirl xaqedy itk -
ixd ;mler eze`ay zexitqd ly milkd ici lr `ed ,zenlerdn
zeedzd) "oi`n yi" zeedl zexitqd ly milkl yiy gekd
`ed ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" zEnvrn `wec d`ay

."oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n mda xi`ny iptnøçàîe¥©©
,íéìkä éãé-ìò àéä äàéøaäLleab ly oipr ixd mda yiy - ¤©§¦¨¦©§¥©¥¦

,zewlgzdeúàæì,okl -éeaø úðéçáa íéàøápä íä ¨Ÿ¥©¦§¨¦¦§¦©¦
úe÷lçúäå,ipydn dpey cg`y -,úéìëúå ìeáâezexnl - §¦§©§§§©§¦

j` ,leab ila `edy "aaeqd xe`"dn `a mzeedzdl gekdy
a xi`n gekdy iptnjezdpyiy ziwl`d dx`dd ixd ,milkd

dpiga `id ,milkd ici lr
ly ote`ae zewlgzd ly

,leabèøôáeitk - ¦§¨
dpnn ziwl`d dx`ddy
d`a ,zeedzdd ziyrp

,ieliba,úBiúBàä éãé ìò©§¥¨¦
.ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

xzei oda yi zeize`dy
dlabdde zewlgzdd oipr
mipt lk lr .milkd xy`n
wx `ly ,lirl xn` ixd
mb yi ,milkae ,gex ytpae ,dnypa ,zenlerd ly zexitqa
liayay xe` epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`" ly iniptd xe`dn
"ybxp"d inipt xe`a zenlerd z` xi`iy xe` ,zenlerd
xe`) siwne aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp zeigy itk ,zenlera

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlern dlrnl `edydf
`l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnl x`yp `edy

ay wxzexitqlka mb m` ik ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn yi
`xapdf m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

:dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a
oi` xe`"n mvrd ok` df oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk

d oiicr df j` ,"seqzednote`a `a dfyke ;"seq oi` xe`" ly
m`Îik ,"seq oi` xe`" ly zednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly
m`Îik ,zewl` ezedny oipr df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd
dx`d ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn
`l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc dx`dc
dx`ddy itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd ly ze`ivnd

.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d

d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex
zenvr"a `wec yiy zlekide gekd ieliba `hazn - zinybd
xe`"a xwira `ed df gek ."oi`n yi" zeedl "seq oi` xe`
df xac ,iniptd xe`d ,`wec "ew"d ici lr dlbzne "aaeqd
zepli`e mignv zginvy ,dginvn ux`dy dna xexiaa d`xp

gnevd gekn miinybipgexd,"oi`n yi" ly oipr `id ux`ay
mignv dpnn mignev cinzy ,cinz ux`d dlbn df geke

dfy itk ,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a
,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd x`ya did
ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived ,ziy`xa ini zyya
ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay dig
ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg` dig
ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn -
day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd dpyi
`id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd
m` ik ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly zednd
lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap ly ze`ivn
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ùã÷ä úøâà
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå
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מ"ח.42. פרק

ixyz 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly iwl`d gekd dci
dlbzn eciÎlry "ew"d xe`n mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn
xac ly enrh .mi`xapa zeige zeedzd ly oipra aaeqd gekd

dlbzn df xac recn`wec ux`a`ed ,oldl owfd epax xiaqi ,
ceqid `id ux`dy iptn
mlerd ly xzeia jenpd
jenpd mewnae ,inybd
dx`dd zcxei eay xzeia
gek ea yi ,ziwl`d
`hand ,"xfeg xe`"n
,"mvr"d z` xzei ieliba
dlrnly dbixcne xe`k
:owfd epax oeylae .dpnn
ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå§Ÿ¨¥©¥

ìéòì økæpä ìk ìò43, ©¨©¦§¨§¥
,äøàäc äøàäc äøàä¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
ziwl`d dx`ddy itk -
ly ote`a `xapa d`a
,dx`dc dx`dc dx`d
`ly xak df ixd f`y
ly zednd `l ,ieliba
`l elit`e ,zewl`
,zewl` ly ze`ivnd

iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl xaqed xak z`f lkae
,"oinlr lk aaeq"d xe`dn mbeìéòì økæpä ìëå"ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥

d`a xaky ziwl`d dx`dda - day "aaeqd xe`"e ,day
- `xap ly ze`ivna - dx`dc dx`dc dx`d ly ote`aàéä¦

äàøîd`xn ,"zeliv`c zekln"n d`ad ziwl`d dx`dd - ©§¨
z`øúéa ,íeöò éelâa éîLbä øôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨©©§¦§¦¨§¤¤

,epnî íéðBéìòä úBãBñéî æòlynl enke ,xtrd ceqin - ¨¦¨¤§¦¦¤
,mine gex ,y` zeceqiíçëa ïéàL ,íéîMä àávî íâå§©¦§¨©¨©¦¤¥§Ÿ¨

çéîönä øôòä ãBñék ,ãéîz ïéàî Lé àéöBäì ízìëéå¦¨§¨§¦¥¥©¦¨¦¦¤¨¨©©§¦©
úBðìéàå íéáNò íä ,ïéàî Lé ãéîzgekn mignevd - ¨¦¥¥©¦¥£¨¦§¦¨

mignevy dl` mb ixdy ."oi`n yi" ly ote`a ipgexd gnevd
dn oky ,"oi`n yi" enk dfy ,oldl xiaqi ,drihpe drixf ici lr

irxefy"o"n z`lrd"k zynyn drixfd ,ux`a elek awxp m
ila mignevy dl` cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd) cala

,llk drihpe drixf,"ìãb" øîBàå äknä ìfnäå)epinkgy - §©©¨©©¤§¥§©
l"f44dknd dlrnl lfn el oi`y dhnl ayr oi`y mixne` ixd

gnevd gekn dlek `l `id dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea
jk lr xne` ?dginvd oipr `a riwxay "lfn"dn `l` ux`ay

:owfd epax,áNòä çîö øákL øçàì eðéädyrp xaky - ©§§©©¤§¨¨©¨¥¤
oli`e ,lecble genvl eilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn
,zeving e` zewizn ,mrh mda didiy jixv ixd zexit dyery

,lfnd on `a df ixdLéì ïéàî çîöì Bì øîBà Bðéàå- §¥¥¦§Ÿ©¥©¦§¥
,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy,ìãâì ïèwî àlà¤¨¦Ÿ¤§Ÿ¤

.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìåzepli` mpyiy - §¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦
zexit mi`ivend zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend
"dxezd xe`"a .riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng

xacna zyxt45zexxerzd rityn lfndy ,"wcv gnv"d xne`
`hazny gnevd geka
,ginviy oli`a e` ayra
`ed dginvd mvr j`
,envr gnevd gekn
xe`"a xg` mewnae

"dxezd46gnv"d yxtn
"d`kd"d oipry ,"wcv
dryay ,`ed lfnd ly
ayrd lr xi`n lfndy
`ed eil`y oli`d e`
ayra xacd rityn ,jiiy
dkynd oli`a e`
dkynddne ,eyxyl
lcbe jled `ed eyxyl

.xzeie xzeiíøèa ìáà£¨§¤¤
ìk øîàé éîì ¯ çîöé¦§¨§¦Ÿ©¨
áNò ìëì ìfîe ìfî©¨©¨§¨¥¤
(úeièøt éèøôa áNòå§¥¤¦§¨¥§¨¦
lfndy mixne` ixd -

dkn"eaoiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb" el xne`e ,(ayra) "
,`l` ?lcb xne` `ed inl -ixg`l `id dpeekd ,xen`k

lecbl ohwn dginvd lr ,"yi" ly ze`ivna miiw xak ayrdy
ekde dxin`d d`a jk lr 'ekezginv ,mipt lk lr .lfndn g

`id zepli`de miayrd,BaL çîBvä çkäîxtrd ceqiay - ¥©Ÿ©©¥©¤
àeäL`ed gnevd gek -ïéà,zinyb ze`ivn `l -å ,éðçeøå- ¤©¦§¨¦§

eli`íämd ,zepli`de miayrd -.íéiîLbly oipr dfy ixd - ¥©§¦¦
`wec `ed "oi`n yi"l gekd ixd ,lirl xaqedy itky ,"oi`n yi"

.inybd xtrd ceqia `hazn df geke - "seq oi` zenvr"aïéàå§¥
,úàæyi" ly "seq oi`"d gek ieliba `hazn ux`a `wecy dn - Ÿ

df oi` ,"oi`n"ïBîã÷ íãà" éìâøc íeMî àlàly milbxd - ¤¨¦§©§¥¨¨©§
,"oencw mc`"úézçúa íéîizñîÎd mler -,äiNò"milbx"d - ¦§©§¦§©§¦£¦¨

dnecwd daygnd ly) 'oencw mc`' ly zepexg`d zebixcnd
mipezgzd cr xzeia mipeilrdn mi`xapd lk dkeza zllekd
oezgzd mlerd ly zepezgzd zebixcna zeniizqn ,(xzeia
,"diyr"d mleray xtrd ceqi `ede ,"diyr"d mler ,xzeia

åéìâø úçúå,'oencw mc`' ly zepexg`d zebixcnl zgzn - §©©©§¨
,ïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàîokid - ¥¦¥¨©¥¨¨§¦

,zenlera zewlgzdae dlabda `edy iniptd xe`d miizqny
,zenlern dlrnly siwnd xe`d xi`n,íäéðéa áø ÷ñôä éìa§¦¤§¥©¥¥¤

"ïBîã÷ íãà" éìebò ÷ø,'oencw mc`' ly "milebir"d -.Bcáì- ©¦¥¨¨©§§©
"xyei" mpyi 'oencw mc`' ly dnecwd daygna ixdy
"xyei"d miizqny okid ixd ,siwn xe`e inipt xe` ,"milebir"e
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ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé
éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
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צי ixyz 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ח' חמישי יום
,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåòå,alw 'nr cr.'éöàã 'ìîã

éwî úðéçáa àeäL ÷ø ,úéîLbä eælä,ááBñå ó`ed oi` - ©¥©©§¦©¤¦§¦©©¦§¥
ote`a `ed `l` ,zybxen zeigdy itk ybxeiy ,zeinipta xi`n

,mlrde siwn lyLeøtä øàaúpL Bîëelk aaeq" ly - §¤¦§¨¥©¥
,"oinlr,íéøîà éèewìa"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -42, §¦¥£¨¦

úeèMtúä àìå§Ÿ¦§©§
úeiçä úeLaìúäådn - §¦§©§©©

oi`"d ze`ivne zedny
- zenlerd lka `ln "seq
ly ote`a df oi`
zeyalzde zehytzd

,zeigdíúBéçäì§©£¨
,Léì ïéàî íúBeäìe- §©¨¥©¦§¥

"oi`"n zeedzdd lr mby
ici lr dfy zexnl ,"yi"l

gekmlrpoi` xe`" ly
zeedzdl zehytzde ielib ly oipr la` oipr df ixd la` ,"seq
gekd z` zelbne zekiynnd zebixcnde zexitqd ici lr d`ad

,mlrpdíà-ékd`a ,zeedzdle zeigl zehytzdd -éãé-ìò ¦¦©§¥
øBàî íâå .ìéòì økæpk ,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©©¦§¨§¥§©¥

éwîe ááBqä óBñ-ïéà-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàì ó ¥©¥©¦§©§©¨£¦§¦¨
,äåLa äiNò-äøéöé,zenlern dlrnl `edy xe`d - §¦¨£¦¨§¨¤

zrax` lk siwne aaeq `edy ote`a wx `id zenlera ezrtyde
,deya zenlerdøéàîmb -éîéðtä åwä ìàxe` `edy - ¥¦¤©©©§¦¦
,zenlera inipt-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéìkä Cøc¤¤©¥¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨

,äiNòa yalznd xe`l mitiwn ixd milkdy -jez,milkd £¦¨
.ïéàî Lé àøáì æòå çk íäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáe§¤¨¨©¥¦¥¨¤Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦
cg` lkay mi`xapd zeedzd ixd ,lirl xaqedy itk -
ixd ;mler eze`ay zexitqd ly milkd ici lr `ed ,zenlerdn
zeedzd) "oi`n yi" zeedl zexitqd ly milkl yiy gekd
`ed ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" zEnvrn `wec d`ay

."oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n mda xi`ny iptnøçàîe¥©©
,íéìkä éãé-ìò àéä äàéøaäLleab ly oipr ixd mda yiy - ¤©§¦¨¦©§¥©¥¦

,zewlgzdeúàæì,okl -éeaø úðéçáa íéàøápä íä ¨Ÿ¥©¦§¨¦¦§¦©¦
úe÷lçúäå,ipydn dpey cg`y -,úéìëúå ìeáâezexnl - §¦§©§§§©§¦

j` ,leab ila `edy "aaeqd xe`"dn `a mzeedzdl gekdy
a xi`n gekdy iptnjezdpyiy ziwl`d dx`dd ixd ,milkd

dpiga `id ,milkd ici lr
ly ote`ae zewlgzd ly

,leabèøôáeitk - ¦§¨
dpnn ziwl`d dx`ddy
d`a ,zeedzdd ziyrp

,ieliba,úBiúBàä éãé ìò©§¥¨¦
.ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

xzei oda yi zeize`dy
dlabdde zewlgzdd oipr
mipt lk lr .milkd xy`n
wx `ly ,lirl xn` ixd
mb yi ,milkae ,gex ytpae ,dnypa ,zenlerd ly zexitqa
liayay xe` epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`" ly iniptd xe`dn
"ybxp"d inipt xe`a zenlerd z` xi`iy xe` ,zenlerd
xe`) siwne aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp zeigy itk ,zenlera

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlern dlrnl `edydf
`l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnl x`yp `edy

ay wxzexitqlka mb m` ik ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn yi
`xapdf m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

:dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a
oi` xe`"n mvrd ok` df oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk

d oiicr df j` ,"seqzednote`a `a dfyke ;"seq oi` xe`" ly
m`Îik ,"seq oi` xe`" ly zednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly
m`Îik ,zewl` ezedny oipr df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd
dx`d ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn
`l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc dx`dc
dx`ddy itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd ly ze`ivnd

.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d

d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex
zenvr"a `wec yiy zlekide gekd ieliba `hazn - zinybd
xe`"a xwira `ed df gek ."oi`n yi" zeedl "seq oi` xe`
df xac ,iniptd xe`d ,`wec "ew"d ici lr dlbzne "aaeqd
zepli`e mignv zginvy ,dginvn ux`dy dna xexiaa d`xp

gnevd gekn miinybipgexd,"oi`n yi" ly oipr `id ux`ay
mignv dpnn mignev cinzy ,cinz ux`d dlbn df geke

dfy itk ,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a
,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd x`ya did
ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived ,ziy`xa ini zyya
ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay dig
ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg` dig
ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn -
day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd dpyi
`id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd
m` ik ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly zednd
lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap ly ze`ivn
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ùã÷ä úøâà
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå
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מ"ח.42. פרק

ixyz 'g iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly iwl`d gekd dci
dlbzn eciÎlry "ew"d xe`n mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn
xac ly enrh .mi`xapa zeige zeedzd ly oipra aaeqd gekd

dlbzn df xac recn`wec ux`a`ed ,oldl owfd epax xiaqi ,
ceqid `id ux`dy iptn
mlerd ly xzeia jenpd
jenpd mewnae ,inybd
dx`dd zcxei eay xzeia
gek ea yi ,ziwl`d
`hand ,"xfeg xe`"n
,"mvr"d z` xzei ieliba
dlrnly dbixcne xe`k
:owfd epax oeylae .dpnn
ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå§Ÿ¨¥©¥

ìéòì økæpä ìk ìò43, ©¨©¦§¨§¥
,äøàäc äøàäc äøàä¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
ziwl`d dx`ddy itk -
ly ote`a `xapa d`a
,dx`dc dx`dc dx`d
`ly xak df ixd f`y
ly zednd `l ,ieliba
`l elit`e ,zewl`
,zewl` ly ze`ivnd

iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl xaqed xak z`f lkae
,"oinlr lk aaeq"d xe`dn mbeìéòì økæpä ìëå"ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥

d`a xaky ziwl`d dx`dda - day "aaeqd xe`"e ,day
- `xap ly ze`ivna - dx`dc dx`dc dx`d ly ote`aàéä¦

äàøîd`xn ,"zeliv`c zekln"n d`ad ziwl`d dx`dd - ©§¨
z`øúéa ,íeöò éelâa éîLbä øôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨©©§¦§¦¨§¤¤

,epnî íéðBéìòä úBãBñéî æòlynl enke ,xtrd ceqin - ¨¦¨¤§¦¦¤
,mine gex ,y` zeceqiíçëa ïéàL ,íéîMä àávî íâå§©¦§¨©¨©¦¤¥§Ÿ¨

çéîönä øôòä ãBñék ,ãéîz ïéàî Lé àéöBäì ízìëéå¦¨§¨§¦¥¥©¦¨¦¦¤¨¨©©§¦©
úBðìéàå íéáNò íä ,ïéàî Lé ãéîzgekn mignevd - ¨¦¥¥©¦¥£¨¦§¦¨

mignevy dl` mb ixdy ."oi`n yi" ly ote`a ipgexd gnevd
dn oky ,"oi`n yi" enk dfy ,oldl xiaqi ,drihpe drixf ici lr

irxefy"o"n z`lrd"k zynyn drixfd ,ux`a elek awxp m
ila mignevy dl` cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd) cala

,llk drihpe drixf,"ìãb" øîBàå äknä ìfnäå)epinkgy - §©©¨©©¤§¥§©
l"f44dknd dlrnl lfn el oi`y dhnl ayr oi`y mixne` ixd

gnevd gekn dlek `l `id dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea
jk lr xne` ?dginvd oipr `a riwxay "lfn"dn `l` ux`ay

:owfd epax,áNòä çîö øákL øçàì eðéädyrp xaky - ©§§©©¤§¨¨©¨¥¤
oli`e ,lecble genvl eilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn
,zeving e` zewizn ,mrh mda didiy jixv ixd zexit dyery

,lfnd on `a df ixdLéì ïéàî çîöì Bì øîBà Bðéàå- §¥¥¦§Ÿ©¥©¦§¥
,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy,ìãâì ïèwî àlà¤¨¦Ÿ¤§Ÿ¤

.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìåzepli` mpyiy - §¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦
zexit mi`ivend zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend
"dxezd xe`"a .riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng

xacna zyxt45zexxerzd rityn lfndy ,"wcv gnv"d xne`
`hazny gnevd geka
,ginviy oli`a e` ayra
`ed dginvd mvr j`
,envr gnevd gekn
xe`"a xg` mewnae

"dxezd46gnv"d yxtn
"d`kd"d oipry ,"wcv
dryay ,`ed lfnd ly
ayrd lr xi`n lfndy
`ed eil`y oli`d e`
ayra xacd rityn ,jiiy
dkynd oli`a e`
dkynddne ,eyxyl
lcbe jled `ed eyxyl

.xzeie xzeiíøèa ìáà£¨§¤¤
ìk øîàé éîì ¯ çîöé¦§¨§¦Ÿ©¨
áNò ìëì ìfîe ìfî©¨©¨§¨¥¤
(úeièøt éèøôa áNòå§¥¤¦§¨¥§¨¦
lfndy mixne` ixd -

dkn"eaoiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb" el xne`e ,(ayra) "
,`l` ?lcb xne` `ed inl -ixg`l `id dpeekd ,xen`k

lecbl ohwn dginvd lr ,"yi" ly ze`ivna miiw xak ayrdy
ekde dxin`d d`a jk lr 'ekezginv ,mipt lk lr .lfndn g

`id zepli`de miayrd,BaL çîBvä çkäîxtrd ceqiay - ¥©Ÿ©©¥©¤
àeäL`ed gnevd gek -ïéà,zinyb ze`ivn `l -å ,éðçeøå- ¤©¦§¨¦§

eli`íämd ,zepli`de miayrd -.íéiîLbly oipr dfy ixd - ¥©§¦¦
`wec `ed "oi`n yi"l gekd ixd ,lirl xaqedy itky ,"oi`n yi"

.inybd xtrd ceqia `hazn df geke - "seq oi` zenvr"aïéàå§¥
,úàæyi" ly "seq oi`"d gek ieliba `hazn ux`a `wecy dn - Ÿ

df oi` ,"oi`n"ïBîã÷ íãà" éìâøc íeMî àlàly milbxd - ¤¨¦§©§¥¨¨©§
,"oencw mc`"úézçúa íéîizñîÎd mler -,äiNò"milbx"d - ¦§©§¦§©§¦£¦¨

dnecwd daygnd ly) 'oencw mc`' ly zepexg`d zebixcnd
mipezgzd cr xzeia mipeilrdn mi`xapd lk dkeza zllekd
oezgzd mlerd ly zepezgzd zebixcna zeniizqn ,(xzeia
,"diyr"d mleray xtrd ceqi `ede ,"diyr"d mler ,xzeia

åéìâø úçúå,'oencw mc`' ly zepexg`d zebixcnl zgzn - §©©©§¨
,ïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàîokid - ¥¦¥¨©¥¨¨§¦

,zenlera zewlgzdae dlabda `edy iniptd xe`d miizqny
,zenlern dlrnly siwnd xe`d xi`n,íäéðéa áø ÷ñôä éìa§¦¤§¥©¥¥¤

"ïBîã÷ íãà" éìebò ÷ø,'oencw mc`' ly "milebir"d -.Bcáì- ©¦¥¨¨©§§©
"xyei" mpyi 'oencw mc`' ly dnecwd daygna ixdy
"xyei"d miizqny okid ixd ,siwn xe`e inipt xe` ,"milebir"e

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

ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé
éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.43‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."והכוונה הל' צ"ע ותיקונים": "ב"הערות ו.44.: פ"י, קצו.45.ב"ר תשפו.46.ע' ע' במדבר



ixyzצב 'h iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט' שישי יום
כ  אגרת ,alw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéìåâìâä 'ñá ù"îôìå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

mitiwnde milebird wx mix`ype 'oencw mc`' ly iniptd xe`de
'oencw mc`' lyoipr mpi` ixd 'oencw mc`' ly milebird mby)

- ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"d enk ynn "seq oi`" ly
,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" my xi`nøBàî "åw"ä íâå§©©©¥

íeiña íizñnä óBñ-ïéà¥©¦§©¥§¦
¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø©§¥¨¨©§
äìòîì ähnî øéàî¥¦¦©¨§©§¨

,"øæBç øBà" úðéçáa- ¦§¦©¥
xe` - epiid "xfeg xe`"
xarny mewnl ribnyky
,xi`dl leki `ed oi` el
xfeg xe`a dxfg ribn `ed
xe` xziae wfeg xzia
iptl `ed xe`d xy`n

oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l ribny
xie`d) irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei aexwd
miribn ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay
,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi` dl xarny ,ux`l
lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk .dhnl xzei mg okle
zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k ixd ,inipt xe`a mi`xapd
xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerd lk dtiwnd daygnd ly

,xfegL Bîk,"ew"d -éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà C §¤©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨
dpiaÎdnkg -"ïétðà¯øéòæ"e"àá÷eðå,zeklne (zecn) `"f - §¥©§¦§§¨

úeëìîe ,úeìéöàc úeëìnî øæBç øBàa øéàî ¯ úeìéöàc©£¦¥¦§¥¦©§©£¦©§
àéä úeìéöàc,okl -,äìòîì ähnî øúk úðéçaaeyiga - ©£¦¦§¦©¤¤¦©¨§©§¨

ixd ,zepeilrd zexitql "zekln"n ,dlrnl dhnln zexitqd
,ef ycew zxb`a lirl xkfpk - "xzk" ly dpiga `id "zekln"

."ïôBña ïúlçz õeòð"åly "dligz"dy ,df ixd "zekln"ay - §¨§¦¨¨§¨
,df ixd "ew"ae ,"zekln"a z`vnp ,"dnkg"n dlrnly "xzk"

ilbx" ly seqa dverp "ew"d ly "dligz"dy`mcw,"oenc
ceqia ,"diyr"d mler ly zepezgzd zebixcna zeniizqnd

epipr ixd "ew"dy oeeike ;xtrdielib`hazn - "seq oi` xe`" ly
ia oklxtrd ceqieliba xzeiyi" ly oipra "seq oi`" ly oiprd

,dginv ly oipra ,"oi`n
.oldl xiaqiy itkäëëå§¨¨

øBàc "åw"ä íeiña àeä§¦©©§
íeiña íizñnä óBñ-ïéà¥©¦§©¥§¦
íãà" éìâøc "øLi"ä©Ÿ¤§©§¥¨¨

"ïBîã÷"milbx"dy itk - ©§
ly zepezgzd zebixcnde
xe`a ze`a 'oencw mc`'
ly zewlgzda iniptd
drya ixd ,zebixcnd
,"diyr"d zizgza dfy ,zepexg`d zebixcnl `a dfy
xtrd ceqi dfy itk ,"diyr"d mler ly zepexg`d zebixcna

,inybdøéàî,"xfeg xe`" ly dpigaa "ew"d -äìòîì ähnî- ¥¦¦©¨§©§¨
,inybd xtray dx`dc dx`dc dx`ddnäîLpä øBà úðéçáì¦§¦©©§¨¨

,äiNòc úeëìîc úeëìîcdbixcnd ef dnypd xe`ay - §©§§©§©£¦¨
,xzeia oezgzd mlerd ixd `id "diyr" ,oky .dpexg`d
xyra ,`teb "zekln"ae ,dpexg`d dxitqd `id "zekln"e
oeeik ,j` - dpexg`d `id "zeklnc zekln" ,day zexitqd

,dnypd xe` oipra o`k xaecny,Lnî úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©¨
.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçîmd lirl xen`ky - ¥¦¦©¥¦§©§©£¦

xe` zbixcna ixd - diyrÎdxiviÎd`ixal dnypd xe` miyrp
xfegd xe`d da xi`n - dnypd xe`ay dpexg`d `idy ,dnypd
dpexg`d dbixcnd) "diyr" ly zepexg`d zebixcndn

aymi`xapyi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl gekd z` ozepe ,(
.icinz ote`a ,dginv ly ,"oi`n

éèewìa àáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨§¦¥
íéøîà"`ipz"d xtqa -47,ìL Bæ äøàä älçz úLaìúî £¨¦¦§©¤¤§¦¨¤¨¨¤

óBñ-ïéà øBàc "åw"ä©©§¥
úeìéöàä øBàa§¨£¦
äpnîe ,äiNòaL¤©£¦¨¦¤¨
äøéöéå äàéøáì¦§¦¨¦¦¨
úðéçáì ïäîe ,äiNòaL¤©£¦¨¥¤¦§¦©
úeëìîc äîLpä øBà©§¨¨§©§

iNòc úeëìîc-ìòå ,ä §©§©£¦¨§©
íeiña æòå çk Lé äæ-éãé§¥¤¥Ÿ©¨Ÿ§¦
úeëìîc úeëìîc éìkä©§¦§©§§©§

äiNòcdbixcnd - ©£¦¨
xzeia dpezgzd dxitqe

,"diyr"ayõøàä àLãz" :øîàî àeäå ,øôòä ãBñéaL¤¦¤¨¨§©£©©§¥¨¨¤
,"'eëå,gnevd gek ixd `a df xn`nny - `yc -ìòBt úBéäì §¦§¥

ãéîz õøàä áø÷a§¤¤¨¨¤¨¦
-ïéà úðéça) ãòå íìBòì§¨¨¤§¦©¥

,óBñmvr wx `ly -
`idy dginvd zlert
`a ,"oi`n yi" ly oipr
mb `l` ,"seq oi`"d gekn
`ed ginvdl ly ote`d

dlertzicinzgek cvne ,
ginvdl leki `ed ,df
mby ixd ,seq ila cinz
oi`" ly oiprd `ed df
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì

.'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà

ù"îôìå
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì
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.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :

ixyz 'h iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"seqeöøLé" :øîàîk ,úéLàøa éîé úLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤§¥§¥¦§©£©¦§§
,"äiç Lôð õøàä àöBz" :øîàîe ,"íénädl` zexn`n - ©©¦©£©¥¨¨¤¤¤©¨

ux`de mind e`ived f`y ,ziy`xa ini zyya wx erityd
d`a xak df ixg`l eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a zeig zeytp

dipydn zg` dig ytp
yi" ly ote`a `ly
ini zyya wx ,"oi`n
erityd cala ziy`xa

zexn`ndl`,
mi`a zexn`ndy
úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§
'æaL ,äiNòc úeëìîc§©§©£¦¨¤§
øéàä úéLàøa éîé§¥§¥¦¥¦
øBàî äøàä äfä íìBòä¨©¤¤¨¨¥
,"ípç ãñç"a óBñ-ïéà¥§¤¤¦¨
ïéî" úàìòä éìa§¦©£¨©©¦

,(ììk "ïéá÷eðmey ila - §¦§¨
dhndn zexxerzd
z`xwpd ,(lawndn)
,"oiawep oiin z`lrd"
dlrn (lawnd) `awepdy
zexxerzda zxxerne
- dhnln dly
,ixd .dlrnln zexxerzd
ini 'f ixg` xcqd

dhnln zexxerzde o"n z`lrd didzy gxkdd ony ,ziy`xa
dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln zexxerzd xxerl ick
okle ,llk o"n z`lrd ila ,mpg cqga "seq oi` xe`"n dx`d
ly oipr "ux`d `vez"e "mind evxyi" zexn`nd f` erityd
- "ux`d `ycz" xn`ndn gnevd gek eli`e ,"oi`n yi"

rityncinz,àî úBøôe úBðìéàå íéáNò çéîöäìïégekn - §©§¦©£¨¦§¦¨¥¥©¦
,ipgexd gnevdLéìzepli`d ,miayrd ,inybd "yi"l - §¥

,zexitdeäðLa äðL écî ãéîz48àeäL ,icn cinz ginvdl - ¨¦¦¥¨¨§¨¨¤
`ed ,dpya dpy,"óBñ-ïéà" úðéça ïéòîÎoi` oipr `edy - ¥¥§¦©¥

,ginvdl ux`a gekd mrt s` miizqn `l ,iteqíi÷úé íàL¤¦¦§©¥
.äðLa äðL écî eçéîöé ¯ íéðL úBááø éeaø äfä íìBò¨©¤¦¦§¨¦©§¦¦¥¨¨§¨¨

ïäî LiL àlàmi`ad ,zexitdne zepli`dn ,miayrdn - ¤¨¤¥¥¤
,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìògek z` xxernd edyn yiy - ©§¥©£¨©©¦§¦

,ginviy gnevd,íéòeèpäå íéòeøfä íäåmirxfpd miayrd - §¥©§¦§©§¦
,gnevd gekl "o"n z`lrd" md mirxfd ixd ,mirhipd zepli`de

ïë-ét-ìò-óàå,mirehpe mirexf mdy zexnl -Lé Bîk íä §©©¦¥¥§¥
íâå ,éøtä éaâì ììk Cøò Bì ïéà òeèpä ïéòøbäL ,ïéàî- ¥©¦¤©©§¦©¨©¥¤¤§¨§©¥©§¦§©

,d`eeyde jxr mey el oi`
íò ïìéàä ìk ãâð¤¤¨¨¦¨¦

,ïéìòäå íéôðòäjkay - ¨£¨¦§¤¨¦
jk lk lcadd oi`zeki`a

ea yiy ixtd iabl enk
rxfpy oirxbl eli`e ,mrh
lcad miiw ,j` .mrh oi`
d`eeyd oi`e lecb

zenkaeitpre oli`d ly ,
ixd ,oirxbd iabl eilre
lye zexitd ly mzginv
yi" ly oipr `id oli`d
lr `a dfy zexnl ,"oi`n

,oirxbd zrixf iciïëå§¥
,úB÷øéå íéðBòøæ éðéîa§¦¥¥§¦¦¨
äàeáz éðéîa íâå§©§¦¥§¨
ïéðéòøb úBàî úBeäúäì§¦§©¥©§¦¦
Bîk àeä ,ãçà ïéòøbî¦©§¦¤¨§

ïkL-ìkîe ,ïéàî Lé- ¥¥©¦¦¨¤¥
mdy dhgd ipirxb `l
,oirxbd ly zedn eze`

`l`ä.íéìaMäå ïéMwoirxbd enk ynn zedn eze` mpi`y - ©©¦§©¦¢¦
."oi`n yi" i`cea md ixd -äpäå49L úBøtä ,mignev - §¦¥©¥¤

,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìò,dhnln zexxerzd -àéä ©§¥©£¨©©¦§¦¦
íéìBòäî ãàî ãàî íéçaLî íä ¯ äòéèpäå äòéøfä©§¦¨§©§¦¨¥§ª¨¦§Ÿ§Ÿ¥¨¦

,õøàaL Bcáì çîBvä çkî ïäéìàî,drixfe drihp ila - ¥£¥¤¦Ÿ©©¥©§©¤¨¨¤
ìékNð äfîeoipra -íéðBéìò úBøBà úBëLnäekyneiy -a ¦¤©§¦©§¨¤§¦©
zenler -äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàzexe`dy - £¦§¦¨§¦¨£¦¨

zcear ly (dhnln zexxerzd) "o"n z`lrd" ici lr mikynpd
mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr dlrn mda yi ,mc`d
ila ,cala (dlrnln zexxerzda) "`lirlc `zexrz`"a

,dhnl mc`d zceare zexxerzddúàéøa úéìëz àeäL)¤©§¦§¦©
,(íãàälka xzei milrp zexe` ekynei ezcear ici lry - ¨¨¨

,zenlerd.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥
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ùã÷ä úøâà
õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá
éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá
äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä
ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú
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.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(סע"א (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו "לאחרי :
שנה  שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' יהי') (וכן תמיד

כו'". ˘ËÈÏ"‡49.ושנה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה :
ותפלת  מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף

'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד. מאד משובחים הם מאד'".האדם אד



צג ixyz 'h iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט' שישי יום
כ  אגרת ,alw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéìåâìâä 'ñá ù"îôìå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

mitiwnde milebird wx mix`ype 'oencw mc`' ly iniptd xe`de
'oencw mc`' lyoipr mpi` ixd 'oencw mc`' ly milebird mby)

- ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"d enk ynn "seq oi`" ly
,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" my xi`nøBàî "åw"ä íâå§©©©¥

íeiña íizñnä óBñ-ïéà¥©¦§©¥§¦
¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø©§¥¨¨©§
äìòîì ähnî øéàî¥¦¦©¨§©§¨

,"øæBç øBà" úðéçáa- ¦§¦©¥
xe` - epiid "xfeg xe`"
xarny mewnl ribnyky
,xi`dl leki `ed oi` el
xfeg xe`a dxfg ribn `ed
xe` xziae wfeg xzia
iptl `ed xe`d xy`n

oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l ribny
xie`d) irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei aexwd
miribn ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay
,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi` dl xarny ,ux`l
lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk .dhnl xzei mg okle
zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k ixd ,inipt xe`a mi`xapd
xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerd lk dtiwnd daygnd ly

,xfegL Bîk,"ew"d -éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà C §¤©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨
dpiaÎdnkg -"ïétðà¯øéòæ"e"àá÷eðå,zeklne (zecn) `"f - §¥©§¦§§¨

úeëìîe ,úeìéöàc úeëìnî øæBç øBàa øéàî ¯ úeìéöàc©£¦¥¦§¥¦©§©£¦©§
àéä úeìéöàc,okl -,äìòîì ähnî øúk úðéçaaeyiga - ©£¦¦§¦©¤¤¦©¨§©§¨

ixd ,zepeilrd zexitql "zekln"n ,dlrnl dhnln zexitqd
,ef ycew zxb`a lirl xkfpk - "xzk" ly dpiga `id "zekln"

."ïôBña ïúlçz õeòð"åly "dligz"dy ,df ixd "zekln"ay - §¨§¦¨¨§¨
,df ixd "ew"ae ,"zekln"a z`vnp ,"dnkg"n dlrnly "xzk"

ilbx" ly seqa dverp "ew"d ly "dligz"dy`mcw,"oenc
ceqia ,"diyr"d mler ly zepezgzd zebixcna zeniizqnd

epipr ixd "ew"dy oeeike ;xtrdielib`hazn - "seq oi` xe`" ly
ia oklxtrd ceqieliba xzeiyi" ly oipra "seq oi`" ly oiprd

,dginv ly oipra ,"oi`n
.oldl xiaqiy itkäëëå§¨¨

øBàc "åw"ä íeiña àeä§¦©©§
íeiña íizñnä óBñ-ïéà¥©¦§©¥§¦
íãà" éìâøc "øLi"ä©Ÿ¤§©§¥¨¨

"ïBîã÷"milbx"dy itk - ©§
ly zepezgzd zebixcnde
xe`a ze`a 'oencw mc`'
ly zewlgzda iniptd
drya ixd ,zebixcnd
,"diyr"d zizgza dfy ,zepexg`d zebixcnl `a dfy
xtrd ceqi dfy itk ,"diyr"d mler ly zepexg`d zebixcna

,inybdøéàî,"xfeg xe`" ly dpigaa "ew"d -äìòîì ähnî- ¥¦¦©¨§©§¨
,inybd xtray dx`dc dx`dc dx`ddnäîLpä øBà úðéçáì¦§¦©©§¨¨

,äiNòc úeëìîc úeëìîcdbixcnd ef dnypd xe`ay - §©§§©§©£¦¨
,xzeia oezgzd mlerd ixd `id "diyr" ,oky .dpexg`d
xyra ,`teb "zekln"ae ,dpexg`d dxitqd `id "zekln"e
oeeik ,j` - dpexg`d `id "zeklnc zekln" ,day zexitqd

,dnypd xe` oipra o`k xaecny,Lnî úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©¨
.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçîmd lirl xen`ky - ¥¦¦©¥¦§©§©£¦

xe` zbixcna ixd - diyrÎdxiviÎd`ixal dnypd xe` miyrp
xfegd xe`d da xi`n - dnypd xe`ay dpexg`d `idy ,dnypd
dpexg`d dbixcnd) "diyr" ly zepexg`d zebixcndn

aymi`xapyi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl gekd z` ozepe ,(
.icinz ote`a ,dginv ly ,"oi`n

éèewìa àáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨§¦¥
íéøîà"`ipz"d xtqa -47,ìL Bæ äøàä älçz úLaìúî £¨¦¦§©¤¤§¦¨¤¨¨¤

óBñ-ïéà øBàc "åw"ä©©§¥
úeìéöàä øBàa§¨£¦
äpnîe ,äiNòaL¤©£¦¨¦¤¨
äøéöéå äàéøáì¦§¦¨¦¦¨
úðéçáì ïäîe ,äiNòaL¤©£¦¨¥¤¦§¦©
úeëìîc äîLpä øBà©§¨¨§©§

iNòc úeëìîc-ìòå ,ä §©§©£¦¨§©
íeiña æòå çk Lé äæ-éãé§¥¤¥Ÿ©¨Ÿ§¦
úeëìîc úeëìîc éìkä©§¦§©§§©§

äiNòcdbixcnd - ©£¦¨
xzeia dpezgzd dxitqe

,"diyr"ayõøàä àLãz" :øîàî àeäå ,øôòä ãBñéaL¤¦¤¨¨§©£©©§¥¨¨¤
,"'eëå,gnevd gek ixd `a df xn`nny - `yc -ìòBt úBéäì §¦§¥

ãéîz õøàä áø÷a§¤¤¨¨¤¨¦
-ïéà úðéça) ãòå íìBòì§¨¨¤§¦©¥

,óBñmvr wx `ly -
`idy dginvd zlert
`a ,"oi`n yi" ly oipr
mb `l` ,"seq oi`"d gekn
`ed ginvdl ly ote`d

dlertzicinzgek cvne ,
ginvdl leki `ed ,df
mby ixd ,seq ila cinz
oi`" ly oiprd `ed df
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì

.'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà

ù"îôìå
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì
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.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :

ixyz 'h iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"seqeöøLé" :øîàîk ,úéLàøa éîé úLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤§¥§¥¦§©£©¦§§
,"äiç Lôð õøàä àöBz" :øîàîe ,"íénädl` zexn`n - ©©¦©£©¥¨¨¤¤¤©¨

ux`de mind e`ived f`y ,ziy`xa ini zyya wx erityd
d`a xak df ixg`l eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a zeig zeytp

dipydn zg` dig ytp
yi" ly ote`a `ly
ini zyya wx ,"oi`n
erityd cala ziy`xa

zexn`ndl`,
mi`a zexn`ndy
úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§
'æaL ,äiNòc úeëìîc§©§©£¦¨¤§
øéàä úéLàøa éîé§¥§¥¦¥¦
øBàî äøàä äfä íìBòä¨©¤¤¨¨¥
,"ípç ãñç"a óBñ-ïéà¥§¤¤¦¨
ïéî" úàìòä éìa§¦©£¨©©¦

,(ììk "ïéá÷eðmey ila - §¦§¨
dhndn zexxerzd
z`xwpd ,(lawndn)
,"oiawep oiin z`lrd"
dlrn (lawnd) `awepdy
zexxerzda zxxerne
- dhnln dly
,ixd .dlrnln zexxerzd
ini 'f ixg` xcqd

dhnln zexxerzde o"n z`lrd didzy gxkdd ony ,ziy`xa
dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln zexxerzd xxerl ick
okle ,llk o"n z`lrd ila ,mpg cqga "seq oi` xe`"n dx`d
ly oipr "ux`d `vez"e "mind evxyi" zexn`nd f` erityd
- "ux`d `ycz" xn`ndn gnevd gek eli`e ,"oi`n yi"

rityncinz,àî úBøôe úBðìéàå íéáNò çéîöäìïégekn - §©§¦©£¨¦§¦¨¥¥©¦
,ipgexd gnevdLéìzepli`d ,miayrd ,inybd "yi"l - §¥

,zexitdeäðLa äðL écî ãéîz48àeäL ,icn cinz ginvdl - ¨¦¦¥¨¨§¨¨¤
`ed ,dpya dpy,"óBñ-ïéà" úðéça ïéòîÎoi` oipr `edy - ¥¥§¦©¥

,ginvdl ux`a gekd mrt s` miizqn `l ,iteqíi÷úé íàL¤¦¦§©¥
.äðLa äðL écî eçéîöé ¯ íéðL úBááø éeaø äfä íìBò¨©¤¦¦§¨¦©§¦¦¥¨¨§¨¨

ïäî LiL àlàmi`ad ,zexitdne zepli`dn ,miayrdn - ¤¨¤¥¥¤
,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìògek z` xxernd edyn yiy - ©§¥©£¨©©¦§¦

,ginviy gnevd,íéòeèpäå íéòeøfä íäåmirxfpd miayrd - §¥©§¦§©§¦
,gnevd gekl "o"n z`lrd" md mirxfd ixd ,mirhipd zepli`de

ïë-ét-ìò-óàå,mirehpe mirexf mdy zexnl -Lé Bîk íä §©©¦¥¥§¥
íâå ,éøtä éaâì ììk Cøò Bì ïéà òeèpä ïéòøbäL ,ïéàî- ¥©¦¤©©§¦©¨©¥¤¤§¨§©¥©§¦§©

,d`eeyde jxr mey el oi`
íò ïìéàä ìk ãâð¤¤¨¨¦¨¦

,ïéìòäå íéôðòäjkay - ¨£¨¦§¤¨¦
jk lk lcadd oi`zeki`a

ea yiy ixtd iabl enk
rxfpy oirxbl eli`e ,mrh
lcad miiw ,j` .mrh oi`
d`eeyd oi`e lecb

zenkaeitpre oli`d ly ,
ixd ,oirxbd iabl eilre
lye zexitd ly mzginv
yi" ly oipr `id oli`d
lr `a dfy zexnl ,"oi`n

,oirxbd zrixf iciïëå§¥
,úB÷øéå íéðBòøæ éðéîa§¦¥¥§¦¦¨
äàeáz éðéîa íâå§©§¦¥§¨
ïéðéòøb úBàî úBeäúäì§¦§©¥©§¦¦
Bîk àeä ,ãçà ïéòøbî¦©§¦¤¨§

ïkL-ìkîe ,ïéàî Lé- ¥¥©¦¦¨¤¥
mdy dhgd ipirxb `l
,oirxbd ly zedn eze`

`l`ä.íéìaMäå ïéMwoirxbd enk ynn zedn eze` mpi`y - ©©¦§©¦¢¦
."oi`n yi" i`cea md ixd -äpäå49L úBøtä ,mignev - §¦¥©¥¤

,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìò,dhnln zexxerzd -àéä ©§¥©£¨©©¦§¦¦
íéìBòäî ãàî ãàî íéçaLî íä ¯ äòéèpäå äòéøfä©§¦¨§©§¦¨¥§ª¨¦§Ÿ§Ÿ¥¨¦

,õøàaL Bcáì çîBvä çkî ïäéìàî,drixfe drihp ila - ¥£¥¤¦Ÿ©©¥©§©¤¨¨¤
ìékNð äfîeoipra -íéðBéìò úBøBà úBëLnäekyneiy -a ¦¤©§¦©§¨¤§¦©
zenler -äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàzexe`dy - £¦§¦¨§¦¨£¦¨

zcear ly (dhnln zexxerzd) "o"n z`lrd" ici lr mikynpd
mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr dlrn mda yi ,mc`d
ila ,cala (dlrnln zexxerzda) "`lirlc `zexrz`"a

,dhnl mc`d zceare zexxerzddúàéøa úéìëz àeäL)¤©§¦§¦©
,(íãàälka xzei milrp zexe` ekynei ezcear ici lry - ¨¨¨
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'éçáá ÷"àã øùåéä éìâø íåéñáù ñ"à øåà å÷äîå ò"ë
úòãå íòè áåè äæá áèéä ïáåéå .ì"ðë øæåç øåà
øùð éðôå øåù éðô äáëøîáù íéðåéìò íéëàìîù äî

å äîäáä çåøî íé÷ôúñîå íéðåæéðå ãàî íéðäðóåòä
ïåùì ÷åã÷ãëå çáæîä â"òù úåðáø÷äî íäéìà äìåòä
éøçàå .ïåäìéã àø÷éòå àãåñéî ïééðäúàå ÷"äåæä
é"ò ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã äìàä úîàäå íéøáãä
úéìëú ïä øùà úåéùòî úåöîä úìòî ìãåâ ì"ðä ìë
íúåùòì íåéä ù"îë éîùâä æ"äåòì úåîùðä úãéøé
ìëî æ"äåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá 'à äòù äôéå

.á"äåò ééç:÷"äéëî åðàöî ë"ò
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.50‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וי"ל העפר . מן  הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז  - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון זקוק שנתהווה לאחר גם א.51.שלכן ואילך.52.מ, סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סתם "ארי' "אבל :

שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות משברון אדם הקרבן האוכל האש ב.54.מן כח, א.55.פינחס רמא, 56.ח"ג

א. כב, עירובין יא. ז, מי"ז.57.ואתחנן פ"ד אבות

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ

ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ַהּנִ  – ב  ַהּלֵ ִמימּות  ּתְ ִהיא  ָנה  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ּוְבַיַחס  ִמימּות,  ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות 

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ

ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ְלֵיׁש.  ֵמַאִין  ֵאין־ֲערֹוְך  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַחּיּוָתּה הּוא  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ

ֱאלֶֹקיָך",  ֲהָוָי'  ֵאת  ִל"ְוָאַהְבּתָ  ִלי  ּכְ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ו, 
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ

הּוא  רֹוֶאה  לֹו,  ִביב  ּוִמּסָ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ ַעל  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ם  ַהּשָׂ ָהָאָדם  ֵעהּו,  ּדָ ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  ּבְ ב, 
ִעְנַין  ֵבי ֹאֶהל' ּבְ ֲעֵלי ֲעָסִקים' ַעל ַה'ּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַה'ּבַ ָאַמר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ מּוָחׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאלֹקּות ּבְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאלֹקּות ּבְ ְרִאּיַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צו

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ

ָאָדם  ְיֵהא  ּוְכַמֲאָמר "ְלעֹוָלם  ִליָטה,  ּבְ ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזִהירּות  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ה, 
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ּדְ ָלל, ָידּוַע  ּכְ ר  ִנּכָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא  ִיְרָאה",  ּבְ ָערּום 

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. 

אחר נעילה: קמב־קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ַעת  ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
מֹו  ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ָעִמים, ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ ָהל כו' - ג' ּפְ ַהּקָ
ּפּוִרים אֹוְמִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ִפּלֹות ַהּיֹום. ּבְ ָכל ּתְ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך כו' - ּבְ ת ְויֹום טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ת. ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ּבְ
ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה'  ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
א  ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ִתיַחת ָהָארֹון ּבִ אֹוִרי. ּפְ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין נֹוׂשְ א, ֵאין ּכֵ ּוְלֵעּלָ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה.

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ
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המשך ביאור למסכת חגיגה ליום רביעי עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  תשרי ד' ראשון יום יחד  ובשר דגים אכילת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰äaøä©§¥
øáBòä ìëå .úBLôð úðkñ íäa LiL éðtî íéîëç eøñà íéøáã§¨¦¨§£¨¦¦§¥¤¥¨¤©¨©§¨§¨¨¥
ïékî ¯ Cëa ãét÷î éðéà Bà ...éîöòa ïkñî éðéøä :øîBàå ïäéìò£¥¤§¥£¥¦§©¥§©§¦¥¦©§¦§¨©¦

.úecøî úkî BúBà©©©§
בשר, עם יחד בתנור שנצלה דג חלב עם לאכול אסר רבא
דג  אכילת כי בפניֿעצמו אף לאוכלו אסר אשי רב בר ומר

לצרעת  לגרום יכולה יחד ב)ובשר עו, המפרשים (פסחים ונקטו .
ר"ח) את (רש"י, צלו כאשר אף אסור אשי רב בר מר שלדעת

הבשר  ריח כי ביניהם, מגע ללא אחד, בתנור הבשר עם הדג
ממשי כדבר נחשב היא')בדג מילתא .('ריחא

המהרש"ל טו)אך סי' פ"ז חולין שלמה של בשם (ים כתב
שצלאן  "דגים רבא של דינו את הביא שהרמב"ם המרדכי,

בחלב" לאכלן אסור הבשר הכ"ג)עם פ"ט מאכ"א הביא (הל' ולא
הרמב"ם  לדעת כי עצמו, בפני הדג את לאכול האיסור את
בשר  עם צלאו אם רק הדג את לאכול אוסר אשי רב בר מר
סכנה. חשש אין מגע ביניהם היה לא אם אבל בזה, זה ונגעו

הרמ"א כתב ס"ב)להלכה קטז סי' "אין (יו"ד שלכתחילה
משום דג עם בשר אסור".gix`לצלות אינו "בדיעבד אך ,"

משה' ב'דרכי הדברים סק"א)ומקור הש"ך שמותר (הביאו

כתב  וכן בישול". דרך רק סכנה הוי "דלא כיון בדיעבד
ביניהם(סק"ב)הט"ז מגע ללא יחד ניצלו 'ריחא')שאם רק (והוא

ורק  בדיעבד, אסור cgi"אםאינו elyazp אף אסורין
דיעבד".

סופר' קא)וה'חתם סי' יו"ד המהרש"ל:(שו"ת על תמה
סכנה  משום אסר אשי רב בר מר הרמב"ם לדעת אם

כאן מדוע בזה, זה כשנוגעים בשר עם דג ואילך)צליית (ה"ו

דין  השמיט סכנה משום האסורים דברים מונה שהרמב"ם
בשר? עם דגים לבשל שאסור זה

ניסה  וטבעיות... ברפואות גובריה "רב הרמב"ם ותירץ:
בזה" הטבעיים שנשתנו ומצא התוס'בחקירתו כתבו זה (וכעין

ועוד) משום. ד"ה ב עז, יומא כוורא. ד"ה א יא, חשש מו"ק אין הזה ובזמן
יחד. שהתבשלו ובשר בדגים סכנה

ו"לא  יחד ודג בשר לאכול שאין וודאי למעשה אכן,
דהוי  דאפשר זה, עם זה לאכלם מעשה לעשות זה על נסמוך
אך  תורה". אבותינו ומנהג במנין... הנאסר דבר כמו ליה

בשר לאכול להקל נוהגים mibc"אנו ilka אפילו יומן בני
בעלמא" הדחה ידי על הסעודה צה באותה סי' יו"ד ט"ז גם (וראה

.סק"ג)

ה'תשע"ה  תשרי ה' שני יום הכנסת? בבית ישיבה מקום נקנה איך

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øëî ?ä÷æça ãöék¥©©£¨¨¨©
Bà ìòpL ïåék ¯ äðzîa dúBà ïúpL Bà ,äãO Bì øëî ,úéa Bì©¦¨©¨¤¤¨©¨§©¨¨¥¨¤¨©

.äð÷ äæ éøä ,åéOòîa ìéòBiL àeäå ,àeäL ìk õøô Bà øãâ̈©¨©¨¤§¤¦§©£¨£¥¤¨¨
שאין במקום רק בכסף נקנית שטר קרקע לכתוב רגילים

בכסף  קונים אין השטר את שכותבים במקום אבל מכירה,
השטר" את שיכתוב ה"ד)"עד לכתוב (לעיל והמנהג היות כי ,

שלא  זמן כל הכסף קנין על דעתו סומך הקונה אין שטר,
שטר שם)נכתב .(מ"מ

הסובר  יש ראשונים: נחלקו שטר, ללא בקרקע ובחזקה
מצינו  "שלא שטר שכותבים במקום קונה אינה שחזקה

כסף" מכח חזקה כח א)שיפה כז, קידושין בר"ן הובא ויש (רמב"ן, ,
חזקה  וקנין שטר, שכותבים במקום אף קונה שחזקה הסובר

הדבר בגוף מעשה עשה כי כסף קנין על קידושין עדיף (רא"ש

לו) סי' .פ"א
משנה' ה'כסף שהרי (כאן)וכתב כן, סובר הרמב"ם שגם

שנוהגים  במקום השטר בכתיבת קנינו תלה כסף בקנין
)לכתוב השטר.(בה"ד כתיבת את הצריך לא חזקה ובקנין

ערוך' ב'שלחן נפסק סט"ז)וכן קצב סי' לחודה,(חו"מ "חזקה

במקום  הרמ"א:"ואפילו והוסיף קניא", שטר ובלא כסף בלא
שטר". לכתוב שנהגו

צבי' 'עטרת קצב)ובספר סי' שבסופו בשאלה:(בשו"ת דן
ראובן  והלך משמעון, הכנסת בבית המקום שקנה "ראובן
על  שכותבין בעיר ומנהג הכנסת. בבית המקום על וישב
המקום. על המוכר של שמו ועדיין הקונה, של שמו המקום

לחזור"? יכול אי - מהמכירה שמעון חזר ושוב
והשיב:

בבית  מקום הקונה כי לחזור, יוכל שלא נראה לכאורה
המקום  תשמיש הוא שכך חזקה, זוהי - בו ויושב הכנסת

ס"ח) קמ סי' חו"מ השם (רמ"א את עליו לכתוב שהמנהג ואף ,
כ'שטר' לכתוב (שם)נחשב נהגו אם אף קונה חזקה הרי ,

ישיבה  כי מועילה חזקה אין שכאן לומר יש אך שטר,
הקונה  שם את כותבים שאין במקום רק חזקה היא במקום
יש  המקום, על שמו לכתוב דוקא שנוהגין במקום "אבל

חזקה לעשות יש דהא מהני לא שישיבה mewndלומר seba,
שמו  לכתוב מעשה ולעשות המוכר של שמו למחוק היינו

הקונה". של

ה'תשע"ה  תשרי ו' שלישי יום לבדיקה  שנלקח חפץ על אחריות

:„È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ïnàä ïî íéìk ìèBpä©¥¥¦¦¨ª¨
åéîãa áiç ¯ Bãéa ñðàðå ïéáeö÷ åéîã eéä íà ,ïøwáì úðî ìò©§¨§©§¨¦¨¨¨§¦§¤¡©§¨©¨§¨¨
økîpä õôç BúBà äéäéå ,Blk úà úBð÷ì éãk epäéaâiL àeäå . .§¤©§¦¤§¥¦§¤ª§¦§¤¥¤©¦§¨

.ç÷Blä ìò áéáç̈¦©©¥©

ושותפין שלוחין בהלכות הרמב"ם כתב לזה (פ"ב בדומה

(כמתנה ה"ח) חמיו לבית לשגרן האומן מבית כלי 'הלוקח :
לך  אתן אני ממני, אותם מקבלים אם לו: ואמר לארוסתו)
ואם  לשלם, חייב זה הרי בהליכה, ונאנסו . . דמיהם את
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ה'תשע"ה  תשרי ד' ראשון יום יחד  ובשר דגים אכילת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰äaøä©§¥
øáBòä ìëå .úBLôð úðkñ íäa LiL éðtî íéîëç eøñà íéøáã§¨¦¨§£¨¦¦§¥¤¥¨¤©¨©§¨§¨¨¥
ïékî ¯ Cëa ãét÷î éðéà Bà ...éîöòa ïkñî éðéøä :øîBàå ïäéìò£¥¤§¥£¥¦§©¥§©§¦¥¦©§¦§¨©¦

.úecøî úkî BúBà©©©§
בשר, עם יחד בתנור שנצלה דג חלב עם לאכול אסר רבא
דג  אכילת כי בפניֿעצמו אף לאוכלו אסר אשי רב בר ומר

לצרעת  לגרום יכולה יחד ב)ובשר עו, המפרשים (פסחים ונקטו .
ר"ח) את (רש"י, צלו כאשר אף אסור אשי רב בר מר שלדעת

הבשר  ריח כי ביניהם, מגע ללא אחד, בתנור הבשר עם הדג
ממשי כדבר נחשב היא')בדג מילתא .('ריחא

המהרש"ל טו)אך סי' פ"ז חולין שלמה של בשם (ים כתב
שצלאן  "דגים רבא של דינו את הביא שהרמב"ם המרדכי,

בחלב" לאכלן אסור הבשר הכ"ג)עם פ"ט מאכ"א הביא (הל' ולא
הרמב"ם  לדעת כי עצמו, בפני הדג את לאכול האיסור את
בשר  עם צלאו אם רק הדג את לאכול אוסר אשי רב בר מר
סכנה. חשש אין מגע ביניהם היה לא אם אבל בזה, זה ונגעו

הרמ"א כתב ס"ב)להלכה קטז סי' "אין (יו"ד שלכתחילה
משום דג עם בשר אסור".gix`לצלות אינו "בדיעבד אך ,"

משה' ב'דרכי הדברים סק"א)ומקור הש"ך שמותר (הביאו

כתב  וכן בישול". דרך רק סכנה הוי "דלא כיון בדיעבד
ביניהם(סק"ב)הט"ז מגע ללא יחד ניצלו 'ריחא')שאם רק (והוא

ורק  בדיעבד, אסור cgi"אםאינו elyazp אף אסורין
דיעבד".

סופר' קא)וה'חתם סי' יו"ד המהרש"ל:(שו"ת על תמה
סכנה  משום אסר אשי רב בר מר הרמב"ם לדעת אם

כאן מדוע בזה, זה כשנוגעים בשר עם דג ואילך)צליית (ה"ו

דין  השמיט סכנה משום האסורים דברים מונה שהרמב"ם
בשר? עם דגים לבשל שאסור זה

ניסה  וטבעיות... ברפואות גובריה "רב הרמב"ם ותירץ:
בזה" הטבעיים שנשתנו ומצא התוס'בחקירתו כתבו זה (וכעין

ועוד) משום. ד"ה ב עז, יומא כוורא. ד"ה א יא, חשש מו"ק אין הזה ובזמן
יחד. שהתבשלו ובשר בדגים סכנה

ו"לא  יחד ודג בשר לאכול שאין וודאי למעשה אכן,
דהוי  דאפשר זה, עם זה לאכלם מעשה לעשות זה על נסמוך
אך  תורה". אבותינו ומנהג במנין... הנאסר דבר כמו ליה

בשר לאכול להקל נוהגים mibc"אנו ilka אפילו יומן בני
בעלמא" הדחה ידי על הסעודה צה באותה סי' יו"ד ט"ז גם (וראה

.סק"ג)

ה'תשע"ה  תשרי ה' שני יום הכנסת? בבית ישיבה מקום נקנה איך

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øëî ?ä÷æça ãöék¥©©£¨¨¨©
Bà ìòpL ïåék ¯ äðzîa dúBà ïúpL Bà ,äãO Bì øëî ,úéa Bì©¦¨©¨¤¤¨©¨§©¨¨¥¨¤¨©

.äð÷ äæ éøä ,åéOòîa ìéòBiL àeäå ,àeäL ìk õøô Bà øãâ̈©¨©¨¤§¤¦§©£¨£¥¤¨¨
שאין במקום רק בכסף נקנית שטר קרקע לכתוב רגילים

בכסף  קונים אין השטר את שכותבים במקום אבל מכירה,
השטר" את שיכתוב ה"ד)"עד לכתוב (לעיל והמנהג היות כי ,

שלא  זמן כל הכסף קנין על דעתו סומך הקונה אין שטר,
שטר שם)נכתב .(מ"מ

הסובר  יש ראשונים: נחלקו שטר, ללא בקרקע ובחזקה
מצינו  "שלא שטר שכותבים במקום קונה אינה שחזקה

כסף" מכח חזקה כח א)שיפה כז, קידושין בר"ן הובא ויש (רמב"ן, ,
חזקה  וקנין שטר, שכותבים במקום אף קונה שחזקה הסובר

הדבר בגוף מעשה עשה כי כסף קנין על קידושין עדיף (רא"ש

לו) סי' .פ"א
משנה' ה'כסף שהרי (כאן)וכתב כן, סובר הרמב"ם שגם

שנוהגים  במקום השטר בכתיבת קנינו תלה כסף בקנין
)לכתוב השטר.(בה"ד כתיבת את הצריך לא חזקה ובקנין

ערוך' ב'שלחן נפסק סט"ז)וכן קצב סי' לחודה,(חו"מ "חזקה

במקום  הרמ"א:"ואפילו והוסיף קניא", שטר ובלא כסף בלא
שטר". לכתוב שנהגו

צבי' 'עטרת קצב)ובספר סי' שבסופו בשאלה:(בשו"ת דן
ראובן  והלך משמעון, הכנסת בבית המקום שקנה "ראובן
על  שכותבין בעיר ומנהג הכנסת. בבית המקום על וישב
המקום. על המוכר של שמו ועדיין הקונה, של שמו המקום

לחזור"? יכול אי - מהמכירה שמעון חזר ושוב
והשיב:

בבית  מקום הקונה כי לחזור, יוכל שלא נראה לכאורה
המקום  תשמיש הוא שכך חזקה, זוהי - בו ויושב הכנסת

ס"ח) קמ סי' חו"מ השם (רמ"א את עליו לכתוב שהמנהג ואף ,
כ'שטר' לכתוב (שם)נחשב נהגו אם אף קונה חזקה הרי ,

ישיבה  כי מועילה חזקה אין שכאן לומר יש אך שטר,
הקונה  שם את כותבים שאין במקום רק חזקה היא במקום
יש  המקום, על שמו לכתוב דוקא שנוהגין במקום "אבל

חזקה לעשות יש דהא מהני לא שישיבה mewndלומר seba,
שמו  לכתוב מעשה ולעשות המוכר של שמו למחוק היינו

הקונה". של

ה'תשע"ה  תשרי ו' שלישי יום לבדיקה  שנלקח חפץ על אחריות

:„È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ïnàä ïî íéìk ìèBpä©¥¥¦¦¨ª¨
åéîãa áiç ¯ Bãéa ñðàðå ïéáeö÷ åéîã eéä íà ,ïøwáì úðî ìò©§¨§©§¨¦¨¨¨§¦§¤¡©§¨©¨§¨¨
økîpä õôç BúBà äéäéå ,Blk úà úBð÷ì éãk epäéaâiL àeäå . .§¤©§¦¤§¥¦§¤ª§¦§¤¥¤©¦§¨

.ç÷Blä ìò áéáç̈¦©©¥©

ושותפין שלוחין בהלכות הרמב"ם כתב לזה (פ"ב בדומה

(כמתנה ה"ח) חמיו לבית לשגרן האומן מבית כלי 'הלוקח :
לך  אתן אני ממני, אותם מקבלים אם לו: ואמר לארוסתו)
ואם  לשלם, חייב זה הרי בהליכה, ונאנסו . . דמיהם את
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פטור'. בחזרה נאנסו
ההלכות: בין שינויים שני יש אמנם,

בכך  מותנה הלוקח של חיובו מכירה, בהלכות כאן, א.
נהנה  הלוקח כזה באופן כי אצלו, חביב הנמכר שהחפץ
זה. תנאי הרמב"ם הזכיר לא להלן אך מהמוכר, יותר במקח
אך  בהליכה נאבד החפץ אם שחייב הרמב"ם כתב להלן ב.
שחייב  ומשמע זה חילוק הזכיר לא כאן ואילו פטור, בחזרה

האומן. ליד ישוב שהחפץ עד בחזרה, גם
ההלכות: בין ההבדלים את לבאר ויש

משום  באונסין חייב הלוקח ושותפין, שלוחין בהלכות
שיוכל  ביניהם שהתנו ואף רכישה, מהווה החפץ שנטילת
בו  חזר לא עוד כל מכלֿמקום ירצה, אם מהמקח בו לחזור
המכירה. דמי את לשלם חייב נאנס אם ולכן קיים, המקח

שהרי  בחזרה ולא בהליכה רק הוא החיוב זה ומטעם

זו  ומשעה במקח חפץ שאינו שהחליט לאחר היתה החזרה
עליה. לחייבו טעם ואין הקנייה נתבטלה

מאחר  אחר: מטעם הוא החיוב מכירה בהלכות כאן אך
העיקרי והחפ  הנהנה שהוא נמצא הלוקח, אצל חביב ץ

לחייבו  יש בידו החפץ עוד כל ולכן המוכר, ולא מהעסקה
מדין  לפועל העיסקה תצא לא לבסוף אם אף באונסין
משום  הוא באונסין השואל של חיובו טעם שהרי שואל,
רשאי  שאינו חינם משומר (בשונה שלו' הנאה ש'כל
ולכן  השימוש), עבור שמשלם שוכר או בחפץ להשתמש

הבעלים. ליד שיחזירו עד בחזרה, אף חייב
אצל  חביב החפץ כאשר רק אמור הדין זה ומטעם
יותר  ברכישה נהנה הלוקח אין רגיל בחפץ אך הלוקח,

שואל. כדין לחייבו אין ולכן מהמוכר
(`"wq ,etw htynd zeaizp)

ה'תשע"ה  תשרי ז' רביעי יום חוזה  לביטול כעילה בתשלום איחור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáçì äãO øëBnä©¥¨¤©£¥
øàL òáBúå ñðëðå àöBé äéäå ,íéîcä úö÷î Bì ïúðå ,æeæ óìàa§¤¤§¨©¦§¨©¨¦§¨¨¥§¦§¨§¥©§¨
úà ç÷Blä äð÷ àì ¯ ãçà æeæ àlà Bì øàLð àì elôà ,íéîcä©¨¦£¦Ÿ¦§©¤¨¤¨Ÿ¨¨©¥©¤

.÷éæçä Bà øèMä áúkL ét ìò óà ,dlkª¨©©¦¤¨©©§¨¤¡¦
קמח)הרי"ף ח"א, לקבל (שו"ת כדי סחורה שמכר באדם דן

המוכר  התשלום. את איחר הלוקח אך מיידית, הכסף את
הדין  מבית ביקש הלוקח אך מיידי, פירעון מהלוקח תבע
כל  ביתֿדין זמן לו "אין ופסק: הכסף, את לשלם שהות
בדבר  יש ואם עצמו, על לו שהתנה כמו פורעו אלא עיקר,

אנפשיה". דאפסיד הוא איהו הפסד,
את  לבטל רשאי השני שהצד הכרח אין הרי"ף מדברי
אף  מיד, לשלם הלוקח את שכופין אלא כך, בגין החוזה
הרי"ף  מדברי רואים מכלֿמקום אך כך, בגין נזק לו שייגרם
החיובים  ככל ואינו יסודי תנאי הוא בחוזה תשלום שמועד

יום שלושים להם חו"מ,שנותנים השו"ע, גיליון על רע"א חידושי (ראה

עג) .סי'
מקובצת בשיטה ב)אבל עז, של (ב"מ, נוספת תשובה הביא

לפירעון, שהות מבקש הקונה שכאשר עולה ממנה הרי"ף,

רשאי מכירה lhalהמוכר על סוכם לא כי המכר את
ז)בהקפה קצ, המשפט, .(נתיבות

השולחןֿערוך מדברי יֿיז)להלכה, סעיפים קץ, סי' יוצא (חו"מ,
אלא  החוזה לביטול עילה מהווה אינו במועד, תשלום שאי
לשאר  ובכפוף מעותיו, לתבוע ונכנס יוצא המוכר אם
בחוזה  נקבע אלאֿאםֿכן בחוזה המפורטים התנאים

לקיומו. תנאי הוא המוסכם, במועד שתשלום
בתנאי  עמד לא כשקונה האם הפוסקים דנים ועוד
מן  חובו את לגבות בא והמוכר בוטל, לא והחוזה התשלום
מערך  למעלה רבים חובות יש שלקונה ומתברר הקונה
לקונה  שמכר מהסחורה חובו את לגבות המוכר רשאי רכושו
יפסיד  והמוכר הנושים כל בין תחולק סחורה אותה שגם או

הנושים. שאר כמו מהתמורה, חלק
הב"ח כג)לדעת יש (צו, אם וכן קיימת, הסחורה אם ,

מחמתה, ובאה הראשונה בסחורה שהוחלפה אחרת סחורה
האחרים. הנושים לפני ממנה גובה המוכר

החיד"א לדעת סע"ד)ואילו ח"א שאל חיים למוכר (שו"ת אין
האחרים. הנושים על עדיפות שום

ה'תשע"ה  תשרי ח' חמישי יום במטבעות  אונאה

:ËŒÁ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰äéðBäL íLëe§¥¤¨¨
äéäL éøä ?ãöék .úBòaèîa äéðBä ïéc Lé Ck ,äîäááe úBøôa§¥¦§¥¨¨¥¦¨¨§©§¥¥©£¥¤¨¨
íéøOòa dôøöå ,óñk ìL øðéã äòaøàå íéøOòa áäæ ìL øðéã¦¨¤¨¨§¤§¦§©§¨¨¦¨¤¤¤§¥§¨§¤§¦

.äìéçî ¯ ïàkî úBçt ...äéðBää úà øéæçî äæ éøä ...øðéc¦¨£¥¤©£¦¤©¨¨¨¦¨§¦¨
מערך  (שישית שתות הוא ההונאה שיעור במטבעות גם
את  ומחזיר קיים המקח שתות, אונאת היתה ואם המקח)

האונאה, להחזיר.דמי חייב אינו – משתות פחות
ההלכה במקור א)והנה, נב, היא (ב"מ שהאונאה מבואר

שגם  חידש והרמב"ם ממשקלו. ונחסר שנשחק במטבע
השווה  זהב דינר פרטו ואם אונאה, דין יש מטבעות בפריטת
פחות  היינו כסף, דינרי בעשרים כסף, דינרי וארבעה עשרים

פחות  היה ואם ההוניה", את מחזיר זה "הרי – שתות
אונאה. דין ואין לו מחול משתות,

אפרים' ה'מחנה ז)והקשה סי' אונאה :(דיני
ואינו  קיים המקח משתות פחות שבאונאה הדבר בטעם

רש"י פירש האונאה, חוזר)מחזיר ד"ה ב, מב, שאין (קדושין כיון
יערער  כאשר וגם שתות, עד הדמים לצמצם יכול אדם כל
שווי  את בוודאות לקבוע השמאים יוכלו לא המתאנה,

זה קטן סכום על ומוחל הוא מוותר ולכן ב"מ הסחורה (רא"ש

כ) סי' חז"לפ"ד אמרו וכך א). צ"ה לא (ב"ב משתות "פחות
אינש". ומחיל במנה ידיעא

המדויק, שווין את לקבוע שאיֿאפשר בסחורות זה וכל
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זהב  שדינר יודעים והכל מוחלט ערך הוא המטבע ערך אבל
לומר  אפשר ואיך כסף, דינרי וארבעה עשרים שווה

לו? שנגרם ההפסד על מוחל שהמתאנה
המטבע  פריטת כאשר נאמרה זו שהלכה לומר וצריך
במחיר  הפורט של קודמת והתעניינות בדיקה ללא נעשתה

לזה. זה מוחלים אנשים שתות שעד נאמר זה ועל המטבע,
המטבע  של בערך החלפן אצל תחילה התעניין אם אבל
הרי  המטבע, מערך הפחות בשווי ונקב אותו הטעה והלה
המאנה  ועל מוחל, אינו משתות פחות ואף טעות מקח זה

האונאה את שם)להחזיר .(מחנ"א

ה'תשע"ה  תשרי ט' שישי יום תקנות? לתקן מוסמך מי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰íéøác äna©¤§¨¦
äðéãnä äOòî ïwúì áeLç íëç da ïéàL äðéãîa ?íéøeîà£¦¦§¦¨¤¥¨¨¨¨§©¥©£¥©§¦¨
ïéà ¯ áeLç íëç íãà da Lé íà ìáà ;äéáLBé éëøc çéìöäìe§©§¦©©§¥§¤¨£¨¦¥¨¨¨¨¨¨¥
éî ìò ãéñôäìe Lðòì ïéìBëé ïéàå ,íeìk ìéòBî ïälL éàðzä©§©¤¨¤¦§§¥§¦©£Ÿ§©§¦©¦
.íëçä úòcî eOòå íänò äðúä ïk íà àlà ,éàðzä ìa÷ àlL¤Ÿ¦¥©§©¤¨¦¥¦§¨¦¨¤§¨¦©©¤¨¨
זו  בהלכה האמורה ההגבלה האם הפוסקים ונחלקו
דעתו, ללא חלות התקנות אין חשוב' 'חכם שיש שבמקום
דרכי  את לקבוע אומנויות בני של סמכותם לגבי רק אמורה
סמכותם  לגבי גם או הקודמת), בהלכה מדובר (בה המסחר
בהלכה  מדובר בה ציבוריות, תקנות לתקן העיר בני של

הקודמת: שלפני
הריב"ש שצט)בשו"ת הרמב"ן(סי' דברי את ט,הביא (ב"ב

דאמרינן) הא ד"ה הוא א החכם אישור שנדרש לכך שהטעם ,
לפגוע  עלולות האומנויות בני שעורכים שתקנות משום
העיר  בני כן ואם תחרות, העדר מחמת העיר בני בשאר

החכם. לאישור זקוקים ואינם כרצונם להתנות יכולים
תנאי  את שהביא הרמב"ם מדברי לדייק יש שכן והוסיף,

ולא  אומנויות בני תקנת לדין בהמשך בהלכה החכם הסכמת
העיר. בני תקנת לגבי

תשב"ץ בשו"ת טו)אך סי' אין (ח"ד העיר לבני שגם כתב
אישורו, ללא חשוב אדם שיש במקום תקנות לתקן סמכות
משום  האומניות בני לדין בהמשך זה תנאי כתב והרמב"ם
בבני  שאירע במעשה בגמרא מופיע זה דין שבמקורו

העיר. בבני גם נכון הדין אך אומנות,
שני  לגבי אמורים הרמב"ם שדברי שיתכן שהוסיפו ויש

לתוכן בהמשך ובאים ויש izyהדינים, הקודמות ההלכות
בה  שאין במדינה אמורים, דברים 'במה מלשונו: כן לדייק

חשוב diayei'חכם ikxc gilvdle ,dpicnd dyrn owzl.
בני  של שערים קביעת כלפי מכוון – המדינה' מעשה 'לתקן
שערים, בהפקעת מקולקלים מעשיהם יהיו שלא העיר
בעלי  והצלחת לתקנת מכוון – יושביה' דרכי 'ולהצליח

ב  אחד יעשה שלא שיצליחו אומנויות כדי חברו של יומו
יב)במלאכתם כג, סי' ח"ב, אליעזר .(ציץ

ה'תשע"ה  תשרי י' קודש שבת דעת? גניבת מהי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éða úà úBnøì øeñà̈§©¤§¥
úòc áðâì elôàå ...ízòc úà áðâì Bà økîîe ç÷îa íãà̈¨§¤¨¦§¨¦§Ÿ¤©§¨©£¦¦§Ÿ©©

.øeñà ¯ íéøáãa úBiøaä©§¦¦§¨¦¨
הריטב"א כדאמר)כתב ד"ה א צד, דעת (חולין גניבת "איסור :

שהוא  ז"ל, התוס' בעלי בשם חכמינו מקצת כתבו נכרי, של
תגנובו". לא מדכתיב לן דנפקא תורה, איסור

ה"ו)וה'קובץ' פ"ב דעות הל' הרמב"ם, חולקים (על שיש הביא
הזקן  אדמו"ר כתב וכן מדרבנן. רק הוא זה שאיסור וסוברים
שאף  ה'קובץ' והוסיף סי"ב). דעת וגניבת אונאה הל' (חו"מ,
רק  אמור הדבר התורה, מן אסורה דעת שגניבת להסוברים
כיון  שחוטה) בחזקת נבילה בשר שמוכר (כגון במכירה
רק  אסור הדבר במתנה אבל תמורתו, כסף לו נותן שהקונה

מדרבנן.
אצלו  "שיאכל בחבירו מפציר אם הוא דעת גניבת ובכלל

בתקרובת  לו ירבה "לא וכן, אוכל", שאינו יודע והוא
מקבל" שאינו יודע והוא שם)(מתנות) דעות -(הל' והטעם .

בחינם" טובה לו להחזיק דעתו שגונב שם)"משום חולין .(רש"י
אינו  אם אבל רבות, פעמים בו מפציר כאשר זה כל אך
שלא  יודע הוא אם אף ופעמיים, פעם אלא ממנו מבקש
כבודו, זהו "כי מותר – מתנותיו את יקבל ולא אצלו יאכל

עמו" לאכול שם שמכבדו אדה"ז שו"ע ח, ס"ק קצ"ח סי' חו"מ (סמ"ע

.סי"ד)
אצלו  לסעוד בו מפציר והיה עליו, חביב חבירו אם וכן
גם  מתנות לו מציע היה וכן לו, נענה שהיה יודע אם גם
פי  על "אף בחבירו להפציר מותר – מקבל שהיה יודע אם
דעת, גניבת זו "אין כי יקבל", ולא יסעד לא שעכשיו שיודע
להנאותו... באמת מבקש והוא באמת, עליו חביב שהוא כיון

בחינם אינה טובה, לו יחזיק שאם שם)נמצא אדה"ז .(שו"ע
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פטור'. בחזרה נאנסו
ההלכות: בין שינויים שני יש אמנם,

בכך  מותנה הלוקח של חיובו מכירה, בהלכות כאן, א.
נהנה  הלוקח כזה באופן כי אצלו, חביב הנמכר שהחפץ
זה. תנאי הרמב"ם הזכיר לא להלן אך מהמוכר, יותר במקח
אך  בהליכה נאבד החפץ אם שחייב הרמב"ם כתב להלן ב.
שחייב  ומשמע זה חילוק הזכיר לא כאן ואילו פטור, בחזרה

האומן. ליד ישוב שהחפץ עד בחזרה, גם
ההלכות: בין ההבדלים את לבאר ויש

משום  באונסין חייב הלוקח ושותפין, שלוחין בהלכות
שיוכל  ביניהם שהתנו ואף רכישה, מהווה החפץ שנטילת
בו  חזר לא עוד כל מכלֿמקום ירצה, אם מהמקח בו לחזור
המכירה. דמי את לשלם חייב נאנס אם ולכן קיים, המקח

שהרי  בחזרה ולא בהליכה רק הוא החיוב זה ומטעם

זו  ומשעה במקח חפץ שאינו שהחליט לאחר היתה החזרה
עליה. לחייבו טעם ואין הקנייה נתבטלה

מאחר  אחר: מטעם הוא החיוב מכירה בהלכות כאן אך
העיקרי והחפ  הנהנה שהוא נמצא הלוקח, אצל חביב ץ

לחייבו  יש בידו החפץ עוד כל ולכן המוכר, ולא מהעסקה
מדין  לפועל העיסקה תצא לא לבסוף אם אף באונסין
משום  הוא באונסין השואל של חיובו טעם שהרי שואל,
רשאי  שאינו חינם משומר (בשונה שלו' הנאה ש'כל
ולכן  השימוש), עבור שמשלם שוכר או בחפץ להשתמש

הבעלים. ליד שיחזירו עד בחזרה, אף חייב
אצל  חביב החפץ כאשר רק אמור הדין זה ומטעם
יותר  ברכישה נהנה הלוקח אין רגיל בחפץ אך הלוקח,

שואל. כדין לחייבו אין ולכן מהמוכר
(`"wq ,etw htynd zeaizp)

ה'תשע"ה  תשרי ז' רביעי יום חוזה  לביטול כעילה בתשלום איחור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáçì äãO øëBnä©¥¨¤©£¥
øàL òáBúå ñðëðå àöBé äéäå ,íéîcä úö÷î Bì ïúðå ,æeæ óìàa§¤¤§¨©¦§¨©¨¦§¨¨¥§¦§¨§¥©§¨
úà ç÷Blä äð÷ àì ¯ ãçà æeæ àlà Bì øàLð àì elôà ,íéîcä©¨¦£¦Ÿ¦§©¤¨¤¨Ÿ¨¨©¥©¤

.÷éæçä Bà øèMä áúkL ét ìò óà ,dlkª¨©©¦¤¨©©§¨¤¡¦
קמח)הרי"ף ח"א, לקבל (שו"ת כדי סחורה שמכר באדם דן

המוכר  התשלום. את איחר הלוקח אך מיידית, הכסף את
הדין  מבית ביקש הלוקח אך מיידי, פירעון מהלוקח תבע
כל  ביתֿדין זמן לו "אין ופסק: הכסף, את לשלם שהות
בדבר  יש ואם עצמו, על לו שהתנה כמו פורעו אלא עיקר,

אנפשיה". דאפסיד הוא איהו הפסד,
את  לבטל רשאי השני שהצד הכרח אין הרי"ף מדברי
אף  מיד, לשלם הלוקח את שכופין אלא כך, בגין החוזה
הרי"ף  מדברי רואים מכלֿמקום אך כך, בגין נזק לו שייגרם
החיובים  ככל ואינו יסודי תנאי הוא בחוזה תשלום שמועד

יום שלושים להם חו"מ,שנותנים השו"ע, גיליון על רע"א חידושי (ראה

עג) .סי'
מקובצת בשיטה ב)אבל עז, של (ב"מ, נוספת תשובה הביא

לפירעון, שהות מבקש הקונה שכאשר עולה ממנה הרי"ף,

רשאי מכירה lhalהמוכר על סוכם לא כי המכר את
ז)בהקפה קצ, המשפט, .(נתיבות

השולחןֿערוך מדברי יֿיז)להלכה, סעיפים קץ, סי' יוצא (חו"מ,
אלא  החוזה לביטול עילה מהווה אינו במועד, תשלום שאי
לשאר  ובכפוף מעותיו, לתבוע ונכנס יוצא המוכר אם
בחוזה  נקבע אלאֿאםֿכן בחוזה המפורטים התנאים

לקיומו. תנאי הוא המוסכם, במועד שתשלום
בתנאי  עמד לא כשקונה האם הפוסקים דנים ועוד
מן  חובו את לגבות בא והמוכר בוטל, לא והחוזה התשלום
מערך  למעלה רבים חובות יש שלקונה ומתברר הקונה
לקונה  שמכר מהסחורה חובו את לגבות המוכר רשאי רכושו
יפסיד  והמוכר הנושים כל בין תחולק סחורה אותה שגם או

הנושים. שאר כמו מהתמורה, חלק
הב"ח כג)לדעת יש (צו, אם וכן קיימת, הסחורה אם ,

מחמתה, ובאה הראשונה בסחורה שהוחלפה אחרת סחורה
האחרים. הנושים לפני ממנה גובה המוכר

החיד"א לדעת סע"ד)ואילו ח"א שאל חיים למוכר (שו"ת אין
האחרים. הנושים על עדיפות שום

ה'תשע"ה  תשרי ח' חמישי יום במטבעות  אונאה

:ËŒÁ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰äéðBäL íLëe§¥¤¨¨
äéäL éøä ?ãöék .úBòaèîa äéðBä ïéc Lé Ck ,äîäááe úBøôa§¥¦§¥¨¨¥¦¨¨§©§¥¥©£¥¤¨¨
íéøOòa dôøöå ,óñk ìL øðéã äòaøàå íéøOòa áäæ ìL øðéã¦¨¤¨¨§¤§¦§©§¨¨¦¨¤¤¤§¥§¨§¤§¦

.äìéçî ¯ ïàkî úBçt ...äéðBää úà øéæçî äæ éøä ...øðéc¦¨£¥¤©£¦¤©¨¨¨¦¨§¦¨
מערך  (שישית שתות הוא ההונאה שיעור במטבעות גם
את  ומחזיר קיים המקח שתות, אונאת היתה ואם המקח)

האונאה, להחזיר.דמי חייב אינו – משתות פחות
ההלכה במקור א)והנה, נב, היא (ב"מ שהאונאה מבואר

שגם  חידש והרמב"ם ממשקלו. ונחסר שנשחק במטבע
השווה  זהב דינר פרטו ואם אונאה, דין יש מטבעות בפריטת
פחות  היינו כסף, דינרי בעשרים כסף, דינרי וארבעה עשרים

פחות  היה ואם ההוניה", את מחזיר זה "הרי – שתות
אונאה. דין ואין לו מחול משתות,

אפרים' ה'מחנה ז)והקשה סי' אונאה :(דיני
ואינו  קיים המקח משתות פחות שבאונאה הדבר בטעם

רש"י פירש האונאה, חוזר)מחזיר ד"ה ב, מב, שאין (קדושין כיון
יערער  כאשר וגם שתות, עד הדמים לצמצם יכול אדם כל
שווי  את בוודאות לקבוע השמאים יוכלו לא המתאנה,

זה קטן סכום על ומוחל הוא מוותר ולכן ב"מ הסחורה (רא"ש

כ) סי' חז"לפ"ד אמרו וכך א). צ"ה לא (ב"ב משתות "פחות
אינש". ומחיל במנה ידיעא

המדויק, שווין את לקבוע שאיֿאפשר בסחורות זה וכל

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

זהב  שדינר יודעים והכל מוחלט ערך הוא המטבע ערך אבל
לומר  אפשר ואיך כסף, דינרי וארבעה עשרים שווה

לו? שנגרם ההפסד על מוחל שהמתאנה
המטבע  פריטת כאשר נאמרה זו שהלכה לומר וצריך
במחיר  הפורט של קודמת והתעניינות בדיקה ללא נעשתה

לזה. זה מוחלים אנשים שתות שעד נאמר זה ועל המטבע,
המטבע  של בערך החלפן אצל תחילה התעניין אם אבל
הרי  המטבע, מערך הפחות בשווי ונקב אותו הטעה והלה
המאנה  ועל מוחל, אינו משתות פחות ואף טעות מקח זה

האונאה את שם)להחזיר .(מחנ"א

ה'תשע"ה  תשרי ט' שישי יום תקנות? לתקן מוסמך מי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰íéøác äna©¤§¨¦
äðéãnä äOòî ïwúì áeLç íëç da ïéàL äðéãîa ?íéøeîà£¦¦§¦¨¤¥¨¨¨¨§©¥©£¥©§¦¨
ïéà ¯ áeLç íëç íãà da Lé íà ìáà ;äéáLBé éëøc çéìöäìe§©§¦©©§¥§¤¨£¨¦¥¨¨¨¨¨¨¥
éî ìò ãéñôäìe Lðòì ïéìBëé ïéàå ,íeìk ìéòBî ïälL éàðzä©§©¤¨¤¦§§¥§¦©£Ÿ§©§¦©¦
.íëçä úòcî eOòå íänò äðúä ïk íà àlà ,éàðzä ìa÷ àlL¤Ÿ¦¥©§©¤¨¦¥¦§¨¦¨¤§¨¦©©¤¨¨
זו  בהלכה האמורה ההגבלה האם הפוסקים ונחלקו
דעתו, ללא חלות התקנות אין חשוב' 'חכם שיש שבמקום
דרכי  את לקבוע אומנויות בני של סמכותם לגבי רק אמורה
סמכותם  לגבי גם או הקודמת), בהלכה מדובר (בה המסחר
בהלכה  מדובר בה ציבוריות, תקנות לתקן העיר בני של

הקודמת: שלפני
הריב"ש שצט)בשו"ת הרמב"ן(סי' דברי את ט,הביא (ב"ב

דאמרינן) הא ד"ה הוא א החכם אישור שנדרש לכך שהטעם ,
לפגוע  עלולות האומנויות בני שעורכים שתקנות משום
העיר  בני כן ואם תחרות, העדר מחמת העיר בני בשאר

החכם. לאישור זקוקים ואינם כרצונם להתנות יכולים
תנאי  את שהביא הרמב"ם מדברי לדייק יש שכן והוסיף,

ולא  אומנויות בני תקנת לדין בהמשך בהלכה החכם הסכמת
העיר. בני תקנת לגבי

תשב"ץ בשו"ת טו)אך סי' אין (ח"ד העיר לבני שגם כתב
אישורו, ללא חשוב אדם שיש במקום תקנות לתקן סמכות
משום  האומניות בני לדין בהמשך זה תנאי כתב והרמב"ם
בבני  שאירע במעשה בגמרא מופיע זה דין שבמקורו

העיר. בבני גם נכון הדין אך אומנות,
שני  לגבי אמורים הרמב"ם שדברי שיתכן שהוסיפו ויש

לתוכן בהמשך ובאים ויש izyהדינים, הקודמות ההלכות
בה  שאין במדינה אמורים, דברים 'במה מלשונו: כן לדייק

חשוב diayei'חכם ikxc gilvdle ,dpicnd dyrn owzl.
בני  של שערים קביעת כלפי מכוון – המדינה' מעשה 'לתקן
שערים, בהפקעת מקולקלים מעשיהם יהיו שלא העיר
בעלי  והצלחת לתקנת מכוון – יושביה' דרכי 'ולהצליח

ב  אחד יעשה שלא שיצליחו אומנויות כדי חברו של יומו
יב)במלאכתם כג, סי' ח"ב, אליעזר .(ציץ

ה'תשע"ה  תשרי י' קודש שבת דעת? גניבת מהי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éða úà úBnøì øeñà̈§©¤§¥
úòc áðâì elôàå ...ízòc úà áðâì Bà økîîe ç÷îa íãà̈¨§¤¨¦§¨¦§Ÿ¤©§¨©£¦¦§Ÿ©©

.øeñà ¯ íéøáãa úBiøaä©§¦¦§¨¦¨
הריטב"א כדאמר)כתב ד"ה א צד, דעת (חולין גניבת "איסור :

שהוא  ז"ל, התוס' בעלי בשם חכמינו מקצת כתבו נכרי, של
תגנובו". לא מדכתיב לן דנפקא תורה, איסור

ה"ו)וה'קובץ' פ"ב דעות הל' הרמב"ם, חולקים (על שיש הביא
הזקן  אדמו"ר כתב וכן מדרבנן. רק הוא זה שאיסור וסוברים
שאף  ה'קובץ' והוסיף סי"ב). דעת וגניבת אונאה הל' (חו"מ,
רק  אמור הדבר התורה, מן אסורה דעת שגניבת להסוברים
כיון  שחוטה) בחזקת נבילה בשר שמוכר (כגון במכירה
רק  אסור הדבר במתנה אבל תמורתו, כסף לו נותן שהקונה

מדרבנן.
אצלו  "שיאכל בחבירו מפציר אם הוא דעת גניבת ובכלל

בתקרובת  לו ירבה "לא וכן, אוכל", שאינו יודע והוא
מקבל" שאינו יודע והוא שם)(מתנות) דעות -(הל' והטעם .

בחינם" טובה לו להחזיק דעתו שגונב שם)"משום חולין .(רש"י
אינו  אם אבל רבות, פעמים בו מפציר כאשר זה כל אך
שלא  יודע הוא אם אף ופעמיים, פעם אלא ממנו מבקש
כבודו, זהו "כי מותר – מתנותיו את יקבל ולא אצלו יאכל

עמו" לאכול שם שמכבדו אדה"ז שו"ע ח, ס"ק קצ"ח סי' חו"מ (סמ"ע

.סי"ד)
אצלו  לסעוד בו מפציר והיה עליו, חביב חבירו אם וכן
גם  מתנות לו מציע היה וכן לו, נענה שהיה יודע אם גם
פי  על "אף בחבירו להפציר מותר – מקבל שהיה יודע אם
דעת, גניבת זו "אין כי יקבל", ולא יסעד לא שעכשיו שיודע
להנאותו... באמת מבקש והוא באמת, עליו חביב שהוא כיון

בחינם אינה טובה, לו יחזיק שאם שם)נמצא אדה"ז .(שו"ע
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יא  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לגּגֹו, מעקה אדם לעׂשֹות עׂשה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָמצות

ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא, ;"לגּג מעקה ;[מגורים]"ועׂשית ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
האֹוצרֹות ּבית תבואה]אבל וכּיֹוצא [מחסן הּבקר ּובית ְֲֵֵֵַַָָָָָ

על  אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבית וכל לֹו. זקּוק אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהן,
הּמעקה. מן ּפטּור אּמֹות, ְֲִֶַַַַַָארּבע

ּבמעקה ·. חּיב ׁשּתפין, ׁשני ׁשל יּפל ּבית "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
מּמּנּו" נאמר הּנפל לּמה ּכן אם ּבנֹופל. אּלא ּתלה לא , ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאינן  לפי מדרׁשֹות, ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי למעט ?"ּגּג"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אינֹו - מּגּגֹו ּגבֹוהה הרּבים רׁשּות היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָעׂשּויין
לתֹוכֹו. ולא מּמּנּו", הּנפל יּפל "ּכי ׁשּנאמר: למעקה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזקּוק

ׁשּלא ‚. ּכדי טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - הּמעקה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּגבּה
ּכדי  חזקה, הּמחיצה להיֹות וצרי הּנֹופל. מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיּפל

תּפל  ולא עליה האדם מעקה ׁשּיּׁשען ּבלא ּגּגֹו הּמּניח וכל . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל -ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשאין  מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין ."ּבבית ּדמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָתׂשים

מעׂשה. ֲֶַּבֹו
ׁשּיּכׁשל „. וראּוי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד הּגג ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד

ּבין  ּבחצרֹו, ּבֹור אֹו ּבאר לֹו ׁשהיתה ּכגֹון וימּות, אדם ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָּבֹו
מים  ּבֹו ׁשאין ּבין מים ּבֹו חליה ׁשּיׁש לֹו לעׂשֹות חּיב - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

עפר] ּכדי [תל ּכּסּוי לּה לעׂשֹות אֹו טפחים, עׂשרה ְְְֲֲִִֵַָָָָָּגבֹוהה
סּכנת  ּבֹו ׁשּיׁש מכׁשֹול ּכל וכן וימּות. אדם ּבּה יּפל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּבּדבר  ּולהּזהר מּמּנּו ּולהּׁשמר להסירֹו עׂשה מצות - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנפׁשֹות
לא  ואם ."נפׁש ּוׁשמר ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: יפה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹיפה
מצות  ּבּטל - סּכנה לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות והּניח ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהסיר,

ּדמים". תׂשים "לא על ועבר ְֲִִֵַַָָָֹעׂשה,
סּכנת ‰. ּבהן ׁשּיׁש מּפני חכמים אסרּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרּבה

ּבעצמי, מסּכן 'הריני ואמר: עליהן העֹובר וכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָנפׁשֹות;
מּכין  - 'ּכ על מקּפיד 'איני אֹו ,'ּבכ עלי ּלאחרים ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָּומה

מרּדּות  מּכת .אֹותֹו ְַַַ
.Âהּסילֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: המקּלח [צינור]ואּלּו ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

האגּמים, ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה ולא ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמים
מים  יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא עלּוקה, יבלע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּמא
עפר, מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש מהן ׁשתה ׁשּמא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻמגּלין

ְָוימּות.
.Ê ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין הן והּיין ואּלּו הּמים, : ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָ

לחמץ, טעמֹו להׁשּתּנֹות התחיל ואפּלּו מזּוג, ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָֹואפּלּו
והּציר והּדבׁש, ממאכל]והחלב, ּכל [מיץ ׁשאר אבל ; ְְְְְֲִֶַַַָָָָָ

ׁשֹותין  ארס ּבעלי ׁשאין ּגּלּוין, על מקּפידין אין - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמׁשקין
ֵֶמהן.

.Á ׁשּנתרּסק ונתּגּלה הּׁשּום ,ׁשּנחּת וכן ואבּטיח אסּור; - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יין  וכן ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין מבּׁשל, יין ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכל
אֹו ויין ימים, ׁשלׁשה עד ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין והּוא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּתֹוסס,
וכן  מהן, עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמים
אחר  טּפה לתֹוכן מּלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמׁשקין
מּׁשּום  ּבהן אין אּלּו ּכל - ויֹורד טֹורד ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָטּפה,
ההבל, ּומן הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראין עפר ׁשּזֹוחלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגּלּוי;

מּמּנּו. ׁשֹותין ְִִֵֶואין
.Ëכבׁשין ירקות]מי בהן ׁשלקֹות[שכבשו ּומי [שבישלו , ְְִֵֵָָ

תּורמּוסיןבהן] ּומי מרים], ּגּלּוי.[צמחים מּׁשּום ּבהן אין - ְִִִֵֵֶָ
נׁשּתּנה  אם - ותּורמּוסין ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהם ׁשּׁשרה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמים
טעם, נֹותן ּבהן אין ואם ּגּלּוי; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעמן,

ודרמֹוסקין ּפריׁשים ּבהן ׁשהדיח מים וכן [סוגי אסּורין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלּוי.פירות] מּׁשּום אסּורין - ְֲִִִֶלחֹולה

.Èחּדין דברים ּבֹו ׁשערב ּדברים [חריפים]יין אֹו ּכפלּפלין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין - טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה עד ּכאפסנּתין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמרים

הּמׁשקין. ּבׁשאר הּדין ְְְִִִַַַָוהּוא
.‡È ּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּכל

אין  יׁשן, אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין; - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבין
הּזֹוחלין  על יׁשן ּכדי אימת אסּורין? ויהיּו יׁשהּו וכּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

הרחׁש ויחזר [רמש]ׁשּיצא ויׁשּתה ּכלי, אזן מּתחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ְִלמקֹומֹו.

.·È נּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו, אם ׁשּיאסרּו הּמים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשעּור
ׁשּתאבד [נרגש] ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבהן

ּבכלים. ּבין ּבקרקעֹות ּבין מּתרין, אּלּו הרי - הּמרה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבהן
הּמׁשקין. ּבׁשאר הּדין ְְְִִִֵַַַָוכן

.‚Èהּמֹוׁש ּגּלּוי.[זורם]מעין מּׁשּום ּבֹו אין ׁשהּוא, ּכל ְִִֵֵֶַַָָ
יין]לגין ּבּתיק [כד אֹו ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ׁשהּניחֹו מגּלה ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֻ

ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו אּמה, מאה עמק אפּלּו ּבב ֹור, אֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּבדק  אסּור. זה הרי - ּומסּיד מיּפה ּבטרקלין אֹו אּמה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמאה
זה  הרי - ּבֹו הּניחֹו ּכ ואחר הּמגּדל, את אֹו הּתבה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
ּכדי  ּבּנקב? יהיה ּכּמה אסּור; נקב, ּבהן היה ואם ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמּתר.

קטן. ׁשל קטּנה אצּבע ְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתּכנס
.„È ולא ּתׁשעה מּמּנה ׁשּׁשתּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלתה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹחבית

עׂשירי  יׁשּתה לא עׂשירי מתּו, ׁשּׁשתה ואמרּו היה, מעׂשה ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
זֹוחלי  חמת סם ויׁש למּטה. ׁשֹוקע הּנחׁש ׁשארס מּפני ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָומת,

נתלית [נחשים]עפר ׁשהיא סם ויׁש למעלה, וצֹופה ׁשעֹולה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבמסּננת. סּננֹו ואפּלּו אסּור, הּכל ּולפיכ הּמׁשקה; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצע
ולא  ּתׁשעה מּמּנּו ׁשאכלּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלה אבּטיח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכן

עׂשירי. יאכל לא ֲִִֵַֹֹמתּו,
.ÂË ירּבץ ולא הרּבים, לרׁשּות יׁשּפכם לא - ׁשּנתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמים
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יגּבל ולא הּבית, את ירחץ [יערב]ּבהן ולא הּטיט, את ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבהמּתֹו ּבין ּבהמה, מהן יׁשקה ולא ורגליו, ידיו ּפניו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהן

לחתּול. אֹותן מׁשקה אבל חברֹו; ּבהמת ְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָּבין
.ÊË- ּתרּומה ׁשל היא אפּלּו מגּלין, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻעּסה

אסּורה  הּפת הרי נאפית, ואפּלּו .ּתּׂשרף; ֱֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

יב  ¤¤ּפרק
ׁשאכלּו‡. אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁש ׁשּנׁשכן עֹוף אֹו חּיה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה

אסּורין  אּלּו הרי ּבגּופן, ׁשּיׁשּתּנה קדם - האדם הּממית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסם
ׁשּנמצאּו עֹוף אֹו חּיה ּבהמה ,לפיכ נפׁשֹות. סּכנת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
הרי  טרפה, מּׁשּום מּתרין ׁשהן ּפי על אף - רגלים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻחתּוכי
נׁשכן; עפר מּזֹוחלי אחד ׁשּמא סּכנה, מּׁשּום אסּורין ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאּלּו

ׁשּיּבדקּו לא עד אם ּבתּנּור: אֹותן צֹולה ּבֹודקן? ּכיצד . ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הרי [נתפרק]נתחּת - הּצלי מּׁשאר נׁשּתּנה ולא הּבׂשר, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

מּתרין. ִֵָֻאּלּו
נּקּורי·. והּדלּועין [נקבי]וכן והּקּׁשּואין וענבים תאנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָ

ּבין  ּביֹותר, ּגדֹולים היּו אפּלּו - והּמלפפֹונֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאבּטיחין
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - הּכלי  ּבתֹו היּו ואפּלּו מחּברין, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּתלּוׁשין
נׁשכֹו. ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּמא אסּור; ,נׁשּו ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה
אּלּו הרי - ּומנּקר יֹוׁשב עכּבר אֹו צּפֹור ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָואפּלּו

נּקב. נקב ּבמקֹום ׁשּמא ְֲִִִֵֶֶֶָאסּורין,
ּגּלּוי;‚. מּׁשּום ּבהן אין ׁשּלהן, העקץ ׁשּנּטל ענב אֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאנה

חֹוׁשׁש ואינֹו ּבּלילה, וענבים ּתאנים אדם אֹוכל ,לפיכ. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
נקּורה  ּותמרה ּגרֹוגרת, ונעׂשית ׁשּיבׁשה נקּורה ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתאנה

מּתרֹות. ׁשּתיהן - ְְֵֶֶָָָֻׁשּיבׁשה
יׁש„. ׁשּמא ּפיו; לתֹו דינרין אֹו מעֹות לּתן לאדם ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאסּור

ׁשּכל  - זעה אֹו מצרעין, אֹו ׁשחין מּכי ׁשל יבׁש רק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻעליהם
הּפנים  מּזעת חּוץ הּמות, סם האדם .זעת ִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּפס‰. אדם יּתן לא נגע [כף]וכן ׁשּמא - ׁשחיֹו ּתחת ידֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
עסקנּיֹות. ׁשהּידים רע, ּבסם אֹו ּבמצרע יּתן ּבידֹו ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ּבסעּודה, עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף הּמּטה, ּתחת ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהּתבׁשיל
רֹואה. אינֹו והּוא הּמּזיק, ּדבר ּבֹו יּפל ְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּמא

.Â- הּצנֹון ּבתֹו אֹו האתרֹוג ּבתֹו הּסּכין ינעץ לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹוכן
וימּות  חּדּה, על אדם יּפל לעבר ׁשּמא לאדם אסּור וכן . ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

וכן  לחרּבה; להּכנס אֹו רעּוע, ּגׁשר על אֹו נטּוי, קיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתחת
ּבמקֹומן. לעמד אסּור הּסּכנֹות, מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹּכל

.Ê ׁשהן מּפני הּגֹויים, עם להתיחד ליהּודי אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָוכן
ּדמים  ׁשפיכּות על ּפגע חׁשּודין ;ּבּדר עּמהן יתלּוה ולא . ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לימינֹו מחזירֹו ,ּבּדר אֹו[מפנהו]ּבגֹוי ּבמעלה עֹולין היּו . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ

למעלה, והגֹוי למּטה יׂשראל יהיה לא - ּבירידה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹיֹורדים
עליו  יּפל ׁשּמא למּטה; והּגֹוי למעלה יׂשראל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא

יׁשח ואל ירץ[יכוף]להמיתֹו. ׁשּמא את [ירוצץ]לפניו, ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹ
.ּגלּגלּתֹו ְְָֻ

.Áהּדר את לֹו ירחיב ?'הֹול אּתה 'לאן ׁשאלֹו: ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאם
מרוחק] מקום לו לעׂשו,[יאמר יעקב ׁשהרחיב ּכדר ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

ׂשעירה". אדני אל אבא אׁשר "עד ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:

.Ëמּמּנּו נתיאׁשּו ּכן אם אּלא הּגֹוי, מן רפּואה לּקח ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאסּור
ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ואף הּמין, מן להתרּפאת ואסּור ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּיחיה;

אחריו  יּמׁשכּו ׁשּמא - הּגֹויים מּמּנּו מן רפּואה לּקח ּומּתר . ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
ּורטּיה  מלֹוגמה ּכגֹון מּבחּוץ, ׁשּבּגּוף למּכה אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלבהמה,

שונות] לּקח [תחבושות אסּור סּכנה, ׁשל מּכה היתה ואם ;ְְִִֶַַַָָָָָָ
מתרּפאין  אין הּׁשּבת, את עליה ׁשּמחּללין מּכה וכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנּו.

ֵֶמהן.
.È,ל יפה ּפלֹוני 'סם לֹו: ויאמר ּגֹוי, לרֹופא לׁשאל ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻּומּתר

ּתעׂשה' וכ מּמּנּו.וכ יּקח לא אבל ; ְֲֲִִֶֶַַָָָָֹ
.‡È.יהרגּנּו ׁשּמא הּיחיד, ּברׁשּות מהן להסּתּפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואסּור

להרגֹו מתירא ׁשהּוא מּפני מּתר, - חׁשּוב אדם היה .ואם ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֻ
ולא  מּמּנּו ׁשּיפחד ּכדי חׁשּוב, אדם ׁשהּוא לּגֹוי ּדּמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

מּמּנּו. להסּתּפר מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיהרגּנּו
.·È מׁשחיזין ואין הּמלחמה, ּכלי ּכל לגֹויים למּכר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּור

א  הּזיןלהן ולא [סכין]ת סּכין, לא להן מֹוכרין ואין . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכבלים ולא שרשרות]קֹולרין, ׁשל [מיני ׁשלׁשלאֹות ולא , ְְְְְִִֶַָָָֹֹ

הנּדּואה ּדבר [מהודו]ּברזל ּכל ולא ואריֹות, ּדּבים ולא , ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹֻ
ּתריסין להן מֹוכרין אבל לרּבים; נזק ּבֹו ,[מגינים]ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

להגן. אּלא ְֵֵֶֶָָָׁשאינן
.‚È ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ לגֹוי, למּכר ׁשאסרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּוכׁשם

לגֹוי  הּמדינה,ׁשּמֹוכר ּבני ׁשל לחיל הּזין למּכר ּומּתר . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
יׂשראל. על מגּנין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֵֶַָמּפני

.„È ׁשהּוא ליׂשראל למכרֹו אסּור - לגֹוי למּכר ׁשאסּור ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹּכל
ּומכׁשילן. עברה עֹוברי ידי מחּזק ׁשּנמצא מּפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָליסטים,

ּבלבד  אלּו עצה ולא והּׂשיאֹו ּבדבר, עּור הּמכׁשיל ּכל אלא , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הֹוגנת ׁשהּוא [נכונה]ׁשאינּה עברה, עֹוברי ידי ׁשחּזק אֹו , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ

זה  הרי - לּבֹו ּתאות מּפני האמת ּדר רֹואה ואינֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָעּור
מכׁשֹול"; תּתן לא עּור, "ולפני ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹעֹובר

לֹו. ההֹוגנת עצה לֹו ּתן עצה, מּמ לּטל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבא
.ÂË רׁשע לעבד אֹו לגֹוי, טֹובה עצה להּׂשיא .ואסּור ְְְְִֵֶֶַָָָָָ

עֹומד  והּוא מצוה, ּדבר ׁשּיעׂשה עצה להּׂשיאֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו
עצה  ׁשהּׂשיא על אּלא ּדנּיאל נתנּסה ולא אסּור; - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברׁשעֹו
יׁשּפר  מלּכי מלּכא, "להן ׁשּנאמר: צדקה, לּתן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלנבּוכדנאצר

."ֲָעל

יג  ¤¤ּפרק
מּׂשאּה‡. ּתחת רֹובצת ּובהמּתֹו ,ּבּדר ּבחברֹו ׁשּפגע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי

יתר  עליה ׁשהיה ּבין לּה, הראּוי מּׂשא עליה ׁשהיה ּבין -ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
עׂשה, מצות וזֹו מעליה; לפרק מצוה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּׂשאּה

עּמֹו". ּתעזב "עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
נבהל·. ויּניחּנּו יפרק עּמֹו[לחוץ]ולא יקים אּלא ,ויל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

עּמֹו", ּתקים "הקם ׁשּנאמר: - עליה מּׂשאֹו ויטען ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויחזר
טען  ולא ּפרק ולא נבהל, הּניחֹו ואם אחרת. עׂשה מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹזֹו
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל -ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

."אחי חמֹור את תראה ְֲִִֶֶָֹ"לא
מּטּמא ‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה
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יא  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לגּגֹו, מעקה אדם לעׂשֹות עׂשה ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָמצות

ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא, ;"לגּג מעקה ;[מגורים]"ועׂשית ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
האֹוצרֹות ּבית תבואה]אבל וכּיֹוצא [מחסן הּבקר ּובית ְֲֵֵֵַַָָָָָ

על  אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבית וכל לֹו. זקּוק אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהן,
הּמעקה. מן ּפטּור אּמֹות, ְֲִֶַַַַַָארּבע

ּבמעקה ·. חּיב ׁשּתפין, ׁשני ׁשל יּפל ּבית "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
מּמּנּו" נאמר הּנפל לּמה ּכן אם ּבנֹופל. אּלא ּתלה לא , ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאינן  לפי מדרׁשֹות, ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי למעט ?"ּגּג"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אינֹו - מּגּגֹו ּגבֹוהה הרּבים רׁשּות היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָעׂשּויין
לתֹוכֹו. ולא מּמּנּו", הּנפל יּפל "ּכי ׁשּנאמר: למעקה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזקּוק

ׁשּלא ‚. ּכדי טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - הּמעקה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּגבּה
ּכדי  חזקה, הּמחיצה להיֹות וצרי הּנֹופל. מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיּפל

תּפל  ולא עליה האדם מעקה ׁשּיּׁשען ּבלא ּגּגֹו הּמּניח וכל . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל -ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשאין  מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין ."ּבבית ּדמים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָתׂשים

מעׂשה. ֲֶַּבֹו
ׁשּיּכׁשל „. וראּוי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד הּגג ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד

ּבין  ּבחצרֹו, ּבֹור אֹו ּבאר לֹו ׁשהיתה ּכגֹון וימּות, אדם ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָּבֹו
מים  ּבֹו ׁשאין ּבין מים ּבֹו חליה ׁשּיׁש לֹו לעׂשֹות חּיב - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

עפר] ּכדי [תל ּכּסּוי לּה לעׂשֹות אֹו טפחים, עׂשרה ְְְֲֲִִֵַָָָָָּגבֹוהה
סּכנת  ּבֹו ׁשּיׁש מכׁשֹול ּכל וכן וימּות. אדם ּבּה יּפל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּבּדבר  ּולהּזהר מּמּנּו ּולהּׁשמר להסירֹו עׂשה מצות - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנפׁשֹות
לא  ואם ."נפׁש ּוׁשמר ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: יפה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹיפה
מצות  ּבּטל - סּכנה לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות והּניח ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָהסיר,

ּדמים". תׂשים "לא על ועבר ְֲִִֵַַָָָֹעׂשה,
סּכנת ‰. ּבהן ׁשּיׁש מּפני חכמים אסרּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרּבה

ּבעצמי, מסּכן 'הריני ואמר: עליהן העֹובר וכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָנפׁשֹות;
מּכין  - 'ּכ על מקּפיד 'איני אֹו ,'ּבכ עלי ּלאחרים ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָּומה

מרּדּות  מּכת .אֹותֹו ְַַַ
.Âהּסילֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: המקּלח [צינור]ואּלּו ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

האגּמים, ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה ולא ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמים
מים  יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא עלּוקה, יבלע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּמא
עפר, מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש מהן ׁשתה ׁשּמא - ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻמגּלין

ְָוימּות.
.Ê ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין הן והּיין ואּלּו הּמים, : ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָ

לחמץ, טעמֹו להׁשּתּנֹות התחיל ואפּלּו מזּוג, ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָֹואפּלּו
והּציר והּדבׁש, ממאכל]והחלב, ּכל [מיץ ׁשאר אבל ; ְְְְְֲִֶַַַָָָָָ

ׁשֹותין  ארס ּבעלי ׁשאין ּגּלּוין, על מקּפידין אין - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמׁשקין
ֵֶמהן.

.Á ׁשּנתרּסק ונתּגּלה הּׁשּום ,ׁשּנחּת וכן ואבּטיח אסּור; - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יין  וכן ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין מבּׁשל, יין ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכל
אֹו ויין ימים, ׁשלׁשה עד ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין והּוא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּתֹוסס,
וכן  מהן, עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמים
אחר  טּפה לתֹוכן מּלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמׁשקין
מּׁשּום  ּבהן אין אּלּו ּכל - ויֹורד טֹורד ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָטּפה,
ההבל, ּומן הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראין עפר ׁשּזֹוחלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגּלּוי;

מּמּנּו. ׁשֹותין ְִִֵֶואין
.Ëכבׁשין ירקות]מי בהן ׁשלקֹות[שכבשו ּומי [שבישלו , ְְִֵֵָָ

תּורמּוסיןבהן] ּומי מרים], ּגּלּוי.[צמחים מּׁשּום ּבהן אין - ְִִִֵֵֶָ
נׁשּתּנה  אם - ותּורמּוסין ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהם ׁשּׁשרה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמים
טעם, נֹותן ּבהן אין ואם ּגּלּוי; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעמן,

ודרמֹוסקין ּפריׁשים ּבהן ׁשהדיח מים וכן [סוגי אסּורין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלּוי.פירות] מּׁשּום אסּורין - ְֲִִִֶלחֹולה

.Èחּדין דברים ּבֹו ׁשערב ּדברים [חריפים]יין אֹו ּכפלּפלין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין - טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה עד ּכאפסנּתין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמרים

הּמׁשקין. ּבׁשאר הּדין ְְְִִִַַַָוהּוא
.‡È ּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּכל

אין  יׁשן, אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין; - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבין
הּזֹוחלין  על יׁשן ּכדי אימת אסּורין? ויהיּו יׁשהּו וכּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

הרחׁש ויחזר [רמש]ׁשּיצא ויׁשּתה ּכלי, אזן מּתחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ְִלמקֹומֹו.

.·È נּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו, אם ׁשּיאסרּו הּמים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשעּור
ׁשּתאבד [נרגש] ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבהן

ּבכלים. ּבין ּבקרקעֹות ּבין מּתרין, אּלּו הרי - הּמרה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבהן
הּמׁשקין. ּבׁשאר הּדין ְְְִִִֵַַַָוכן

.‚Èהּמֹוׁש ּגּלּוי.[זורם]מעין מּׁשּום ּבֹו אין ׁשהּוא, ּכל ְִִֵֵֶַַָָ
יין]לגין ּבּתיק [כד אֹו ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ׁשהּניחֹו מגּלה ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֻ

ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו אּמה, מאה עמק אפּלּו ּבב ֹור, אֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשּלֹו,
ּבדק  אסּור. זה הרי - ּומסּיד מיּפה ּבטרקלין אֹו אּמה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻמאה
זה  הרי - ּבֹו הּניחֹו ּכ ואחר הּמגּדל, את אֹו הּתבה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
ּכדי  ּבּנקב? יהיה ּכּמה אסּור; נקב, ּבהן היה ואם ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמּתר.

קטן. ׁשל קטּנה אצּבע ְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתּכנס
.„È ולא ּתׁשעה מּמּנה ׁשּׁשתּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלתה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹחבית

עׂשירי  יׁשּתה לא עׂשירי מתּו, ׁשּׁשתה ואמרּו היה, מעׂשה ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
זֹוחלי  חמת סם ויׁש למּטה. ׁשֹוקע הּנחׁש ׁשארס מּפני ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָומת,

נתלית [נחשים]עפר ׁשהיא סם ויׁש למעלה, וצֹופה ׁשעֹולה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבמסּננת. סּננֹו ואפּלּו אסּור, הּכל ּולפיכ הּמׁשקה; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצע
ולא  ּתׁשעה מּמּנּו ׁשאכלּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלה אבּטיח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכן

עׂשירי. יאכל לא ֲִִֵַֹֹמתּו,
.ÂË ירּבץ ולא הרּבים, לרׁשּות יׁשּפכם לא - ׁשּנתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמים
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יגּבל ולא הּבית, את ירחץ [יערב]ּבהן ולא הּטיט, את ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבהמּתֹו ּבין ּבהמה, מהן יׁשקה ולא ורגליו, ידיו ּפניו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהן

לחתּול. אֹותן מׁשקה אבל חברֹו; ּבהמת ְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָּבין
.ÊË- ּתרּומה ׁשל היא אפּלּו מגּלין, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻעּסה

אסּורה  הּפת הרי נאפית, ואפּלּו .ּתּׂשרף; ֱֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

יב  ¤¤ּפרק
ׁשאכלּו‡. אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁש ׁשּנׁשכן עֹוף אֹו חּיה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה

אסּורין  אּלּו הרי ּבגּופן, ׁשּיׁשּתּנה קדם - האדם הּממית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסם
ׁשּנמצאּו עֹוף אֹו חּיה ּבהמה ,לפיכ נפׁשֹות. סּכנת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
הרי  טרפה, מּׁשּום מּתרין ׁשהן ּפי על אף - רגלים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻחתּוכי
נׁשכן; עפר מּזֹוחלי אחד ׁשּמא סּכנה, מּׁשּום אסּורין ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאּלּו

ׁשּיּבדקּו לא עד אם ּבתּנּור: אֹותן צֹולה ּבֹודקן? ּכיצד . ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הרי [נתפרק]נתחּת - הּצלי מּׁשאר נׁשּתּנה ולא הּבׂשר, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

מּתרין. ִֵָֻאּלּו
נּקּורי·. והּדלּועין [נקבי]וכן והּקּׁשּואין וענבים תאנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָ

ּבין  ּביֹותר, ּגדֹולים היּו אפּלּו - והּמלפפֹונֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאבּטיחין
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - הּכלי  ּבתֹו היּו ואפּלּו מחּברין, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּתלּוׁשין
נׁשכֹו. ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּמא אסּור; ,נׁשּו ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה
אּלּו הרי - ּומנּקר יֹוׁשב עכּבר אֹו צּפֹור ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָואפּלּו

נּקב. נקב ּבמקֹום ׁשּמא ְֲִִִֵֶֶֶָאסּורין,
ּגּלּוי;‚. מּׁשּום ּבהן אין ׁשּלהן, העקץ ׁשּנּטל ענב אֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאנה

חֹוׁשׁש ואינֹו ּבּלילה, וענבים ּתאנים אדם אֹוכל ,לפיכ. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
נקּורה  ּותמרה ּגרֹוגרת, ונעׂשית ׁשּיבׁשה נקּורה ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתאנה

מּתרֹות. ׁשּתיהן - ְְֵֶֶָָָֻׁשּיבׁשה
יׁש„. ׁשּמא ּפיו; לתֹו דינרין אֹו מעֹות לּתן לאדם ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאסּור

ׁשּכל  - זעה אֹו מצרעין, אֹו ׁשחין מּכי ׁשל יבׁש רק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻעליהם
הּפנים  מּזעת חּוץ הּמות, סם האדם .זעת ִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּפס‰. אדם יּתן לא נגע [כף]וכן ׁשּמא - ׁשחיֹו ּתחת ידֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
עסקנּיֹות. ׁשהּידים רע, ּבסם אֹו ּבמצרע יּתן ּבידֹו ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ּבסעּודה, עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף הּמּטה, ּתחת ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהּתבׁשיל
רֹואה. אינֹו והּוא הּמּזיק, ּדבר ּבֹו יּפל ְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּמא

.Â- הּצנֹון ּבתֹו אֹו האתרֹוג ּבתֹו הּסּכין ינעץ לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹוכן
וימּות  חּדּה, על אדם יּפל לעבר ׁשּמא לאדם אסּור וכן . ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

וכן  לחרּבה; להּכנס אֹו רעּוע, ּגׁשר על אֹו נטּוי, קיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתחת
ּבמקֹומן. לעמד אסּור הּסּכנֹות, מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹּכל

.Ê ׁשהן מּפני הּגֹויים, עם להתיחד ליהּודי אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָוכן
ּדמים  ׁשפיכּות על ּפגע חׁשּודין ;ּבּדר עּמהן יתלּוה ולא . ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לימינֹו מחזירֹו ,ּבּדר אֹו[מפנהו]ּבגֹוי ּבמעלה עֹולין היּו . ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָ

למעלה, והגֹוי למּטה יׂשראל יהיה לא - ּבירידה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹיֹורדים
עליו  יּפל ׁשּמא למּטה; והּגֹוי למעלה יׂשראל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא

יׁשח ואל ירץ[יכוף]להמיתֹו. ׁשּמא את [ירוצץ]לפניו, ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹ
.ּגלּגלּתֹו ְְָֻ

.Áהּדר את לֹו ירחיב ?'הֹול אּתה 'לאן ׁשאלֹו: ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאם
מרוחק] מקום לו לעׂשו,[יאמר יעקב ׁשהרחיב ּכדר ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

ׂשעירה". אדני אל אבא אׁשר "עד ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּנאמר:

.Ëמּמּנּו נתיאׁשּו ּכן אם אּלא הּגֹוי, מן רפּואה לּקח ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאסּור
ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ואף הּמין, מן להתרּפאת ואסּור ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּיחיה;

אחריו  יּמׁשכּו ׁשּמא - הּגֹויים מּמּנּו מן רפּואה לּקח ּומּתר . ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
ּורטּיה  מלֹוגמה ּכגֹון מּבחּוץ, ׁשּבּגּוף למּכה אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלבהמה,

שונות] לּקח [תחבושות אסּור סּכנה, ׁשל מּכה היתה ואם ;ְְִִֶַַַָָָָָָ
מתרּפאין  אין הּׁשּבת, את עליה ׁשּמחּללין מּכה וכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנּו.

ֵֶמהן.
.È,ל יפה ּפלֹוני 'סם לֹו: ויאמר ּגֹוי, לרֹופא לׁשאל ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻּומּתר

ּתעׂשה' וכ מּמּנּו.וכ יּקח לא אבל ; ְֲֲִִֶֶַַָָָָֹ
.‡È.יהרגּנּו ׁשּמא הּיחיד, ּברׁשּות מהן להסּתּפר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואסּור

להרגֹו מתירא ׁשהּוא מּפני מּתר, - חׁשּוב אדם היה .ואם ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֻ
ולא  מּמּנּו ׁשּיפחד ּכדי חׁשּוב, אדם ׁשהּוא לּגֹוי ּדּמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

מּמּנּו. להסּתּפר מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיהרגּנּו
.·È מׁשחיזין ואין הּמלחמה, ּכלי ּכל לגֹויים למּכר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּור

א  הּזיןלהן ולא [סכין]ת סּכין, לא להן מֹוכרין ואין . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּכבלים ולא שרשרות]קֹולרין, ׁשל [מיני ׁשלׁשלאֹות ולא , ְְְְְִִֶַָָָֹֹ

הנּדּואה ּדבר [מהודו]ּברזל ּכל ולא ואריֹות, ּדּבים ולא , ְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹֻ
ּתריסין להן מֹוכרין אבל לרּבים; נזק ּבֹו ,[מגינים]ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

להגן. אּלא ְֵֵֶֶָָָׁשאינן
.‚È ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ לגֹוי, למּכר ׁשאסרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּוכׁשם

לגֹוי  הּמדינה,ׁשּמֹוכר ּבני ׁשל לחיל הּזין למּכר ּומּתר . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
יׂשראל. על מגּנין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֵֶַָמּפני

.„È ׁשהּוא ליׂשראל למכרֹו אסּור - לגֹוי למּכר ׁשאסּור ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹּכל
ּומכׁשילן. עברה עֹוברי ידי מחּזק ׁשּנמצא מּפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָליסטים,

ּבלבד  אלּו עצה ולא והּׂשיאֹו ּבדבר, עּור הּמכׁשיל ּכל אלא , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הֹוגנת ׁשהּוא [נכונה]ׁשאינּה עברה, עֹוברי ידי ׁשחּזק אֹו , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ

זה  הרי - לּבֹו ּתאות מּפני האמת ּדר רֹואה ואינֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָעּור
מכׁשֹול"; תּתן לא עּור, "ולפני ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹעֹובר

לֹו. ההֹוגנת עצה לֹו ּתן עצה, מּמ לּטל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבא
.ÂË רׁשע לעבד אֹו לגֹוי, טֹובה עצה להּׂשיא .ואסּור ְְְְִֵֶֶַָָָָָ

עֹומד  והּוא מצוה, ּדבר ׁשּיעׂשה עצה להּׂשיאֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו
עצה  ׁשהּׂשיא על אּלא ּדנּיאל נתנּסה ולא אסּור; - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברׁשעֹו
יׁשּפר  מלּכי מלּכא, "להן ׁשּנאמר: צדקה, לּתן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלנבּוכדנאצר

."ֲָעל

יג  ¤¤ּפרק
מּׂשאּה‡. ּתחת רֹובצת ּובהמּתֹו ,ּבּדר ּבחברֹו ׁשּפגע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי

יתר  עליה ׁשהיה ּבין לּה, הראּוי מּׂשא עליה ׁשהיה ּבין -ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
עׂשה, מצות וזֹו מעליה; לפרק מצוה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּׂשאּה

עּמֹו". ּתעזב "עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
נבהל·. ויּניחּנּו יפרק עּמֹו[לחוץ]ולא יקים אּלא ,ויל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

עּמֹו", ּתקים "הקם ׁשּנאמר: - עליה מּׂשאֹו ויטען ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויחזר
טען  ולא ּפרק ולא נבהל, הּניחֹו ואם אחרת. עׂשה מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹזֹו
ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל -ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

."אחי חמֹור את תראה ְֲִִֶֶָֹ"לא
מּטּמא ‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה
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מּט ׁשאינֹו ּכׁשם אבדה לּה, להׁשיב זקן ּמא היה אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
חכם] לפי [תלמיד ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹׁשאין

ּפטּור. ְָּכבֹודֹו,
.„- ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו, היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה

חסיד  היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולטען לפרק חּיב זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהרי
הּגדֹול, הּנׂשיא היה אפּלּו - הּדין מּׁשּורת לפנים ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָועֹוׂשה
קנים  אֹו ּתבן ׁשל מּׂשא ּתחת רֹובצת חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוראה

עּמֹו וטֹוען ּפֹורק ּבהן, .וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֶַָ
ּפעם ‰. ולטען לפרק חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּפעמים  מאה אפּלּו "הקם אחרת, ּתעזב", "עזב ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להּדדּה צרי לפיכ עּמֹו". ּפרסה,[לילך]ּתקים עד עּמֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָ

.'ל צרי 'איני הּמּׂשא: ּבעל לֹו אמר ּכן אם ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
.Â ראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

ּכפגיעה  בפנים]ׁשהיא פנים "ּכי [כראיה נאמר ׁשהרי - ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ
חכמים, ׁשערּו וכּמה? תפּגע". "ּכי ונאמר ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַָָתראה",
ׁשליׁשי  ּוׁשני אּמה וׁשּׁשים וׁשׁש מאתים ּביניהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּׁשּיהיה
מּמּנּו רחֹוק היה ּבמיל; ּומחצה מּׁשבעה אחד ׁשהּוא ְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָאּמה,

לֹו. זקּוק אינֹו מּזה, ִֵֵֶָָיתר
.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם. עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה

ׂשכרֹו ונֹוטל מצוה, זֹו עד הרי עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשכר. לֹו יׁש ְֵַָָָּפרסה,

.Á ּפי על אף - מׂשאּה ּתחת רבּוצה חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָָמצא
עליה  ולטען מעליה לפרק מצוה עּמּה, הּבעלים ,ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּכן  אם מקֹום. מּכל - ּתקים" "הקם ּתעזב", "עזב ֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ׁשאם "עּמֹו"? נאמר ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלּמה
אם  מצוה, ועלי 'הֹואיל ּבֹו: ׁשּפגע לזה ואמר לֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָויׁשב
"עּמֹו". ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ּפרק' ,לבּד לפרק ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרצית
ולטען  לפרק חּיב חֹולה, אֹו זקן הּבהמה ּבעל היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹואם

ְַלבּדֹו.
.Ë מחּמר הּגֹוי היה אם - יׂשראל ׁשל והּמּׂשא הּגֹוי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבהמת

ולטען, לפרק חּיב לאו, ואם לּה; זקּוק אינֹו ּבהמּתֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹאחר
יׂשראל, ׁשל הּבהמה היתה אם וכן יׂשראל. צער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
יׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ּגֹוי ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּמּׂשאֹוי
אּלא  ּבהן להּטּפל חּיב אינֹו - ּומּׂשאֹו הּגֹוי ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל

איבה  .[שנאה]מּׁשּום ִֵָ
.Èמהן אחד ׁשל ׁשרגליו -[מהחמורים]חּמרין רעּועֹות ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

האיׁש, נפל מעליו; ולעבר להקּדים רּׁשאין חבריו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאין
מעליו. לעבר ֲִֵַַָָָֹרּׁשאין

.‡Èהּדר ּודחקם רֹוכב, ואחד טעּון אחד [הגיעו היה ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
צרה] טעּון לדרך אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב את מעבירין -ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

רכּוב  אחד הּטעּון. מּפני הריקן את מעבירין ריקן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָואחד
ׁשניהן  הרכּוב. מּפני הריקן את מעבירין ריקן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
ּפׁשרה  עֹוׂשין - ריקנין ׁשניהן רכּובין, ׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָטעּונין,

ֵֵֶּביניהן.
.·È,ּבזֹו זֹו ּופֹוגעֹות ּבּנהר עֹוברֹות ׁשהיּו ספינֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַָָָָוכן

אחר  זֹו עברּו ואם טֹובעֹות, אחת ּבבת ׁשּתיהן עֹוברֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָאם
ּגבֹוהה  ּבמעלה עֹולים ׁשהיּו גמּלים ׁשני וכן עֹוברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָזֹו

ואם  נֹופלין, אחת ּבבת ׁשניהן עֹוברין אם ּבזה, זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּופגעּו
עֹולין  זה אחר וׁשאינּהּבזה טעּונה עֹוׂשין? הן ּכיצד - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

קרֹובה  הּטעּונה; מּפני טעּונה ׁשאינּה ּתּדחה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָטעּונה,
מוצאם]ּורחֹוקה ׁשאינּה[לנמל מּפני קרֹובה ּתּדחה , ְְְִִֵֵֶֶָָָָ

טעּונֹות  ׁשּתיהן קרֹובֹות, ׁשּתיהן אֹו רחֹוקֹות ׁשּתיהן ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶָקרֹובה.
מעלֹות  והן ּביניהן, ּפׁשרה הּטל אחד, ּבדחק וכּלן הֹואיל -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּפט  "ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה לזה. זה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׂשכר

"עמית. ֲִֶ
.‚È ּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד - ּבׁשנים ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע

ּבּתחּלה  לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
ּדברים  ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
אבל  אֹוהבים; ׁשניהן אֹו ׂשֹונאין ׁשניהן ּבׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
הּׂשֹונא  עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ׂשֹונא אחד היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאם

הרע  יצרֹו את לכף ּכדי .ּתחּלה, ְְְִִֵֶַָָָֹ
.„È ּבּתֹורה ׁשּנאמר מאּמֹות הּׂשֹונא לא מּיׂשראל, הּוא - ְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ

והּכתּוב  מּיׂשראל, ׂשֹונא ליׂשראל יהיה והיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
ּכגֹון  חכמים, אמרּו ?"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹאֹומר
זה  הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר לבּדֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראהּו
על  ואף מרׁשעֹו. ויחזר ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד לׂשנאֹו, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹמצוה
- ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם - ּתׁשּובה עׂשה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּפי
ׁשּמא  למּות; נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ולטען לפרק ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמצוה
הקּפידה  והּתֹורה סּכנה, לידי ויבֹוא ממֹונֹו, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָיׁשּתהה
ׁשהם  מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ּבין יׂשראל, נפׁשֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
אליהם, "אמר ׁשּנאמר: הּדת, ּבעּקר ּומאמינין ה' אל ְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹנלוים
אם  ּכי הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' נאם אני ְְְֱִִִִִֶַָָָָֹֹֻחי

וחיה". מּדרּכֹו, רׁשע ְְְִַָָָָּבׁשּוב
ׁשּדי, ּבעזרת עׂשר אחד ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּברי
ארּבעה  ממֹון, נזקי הלכֹות וׁשּׁשים: ׁשנים ּפרקיו, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּומנין
ּגזלה  הלכֹות ּפרקים; ּתׁשעה ּגנבה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָעׂשר
ׁשמֹונה  ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשמֹונה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָואבדה,
ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה נפׁש, ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרקים;

ה'תשע"ה  תשרי ה' שני יום
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ּוממּכר; מּקח ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלא
ּבדברים; יֹונה ׁשּלא (ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ(ב)
ּבדברים. יֹונהּו ׁשּלא (ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ(ד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
עדים ‡. עליהם העידּו ואפּלּו ּבדברים, נקנה אינֹו .הּמּקח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אנ  זה 'ּבית 'עבד ּכיצד? ,'ל מֹוכר אני זה 'יין ,'ל מֹוכר י ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
הּדמים ּופסקּו ,'ל מֹוכר אני מחיר]זה ורצה [וסיכמו , ְְְֲִִֵֶַָָָָ

ואמרּו 'מכרּתי', ואמר הּמֹוכר ורצה 'קניתי', ואמר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּלֹוקח
זה  הרי - זה' וׁשּלקח זה ׁשּמכר עדים עלינּו 'הוּו ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלעדים:
וכן  מעֹולם. ּדברים ּביניהם היה לא ּוכאּלּו כלּום, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹאינֹו

ּומקּבלּה. מּתנה ְְְֵַַָָָּבנֹותן
ּבהן ·. נקנה ׁשהּוא מּדברים ּבאחד הּמּקח נקנה אם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָאבל

ּכלל  עדים צריכין ואינן הּלֹוקח, קנה מהן - אחד ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול

מּׁשלׁשה ‚. ּבאחד נקנית הּקרקע הּמּקח? יּקנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּמה
בחזקה. אֹו בׁשטר, אֹו ּבכסף, - ְְְֲִִֶֶַָָָָדברים

ּבכסף?„. -ּכיצד הּדמים לֹו ונתן ׂשדה, אֹו ּבית לֹו מכר ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
את  ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָקנה.
עד  קנה לא מכר, ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכם ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשטר;
מּׁשוה  ּבפחֹות נקנית קרקע ואין הּׁשטר. את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיכּתב

ְָּפרּוטה.
אקנה,‰. ּבכסף אקנה, רציתי 'אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה

קּים, זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן אקנה', ּבׁשטר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
יכֹול  והּלֹוקח הּתנאי; מּפני ּבֹו לחזר יכֹול הּמֹוכר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹואין

הּׁשטר  את ׁשּיכּתב עד ּבֹו ּכזה.לחזר הּמֹוכר התנה אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
.Â ּכיון - 'ל ּביתי ויּקנה לפלֹוני מנה 'ּתן לחברֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר

ערב  מּדין הּבית קנה .ׁשּנתן, ִִִֵֶַַַָָָָ
.Êהחרׂש על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? על ּכיצד אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשהּגיע  ּכיון - 'ל מכּורה 'ׂשדי ,'ל נתּונה 'ׂשדי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעלה:
ואף  ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה; לידֹו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּׁשטר
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלּום. ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ּפי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָעל

רעתּה מּפני ׂשדהּו למכור]ּבמֹוכר ּבׁשאר [שמעוניין אבל ; ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל הּׁשטר ׁשהּגיע ּפי על אף - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהקרקעֹות

הּדמים. את ׁשּיּתן עד קנה לא - עדים ּבֹו ִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו
.Á ׂשדה אֹו ּבית לֹו מכר ּבחזקה? אֹותו ּכיצד נתן אֹו , ֲִֵֶַַַַַָָָָָ

והּוא  ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון - ְֵֶֶַַַַָָָָָָָמּתנה
אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי - ּבמעׂשיו ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיֹועיל
הּנֹותן, אֹו הּמֹוכר ּבפני ׁשּלא אבל הּמֹוכר; ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבׁשהחזיק

ּוקנה' חזק ל' לֹו: ׁשּיאמר צרי- החזיק אם ּכ ואחר ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִִֵֵֶַַַָָָקנה,

.Ë זה הרי - הּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו, ּבית ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוהּמֹוכר
ּבפני  ׁשאינֹו ּפי על אף ּוקנה', חזק ל' לֹו: ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכמי

יקנה  ּוכׁשּיחזיק, ּכיון הּבעלים; - הּבֹור את הּמֹוכר וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּדליֹו לֹו שלו]ׁשּמסר 'ל[הדלי לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

יקנה. ּוכׁשּיחזיק, ּוקנה'; ְְְְֲִִֵֵֶֶַחזק

.È קנה ּבנעילה הּמחזיק חצר,ּכיצד אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון ? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
- ּופתחֹו וחזר הּפתח את הּלֹוקח ונעל ּפתּוח, הּפתח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
הּמֹועיל. ׁשּמּוׁש ּבֹו נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה, החזיק זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.‡È ׁשהיה ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ּבגדירה הּמחזיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד
ׁשהּוא  ּכל עליו והֹוסיף ּבנחת, לֹו עֹולין והיּו ּגדר, ְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשם
הרי  - ּבדחק אּלא לֹו עֹולין ׁשאין ונמצא לעׂשרה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהׁשלימֹו

וקנה  הֹועיל, ּבּהזה נכנסים והיּו ּפרצה ׁשם היתה אם וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָ
נכנס  הּנכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה והרחיב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבדחק,

וקנה. הֹועיל, הרי - ְְֲִֵֶַָָּברוח
.·Èצרֹור לּׂשדה,[אבן]נתן הּמים ּבֹו ׁשּסכר ּכגֹון והֹועיל, ְְְִִֶֶַַַַַָָָ

לּׂשדה  הּמים ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, צרֹור נטל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קנה. זה הרי -ְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר
הּמצר את ׁשּדׁש ּכיון הגבול]- אדמת את ׁשּבין [השווה ֵֵֶֶֶֶֶַָָ

אם  אבל קנה. אחת, ּכׂשדה ׁשּתיהן ונעׂשּו הּׂשדֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתי
ואם  ּכלּום; מֹועיל זה הּלּו אין ּולרחּבּה, לארּכּה ּבּה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָהל
.ּבהּלּו קנה ,להּלּו ונעׂשה הֹואיל - לֹו מכר ּכרמים ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָׁשביל

.„È היה אם ּבהּלּוכֹו? ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹוכּמה
ּבצּדּה; רגל ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה ּבמחיצֹות, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּים

אין ראׁשֹוואם על ׁשּתהיה ּכדי ּברחב קנה מחיצֹות, ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבּה ויּסב ׂשריגים ׁשל .חבילה ְֲִִִִֶָָָֹ

.ÂËצחיח הּקרקע ּגדירה [יבש]היתה לא ּבּה ׁשאין סלע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּקֹונה החזקה הרי - זריעה ּבת ואינּה ּפרצה, אֹותּהולא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבזה  וכּיֹוצא ׁשם, הּבהמה העמדת אֹו הּפרֹות, ׁשטיחת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּה,
הּתׁשמיׁש. ְְִִַַָמּׁשאר

.ÊËנרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמֹוכר
זמרֹו[חרש] אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף אֹו ענפים], וכל [כרת , ְְִֵֶַָָָָָ

ואין  החזיק; ׁשהרי קנה, זה הרי - אּלּו ּבדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכּיֹוצא
ׁשל  סל הּמֹוכר אסף אם וכן ּבֹו. לחזר יכֹול מהם ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד

ּבחזקה  מּיד לֹוקח קנה - לּלֹוקח ונתן ּגּלה ּפרֹות ׁשהרי , ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו. ּפרֹותיה ונעׂשּו ּגמּור, קנין זֹו ׂשדה לֹו ׁשהקנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדעּתֹו

.ÊÈ עם ׁשּקֹונה הּוא ּבׁשטר אּלא ּבחזקה, קֹונה אינֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹוי
הּכסף  ּכגֹוי,נתינת הּוא הרי - הּגֹוי מחמת הּבא ויׂשראל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּוא  הרי - לּקרקע הּמחּבר ּכל ּבׁשטר. אּלא קֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻואינֹו
צרי אינֹו ואם בחזקה; אֹו ּובׁשטר ּבכסף ונקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכקרקע,
ּכמּטלטלין  זה הרי - להּבצר העֹומדֹות ענבים ּכגֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלּקרקע,

אֹוניה. להן ויׁש ְְִִֵֶָָָָלקנּיה,
.ÁÈּכ - ּובחזקה ּובׁשטר ּבכסף נקנית ׁשהּקרקע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשם

אֹו לבּדֹו, ּבׁשטר אֹו לבּדֹו, ּבכסף נקנית הּקרקע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָׂשכירּות
ּבֹו.ּבחזקה  לחזר יכֹול מהן אחד ואין ; ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ

.ËÈ ּכיון - מדינֹות ּבעׂשר ׂשדֹות עׂשר לחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמֹוכר
ּכּלן  קנה מהן, ּבאחת הר ׁשהחזיק מהן אחת היתה ואפּלּו . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מצּולה והּׁשנּיה אינה [עמק]ּגבֹוּה, זֹו ּתׁשמיׁש ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
קנה  מהן, ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון כן ּפי על אף - זֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתׁשמיׁש

ְַָהּׁשאר.
.Î ּכּלן ּדמי ׁשּנתן אמּורים? ּדברים נתן ּבּמה לא אם אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

הּכל  היּו אם לפיכ מעֹותיו; ּכנגד אּלא קנה לא ּכּלן, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻּדמי
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מּט ׁשאינֹו ּכׁשם אבדה לּה, להׁשיב זקן ּמא היה אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
חכם] לפי [תלמיד ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹׁשאין

ּפטּור. ְָּכבֹודֹו,
.„- ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו, היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָזה

חסיד  היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולטען לפרק חּיב זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהרי
הּגדֹול, הּנׂשיא היה אפּלּו - הּדין מּׁשּורת לפנים ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָועֹוׂשה
קנים  אֹו ּתבן ׁשל מּׂשא ּתחת רֹובצת חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוראה

עּמֹו וטֹוען ּפֹורק ּבהן, .וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֶַָ
ּפעם ‰. ולטען לפרק חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּפעמים  מאה אפּלּו "הקם אחרת, ּתעזב", "עזב ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להּדדּה צרי לפיכ עּמֹו". ּפרסה,[לילך]ּתקים עד עּמֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָ

.'ל צרי 'איני הּמּׂשא: ּבעל לֹו אמר ּכן אם ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
.Â ראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

ּכפגיעה  בפנים]ׁשהיא פנים "ּכי [כראיה נאמר ׁשהרי - ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ
חכמים, ׁשערּו וכּמה? תפּגע". "ּכי ונאמר ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַָָתראה",
ׁשליׁשי  ּוׁשני אּמה וׁשּׁשים וׁשׁש מאתים ּביניהם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּׁשּיהיה
מּמּנּו רחֹוק היה ּבמיל; ּומחצה מּׁשבעה אחד ׁשהּוא ְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָאּמה,

לֹו. זקּוק אינֹו מּזה, ִֵֵֶָָיתר
.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם. עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה

ׂשכרֹו ונֹוטל מצוה, זֹו עד הרי עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשכר. לֹו יׁש ְֵַָָָּפרסה,

.Á ּפי על אף - מׂשאּה ּתחת רבּוצה חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָָמצא
עליה  ולטען מעליה לפרק מצוה עּמּה, הּבעלים ,ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּכן  אם מקֹום. מּכל - ּתקים" "הקם ּתעזב", "עזב ֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ׁשאם "עּמֹו"? נאמר ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלּמה
אם  מצוה, ועלי 'הֹואיל ּבֹו: ׁשּפגע לזה ואמר לֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָויׁשב
"עּמֹו". ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ּפרק' ,לבּד לפרק ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹרצית
ולטען  לפרק חּיב חֹולה, אֹו זקן הּבהמה ּבעל היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹואם

ְַלבּדֹו.
.Ë מחּמר הּגֹוי היה אם - יׂשראל ׁשל והּמּׂשא הּגֹוי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבהמת

ולטען, לפרק חּיב לאו, ואם לּה; זקּוק אינֹו ּבהמּתֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹאחר
יׂשראל, ׁשל הּבהמה היתה אם וכן יׂשראל. צער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
יׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ּגֹוי ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּמּׂשאֹוי
אּלא  ּבהן להּטּפל חּיב אינֹו - ּומּׂשאֹו הּגֹוי ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל

איבה  .[שנאה]מּׁשּום ִֵָ
.Èמהן אחד ׁשל ׁשרגליו -[מהחמורים]חּמרין רעּועֹות ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

האיׁש, נפל מעליו; ולעבר להקּדים רּׁשאין חבריו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאין
מעליו. לעבר ֲִֵַַָָָֹרּׁשאין

.‡Èהּדר ּודחקם רֹוכב, ואחד טעּון אחד [הגיעו היה ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
צרה] טעּון לדרך אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב את מעבירין -ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

רכּוב  אחד הּטעּון. מּפני הריקן את מעבירין ריקן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָואחד
ׁשניהן  הרכּוב. מּפני הריקן את מעבירין ריקן, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
ּפׁשרה  עֹוׂשין - ריקנין ׁשניהן רכּובין, ׁשניהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָטעּונין,

ֵֵֶּביניהן.
.·È,ּבזֹו זֹו ּופֹוגעֹות ּבּנהר עֹוברֹות ׁשהיּו ספינֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַָָָָוכן

אחר  זֹו עברּו ואם טֹובעֹות, אחת ּבבת ׁשּתיהן עֹוברֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָאם
ּגבֹוהה  ּבמעלה עֹולים ׁשהיּו גמּלים ׁשני וכן עֹוברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָזֹו

ואם  נֹופלין, אחת ּבבת ׁשניהן עֹוברין אם ּבזה, זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּופגעּו
עֹולין  זה אחר וׁשאינּהּבזה טעּונה עֹוׂשין? הן ּכיצד - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

קרֹובה  הּטעּונה; מּפני טעּונה ׁשאינּה ּתּדחה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָטעּונה,
מוצאם]ּורחֹוקה ׁשאינּה[לנמל מּפני קרֹובה ּתּדחה , ְְְִִֵֵֶֶָָָָ

טעּונֹות  ׁשּתיהן קרֹובֹות, ׁשּתיהן אֹו רחֹוקֹות ׁשּתיהן ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶָקרֹובה.
מעלֹות  והן ּביניהן, ּפׁשרה הּטל אחד, ּבדחק וכּלן הֹואיל -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּפט  "ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה לזה. זה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׂשכר

"עמית. ֲִֶ
.‚È ּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד - ּבׁשנים ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע

ּבּתחּלה  לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
ּדברים  ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
אבל  אֹוהבים; ׁשניהן אֹו ׂשֹונאין ׁשניהן ּבׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
הּׂשֹונא  עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ׂשֹונא אחד היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאם

הרע  יצרֹו את לכף ּכדי .ּתחּלה, ְְְִִֵֶַָָָֹ
.„È ּבּתֹורה ׁשּנאמר מאּמֹות הּׂשֹונא לא מּיׂשראל, הּוא - ְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ

והּכתּוב  מּיׂשראל, ׂשֹונא ליׂשראל יהיה והיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
ּכגֹון  חכמים, אמרּו ?"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹאֹומר
זה  הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר לבּדֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראהּו
על  ואף מרׁשעֹו. ויחזר ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד לׂשנאֹו, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹמצוה
- ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם - ּתׁשּובה עׂשה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּפי
ׁשּמא  למּות; נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ולטען לפרק ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמצוה
הקּפידה  והּתֹורה סּכנה, לידי ויבֹוא ממֹונֹו, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָיׁשּתהה
ׁשהם  מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ּבין יׂשראל, נפׁשֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
אליהם, "אמר ׁשּנאמר: הּדת, ּבעּקר ּומאמינין ה' אל ְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹנלוים
אם  ּכי הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' נאם אני ְְְֱִִִִִֶַָָָָֹֹֻחי

וחיה". מּדרּכֹו, רׁשע ְְְִַָָָָּבׁשּוב
ׁשּדי, ּבעזרת עׂשר אחד ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּברי
ארּבעה  ממֹון, נזקי הלכֹות וׁשּׁשים: ׁשנים ּפרקיו, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּומנין
ּגזלה  הלכֹות ּפרקים; ּתׁשעה ּגנבה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָעׂשר
ׁשמֹונה  ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ּפרקים; עׂשר ׁשמֹונה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָואבדה,
ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה נפׁש, ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפרקים;

ה'תשע"ה  תשרי ה' שני יום
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ּוממּכר; מּקח ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלא
ּבדברים; יֹונה ׁשּלא (ג) ּוממּכר; ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ(ב)
ּבדברים. יֹונהּו ׁשּלא (ה) ּבממֹונֹו; צדק ּגר יֹונה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ(ד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
עדים ‡. עליהם העידּו ואפּלּו ּבדברים, נקנה אינֹו .הּמּקח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אנ  זה 'ּבית 'עבד ּכיצד? ,'ל מֹוכר אני זה 'יין ,'ל מֹוכר י ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
הּדמים ּופסקּו ,'ל מֹוכר אני מחיר]זה ורצה [וסיכמו , ְְְֲִִֵֶַָָָָ

ואמרּו 'מכרּתי', ואמר הּמֹוכר ורצה 'קניתי', ואמר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּלֹוקח
זה  הרי - זה' וׁשּלקח זה ׁשּמכר עדים עלינּו 'הוּו ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלעדים:
וכן  מעֹולם. ּדברים ּביניהם היה לא ּוכאּלּו כלּום, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹאינֹו

ּומקּבלּה. מּתנה ְְְֵַַָָָּבנֹותן
ּבהן ·. נקנה ׁשהּוא מּדברים ּבאחד הּמּקח נקנה אם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָאבל

ּכלל  עדים צריכין ואינן הּלֹוקח, קנה מהן - אחד ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול

מּׁשלׁשה ‚. ּבאחד נקנית הּקרקע הּמּקח? יּקנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּמה
בחזקה. אֹו בׁשטר, אֹו ּבכסף, - ְְְֲִִֶֶַָָָָדברים

ּבכסף?„. -ּכיצד הּדמים לֹו ונתן ׂשדה, אֹו ּבית לֹו מכר ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
את  ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָקנה.
עד  קנה לא מכר, ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכם ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשטר;
מּׁשוה  ּבפחֹות נקנית קרקע ואין הּׁשטר. את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיכּתב

ְָּפרּוטה.
אקנה,‰. ּבכסף אקנה, רציתי 'אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה

קּים, זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן אקנה', ּבׁשטר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
יכֹול  והּלֹוקח הּתנאי; מּפני ּבֹו לחזר יכֹול הּמֹוכר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹואין

הּׁשטר  את ׁשּיכּתב עד ּבֹו ּכזה.לחזר הּמֹוכר התנה אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
.Â ּכיון - 'ל ּביתי ויּקנה לפלֹוני מנה 'ּתן לחברֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר

ערב  מּדין הּבית קנה .ׁשּנתן, ִִִֵֶַַַָָָָ
.Êהחרׂש על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? על ּכיצד אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשהּגיע  ּכיון - 'ל מכּורה 'ׂשדי ,'ל נתּונה 'ׂשדי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעלה:
ואף  ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה; לידֹו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּׁשטר
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלּום. ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ּפי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָעל

רעתּה מּפני ׂשדהּו למכור]ּבמֹוכר ּבׁשאר [שמעוניין אבל ; ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָ
ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל הּׁשטר ׁשהּגיע ּפי על אף - ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהקרקעֹות

הּדמים. את ׁשּיּתן עד קנה לא - עדים ּבֹו ִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו
.Á ׂשדה אֹו ּבית לֹו מכר ּבחזקה? אֹותו ּכיצד נתן אֹו , ֲִֵֶַַַַַָָָָָ

והּוא  ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון - ְֵֶֶַַַַָָָָָָָמּתנה
אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי - ּבמעׂשיו ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיֹועיל
הּנֹותן, אֹו הּמֹוכר ּבפני ׁשּלא אבל הּמֹוכר; ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבׁשהחזיק

ּוקנה' חזק ל' לֹו: ׁשּיאמר צרי- החזיק אם ּכ ואחר ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִִֵֵֶַַַָָָקנה,

.Ë זה הרי - הּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו, ּבית ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוהּמֹוכר
ּבפני  ׁשאינֹו ּפי על אף ּוקנה', חזק ל' לֹו: ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכמי

יקנה  ּוכׁשּיחזיק, ּכיון הּבעלים; - הּבֹור את הּמֹוכר וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּדליֹו לֹו שלו]ׁשּמסר 'ל[הדלי לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

יקנה. ּוכׁשּיחזיק, ּוקנה'; ְְְְֲִִֵֵֶֶַחזק

.È קנה ּבנעילה הּמחזיק חצר,ּכיצד אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון ? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
- ּופתחֹו וחזר הּפתח את הּלֹוקח ונעל ּפתּוח, הּפתח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
הּמֹועיל. ׁשּמּוׁש ּבֹו נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה, החזיק זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.‡È ׁשהיה ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ּבגדירה הּמחזיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד
ׁשהּוא  ּכל עליו והֹוסיף ּבנחת, לֹו עֹולין והיּו ּגדר, ְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשם
הרי  - ּבדחק אּלא לֹו עֹולין ׁשאין ונמצא לעׂשרה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהׁשלימֹו

וקנה  הֹועיל, ּבּהזה נכנסים והיּו ּפרצה ׁשם היתה אם וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָ
נכנס  הּנכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה והרחיב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבדחק,

וקנה. הֹועיל, הרי - ְְֲִֵֶַָָּברוח
.·Èצרֹור לּׂשדה,[אבן]נתן הּמים ּבֹו ׁשּסכר ּכגֹון והֹועיל, ְְְִִֶֶַַַַַָָָ

לּׂשדה  הּמים ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, צרֹור נטל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קנה. זה הרי -ְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

.‚È ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר
הּמצר את ׁשּדׁש ּכיון הגבול]- אדמת את ׁשּבין [השווה ֵֵֶֶֶֶֶַָָ

אם  אבל קנה. אחת, ּכׂשדה ׁשּתיהן ונעׂשּו הּׂשדֹות ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתי
ואם  ּכלּום; מֹועיל זה הּלּו אין ּולרחּבּה, לארּכּה ּבּה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָהל
.ּבהּלּו קנה ,להּלּו ונעׂשה הֹואיל - לֹו מכר ּכרמים ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָׁשביל

.„È היה אם ּבהּלּוכֹו? ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹוכּמה
ּבצּדּה; רגל ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה ּבמחיצֹות, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּים

אין ראׁשֹוואם על ׁשּתהיה ּכדי ּברחב קנה מחיצֹות, ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבּה ויּסב ׂשריגים ׁשל .חבילה ְֲִִִִֶָָָֹ

.ÂËצחיח הּקרקע ּגדירה [יבש]היתה לא ּבּה ׁשאין סלע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּקֹונה החזקה הרי - זריעה ּבת ואינּה ּפרצה, אֹותּהולא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבזה  וכּיֹוצא ׁשם, הּבהמה העמדת אֹו הּפרֹות, ׁשטיחת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּה,
הּתׁשמיׁש. ְְִִַַָמּׁשאר

.ÊËנרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמֹוכר
זמרֹו[חרש] אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף אֹו ענפים], וכל [כרת , ְְִֵֶַָָָָָ

ואין  החזיק; ׁשהרי קנה, זה הרי - אּלּו ּבדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכּיֹוצא
ׁשל  סל הּמֹוכר אסף אם וכן ּבֹו. לחזר יכֹול מהם ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד

ּבחזקה  מּיד לֹוקח קנה - לּלֹוקח ונתן ּגּלה ּפרֹות ׁשהרי , ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו. ּפרֹותיה ונעׂשּו ּגמּור, קנין זֹו ׂשדה לֹו ׁשהקנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדעּתֹו

.ÊÈ עם ׁשּקֹונה הּוא ּבׁשטר אּלא ּבחזקה, קֹונה אינֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹוי
הּכסף  ּכגֹוי,נתינת הּוא הרי - הּגֹוי מחמת הּבא ויׂשראל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּוא  הרי - לּקרקע הּמחּבר ּכל ּבׁשטר. אּלא קֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻואינֹו
צרי אינֹו ואם בחזקה; אֹו ּובׁשטר ּבכסף ונקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכקרקע,
ּכמּטלטלין  זה הרי - להּבצר העֹומדֹות ענבים ּכגֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלּקרקע,

אֹוניה. להן ויׁש ְְִִֵֶָָָָלקנּיה,
.ÁÈּכ - ּובחזקה ּובׁשטר ּבכסף נקנית ׁשהּקרקע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשם

אֹו לבּדֹו, ּבׁשטר אֹו לבּדֹו, ּבכסף נקנית הּקרקע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָׂשכירּות
ּבֹו.ּבחזקה  לחזר יכֹול מהן אחד ואין ; ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ

.ËÈ ּכיון - מדינֹות ּבעׂשר ׂשדֹות עׂשר לחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמֹוכר
ּכּלן  קנה מהן, ּבאחת הר ׁשהחזיק מהן אחת היתה ואפּלּו . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מצּולה והּׁשנּיה אינה [עמק]ּגבֹוּה, זֹו ּתׁשמיׁש ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
קנה  מהן, ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון כן ּפי על אף - זֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתׁשמיׁש

ְַָהּׁשאר.
.Î ּכּלן ּדמי ׁשּנתן אמּורים? ּדברים נתן ּבּמה לא אם אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

הּכל  היּו אם לפיכ מעֹותיו; ּכנגד אּלא קנה לא ּכּלן, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻּדמי
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ּבאחת  ׁשהחזיק ּכיון - ּבׂשכירּות וכן ּכּלן. קנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבמּתנה,
הּקרקעֹות  מקצת היּו הּׂשכירּות. זמן ּכל ּכּלן קנה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהן,
ּבּׂשכּורה  ּבין ׁשהחזיק ּכיון - ּבׂשכירּות ּומקצתן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבממּכר,

הּכל. קנה ּבּמכּורה, ְֵַַָָָֹּבין

ב  ¤¤ּפרק
ּבכסף ‡. ונקנה לקנּיה, ּכקרקע הּוא הרי - ּכנעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד

בחזקה  אֹו .ּובׁשטר ְֲִַָָָ
.·ּכדר ּבֹו ׁשּיׁשּתּמׁש עבדים? ּבקנין החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומה

רּבֹו ּבפני ּבעבדים, אֹוׁשּמׁשּתּמׁשין מנעלֹו, לֹו הּתיר ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּמרחץ, לבית אחריו ּכליו ׁשהֹולי אֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהנעיל
את  הגּביּה אֹו הלּביׁשֹו, אֹו ּגרדֹו, אֹו סכֹו, אֹו ׁשהפׁשיטֹו, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָאֹו

קנהּו. העבד, את הרב הגּביּה אם וכן קנה; - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרּבֹו
אצלֹו‚. והביאֹו כרחו]ּתקפֹו ׁשהעבדים [בעל קנהּו; - ְְֱֲִִֶֶֶָָָָָ

אֹו אצלֹו, ּובא לעבד קרא אם אבל ּכזֹו. ּבמׁשיכה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָנקנין
- אצלֹו והל הּלֹוקח', אצל ל' הראׁשֹון: רּבֹו לֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאמר

ע  קנה; ּכמֹולא ּבֹו יׁשּתּמׁש אֹו ּבתקיפה, ׁשּימׁשכּנּו ד ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
לֹו: ׁשּיאמר צרי הרב, ּבפני ׁשּלא ּבֹו החזיק ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּבארנּו.

ּוקנה'. חזק ל'ְֲֵֵֵ
ּבדברים „. אֹותֹו וקֹונין ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד

לפיכ העבדים; ּבהן ׁשּקֹונין ּובדברים הּבהמה ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּקֹונין
ּתקפֹו ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשיכה, .נקנה ְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבמׁשיכה ‰. נקנית - ּגּסה ּבין ּדּקה ּבין על הּבהמה, אף ; ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
מּפני  להגּביּה, הצריכּוהּו לא אֹותּה, להגּביּה ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי
ּבכל  קֹונין וההגּבהה, קנה. הגּביּה, ואם ּבארץ. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמתחּבטת
ּבחצר  אֹו ּבסמטה, אּלא ּבּה קֹונין אין הּמׁשיכה, אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָמקֹום.
ּבחצר  ולא הרּבים, ּברׁשּות ּבּה קֹונין ואין ׁשניהם; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

ׁשניהם. ׁשל ְֵֵֶֶֶָׁשאינּה
.Â אם לֹומר צרי אין ּבמׁשיכה? הּבהמה את קֹונין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

ׁשּקנה  ּבֹו, והלכה עליה ׁשרכב אֹו והלכה אּלא מׁשכּה ; ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ
ׁשהּכיׁשּה אֹו ּובאה, לּה קרא אותה]אפּלּו ּבמּקל [הכה ְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּימׁש והּוא קניּה; ורגל, יד ׁשעקרה ּכיון - לפניו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹורצתה
צרי - הּבעלים ּבפני ׁשּלא מׁש אם אבל הּבעלים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבפני

ּוקנה'. מׁש ל' :ׁשּימׁש קדם לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּיאמר
.Ê ׁשּמסר ּכיון - ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנֹו אֹו לחברֹו, עדר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּכל  העדר ּבראׁש המהּלכת הּבהמה והיא מׁשּכּוכית, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו
ּוקנה' מׁש' לֹו לֹומר צרי אין - אחריה ׁשּמסירת נמׁשכים : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לֹו ׁשּמׁש וכיון ּוקנה'. מׁש ל' לֹו: ׁשאמר ּכמי זֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהמה
ּבפניו. ׁשּלא ׁשּמׁש ּפי על אף קנהּו, - ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר

.Á וכּיֹוצא ותקנה', 'חזק אֹו ותקנה', מׁש' לחברֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר
קנה  לא - החזיק אֹו ּומׁש והל אּלּו, ׁשּמׁשמע ּבדברים ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹו הּמֹוכר צרי אּלא לֹו. הקנה לא ועדין להּבא', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתקנה
וכּיֹוצא  ּוקנה', 'חזק אֹו ּוקנה', מׁש' לֹו: לֹומר ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַֹהּנֹותן
אֹו ׁשּימׁש ּבעת עּתה ׁשּיקנה ׁשּמׁשמען אּלּו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבדברים

ֲִַיחזיק.
.Ë לאחר אּלא תקנה ולא זֹו, ּפרה מׁש' לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאֹומר

קנה  לא - ּומׁש יֹום', מעכׁשו ׁשלׁשים 'קנה לֹו: אמר ואם . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבאגם  עֹומדת היתה ואפּלּו קנה, - יֹום' ׁשלׁשים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּולאחר
מרעה] על [מקום מעּתה ׁשהקנה ּכמֹו ׁשּזה ׁשלׁשים; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּביֹום

מנת', 'על האֹומר וכל הּקנין. נתקּים - הּתנאי נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָּתנאי,
'מעכׁשו'. ְְֵֵַָּכאֹומר

.È:לֹו ואמר ּבמּתנה, לֹו נתנּה אֹו לחברֹו, ּבהמה ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָהּמֹוכר
הגּביּה, אֹו מׁש אם - קֹונין' אדם ׁשּבני ּכדר אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'קנה

ּו קנה; ּבּׂשדה, אם - עליה רכב אם אבל לא קנה. בעיר, ֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעיר  לרּכב אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי .קנה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.‡Èאֹו ּבעיר, לרּכב ׁשּדרּכֹו חׁשּוב אדם היה אם ,ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹלפיכ
ּביֹותר מזלזל עצמי]אדם ערך על [ללא מקּפיד ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

הּבהמֹות  ּבגּדּול המטּפלין ּכגֹון רֹוכב, ּבעיר ְְְְְִִִִֵֵַַַָהּלּוכֹו
הרּבים  ּברׁשּות ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָוהעבדים,
והּוא  ּברכיבה; קֹונה זה הרי - ׁשם ּדֹוחקין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשהרּבים

ּבֹו. ְֵֶַׁשּתהּל

ג  ¤¤ּפרק
נקנין ‡. - הּמּטלטלין ּכל ׁשאר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד

אחד  ואין קנה, - הּמעֹות את ּומּׁשנתן ּתֹורה; ּדין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבמעֹות,
יּקנּו ׁשּלא ּתּקנּו חכמים אבל ּבֹו. לחזר יכֹול ְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹמהן
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ּבמׁשיכת אֹו ּבהגּבהה, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּטלטלין

ְְִַַלהגּביּה.
ועׂשה ·. ּבהן, וכּיֹוצא ּפׁשּתן אֹו עצים המקּבץ ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?

טעֹון נקנה [מטען]מהן אינֹו - להגּביהֹו אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
עץ. עץ ּולהגּביהֹו האגד להּתיר אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמׁשיכה,
אֹו ּפלּפלין ׁשל הּטעֹון היה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוכן
יכֹול  אחד ׁשאין ּגדֹול והיה ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאגֹוזים
יתּפרד  יּתירֹו, ׁשאם ּבמׁשיכה; נקנה זה הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהגּביהֹו

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. טרח ּבֹו לֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹויהיה
ּבמׁשיכתּה‚. ויׁש להגּביהּה, אפׁשר ואי הֹואיל - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהּספינה

הצריכהּו לא - לרּבים אּלא נמׁשכת ואינּה ּגדֹול, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻטרח
ּבמסירה  נקנית אּלא ּכּיֹוצאמׁשיכה, ּכל וכן ואם ; ּבזה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

עד  הּספינה, קֹונה אינֹו - ּוקנה' מׁש ל' הּמֹוכר: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאמר
ׁשהרי  ּבֹו; ׁשהיתה הּמקֹום מּכל ויֹוציאנה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּימׁשכּנה

ּבמׁשיכה. אּלא זה יקנה ׁשּלא הּמֹוכר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהקּפיד
ּכל „. ׁשּנתן ּפי על אף - מּטלטלין ׁשה ּלֹוקח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמצאת

עד  ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר וכן ּבֹו; לחזר יכֹול ְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהּדמים,
הּמֹוכר  ימסר אֹו הגּבהה, ּבן ׁשאינֹו ּדבר ימׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיגּביּה,
מׁש אֹו ׁשהגּביּה, וכיון .להּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו נמסר אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדבר
וכֹופין  ּבֹו; לחזר יכֹול מּׁשניהן אחד ואין קנה, - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהּמׁש

הּדמים  את לּתן הּלֹוקח .את ִִֵֵֶֶַַַָ
ׁשּמא ‰. ּגזרה, ּבמּטלטלין? זה ּדבר חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָולּמה

ּכגֹון  ּבאנס, יאבד ׁשּיּקחּנּו וקדם החפץ, ּדמי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹיּתן
יהיה  אם ּונטלּוהּו; לסטים ּבאּו אֹו ונׂשרף, ּדלקה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנפלה
לפיכ יּצילֹו. ולא הּמֹוכר יתמהמּה הּלֹוקח, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָֹּברׁשּות
ויּציל  ׁשּיׁשּתּדל ּכדי הּמֹוכר, ּברׁשּות חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהעמידּוהּו

לׁשּלם  חּיב יהיה אבד, ׁשאם .החפץ, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
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.Âּדמי נתן ׁשאם אֹומר, קדם נמצאת ונאנס הּמּקח ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
את  לי החזר אֹו מּקחי לי 'ּתן הּלֹוקח: לֹו ואמר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיּקחּנּו,
היה  ולא ּבאנס, ׁשאבד עדים ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעֹותי',
מחזיר  זה הרי - זה ּבדבר נתרּׁשל ולא להּצילֹו ּכח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבּמֹוכר
היה  אם ,לפיכ מׁשיכה. חכמים ּתּקנּו ׁשהרי הּדמים, ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָאת
לא  לּמֹוכר, מׂשּכר הּנמּכר החפץ ּבֹו ׁשּיׁש לֹוקח ׁשל ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּביתֹו

מׁשיכה  חכמים לֹו הּלֹוקח ּתּקנּו ּברׁשּות הּמּקח ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
מהן  אחד ואין הּמּקח, נקנה - הּדמים את ּומּׁשּנתן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּוא,

ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול
.Ê הּנמּכרין הּמּטלטלין ׁשאֹותן הּמקֹום את הּׂשֹוכר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן

ּבֹו לחזר יכֹול מהן אחד ואין קנה, - ּבֹו על מּנחין ואף ; ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
נעׂשה  ׁשהרי לֹו, נמסרּו ולא מ ׁש ולא הגּביּה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּפי
אֹו ּבכסף נקנית קרקע ׁשּׂשכירּות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּברׁשּותֹו.

בחזקה. אֹו ְֲִַָָָבׁשטר
.Á הּקרקע ׁשּקנה ּכיון - ּכאחד ּומּטלטלין קרקע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמקנה

עּמהם  הּמּטלטלין נקנּו בחזקה, אֹו בׁשטר אֹו ּבין ּבכסף ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ונתן  הּמּטלטלין ׁשּמכר ּבין ּבמּתנה, אֹו ּבמכר ׁשניהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיּו
ׁשּקנה  ּכיון - הּמּטלטלין ונתן הּקרקע ׁשּמכר ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרקע,

הּמּטלטלין. קנה ְְְִִַַַַַָָהּקרקע,
.Ë צבּורין הּמּטלטלין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

קרקע  ׁשּיאמר ּבאֹותּה צרי אחר, ּבמקֹום היּו אם אבל ; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
היּו אפּלּו הּקרקע'. ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָלֹו:
ּגּבי  על אֹותן 'קנה לֹו: ואמר אחרת, ּבמדינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמּטלטלין

ּכ - ּפלֹונית' ואף קרקע הּמּטלטלין, נקנּו הּקרקע, ׁשּקנה יון ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
על  'קנה לֹו: אמר לא ואם ּבתֹוכּה; צבּורין ׁשאינן ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹעל
ּכל  ּגּבּה על קֹונין ׁשהּוא, ּכל וקרקע קנה. לא קרקע', ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבי

ׁשּירצה. ְְְִִִֶֶַמּטלטלין
.È ּפי על אף - לאחר והּמּטלטלין לאחד הּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהקנה

והחזיק  הּקרקע', ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשאמר
הּמּטלטלין  הּׁשני קנה לא - ּבּקרקע ּתפׂשן האחד ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשהרי  מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - הּמקנה ּבֹו ׁשחזר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחר
ּגּבּה. על אּלּו ׁשּנקנּו הּקרקע חברֹו ׁשּקנה אחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּתפׂשן

.‡È לא ּבעבדים, החזיק - ּכאחד וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמקנה
עד  העבדים, קנה לא ּבּקרקעֹות, החזיק הּקרקעֹות. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה

הּקרקע; ּבתֹו עֹומדין 'קנה ׁשּיהיּו לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ
- ּבתֹוכּה ׁשּיהיּו עד קנה לא הּקרקע', ּגב על ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹעבדים

עצמֹו לדעת מהּל .ׁשהעבד ְְְֵֶֶֶַַַַָ
.·È,הּמּטלטלין מׁש - ּכאחד ּומּטלטלין עבדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

הּמּטלטלין, קנה לא - ּבעבדים החזיק העבדים. קנה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹלא
ׁשּיהיה  והּוא העבד; ּגב על ה ּמּטלטלין היּו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

להּל יכֹול אינֹו ׁשהרי .ּכפּות, ְֲֵֵֵֶַָָ
.‚È ּפי על אף - ּכאחד ּגּבּה ׁשעל וכלים ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

עד  ׁשעליה; הּכלים קנה לא ּוקניּה, הּבהמה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּמׁש
- להגּביּה ּדרּכן אין אם עצמן הּכלים ימׁש אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשּיגּביה,

קנּוי  ּׁשּבתֹוכּה מה ואין היא, המתהּלכת ּכחצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּבהמה
ּכלים לבעליה  אף קנה ּכפּותה, הּבהמה היתה אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ֶֶָָׁשעליה.
.„È'ׁשעליה ּכלים ּוקנה זֹו ּבהמה מׁש' הּמקנה: לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר

ׁשּמׁשכּה ּפי על אף הּבהמה, ּגּוף לֹו הקנה ולא הֹואיל -ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּכלים  ׁשּימׁש עד ׁשעליה, ּכלים קנה לא כפּותה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוהיא

.עצמן  ְַָ
.ÂË- לאחד ׁשּבֹו הּזרעים והיּו לאחד, נקּוב עציץ ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהיה

הקנה  קנה; ,ׁשּמׁש ּכיון - הּזרעים לבעל העציץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהקנה
ּבּזרעים  ׁשּיחזיק עד קנה, לא - העציץ לבעל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּזרעים

.עצמן  ְַָ
.ÊË לאחד הּכל והקנה לאחד, ׁשּבֹו והּזרעים העציץ ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

קנה; לא העציץ אף הּזרעים, לקנֹות ּבעציץ החזיק -ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
העציץ  קנה ּבּזרעים, ׁשאין החזיק 'נכסים ׁשּׁשנּו: היא וזֹו . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אחריּות', להם ׁשּיׁש נכסים עם נקנים אחריּות ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלהם
המחּבר  וכל ּבארץ, ּכזרּועים נקּוב ׁשּבעציץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהּזרעים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכקרקע, - ְְְְְֵֶַַַַַַלּקרקע
.ÊÈּבארנּו ּכבצּור,ּכבר הּוא הרי - להּבצר העֹומד ׁשּכל , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבהן  ׁשּנקנין ּדברים ּבׁשאר אֹו ּבהגּבהה אּלא נקנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָואינֹו
ְְִִַַהּמּטלטלין.

.ÁÈ,לּקרקע צרי ואינֹו ויבׁש לּקרקע, מחּבר ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻּפׁשּתן
'יּפה לֹו: מה [תקן]ואמר ּכל ּוקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

זה; ּתנאי מּפני הּכל קנה ׁשהּוא, ּכל ׁשּתלׁש ּכיון - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשעליה'
קנה  לא - ּבמּתנה אֹו ּבמכר הּזה הּפׁשּתן לֹו הקנה אם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הגּביהֹו. ׁשהרי ּׁשּתלׁש, מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

ה'תשע"ה  תשרי ו' שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
לֹו‡. קֹונה להּניחֹו, לֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל - אדם ׁשל ;ּכליֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

יכֹול  מהן אחד אין הּכלי, ּבתֹו הּמּטלטלין ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיון
ּבתֹו ׁשהּנחּו ּכמֹו אֹו ׁשהגּביּהן, ּכמֹו זה והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֻלחזר
הרּבים, ּברׁשּות לֹו קֹונה אדם ׁשל ּכליֹו אין ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּביתֹו.
ּוקנה  ל' הּמקנה: לֹו אמר אם אּלא הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּכ ואחר והגּביהֹו, ּתחּלה הּכלי קנה אם וכן זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבכלי
ּכיון  - הּפרֹות מּמּנּו וקנה וחזר הּמֹוכר, ּברׁשּות ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּניחֹו
הּמֹוכר  הנאת ׁשּמּפני אֹותן; קנה הּזה, הּכלי ּבתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשּו

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו הּכלי, ְְְְִִִִֵַַַַּבמכירת
.·ּכ - מֹוכר ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּכליֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

מֹוכר ׁשל ּכליֹו ּברׁשּות אין ׁשהּוא ּפי על אף לּלֹוקח, קֹונה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
.הּלֹוקח  ֵַַ

ׁשאינּה‚. ּובחצר הרּבים, ּברׁשּות אּלא קֹונה אינּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה
ׁשניהם  ּבחצר ׁשל אֹו ּבסמטה, אּלא קֹונה אינּה והּמׁשיכה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מקֹום. ּבכל קֹונה וההגּבהה ׁשניהם. ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשל
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ּבאחת  ׁשהחזיק ּכיון - ּבׂשכירּות וכן ּכּלן. קנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבמּתנה,
הּקרקעֹות  מקצת היּו הּׂשכירּות. זמן ּכל ּכּלן קנה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהן,
ּבּׂשכּורה  ּבין ׁשהחזיק ּכיון - ּבׂשכירּות ּומקצתן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבממּכר,

הּכל. קנה ּבּמכּורה, ְֵַַָָָֹּבין

ב  ¤¤ּפרק
ּבכסף ‡. ונקנה לקנּיה, ּכקרקע הּוא הרי - ּכנעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד

בחזקה  אֹו .ּובׁשטר ְֲִַָָָ
.·ּכדר ּבֹו ׁשּיׁשּתּמׁש עבדים? ּבקנין החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומה

רּבֹו ּבפני ּבעבדים, אֹוׁשּמׁשּתּמׁשין מנעלֹו, לֹו הּתיר ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּמרחץ, לבית אחריו ּכליו ׁשהֹולי אֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהנעיל
את  הגּביּה אֹו הלּביׁשֹו, אֹו ּגרדֹו, אֹו סכֹו, אֹו ׁשהפׁשיטֹו, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָאֹו

קנהּו. העבד, את הרב הגּביּה אם וכן קנה; - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרּבֹו
אצלֹו‚. והביאֹו כרחו]ּתקפֹו ׁשהעבדים [בעל קנהּו; - ְְֱֲִִֶֶֶָָָָָ

אֹו אצלֹו, ּובא לעבד קרא אם אבל ּכזֹו. ּבמׁשיכה ְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָנקנין
- אצלֹו והל הּלֹוקח', אצל ל' הראׁשֹון: רּבֹו לֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאמר

ע  קנה; ּכמֹולא ּבֹו יׁשּתּמׁש אֹו ּבתקיפה, ׁשּימׁשכּנּו ד ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
לֹו: ׁשּיאמר צרי הרב, ּבפני ׁשּלא ּבֹו החזיק ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּבארנּו.

ּוקנה'. חזק ל'ְֲֵֵֵ
ּבדברים „. אֹותֹו וקֹונין ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד

לפיכ העבדים; ּבהן ׁשּקֹונין ּובדברים הּבהמה ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּקֹונין
ּתקפֹו ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשיכה, .נקנה ְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבמׁשיכה ‰. נקנית - ּגּסה ּבין ּדּקה ּבין על הּבהמה, אף ; ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
מּפני  להגּביּה, הצריכּוהּו לא אֹותּה, להגּביּה ׁשאפׁשר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי
ּבכל  קֹונין וההגּבהה, קנה. הגּביּה, ואם ּבארץ. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמתחּבטת
ּבחצר  אֹו ּבסמטה, אּלא ּבּה קֹונין אין הּמׁשיכה, אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָמקֹום.
ּבחצר  ולא הרּבים, ּברׁשּות ּבּה קֹונין ואין ׁשניהם; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

ׁשניהם. ׁשל ְֵֵֶֶֶָׁשאינּה
.Â אם לֹומר צרי אין ּבמׁשיכה? הּבהמה את קֹונין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

ׁשּקנה  ּבֹו, והלכה עליה ׁשרכב אֹו והלכה אּלא מׁשכּה ; ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ
ׁשהּכיׁשּה אֹו ּובאה, לּה קרא אותה]אפּלּו ּבמּקל [הכה ְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּימׁש והּוא קניּה; ורגל, יד ׁשעקרה ּכיון - לפניו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹורצתה
צרי - הּבעלים ּבפני ׁשּלא מׁש אם אבל הּבעלים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבפני

ּוקנה'. מׁש ל' :ׁשּימׁש קדם לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹׁשּיאמר
.Ê ׁשּמסר ּכיון - ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנֹו אֹו לחברֹו, עדר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּכל  העדר ּבראׁש המהּלכת הּבהמה והיא מׁשּכּוכית, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו
ּוקנה' מׁש' לֹו לֹומר צרי אין - אחריה ׁשּמסירת נמׁשכים : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לֹו ׁשּמׁש וכיון ּוקנה'. מׁש ל' לֹו: ׁשאמר ּכמי זֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהמה
ּבפניו. ׁשּלא ׁשּמׁש ּפי על אף קנהּו, - ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר

.Á וכּיֹוצא ותקנה', 'חזק אֹו ותקנה', מׁש' לחברֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר
קנה  לא - החזיק אֹו ּומׁש והל אּלּו, ׁשּמׁשמע ּבדברים ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹו הּמֹוכר צרי אּלא לֹו. הקנה לא ועדין להּבא', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתקנה
וכּיֹוצא  ּוקנה', 'חזק אֹו ּוקנה', מׁש' לֹו: לֹומר ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַֹהּנֹותן
אֹו ׁשּימׁש ּבעת עּתה ׁשּיקנה ׁשּמׁשמען אּלּו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבדברים

ֲִַיחזיק.
.Ë לאחר אּלא תקנה ולא זֹו, ּפרה מׁש' לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאֹומר

קנה  לא - ּומׁש יֹום', מעכׁשו ׁשלׁשים 'קנה לֹו: אמר ואם . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבאגם  עֹומדת היתה ואפּלּו קנה, - יֹום' ׁשלׁשים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּולאחר
מרעה] על [מקום מעּתה ׁשהקנה ּכמֹו ׁשּזה ׁשלׁשים; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּביֹום

מנת', 'על האֹומר וכל הּקנין. נתקּים - הּתנאי נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָּתנאי,
'מעכׁשו'. ְְֵֵַָּכאֹומר

.È:לֹו ואמר ּבמּתנה, לֹו נתנּה אֹו לחברֹו, ּבהמה ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָהּמֹוכר
הגּביּה, אֹו מׁש אם - קֹונין' אדם ׁשּבני ּכדר אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'קנה

ּו קנה; ּבּׂשדה, אם - עליה רכב אם אבל לא קנה. בעיר, ֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעיר  לרּכב אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי .קנה, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.‡Èאֹו ּבעיר, לרּכב ׁשּדרּכֹו חׁשּוב אדם היה אם ,ְְְִִִִֶַָָָָָָָֹלפיכ
ּביֹותר מזלזל עצמי]אדם ערך על [ללא מקּפיד ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

הּבהמֹות  ּבגּדּול המטּפלין ּכגֹון רֹוכב, ּבעיר ְְְְְִִִִֵֵַַַָהּלּוכֹו
הרּבים  ּברׁשּות ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָוהעבדים,
והּוא  ּברכיבה; קֹונה זה הרי - ׁשם ּדֹוחקין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשהרּבים

ּבֹו. ְֵֶַׁשּתהּל

ג  ¤¤ּפרק
נקנין ‡. - הּמּטלטלין ּכל ׁשאר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד

אחד  ואין קנה, - הּמעֹות את ּומּׁשנתן ּתֹורה; ּדין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבמעֹות,
יּקנּו ׁשּלא ּתּקנּו חכמים אבל ּבֹו. לחזר יכֹול ְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹמהן
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ּבמׁשיכת אֹו ּבהגּבהה, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּטלטלין

ְְִַַלהגּביּה.
ועׂשה ·. ּבהן, וכּיֹוצא ּפׁשּתן אֹו עצים המקּבץ ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?

טעֹון נקנה [מטען]מהן אינֹו - להגּביהֹו אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
עץ. עץ ּולהגּביהֹו האגד להּתיר אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמׁשיכה,
אֹו ּפלּפלין ׁשל הּטעֹון היה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוכן
יכֹול  אחד ׁשאין ּגדֹול והיה ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאגֹוזים
יתּפרד  יּתירֹו, ׁשאם ּבמׁשיכה; נקנה זה הרי - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהגּביהֹו

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. טרח ּבֹו לֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹויהיה
ּבמׁשיכתּה‚. ויׁש להגּביהּה, אפׁשר ואי הֹואיל - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהּספינה

הצריכהּו לא - לרּבים אּלא נמׁשכת ואינּה ּגדֹול, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻטרח
ּבמסירה  נקנית אּלא ּכּיֹוצאמׁשיכה, ּכל וכן ואם ; ּבזה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

עד  הּספינה, קֹונה אינֹו - ּוקנה' מׁש ל' הּמֹוכר: לֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאמר
ׁשהרי  ּבֹו; ׁשהיתה הּמקֹום מּכל ויֹוציאנה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּימׁשכּנה

ּבמׁשיכה. אּלא זה יקנה ׁשּלא הּמֹוכר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהקּפיד
ּכל „. ׁשּנתן ּפי על אף - מּטלטלין ׁשה ּלֹוקח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמצאת

עד  ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר וכן ּבֹו; לחזר יכֹול ְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהּדמים,
הּמֹוכר  ימסר אֹו הגּבהה, ּבן ׁשאינֹו ּדבר ימׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיגּביּה,
מׁש אֹו ׁשהגּביּה, וכיון .להּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו נמסר אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדבר
וכֹופין  ּבֹו; לחזר יכֹול מּׁשניהן אחד ואין קנה, - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהּמׁש

הּדמים  את לּתן הּלֹוקח .את ִִֵֵֶֶַַַָ
ׁשּמא ‰. ּגזרה, ּבמּטלטלין? זה ּדבר חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָולּמה

ּכגֹון  ּבאנס, יאבד ׁשּיּקחּנּו וקדם החפץ, ּדמי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹיּתן
יהיה  אם ּונטלּוהּו; לסטים ּבאּו אֹו ונׂשרף, ּדלקה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנפלה
לפיכ יּצילֹו. ולא הּמֹוכר יתמהמּה הּלֹוקח, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָֹּברׁשּות
ויּציל  ׁשּיׁשּתּדל ּכדי הּמֹוכר, ּברׁשּות חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהעמידּוהּו

לׁשּלם  חּיב יהיה אבד, ׁשאם .החפץ, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
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.Âּדמי נתן ׁשאם אֹומר, קדם נמצאת ונאנס הּמּקח ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
את  לי החזר אֹו מּקחי לי 'ּתן הּלֹוקח: לֹו ואמר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיּקחּנּו,
היה  ולא ּבאנס, ׁשאבד עדים ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעֹותי',
מחזיר  זה הרי - זה ּבדבר נתרּׁשל ולא להּצילֹו ּכח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבּמֹוכר
היה  אם ,לפיכ מׁשיכה. חכמים ּתּקנּו ׁשהרי הּדמים, ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָאת
לא  לּמֹוכר, מׂשּכר הּנמּכר החפץ ּבֹו ׁשּיׁש לֹוקח ׁשל ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּביתֹו

מׁשיכה  חכמים לֹו הּלֹוקח ּתּקנּו ּברׁשּות הּמּקח ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
מהן  אחד ואין הּמּקח, נקנה - הּדמים את ּומּׁשּנתן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּוא,

ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול
.Ê הּנמּכרין הּמּטלטלין ׁשאֹותן הּמקֹום את הּׂשֹוכר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן

ּבֹו לחזר יכֹול מהן אחד ואין קנה, - ּבֹו על מּנחין ואף ; ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
נעׂשה  ׁשהרי לֹו, נמסרּו ולא מ ׁש ולא הגּביּה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּפי
אֹו ּבכסף נקנית קרקע ׁשּׂשכירּות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּברׁשּותֹו.

בחזקה. אֹו ְֲִַָָָבׁשטר
.Á הּקרקע ׁשּקנה ּכיון - ּכאחד ּומּטלטלין קרקע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמקנה

עּמהם  הּמּטלטלין נקנּו בחזקה, אֹו בׁשטר אֹו ּבין ּבכסף ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ונתן  הּמּטלטלין ׁשּמכר ּבין ּבמּתנה, אֹו ּבמכר ׁשניהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיּו
ׁשּקנה  ּכיון - הּמּטלטלין ונתן הּקרקע ׁשּמכר ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרקע,

הּמּטלטלין. קנה ְְְִִַַַַַָָהּקרקע,
.Ë צבּורין הּמּטלטלין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

קרקע  ׁשּיאמר ּבאֹותּה צרי אחר, ּבמקֹום היּו אם אבל ; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
היּו אפּלּו הּקרקע'. ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָלֹו:
ּגּבי  על אֹותן 'קנה לֹו: ואמר אחרת, ּבמדינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמּטלטלין

ּכ - ּפלֹונית' ואף קרקע הּמּטלטלין, נקנּו הּקרקע, ׁשּקנה יון ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
על  'קנה לֹו: אמר לא ואם ּבתֹוכּה; צבּורין ׁשאינן ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹעל
ּכל  ּגּבּה על קֹונין ׁשהּוא, ּכל וקרקע קנה. לא קרקע', ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּגּבי

ׁשּירצה. ְְְִִִֶֶַמּטלטלין
.È ּפי על אף - לאחר והּמּטלטלין לאחד הּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהקנה

והחזיק  הּקרקע', ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשאמר
הּמּטלטלין  הּׁשני קנה לא - ּבּקרקע ּתפׂשן האחד ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשהרי  מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - הּמקנה ּבֹו ׁשחזר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחר
ּגּבּה. על אּלּו ׁשּנקנּו הּקרקע חברֹו ׁשּקנה אחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּתפׂשן

.‡È לא ּבעבדים, החזיק - ּכאחד וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמקנה
עד  העבדים, קנה לא ּבּקרקעֹות, החזיק הּקרקעֹות. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה

הּקרקע; ּבתֹו עֹומדין 'קנה ׁשּיהיּו לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ
- ּבתֹוכּה ׁשּיהיּו עד קנה לא הּקרקע', ּגב על ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹעבדים

עצמֹו לדעת מהּל .ׁשהעבד ְְְֵֶֶֶַַַַָ
.·È,הּמּטלטלין מׁש - ּכאחד ּומּטלטלין עבדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

הּמּטלטלין, קנה לא - ּבעבדים החזיק העבדים. קנה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹלא
ׁשּיהיה  והּוא העבד; ּגב על ה ּמּטלטלין היּו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

להּל יכֹול אינֹו ׁשהרי .ּכפּות, ְֲֵֵֵֶַָָ
.‚È ּפי על אף - ּכאחד ּגּבּה ׁשעל וכלים ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

עד  ׁשעליה; הּכלים קנה לא ּוקניּה, הּבהמה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּמׁש
- להגּביּה ּדרּכן אין אם עצמן הּכלים ימׁש אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשּיגּביה,

קנּוי  ּׁשּבתֹוכּה מה ואין היא, המתהּלכת ּכחצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּבהמה
ּכלים לבעליה  אף קנה ּכפּותה, הּבהמה היתה אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ֶֶָָׁשעליה.
.„È'ׁשעליה ּכלים ּוקנה זֹו ּבהמה מׁש' הּמקנה: לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר

ׁשּמׁשכּה ּפי על אף הּבהמה, ּגּוף לֹו הקנה ולא הֹואיל -ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּכלים  ׁשּימׁש עד ׁשעליה, ּכלים קנה לא כפּותה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוהיא

.עצמן  ְַָ
.ÂË- לאחד ׁשּבֹו הּזרעים והיּו לאחד, נקּוב עציץ ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהיה

הקנה  קנה; ,ׁשּמׁש ּכיון - הּזרעים לבעל העציץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהקנה
ּבּזרעים  ׁשּיחזיק עד קנה, לא - העציץ לבעל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּזרעים

.עצמן  ְַָ
.ÊË לאחד הּכל והקנה לאחד, ׁשּבֹו והּזרעים העציץ ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

קנה; לא העציץ אף הּזרעים, לקנֹות ּבעציץ החזיק -ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
העציץ  קנה ּבּזרעים, ׁשאין החזיק 'נכסים ׁשּׁשנּו: היא וזֹו . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אחריּות', להם ׁשּיׁש נכסים עם נקנים אחריּות ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלהם
המחּבר  וכל ּבארץ, ּכזרּועים נקּוב ׁשּבעציץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהּזרעים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכקרקע, - ְְְְְֵֶַַַַַַלּקרקע
.ÊÈּבארנּו ּכבצּור,ּכבר הּוא הרי - להּבצר העֹומד ׁשּכל , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבהן  ׁשּנקנין ּדברים ּבׁשאר אֹו ּבהגּבהה אּלא נקנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָואינֹו
ְְִִַַהּמּטלטלין.

.ÁÈ,לּקרקע צרי ואינֹו ויבׁש לּקרקע, מחּבר ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻּפׁשּתן
'יּפה לֹו: מה [תקן]ואמר ּכל ּוקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

זה; ּתנאי מּפני הּכל קנה ׁשהּוא, ּכל ׁשּתלׁש ּכיון - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשעליה'
קנה  לא - ּבמּתנה אֹו ּבמכר הּזה הּפׁשּתן לֹו הקנה אם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הגּביהֹו. ׁשהרי ּׁשּתלׁש, מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

ה'תשע"ה  תשרי ו' שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
לֹו‡. קֹונה להּניחֹו, לֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל - אדם ׁשל ;ּכליֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

יכֹול  מהן אחד אין הּכלי, ּבתֹו הּמּטלטלין ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיון
ּבתֹו ׁשהּנחּו ּכמֹו אֹו ׁשהגּביּהן, ּכמֹו זה והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֻלחזר
הרּבים, ּברׁשּות לֹו קֹונה אדם ׁשל ּכליֹו אין ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּביתֹו.
ּוקנה  ל' הּמקנה: לֹו אמר אם אּלא הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּכ ואחר והגּביהֹו, ּתחּלה הּכלי קנה אם וכן זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבכלי
ּכיון  - הּפרֹות מּמּנּו וקנה וחזר הּמֹוכר, ּברׁשּות ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּניחֹו
הּמֹוכר  הנאת ׁשּמּפני אֹותן; קנה הּזה, הּכלי ּבתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשּו

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו הּכלי, ְְְְִִִִֵַַַַּבמכירת
.·ּכ - מֹוכר ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּכליֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

מֹוכר ׁשל ּכליֹו ּברׁשּות אין ׁשהּוא ּפי על אף לּלֹוקח, קֹונה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
.הּלֹוקח  ֵַַ

ׁשאינּה‚. ּובחצר הרּבים, ּברׁשּות אּלא קֹונה אינּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה
ׁשניהם  ּבחצר ׁשל אֹו ּבסמטה, אּלא קֹונה אינּה והּמׁשיכה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מקֹום. ּבכל קֹונה וההגּבהה ׁשניהם. ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשל
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ּומׁשכֹו„. הרּבים, ּברׁשּות היה אם - ּבמׁשיכה הּנקנה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּדבר
החפץ  מקצת ׁשהֹוציא ּכיון - לסמטה אֹו הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלרׁשּות

קנה  הרּבים, .מרׁשּות ְִֵַָָָ
ּומׁשכֹו‰. הרּבים, ּברׁשּות מּנח ׁשהיה ּפרֹות ׁשל ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻטעֹון

אף  קנה, - הּדמים ׁשּפסק אחר לסמטה, אֹו לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּלֹוקח
מדד  לא ׁשעדין ּפי ּברׁשּות על הּלֹוקח מדדן אם וכן ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבהגּבהה. ראׁשֹון ראׁשֹון קנה ְְִִִַַָָָָָהרּבים,
.Â ׁשאין קנה, לא - לֹוקח ׁשל ּכליֹו לתֹו מֹודד הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

הרּבים  ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּברׁשּות ּכליֹו הּפרֹות היּו . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ואף  לֹוקח, קנה - למּכר הּמֹוכר עליו ׁשּקּבל ּכיון - ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח
ׁשהן  ּברׁשּות אֹו הּמֹוכר, ּברׁשּות היּו מדד. לא ׁשעדין ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל
עד  אֹו הּפרֹות, ׁשּיגּביּה עד לֹוקח קנה לא - אצלֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמפקדין
ּכמֹו ּבֹו, וכּיֹוצא מקֹומן ּבׂשכירּות מרׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָׁשּיֹוציאן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ê ואפ ׁשניהם, ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטה הּפרֹות היּוהיּו ּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּמֹוכר  עליו וקּבל מֹוכר, ׁשל ּכליֹו ּבתֹו והיּו לֹוקח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּברׁשּות
אם  - מֹוכר ׁשל ּכליֹו לתֹו למּדד הּמֹוכר והתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַֹֹלמּכר,
ּבֹו לחזר יכֹול ,'ל מֹוכר אני סלע ּבׁשלׁשים 'ּכֹור לֹו: ְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹאמר
ולא  ּבכליֹו, הּפרֹות ועדין הֹואיל אחרֹונה, ּבסאה ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָֹואפּלּו
על  אף לּלֹוקח קֹונה אינֹו מֹוכר ׁשל וכליֹו הּמּדה, ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגמר

הלֹוקח  ּברׁשּות ׁשהּוא סאה ּפי ּבׁשלׁשים 'ּכֹור לֹו: אמר ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּכל  על הּדמים ׁשּפסקּו ׁשּכיון קנה; ראׁשֹון ראׁשֹון ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבסלע',
נגמרה  אֹותּה ויערה הּמֹוכר ׁשּיגּביּה סאה ּכל ּוסאה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָסאה
ּברׁשּות  ולא הּמֹוכר ּברׁשּות הּפרֹות ואין הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹמכירתּה,
ׁשהן  ּכיון מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו הּפרֹות היּו לא ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרּבים;
ּכמֹו מדד, ׁשּלא ּפי על ואף מּׁשּפסק, קנה לֹוקח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּברׁשּות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטא לחברֹו ׁשמן אֹו יין הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

סרסּור ׁשל הּמּדה והיתה לֹוקח, ּברׁשּות אֹו [מתווך]ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמּדה  מּׁשּנתמּלאת לּמֹוכר; הרי הּמּדה נתמּלאת ׁשּלא עד -ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהם אחד ואין לֹוקח, ּברׁשּות הן הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Ë,ׁשניהם ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטה צבּורין ׁשהיּו ּפרֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכן

ׁשּלא  עד - מֹודד הּמֹוכר והיה מהן, אחד ׁשל אינּה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהּמּדה
ּומּׁשּנתמּלאת  מֹוכר; ּברׁשּות היא הרי הּמּדה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמּלאת

לֹוקח  ׁשל היא הרי .הּמּדה, ֲִִֵֵֶַַָ
.È,חציּה לידע רׁשמין ּבּה והיּו מהן, אחד ׁשל הּמּדה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה

מן  לרׁשם ׁשהּגיע ּכיון - ּבהן וכּיֹוצא ּורביעּה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשליׁשּה,
ראׁשֹוןהרׁשמין, נתמּלאת קנה ׁשּלא ּפי על ואף ראׁשֹון, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשל הּמּדה  ׁשהרי - עצמּה ּבפני ּכמּדה מהן רׁשם ׁשּכל ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבּה. הרׁשמין על סֹומ והּוא הּמּדה, היא מהם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

.‡È אם - הּמּטלטלין את הּקֹונה :ּביד יהיה ּגדֹול ּכלל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
קנה  הגּביּה, ּכ ואחר הּדמים ּתחּלה ּפסק הגּביּה ואם . ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ

ההגּבהה; ּבאֹותּה קנה לא - הּדמים ּפסק ּכ ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּניח,
להגּביּה. ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ׁשּפסק, אחר ׁשּיגּביּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.·È- והגּביהֹו וידּועין, קצּובין ּדמיו הּנמּכר דבר ְְְְִִִִִִַָָָָָָָהיה
ׁשהגּביּה אחר ׁשּפסק ּפי על אף ּבׁשאר קנהּו, הּדין והּוא . ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

אחר  ּבהן לקנֹות ׁשּצרי הּמּטלטלין, ּבהם ׁשּקֹונין ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּדברים

ּכמֹו קצּובין, דמיו היּו ּכן אם אּלא הּדמים, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּיפסק
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‚È,ּביתֹו לתֹו והכניסן ּופֹועלין חּמרין הּמֹוׁש ,ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ
הּוא  הּלֹוקח היה אפּלּו - הּדמים ּפסק ׁשּלא עד ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּומדד
ׁשניהן  - הּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים ׁשּפסק אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹודד,

ּבהן  לחזר אם יכֹולין - ּביתֹו לתֹו והכניסן הּלֹוקח, ּפרקן . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יכֹולין  ׁשניהן אין - הּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּפסק
ׁשּלא  עד מדד ואם למּכר. ּדעּתֹו סמכה ׁשהרי ּבהן, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלחזר
ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּבהן, לחזר יכֹולין ׁשניהן - ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפסק

ל  הּלֹוקח.עדין מדד ואפּלּו מּכר, ְֲֲִִִֵַַַַַָֹ
.„Èלבּקרֹו מנת על האּמן מן ּכלי אם [לבדקו]הּנֹוטל - ְְְְִִִֵַַַָָָֻ

ּבידֹו ונאנס קצּובין ּדמיו הֹואיל [ונשבר]היּו ּבדמיו; חּיב , ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָ
והּוא  ּברׁשּותֹו; נעׂשה ׁשהגּביהֹו מעת קצּובין, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָודמיו
הּנמּכר  החפץ אֹותֹו ויהיה ּכּלֹו, את לקנֹות ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּיגּביהּנּו

קץ ׁשהּמֹוכר חפץ אבל הּלֹוקח. על והּוא [מאס]חביב ּבֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיפסק  עד הּמֹוכר ּברׁשּות הּוא הרי - למכרֹו ורֹודף ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹמבּקׁש

ׁשּפסק. אחר הּלֹוקח ויגּביהּנּו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָהּדמים,
.ÂËאֹו ּבעצמֹו, הּמחזיק אֹו הּמגּביּה אֹו הּמֹוׁש ְְְְִִֵֶַַַַַַַָאחד

הרי  - לֹו להחזיק אֹו לֹו למׁש אֹו להגּביּה לאחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹׁשאמר
לֹו זכה ההקניה.זה ּדרכי ּבׁשאר וכן . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
זה ‡. את זה קֹונין הּמּטלטלין ּפרה ּכל החליף ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּדמים  על ׁשּמקּפידין ּפי על אף - ּבׁשמן יין אֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחמֹור,
- החליפּו ּכ ואחר זה, ׁשוה וכּמה זה ׁשוה ּכּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוׁשערּו
הּמּטלטלין  הּׁשני קנה הגּביהֹו, אֹו האחד ׁשּמׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיון
ּפי  על ואף ּברׁשּותֹו, ונעׂשּו ׁשהן, מקֹום ּבכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָהאחרֹות

מׁשכן. לא ְֲִֶַָָֹׁשעדין
לא ·. ועדין הּפרה את ּומׁש וטלה, ּבפרה חמֹור ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחליף

ּגמּורה  מׁשיכה ּכאן ׁשאין קנה, לא - הּטלה את וכן מׁש . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֵַָֹּכל

מּטלטלין,‚. ּכׁשאר הן הרי - עליהן מקּפידין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּדמים
ׁשחפןוקֹונין  הרי ּכיצד? ולא [אסף]. מׁשקל ּבלא מעֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ

אכסרה נטלן אּלא ּפרת[באומד]מנין, לי 'מכר לֹו: ואמר , ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ
מהן  אחד ואין קנה, - הּדמים את לֹו ונתן ּבאּלּו', זה יין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּבֹו הצריכּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ּבֹו; לחזר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹיכֹול

ְִָמׁשיכה.
וקנה „. זּוז, ּבחמּׁשים לׁשמעֹון מּטלטלין ׁשּמכר ראּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן

ׁשמעֹון  ׁשּנתחּיב ואחר ּבּדמים, ונתחּיב הּמּטלטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשמעֹון
ּבהן  וכּיֹוצא ועבד ּבהמה אֹו יין לֹו היּו אּלּו, זּוז ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבחמּׁשים

למכרן, רֹוצה והיה הּמּטלטלין, ראּובן:מּׁשאר לֹו ואמר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
הּמכר', ּדמי ּביד לי ׁשּיׁש זּוז ּבחמּׁשים לי אֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ'מכר
ׁשהן, מקֹום ּבכל הּמּטלטלין ראּובן קנה - 'הין' לֹו: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָואמר
ׁשאינֹו ּדבר זה ׁשּגם הגּביּה; ולא מׁש ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואף

מׁשיכה  ּבֹו הצריכּו ולא הּוא, חֹוב מצּוי לֹו היה אם אבל . ְְְֲִִִִָָָָָֹ
מּטלטלין  לי 'מכר לֹו: ואמר הּמכר, מחמת ׁשּלא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעליו
ׁשּיגּביּה, עד קנה; לא - ׁשניהם ורצּו ,'אצל לי ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבחֹוב
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מן  ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
ּבהן. נקנין ׁשהּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָהּדרכים

-הּקרקעֹות ‰. הּמּטלטלין ּכל ּוׁשאר והּבהמה והעבדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ
ועּקר  'קנין'. הּנקרא והּוא ּבחליפין, נקנה מהן אחד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכל
ויאמר  ׁשהּוא, ּכל ּכלי לּמקנה הּקֹונה ׁשּיּתן הּזאת, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהּדר
העבד  אֹו הּבהמה אֹו הּיין אֹו החצר חלף זה ּכלי 'קנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו:
הּכלי, את הּמֹוכר ׁשהגּביּה ּכיון :'וכ ּבכ לי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמכרּת
אף  הּמּטלטלין, אֹותן אֹו הּקרקע אֹותֹו הּלֹוקח קנה - ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָוקנהּו
מהן  אחד ואין הּדמים; נתן ולא מׁשכן לא ׁשעדין ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל

ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול
.Â ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּבכלי, אּלא קֹונין ;אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ולא  ּבפרֹות, ולא ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּבדבר קֹונין ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹואין
הּלֹוקח. ּבכלי אּלא מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו קֹונין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבמטּבע.

.Ê,הּממּכר אֹותֹו הּלֹוקח ׁשּיקנה ּכדי לּמֹוכר ּכלי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהקנה
הּלֹוקח  להחזירֹו,זכה מנת על הּכלי לֹו ׁשהקנה ּפי על ואף ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

להחזיר  מנת על ׁשהּמּתנה הּלֹוקח, ּבֹו וזכה הּמּקח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָנקנה
ׁשּקנהּו הּכלי ּכל הּמֹוכר ּתפס ׁשּלא ּפי על אף מּתנה. ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמּה
- מקצתֹו לֹו הּמקנה ואחז מקצתֹו אחז אּלא ממּכרֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף

הּלֹוקח  יאחזּנּוקנה אֹו ּכלי, ׁשעּור ּכדי מּמּנּו ׁשּיאחז והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לֹו. הּמקנה מּיד הּכלי ּכל את לנּתק יכֹול ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחיזה
הּבגד  מן ׁשּיאחז צרי הּבגד, ּבמקצת לֹו הקנה אם ,ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
הּוא  הרי ׁשאחז, מּמקֹום יפסק ׁשאם אצּבעֹות; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכדי
ּכמֹו ּכלי, קרּוי הּבגד מן אצּבעֹות ׁשּׁשלׁש - עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלי
מּׁשלׁש, ּפחֹות אחז אם וכן ּבגדים. טמאת ּבענין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו

קנה. - הּכלי ּכל לנּתק יכֹול ְְְִֵַַָָָָָָוהיה
.Á הּכׁשר ּבכלי מּפלֹוני 'וקנינּו ּבּׁשטרֹות: ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָזה

ּבהן; וכּיֹוצא הּפרֹות להֹוציא 'ּבכלי', - ּבֹו' 'הּכׁשר',לקנֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מֹוכר  ׁשל ּכליֹו להֹוציא ּבֹו', 'לקנֹות הניה; אּסּורי .להֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָ

.Ë היה אם אּלא עדים, ּבפני להיֹות צרי אינֹו הּקנין, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
קנה  חברֹו, ּובין ּבדיני ּבינֹו עדים ּתֹורה הצריכה ׁשּלא ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

לכֹופר אּלא אֹו[למכחיש]ממֹונֹות הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אבל ; ְֲֵֵֵֶַַָָָ
וכיון  עדים. צרי אינֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמׁשאיל אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּבהגּבהה, ּבין - ּבהן ׁשּקֹונין הּדרכים מן ּבדר הּקֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּקנה
אֹו בׁשטר אֹו ּבכסף ּבין ּבקנין, ּבין ּומסירה, ּבמׁשיכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין

עדים. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף קנה, - ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָבחזקה
.È לחזר מהן אחד לכל יׁש - מּידֹו ׁשּקנּו הּנֹותן אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

ּבפני  ׁשהּקנין ּפי על ואף ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסיקין זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו
הע  הפסיק ואם ּבֹו,עדים; לחזר יכֹול מהן אחד אין - נין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

והּנֹותן, הּמֹוכר ׁשחֹוזר ּוכׁשם עדים. ּביניהן ׁשאין ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאף
מה  ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין זמן ּכל והמקּבל הּלֹוקח חֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכ

ההקניה  ּדרכי ּבׁשאר ּכן .ּׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
.‡È ּבהן לּקנין ואין קנין, צריכין ׁשאין הרּבה ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש

עבּדֹו את המׁשחרר ּכגֹון - אֹוטעם אׁשּתֹו, את המגרׁש אֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָ
אֹו מֹודעה, המבּטל אֹו מֹודעה, הּמֹוסר אֹו ׁשליח , ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
ּכּיֹוצא  וכל ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ּפּקדֹון אֹו חֹוב לחברֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוחל

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.·È הּדברים אּלּו למקצת להקנֹות הּמקֹומֹות רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהגּו

ׁשליח', ּפלֹוני ׁשעׂשה מּפלֹוני 'וקנינּו ואֹומרין: ּבהן, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
הּמֹודעה  'ׁשּבּטל אֹו אצלֹו', לֹו ׁשּיׁש חֹוב לפלֹוני 'ׁשּמחל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבאּלּו, וכּיֹוצא זה', ּגט על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסר

.‚È מֹועיל אינֹו - הּדברים ּבאּלּו להקנֹות ׁשּנהגּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקנין
ּכמׂשחק  אּלּו ּדברים אֹומר ׁשאינֹו להֹודיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלּום,

אמר  ּכ ואחר ּבלּבֹו ׁשּגמר אּלא אמר:ּומהּתל, אם לפיכ ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
צרי אין - זה' ּדבר לעׂשֹות וגמרּתי אמרּתי, אני ׁשלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ּבלב

ּכלל. אחר ְֵַָָָּדבר
.„È ּבהן מֹועיל הּקנין אין מּמׁש, ּבהן ׁשאין .הּדברים ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עם  ּבסחֹורה ׁשּיל מּפלֹוני 'קנינּו ּבׁשטר: ׁשּכתב הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?
ׁשניהן  'ׁשּיׁשּתּתפּו אֹו ׁשּביניהן', החצר 'ׁשּיחלקּו אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּפלֹוני',
ּדברים, קנין זה הרי - ּכּלן אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻּבאּמנּות',
מסּים  ּדבר לחברֹו הקנה לא ׁשהרי ּכלּום; מֹועיל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻואינֹו

הּידּוע. עּקר ּפרֹות ולא עּקר לא ְְִִֵַַַָָָָֹֹוידּוע,

ו  ¤¤ּפרק
ׁשּבארנּו‡. ּכמֹו ּבהן קֹונין ׁשאין ּפי על אף - הרי הּפרֹות , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשאין  ּכׁשם - הּמטּבע אבל הּמּטלטלין. ּכׁשאר ּבקנין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקנין
נקנה  אינֹו הּמטּבע נמצא ּבקנין; נקנה אינֹו ּכ ּבֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָקֹונין
ּכׁשאר  ּבֹו לקנֹות קנין עצמֹו הּוא נעׂשה ואינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָּבקנין,

ְִַָהּדברים.
הן [חתיכות]לׁשֹונֹות·. הרי - ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְֲֵֵֶֶֶֶָָ

מּטלטלין  ּכׁשאר והּכל נחׁשת, ׁשל אֹו ּברזל ׁשל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכעׁשׁשּיֹות
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהחלפה זה את זה וקֹונין ּבקנין, ונקנין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהן,
הּמעֹות  אֹו זהב, ׁשל דינרין אֹו ּכסף, ׁשל הּמטּבעֹות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל

- נחׁשת והּנֹותן ׁשל מּטלטלין, ׁשאר ּכנגד ּדמים ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
אֹו ׁשימׁשֹו עד קנה לא מּטלטלין ּדמי מהן אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
ולא  ּבקנין, נקנה מהן אחד ואין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיגּביּה

קנין. ְֲִֶַָנעׂשה
מּטלטלין ‚. ׁשאר ׁשּקֹונה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבּמה

אבל  וקרקעֹות. עבדים אֹו אּלּו, מטּבעֹות מּמיני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבאחד
ּכפרֹות  הן הרי ּכסף, ׁשל מטּבעֹות לגּבי זהב ׁשל ;הּדינרין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּכסף. ׁשל מטּבע לגּבי ּפרֹות ּכמֹו נחׁשת, ׁשל הּמעֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכן

ׁשל „. דינר וחמּׁשה ּבעׂשרים זהב ׁשל ּדינר לֹו נתן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
לידֹו, הּכסף ּבא לא ׁשעדין ּפי על אף הּכסף נקנה - ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכסף

ּכׁשּפסק ּכסף ׁשל ּדינר ועׂשרים חמּׁשה לֹו לּתן [כפי וחּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
יׁשנים.שקבע] יׁשנים, ואם חדׁשים; חדׁשים, אם ְְְֲֲִִִִִִִָָָָעּמֹו:

לא  - זהב ּבדינר ּכסף וחמּׁשה עׂשרים לֹו נתן אם ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאבל
לחזר  יכֹול מהן אחד וכל הּזהב; ׁשל הּדינר ׁשּיּקח עד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה,

ּבֹו.
נקנה ‰. - ּכסף ּבדינר נחׁשת ׁשל אּסר ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנתן

ּכסף, ׁשל ּדינר הּדינר אם עּמֹו: ׁשּפסק ּכמֹו לֹו לּתן וחּיב ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יׁשן  יׁשן, ואם חדׁש; ּכסף חדׁש, ׁשל ּדינר לֹו נתן אם אבל . ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

נחׁשת; ׁשל האּסרֹות ׁשּיּקח עד קנה, לא - אּסר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבׁשלׁשים
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Â הּמדינה אֹו הּמלכּות ׁשּפסלתן הרעֹות מעֹות אֹווכן , ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ
יֹוצאין ׁשאינן בהם]הּדינרין להשתמש ּבאֹותּה[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ
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ּומׁשכֹו„. הרּבים, ּברׁשּות היה אם - ּבמׁשיכה הּנקנה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּדבר
החפץ  מקצת ׁשהֹוציא ּכיון - לסמטה אֹו הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלרׁשּות

קנה  הרּבים, .מרׁשּות ְִֵַָָָ
ּומׁשכֹו‰. הרּבים, ּברׁשּות מּנח ׁשהיה ּפרֹות ׁשל ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻטעֹון

אף  קנה, - הּדמים ׁשּפסק אחר לסמטה, אֹו לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּלֹוקח
מדד  לא ׁשעדין ּפי ּברׁשּות על הּלֹוקח מדדן אם וכן ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבהגּבהה. ראׁשֹון ראׁשֹון קנה ְְִִִַַָָָָָהרּבים,
.Â ׁשאין קנה, לא - לֹוקח ׁשל ּכליֹו לתֹו מֹודד הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

הרּבים  ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּברׁשּות ּכליֹו הּפרֹות היּו . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ואף  לֹוקח, קנה - למּכר הּמֹוכר עליו ׁשּקּבל ּכיון - ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח
ׁשהן  ּברׁשּות אֹו הּמֹוכר, ּברׁשּות היּו מדד. לא ׁשעדין ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל
עד  אֹו הּפרֹות, ׁשּיגּביּה עד לֹוקח קנה לא - אצלֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמפקדין
ּכמֹו ּבֹו, וכּיֹוצא מקֹומן ּבׂשכירּות מרׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָׁשּיֹוציאן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ê ואפ ׁשניהם, ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטה הּפרֹות היּוהיּו ּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּמֹוכר  עליו וקּבל מֹוכר, ׁשל ּכליֹו ּבתֹו והיּו לֹוקח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּברׁשּות
אם  - מֹוכר ׁשל ּכליֹו לתֹו למּדד הּמֹוכר והתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַֹֹלמּכר,
ּבֹו לחזר יכֹול ,'ל מֹוכר אני סלע ּבׁשלׁשים 'ּכֹור לֹו: ְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹאמר
ולא  ּבכליֹו, הּפרֹות ועדין הֹואיל אחרֹונה, ּבסאה ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָֹואפּלּו
על  אף לּלֹוקח קֹונה אינֹו מֹוכר ׁשל וכליֹו הּמּדה, ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגמר

הלֹוקח  ּברׁשּות ׁשהּוא סאה ּפי ּבׁשלׁשים 'ּכֹור לֹו: אמר ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּכל  על הּדמים ׁשּפסקּו ׁשּכיון קנה; ראׁשֹון ראׁשֹון ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבסלע',
נגמרה  אֹותּה ויערה הּמֹוכר ׁשּיגּביּה סאה ּכל ּוסאה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָסאה
ּברׁשּות  ולא הּמֹוכר ּברׁשּות הּפרֹות ואין הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹמכירתּה,
ׁשהן  ּכיון מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו הּפרֹות היּו לא ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרּבים;
ּכמֹו מדד, ׁשּלא ּפי על ואף מּׁשּפסק, קנה לֹוקח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּברׁשּות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטא לחברֹו ׁשמן אֹו יין הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

סרסּור ׁשל הּמּדה והיתה לֹוקח, ּברׁשּות אֹו [מתווך]ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמּדה  מּׁשּנתמּלאת לּמֹוכר; הרי הּמּדה נתמּלאת ׁשּלא עד -ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהם אחד ואין לֹוקח, ּברׁשּות הן הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Ë,ׁשניהם ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטה צבּורין ׁשהיּו ּפרֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכן

ׁשּלא  עד - מֹודד הּמֹוכר והיה מהן, אחד ׁשל אינּה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהּמּדה
ּומּׁשּנתמּלאת  מֹוכר; ּברׁשּות היא הרי הּמּדה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמּלאת

לֹוקח  ׁשל היא הרי .הּמּדה, ֲִִֵֵֶַַָ
.È,חציּה לידע רׁשמין ּבּה והיּו מהן, אחד ׁשל הּמּדה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה

מן  לרׁשם ׁשהּגיע ּכיון - ּבהן וכּיֹוצא ּורביעּה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשליׁשּה,
ראׁשֹוןהרׁשמין, נתמּלאת קנה ׁשּלא ּפי על ואף ראׁשֹון, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשל הּמּדה  ׁשהרי - עצמּה ּבפני ּכמּדה מהן רׁשם ׁשּכל ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּבּה. הרׁשמין על סֹומ והּוא הּמּדה, היא מהם ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

.‡È אם - הּמּטלטלין את הּקֹונה :ּביד יהיה ּגדֹול ּכלל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
קנה  הגּביּה, ּכ ואחר הּדמים ּתחּלה ּפסק הגּביּה ואם . ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ

ההגּבהה; ּבאֹותּה קנה לא - הּדמים ּפסק ּכ ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּניח,
להגּביּה. ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ׁשּפסק, אחר ׁשּיגּביּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.·È- והגּביהֹו וידּועין, קצּובין ּדמיו הּנמּכר דבר ְְְְִִִִִִַָָָָָָָהיה
ׁשהגּביּה אחר ׁשּפסק ּפי על אף ּבׁשאר קנהּו, הּדין והּוא . ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

אחר  ּבהן לקנֹות ׁשּצרי הּמּטלטלין, ּבהם ׁשּקֹונין ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּדברים

ּכמֹו קצּובין, דמיו היּו ּכן אם אּלא הּדמים, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּיפסק
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‚È,ּביתֹו לתֹו והכניסן ּופֹועלין חּמרין הּמֹוׁש ,ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ
הּוא  הּלֹוקח היה אפּלּו - הּדמים ּפסק ׁשּלא עד ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּומדד
ׁשניהן  - הּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים ׁשּפסק אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹודד,

ּבהן  לחזר אם יכֹולין - ּביתֹו לתֹו והכניסן הּלֹוקח, ּפרקן . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יכֹולין  ׁשניהן אין - הּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּפסק
ׁשּלא  עד מדד ואם למּכר. ּדעּתֹו סמכה ׁשהרי ּבהן, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלחזר
ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּבהן, לחזר יכֹולין ׁשניהן - ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפסק

ל  הּלֹוקח.עדין מדד ואפּלּו מּכר, ְֲֲִִִֵַַַַַָֹ
.„Èלבּקרֹו מנת על האּמן מן ּכלי אם [לבדקו]הּנֹוטל - ְְְְִִִֵַַַָָָֻ

ּבידֹו ונאנס קצּובין ּדמיו הֹואיל [ונשבר]היּו ּבדמיו; חּיב , ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָ
והּוא  ּברׁשּותֹו; נעׂשה ׁשהגּביהֹו מעת קצּובין, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָודמיו
הּנמּכר  החפץ אֹותֹו ויהיה ּכּלֹו, את לקנֹות ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּיגּביהּנּו

קץ ׁשהּמֹוכר חפץ אבל הּלֹוקח. על והּוא [מאס]חביב ּבֹו, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיפסק  עד הּמֹוכר ּברׁשּות הּוא הרי - למכרֹו ורֹודף ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹמבּקׁש

ׁשּפסק. אחר הּלֹוקח ויגּביהּנּו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָהּדמים,
.ÂËאֹו ּבעצמֹו, הּמחזיק אֹו הּמגּביּה אֹו הּמֹוׁש ְְְְִִֵֶַַַַַַַָאחד

הרי  - לֹו להחזיק אֹו לֹו למׁש אֹו להגּביּה לאחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹׁשאמר
לֹו זכה ההקניה.זה ּדרכי ּבׁשאר וכן . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
זה ‡. את זה קֹונין הּמּטלטלין ּפרה ּכל החליף ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּדמים  על ׁשּמקּפידין ּפי על אף - ּבׁשמן יין אֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחמֹור,
- החליפּו ּכ ואחר זה, ׁשוה וכּמה זה ׁשוה ּכּמה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוׁשערּו
הּמּטלטלין  הּׁשני קנה הגּביהֹו, אֹו האחד ׁשּמׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיון
ּפי  על ואף ּברׁשּותֹו, ונעׂשּו ׁשהן, מקֹום ּבכל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָהאחרֹות

מׁשכן. לא ְֲִֶַָָֹׁשעדין
לא ·. ועדין הּפרה את ּומׁש וטלה, ּבפרה חמֹור ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחליף

ּגמּורה  מׁשיכה ּכאן ׁשאין קנה, לא - הּטלה את וכן מׁש . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבהן. ּכּיֹוצא ֵֵַָֹּכל

מּטלטלין,‚. ּכׁשאר הן הרי - עליהן מקּפידין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּדמים
ׁשחפןוקֹונין  הרי ּכיצד? ולא [אסף]. מׁשקל ּבלא מעֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ

אכסרה נטלן אּלא ּפרת[באומד]מנין, לי 'מכר לֹו: ואמר , ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֹ
מהן  אחד ואין קנה, - הּדמים את לֹו ונתן ּבאּלּו', זה יין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּבֹו הצריכּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ּבֹו; לחזר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹיכֹול

ְִָמׁשיכה.
וקנה „. זּוז, ּבחמּׁשים לׁשמעֹון מּטלטלין ׁשּמכר ראּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן

ׁשמעֹון  ׁשּנתחּיב ואחר ּבּדמים, ונתחּיב הּמּטלטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשמעֹון
ּבהן  וכּיֹוצא ועבד ּבהמה אֹו יין לֹו היּו אּלּו, זּוז ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבחמּׁשים

למכרן, רֹוצה והיה הּמּטלטלין, ראּובן:מּׁשאר לֹו ואמר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
הּמכר', ּדמי ּביד לי ׁשּיׁש זּוז ּבחמּׁשים לי אֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ'מכר
ׁשהן, מקֹום ּבכל הּמּטלטלין ראּובן קנה - 'הין' לֹו: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָואמר
ׁשאינֹו ּדבר זה ׁשּגם הגּביּה; ולא מׁש ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואף

מׁשיכה  ּבֹו הצריכּו ולא הּוא, חֹוב מצּוי לֹו היה אם אבל . ְְְֲִִִִָָָָָֹ
מּטלטלין  לי 'מכר לֹו: ואמר הּמכר, מחמת ׁשּלא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעליו
ׁשּיגּביּה, עד קנה; לא - ׁשניהם ורצּו ,'אצל לי ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבחֹוב
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מן  ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
ּבהן. נקנין ׁשהּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָהּדרכים

-הּקרקעֹות ‰. הּמּטלטלין ּכל ּוׁשאר והּבהמה והעבדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ
ועּקר  'קנין'. הּנקרא והּוא ּבחליפין, נקנה מהן אחד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכל
ויאמר  ׁשהּוא, ּכל ּכלי לּמקנה הּקֹונה ׁשּיּתן הּזאת, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהּדר
העבד  אֹו הּבהמה אֹו הּיין אֹו החצר חלף זה ּכלי 'קנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו:
הּכלי, את הּמֹוכר ׁשהגּביּה ּכיון :'וכ ּבכ לי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמכרּת
אף  הּמּטלטלין, אֹותן אֹו הּקרקע אֹותֹו הּלֹוקח קנה - ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָוקנהּו
מהן  אחד ואין הּדמים; נתן ולא מׁשכן לא ׁשעדין ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל

ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול
.Â ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּבכלי, אּלא קֹונין ;אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ולא  ּבפרֹות, ולא ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּבדבר קֹונין ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹואין
הּלֹוקח. ּבכלי אּלא מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו קֹונין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבמטּבע.

.Ê,הּממּכר אֹותֹו הּלֹוקח ׁשּיקנה ּכדי לּמֹוכר ּכלי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהקנה
הּלֹוקח  להחזירֹו,זכה מנת על הּכלי לֹו ׁשהקנה ּפי על ואף ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

להחזיר  מנת על ׁשהּמּתנה הּלֹוקח, ּבֹו וזכה הּמּקח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָנקנה
ׁשּקנהּו הּכלי ּכל הּמֹוכר ּתפס ׁשּלא ּפי על אף מּתנה. ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמּה
- מקצתֹו לֹו הּמקנה ואחז מקצתֹו אחז אּלא ממּכרֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף

הּלֹוקח  יאחזּנּוקנה אֹו ּכלי, ׁשעּור ּכדי מּמּנּו ׁשּיאחז והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לֹו. הּמקנה מּיד הּכלי ּכל את לנּתק יכֹול ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחיזה
הּבגד  מן ׁשּיאחז צרי הּבגד, ּבמקצת לֹו הקנה אם ,ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
הּוא  הרי ׁשאחז, מּמקֹום יפסק ׁשאם אצּבעֹות; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכדי
ּכמֹו ּכלי, קרּוי הּבגד מן אצּבעֹות ׁשּׁשלׁש - עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּכלי
מּׁשלׁש, ּפחֹות אחז אם וכן ּבגדים. טמאת ּבענין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו

קנה. - הּכלי ּכל לנּתק יכֹול ְְְִֵַַָָָָָָוהיה
.Á הּכׁשר ּבכלי מּפלֹוני 'וקנינּו ּבּׁשטרֹות: ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָזה

ּבהן; וכּיֹוצא הּפרֹות להֹוציא 'ּבכלי', - ּבֹו' 'הּכׁשר',לקנֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מֹוכר  ׁשל ּכליֹו להֹוציא ּבֹו', 'לקנֹות הניה; אּסּורי .להֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָ

.Ë היה אם אּלא עדים, ּבפני להיֹות צרי אינֹו הּקנין, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
קנה  חברֹו, ּובין ּבדיני ּבינֹו עדים ּתֹורה הצריכה ׁשּלא ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

לכֹופר אּלא אֹו[למכחיש]ממֹונֹות הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אבל ; ְֲֵֵֵֶַַָָָ
וכיון  עדים. צרי אינֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמׁשאיל אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּבהגּבהה, ּבין - ּבהן ׁשּקֹונין הּדרכים מן ּבדר הּקֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּקנה
אֹו בׁשטר אֹו ּבכסף ּבין ּבקנין, ּבין ּומסירה, ּבמׁשיכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין

עדים. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף קנה, - ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָבחזקה
.È לחזר מהן אחד לכל יׁש - מּידֹו ׁשּקנּו הּנֹותן אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

ּבפני  ׁשהּקנין ּפי על ואף ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסיקין זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו
הע  הפסיק ואם ּבֹו,עדים; לחזר יכֹול מהן אחד אין - נין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

והּנֹותן, הּמֹוכר ׁשחֹוזר ּוכׁשם עדים. ּביניהן ׁשאין ּפי על ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַאף
מה  ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין זמן ּכל והמקּבל הּלֹוקח חֹוזר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכ

ההקניה  ּדרכי ּבׁשאר ּכן .ּׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
.‡È ּבהן לּקנין ואין קנין, צריכין ׁשאין הרּבה ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש

עבּדֹו את המׁשחרר ּכגֹון - אֹוטעם אׁשּתֹו, את המגרׁש אֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָ
אֹו מֹודעה, המבּטל אֹו מֹודעה, הּמֹוסר אֹו ׁשליח , ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
ּכּיֹוצא  וכל ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ּפּקדֹון אֹו חֹוב לחברֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוחל

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.·È הּדברים אּלּו למקצת להקנֹות הּמקֹומֹות רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהגּו

ׁשליח', ּפלֹוני ׁשעׂשה מּפלֹוני 'וקנינּו ואֹומרין: ּבהן, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
הּמֹודעה  'ׁשּבּטל אֹו אצלֹו', לֹו ׁשּיׁש חֹוב לפלֹוני 'ׁשּמחל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבאּלּו, וכּיֹוצא זה', ּגט על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסר

.‚È מֹועיל אינֹו - הּדברים ּבאּלּו להקנֹות ׁשּנהגּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקנין
ּכמׂשחק  אּלּו ּדברים אֹומר ׁשאינֹו להֹודיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלּום,

אמר  ּכ ואחר ּבלּבֹו ׁשּגמר אּלא אמר:ּומהּתל, אם לפיכ ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
צרי אין - זה' ּדבר לעׂשֹות וגמרּתי אמרּתי, אני ׁשלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ּבלב

ּכלל. אחר ְֵַָָָּדבר
.„È ּבהן מֹועיל הּקנין אין מּמׁש, ּבהן ׁשאין .הּדברים ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עם  ּבסחֹורה ׁשּיל מּפלֹוני 'קנינּו ּבׁשטר: ׁשּכתב הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?
ׁשניהן  'ׁשּיׁשּתּתפּו אֹו ׁשּביניהן', החצר 'ׁשּיחלקּו אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּפלֹוני',
ּדברים, קנין זה הרי - ּכּלן אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻּבאּמנּות',
מסּים  ּדבר לחברֹו הקנה לא ׁשהרי ּכלּום; מֹועיל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻואינֹו

הּידּוע. עּקר ּפרֹות ולא עּקר לא ְְִִֵַַַָָָָֹֹוידּוע,

ו  ¤¤ּפרק
ׁשּבארנּו‡. ּכמֹו ּבהן קֹונין ׁשאין ּפי על אף - הרי הּפרֹות , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשאין  ּכׁשם - הּמטּבע אבל הּמּטלטלין. ּכׁשאר ּבקנין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקנין
נקנה  אינֹו הּמטּבע נמצא ּבקנין; נקנה אינֹו ּכ ּבֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָקֹונין
ּכׁשאר  ּבֹו לקנֹות קנין עצמֹו הּוא נעׂשה ואינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָּבקנין,

ְִַָהּדברים.
הן [חתיכות]לׁשֹונֹות·. הרי - ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְֲֵֵֶֶֶֶָָ

מּטלטלין  ּכׁשאר והּכל נחׁשת, ׁשל אֹו ּברזל ׁשל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכעׁשׁשּיֹות
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהחלפה זה את זה וקֹונין ּבקנין, ונקנין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהן,
הּמעֹות  אֹו זהב, ׁשל דינרין אֹו ּכסף, ׁשל הּמטּבעֹות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל

- נחׁשת והּנֹותן ׁשל מּטלטלין, ׁשאר ּכנגד ּדמים ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
אֹו ׁשימׁשֹו עד קנה לא מּטלטלין ּדמי מהן אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
ולא  ּבקנין, נקנה מהן אחד ואין ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹיגּביּה

קנין. ְֲִֶַָנעׂשה
מּטלטלין ‚. ׁשאר ׁשּקֹונה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבּמה

אבל  וקרקעֹות. עבדים אֹו אּלּו, מטּבעֹות מּמיני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבאחד
ּכפרֹות  הן הרי ּכסף, ׁשל מטּבעֹות לגּבי זהב ׁשל ;הּדינרין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּכסף. ׁשל מטּבע לגּבי ּפרֹות ּכמֹו נחׁשת, ׁשל הּמעֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכן

ׁשל „. דינר וחמּׁשה ּבעׂשרים זהב ׁשל ּדינר לֹו נתן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
לידֹו, הּכסף ּבא לא ׁשעדין ּפי על אף הּכסף נקנה - ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכסף

ּכׁשּפסק ּכסף ׁשל ּדינר ועׂשרים חמּׁשה לֹו לּתן [כפי וחּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
יׁשנים.שקבע] יׁשנים, ואם חדׁשים; חדׁשים, אם ְְְֲֲִִִִִִִָָָָעּמֹו:

לא  - זהב ּבדינר ּכסף וחמּׁשה עׂשרים לֹו נתן אם ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאבל
לחזר  יכֹול מהן אחד וכל הּזהב; ׁשל הּדינר ׁשּיּקח עד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה,

ּבֹו.
נקנה ‰. - ּכסף ּבדינר נחׁשת ׁשל אּסר ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנתן

ּכסף, ׁשל ּדינר הּדינר אם עּמֹו: ׁשּפסק ּכמֹו לֹו לּתן וחּיב ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יׁשן  יׁשן, ואם חדׁש; ּכסף חדׁש, ׁשל ּדינר לֹו נתן אם אבל . ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

נחׁשת; ׁשל האּסרֹות ׁשּיּקח עד קנה, לא - אּסר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבׁשלׁשים
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Â הּמדינה אֹו הּמלכּות ׁשּפסלתן הרעֹות מעֹות אֹווכן , ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ
יֹוצאין ׁשאינן בהם]הּדינרין להשתמש ּבאֹותּה[חדלו ְְִִִֵֶַָָָ

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



dxiknקח zekld - oipw xtq - ixyz 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹותן  ׁשּמׁשּנין עד ּבהן ונֹותנין נֹוׂשאין ואין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּמדינה,
ּבקנין, ונקנין ּדבר, לכל ּכפרֹות הן הרי - אחר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמטּבע
ּכל  ּכׁשאר אֹותן קֹונֹות הּמעֹות ואין הּמעֹות, את ְְְִִֵֶַַָָָָָוקֹונין

ֵַהּפרֹות.
.Ê,ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו מי ּבֹו ׁשּיזּכה ּדר לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּמטּבע

הּקרקע  ּגּבי על ּגּבּהאּלא ועל הּקרקע ׁשּיקנה ּכגֹון ; ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
ּבּקרקע  ׁשּזכה ּכיון - הּמעֹות מקֹום את ׁשּיׂשּכר אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמעֹות,
והּוא  ּבּמעֹות. זכה בקנין, אֹו בחזקה אֹו בׁשטר אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָּבכסף
ּבמקֹום  מפקדין ׁשהיּו ּכגֹון קּימין, הּמעֹות אֹותן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻׁשּיהיּו
ללוי  והקנה ׁשמעֹון, על חֹוב לֹו ׁשהיה ראּובן אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאחר.
ׁשּלא  לי יראה - ׁשמעֹון אצל לֹו ׁשּיׁש חֹוב ּגּבּה ועל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹקרקע

החֹוב. ַָָקנה
.Á,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לֹו: ואמר ׁשלׁשּתן, עֹומדים ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָהיּו

אחד  ואין לוי, קנה - לזה' ּתנהּו מלוה, ּבין ּפּקדֹון ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָּבין
ּבֹו לחזר יכֹול ׁשהיא מּׁשלׁשּתן חכמים אמרּו זה ודבר . ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

אחר. לדין מּמּנה למדין אין לפיכ טעם, לּה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהלכה
.Ë ּתן' ללוי: ואמר זּוז, מאה לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה

עד  אֹו ל ׁשאּתן עד לֹו, חּיב ׁשאני זּוז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלׁשמעֹון
ּכל  - ׁשמעֹון וקּבל 'הין', לֹו: ואמר חׁשּבֹון', עּמ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאעׂשה

מּׁשל  לׁשמעֹון אחד לוי ּפרע ואפּלּו ּבֹו, לחזר יכֹול ׁשּתן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
חֹובֹו ׁשמעֹון מקצת חֹוזר לׁשמעֹון, לוי ּפרע לא אם לפיכ ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ

חֹובֹו. ּבׁשאר ראּובן את ְְְִֵֵֶַָותֹובע
.Èאינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו, חֹוב ׁשטר ְְְֲֵֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

לידֹו הּׁשטר ּבמסירת ׁשּבֹו,נקנה הראיה אּלא מכר ׁשּלא ; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבּיד. נתּפׂשת הראיה ְְְִֵֶֶַָָָָואין

.‡È ׁשטר 'קנה הּמקנה: לֹו ׁשּיכּתב הּׁשטר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
ׁשּבֹו' ׁשעּבּוד וכל ׁשּנקנה ּפלֹוני ונמצא הּׁשטר; לֹו וימסר , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

צרי אבל קנּיתֹו, לענין עדים צרי ואינֹו ּומסירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָָּבכתיבה
יאמר  'מי לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ּתביעה, לענין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעדים

!?'ל ּומסר ּכתב ׁשּלי ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבעל
.·È מן אבל סֹופרים; מּדברי הּזאת, ּבּדר הּׁשטרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקנין

ּבלבד  הּקנּוי הּדבר ּגּוף אּלא נקנֹות, הראיֹות אין .הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ
למחלֹו, יכֹול עדין - לחברֹו חֹוב ׁשטר הּמֹוכר ,ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָלפיכ

מֹוחלֹו. יֹורׁשֹו ְֲֲִַואפּלּו
.‚È יכֹולה אינּה - לבעלּה חֹוב ׁשטר ׁשהכניסה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּכידֹו ׁשּידּה מּפני ּבעלּה, מּדעת אּלא .למחל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
.„Èּגּבּה על לֹו והקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לחברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקנה

ּבלא  ׁשהּוא, מקֹום ּבכל הּׁשטר קנה זה הרי - חֹוב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשטר
מסירה  ּובלא אחר ּכתיבה למחל יכֹול זה ׁשּגם לי, ויראה ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

עּמֹו הּלֹוקח ואין הּׁשטר וכתב קרקע, הּמֹוכר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשּמכר.
מקֹום  ּבכל הּׁשטר נקנה ּבּקרקע, הּלֹוקח ׁשהחזיק ּכיון -ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ֶׁשהּוא.
.ÂË,'הּׁשטר את לֹו וכתבּו לפלֹוני, זֹו ּבׂשדה 'זכּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהאֹומר:

עד  ּבּׁשטר לחזר לּנֹותן יׁש - ּבּקרקע לֹו הּזֹוכה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹוהחזיק
לחזר  יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּתנה, ּבעל ליד ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע

.ּבּׂשדה  ֶַָ
.ÊË את לֹו ׁשּתכּתבּו מנת על ּבּׂשדה, לֹו 'זכּו להם: ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר

ּובזה, ּבזה חֹוזר ּבּׂשדה, לֹו ׁשהחזיקּו ּפי על אף - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשטר'
הּמּתנה  מקּבל לידי הּמּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע .עד ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ה'תשע"ה  תשרי ז' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. ּפי על אף - הּפרֹות מׁש ולא הּדמים ׁשּנתן ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי

הּמּטלטלין  ּבין נקנּו לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשּפרע'. 'מי לקּבל וחּיב יׂשראל, מעׂשה  עׂשה לא - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמֹוכר
ׁשּפרע'. 'מי מקּבל החֹוזר, ּכל - ּבלבד הערבֹון נתן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפּלּו

ׁשּפרע'·. 'מי מקּבל ּדין,וכיצד ּבבית אֹותֹו אֹוררין ? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
דֹור  ּומאנׁשי הּמּבּול דֹור מאנׁשי ׁשּפרע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָואֹומרין:
הּוא  ּבּים, ׁשּטבעּו ּומּמצרים ועמֹורה סדֹום ּומאנׁשי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּפּלגה
הּדמים. יחזרּו ּכ ואחר ּבדּבּורֹו'; עֹומד ׁשאינֹו מּמי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיּפרע

ּבֹו‚. וחזר הּדמים, מקצת אֹו הּמּטלטלין, ּדמי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּנֹותן
הרי  - 'מעֹותי את וטל 'ּבֹוא הּמֹוכר: לֹו ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹהּלֹוקח,
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו ואם ּפּקדֹון; ּכמֹו אצלֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָהּמעֹות
ּברׁשּותֹו, הּמעֹות הרי - הּמֹוכר ּבֹו חזר אם אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאחריּותן.
'ּבֹוא  לּלֹוקח: ואמר ּבֹו ׁשחזר ּפי על ואף ּבאחריּותן, ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָוחּיב
לֹו ויאמר ׁשּפרע', 'מי עליו ׁשּיקּבל עד ;'ׁשּל את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוטל

'ׁשּל את וטל 'ּבֹוא :ּכ .אחר ְְֶֶַַָֹ
חבית „. לי 'מכר לֹו: ואמר חברֹו, אצל חֹוב לֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי

ּבחֹוב יין ּכמי ׁשל זה הרי - הּמֹוכר ורצה ,'אצל לי ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו החֹוזר וכל עּתה, הּדמים ;ׁשּנתן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

יכֹול  מהם אחד אין - ּבחֹובֹו קרקע ל ֹו מכר אם ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ
ּב מצּויֹות הּמלוה מעֹות ׁשאין ּפי על אף ּבֹו, ׁשעת לחזר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

ְִַָהּממּכר.
מּטלטלין,‰. ׁשאר אֹו עבדים אֹו קרקע מחברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח

וכל  קנה; לא - הּדמים על מׁשּכֹון והּניח הּדמים, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹּופסקּו
ׁשּפרע'. 'מי לקּבל חּיב ואינֹו חֹוזר, - מּׁשניהם לחזר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרֹוצה

.Â הּלֹוקח ורׁשם הּדמים, ּופסקּו ּבלבד, ּבדברים לֹו ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמכר
אף  - ׁשּלֹו ׁשהּוא ידּוע סימן לֹו ׁשּיהיה ּכדי הּמּקח, על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹרׁשם
אחר  ּבֹו החֹוזר ּכל - ּכלּום הּדמים מן נתן ׁשּלא ּפי ְִִִֵֶַַַַַַָָָֹעל

ׁשּפרע' 'מי מקּבל ׁשּיקנה ׁשרׁשם, הּוא הּמדינה מנהג ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחזר  יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, נקנה - ּגמּור קנין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהרׁשם

הּדמים. לּתן חּיב זה ויהיה ְְִִִֵֶֶַַָָּבֹו;
.Ê ּבפני ּבׁשרׁשם אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ּברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבר

ׁשהרי  ,'מּקח על ּורׁשם ל' הּמֹוכר: לֹו ׁשאמר אֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוכר,
ּבחזקה  ׁשּבארנּו ּכמֹו להקנֹותֹו, ּובמׁשיכה.ּגמר ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Á לעמד לֹו ראּוי זה הרי - ּבלבד ּבדברים ונֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּנֹוׂשא
רׁשם  ולא ּכלּום הּדמים מן לקח ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבדּבּורֹו,

מׁשּכֹון  הּניח -ולא מֹוכר ּבין לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר וכל . ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹ
מּמחּסרי  זה הרי - ׁשּפרע' 'מי לקּבל חּיב ׁשאינֹו ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאף

הימּנּו. נֹוחה חכמים רּוח ואין ְֲֲִֵֵֶַָָָָאמנה,
.Ë הרי - נתן ולא מּתנה, לֹו ׁשּיּתן לחברֹו ׁשאמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן

אמנה  מּמחּסרי מּועטת,זה ּבמּתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבמּתנה  אבל ּכׁשהבטיחֹו; מקּבל ׁשל דעּתֹו סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
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ׁשּיּתן  זה האמין לא ׁשהרי אמנה, חסרֹון ּבּה אין ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמרּבה,
ּבהן. ׁשּקֹונין ּבדברים אֹותן ׁשּיקנה עד אּלּו, דברים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹו

.È,מּטלטלין אֹו קרקע לֹו לקנֹות לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָהּנֹותן
ּבמעֹותיו  לעצמֹו וקנה והל אצלֹו, חברֹו מעֹות -והּניח ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

הרּמאין. מּכלל הּוא והרי עׂשּוי, ּׁשעׂשה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָמה
.‡È,לֹו ּומֹוכר ּומכּבדֹו, אֹותֹו אֹוהב הּמֹוכר ׁשּזה יֹודע ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהיה

והּוא  לעצמֹו, לקנֹות מּתר זה הרי - למׁשּלחֹו מֹוכר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻואינֹו
ויֹודיעֹו ויקּדמּנּוׁשּיחזר אחר יבֹוא ׁשּמא מפחד ואם . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מֹודיעֹו. ּכ ואחר לעצמֹו, קֹונה זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָלקנֹות
.·Èחברֹו ּבמעֹות לעצמֹו קנה ׁשאם הּמֹורים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹורּו

מּמּנּו ּומקּבלין לעצמֹו, קנה הרי - מלוה עליו ׁשּזקפן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
ּבמלוה' עצמי על הּמעֹות אֹותן 'זקפּתי אֹומר ּכׁשאמר ואני . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ּכמֹו מׁשּלח, ׁשל מּקח אּלא אמת, ּדין זה ּדין ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
העסק. ּבדין ְְִִֵֵֶֶָָׁשּיתּבאר

.‚Èאם ׁשלׁש - הּמּקח להם לקנֹות לאחד מעֹות ׁשּנתנּו ה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ּפי  על אף - הּדמים ּבמקצת וקנה מערבֹות, הּמעֹות ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהיּו
הּמּקח  הרי מהן, לאחד ׁשּקנה ׁשּזה הּׁשליח ּכּונת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

מעֹותיהן  לפי אֹותֹו וחֹולקין ּכּלן; .ׁשל ְְְְִִֵֶֶָֻ
.„Èצרּורין מהן אחד ּכל מעֹות וחתּומין [קשורים]היּו ְֲִִֵֶֶַָָָָ

הבעלים] הּזה [בחותם הּׁשליח ּבלב ׁשהיה ּפי על אף -ְִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּמּקח  ׁשּנקנה זה אּלא קנה לא לכּלם, הּמּקח ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּיקנה

ּבלבד. ְְִִַָּבמעֹותיו

ח  ¤¤ּפרק
הּדמים,‡. מקצת לֹו ונתן זּוז, ּבאלף לחברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

נׁשאר  לא אפּלּו - הּדמים ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
ּפי  על אף ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה לא - אחד זּוז אּלא ִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלֹו

החזיק  אֹו הּׁשטר את .ׁשּכתב ְְִֶֶֶַַָָ
אֹומר ·. - רצה העליֹונה: על מֹוכר יד הּלֹוקח, ּבֹו ְֵֵֵֶַַַַַָָָָָחזר

הּמעֹות  ּכנגד הּקרקע מן קנה אֹו ,מעֹותי ל 'הא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו:
יד  הּמֹוכר, חזר ואם ׁשּבּה. הּזּבּורית מן לֹו ונֹותן ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתּת';
אֹו מעֹותי, לי 'ּתן לֹו: אֹומר - רצה העליֹונה: על  ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּלֹוקח
לא  ואם ׁשּבּה. הּיפה מן ונֹוטל מעֹותי'; ּכנגד קרקע לי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתן
אחד  ואין ּכּלּה, את לֹוקח קנה - ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיה

החֹובֹות  ּכׁשאר עליו הּדמים ּוׁשאר ּבֹו; לחזר יכֹול .מהן ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
רעתּה‚. מּפני ׂשדהּו רעה]מכר ּפי [שהקרקע על אף - ְִִֵֵַַַָָָָָ

ואין  הּכל, קנה הּדמים, ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
מּפני  לא ורֹודף, ׁשּתֹובע ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּלֹוקח
הּלֹוקח. ּבֹו יחזר ׁשּלא ּכדי אּלא והקנה, ּגמר לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשעדין

הּלֹוקח „. ׁשּמׁש ּפי על אף - מּטלטלין ּבמֹוכר הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכן
ׁשאר  על ויֹוצא נכנס והּמֹוכר לרׁשּותֹו, והֹוציאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרֹות
ּכמֹו הּתחּתֹונה, על ּבֹו החֹוזר ויד קנה; לא - ְְְִֵַַַַַַָָָָֹהּדמים
קנה  זה הרי ממּכרֹו, רעת מּפני מכר ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו;

.הּכל  ַֹ
ונכנס ‰. יֹוצא הּמֹוכר והרי ּבמאתים, מאה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלקח

ׂשדהּו ּכמֹוכר הּוא אם ספק זה הרי - הּדמים ׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָותֹובע
אינֹו אֹו ּביקר, ׁשּמכר מּפני אּלא ּתֹובע ואינֹו רעתּה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּפני

לא  ׁשעדין מּפני ׁשּתֹובע וזה רעתּה, מּפני ׂשדהּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכמֹוכר
הּדמים  ּכל ׁשּיּקח עד להקנֹותֹו לחזר ּגמר הרֹוצה לפיכ . ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמכר  מּמּקח הּמֹוכר ּתפׂש ואם לחזר; יכֹול אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשניהם,
מּידֹו. מֹוציאין אין לֹו, ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּכנגד

.Â ּבמנין וטעה הּדמים, את לֹו ונתן מחברֹו, דבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקֹונה
ׁשּנתּת 'מאה לֹו: ואמר הּמֹוכר ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמעֹות,
העׂשרה, לֹו ּומחזיר הּמּקח נקנה - ּתׁשעים' אּלא אינן ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָלי

ּבמּטלטלין  ּבין ּבקרקע ּבין ׁשנים; ּכּמה אחר .אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ
.Êל מכּורה היא הרי זֹו, ׂשדה 'ּכׁשאמּכר לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהאֹומר

מכרּה זמן ּולאחר ,ּכ על מּידֹו וקנה זּוז', ּבמאה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָמעכׁשו
הראׁשֹון  קנה - ּבמאה קנה לאחר - מנה על ּביֹותר מכרּה . ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

מֹוכר  ׁשּיהיה 'ּכׁשאמּכר', אּלא לֹו אמר ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהאחרֹון;
אּלא  מכר ולא למּכר, רֹוצה היה לא וזה ּתחּלה, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמּדעּתֹו
ׁשּנאנס  ּכמי ונמצא ׁשויּה; על זה ׁשהֹוסיף הּתֹוספת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני

ַָּומכר.
.Á ּכמה מעכׁשו ל קנּויה היא הרי 'ּכׁשאמּכרּנה, לֹו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר

מן  ׁשנים ּפי על אפּלּו - ׁשלׁשה' ּדין ּבית אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּיׁשּומּו
ׁשּיאמרּו עד ׁשלׁשה', ׁשאֹומרין 'ּכמֹו לֹו: אמר ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלׁשה;

ּדין הּׁשלׁשה  ּבית אֹותה ׁשּיׁשּומּו 'ּכמֹו לֹו: אמר אם וכן . ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וימּכר  ויסּכימּו, ּכּלן הארּבעה ׁשּיׁשּומּו עד - ארּבעה' ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשל
אֹותּה ׁשמּו הראׁשֹון. יקנה ּכ ואחר ׁשהסּכימּו; ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאחר
ׁשלׁשה  ׁשּיבֹואּו 'עד הּמֹוכר: ואמר ארּבעה, אֹו ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
קנּו ׁשהרי לֹו, ׁשֹומעין אין - ויׁשּומּו' ארּבעה אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָאחרים

מעכׁשו. ׁשּמכר ּתחּלה ְְִִֵֶַַָָָָמּידֹו

ט  ¤¤ּפרק
מֹוכר ‡. אּתה 'ּבכּמה הּגזּבר: לֹו ואמר להקּדׁש, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּכיון  - מאה ׁשוה היה אפּלּו - 'ּבעׂשרה' ואמר: זה'? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפץ
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו 'ּבעׂשרה', לגבּהׁשאמר ׁשהאמירה : ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
להדיֹוט. ְְְִִֶָּכמסירה

ההקּדׁשהּגזּבר ·. ׁשּמכר אֹו להקּדׁש, על ׁשּקנה ידֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּלא  ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ּדמים נתן ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעליֹונה.
הּוזלּו ואם ּתֹורה; ּכדין קנה הּוקרּו, אם - הּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָמׁש
חמּור  הדיֹוט ּכח יהיה ולא ,מׁש לא ׁשהרי חֹוזר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּפרֹות,
ּומׁשכֹו הקּדׁש, ׁשל חפץ מכר אם וכן ההקּדׁש. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּכח
ּכח  יהיה ׁשּלא קנה, - החפץ והּוזל ּדמים, נתן ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּלֹוקח
ּבֹו, חֹוזר - החפץ הּוקר ואם הקּדׁש. מּכח חמּור ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהדיֹוט
אּלא  נקנה אינֹו וההקּדׁש ּדמים, הּגזּבר לקח לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי
הּגזּבר  ואין לֹו"; וקם הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבכסף,

ׁשּפרע'. 'מי לקּבל ְִֵֶַַַָָחּיב
ּכהקּדׁש‚. הן הרי קטּנים, יתֹומים יתֹומים נכסי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ

הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות, מהן ונמׁשכּו ּפרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמכרּו
נקנין  יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן, חֹוזרין - הּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוהּוקרּו
הדיֹוט  ּכח יהיה לא הּפרֹות, הּוזלּו ּכהקּדׁש; ּבכסף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאּלא

מּכחם. חמּור ִֵָָָֹיתר
ּפרֹותיהן,„. נמׁשכּו לא ועדין הּדמים, לקחּו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין - ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָוהּוקרּו
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אֹותן  ׁשּמׁשּנין עד ּבהן ונֹותנין נֹוׂשאין ואין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּמדינה,
ּבקנין, ונקנין ּדבר, לכל ּכפרֹות הן הרי - אחר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלמטּבע
ּכל  ּכׁשאר אֹותן קֹונֹות הּמעֹות ואין הּמעֹות, את ְְְִִֵֶַַָָָָָוקֹונין

ֵַהּפרֹות.
.Ê,ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו מי ּבֹו ׁשּיזּכה ּדר לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּמטּבע

הּקרקע  ּגּבי על ּגּבּהאּלא ועל הּקרקע ׁשּיקנה ּכגֹון ; ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
ּבּקרקע  ׁשּזכה ּכיון - הּמעֹות מקֹום את ׁשּיׂשּכר אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמעֹות,
והּוא  ּבּמעֹות. זכה בקנין, אֹו בחזקה אֹו בׁשטר אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָּבכסף
ּבמקֹום  מפקדין ׁשהיּו ּכגֹון קּימין, הּמעֹות אֹותן ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻׁשּיהיּו
ללוי  והקנה ׁשמעֹון, על חֹוב לֹו ׁשהיה ראּובן אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאחר.
ׁשּלא  לי יראה - ׁשמעֹון אצל לֹו ׁשּיׁש חֹוב ּגּבּה ועל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹקרקע

החֹוב. ַָָקנה
.Á,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לֹו: ואמר ׁשלׁשּתן, עֹומדים ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָהיּו

אחד  ואין לוי, קנה - לזה' ּתנהּו מלוה, ּבין ּפּקדֹון ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָּבין
ּבֹו לחזר יכֹול ׁשהיא מּׁשלׁשּתן חכמים אמרּו זה ודבר . ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

אחר. לדין מּמּנה למדין אין לפיכ טעם, לּה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהלכה
.Ë ּתן' ללוי: ואמר זּוז, מאה לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה

עד  אֹו ל ׁשאּתן עד לֹו, חּיב ׁשאני זּוז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלׁשמעֹון
ּכל  - ׁשמעֹון וקּבל 'הין', לֹו: ואמר חׁשּבֹון', עּמ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאעׂשה

מּׁשל  לׁשמעֹון אחד לוי ּפרע ואפּלּו ּבֹו, לחזר יכֹול ׁשּתן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
חֹובֹו ׁשמעֹון מקצת חֹוזר לׁשמעֹון, לוי ּפרע לא אם לפיכ ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ

חֹובֹו. ּבׁשאר ראּובן את ְְְִֵֵֶַָותֹובע
.Èאינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו, חֹוב ׁשטר ְְְֲֵֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

לידֹו הּׁשטר ּבמסירת ׁשּבֹו,נקנה הראיה אּלא מכר ׁשּלא ; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבּיד. נתּפׂשת הראיה ְְְִֵֶֶַָָָָואין

.‡È ׁשטר 'קנה הּמקנה: לֹו ׁשּיכּתב הּׁשטר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
ׁשּבֹו' ׁשעּבּוד וכל ׁשּנקנה ּפלֹוני ונמצא הּׁשטר; לֹו וימסר , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

צרי אבל קנּיתֹו, לענין עדים צרי ואינֹו ּומסירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָָּבכתיבה
יאמר  'מי לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ּתביעה, לענין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעדים

!?'ל ּומסר ּכתב ׁשּלי ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבעל
.·È מן אבל סֹופרים; מּדברי הּזאת, ּבּדר הּׁשטרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקנין

ּבלבד  הּקנּוי הּדבר ּגּוף אּלא נקנֹות, הראיֹות אין .הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ
למחלֹו, יכֹול עדין - לחברֹו חֹוב ׁשטר הּמֹוכר ,ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָלפיכ

מֹוחלֹו. יֹורׁשֹו ְֲֲִַואפּלּו
.‚È יכֹולה אינּה - לבעלּה חֹוב ׁשטר ׁשהכניסה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּכידֹו ׁשּידּה מּפני ּבעלּה, מּדעת אּלא .למחל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
.„Èּגּבּה על לֹו והקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לחברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקנה

ּבלא  ׁשהּוא, מקֹום ּבכל הּׁשטר קנה זה הרי - חֹוב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשטר
מסירה  ּובלא אחר ּכתיבה למחל יכֹול זה ׁשּגם לי, ויראה ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

עּמֹו הּלֹוקח ואין הּׁשטר וכתב קרקע, הּמֹוכר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשּמכר.
מקֹום  ּבכל הּׁשטר נקנה ּבּקרקע, הּלֹוקח ׁשהחזיק ּכיון -ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ֶׁשהּוא.
.ÂË,'הּׁשטר את לֹו וכתבּו לפלֹוני, זֹו ּבׂשדה 'זכּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהאֹומר:

עד  ּבּׁשטר לחזר לּנֹותן יׁש - ּבּקרקע לֹו הּזֹוכה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹוהחזיק
לחזר  יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּתנה, ּבעל ליד ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע

.ּבּׂשדה  ֶַָ
.ÊË את לֹו ׁשּתכּתבּו מנת על ּבּׂשדה, לֹו 'זכּו להם: ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר

ּובזה, ּבזה חֹוזר ּבּׂשדה, לֹו ׁשהחזיקּו ּפי על אף - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשטר'
הּמּתנה  מקּבל לידי הּמּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע .עד ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ה'תשע"ה  תשרי ז' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. ּפי על אף - הּפרֹות מׁש ולא הּדמים ׁשּנתן ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי

הּמּטלטלין  ּבין נקנּו לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשּפרע'. 'מי לקּבל וחּיב יׂשראל, מעׂשה  עׂשה לא - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמֹוכר
ׁשּפרע'. 'מי מקּבל החֹוזר, ּכל - ּבלבד הערבֹון נתן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפּלּו

ׁשּפרע'·. 'מי מקּבל ּדין,וכיצד ּבבית אֹותֹו אֹוררין ? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
דֹור  ּומאנׁשי הּמּבּול דֹור מאנׁשי ׁשּפרע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָואֹומרין:
הּוא  ּבּים, ׁשּטבעּו ּומּמצרים ועמֹורה סדֹום ּומאנׁשי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּפּלגה
הּדמים. יחזרּו ּכ ואחר ּבדּבּורֹו'; עֹומד ׁשאינֹו מּמי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָיּפרע

ּבֹו‚. וחזר הּדמים, מקצת אֹו הּמּטלטלין, ּדמי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּנֹותן
הרי  - 'מעֹותי את וטל 'ּבֹוא הּמֹוכר: לֹו ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹהּלֹוקח,
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו ואם ּפּקדֹון; ּכמֹו אצלֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָהּמעֹות
ּברׁשּותֹו, הּמעֹות הרי - הּמֹוכר ּבֹו חזר אם אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאחריּותן.
'ּבֹוא  לּלֹוקח: ואמר ּבֹו ׁשחזר ּפי על ואף ּבאחריּותן, ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָוחּיב
לֹו ויאמר ׁשּפרע', 'מי עליו ׁשּיקּבל עד ;'ׁשּל את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוטל

'ׁשּל את וטל 'ּבֹוא :ּכ .אחר ְְֶֶַַָֹ
חבית „. לי 'מכר לֹו: ואמר חברֹו, אצל חֹוב לֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי

ּבחֹוב יין ּכמי ׁשל זה הרי - הּמֹוכר ורצה ,'אצל לי ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו החֹוזר וכל עּתה, הּדמים ;ׁשּנתן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

יכֹול  מהם אחד אין - ּבחֹובֹו קרקע ל ֹו מכר אם ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ
ּב מצּויֹות הּמלוה מעֹות ׁשאין ּפי על אף ּבֹו, ׁשעת לחזר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

ְִַָהּממּכר.
מּטלטלין,‰. ׁשאר אֹו עבדים אֹו קרקע מחברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח

וכל  קנה; לא - הּדמים על מׁשּכֹון והּניח הּדמים, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹּופסקּו
ׁשּפרע'. 'מי לקּבל חּיב ואינֹו חֹוזר, - מּׁשניהם לחזר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרֹוצה

.Â הּלֹוקח ורׁשם הּדמים, ּופסקּו ּבלבד, ּבדברים לֹו ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמכר
אף  - ׁשּלֹו ׁשהּוא ידּוע סימן לֹו ׁשּיהיה ּכדי הּמּקח, על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹרׁשם
אחר  ּבֹו החֹוזר ּכל - ּכלּום הּדמים מן נתן ׁשּלא ּפי ְִִִֵֶַַַַַַָָָֹעל

ׁשּפרע' 'מי מקּבל ׁשּיקנה ׁשרׁשם, הּוא הּמדינה מנהג ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחזר  יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, נקנה - ּגמּור קנין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהרׁשם

הּדמים. לּתן חּיב זה ויהיה ְְִִִֵֶֶַַָָּבֹו;
.Ê ּבפני ּבׁשרׁשם אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ּברּור ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבר

ׁשהרי  ,'מּקח על ּורׁשם ל' הּמֹוכר: לֹו ׁשאמר אֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוכר,
ּבחזקה  ׁשּבארנּו ּכמֹו להקנֹותֹו, ּובמׁשיכה.ּגמר ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Á לעמד לֹו ראּוי זה הרי - ּבלבד ּבדברים ונֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּנֹוׂשא
רׁשם  ולא ּכלּום הּדמים מן לקח ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבדּבּורֹו,

מׁשּכֹון  הּניח -ולא מֹוכר ּבין לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר וכל . ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָֹ
מּמחּסרי  זה הרי - ׁשּפרע' 'מי לקּבל חּיב ׁשאינֹו ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאף

הימּנּו. נֹוחה חכמים רּוח ואין ְֲֲִֵֵֶַָָָָאמנה,
.Ë הרי - נתן ולא מּתנה, לֹו ׁשּיּתן לחברֹו ׁשאמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן

אמנה  מּמחּסרי מּועטת,זה ּבמּתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבמּתנה  אבל ּכׁשהבטיחֹו; מקּבל ׁשל דעּתֹו סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
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ׁשּיּתן  זה האמין לא ׁשהרי אמנה, חסרֹון ּבּה אין ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמרּבה,
ּבהן. ׁשּקֹונין ּבדברים אֹותן ׁשּיקנה עד אּלּו, דברים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹו

.È,מּטלטלין אֹו קרקע לֹו לקנֹות לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָהּנֹותן
ּבמעֹותיו  לעצמֹו וקנה והל אצלֹו, חברֹו מעֹות -והּניח ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

הרּמאין. מּכלל הּוא והרי עׂשּוי, ּׁשעׂשה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָמה
.‡È,לֹו ּומֹוכר ּומכּבדֹו, אֹותֹו אֹוהב הּמֹוכר ׁשּזה יֹודע ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהיה

והּוא  לעצמֹו, לקנֹות מּתר זה הרי - למׁשּלחֹו מֹוכר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻואינֹו
ויֹודיעֹו ויקּדמּנּוׁשּיחזר אחר יבֹוא ׁשּמא מפחד ואם . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מֹודיעֹו. ּכ ואחר לעצמֹו, קֹונה זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָלקנֹות
.·Èחברֹו ּבמעֹות לעצמֹו קנה ׁשאם הּמֹורים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹורּו

מּמּנּו ּומקּבלין לעצמֹו, קנה הרי - מלוה עליו ׁשּזקפן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
ּבמלוה' עצמי על הּמעֹות אֹותן 'זקפּתי אֹומר ּכׁשאמר ואני . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ּכמֹו מׁשּלח, ׁשל מּקח אּלא אמת, ּדין זה ּדין ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
העסק. ּבדין ְְִִֵֵֶֶָָׁשּיתּבאר

.‚Èאם ׁשלׁש - הּמּקח להם לקנֹות לאחד מעֹות ׁשּנתנּו ה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ּפי  על אף - הּדמים ּבמקצת וקנה מערבֹות, הּמעֹות ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהיּו
הּמּקח  הרי מהן, לאחד ׁשּקנה ׁשּזה הּׁשליח ּכּונת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

מעֹותיהן  לפי אֹותֹו וחֹולקין ּכּלן; .ׁשל ְְְְִִֵֶֶָֻ
.„Èצרּורין מהן אחד ּכל מעֹות וחתּומין [קשורים]היּו ְֲִִֵֶֶַָָָָ

הבעלים] הּזה [בחותם הּׁשליח ּבלב ׁשהיה ּפי על אף -ְִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּמּקח  ׁשּנקנה זה אּלא קנה לא לכּלם, הּמּקח ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּיקנה

ּבלבד. ְְִִַָּבמעֹותיו

ח  ¤¤ּפרק
הּדמים,‡. מקצת לֹו ונתן זּוז, ּבאלף לחברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

נׁשאר  לא אפּלּו - הּדמים ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
ּפי  על אף ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה לא - אחד זּוז אּלא ִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלֹו

החזיק  אֹו הּׁשטר את .ׁשּכתב ְְִֶֶֶַַָָ
אֹומר ·. - רצה העליֹונה: על מֹוכר יד הּלֹוקח, ּבֹו ְֵֵֵֶַַַַַָָָָָחזר

הּמעֹות  ּכנגד הּקרקע מן קנה אֹו ,מעֹותי ל 'הא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו:
יד  הּמֹוכר, חזר ואם ׁשּבּה. הּזּבּורית מן לֹו ונֹותן ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתּת';
אֹו מעֹותי, לי 'ּתן לֹו: אֹומר - רצה העליֹונה: על  ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּלֹוקח
לא  ואם ׁשּבּה. הּיפה מן ונֹוטל מעֹותי'; ּכנגד קרקע לי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתן
אחד  ואין ּכּלּה, את לֹוקח קנה - ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיה

החֹובֹות  ּכׁשאר עליו הּדמים ּוׁשאר ּבֹו; לחזר יכֹול .מהן ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
רעתּה‚. מּפני ׂשדהּו רעה]מכר ּפי [שהקרקע על אף - ְִִֵֵַַַָָָָָ

ואין  הּכל, קנה הּדמים, ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
מּפני  לא ורֹודף, ׁשּתֹובע ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּלֹוקח
הּלֹוקח. ּבֹו יחזר ׁשּלא ּכדי אּלא והקנה, ּגמר לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשעדין

הּלֹוקח „. ׁשּמׁש ּפי על אף - מּטלטלין ּבמֹוכר הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכן
ׁשאר  על ויֹוצא נכנס והּמֹוכר לרׁשּותֹו, והֹוציאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרֹות
ּכמֹו הּתחּתֹונה, על ּבֹו החֹוזר ויד קנה; לא - ְְְִֵַַַַַַָָָָֹהּדמים
קנה  זה הרי ממּכרֹו, רעת מּפני מכר ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו;

.הּכל  ַֹ
ונכנס ‰. יֹוצא הּמֹוכר והרי ּבמאתים, מאה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלקח

ׂשדהּו ּכמֹוכר הּוא אם ספק זה הרי - הּדמים ׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָותֹובע
אינֹו אֹו ּביקר, ׁשּמכר מּפני אּלא ּתֹובע ואינֹו רעתּה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּפני

לא  ׁשעדין מּפני ׁשּתֹובע וזה רעתּה, מּפני ׂשדהּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכמֹוכר
הּדמים  ּכל ׁשּיּקח עד להקנֹותֹו לחזר ּגמר הרֹוצה לפיכ . ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמכר  מּמּקח הּמֹוכר ּתפׂש ואם לחזר; יכֹול אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשניהם,
מּידֹו. מֹוציאין אין לֹו, ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּכנגד

.Â ּבמנין וטעה הּדמים, את לֹו ונתן מחברֹו, דבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקֹונה
ׁשּנתּת 'מאה לֹו: ואמר הּמֹוכר ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמעֹות,
העׂשרה, לֹו ּומחזיר הּמּקח נקנה - ּתׁשעים' אּלא אינן ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָלי

ּבמּטלטלין  ּבין ּבקרקע ּבין ׁשנים; ּכּמה אחר .אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ
.Êל מכּורה היא הרי זֹו, ׂשדה 'ּכׁשאמּכר לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהאֹומר

מכרּה זמן ּולאחר ,ּכ על מּידֹו וקנה זּוז', ּבמאה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָמעכׁשו
הראׁשֹון  קנה - ּבמאה קנה לאחר - מנה על ּביֹותר מכרּה . ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

מֹוכר  ׁשּיהיה 'ּכׁשאמּכר', אּלא לֹו אמר ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהאחרֹון;
אּלא  מכר ולא למּכר, רֹוצה היה לא וזה ּתחּלה, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמּדעּתֹו
ׁשּנאנס  ּכמי ונמצא ׁשויּה; על זה ׁשהֹוסיף הּתֹוספת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני

ַָּומכר.
.Á ּכמה מעכׁשו ל קנּויה היא הרי 'ּכׁשאמּכרּנה, לֹו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר

מן  ׁשנים ּפי על אפּלּו - ׁשלׁשה' ּדין ּבית אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּיׁשּומּו
ׁשּיאמרּו עד ׁשלׁשה', ׁשאֹומרין 'ּכמֹו לֹו: אמר ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלׁשה;

ּדין הּׁשלׁשה  ּבית אֹותה ׁשּיׁשּומּו 'ּכמֹו לֹו: אמר אם וכן . ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וימּכר  ויסּכימּו, ּכּלן הארּבעה ׁשּיׁשּומּו עד - ארּבעה' ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשל
אֹותּה ׁשמּו הראׁשֹון. יקנה ּכ ואחר ׁשהסּכימּו; ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלאחר
ׁשלׁשה  ׁשּיבֹואּו 'עד הּמֹוכר: ואמר ארּבעה, אֹו ְְְְֵֶַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
קנּו ׁשהרי לֹו, ׁשֹומעין אין - ויׁשּומּו' ארּבעה אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָאחרים

מעכׁשו. ׁשּמכר ּתחּלה ְְִִֵֶַַָָָָמּידֹו

ט  ¤¤ּפרק
מֹוכר ‡. אּתה 'ּבכּמה הּגזּבר: לֹו ואמר להקּדׁש, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּכיון  - מאה ׁשוה היה אפּלּו - 'ּבעׂשרה' ואמר: זה'? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפץ
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו 'ּבעׂשרה', לגבּהׁשאמר ׁשהאמירה : ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
להדיֹוט. ְְְִִֶָּכמסירה

ההקּדׁשהּגזּבר ·. ׁשּמכר אֹו להקּדׁש, על ׁשּקנה ידֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּלא  ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ּדמים נתן ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעליֹונה.
הּוזלּו ואם ּתֹורה; ּכדין קנה הּוקרּו, אם - הּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָמׁש
חמּור  הדיֹוט ּכח יהיה ולא ,מׁש לא ׁשהרי חֹוזר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּפרֹות,
ּומׁשכֹו הקּדׁש, ׁשל חפץ מכר אם וכן ההקּדׁש. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּכח
ּכח  יהיה ׁשּלא קנה, - החפץ והּוזל ּדמים, נתן ולא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּלֹוקח
ּבֹו, חֹוזר - החפץ הּוקר ואם הקּדׁש. מּכח חמּור ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהדיֹוט
אּלא  נקנה אינֹו וההקּדׁש ּדמים, הּגזּבר לקח לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי
הּגזּבר  ואין לֹו"; וקם הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבכסף,

ׁשּפרע'. 'מי לקּבל ְִֵֶַַַָָחּיב
ּכהקּדׁש‚. הן הרי קטּנים, יתֹומים יתֹומים נכסי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ

הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות, מהן ונמׁשכּו ּפרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמכרּו
נקנין  יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן, חֹוזרין - הּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוהּוקרּו
הדיֹוט  ּכח יהיה לא הּפרֹות, הּוזלּו ּכהקּדׁש; ּבכסף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאּלא

מּכחם. חמּור ִֵָָָֹיתר
ּפרֹותיהן,„. נמׁשכּו לא ועדין הּדמים, לקחּו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין - ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָוהּוקרּו
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ׁשּפרע', 'מי ּומקּבלין חֹוזרין - ּבהן לחזר הּלקֹוח ֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹורצּו
ּכדין  הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם; ׁשאר עם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכדינם
,ּכ ּדינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּתֹורה

ּדמים  להם ׁשּיּתן מי ימצאּו לא למּכר .ּכׁשּיצטרכּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן

ואם  מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה לא - והּוקרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּדמים,
ּכׁשּיצטרכּו להם: רעה ׁשּזֹו חֹוזרין; אינן הּפרֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוזלּו

להם  ׁשּימּכר מי ימצאּו לא ּפרֹות, .לקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹ
.Â- הּפרֹות והּוזלּו הּפרֹות, מׁשכּו ולא הּדמים ְְְְְִֵֵַַַָָָֹנתנּו

מהן  חמּור הדיֹוט ּכח יהיה לא רצּוחֹוזרין; אם - הּוקרּו . ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשאם  ׁשּפרע': 'מי ּומקּבלין חֹוזרין ּבהם, לחזר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹהּמֹוכרים
הּמֹוכר: להם יאמר - הּמעֹות ּבנתינת ׁשּיקנּו דינם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
נעׂשּו ּוכבר ּבאנס, אבדּו אֹו ׁשּלקחּתם הּפרֹות ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ'נׂשרפּו

הּמעֹות'. נתינת מּׁשעת ְְְְִִִֶַַַָּברׁשּותכם
.Ê ּתֹורה ּדין על דבריהם העמידּו ּבּׁשנה, פרקים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

ערב  הם: ואּלּו לבׂשר; צריכין ּכּלן ׁשהעם מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבבׂשר,
ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָיֹום

הּׁשנה  ראׁש וערב העצרת, ׁשֹור,וערב לּטּבח היה ּכיצד? . ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לּתן  ּכדי הּלֹוקח מן אחד ּדינר ולקח דינר, מאה ׁשוה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו
אינֹו - הּׁשֹור ּדמי ּכל לֹו נתקּבצּו ולא ּכׁשּיׁשחט, ּבׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו
ּכרהֹו, ּבעל הּטּבח את מׁשחיטין אּלא ּבֹו, לחזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
מת  אם לפיכ לּלֹוקח; הּבׂשר ולּתן לׁשחט אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוכֹופין

הּלֹוקח. ּברׁשּות מת ְִֵֵַַַהּׁשֹור,

ה'תשע"ה  תשרי ח' חמישי יום
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ׁשאנסּו‡. אפּלּומי הּמּקח, ּדמי את ולקח ׁשּמכר עד הּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ממּכר  ממּכרֹו - ׁשּמכר עד ּבין ּתלּוהּו ּבמּטלטלין ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לקח  ׁשּלא ּפי על ואף ּומקנה, ּגמר אנסֹו ׁשּמּפני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבקרקעֹות;
ׁשּימּכר  קדם מֹודעה מסר אם ,לפיכ העדים. ּבפני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּדמים
אֹו ּפלֹוני חפץ מֹוכר ׁשאני ׁשּזה 'ּדעּו עדים: לׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָואמר
הּממּכר  הרי - אנּוס' ׁשאני מּפני לפלֹוני, ּפלֹונית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָׂשדה
מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ׁשנים, ּכּמה החזיק ואפּלּו ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּבטל;

הּדמים. את ְִִֶַַָּומחזיר
האנס ·. מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים וׁשהּוא ּוצריכין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכתּוב  ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא - וּדאי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנּוס
אינּה היה', אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים 'ואנּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבּה:

ָָמֹודעה.
ּפׁשרה ‚. ּבעֹוׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

אף  - הּמּתנה קדם מֹודעה מסר אם - ּבמחילה אֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
הֹולכין  ׁשאין ּבטלה; הּמּתנה הרי אנּוס, ׁשאינֹו ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
רֹוצה  אינֹו ׁשאם - הּנֹותן ּדעת ּגּלּוי אחר אּלא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמּתנה
והּמחילה, מּתנה; המקּבל קנה לא לּבֹו, ּבכל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלהקנֹות

היא. ִַָָמּתנה
ׁשּמכר,„. עד ּתלהּו אֹו ּבׁשהּכהּו חברֹו את האֹונס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

ּגֹויים  ּביד ּבין לעׂשֹותֹו, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהפחידֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

אנס  זה הרי - ּבידֹו ּפרּדס ּבין ׁשּׂשכר ּבאחד ּומעׂשה . ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ואחר  הּמׂשּכיר, ּביד ׁשטר היה ולא ׁשנים, לעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמחברֹו
לי, ּתמּכרּנּו לא 'אם לֹו: אמר ׁשנים, ׁשלׁש הּׂשֹוכר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאכלֹו
ואמרּו ּבידי'; לקּוח ׁשהּוא ואטען ׂשכירּותֹו ׁשטר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹאכּבׁש
ּתבעֹו אם לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אנס. ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחכמים
ואחר  ׁשלֹו, ׁשהּפרּדס וטען ּבֹו וכפר ּדין, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמׂשּכיר
ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ּכ ואחר מֹודעה, הּמׂשּכיר מסר ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּכ
והן  אנּוס, ׁשהּוא עדים לֹו יׁש ׁשהרי ּבטל; הּממּכר הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וכן  הּמֹודעה. עדי והן ּבפניהם, ּדין ּבבית ּבֹו ׁשּכפר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעדים

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
מּפני ‰. חמסן, הּוא ׁשהרי ּבאּנס, אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לרצֹונֹו ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את והחזק ׁשּכֹופה הּגֹוזל אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
למסר  צרי הּמֹוכר אין - ׁשּגזל ׂשדה לקח ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגזלן,

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָמֹודעה,
.Â הּממּכר ּבאֹותֹו עצמן הן לחּתם להן יׁש - הּמֹודעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי

ּכלּום  ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם אמר ׁשּנמסרה ואפּלּו . ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּמֹודעה  הרי אנס', ּבלא מכרּתי, 'ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלהם
עד  אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּימּכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹקּימת;

מֹוכר'. אני 'ּברצֹוני ְֲִִִֵֶַָׁשאמר:
.Ê ׁשּמסר אחר הּדמים ׁשּלקח ּבפניהם הֹודה אם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו ,ּכ על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמֹודעה
אנּוס  ׁשהּוא ידעּו ּכבר והעדים ׁשּיֹודה, מנה עד אם אבל . ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

להחזיר. חּיב ּבפניהם, ְְְִִִֵֶַַַָָהּדמים
.Á הּמֹודעה הרי הּמֹודעה, ׁשּבּטל הּממּכר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהעידּו

קנין ּבטלה  ׁשּכל יֹודעין, 'היּו הּמֹודעה: לעדי אמר ואם ; ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבטל, ׁשהּכל ּדמֹודעה ּומֹודעה הּמֹודעה לבּטל לֹוקח ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשאני
ואין  יֹודעין, ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואיני
ּבטל, הּממּכר הרי - לעֹולם' האֹונס לזה להקנֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבדעּתי
ׁשּבארנּו. הּדר על הּמֹודעה לבּטל מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָואף
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ּתנאין ‡. והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמקנה,

לקּימן  -ׁשאפׁשר הּקֹונה ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נתקּים  לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה הּתנאין, נתקּימּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻאם
ּבהלכֹות  הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר קנה. לא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהּתנאי,

ִאיׁשּות.
הּדרכים ·. מן ּבדר ּבׁשּקנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

הּתנאי  את לקּים עליו יׁש והרי ּבהם, לא ׁשּקֹונין אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואם  יקנה, זה ּתנאי יתקּים ׁשאם עּמֹו והתנה עּתה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָקנה
קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - יקנה לא יתקּים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

היא אסמכּתא אחר]ׁשּזֹו זמן סמך קנּיתֹו[על סמ ׁשהרי , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
ּגמר  לא ׁשהרי קֹונה, אינּה אסמכּתא וכל ;וכ ּכ ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלעׂשּית

להקנֹותֹו. ְְְִַּבלּבֹו
ּתנאי ‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָּכיצד?

מעּתה  ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיל
ואם  הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

קנה  לא ,הל ולא הּיֹום אֹותֹו ואמר עבר התנה אם אבל . ְְְֲִִַַַַָָָָָָָֹֹ
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לי  ּתביא אם אֹו ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ּתל 'אם  ְְִִִִִִִִִֵֵַָָלֹו:
ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה, ּבית ל אּתן ּפלֹוני, וכ',ּדבר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשהחזיק  ּפי על אף - לֹו הביא אֹו הּיֹום, ּבאֹותֹו עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָוהל
האסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - הּתנאי ׁשּקּים אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבּבית

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
אחזר „. אני 'אם לֹו: ואמר לחברֹו ערבֹון הּנֹותן ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ

ּבי, אחזר אני 'ואם אֹומר: והּלה ,'ל מחּול ערבֹוני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבי,
את  זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם - 'ערבֹונ ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכּפל

אין הערבֹון  - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ּתחת הּוא ׁשהרי , ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לא  ועדין היא אסמכּתא ׁשּזֹו הערבֹון, לכּפל אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמחּיבין

ָָקנה.
מקצ ‰. ׁשּפרע מי ואמר וכן הּׁשטר את והׁשליׁש חֹובֹו, ת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשטרֹו', את ּתן ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ל נתּתי לא 'אם ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלֹו:
ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - נתן ולא זמן, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוהּגיע

היא  .אסמכּתא ְְִַַָ
.Â ׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין הּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

ל אּתן ּכ ּתעׂשה אם אֹו ּכ יהיה 'אם ּובׁשטר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעדים
לא  תעׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמנה
הּדבר, ׁשהיה אֹו ׁשעׂשה ּפי על אף - 'ל אּתן ולא ל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאקנה
לא  - יהיה' לא 'אם אֹו יהיה' 'אם האֹומר ׁשּכל קנה; ְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹלא
ׁשּמא  אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין ּדעּתֹו ׁשהרי והקנה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּגמר

יהיה. ְִֶֹלא
.Ê,ּכלל אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר: ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָּכל

ּכיצד? מעכׁשו. הקנהּו לא להקנֹותֹו, ּגמר לא ׁשאּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוקנה;
וקנּו מעכׁשו', זה ּבית קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ּבאתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'אם
וכן  ׁשּקבע. הּזמן ּבתֹו ּבא אם קנה, זה הרי - ּכ על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּידֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á ׁשהּוא מכירה ּבׁשעת ּופרׁש ׂשדהּו, אֹו חצרֹו ׁשּמכר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכדי  ׁשּנמנע, הּמטר מּפני אֹו ּפלֹוני, למקֹום ליל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמֹוכר
ע  ּכמֹוכר זה הרי - חצרֹו ּבדמי חּטים לפיכ,לקנֹות ּתנאי. ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

נמנע  אֹו והּוזלּו, חּטין ּבאּו אֹו ׁשּמכר, אחר הּמטר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָאם
אֹו לעלֹות לֹו נסּתּיע ׁשּלא אֹו הארץ, לאֹותּה ליל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדר
לֹו ותחזר הּדמים, אֹותן מחזיר זה הרי - החּטים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹלקנֹות
ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ּפרׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקרקעֹו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נעׂשה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי
.Ëּכ ׁשּמּפני ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על אף - סתם הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

מֹוכר  ׁשאינֹו הּדברים ׁשּמראין ּפי על ואף מֹוכר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ
חֹוזר  אינֹו - נעׂשה ולא ,וכ ּכ לעׂשֹות לא אּלא ׁשהרי ; ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים ְְִִֵֵֵֵֶַָָָּפרׁש,

.È מּקח ׁשּתּתן מנת 'על עליו: והתנה לחברֹו, ׁשהקנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמי
ּפלֹוני, לאֹותֹו מכרֹו אֹו נתנֹו אם - לפלֹוני' ּתמּכרּנּו אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָזה
ולא  מכרֹו ׁשּלא אֹו לאחר, ּומכרֹו הּתנאי קּים לא ואם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹקנה;

קנה  לא - לֹו ׁשּקבע ּבּזמן הּלֹוקח נתנֹו אֹו הּמֹוכר וכן . ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
לֹו ּכׁשּיּתן אֹו ּפלֹוני, ּבזמן הּמּקח לֹו ׁשּיחזיר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהתנה

ּכׁשהתנה. ויחזיר קּים, הּמכר הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמעֹות

.‡È:לּלֹוקח ואמר הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר
ׁשל  הּפרֹות הרי - זֹו' קרקע לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ'ּכׁשּיהיּו
ל 'ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: הּלֹוקח לֹו ואמר סתם, לֹו מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמֹוכר.
הּתנאי  הרי - זֹו' קרקע ל אחזיר ואני לי ּתביאם ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָמעֹות,

רּב אבק ּבזה ואין ּפרֹות; אֹוכל והּלֹוקח ׁשהרי קּים, ית, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּבתנאי עצמֹו חּיב ְְְִִִֵֶַַַמּדעּתֹו

.·È מּׁשמעֹון חצר לּה לקנֹות ראּובן ׁשּׁשלחה ּבאּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמעׂשה
'אם  הּׁשליח: לראּובן הּמֹוכר ׁשמעֹון ואמר קרֹובּה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
והׁשיבֹו זֹו', קרקע קרֹובתי ּפלֹונית לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְְֱִִִִִִִֶַַַָָיהיּו
אחים', ּכמֹו קרֹובים ּופלֹונית 'אּתה לֹו: ואמר ְְְְְִִִֵַַַָָראּובן
על  מקּפדת ואינּה ,ל ּתחזיר ׁשהיא קרֹוב הּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
הּׁשליח  זה הרי ואמרּו: חכמים, לפני זה מעׂשה ּובא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה.
ּדברי  על זה קרֹוב ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּכלּום, קנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
ׁשּלא  ונמצא ּברּורה; ּתׁשּובה הׁשיבֹו ׁשּלא מּפני ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹהּׁשליח,

הקנה  ולא ּבזה.ּגמר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹ
.‚È זה הרי חׁשּוב, ּדין ּבבית עליה מּידֹו ׁשּקנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכּתא

יהיה קֹונה  ׁשּלא והּוא ּדין, ּבבית זכּיֹותיו ׁשּיתּפיס והּוא ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֻ
ָאנּוס.

.„Èוקנּו ּדין, ּבבית ׁשֹוברֹו אֹו ׁשטרֹו ׁשהתּפיס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּכיצד?
ּדינֹו, לבעל זה ׁשטר יּנתן ּפלֹוני ּביֹום ּבא לא ׁשאם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּידֹו
אֹו נהר עּכבֹו ואם נֹותנין; אּלּו הרי - ּבא ולא הּיֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהּגיע

יּתנּו לא מּלבֹוא, ׁשּיהיה חלי והּוא ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
חׁשּוב. ּדין ְִֵָּבבית

.ÂË על אף - ּכלל ּתנאי ּבלא לאחר ּבממֹון עצמֹו ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹהמחּיב
ּכמֹו זה ׁשּדבר חּיב; זה הרי ּכלּום, לֹו חּיב היה ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפי

וא  הּוא, 'הוּומּתנה לעדים: האֹומר ּכיצד? אסמכּתא. ינֹו ְְְְֱִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבׁשטר: לֹו ׁשּכתב אֹו מנה', לפלֹוני חּיב ׁשאני עדים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעלי
ׁשאמר  אֹו עדים, ׁשם ׁשאין ּפי על אף מנה', ל חּיב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'הריני
ׁשּלא  ּפי על אף ּבׁשטר', מנה ל חּיב 'הריני עדים: ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלֹו
ׁשאמר  ּכמי זה הרי ּבׁשטר, ואמר הֹואיל - עדי' 'אּתם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמר
מֹודים  ׁשּׁשניהם ּפי על אף לׁשּלם, וחּיב עדים', עלי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'הוּו
חּיב  ׁשהרי ּכלּום; אצלֹו לֹו היה ׁשּלא יֹודעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹוהעדים
וכזה  הערב. ׁשּיׁשּתעּבד ּכמֹו עצמֹו וׁשעּבד וגמר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמֹו,

הּגאֹונים. רב ְִַֹהֹורּו
.ÊË הריני' ׁשאמר: ּכגֹון קצּוב, ׁשאינֹו ּבדבר עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָחּיב

ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשנים' חמׁש לכּסֹות אֹו אֹות לזּון ְְְִִֵֶַַַַָָָָָחּיב
ּדבר  ּכאן ואין היא, מּתנה ּכמֹו ׁשּזֹו נׁשּתעּבד; לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּידֹו,

רּבֹותי. הֹורּו וכן ּבמּתנה. ׁשנתנֹו ּומצּוי ְְְֵֶַַַַָָָָָידּוע
.ÊÈ חּיב ּבּתּה, את זן ׁשּיהיה אׁשּתֹו עם הּפֹוסק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּפני

לדברים  ּדֹומה והּדבר נּׂשּואין, ּבׁשעת ׁשּפסק מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלזּונּה?
ּבאמירה  .הּנקנין ְֲִִִַַָ

.ÁÈהיּו ּכ ּבאסמכּתא, להקנֹות רֹוצין ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשהיּו
ׁשחּיב  ואחר דינרין, מאה לזה חּיב ׁשהּוא מּזה קֹונין ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשין:
ׁשּיעׂשה  אֹו ּכ ׁשּיהיה זמן ׁשּכל חֹובֹו מּבעל קֹונין ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָעצמֹו,
לא  אֹו יהיה לא ואם מעכׁשו, לֹו מחּול הּזה החֹוב הרי ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
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ׁשּפרע', 'מי ּומקּבלין חֹוזרין - ּבהן לחזר הּלקֹוח ֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹורצּו
ּכדין  הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם; ׁשאר עם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכדינם
,ּכ ּדינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּתֹורה

ּדמים  להם ׁשּיּתן מי ימצאּו לא למּכר .ּכׁשּיצטרכּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן

ואם  מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה לא - והּוקרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּדמים,
ּכׁשּיצטרכּו להם: רעה ׁשּזֹו חֹוזרין; אינן הּפרֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוזלּו

להם  ׁשּימּכר מי ימצאּו לא ּפרֹות, .לקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹ
.Â- הּפרֹות והּוזלּו הּפרֹות, מׁשכּו ולא הּדמים ְְְְְִֵֵַַַָָָֹנתנּו

מהן  חמּור הדיֹוט ּכח יהיה לא רצּוחֹוזרין; אם - הּוקרּו . ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשאם  ׁשּפרע': 'מי ּומקּבלין חֹוזרין ּבהם, לחזר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹהּמֹוכרים
הּמֹוכר: להם יאמר - הּמעֹות ּבנתינת ׁשּיקנּו דינם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיהיה
נעׂשּו ּוכבר ּבאנס, אבדּו אֹו ׁשּלקחּתם הּפרֹות ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ'נׂשרפּו

הּמעֹות'. נתינת מּׁשעת ְְְְִִִֶַַַָּברׁשּותכם
.Ê ּתֹורה ּדין על דבריהם העמידּו ּבּׁשנה, פרקים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

ערב  הם: ואּלּו לבׂשר; צריכין ּכּלן ׁשהעם מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבבׂשר,
ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָיֹום

הּׁשנה  ראׁש וערב העצרת, ׁשֹור,וערב לּטּבח היה ּכיצד? . ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לּתן  ּכדי הּלֹוקח מן אחד ּדינר ולקח דינר, מאה ׁשוה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו
אינֹו - הּׁשֹור ּדמי ּכל לֹו נתקּבצּו ולא ּכׁשּיׁשחט, ּבׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו
ּכרהֹו, ּבעל הּטּבח את מׁשחיטין אּלא ּבֹו, לחזר ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
מת  אם לפיכ לּלֹוקח; הּבׂשר ולּתן לׁשחט אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוכֹופין

הּלֹוקח. ּברׁשּות מת ְִֵֵַַַהּׁשֹור,

ה'תשע"ה  תשרי ח' חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשאנסּו‡. אפּלּומי הּמּקח, ּדמי את ולקח ׁשּמכר עד הּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ממּכר  ממּכרֹו - ׁשּמכר עד ּבין ּתלּוהּו ּבמּטלטלין ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לקח  ׁשּלא ּפי על ואף ּומקנה, ּגמר אנסֹו ׁשּמּפני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבקרקעֹות;
ׁשּימּכר  קדם מֹודעה מסר אם ,לפיכ העדים. ּבפני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּדמים
אֹו ּפלֹוני חפץ מֹוכר ׁשאני ׁשּזה 'ּדעּו עדים: לׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָואמר
הּממּכר  הרי - אנּוס' ׁשאני מּפני לפלֹוני, ּפלֹונית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָׂשדה
מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ׁשנים, ּכּמה החזיק ואפּלּו ְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּבטל;

הּדמים. את ְִִֶַַָּומחזיר
האנס ·. מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים וׁשהּוא ּוצריכין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכתּוב  ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא - וּדאי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנּוס
אינּה היה', אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים 'ואנּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבּה:

ָָמֹודעה.
ּפׁשרה ‚. ּבעֹוׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

אף  - הּמּתנה קדם מֹודעה מסר אם - ּבמחילה אֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
הֹולכין  ׁשאין ּבטלה; הּמּתנה הרי אנּוס, ׁשאינֹו ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
רֹוצה  אינֹו ׁשאם - הּנֹותן ּדעת ּגּלּוי אחר אּלא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמּתנה
והּמחילה, מּתנה; המקּבל קנה לא לּבֹו, ּבכל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹלהקנֹות

היא. ִַָָמּתנה
ׁשּמכר,„. עד ּתלהּו אֹו ּבׁשהּכהּו חברֹו את האֹונס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

ּגֹויים  ּביד ּבין לעׂשֹותֹו, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהפחידֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

אנס  זה הרי - ּבידֹו ּפרּדס ּבין ׁשּׂשכר ּבאחד ּומעׂשה . ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ואחר  הּמׂשּכיר, ּביד ׁשטר היה ולא ׁשנים, לעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמחברֹו
לי, ּתמּכרּנּו לא 'אם לֹו: אמר ׁשנים, ׁשלׁש הּׂשֹוכר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשאכלֹו
ואמרּו ּבידי'; לקּוח ׁשהּוא ואטען ׂשכירּותֹו ׁשטר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹאכּבׁש
ּתבעֹו אם לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אנס. ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹחכמים
ואחר  ׁשלֹו, ׁשהּפרּדס וטען ּבֹו וכפר ּדין, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמׂשּכיר
ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ּכ ואחר מֹודעה, הּמׂשּכיר מסר ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּכ
והן  אנּוס, ׁשהּוא עדים לֹו יׁש ׁשהרי ּבטל; הּממּכר הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
וכן  הּמֹודעה. עדי והן ּבפניהם, ּדין ּבבית ּבֹו ׁשּכפר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעדים

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
מּפני ‰. חמסן, הּוא ׁשהרי ּבאּנס, אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לרצֹונֹו ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את והחזק ׁשּכֹופה הּגֹוזל אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
למסר  צרי הּמֹוכר אין - ׁשּגזל ׂשדה לקח ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגזלן,

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָמֹודעה,
.Â הּממּכר ּבאֹותֹו עצמן הן לחּתם להן יׁש - הּמֹודעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי

ּכלּום  ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם אמר ׁשּנמסרה ואפּלּו . ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּמֹודעה  הרי אנס', ּבלא מכרּתי, 'ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלהם
עד  אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּימּכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹקּימת;

מֹוכר'. אני 'ּברצֹוני ְֲִִִֵֶַָׁשאמר:
.Ê ׁשּמסר אחר הּדמים ׁשּלקח ּבפניהם הֹודה אם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו ,ּכ על ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמֹודעה
אנּוס  ׁשהּוא ידעּו ּכבר והעדים ׁשּיֹודה, מנה עד אם אבל . ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

להחזיר. חּיב ּבפניהם, ְְְִִִֵֶַַַָָהּדמים
.Á הּמֹודעה הרי הּמֹודעה, ׁשּבּטל הּממּכר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהעידּו

קנין ּבטלה  ׁשּכל יֹודעין, 'היּו הּמֹודעה: לעדי אמר ואם ; ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבטל, ׁשהּכל ּדמֹודעה ּומֹודעה הּמֹודעה לבּטל לֹוקח ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשאני
ואין  יֹודעין, ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואיני
ּבטל, הּממּכר הרי - לעֹולם' האֹונס לזה להקנֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבדעּתי
ׁשּבארנּו. הּדר על הּמֹודעה לבּטל מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָואף

יא  ¤¤ּפרק
ּתנאין ‡. והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּמקנה,

לקּימן  -ׁשאפׁשר הּקֹונה ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נתקּים  לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה הּתנאין, נתקּימּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻאם
ּבהלכֹות  הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר קנה. לא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהּתנאי,

ִאיׁשּות.
הּדרכים ·. מן ּבדר ּבׁשּקנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

הּתנאי  את לקּים עליו יׁש והרי ּבהם, לא ׁשּקֹונין אם אבל . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואם  יקנה, זה ּתנאי יתקּים ׁשאם עּמֹו והתנה עּתה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָקנה
קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - יקנה לא יתקּים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

היא אסמכּתא אחר]ׁשּזֹו זמן סמך קנּיתֹו[על סמ ׁשהרי , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
ּגמר  לא ׁשהרי קֹונה, אינּה אסמכּתא וכל ;וכ ּכ ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלעׂשּית

להקנֹותֹו. ְְְִַּבלּבֹו
ּתנאי ‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָּכיצד?

מעּתה  ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיל
ואם  הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

קנה  לא ,הל ולא הּיֹום אֹותֹו ואמר עבר התנה אם אבל . ְְְֲִִַַַַָָָָָָָֹֹ
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לי  ּתביא אם אֹו ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ּתל 'אם  ְְִִִִִִִִִֵֵַָָלֹו:
ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה, ּבית ל אּתן ּפלֹוני, וכ',ּדבר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשהחזיק  ּפי על אף - לֹו הביא אֹו הּיֹום, ּבאֹותֹו עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָוהל
האסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - הּתנאי ׁשּקּים אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹּבּבית

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
אחזר „. אני 'אם לֹו: ואמר לחברֹו ערבֹון הּנֹותן ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ

ּבי, אחזר אני 'ואם אֹומר: והּלה ,'ל מחּול ערבֹוני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבי,
את  זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם - 'ערבֹונ ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכּפל

אין הערבֹון  - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ּתחת הּוא ׁשהרי , ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
לא  ועדין היא אסמכּתא ׁשּזֹו הערבֹון, לכּפל אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמחּיבין

ָָקנה.
מקצ ‰. ׁשּפרע מי ואמר וכן הּׁשטר את והׁשליׁש חֹובֹו, ת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשטרֹו', את ּתן ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ל נתּתי לא 'אם ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלֹו:
ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - נתן ולא זמן, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוהּגיע

היא  .אסמכּתא ְְִַַָ
.Â ׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין הּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

ל אּתן ּכ ּתעׂשה אם אֹו ּכ יהיה 'אם ּובׁשטר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעדים
לא  תעׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמנה
הּדבר, ׁשהיה אֹו ׁשעׂשה ּפי על אף - 'ל אּתן ולא ל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאקנה
לא  - יהיה' לא 'אם אֹו יהיה' 'אם האֹומר ׁשּכל קנה; ְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹלא
ׁשּמא  אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין ּדעּתֹו ׁשהרי והקנה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּגמר

יהיה. ְִֶֹלא
.Ê,ּכלל אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר: ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָּכל

ּכיצד? מעכׁשו. הקנהּו לא להקנֹותֹו, ּגמר לא ׁשאּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוקנה;
וקנּו מעכׁשו', זה ּבית קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ּבאתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'אם
וכן  ׁשּקבע. הּזמן ּבתֹו ּבא אם קנה, זה הרי - ּכ על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּידֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á ׁשהּוא מכירה ּבׁשעת ּופרׁש ׂשדהּו, אֹו חצרֹו ׁשּמכר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכדי  ׁשּנמנע, הּמטר מּפני אֹו ּפלֹוני, למקֹום ליל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמֹוכר
ע  ּכמֹוכר זה הרי - חצרֹו ּבדמי חּטים לפיכ,לקנֹות ּתנאי. ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

נמנע  אֹו והּוזלּו, חּטין ּבאּו אֹו ׁשּמכר, אחר הּמטר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָאם
אֹו לעלֹות לֹו נסּתּיע ׁשּלא אֹו הארץ, לאֹותּה ליל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדר
לֹו ותחזר הּדמים, אֹותן מחזיר זה הרי - החּטים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹלקנֹות
ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ּפרׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקרקעֹו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נעׂשה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי
.Ëּכ ׁשּמּפני ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על אף - סתם הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

מֹוכר  ׁשאינֹו הּדברים ׁשּמראין ּפי על ואף מֹוכר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ
חֹוזר  אינֹו - נעׂשה ולא ,וכ ּכ לעׂשֹות לא אּלא ׁשהרי ; ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים ְְִִֵֵֵֵֶַָָָּפרׁש,

.È מּקח ׁשּתּתן מנת 'על עליו: והתנה לחברֹו, ׁשהקנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמי
ּפלֹוני, לאֹותֹו מכרֹו אֹו נתנֹו אם - לפלֹוני' ּתמּכרּנּו אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָזה
ולא  מכרֹו ׁשּלא אֹו לאחר, ּומכרֹו הּתנאי קּים לא ואם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹקנה;

קנה  לא - לֹו ׁשּקבע ּבּזמן הּלֹוקח נתנֹו אֹו הּמֹוכר וכן . ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
לֹו ּכׁשּיּתן אֹו ּפלֹוני, ּבזמן הּמּקח לֹו ׁשּיחזיר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהתנה

ּכׁשהתנה. ויחזיר קּים, הּמכר הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמעֹות

.‡È:לּלֹוקח ואמר הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר
ׁשל  הּפרֹות הרי - זֹו' קרקע לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ'ּכׁשּיהיּו
ל 'ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: הּלֹוקח לֹו ואמר סתם, לֹו מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמֹוכר.
הּתנאי  הרי - זֹו' קרקע ל אחזיר ואני לי ּתביאם ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָמעֹות,

רּב אבק ּבזה ואין ּפרֹות; אֹוכל והּלֹוקח ׁשהרי קּים, ית, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּבתנאי עצמֹו חּיב ְְְִִִֵֶַַַמּדעּתֹו

.·È מּׁשמעֹון חצר לּה לקנֹות ראּובן ׁשּׁשלחה ּבאּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמעׂשה
'אם  הּׁשליח: לראּובן הּמֹוכר ׁשמעֹון ואמר קרֹובּה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
והׁשיבֹו זֹו', קרקע קרֹובתי ּפלֹונית לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְְֱִִִִִִִֶַַַָָיהיּו
אחים', ּכמֹו קרֹובים ּופלֹונית 'אּתה לֹו: ואמר ְְְְְִִִֵַַַָָראּובן
על  מקּפדת ואינּה ,ל ּתחזיר ׁשהיא קרֹוב הּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
הּׁשליח  זה הרי ואמרּו: חכמים, לפני זה מעׂשה ּובא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה.
ּדברי  על זה קרֹוב ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּכלּום, קנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
ׁשּלא  ונמצא ּברּורה; ּתׁשּובה הׁשיבֹו ׁשּלא מּפני ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹהּׁשליח,

הקנה  ולא ּבזה.ּגמר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹ
.‚È זה הרי חׁשּוב, ּדין ּבבית עליה מּידֹו ׁשּקנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכּתא

יהיה קֹונה  ׁשּלא והּוא ּדין, ּבבית זכּיֹותיו ׁשּיתּפיס והּוא ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֻ
ָאנּוס.

.„Èוקנּו ּדין, ּבבית ׁשֹוברֹו אֹו ׁשטרֹו ׁשהתּפיס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּכיצד?
ּדינֹו, לבעל זה ׁשטר יּנתן ּפלֹוני ּביֹום ּבא לא ׁשאם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּידֹו
אֹו נהר עּכבֹו ואם נֹותנין; אּלּו הרי - ּבא ולא הּיֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהּגיע

יּתנּו לא מּלבֹוא, ׁשּיהיה חלי והּוא ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
חׁשּוב. ּדין ְִֵָּבבית

.ÂË על אף - ּכלל ּתנאי ּבלא לאחר ּבממֹון עצמֹו ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹהמחּיב
ּכמֹו זה ׁשּדבר חּיב; זה הרי ּכלּום, לֹו חּיב היה ׁשּלא ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפי

וא  הּוא, 'הוּומּתנה לעדים: האֹומר ּכיצד? אסמכּתא. ינֹו ְְְְֱִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ּבׁשטר: לֹו ׁשּכתב אֹו מנה', לפלֹוני חּיב ׁשאני עדים ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעלי
ׁשאמר  אֹו עדים, ׁשם ׁשאין ּפי על אף מנה', ל חּיב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'הריני
ׁשּלא  ּפי על אף ּבׁשטר', מנה ל חּיב 'הריני עדים: ּבפני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלֹו
ׁשאמר  ּכמי זה הרי ּבׁשטר, ואמר הֹואיל - עדי' 'אּתם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמר
מֹודים  ׁשּׁשניהם ּפי על אף לׁשּלם, וחּיב עדים', עלי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'הוּו
חּיב  ׁשהרי ּכלּום; אצלֹו לֹו היה ׁשּלא יֹודעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹוהעדים
וכזה  הערב. ׁשּיׁשּתעּבד ּכמֹו עצמֹו וׁשעּבד וגמר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמֹו,

הּגאֹונים. רב ְִַֹהֹורּו
.ÊË הריני' ׁשאמר: ּכגֹון קצּוב, ׁשאינֹו ּבדבר עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָחּיב

ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשנים' חמׁש לכּסֹות אֹו אֹות לזּון ְְְִִֵֶַַַַָָָָָחּיב
ּדבר  ּכאן ואין היא, מּתנה ּכמֹו ׁשּזֹו נׁשּתעּבד; לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמּידֹו,

רּבֹותי. הֹורּו וכן ּבמּתנה. ׁשנתנֹו ּומצּוי ְְְֵֶַַַַָָָָָידּוע
.ÊÈ חּיב ּבּתּה, את זן ׁשּיהיה אׁשּתֹו עם הּפֹוסק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּפני

לדברים  ּדֹומה והּדבר נּׂשּואין, ּבׁשעת ׁשּפסק מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלזּונּה?
ּבאמירה  .הּנקנין ְֲִִִַַָ

.ÁÈהיּו ּכ ּבאסמכּתא, להקנֹות רֹוצין ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשהיּו
ׁשחּיב  ואחר דינרין, מאה לזה חּיב ׁשהּוא מּזה קֹונין ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשין:
ׁשּיעׂשה  אֹו ּכ ׁשּיהיה זמן ׁשּכל חֹובֹו מּבעל קֹונין ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָעצמֹו,
לא  אֹו יהיה לא ואם מעכׁשו, לֹו מחּול הּזה החֹוב הרי ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
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ּבֹו עצמֹו ׁשחּיב ּבּממֹון ּתֹובעֹו הריני זה יעׂשה, ּדר ועל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבׁשּדּוכין, לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין הּתנאין ּבכל עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָהיינּו

להם. הּדֹומין הּדברים ְְִִֶַַָָָּובכל

יב  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. חברֹו, את להֹונֹות לּקֹונה אֹו לּמֹוכר ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָאסּור

אל  - עמית מּיד קנה אֹו ,לעמית ממּכר תמּכרּו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹ"וכי
לא  על עֹובר ׁשהּוא ּפי על ואף אחיו". את איׁש ְִִִֵֶֶַַַָֹּתֹונּו

להּׁשבֹון ׁשּנּתן מּפני לֹוקה, אינֹו ּובין [להשיב]תעׂשה, ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
חּיב  - הֹוניה זה ּבממּכר ׁשּיׁש ידע ׁשּלא ּבין ּבמזיד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹונה

ְִָלהׁשיב.
ׁשתּות·. להׁשיב? חּיב ויהיה ההֹוניה ּתהיה [ששית]ּכּמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

אֹו[בדיוק]ּבׁשוה ּבחמּׁשה, ׁשּׁשה ׁשוה ׁשּמכר הרי ּכיצד? . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשוה  אֹו ּבׁשּׁשה, חמּׁשה ׁשוה אֹו ּבׁשבעה, ׁשּׁשה ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָׁשוה
הּמֹונה  וחּיב הּמּקח, ונקנה הֹוניה; ז ֹו הרי - ּבׁשּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשבעה

לּמתאּנה. ּכּלּה ההֹוניה את ְְְִִֶֶַַַַָָָֻלהחזיר
ּבכל‚. מּזה ּפחֹות ההֹוניה ׁשוה היתה ׁשּמכר ּכגֹון ׁשהּוא, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּופרּוטה ּבחמּׁשים ּדינר  ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשים
ּבֹו למחל הּכל ּדר מּׁשתּות, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִִֶֶֶַָָֹֹ

ּכגֹון „. ׁשהּוא, ּבכל הׁשתּות על יתרה ההֹוניה ְְְְְֵֶַַַָָָָָָהיתה
הּמּקח, ּבטל - ּפרּוטה ּפחֹות ּבחמּׁשים ׁשּׁשים ׁשוה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמכר

ּכלל  יקנה ולא החפץ להחזיר יכֹול הּמֹונה והּמתאּנה אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּבטל  ּפי על אף וקּבל, זה רצה אם לחזר יכֹול אינֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו
יתר  ההֹוניה ׁשּתהיה עד להחזיר, חּיב הּמֹונה אין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמּקח.
ׁשאין  מחזיר, אינֹו - ּבׁשוה ּפרּוטה היתה ּפרּוטה; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָעל

לפרּוטֹות. ְִָָהֹוניה
לבּטל ‰. אֹו ההֹוניה, ולתּבע לחזר לֹו יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹעד

לקרֹובֹו אֹו לתּגר ׁשּיראה ּכדי עד יתר הּמּקח? ׁשהה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חֹוזר. אינֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה לקח אפּלּו - זה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

.Âּבידֹו הּמּקח ׁשהרי ּבלֹוקח, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה
צרי ואין לעֹולם; ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָּומראהּו.
ׁשּיראה  עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ּבבּטּול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלֹומר

ׁשּנמּכר  ּבמינֹוּכמֹותֹו ׁשאין ּדבר הּמּקח היה אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
זה  הרי - ּבהן וכּיֹוצא הּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ּכּלֹו והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּנּוי
ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד אּלא חֹוזר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינֹו

.Ê ּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן
מחל  ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -. ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ

.Á ּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ - להדיֹוט ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
ּבקי  הֹוניה ׁשהּוא יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ְְְַּבמטּבעֹות.
.Ë ּדינר ועׂשרים ּבארּבעה זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?

וצרפּה ּכסף, ּבׁשמֹונה [והחליפה]ׁשל אֹו ּדינר, ּבעׂשרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ
זה  על יתר היה ההֹוניה; את מחזיר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָועׂשרים

מששית] הּצרּוף[יותר ּבטל מּכאן [ההחלפה], ּפחֹות ; ִֵֵַָָָ
מששית] מחילה.[פחות ,ְִָ

.È מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ההֹוניה  מחזיר - ּבמׁשקל לא ּבמנין .הּסלעים ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹ

.‡È ּבּכרּכים הּסלע אֹו הּדינר להחזיר לֹו יׁש מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד
הּׁשלחני [בערים] ׁשאין ּבּכפרים לׁשלחני. ׁשּיראה ּכדי עד ?ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ

מּכיר  ׁשאין ׁשּבתֹות; ערבי עד להחזיר לֹו יׁש ׁשם, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצּוי
למֹוכר  הּדין והּוא הּׁשלחני. אּלא ודמיה וחסרֹונּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּסלע

אבנים  אֹו לחזר,ספרים, לּלֹוקח ׁשּיׁש - ּומרּגלּיֹות טֹובֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מקֹום  ּבכל ּבהן הּבקיאין לּתּגרים אֹותם ׁשּיראה ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
לא  אם ,לפיכ אּלּו. ּבדברים ּבקיאים הּכל ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשהן;
אֹו אחר, למקֹום הּמּקח והֹולי הּמדינה, ּבאֹותּה מּכיר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָהיה
זה  הרי - ׁשּטעה והֹודיעֹו מרּבה, זמן לאחר הּבקי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבא

ֵחֹוזר.
.·Èאפּלּו מּכירּה, היה אם - לחברֹו חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן

אפׁשר  היה ואם מחזירּה; זה הרי - חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמן  לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ,להֹוציאּה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא
.‚È ּבטל הּמּקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

עד  לקרֹובֹו, אֹו לתּגר להראֹותֹו הסּפיק ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּכמֹו
הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול ל ֹוקח - ּבׁשבע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוקר
היית  לא הֹוניתני, לא 'אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹׁשהרי
החֹוטא  יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה לחזר, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיכֹול

ְִָנׂשּכר'?!.
.„Èּבׁשלׁש ועמד וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

הּמֹוכר  לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר  -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבי' ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני 'לא .לּלֹוקח: ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹ

.ÂË עד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר
האחת  להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר

וחּי הּמּקח, נקנה ׁשהרי הֹוניה; ּוכׁשהֹוקיר,ׁשל להחזיר; ב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הֹוקיר  לֹוקח והּוזלּוּברׁשּות ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשל  אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹועמדּו
הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמּקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהֹוניה;

ה'תשע"ה  תשרי ט' שישי יום

יג  ¤¤ּפרק
מחט ‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָהּמחליף

ּבּמחט  רֹוצה ׁשּזה הֹוניה, לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשריֹון,
ׁשּׁשמּו ּבין ּבפרֹות, ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשריֹון; מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹותר
יׁש - הּמכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה קדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹותם

הֹוניה  .להן ֶָָָ
אכסרה·. ּבדמים מדה]הּלֹוקח ּבמעֹות [ללא ׁשחפן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּקֹונה  ּפי על אף - ּבאּלּו' ּפרת לי 'מכר לֹו: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹואמר
הּדין  והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוניה ּומחזיר קנה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבחליפין,
ּומחזיר  ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע אכסרה ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָללֹוקח
הֹוניה, לֹו אין - תׁשמיׁשֹו ּכלי ׁשּמכר הּבית ּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹוניה.
ּכלי  את לֹו מֹוכר היה לא ּבדמים, לֹו הרּבּו לא ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשאּלּו

ְִַּתׁשמיׁשֹו.
לֹו‚. יׁש אֹוניה', עלי ל ׁשאין מנת 'על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

הֹוניה  יֹודע עליו ׁשאינֹו ּבסתם, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
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אמר  אם לֹומר צרי ואין ׁשּימחל. ּכדי ּבֹו יׁש הֹוניה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכּמה
ּבמפרׁש אבל ּבֹו. יׁש ׁשהרי הֹוניה', ּבֹו ׁשאין מנת 'על ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו:

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה, לֹו אין -ְְֵֶֶַַָָָָָ
נֹותן „. ׁשאני זה 'חפץ לּלֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד?

ׁשאין  מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,
לֹוקח  וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - 'ל מֹוכר אני הֹוניה, ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָל
אני  יֹודע ּבמאה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה 'חפץ לּמֹוכר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר
לֹוקח  אני הֹוניה, עלי ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה

הֹוניה  עליו לֹו אין - 'מּמ. ְִֵָָָָ
אֹוניה ‰. עליו לֹו אין ּבאמּונה, ונֹותן 'חפץ הּנֹוׂשא ּכיצד? . ְֱֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו אין - ּבֹו' מׂשּתּכר אני וכ וכ לקחּתיו, וכ ּבכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
הֹוניה. ָָָָעליו

.Âאֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, ונֹותן הּנֹוׂשא ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
ּבאמּונה  הרע את יחׁשב לא - אחד ּבממּכר רּבים ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבגדים
וזה  זה אֹו ּבאמּונה וזה זה אֹו אּלא ּבׁשויֹו, הּיפה ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָואת

הּכּתףּבׁשויֹו ׂשכר הּמּקח על להעלֹות לֹו ויׁש ,[סבל]. ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָ
החּמר החמור]ּוׂשכר הּפנּדק[בעל ּוׂשכר אבל [מלון], . ְְְֲַַַַַָָָֻ

אינֹו - ּכפֹועל ׁשהּוא מּפני לֹו, מעלה אינ ֹו עצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַׂשכר
וכ ּכ' לֹו: ואֹומר מפרׁש אּלא הּמּקח, על אֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָמֹוסיף

מׂשּתּכר'. ְֲִִֵַאני
.Ê הֹוניה לֹו אין - וגֹוי הּגֹוי אחיו". את "איׁש ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

יהיה  לא ׁשּלנּו; ּכּדינין ההֹוניה מחזיר יׂשראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהֹונה
מּיׂשראל. חמּור ְִִֵֶָָזה

.Á,והעבדים הּקרקעֹות, הֹוניה: להן ׁשאין דברים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלּו
וההקּדׁשֹות  אֹווהּׁשטרֹות, ּבדינר, אלף ׁשוה מכר אפּלּו ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מּיד  קנה "אֹו ׁשּנאמר: הֹוניה; ּבהן אין - ּבאלף ּדינר ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשוה
ויצאּו הקרקעֹות, יצאּו ליד; מּיד הּנקנה ּדבר - "ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָעמית
קנּוי  ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ׁשהקׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻעבדים
,"עמית" ׁשנאמר: הקּדׁשֹות, ויצאּו ׁשּבהן, לראיה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

הקּדׁש. ְְֵֶֹולא
.Ëעצמֹו נכסי ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים הּׁשליח ּבּמה אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

חֹוזר. - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה
ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין ׁשּכן לי יתומים]ויראה נכסי על [ממונה ְְְִִֵֵֶֶַַָ

חֹוזר; - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה
יחיד. ׁשהּוא מּפני ּדין, לבית ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֶֶָואינֹו

.È ּבין ּבקרקעֹות ּבין וטעּו, יתֹומים נכסי ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבית
מחילה  זֹו הרי מּׁשתּות, ּבפחֹות טעּו אם - ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבמּטלטלין

ט  לבּטל ּכהדיֹוט; ׁשּלא רצּו ואם הּמּקח. ּבטל ּבׁשתּות, עּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הדיֹוט  ּכח יהיה לא מחזירין; - ההֹוניה ויחזירּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּממּכר,

מהן  .חמּור ֵֶָ
.‡È ׁשל עבדים אֹו קרקע ׁשּמכרּו ּדין ׁשּבית לי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה

ּבהן; לחזר יכֹול הּלֹוקח אין ּבמאתים, מנה ׁשוה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיתֹומים
הּדין  וכן הּיתֹומים. מּכח חמּור ההדיֹוט ּכח יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹלא
יכֹול  הּלֹוקח ׁשאין - ועבדים קרקע ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבאּפֹוטרֹוּפֹוס

ההדיֹוט  ּכדין ּבהֹוניה, .לחזר ְְְֲִֶַַָָֹ
.·È ּכלקֹוחֹות הן הרי מּטלטלין, ׁשחלקּו והּׁשּתפין :האחין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

על  יתר ּכלּום; מחזיר ואין מּקח נקנה מּׁשתּות, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּפחֹות

התנּו ואם אֹוניה. ּומחזיר קנה ׁשתּות, מּקח; ּבטל ְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשתּות,
ּבטלה  - ּבׁשתּות וטעּו הּדּינין, ּבׁשּום ׁשּיחלקּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביניהם
- ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו ׁשּׁשמּו ׁשהּדּינין ְְֲֲִִִֶֶַַָָָחלּוקה;

ּבטל. ְִֵָָמכרם
.‚Èוהּסיף והּמרּגלּיֹות, -[חרב]הּבהמה, הּתֹורה וספר , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּדבר  ל אין הֹוניה. ּבהן ויׁש מּטלטלין, ּכׁשאר הם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי
והּוא, חכמים. ׁשּמנּו דברים מארּבעה חּוץ הֹוניה, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו ּבנכסי קֹונה אֹו מֹוכר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשּיהיה
.„È לק ׁשאין אין ּכׁשם קרקע ׂשכירּות ּכ - הֹוניה רקעֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

רפת  אֹו ּבׁשנה, ּבדינר ּגדֹול טרקלין ׂשכר אפּלּו הֹוניה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָלֹו
הֹוניה  לֹו אין - יֹום ּבכל ּבדינר .קטּנה ְְְִֵַָָָָָ

.ÂË ּבין ּבקרקע ּבין עּמֹו, לעׂשֹות הּפֹועל את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַהּׂשֹוכר
לזמן  אֹותֹו ּכקֹונה ׁשהּוא מּפני הֹוניה, לֹו אין - .ּבמּטלטלין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הֹוניה. ּבהן אין ֲִֵֶַָָָָועבדים,
.ÊË הראּוי זרע ּבה 'זרעּתי ואֹומר: קרקע, לֹו לזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹׂשכרֹו

- לּה הראּוי מן ּפחֹות ּבּה ׁשּזרע והעידּו עדים ּובאּו ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָלּה',
לֹו אין אֹו הּזרע, מּפני הֹוניה, לֹו יׁש אם ספק זה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

הּקרקע  מּפני וכן הֹוניה, נתּבע; מּיד מֹוציאין אין ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּקרקע  צד מּפני הּסת, ׁשבּועת אּלא אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאין

ּכאן. ֵֶָׁשּיׁש
.ÊÈ;אֹוניה להן יׁש הּבהמה, את אֹו הּכלי את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשֹוכר

הֹוניה  ּבּה יׁש ואם היא. יֹומּה ּבת מכירה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּׂשכירּות,
מׂשּכיר  ׁשהתאּנה ּבין ׂשֹוכר ׁשהתאּנה ּבין יתר, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשתּות

מרּבה  זמן לאחר ואפּלּו הֹוניה, מחזיר זה הרי -. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
.ÁÈ ׁשּקּבל ּכגֹון ּכיצד? הֹוניה. לֹו יׁש ׁשהּקּבלן לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנראה

ּבׁש זה חלּוק לתּפר אֹו זּוזים, ּבעׂשרה זה ּבגד לארג ני עליו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
קּבלן  ּבין מּׁשניהן, אחד וכל הֹוניה; לֹו יׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזּוזים

ּכמֹוכר. לעֹולם חֹוזר - הּבגד ּבעל ְְֵֵֵֶֶַַַָּבין

יד  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וכּכבר ּכ' ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לקחּתי  'זה אמר: אפּלּו הֹוניה. ל ֹו אין - מׂשּתּכר' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאני
לפסק  חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. מֹוכר', אני ּובעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבסלע

מחיר]הּׁשערים יהיה [לקבוע ולא ;לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד , ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹ
ּבלבד  ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל מׂשּתּכר ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יׂשּתּכר ולא ּבׂשכרן, להן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיפסקּו

נפׁש,·. חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה
העּקרין אבל ּוסלתֹות. ׁשמנים יינֹות ּכגֹון [שורשים]ּכגֹון , ְְְְֲִִִֵָָָָָ

להן  ּפֹוסקין אין - ּבהן וכּיֹוצא והּלבֹונה והּקשט ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהחמס
ּׁשּירצה. מה ּכל הּמׂשּתּכר יׂשּתּכר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשער,

הראׁשֹון ‚. הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין
ּבלבד  ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבׂשכר, מֹוכרן .הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבהן „. ׁשּיׁש ּבדברים יׂשראל ּבארץ סחֹורה לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור
מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי

ּבזֹול  ׁשּימּכרּו ּכדי מּתר ּומֹוכר, מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ
ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהׂשּתּכר

אֹוצרין‰. ּבארץ [אוגרים]אין נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
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ּבֹו עצמֹו ׁשחּיב ּבּממֹון ּתֹובעֹו הריני זה יעׂשה, ּדר ועל . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבׁשּדּוכין, לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין הּתנאין ּבכל עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָהיינּו

להם. הּדֹומין הּדברים ְְִִֶַַָָָּובכל

יב  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. חברֹו, את להֹונֹות לּקֹונה אֹו לּמֹוכר ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָאסּור

אל  - עמית מּיד קנה אֹו ,לעמית ממּכר תמּכרּו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹ"וכי
לא  על עֹובר ׁשהּוא ּפי על ואף אחיו". את איׁש ְִִִֵֶֶַַַָֹּתֹונּו

להּׁשבֹון ׁשּנּתן מּפני לֹוקה, אינֹו ּובין [להשיב]תעׂשה, ; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
חּיב  - הֹוניה זה ּבממּכר ׁשּיׁש ידע ׁשּלא ּבין ּבמזיד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹונה

ְִָלהׁשיב.
ׁשתּות·. להׁשיב? חּיב ויהיה ההֹוניה ּתהיה [ששית]ּכּמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

אֹו[בדיוק]ּבׁשוה ּבחמּׁשה, ׁשּׁשה ׁשוה ׁשּמכר הרי ּכיצד? . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשוה  אֹו ּבׁשּׁשה, חמּׁשה ׁשוה אֹו ּבׁשבעה, ׁשּׁשה ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָׁשוה
הּמֹונה  וחּיב הּמּקח, ונקנה הֹוניה; ז ֹו הרי - ּבׁשּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשבעה

לּמתאּנה. ּכּלּה ההֹוניה את ְְְִִֶֶַַַַָָָֻלהחזיר
ּבכל‚. מּזה ּפחֹות ההֹוניה ׁשוה היתה ׁשּמכר ּכגֹון ׁשהּוא, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּופרּוטה ּבחמּׁשים ּדינר  ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשים
ּבֹו למחל הּכל ּדר מּׁשתּות, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִִֶֶֶַָָֹֹ

ּכגֹון „. ׁשהּוא, ּבכל הׁשתּות על יתרה ההֹוניה ְְְְְֵֶַַַָָָָָָהיתה
הּמּקח, ּבטל - ּפרּוטה ּפחֹות ּבחמּׁשים ׁשּׁשים ׁשוה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמכר

ּכלל  יקנה ולא החפץ להחזיר יכֹול הּמֹונה והּמתאּנה אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּבטל  ּפי על אף וקּבל, זה רצה אם לחזר יכֹול אינֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו
יתר  ההֹוניה ׁשּתהיה עד להחזיר, חּיב הּמֹונה אין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמּקח.
ׁשאין  מחזיר, אינֹו - ּבׁשוה ּפרּוטה היתה ּפרּוטה; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָעל

לפרּוטֹות. ְִָָהֹוניה
לבּטל ‰. אֹו ההֹוניה, ולתּבע לחזר לֹו יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹעד

לקרֹובֹו אֹו לתּגר ׁשּיראה ּכדי עד יתר הּמּקח? ׁשהה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חֹוזר. אינֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה לקח אפּלּו - זה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

.Âּבידֹו הּמּקח ׁשהרי ּבלֹוקח, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה
צרי ואין לעֹולם; ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָּומראהּו.
ׁשּיראה  עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ּבבּטּול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלֹומר

ׁשּנמּכר  ּבמינֹוּכמֹותֹו ׁשאין ּדבר הּמּקח היה אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
זה  הרי - ּבהן וכּיֹוצא הּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ּכּלֹו והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּנּוי
ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד אּלא חֹוזר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינֹו

.Ê ּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן
מחל  ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -. ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ

.Á ּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ - להדיֹוט ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
ּבקי  הֹוניה ׁשהּוא יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ

ְְְַּבמטּבעֹות.
.Ë ּדינר ועׂשרים ּבארּבעה זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?

וצרפּה ּכסף, ּבׁשמֹונה [והחליפה]ׁשל אֹו ּדינר, ּבעׂשרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ
זה  על יתר היה ההֹוניה; את מחזיר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָועׂשרים

מששית] הּצרּוף[יותר ּבטל מּכאן [ההחלפה], ּפחֹות ; ִֵֵַָָָ
מששית] מחילה.[פחות ,ְִָ

.È מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ההֹוניה  מחזיר - ּבמׁשקל לא ּבמנין .הּסלעים ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹ

.‡È ּבּכרּכים הּסלע אֹו הּדינר להחזיר לֹו יׁש מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד
הּׁשלחני [בערים] ׁשאין ּבּכפרים לׁשלחני. ׁשּיראה ּכדי עד ?ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ

מּכיר  ׁשאין ׁשּבתֹות; ערבי עד להחזיר לֹו יׁש ׁשם, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצּוי
למֹוכר  הּדין והּוא הּׁשלחני. אּלא ודמיה וחסרֹונּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּסלע

אבנים  אֹו לחזר,ספרים, לּלֹוקח ׁשּיׁש - ּומרּגלּיֹות טֹובֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מקֹום  ּבכל ּבהן הּבקיאין לּתּגרים אֹותם ׁשּיראה ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
לא  אם ,לפיכ אּלּו. ּבדברים ּבקיאים הּכל ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשהן;
אֹו אחר, למקֹום הּמּקח והֹולי הּמדינה, ּבאֹותּה מּכיר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָהיה
זה  הרי - ׁשּטעה והֹודיעֹו מרּבה, זמן לאחר הּבקי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבא

ֵחֹוזר.
.·Èאפּלּו מּכירּה, היה אם - לחברֹו חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן

אפׁשר  היה ואם מחזירּה; זה הרי - חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמן  לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ,להֹוציאּה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא
.‚È ּבטל הּמּקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

עד  לקרֹובֹו, אֹו לתּגר להראֹותֹו הסּפיק ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּכמֹו
הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול ל ֹוקח - ּבׁשבע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוקר
היית  לא הֹוניתני, לא 'אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹׁשהרי
החֹוטא  יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה לחזר, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיכֹול

ְִָנׂשּכר'?!.
.„Èּבׁשלׁש ועמד וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

הּמֹוכר  לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר  -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבי' ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני 'לא .לּלֹוקח: ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹ

.ÂË עד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר
האחת  להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר

וחּי הּמּקח, נקנה ׁשהרי הֹוניה; ּוכׁשהֹוקיר,ׁשל להחזיר; ב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הֹוקיר  לֹוקח והּוזלּוּברׁשּות ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשל  אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹועמדּו
הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמּקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהֹוניה;

ה'תשע"ה  תשרי ט' שישי יום

יג  ¤¤ּפרק
מחט ‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָהּמחליף

ּבּמחט  רֹוצה ׁשּזה הֹוניה, לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשריֹון,
ׁשּׁשמּו ּבין ּבפרֹות, ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשריֹון; מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹותר
יׁש - הּמכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה קדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹותם

הֹוניה  .להן ֶָָָ
אכסרה·. ּבדמים מדה]הּלֹוקח ּבמעֹות [ללא ׁשחפן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּקֹונה  ּפי על אף - ּבאּלּו' ּפרת לי 'מכר לֹו: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹואמר
הּדין  והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוניה ּומחזיר קנה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבחליפין,
ּומחזיר  ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע אכסרה ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָללֹוקח
הֹוניה, לֹו אין - תׁשמיׁשֹו ּכלי ׁשּמכר הּבית ּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹוניה.
ּכלי  את לֹו מֹוכר היה לא ּבדמים, לֹו הרּבּו לא ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשאּלּו

ְִַּתׁשמיׁשֹו.
לֹו‚. יׁש אֹוניה', עלי ל ׁשאין מנת 'על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

הֹוניה  יֹודע עליו ׁשאינֹו ּבסתם, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
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אמר  אם לֹומר צרי ואין ׁשּימחל. ּכדי ּבֹו יׁש הֹוניה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכּמה
ּבמפרׁש אבל ּבֹו. יׁש ׁשהרי הֹוניה', ּבֹו ׁשאין מנת 'על ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו:

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה, לֹו אין -ְְֵֶֶַַָָָָָ
נֹותן „. ׁשאני זה 'חפץ לּלֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד?

ׁשאין  מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,
לֹוקח  וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - 'ל מֹוכר אני הֹוניה, ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָל
אני  יֹודע ּבמאה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה 'חפץ לּמֹוכר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר
לֹוקח  אני הֹוניה, עלי ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה

הֹוניה  עליו לֹו אין - 'מּמ. ְִֵָָָָ
אֹוניה ‰. עליו לֹו אין ּבאמּונה, ונֹותן 'חפץ הּנֹוׂשא ּכיצד? . ְֱֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו אין - ּבֹו' מׂשּתּכר אני וכ וכ לקחּתיו, וכ ּבכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
הֹוניה. ָָָָעליו

.Âאֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, ונֹותן הּנֹוׂשא ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
ּבאמּונה  הרע את יחׁשב לא - אחד ּבממּכר רּבים ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבגדים
וזה  זה אֹו ּבאמּונה וזה זה אֹו אּלא ּבׁשויֹו, הּיפה ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָואת

הּכּתףּבׁשויֹו ׂשכר הּמּקח על להעלֹות לֹו ויׁש ,[סבל]. ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָ
החּמר החמור]ּוׂשכר הּפנּדק[בעל ּוׂשכר אבל [מלון], . ְְְֲַַַַַָָָֻ

אינֹו - ּכפֹועל ׁשהּוא מּפני לֹו, מעלה אינ ֹו עצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַׂשכר
וכ ּכ' לֹו: ואֹומר מפרׁש אּלא הּמּקח, על אֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָמֹוסיף

מׂשּתּכר'. ְֲִִֵַאני
.Ê הֹוניה לֹו אין - וגֹוי הּגֹוי אחיו". את "איׁש ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

יהיה  לא ׁשּלנּו; ּכּדינין ההֹוניה מחזיר יׂשראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהֹונה
מּיׂשראל. חמּור ְִִֵֶָָזה

.Á,והעבדים הּקרקעֹות, הֹוניה: להן ׁשאין דברים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלּו
וההקּדׁשֹות  אֹווהּׁשטרֹות, ּבדינר, אלף ׁשוה מכר אפּלּו ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מּיד  קנה "אֹו ׁשּנאמר: הֹוניה; ּבהן אין - ּבאלף ּדינר ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשוה
ויצאּו הקרקעֹות, יצאּו ליד; מּיד הּנקנה ּדבר - "ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָעמית
קנּוי  ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ׁשהקׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻעבדים
,"עמית" ׁשנאמר: הקּדׁשֹות, ויצאּו ׁשּבהן, לראיה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

הקּדׁש. ְְֵֶֹולא
.Ëעצמֹו נכסי ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים הּׁשליח ּבּמה אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

חֹוזר. - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה
ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין ׁשּכן לי יתומים]ויראה נכסי על [ממונה ְְְִִֵֵֶֶַַָ

חֹוזר; - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה
יחיד. ׁשהּוא מּפני ּדין, לבית ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֶֶָואינֹו

.È ּבין ּבקרקעֹות ּבין וטעּו, יתֹומים נכסי ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבית
מחילה  זֹו הרי מּׁשתּות, ּבפחֹות טעּו אם - ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבמּטלטלין

ט  לבּטל ּכהדיֹוט; ׁשּלא רצּו ואם הּמּקח. ּבטל ּבׁשתּות, עּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הדיֹוט  ּכח יהיה לא מחזירין; - ההֹוניה ויחזירּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּממּכר,

מהן  .חמּור ֵֶָ
.‡È ׁשל עבדים אֹו קרקע ׁשּמכרּו ּדין ׁשּבית לי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה

ּבהן; לחזר יכֹול הּלֹוקח אין ּבמאתים, מנה ׁשוה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיתֹומים
הּדין  וכן הּיתֹומים. מּכח חמּור ההדיֹוט ּכח יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹלא
יכֹול  הּלֹוקח ׁשאין - ועבדים קרקע ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבאּפֹוטרֹוּפֹוס

ההדיֹוט  ּכדין ּבהֹוניה, .לחזר ְְְֲִֶַַָָֹ
.·È ּכלקֹוחֹות הן הרי מּטלטלין, ׁשחלקּו והּׁשּתפין :האחין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

על  יתר ּכלּום; מחזיר ואין מּקח נקנה מּׁשתּות, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּפחֹות

התנּו ואם אֹוניה. ּומחזיר קנה ׁשתּות, מּקח; ּבטל ְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשתּות,
ּבטלה  - ּבׁשתּות וטעּו הּדּינין, ּבׁשּום ׁשּיחלקּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביניהם
- ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו ׁשּׁשמּו ׁשהּדּינין ְְֲֲִִִֶֶַַָָָחלּוקה;

ּבטל. ְִֵָָמכרם
.‚Èוהּסיף והּמרּגלּיֹות, -[חרב]הּבהמה, הּתֹורה וספר , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּדבר  ל אין הֹוניה. ּבהן ויׁש מּטלטלין, ּכׁשאר הם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי
והּוא, חכמים. ׁשּמנּו דברים מארּבעה חּוץ הֹוניה, ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו ּבנכסי קֹונה אֹו מֹוכר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשּיהיה
.„È לק ׁשאין אין ּכׁשם קרקע ׂשכירּות ּכ - הֹוניה רקעֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

רפת  אֹו ּבׁשנה, ּבדינר ּגדֹול טרקלין ׂשכר אפּלּו הֹוניה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָלֹו
הֹוניה  לֹו אין - יֹום ּבכל ּבדינר .קטּנה ְְְִֵַָָָָָ

.ÂË ּבין ּבקרקע ּבין עּמֹו, לעׂשֹות הּפֹועל את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַהּׂשֹוכר
לזמן  אֹותֹו ּכקֹונה ׁשהּוא מּפני הֹוניה, לֹו אין - .ּבמּטלטלין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הֹוניה. ּבהן אין ֲִֵֶַָָָָועבדים,
.ÊË הראּוי זרע ּבה 'זרעּתי ואֹומר: קרקע, לֹו לזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹׂשכרֹו

- לּה הראּוי מן ּפחֹות ּבּה ׁשּזרע והעידּו עדים ּובאּו ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָלּה',
לֹו אין אֹו הּזרע, מּפני הֹוניה, לֹו יׁש אם ספק זה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

הּקרקע  מּפני וכן הֹוניה, נתּבע; מּיד מֹוציאין אין ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּקרקע  צד מּפני הּסת, ׁשבּועת אּלא אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאין

ּכאן. ֵֶָׁשּיׁש
.ÊÈ;אֹוניה להן יׁש הּבהמה, את אֹו הּכלי את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשֹוכר

הֹוניה  ּבּה יׁש ואם היא. יֹומּה ּבת מכירה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּׂשכירּות,
מׂשּכיר  ׁשהתאּנה ּבין ׂשֹוכר ׁשהתאּנה ּבין יתר, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשתּות

מרּבה  זמן לאחר ואפּלּו הֹוניה, מחזיר זה הרי -. ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
.ÁÈ ׁשּקּבל ּכגֹון ּכיצד? הֹוניה. לֹו יׁש ׁשהּקּבלן לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנראה

ּבׁש זה חלּוק לתּפר אֹו זּוזים, ּבעׂשרה זה ּבגד לארג ני עליו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
קּבלן  ּבין מּׁשניהן, אחד וכל הֹוניה; לֹו יׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזּוזים

ּכמֹוכר. לעֹולם חֹוזר - הּבגד ּבעל ְְֵֵֵֶֶַַַָּבין

יד  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וכּכבר ּכ' ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לקחּתי  'זה אמר: אפּלּו הֹוניה. ל ֹו אין - מׂשּתּכר' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאני
לפסק  חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. מֹוכר', אני ּובעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבסלע

מחיר]הּׁשערים יהיה [לקבוע ולא ;לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד , ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹ
ּבלבד  ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל מׂשּתּכר ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יׂשּתּכר ולא ּבׂשכרן, להן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיפסקּו

נפׁש,·. חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה
העּקרין אבל ּוסלתֹות. ׁשמנים יינֹות ּכגֹון [שורשים]ּכגֹון , ְְְְֲִִִֵָָָָָ

להן  ּפֹוסקין אין - ּבהן וכּיֹוצא והּלבֹונה והּקשט ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהחמס
ּׁשּירצה. מה ּכל הּמׂשּתּכר יׂשּתּכר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשער,

הראׁשֹון ‚. הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין
ּבלבד  ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבׂשכר, מֹוכרן .הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבהן „. ׁשּיׁש ּבדברים יׂשראל ּבארץ סחֹורה לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור
מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי

ּבזֹול  ׁשּימּכרּו ּכדי מּתר ּומֹוכר, מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ
ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהׂשּתּכר

אֹוצרין‰. ּבארץ [אוגרים]אין נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
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מּדבר  מּגיע ׁשהרי יׂשראל; ׁשרּבֹו מקֹום ּבכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ליׂשראל. צער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה

קּבֹו לעׂשֹות מּתר מּׁשּלֹו, הּמכניס לו]אבל שיש [המעט ְֲֲִִֶַַַַָָֻ
ָאֹוצר.

.Â ּוׁשביעית ׁשביעית ערב ׁשנים, ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֻמּתר
לא  חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹּומֹוצאי

מארה ׁשּמכניס מּפני הּמפקיע [קללה]יאצר, וכל ּבּׁשערים. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו יׂשראל, ּבארץ ּפרֹות ׁשאצר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשערים,

ּברּבית. ּכמלוה זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָיׂשראל
.Ê אבל נפׁש. חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּבארץ  אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכג ֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּתבלין,
העּקרין  ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא .יׂשראל ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָ

.Á יינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין
לסּוריה  ולא לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ ּוסלתֹות, ,ׁשמנים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
יׂשראל  ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל מרׁשּות .ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

.Ë,ׁשּירצּו ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
על  ׁשּיעבר מי לכל ּביניהן ּולהתנֹות ּוללחם, לבׂשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

וכ ּכ אֹותֹו יענׁשּו .הּתנאי, ְְְַַַַָָ
.È יעׂשה ׁשּלא ּביניהם לפסק אּמנּיֹות אנׁשי רּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻֻוכן

על  ׁשּיעבר מי וכל ּבזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעׂשה ּביֹום ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד
וכ ּכ אֹותֹו יענׁשּו .הּתנאי, ְְְַַַַָָ

.‡È חׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ּולהצליח הּמדינה מעׂשה יׁשלתּקן אם אבל יֹוׁשביה. ּדרכי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

יכֹולין  ואין ּכלּום; מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין חׁשּוב, חכם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּכן  אם אּלא הּתנאי, מן קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹלענש
לפי  ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועׂשּו עּמהן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהתנה

מׁשּלם. החכם, מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי
.·È- ּבדברים הֹוניה ּכ ּוממּכר, ּבמּקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכׁשם

אני  ,מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית זֹו ְִַָָה'",

.‚Èמעׂשי 'זכר לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה, ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעׂשה  'זכר לֹו: יאמר לא ּגרים, ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים'.
'ּפה  לֹו: יאמר לא ּתֹורה, ללמד ּובא גר היה .'ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי

נ  מּפי ׁשאֹוכל ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות, בלֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מקּבר ?!הּגבּורה' ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורין חלאים היּו ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

אּיֹוב: ׁשל חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
ּכסלת יראת אבד".[בטחונך]"הלא נקי הּוא מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„È אצל 'לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבּקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
ּתבּואה  מֹוכר ׁשאינֹו ּבֹו יֹודע והּוא ּתבּואה', ׁשּמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּפלֹוני

למי מעֹולם  יאמר לא - חכמה ּדבר ׁשל ׁשאלה נׁשאלה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
'מה  אֹו: זה'? ּבדבר ּתׁשיב 'מה חכמה: אֹותּה יֹודע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'? ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּדעּת
.ÂË עֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את הּמֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

ּדברים; הֹונית זה תֹונה", לא "וגר ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁשה
את  ׁשהּמֹונה למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה ּתלחצּנּו", ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ולא

אחיו", את איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר ְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹהּגר
תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש ּתֹונּו "אל ְֲִִִִֵֶֶַֹּומּׁשּום

.ÊË ּבׁשלׁשה עֹובר ּבממֹון, והֹונהּו לחצֹו אם מּׁשּום וכן : ְְְְְִִִֵֵָָָָֹ
את  איׁש תֹונּו "ולא ּומּׁשּום אחיו", את איׁש ּתֹונּו ְִִִִֶֶַָֹ"אל

תלחצּנּו". "ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו",
.ÊÈ אף דברים, הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני

ּבהֹונית  אף ממֹון, הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְֶַַַַַָָָָָָּבהֹונית
הֹוניה  ּבלׁשֹון ׁשניהן את הּכתּוב ׁשהֹוציא מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים?
"לא  ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר הּלאוין וכפל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹסתם,

תלחץ".תֹונה" ו"לא , ְְִֶָֹ
.ÁÈ נּתנה ׁשּזֹו - ממֹון מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְִִֵֶַַָָָָָָּגדֹולה

ּבגּופֹו וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתנה לא וזֹו ;להּׁשבֹון, ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָֹ
לפי  ,"מאלהי "ויראת ּדברים: ּבהֹונית אֹומר הּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי
נאמר  לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל הא לּלב. מסּור ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהּדבר
נענה  - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל ."מאלהי "ויראת ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו:

ה'". אני "ּכי ׁשּנאמר: ֱֲִִִֶֶַָמּיד,

טו  ¤¤ּפרק
וטעה ‡. ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ּבמּדה, לחברֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

אבל  ּבדמים; אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבכל
חֹוזר  .ּבחׁשּבֹון, ְְֵֶ

ואחד ·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?
הּטעּות, את ּומחזיר הּמּקח נקנה - ותׁשעים ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָאֹו

ׁשנים  ּכּמה אחר אֹוואפּלּו יתר הּמעֹות נמצאּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ׁשּלא  מּידֹו ׁשּקנּו אחר ואפּלּו חֹוזר; ׁשּפסק, הּמנין מן ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחסר
וכן  הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנׁשאר

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
ׁשאר ‚. אֹו ּבהמה, אֹו עבד, אֹו קרקע, לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

- הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמּקח ונמצא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹמּטלטלין,
הּוא  טעּות מּקח ׁשּזה ׁשנים, ּכּמה אחר אפּלּו ;מחזירֹו ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

אם  אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמּקח יׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהּוא,
יכֹול  ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ׁשראה אחר ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּמׁש

ְְִַלהחזיר.
הּמּום „. ּפחת מחּׁשבין עׂשרה אין ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

את  מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום'; ּפחת אּסר ל 'הא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָהּכלי,
רצה  אם וכן רֹוצה'. אני ׁשלם 'ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹומר  ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות הּמּום, ּפחת לּקח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהּלֹוקח
.'ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹות אֹותֹו ּתקנה 'אֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹלֹו:

ׁשּמחזירין ‰. מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
מּום, ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל ּבֹו; מחזירין זה, מּקח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבֹו
ונֹותן  הּנֹוׂשא ׁשּכל ּפרׁש; אם אּלא ּבֹו מחזיר אינֹו זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסתם,
.Â.מּום מּכל הּׁשלם ּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

עלי  חֹוזר אּתה ׁשאין מנת 'על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
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ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבמּום'
ּבמּקח  ׁשּיּמצא מּום 'ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוימחל
צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו'; קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו הּפֹוחת ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל הּדבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלידע

.ּבהֹוניה  ְָָ
.Ê ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

הּגלּויין  הּמּומין מאֹותן מּום בּה היה ולא נּכרין, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשאין
מּקח  זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן מּום ּבּה ונמצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּמנה,
ׁשהרי  ׁשּנמצא; הּמּום ׁשּפרׁש ּפי על אף וחֹוזר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטעּות,
הּנראין  הּמּומין אּלּו ּבּה ׁשאין 'ּכׁשראיתי אֹומר: ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּלֹוקח
ואינֹו ׁשּמנה, נראין ׁשאינן אּלּו ּבּה אין ּכ אמרּתי: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּמנה,

ּדעּתי' להׁשּביח ּכדי אּלא אּלּו מּומין .מפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Áחּגרת היא, עּורת זֹו 'ּפרה היא,[צולעת]ּכיצד? ִִִִֵֶֶֶֶַָָ

- רבצנית אֹו נׁשכנית ונמצאת היא', רבצנית היא, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָנׁשכנית
זה  אין ׁשּמנה, הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות. מּקח זה ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ח  היתה אם וכן טעּות. אף מּקח - נׁשכנית ונמצאת ּגרת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
טעּות. מּקח זה אין עּורת, ׁשאינּה ּפי ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעל

.Ë,ּבּה יׁש זה 'מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
ׁשּמנה  הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף - ּפלֹוני' ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
מּקח  זה אין - מקצתן אֹו ּכּולן בּה ונמצאּו נראין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָאינן

.טעּות  ָ
.È ּגּדמת היא, 'חּגרת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן

אחת] יד נכּפית [בעלת  היא, ׁשֹוטה היא, סֹומה ְִִִִֵָָהיא,
נפילה] ממחלת מאּלּו[סובלת מּום בּה היה ולא ְִֵֵָָָֹהיא',

וכן  טעּות. מּקח זה הרי - נכּפית ונמצאת ׁשּמנה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּמּומין
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.‡È,דינרין ּבמאה חפץ לחברֹו ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן
ׁשאין  מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה 'חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר

אֹוניה; עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹוניה' עלי זה ל ׁשהרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מתּכּון  ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, ׁשוה ׁשאינֹו ׁשראיתי 'ּכיון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹומר:
ּבמּקחֹו ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי'. להׁשּביח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
ידע  זה ׁשהרי נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבוּדאי

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ְְֶֶַַַַָָָָָָּבוּדאי
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

והן  מּמלאכּתֹו, אֹותֹו מבּטלין ׁשאין הּנֹואי מּומי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַמּפני
ראהּו; ּכבר ּגלּוי, סמּפֹון זה היה ׁשאם 'סמּפֹון'; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָהּנקראין
אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבׂשר, ׁשּומא ּכגֹון נראה, אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָואם

וא  הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא החטם אֹו הּפה מבּטלֹוריח ינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין מחזיר, אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּמלאכּתֹו,

למלאכה  .אּלא ְִֶָָָ
.‚È רע ׁשחין ּבֹו אֹונמצא ּכחֹו, את הּמתׁש חלי אֹו , ְְֳִִִֵֵֶַַָֹ

מׁשעמם אֹו נכּפה, מּפני [משוגע]ׁשהיה מּום, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָֻ
ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם וכן מּמלאכּתֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּמבּטלֹו
ׁשל  ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום, זה הרי - הּמגאלים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברים
ּבמלאכת  לֹו מתעּסק ׁשאינֹו ונמצא מהם; אֹוננת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאדם
זה  הרי - מזּין ליסטיס נמצא אם וכן ּוׁשתּיה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻאכילה
והֹורגֹו. אֹותֹו ּתֹופׂש ׁשהּמל מּפני ּכּלֹו, את המאּבד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַֻמּום

ּומחזירֹו, מּום זה הרי - לּמלכּות מכּתב נמצא אם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻוכן
אבל  ׁשּירצה. עת ּבכל למלאכּתֹו ּתֹופׂשֹו ׁשהּמל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּפני
ּתמיד, ּבֹורח אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב אֹו חֹוטף אֹו ּגּנב נמצא ְְִִִֵֵֵַַָָָָאם
יכֹול  אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא וסֹובא, זֹולל ְְְִִֵֵֵֵֵַָָאֹו
הּדעֹות  ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּבחזקת העבדים ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהחזיר,

ּפרׁש. ּכן אם אּלא ִֵֵֵֶָָָהרעֹות,

ה'תשע"ה  תשרי י' קודש שבת יום

טז  ¤¤ּפרק
נאכל,‡. זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין ּגּנה, זרעֹוני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

צמחּו ולא הּדמים לחברֹו, את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן חּיב - ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
מחמת  צמחּו ׁשּלא והּוא, לזריעה; ׁשחזקתן מּמּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקח
חּיב  אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ לקת אם אבל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעצמן;
ּכּיֹוצא  ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבאחריּותן,

ֶָּבזה.
ּוזרען,·. ּוׂשעֹורים, חּטים ּכגֹון הּנאכלים, זרעים לֹו ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָמכר

ּבאחריּותן  חּיב אינֹו - צמחּו ּפׁשּתן,ולא זרע היּו אפּלּו ; ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
אֹותֹו, ואֹוכלין הֹואיל - לזריעה אֹותֹו קֹונין אדם ּבני ְְְְִִִִִֵֶָָָֹׁשרב
לזרע, קֹונה ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם זריעתֹו. ּבאחריּות חּיב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לרפּואה  הּנמּכרים לדברים הּדין והּוא ּבאחריּותן. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָחּיב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֶַָָָולצביעה.
והֹודיעֹו‚. מחברֹו, מּקח הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּכאן

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו ּפלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מּקחי  לי 'החזר לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - מּום ּבֹו נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָלׁשם
להביא  מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאן';

ׁשם  למכרֹו אֹו ׁשהֹודיעֹו,ממּכרֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
ׁשּיֹוליכֹו הֹודיעֹו לא אם אבל מֹוכר. ּברׁשּות הּוא ְֲֲִִִִֵֵֶָֹהרי
זה  הרי - מּום ׁשם ּבֹו ונמצא והֹוליכֹו אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

לּמֹוכר. ּבמּומֹו הּמּקח ׁשּיחזיר עד הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּברׁשּות
.„- נגנב אֹו ּכ אחר ואבד מּום, ּבֹו ונמצא מּקח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהּלֹוקח

התליע  ואם לּמֹוכר; ׁשּיחזירֹו עד לֹוקח, ּברׁשּות זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהרי
לֹו היה ואם מֹוכר. ּברׁשּות זה הרי הּזמן, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד

לֹוקח. ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא לּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלהֹודיע
לֹו:‰. לֹומר יכֹול - נּגח ונמצא לחברֹו, ׁשֹור ְְֲִֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה .'ל מכרּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ'לׁשחיטה
ׁשהּוא  ידּוע היה אם אבל ולחריׁשה; לׁשחיטה קֹונה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

וחֹוזר  טעּות, מּקח זה הרי - ּבלבד לחריׁשה ּכל קֹונה וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Â נֹודע אם - טרפה ונמצאת ּוׁשחטּה לּטּבח, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמֹוכר
את  לֹו מחזיר זה הרי ּכׁשּלקחּה, טרפה ׁשהיתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבוּדאי

הּדמים  את הּמֹוכר ויחזיר למד,הּׁשחּוטה אּתה מּכאן . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  מּום הּלֹוקח ּבֹו ועׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ׁשּדרּכֹו ּדבר עׂשה אם - הראׁשֹון הּמּום לֹו ׁשּיּודע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּנה, ואם ּפטּור; - הּטרפה את ׁשּׁשחט זה ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלעׂשֹותֹו,
הּמּקח  מחזיר - הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר מּום ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹועׂשה

ׁשעׂשה. הּמּום ּדמי ּומׁשּלם ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,
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מּדבר  מּגיע ׁשהרי יׂשראל; ׁשרּבֹו מקֹום ּבכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ליׂשראל. צער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה

קּבֹו לעׂשֹות מּתר מּׁשּלֹו, הּמכניס לו]אבל שיש [המעט ְֲֲִִֶַַַַָָֻ
ָאֹוצר.

.Â ּוׁשביעית ׁשביעית ערב ׁשנים, ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֻמּתר
לא  חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹּומֹוצאי

מארה ׁשּמכניס מּפני הּמפקיע [קללה]יאצר, וכל ּבּׁשערים. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו יׂשראל, ּבארץ ּפרֹות ׁשאצר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשערים,

ּברּבית. ּכמלוה זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָיׂשראל
.Ê אבל נפׁש. חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּבארץ  אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכג ֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּתבלין,
העּקרין  ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא .יׂשראל ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָ

.Á יינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין
לסּוריה  ולא לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ ּוסלתֹות, ,ׁשמנים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
יׂשראל  ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל מרׁשּות .ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

.Ë,ׁשּירצּו ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
על  ׁשּיעבר מי לכל ּביניהן ּולהתנֹות ּוללחם, לבׂשר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

וכ ּכ אֹותֹו יענׁשּו .הּתנאי, ְְְַַַַָָ
.È יעׂשה ׁשּלא ּביניהם לפסק אּמנּיֹות אנׁשי רּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻֻוכן

על  ׁשּיעבר מי וכל ּבזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעׂשה ּביֹום ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד
וכ ּכ אֹותֹו יענׁשּו .הּתנאי, ְְְַַַַָָ

.‡È חׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ּולהצליח הּמדינה מעׂשה יׁשלתּקן אם אבל יֹוׁשביה. ּדרכי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

יכֹולין  ואין ּכלּום; מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין חׁשּוב, חכם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּכן  אם אּלא הּתנאי, מן קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹלענש
לפי  ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועׂשּו עּמהן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהתנה

מׁשּלם. החכם, מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי
.·È- ּבדברים הֹוניה ּכ ּוממּכר, ּבמּקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכׁשם

אני  ,מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית זֹו ְִַָָה'",

.‚Èמעׂשי 'זכר לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה, ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעׂשה  'זכר לֹו: יאמר לא ּגרים, ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים'.
'ּפה  לֹו: יאמר לא ּתֹורה, ללמד ּובא גר היה .'ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי

נ  מּפי ׁשאֹוכל ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות, בלֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מקּבר ?!הּגבּורה' ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורין חלאים היּו ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

אּיֹוב: ׁשל חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
ּכסלת יראת אבד".[בטחונך]"הלא נקי הּוא מי נא זכר , ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָֹ

.„È אצל 'לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבּקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו
ּתבּואה  מֹוכר ׁשאינֹו ּבֹו יֹודע והּוא ּתבּואה', ׁשּמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּפלֹוני

למי מעֹולם  יאמר לא - חכמה ּדבר ׁשל ׁשאלה נׁשאלה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
'מה  אֹו: זה'? ּבדבר ּתׁשיב 'מה חכמה: אֹותּה יֹודע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'? ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּדעּת
.ÂË עֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את הּמֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל

ּדברים; הֹונית זה תֹונה", לא "וגר ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁשה
את  ׁשהּמֹונה למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה ּתלחצּנּו", ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ולא

אחיו", את איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר ְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹהּגר
תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש ּתֹונּו "אל ְֲִִִִֵֶֶַֹּומּׁשּום

.ÊË ּבׁשלׁשה עֹובר ּבממֹון, והֹונהּו לחצֹו אם מּׁשּום וכן : ְְְְְִִִֵֵָָָָֹ
את  איׁש תֹונּו "ולא ּומּׁשּום אחיו", את איׁש ּתֹונּו ְִִִִֶֶַָֹ"אל

תלחצּנּו". "ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו",
.ÊÈ אף דברים, הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני

ּבהֹונית  אף ממֹון, הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְֶַַַַַָָָָָָּבהֹונית
הֹוניה  ּבלׁשֹון ׁשניהן את הּכתּוב ׁשהֹוציא מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים?
"לא  ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר הּלאוין וכפל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹסתם,

תלחץ".תֹונה" ו"לא , ְְִֶָֹ
.ÁÈ נּתנה ׁשּזֹו - ממֹון מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְִִֵֶַַָָָָָָּגדֹולה

ּבגּופֹו וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתנה לא וזֹו ;להּׁשבֹון, ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָֹ
לפי  ,"מאלהי "ויראת ּדברים: ּבהֹונית אֹומר הּוא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי
נאמר  לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל הא לּלב. מסּור ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהּדבר
נענה  - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל ."מאלהי "ויראת ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבֹו:

ה'". אני "ּכי ׁשּנאמר: ֱֲִִִֶֶַָמּיד,

טו  ¤¤ּפרק
וטעה ‡. ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ּבמּדה, לחברֹו ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

אבל  ּבדמים; אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבכל
חֹוזר  .ּבחׁשּבֹון, ְְֵֶ

ואחד ·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?
הּטעּות, את ּומחזיר הּמּקח נקנה - ותׁשעים ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָאֹו

ׁשנים  ּכּמה אחר אֹוואפּלּו יתר הּמעֹות נמצאּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ׁשּלא  מּידֹו ׁשּקנּו אחר ואפּלּו חֹוזר; ׁשּפסק, הּמנין מן ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחסר
וכן  הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנׁשאר

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
ׁשאר ‚. אֹו ּבהמה, אֹו עבד, אֹו קרקע, לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

- הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמּקח ונמצא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹמּטלטלין,
הּוא  טעּות מּקח ׁשּזה ׁשנים, ּכּמה אחר אפּלּו ;מחזירֹו ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָ

אם  אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמּקח יׁשּתּמׁש ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהּוא,
יכֹול  ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ׁשראה אחר ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּמׁש

ְְִַלהחזיר.
הּמּום „. ּפחת מחּׁשבין עׂשרה אין ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

את  מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום'; ּפחת אּסר ל 'הא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָהּכלי,
רצה  אם וכן רֹוצה'. אני ׁשלם 'ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹומר  ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות הּמּום, ּפחת לּקח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהּלֹוקח
.'ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹות אֹותֹו ּתקנה 'אֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹלֹו:

ׁשּמחזירין ‰. מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
מּום, ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל ּבֹו; מחזירין זה, מּקח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבֹו
ונֹותן  הּנֹוׂשא ׁשּכל ּפרׁש; אם אּלא ּבֹו מחזיר אינֹו זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסתם,
.Â.מּום מּכל הּׁשלם ּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

עלי  חֹוזר אּתה ׁשאין מנת 'על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
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ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבמּום'
ּבמּקח  ׁשּיּמצא מּום 'ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוימחל
צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו'; קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו הּפֹוחת ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל הּדבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלידע

.ּבהֹוניה  ְָָ
.Ê ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר

הּגלּויין  הּמּומין מאֹותן מּום בּה היה ולא נּכרין, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשאין
מּקח  זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן מּום ּבּה ונמצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּמנה,
ׁשהרי  ׁשּנמצא; הּמּום ׁשּפרׁש ּפי על אף וחֹוזר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטעּות,
הּנראין  הּמּומין אּלּו ּבּה ׁשאין 'ּכׁשראיתי אֹומר: ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּלֹוקח
ואינֹו ׁשּמנה, נראין ׁשאינן אּלּו ּבּה אין ּכ אמרּתי: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּמנה,

ּדעּתי' להׁשּביח ּכדי אּלא אּלּו מּומין .מפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
.Áחּגרת היא, עּורת זֹו 'ּפרה היא,[צולעת]ּכיצד? ִִִִֵֶֶֶֶַָָ

- רבצנית אֹו נׁשכנית ונמצאת היא', רבצנית היא, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָנׁשכנית
זה  אין ׁשּמנה, הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות. מּקח זה ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

ח  היתה אם וכן טעּות. אף מּקח - נׁשכנית ונמצאת ּגרת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
טעּות. מּקח זה אין עּורת, ׁשאינּה ּפי ִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעל

.Ë,ּבּה יׁש זה 'מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
ׁשּמנה  הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף - ּפלֹוני' ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
מּקח  זה אין - מקצתן אֹו ּכּולן בּה ונמצאּו נראין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָאינן

.טעּות  ָ
.È ּגּדמת היא, 'חּגרת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן

אחת] יד נכּפית [בעלת  היא, ׁשֹוטה היא, סֹומה ְִִִִֵָָהיא,
נפילה] ממחלת מאּלּו[סובלת מּום בּה היה ולא ְִֵֵָָָֹהיא',

וכן  טעּות. מּקח זה הרי - נכּפית ונמצאת ׁשּמנה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּמּומין
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.‡È,דינרין ּבמאה חפץ לחברֹו ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן
ׁשאין  מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה 'חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר

אֹוניה; עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹוניה' עלי זה ל ׁשהרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מתּכּון  ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, ׁשוה ׁשאינֹו ׁשראיתי 'ּכיון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹומר:
ּבמּקחֹו ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי'. להׁשּביח ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
ידע  זה ׁשהרי נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבוּדאי

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ְְֶֶַַַַָָָָָָּבוּדאי
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

והן  מּמלאכּתֹו, אֹותֹו מבּטלין ׁשאין הּנֹואי מּומי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַמּפני
ראהּו; ּכבר ּגלּוי, סמּפֹון זה היה ׁשאם 'סמּפֹון'; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָהּנקראין
אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבׂשר, ׁשּומא ּכגֹון נראה, אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָואם

וא  הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא החטם אֹו הּפה מבּטלֹוריח ינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין מחזיר, אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּמלאכּתֹו,

למלאכה  .אּלא ְִֶָָָ
.‚È רע ׁשחין ּבֹו אֹונמצא ּכחֹו, את הּמתׁש חלי אֹו , ְְֳִִִֵֵֶַַָֹ

מׁשעמם אֹו נכּפה, מּפני [משוגע]ׁשהיה מּום, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָֻ
ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם וכן מּמלאכּתֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּמבּטלֹו
ׁשל  ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום, זה הרי - הּמגאלים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברים
ּבמלאכת  לֹו מתעּסק ׁשאינֹו ונמצא מהם; אֹוננת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאדם
זה  הרי - מזּין ליסטיס נמצא אם וכן ּוׁשתּיה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻאכילה
והֹורגֹו. אֹותֹו ּתֹופׂש ׁשהּמל מּפני ּכּלֹו, את המאּבד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַֻמּום

ּומחזירֹו, מּום זה הרי - לּמלכּות מכּתב נמצא אם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻוכן
אבל  ׁשּירצה. עת ּבכל למלאכּתֹו ּתֹופׂשֹו ׁשהּמל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּפני
ּתמיד, ּבֹורח אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב אֹו חֹוטף אֹו ּגּנב נמצא ְְִִִֵֵֵַַָָָָאם
יכֹול  אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא וסֹובא, זֹולל ְְְִִֵֵֵֵֵַָָאֹו
הּדעֹות  ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּבחזקת העבדים ׁשּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהחזיר,

ּפרׁש. ּכן אם אּלא ִֵֵֵֶָָָהרעֹות,

ה'תשע"ה  תשרי י' קודש שבת יום

טז  ¤¤ּפרק
נאכל,‡. זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין ּגּנה, זרעֹוני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

צמחּו ולא הּדמים לחברֹו, את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן חּיב - ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
מחמת  צמחּו ׁשּלא והּוא, לזריעה; ׁשחזקתן מּמּנּו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלקח
חּיב  אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ לקת אם אבל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעצמן;
ּכּיֹוצא  ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבאחריּותן,

ֶָּבזה.
ּוזרען,·. ּוׂשעֹורים, חּטים ּכגֹון הּנאכלים, זרעים לֹו ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָמכר

ּבאחריּותן  חּיב אינֹו - צמחּו ּפׁשּתן,ולא זרע היּו אפּלּו ; ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ
אֹותֹו, ואֹוכלין הֹואיל - לזריעה אֹותֹו קֹונין אדם ּבני ְְְְִִִִִֵֶָָָֹׁשרב
לזרע, קֹונה ׁשהּוא הֹודיעֹו ואם זריעתֹו. ּבאחריּות חּיב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לרפּואה  הּנמּכרים לדברים הּדין והּוא ּבאחריּותן. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָחּיב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִֵֵֶַָָָולצביעה.
והֹודיעֹו‚. מחברֹו, מּקח הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּכאן

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו ּפלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מּקחי  לי 'החזר לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - מּום ּבֹו נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָלׁשם
להביא  מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאן';

ׁשם  למכרֹו אֹו ׁשהֹודיעֹו,ממּכרֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו . ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
ׁשּיֹוליכֹו הֹודיעֹו לא אם אבל מֹוכר. ּברׁשּות הּוא ְֲֲִִִִֵֵֶָֹהרי
זה  הרי - מּום ׁשם ּבֹו ונמצא והֹוליכֹו אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

לּמֹוכר. ּבמּומֹו הּמּקח ׁשּיחזיר עד הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּברׁשּות
.„- נגנב אֹו ּכ אחר ואבד מּום, ּבֹו ונמצא מּקח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהּלֹוקח

התליע  ואם לּמֹוכר; ׁשּיחזירֹו עד לֹוקח, ּברׁשּות זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהרי
לֹו היה ואם מֹוכר. ּברׁשּות זה הרי הּזמן, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד

לֹוקח. ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא לּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלהֹודיע
לֹו:‰. לֹומר יכֹול - נּגח ונמצא לחברֹו, ׁשֹור ְְֲִֵֵַַַַָָָהּמֹוכר

ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה .'ל מכרּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ'לׁשחיטה
ׁשהּוא  ידּוע היה אם אבל ולחריׁשה; לׁשחיטה קֹונה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּלֹוקח

וחֹוזר  טעּות, מּקח זה הרי - ּבלבד לחריׁשה ּכל קֹונה וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Â נֹודע אם - טרפה ונמצאת ּוׁשחטּה לּטּבח, ּבהמה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמֹוכר
את  לֹו מחזיר זה הרי ּכׁשּלקחּה, טרפה ׁשהיתה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבוּדאי

הּדמים  את הּמֹוכר ויחזיר למד,הּׁשחּוטה אּתה מּכאן . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  מּום הּלֹוקח ּבֹו ועׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ׁשּדרּכֹו ּדבר עׂשה אם - הראׁשֹון הּמּום לֹו ׁשּיּודע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּנה, ואם ּפטּור; - הּטרפה את ׁשּׁשחט זה ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלעׂשֹותֹו,
הּמּקח  מחזיר - הּמּום לֹו ׁשּיּודע קדם אחר מּום ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹועׂשה

ׁשעׂשה. הּמּום ּדמי ּומׁשּלם ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,
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.Ê הּמּום נֹודע ּכ ואחר חלּוק, מּמּנּו לעׂשֹות ּוקרעֹו ּבגד ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָקנה
ּכ ואחר ּתפרֹו, הּקרעים. את לֹו מחזיר - הּקריעה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמחמת
הּמֹוכר. מן הּתפירה ׁשבח נֹוטל הׁשּביח, אם - הּמּום ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָנֹודע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Á נראה זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

ּכל  מחזיר לּבעלים, קרקע להחזיר רצה אם - מּום ּבּה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָלֹו
ׁשאכל  לֹוהּפרֹות להעלֹות צרי ּבּה, ודר חצר היתה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ָָׂשכר.
.Ë הּמּקח ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר

הּמּום אֹותֹו הּדמים מחמת את מחזיר זה הרי -. ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
.Èטֹוחנֹות לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר ,[שינים]ּכיצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ

ּכּלן  לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו
- ּברעב ׁשּמת עד אֹוכל אינֹו ׁשּזה יֹודע היה ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואֹוכלין,
ּכל  וכן הּדמים. את לֹו ויחזיר הּנבלה, את לֹו מחזיר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èואינֹו לזה, ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח ספסר הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

נׁשּבע  הּספסר הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמּקח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמׁשהה
על  ׁשהיה מּפני ונפטר; זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועת
ׁשּימּות, קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני הּׁשֹור לבּדק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח
עׂשה, ולא הֹואיל הראׁשֹון. הּמֹוכר על מחזירֹו הּספסר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹוהיה

עצמֹו על הפסיד ּבזה.הּוא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.·È לממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

אכל, ּׁשאכל מה הּבׂשר - מן והּנׁשאר הּדמים; את לֹו ויחזיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשֹוחט  וכן הּדמים. את להן ויחזיר יּקבר, - הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביד
אכל, ּׁשאכל מה - טרפה ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת
לּטּבח, הּבׂשר יחזיר - אכל ּׁשּלא ּומה הּדמים; את לֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויחזיר

הּדמים. את לֹו ְְִִֶַַָויחזיר
.‚È הּלֹוקח ׁשהאכילֹומכר אֹו לּגֹויים, טרפה ׁשל זה ּבׂשר ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו ויחזיר הּטרפה, ּדמי על הּטּבח עם יח ּׁשב - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָלּכלבים
הּמֹותר  את ּבזה.הּטּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

.„Èּבׂשר ונמצאּוהּמֹוכר ּפרֹות, ּבכֹור; ּבׂשר ונמצא לחברֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
ויחזיר  אכלּו, ּׁשאכלּו מה - נס יין ונמצא יין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטבלים;

הּדמים  את מן להן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשהיה  ּבין ּבכרת, אּסּורֹו ׁשהיה ּבין - ּדינֹו הּוא ּכ ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּתֹורה,
אכילתֹו ׁשאּסּור ּדבר הּמֹוכר אבל ּבלבד. ּבלאו ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאּסּורֹו
הּפרֹות  את מחזיר קּימין, הּפרֹות היּו אם - סֹופרים ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּדברי
לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכלן, אכלן ואם ּדמיו; את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָונֹוטל
- מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין הניה, אּסּורי וכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכלּום.

ּכלל. מכירה ּדין ּבהן ואין הּדמים, את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמחזיר

יז  ¤¤ּפרק
ונמצאּו‡. יפֹות חּטים לֹו מכר ּבּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָארּבע

ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּלֹוקח - ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹרעֹות
ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר - ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹיפֹות
ׁשאין  יפֹות ׁשאינן ּפי על אף - יפֹות ונמצאּו יפֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרעֹות,
ׁשם  יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ולא מהן, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמעלה

קנה  אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין  - ׁשתּות ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוניה
אֹוניה  .ּומחזיר ְִַָָ

ׁשחממית·. חּטים הּמֹוכר לבנה,[אדומה]אבל ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ׁשל  ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחממית, ונמצאת לבנה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

מדברית]ׁשקמה יין [תאנה זית, ׁשל ונמצאּו ׁשקמה ׁשל , ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
יכֹול  מׁשניהן אחד ּכל - יין ונמצא חמץ חמץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹונמצא
ּכל  וכן לֹו. ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ׁשאין ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלחזר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
מּיד ‚. והחמיץ ּבקנקּניו הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

'לתבׁשיל  לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו -ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
מּקח  זה הרי מחמיץ, ׁשּיינֹו ידּוע ואם לֹו'; צרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאני

-טעּות  והחמיץ הּמֹוכר ּבקנקּני הּוא והרי יין, לֹו מכר . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
'למקּפה לֹו: אמר ואֹומר [לתבשיל]אם מחזיר - 'צרי אני ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

לבּׁשל  אּלא לׁשּתֹותֹו קניתי לא ׁשאני ,וקנקּנ יינ 'הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלֹו:
יכֹול  אינֹו - הּוא' 'למקּפה לֹו אמר לא ואם מעט'. ְְְְְִִֵַַַָָָֹמעט
היה  ולא אֹותֹו? ׁשתית לא 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלהחזיר,

ׁשּיחמיץ'. עד לׁשהֹותֹו ְְְִִֶַַל
מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

ּברׁשּות  זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
לֹוקח  ּברׁשּות ,ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר .הּמֹוכר, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מעט,‰. מעט למכרּה ּכדי לחברֹו יין ׁשל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ואם  לּמֹוכר; חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא  וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנה

הּלֹוקח  ּברׁשּות היא הרי - יין מכר ׁשל חבית המקּבל וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
וקדם  ׁשם, ּולמכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחברֹו
ּברׁשּות  זֹו הרי - החמיצה אֹו הּיין הּוזל לׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתּגיע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ׁשהחבית מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר,

.Âמבּׂשם 'יין לחברֹו: חּיב [עמיד]האֹומר ,'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
,'ל מֹוכר אני יׁשן 'יין לֹו: אמר העצרת. עד לֹו ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
ׁשנים; ׁשלׁש מּׁשל 'מיּׁשן', ׁשעברה; ׁשנה מּׁשל לֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻנֹותן
ׁשם  ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. עד יחמיץ ולא ׁשּיעמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוצרי

הּמדינה. ּכמנהג הּכל ידּוע, ְְְְִִִַַַַָָָֹמנהג
.Êל מֹוכר אני יין ׁשל זה 'מרּתף לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָהאֹומר

הּלֹוקח  הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלמקּפה',
טֹוב, יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים עׂשרה עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמקּבל

להׁשּתּנֹות התחיל ּכבר לא [להחמיץ]אּלא - זה על יתר ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ְֵַיקּבל.

.Áאֹו ,'ל מֹוכר אני למקּפה יין ׁשל 'מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר
ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני יין ׁשל 'חבית לֹו: ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשאמר
נֹותן  - יין' ׁשל זה 'מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. וראּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, הּנמּכר יין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלֹו
אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,'ל מֹוכר אני זה 'מרּתף לֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹאמר

הּגיעֹו חמץ, ּבזה.ּכּלֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
.Ë:אֹו ,'ל מֹוכר אני עץ ׁשל 'ערבה לחברֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָהאֹומר

ׁשראּוי  עץ לֹו נֹותן אינֹו - 'ל מֹוכר אני הּבד ּבית ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָ'קֹורת
אּלא  הּבד, ּבית לקֹורת ׁשראּויה קֹורה אֹו ערבה, ּבֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחּפר
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הרֹואה  ׁשּכל ּבצּורתּה, הּבד ּבית קֹורת אֹו ּבצּורתּה, ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָערבה
הּבד' ּבית קֹורת 'זֹו אֹו: ערבה', 'זֹו ּכּיֹוצא אֹומר: ּכל וכן . ְֲֵֵֵֵֵַַַַָָ

ֶָּבזה.

יח  ¤¤ּפרק
ּוממּכר,‡. ּבמּקח אדם ּבני את לרּמֹות את אסּור לגנב אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש יֹודע היה זה. ּבדבר יׂשראל ואחד ּגֹויים ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדעּתם;
הּברּיֹות  ּדעת לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו מּום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹּבממּכרֹו

אסּור. ְִִָָּבדברים,
מפרּכסין·. הּבהמה,[מייפים]אין את ולא האדם, את לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

מפרּכס  אבל ּכחדׁשים. ׁשּיראּו ּכדי היׁשנים הּכלים את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
צרּכן. ּכל וייּפה ויגהץ ׁשּיׁשּוף ּכגֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהחדׁשים,

חזרין‚. ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין סובין]אין [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צֹובעים  ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׂשרקאת  את [אודם]הּפנים נֹופחין ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבמים; הּבׂשר את ׁשֹורין ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקרבים,
ּבכלל  לגֹוי נבלה ּבׂשר מֹוכרין ואין אסּורין. אּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים
ּכׁשחּוטה. אצלֹו ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

לבר„. ּפי[לברר]מּתר על לא אבל הּגריסין, [בשטח את ְֲִִִֶַַָָָֹֹֻ
התבואה]הּמגּורההעליון] את [אוצר ּכגֹונב אּלא ׁשאינֹו , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קליֹות  לחּלק לחנוני ּומּתר ּברּור. ׁשהּכל וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהעין,
אצלֹו; לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות לּתינֹוקֹות ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואגֹוזים
ואין  מּמּנּו, ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק מּׁשער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּופֹוחת

הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין הּׁשּוק ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבני
ואין ‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין

ּביקר  היׁשנים ואפּלּו ּבחדׁשים, יׁשנים לֹומר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי
ליּׁשנן  רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני ּבזֹול, הּתירּווהחדׁשים ּביין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּגּתֹות ּבין ּבר קׁשה התסיסה]לערב תהליך [באמצע ְְִֵֵֶַַָָ
לערב  מּתר נּכר, טעמֹו היה ואם ׁשּמׁשּביחֹו. מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבלבד,
ּבֹו; מרּגיׁש הּלֹוקח טעמֹו, הּנּכר ּדבר ׁשּכל מקֹום; ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבכל

אֹותֹו. לערב מּתר ְְִֵָָָֻּולפיכ
.Â לא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּפי  על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו; ּכן אם אּלא ּבחנּות, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹימּכרּנּו
להּטיל  ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ירּמה ׁשּמא ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹו ּבין ׁשּיהיה והּוא, יּטיל; ּביין, .ת מים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

.Êּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות, מחמׁש נֹוטל [גיגית]הּתּגר ְְִִֵֵֵֵַַָָָ
ּגרנֹות מחמׁש תבואה]אחד ; שדשים לתֹו[מקומות ונֹותן , ְְְֵֵֵֶָָָ

לערב. יתּכּון ׁשּלא ּובלבד אחת; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹמגּורה
.Á ׁשמרים לערב ּכל אסּור ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אסּור. יֹום, ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא;
לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן לכלי, מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל

.Ë מכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו מזּקק, ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר
לג  מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל סתם, ׁשמן ;לֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּפני  על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ּבׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומקּבל
מקֹום. ּבאֹותֹו הּידּועים הּׁשמרים על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן,

.È ׁשהּׁשמן ּבתׁשרי מעֹות לֹו ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
מּפני  ּגדֹולה ׁשהיא ּתׁשרי, ּבמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה. הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו

מ  קטּנה אּלא ׁשהיא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר ּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבלבד  .הּׁשמרים ְְִִַַָ

.‡È לכל קיטנית רבע עליו מקּבל לחברֹו, חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר
סאה.סאה  לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל ׂשעֹורים, . ְְְְְִִֵַַָָָָָֹ

עפרּורית רבע עליו מקּבל קטנות]עדׁשים, ואבנים [עפר ְְֲִִֵַַַָָָֹ
מכר  מאה. לכל מתליעֹות עׂשר עליו מקּבל ּתאנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלסאה.
נמצא  סאה. לכל טּנֹופֹות רבע עליו מקּבל ּפרֹות, ׁשאר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹלֹו
הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ּכל האּלּו הּׁשעּורין על יתר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

ּכלּום. ּבהן ׁשאין ּוברּורין מנּפין ּפרֹות לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֻויּתן
.·È להן ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה  ּכמנהג הּכל מנהג, להן ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל .מנהג; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚È ּומנּקין ּברּורין הּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה  ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשמרים
אחר, מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיה אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמרים,

ׁשהּוא  ּכמֹות ׁשל יּמכר ּגרנֹו מּתֹו צרֹור הּבֹורר לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶחברֹו,
- 'יחזירּנּו' ּתאמר: ואם החּטים; ּבמּדת נמּכר היה ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֹהּניחֹו,

ׁשהּוא'. ּכל לערב 'אסּור אמרּו: ְְֲֵֵֶָָָָהרי
.„È ק מנהג,[כדים]נקּניםהּמֹוכר ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּפיטסֹות עׂשרה מאה לכל רעים]מקּבל ׁשּיהיּו[כדים והּוא : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבגפרית. ועׂשּויֹות ְְֲִַָָנאֹות
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.Ê הּמּום נֹודע ּכ ואחר חלּוק, מּמּנּו לעׂשֹות ּוקרעֹו ּבגד ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָקנה
ּכ ואחר ּתפרֹו, הּקרעים. את לֹו מחזיר - הּקריעה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָמחמת
הּמֹוכר. מן הּתפירה ׁשבח נֹוטל הׁשּביח, אם - הּמּום ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָנֹודע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Á נראה זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוכר

ּכל  מחזיר לּבעלים, קרקע להחזיר רצה אם - מּום ּבּה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָלֹו
ׁשאכל  לֹוהּפרֹות להעלֹות צרי ּבּה, ודר חצר היתה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ָָׂשכר.
.Ë הּמּקח ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר

הּמּום אֹותֹו הּדמים מחמת את מחזיר זה הרי -. ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
.Èטֹוחנֹות לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר ,[שינים]ּכיצד? ֲֲֵֵֵֵֶַַַ

ּכּלן  לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו
- ּברעב ׁשּמת עד אֹוכל אינֹו ׁשּזה יֹודע היה ולא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואֹוכלין,
ּכל  וכן הּדמים. את לֹו ויחזיר הּנבלה, את לֹו מחזיר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.‡Èואינֹו לזה, ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח ספסר הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

נׁשּבע  הּספסר הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמּקח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמׁשהה
על  ׁשהיה מּפני ונפטר; זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשבּועת
ׁשּימּות, קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני הּׁשֹור לבּדק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח
עׂשה, ולא הֹואיל הראׁשֹון. הּמֹוכר על מחזירֹו הּספסר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹוהיה

עצמֹו על הפסיד ּבזה.הּוא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַַַָָ
.·È לממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

אכל, ּׁשאכל מה הּבׂשר - מן והּנׁשאר הּדמים; את לֹו ויחזיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּׁשֹוחט  וכן הּדמים. את להן ויחזיר יּקבר, - הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּביד
אכל, ּׁשאכל מה - טרפה ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת
לּטּבח, הּבׂשר יחזיר - אכל ּׁשּלא ּומה הּדמים; את לֹו ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויחזיר

הּדמים. את לֹו ְְִִֶַַָויחזיר
.‚È הּלֹוקח ׁשהאכילֹומכר אֹו לּגֹויים, טרפה ׁשל זה ּבׂשר ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו ויחזיר הּטרפה, ּדמי על הּטּבח עם יח ּׁשב - ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָלּכלבים
הּמֹותר  את ּבזה.הּטּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶֶַַַַָָָָ

.„Èּבׂשר ונמצאּוהּמֹוכר ּפרֹות, ּבכֹור; ּבׂשר ונמצא לחברֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
ויחזיר  אכלּו, ּׁשאכלּו מה - נס יין ונמצא יין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטבלים;

הּדמים  את מן להן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשהיה  ּבין ּבכרת, אּסּורֹו ׁשהיה ּבין - ּדינֹו הּוא ּכ ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּתֹורה,
אכילתֹו ׁשאּסּור ּדבר הּמֹוכר אבל ּבלבד. ּבלאו ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאּסּורֹו
הּפרֹות  את מחזיר קּימין, הּפרֹות היּו אם - סֹופרים ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּדברי
לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכלן, אכלן ואם ּדמיו; את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָונֹוטל
- מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין הניה, אּסּורי וכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּכלּום.

ּכלל. מכירה ּדין ּבהן ואין הּדמים, את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמחזיר

יז  ¤¤ּפרק
ונמצאּו‡. יפֹות חּטים לֹו מכר ּבּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָארּבע

ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּלֹוקח - ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹרעֹות
ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר - ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹיפֹות
ׁשאין  יפֹות ׁשאינן ּפי על אף - יפֹות ונמצאּו יפֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרעֹות,
ׁשם  יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ולא מהן, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמעלה

קנה  אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין  - ׁשתּות ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוניה
אֹוניה  .ּומחזיר ְִַָָ

ׁשחממית·. חּטים הּמֹוכר לבנה,[אדומה]אבל ונמצאת ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ׁשל  ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחממית, ונמצאת לבנה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

מדברית]ׁשקמה יין [תאנה זית, ׁשל ונמצאּו ׁשקמה ׁשל , ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
יכֹול  מׁשניהן אחד ּכל - יין ונמצא חמץ חמץ, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹונמצא
ּכל  וכן לֹו. ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ׁשאין ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלחזר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
מּיד ‚. והחמיץ ּבקנקּניו הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

'לתבׁשיל  לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו -ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
מּקח  זה הרי מחמיץ, ׁשּיינֹו ידּוע ואם לֹו'; צרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאני

-טעּות  והחמיץ הּמֹוכר ּבקנקּני הּוא והרי יין, לֹו מכר . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
'למקּפה לֹו: אמר ואֹומר [לתבשיל]אם מחזיר - 'צרי אני ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ

לבּׁשל  אּלא לׁשּתֹותֹו קניתי לא ׁשאני ,וקנקּנ יינ 'הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלֹו:
יכֹול  אינֹו - הּוא' 'למקּפה לֹו אמר לא ואם מעט'. ְְְְְִִֵַַַָָָֹמעט
היה  ולא אֹותֹו? ׁשתית לא 'לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלהחזיר,

ׁשּיחמיץ'. עד לׁשהֹותֹו ְְְִִֶַַל
מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר

ּברׁשּות  זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
לֹוקח  ּברׁשּות ,ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר .הּמֹוכר, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מעט,‰. מעט למכרּה ּכדי לחברֹו יין ׁשל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ואם  לּמֹוכר; חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא  וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב הּלֹוקח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנה

הּלֹוקח  ּברׁשּות היא הרי - יין מכר ׁשל חבית המקּבל וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
וקדם  ׁשם, ּולמכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ּכדי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחברֹו
ּברׁשּות  זֹו הרי - החמיצה אֹו הּיין הּוזל לׁשם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּתּגיע
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ׁשהחבית מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר,

.Âמבּׂשם 'יין לחברֹו: חּיב [עמיד]האֹומר ,'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֻ
,'ל מֹוכר אני יׁשן 'יין לֹו: אמר העצרת. עד לֹו ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
ׁשנים; ׁשלׁש מּׁשל 'מיּׁשן', ׁשעברה; ׁשנה מּׁשל לֹו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻנֹותן
ׁשם  ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. עד יחמיץ ולא ׁשּיעמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוצרי

הּמדינה. ּכמנהג הּכל ידּוע, ְְְְִִִַַַַָָָֹמנהג
.Êל מֹוכר אני יין ׁשל זה 'מרּתף לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָהאֹומר

הּלֹוקח  הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלמקּפה',
טֹוב, יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים עׂשרה עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמקּבל

להׁשּתּנֹות התחיל ּכבר לא [להחמיץ]אּלא - זה על יתר ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ְֵַיקּבל.

.Áאֹו ,'ל מֹוכר אני למקּפה יין ׁשל 'מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָאמר
ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - 'ל מֹוכר אני יין ׁשל 'חבית לֹו: ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשאמר
נֹותן  - יין' ׁשל זה 'מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. וראּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיפה
יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, הּנמּכר יין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלֹו
אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,'ל מֹוכר אני זה 'מרּתף לֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹאמר

הּגיעֹו חמץ, ּבזה.ּכּלֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
.Ë:אֹו ,'ל מֹוכר אני עץ ׁשל 'ערבה לחברֹו: ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָהאֹומר

ׁשראּוי  עץ לֹו נֹותן אינֹו - 'ל מֹוכר אני הּבד ּבית ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָ'קֹורת
אּלא  הּבד, ּבית לקֹורת ׁשראּויה קֹורה אֹו ערבה, ּבֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחּפר
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הרֹואה  ׁשּכל ּבצּורתּה, הּבד ּבית קֹורת אֹו ּבצּורתּה, ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָערבה
הּבד' ּבית קֹורת 'זֹו אֹו: ערבה', 'זֹו ּכּיֹוצא אֹומר: ּכל וכן . ְֲֵֵֵֵֵַַַַָָ

ֶָּבזה.

יח  ¤¤ּפרק
ּוממּכר,‡. ּבמּקח אדם ּבני את לרּמֹות את אסּור לגנב אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיׁש יֹודע היה זה. ּבדבר יׂשראל ואחד ּגֹויים ואחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּדעּתם;
הּברּיֹות  ּדעת לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו מּום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֹּבממּכרֹו

אסּור. ְִִָָּבדברים,
מפרּכסין·. הּבהמה,[מייפים]אין את ולא האדם, את לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

מפרּכס  אבל ּכחדׁשים. ׁשּיראּו ּכדי היׁשנים הּכלים את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
צרּכן. ּכל וייּפה ויגהץ ׁשּיׁשּוף ּכגֹון ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהחדׁשים,

חזרין‚. ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין סובין]אין [מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
צֹובעים  ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׂשרקאת  את [אודם]הּפנים נֹופחין ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּבמים; הּבׂשר את ׁשֹורין ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקרבים,
ּבכלל  לגֹוי נבלה ּבׂשר מֹוכרין ואין אסּורין. אּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבדברים
ּכׁשחּוטה. אצלֹו ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּבׂשר

לבר„. ּפי[לברר]מּתר על לא אבל הּגריסין, [בשטח את ְֲִִִֶַַָָָֹֹֻ
התבואה]הּמגּורההעליון] את [אוצר ּכגֹונב אּלא ׁשאינֹו , ְְֵֵֶֶֶַָָ

קליֹות  לחּלק לחנוני ּומּתר ּברּור. ׁשהּכל וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהעין,
אצלֹו; לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות לּתינֹוקֹות ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָואגֹוזים
ואין  מּמּנּו, ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק מּׁשער ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּופֹוחת

הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין הּׁשּוק ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבני
ואין ‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין

ּביקר  היׁשנים ואפּלּו ּבחדׁשים, יׁשנים לֹומר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי
ליּׁשנן  רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני ּבזֹול, הּתירּווהחדׁשים ּביין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּגּתֹות ּבין ּבר קׁשה התסיסה]לערב תהליך [באמצע ְְִֵֵֶַַָָ
לערב  מּתר נּכר, טעמֹו היה ואם ׁשּמׁשּביחֹו. מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבלבד,
ּבֹו; מרּגיׁש הּלֹוקח טעמֹו, הּנּכר ּדבר ׁשּכל מקֹום; ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבכל

אֹותֹו. לערב מּתר ְְִֵָָָֻּולפיכ
.Â לא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּפי  על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו; ּכן אם אּלא ּבחנּות, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹימּכרּנּו
להּטיל  ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ירּמה ׁשּמא ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹו ּבין ׁשּיהיה והּוא, יּטיל; ּביין, .ת מים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

.Êּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות, מחמׁש נֹוטל [גיגית]הּתּגר ְְִִֵֵֵֵַַָָָ
ּגרנֹות מחמׁש תבואה]אחד ; שדשים לתֹו[מקומות ונֹותן , ְְְֵֵֵֶָָָ

לערב. יתּכּון ׁשּלא ּובלבד אחת; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹמגּורה
.Á ׁשמרים לערב ּכל אסּור ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אסּור. יֹום, ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא;
לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן לכלי, מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָאבל

.Ë מכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו מזּקק, ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר
לג  מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל סתם, ׁשמן ;לֹו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּפני  על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ּבׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומקּבל
מקֹום. ּבאֹותֹו הּידּועים הּׁשמרים על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן,

.È ׁשהּׁשמן ּבתׁשרי מעֹות לֹו ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
מּפני  ּגדֹולה ׁשהיא ּתׁשרי, ּבמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה. הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו

מ  קטּנה אּלא ׁשהיא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר ּפני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבלבד  .הּׁשמרים ְְִִַַָ

.‡È לכל קיטנית רבע עליו מקּבל לחברֹו, חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר
סאה.סאה  לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל ׂשעֹורים, . ְְְְְִִֵַַָָָָָֹ

עפרּורית רבע עליו מקּבל קטנות]עדׁשים, ואבנים [עפר ְְֲִִֵַַַָָָֹ
מכר  מאה. לכל מתליעֹות עׂשר עליו מקּבל ּתאנים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלסאה.
נמצא  סאה. לכל טּנֹופֹות רבע עליו מקּבל ּפרֹות, ׁשאר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹלֹו
הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ּכל האּלּו הּׁשעּורין על יתר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבהן

ּכלּום. ּבהן ׁשאין ּוברּורין מנּפין ּפרֹות לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֻויּתן
.·È להן ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים, הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה  ּכמנהג הּכל מנהג, להן ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל .מנהג; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
.‚È ּומנּקין ּברּורין הּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה  ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשמרים
אחר, מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיה אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמרים,

ׁשהּוא  ּכמֹות ׁשל יּמכר ּגרנֹו מּתֹו צרֹור הּבֹורר לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶחברֹו,
- 'יחזירּנּו' ּתאמר: ואם החּטים; ּבמּדת נמּכר היה ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֹהּניחֹו,

ׁשהּוא'. ּכל לערב 'אסּור אמרּו: ְְֲֵֵֶָָָָהרי
.„È ק מנהג,[כדים]נקּניםהּמֹוכר ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּפיטסֹות עׂשרה מאה לכל רעים]מקּבל ׁשּיהיּו[כדים והּוא : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבגפרית. ועׂשּויֹות ְְֲִַָָנאֹות
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אגרות קודש

]ח"י כסלו, תשט"ו[ 

...הנה לפלא שאין מזכיר שלומדים עם התלמידים הלכות הצריכות בחיי היום יומים מתאים 

להשגתם. ומובן שיש להתחיל באותן ההלכות שפוגעים בהם לעתים תכופות ביותר ולפני החג בהלכות 

החג, ובטח אין זה אלא חסרון בכתיבה אבל לא בפועל.



oixcdpqקיח zekld - mihtey xtq - ixyz 'c oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd ixyz 'iÎ'c -

ה'תשע"ה  תשרי ד' ראשון יום

-mihteyxtq
oiWprde oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦§¨¢¨¦

odl oixEqOd©§¦¨¤
ד  ¤¤ּפרק

ׁשל ‡. ּדין ּבית אֹו קטּנה, סּנדרי אֹו הּגדֹול, ּדין ּבית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
סמּו מהן, אחד ּכל ׁשּיהיה צריכין - מוסמך]ׁשלׁשה -] ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

וּיסמ" ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ּומׁשה .סמּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמּפי
רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן ויצּוהּו". עליו, ידיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת
לאחרים, סמכּו הּזקנים ואֹותם ׁשכינה. עליהן וׁשרת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָסמכן,
עד  איׁש, מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו לאחרים, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָוהאחרים
ואחד  רּבנּו. מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית עד יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבית

הּנׂשיא מּפי הסנהדרין]הּנסמ מן [ראש אחד מּפי אֹו , ְִִִִִִִֶַַָָָ
מעֹולם. ּבסּנדרי הּסמּו אֹותֹו היה לא אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּסמּוכין,

על ·. ידיהם ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹוכיצד
אּתה  'הרי לֹו: ואֹומרים 'רּבי', לֹו ׁשּקֹורין אּלא הּזקן, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש

קנסֹות' ּדיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,סמּו. ְְְְֲִִֵֵָָָ
לדּינּות,‚. הּזקנים מּנּוי ׁשהיא זֹו, סמיכה סֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָואין

ּבׁשלׁשה  מּפי אּלא סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֵֶַאחרים,

'אלהים'„. קרּוי ּבארץ אין ׁשּנסמכּו הּגדֹול ּדין ּבית אּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבדקּו לדּון הראּויין החכמים האנׁשים והם ּבלבד, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
אֹותן. וסמכּו אֹותן והּמחּו יׂשראל, ארץ ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם

מי ‰. ּכל היה וחכמים ּבראׁשֹונה, ּתלמידיו. סֹומ ׁשּנסמ ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
אדם  יהיה ׁשּלא והתקינּו הּזקן, הּלל לבית ּכבֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחלקּו
אּלא  ,סֹומ הּנׂשיא יהא וׁשּלא הּנׂשיא, ּברׁשּות אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנסמ
ּדין  ּבית אב יהיה וׁשּלא עּמֹו, ּדין ּבית אב היה ּכן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאם

עּמֹו הּנׂשיא היה ּכן אם אּלא ,החבּורה סֹומ ׁשאר אבל . ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּיהיּו והּוא הּנׂשיא, ּברׁשּות לסמ מהם אחד לכל יׁש -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

מּׁשלׁשה. ּבפחֹות אינּה ׁשהּסמיכה עּמֹו; ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשנים
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבארץ, הּסֹומכין היּו אפּלּו יׂשראל. ּבארץ נסמכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּסֹומכין
אם  לֹומר, צרי ואין סֹומכין; אין - לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנסמ
ׁשניהם  היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ, ּבחּוצה הּסֹומכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיּו
הּסֹומכין  עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין - ְְִִִִֵֶֶַַַָָּבארץ
,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו לֹו, ׁשֹולחין אּלא אחד; ְְְִִֶֶֶָָָָּבמקֹום
ּבארץ  ּוׁשניהם הֹואיל קנסֹות, ּדיני לדּון רׁשּות לֹו .ונֹותנין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

ראּויה  מצרים, עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכל
ְִִָלסמיכה.

.Ê אחת ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין הּמליׁש ודוד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אחד. ּביֹום אלף ׁשלׁשים ְְִֶֶֶַָָֹסמ

.Á יח לדברים ּׁשּירצּו, מה לכל למּנֹות להם -ויׁש ידים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
מפלא, חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻוהּוא,
לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה ּבכל להֹורֹות ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשראּוי
אֹו והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות לא לדּון, רׁשּות לֹו ולּתן ְְְְְִִֵֵֶָֹאֹותֹו
ממֹונֹות, ּדיני לדּון לא והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָֹיּתנּו
אֹו קנסֹות, ּדיני לדּון לא אבל ולזה, לזה רׁשּות לֹו יּתנּו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹאֹו
ּבמּומן  ּבכֹורֹות להּתיר לא אבל קנסֹות, ּדיני ְְְְֲִִֵַָָָָֹלדּון

אֹו[לאכילה] ּבלבד, נדרים להּתיר רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו ,ְְְְְִִִִַַָ
ּכתמים אשה]לראֹות של ּבזה.[אדומים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַָָֹ

.Ë:לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָוכן
לכאן', הּנׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות, אֹו לדּון רׁשּות ל ְְְְִֵֶַַָָָָ'יׁש
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמדינה'. עּמנּו אּת ׁשאין זמן 'ּכל .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.È ׁשהּוא ּפי על אף - אחת ּבעינֹו סּומה ׁשהיה מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחכם
ממֹונֹות, לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ממֹונֹות לדיני ְְְִִִֵֵֵָָָראּוי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּדברים. לכל ראּוי ׁשאינֹו .מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.‡È מֹוׁשיב - אחד סמּו אּלא יׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהרי

ּכ ואחר זה, אחר זה אֹו ּכאחד ׁשבעים וסֹומ ּבצּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ּדינין  ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיעׂשה

החכמים אחרים. ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים, לי נראין ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
אּלּו הרי - אֹותן ולסמ ּדּינין למּנֹות יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארץ
לסמ להם ויׁש קנסֹות, ּדיני לדּון להם ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹסמּוכים,
הּסמיכה  על מצטערין החכמים היּו לּמה ּכן, אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרים.

תיבטל] מּיׂשראל[שלא קנסֹות ּדיני יּבטלּו ׁשּלא ּכדי [הרי , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
בא"י] הסמיכה תמיד לחדש ואי ניתן מפּזרין, ׁשּיׂשראל לפי ?ְְְְִִִִֵֶָָֻ

ּכּלן ׁשּיסּכימּו אחד]אפׁשר סמּו[במעמד ׁשם היה ואם ; ְְְִִֶֶַָָָָָָֻ
לּכל, קנסֹות ּדיני ּדן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו ,סמּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמּפי

הכרע צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי נסמ .[הכרעה]ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
.·È לארץ לחּוצה ויצאּו יׂשראל, ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית

ׁשּדנין  ּכדר לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנין הן הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
והּוא,ּבארץ  - לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשּסנהדרין ; ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּבארץ. סמּוכין ְְִִֶֶָָׁשּיהיּו
.‚Èויׁש עֹומדין, הן מל ּבמקֹום - ׁשּבבבל ּגלּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻראׁשי

לרּדֹות למשול]להם ולדּון [- מקֹום, ּבכל יׂשראל את ְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ׁשבט  יסּור "לא ׁשּנאמר: רצּו, לא ּבין רצּו ּבין ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעליהם,

ׁשּבבבל. ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו ְִֵֵֶֶָָָָֻמיהּודה",
.„È לדּון רׁשּות ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן לדּון, הראּוי ּדּין ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל

ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לדּון לֹו יׁש -ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
לארץ  ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּדן ּדינין, ׁשאינֹו ּפי על אף , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבארץ  ּדין ּבית לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין ּכל קנסֹות. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדיני
יׂשראל  ארץ ּבכל לדּון לֹו יׁש - לדּון רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָיׂשראל
ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף הּגבּולין, על העֹומדֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּובעירֹות
את  לכף לֹו מֹועלת רׁשּותן אין לארץ, ּבחּוצה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּדינין.
ּבחּוצה  קנסֹות ּדיני לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּדינין; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי
את  לכף אבל אצלֹו; לדּון ׁשרצה למי אּלא ּדן אינ ֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ,
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רׁשּות  ׁשּיּטל עד רׁשּות, לֹו אין להן, ולדּון ּדינין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּבעלי
ּגלּות. ֵָֹמראׁש

.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ּדין  ּבית ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ׁשעבר ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהגּון,
ׁשּיהיה  עד ּכלּום, לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָונתנּו
עליו  חלה קדּׁשה אין לּמזּבח, מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש .ראּוי; ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ה'תשע"ה  תשרי ה' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשבעים ‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ,מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

עיר ואחד  ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סּנדרי עֹוׂשין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
את  לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,

ּכּלֹו ׁשהּדח את [לע"ז]הּׁשבט ולא הּׁשקר, נביא את ולא , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻֻ
ּדיני  אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות, ּבדיני ּגדֹול ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכהן

גדול]ממֹונֹות כהן זקן [של נעׂשה אין וכן ּבׁשלׁשה. ּדנין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד הּנּדחת,[שמורה עיר עֹוׂשין ולא , ְְִִִֵַַַַֹ

ּבבית  אּלא הּׂשֹוטה, את מׁשקין ואין ולא הּגדֹול. ּדין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העיר על ירושלים]מֹוסיפין מֹוציאין [- ולא העזרֹות, ועל ְְֲִִִִִַַָָָֹ

החלל ולמדידת הרׁשּות ערופה]למלחמת עגלה ,[לענין ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
הּגדל  הּדבר "ּכל ׁשּנאמר: הּגדֹול, ּדין ּבית ּפי על ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאּלא

."אלי ִֵֶָיביאּו
ׁשהן ·. ּוׁשלׁשה מעׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאין

ּבהמה; נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָסּנדרי
אֹו הּנרּבעת ּבהמה ולא הּנסקל, ׁשֹור ּדנין אין ,ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
ארי  אפּלּו ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהרֹובעת,

ּתרּבּות ׁשהן ּוברּדלס, ונמר ומבוייתים ודב [מתורבתים ְְְְְֵֵֶַַָָֹ
מזיקים] מיתתן ואינם - ׁשהמיתּו ּבעלים, להם ְְִִִֵֵֶֶָָָָויׁש

אֹותֹו. הֹורג אחד ׁשהמית, נחׁש אבל ּוׁשלׁשה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבעׂשרים
רע‚. ׁשם לאשתו]הּמֹוציא בתולים מצא ּדנין [שלא אין - ִִֵֵַַָ

מּפני  ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹאֹותֹו
אמת  הּדבר יהיה ׁשּמא נפׁשֹות, לדיני צד ּבדינֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
לתבעֹו האב ּובא הּבעל, ּדברי נאמנּו לא הּבת. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹותּסקל
אּלא  נפׁשֹות ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ּבׁשלׁשה. ּדינֹו - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּקנס

הם קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף ּוׁשלׁשה? [ממשה ּבעׂשרים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העדה"רבינו] והּצילּו . . העדה "וׁשפטּו אֹומר: הּוא הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָ

המחּיבין, והם ׁשֹופטת עדה מּצלת. ועדה ׁשֹופטת, עדה -ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הרי  - מעׂשרה ּפחּותה עדה ואין המזּכין, והם מּצלת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועדה

ׁשקּול ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה ּומֹוסיפין [-עׂשרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
להּטֹות".זוגי] - רּבים "אחרי ּבֹו ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מּכֹות„. ׁשּימּות [- ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אֹותֹו. ְְִֶַּכׁשּמלקין

ּבחמּׁשה ‰. העגלה .עריפת ְֲֲִִֶַַָָָ
.Â ּבׁשבעה הּׁשנה .עּבּור ְְִִַָָָ
.Ê.ּבׁשלׁשה החדׁש. סמּוכיןעּבּור אּלּו ,[מוסמכים]וכל ְְְִִִֵֶַָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Á,ּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון - קנסֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּדיני

ּבהן  וכּיֹוצא והמפּתה, והאֹונס, וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ  הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותן ּדנין אין -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

-יׂשראל  והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ
אפ  אּלא ממחה; צריכין ואפּלּואין הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה ּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻ

והלואֹות  ּבהֹודאֹות ּדנין ,לפיכ אֹותן. ּדן ממחה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻאחד
ׁשל  ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ; ּבחּוצה ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

'אלהים' לארץ סמוכים]חּוצה ׁשל [- ּדין ּבית ׁשליחּות , ְֱִִִֵֶֶָָָֹ
קנסֹות  ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין עֹוׂשין; יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָארץ

ְִִָּבׁשליחּותן.
.Ë הּמצּויין ּדינין אּלא לארץ, חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין

והלואֹות, הֹודאֹות, ּכגֹון - ּכיס חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּתמיד,
ּפי  על אף מצּויין, ׁשאינן ּדברים אבל חברֹו. ממֹון ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּומּזיק
אֹו ּבחברּתּה, ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
ּתׁשלּומי  ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהם אין אבל הּמצּויין, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים

הּקנסֹות ּכפל  ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּדנין אין - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּתֹוקע ּכגֹון - חכמים אֹותן ,[באזנו]לחברֹו[הכה]ׁשּקצצּו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָ

ּדּיני  אֹותן ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו, את ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּובסֹוטר
ּדּיני  אֹותֹו ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם וכל לארץ. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּוצה

צרֹורֹות נזק מחצי חּוץ לארץ, רגבי חּוצה שניתזו [בהמה ְֲִֵֶֶֶָָָ
מרגליה] קנס.אדמה ואינֹו ממֹון, ׁשהּוא מּפני ,ְְְִֵֵֶָָ

.Èהּנּׁשֹום מערך]ּכל נזקו]ּכעבד[- שווי לידע ּגֹובין [- אין , ְִִֵֶֶַָ
אין  - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,לפיכ לארץ. חּוצה ּדּיני ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
חּוצה  ּדּיני ּבהן, חּיב ׁשהּוא והּבׁשת והּצער הּנזק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּגֹובין

ׁשבת אבל בטלה]לארץ; ּבהן [דמי ׁשּיׁש מּפני ּגֹובין, ורּפּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
יֹום  ּבכל ׁשּמעׂשים ואמרּו, הּגאֹונים הֹורּו וכן ּכיס. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחסרֹון

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת ְְְִִֶֶֶָלגּבֹות
.‡È חּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ׁשהּזיק לארץ, אדם אבל . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ׁשּקרע  ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה  ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו

מּועדת והיא הֹואיל - ורגל הרי [רגילה]ּבׁשן מּתחּלה, להן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשהּזיקה  ּבין לארץ; חּוצה ּדּיני אֹותֹו וגֹובין מצּוי, ּדבר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּבּה ׁשּנתחּככה ּכגֹון אחרת, אכלה [להנאתה]ּבהמה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אכלין  ׁשהּזיקה ּבין ּבהן, וכּיֹוצא לאכלן ׁשּדרּכּה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
ּדּיני  ּגֹובין הּכל - ׁשלם נזק עליהם חּיבת ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלים,

והּועדה ּתּמה היתה אם אבל לארץ. פעמים]חּוצה [ג' ְְֲֲִֶַָָָָָָָָ
נגפה  אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגחה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון ְְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָָָוהּזיקה,
ׁשאין  לארץ, חּוצה ּדּיני ׁשלם הּזה הּנזק את ּגֹובין אין -ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבא  הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה לחּוצה מּועד ויצא רץ, ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָ
מצּוי. ּדבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - והּזיק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלארץ

.·Èׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּומּפני
ּדין  ּבית ּבפני ּבֹו הּסמּוכין להעיד אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשהן  ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבארץ.
הּבהמה  את מעידין ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדנים

לארץ. ּבחּוצה ְְִֵֶֶָָָּבפניהם
.‚È;לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין ּגזל, אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

אֹותּה ּגֹובין אין הּתֹוספת, .אבל ֲִֵֶֶַָָ
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ׁשל ‡. ּדין ּבית אֹו קטּנה, סּנדרי אֹו הּגדֹול, ּדין ּבית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
סמּו מהן, אחד ּכל ׁשּיהיה צריכין - מוסמך]ׁשלׁשה -] ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

וּיסמ" ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ּומׁשה .סמּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻמּפי
רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן ויצּוהּו". עליו, ידיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת
לאחרים, סמכּו הּזקנים ואֹותם ׁשכינה. עליהן וׁשרת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָסמכן,
עד  איׁש, מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו לאחרים, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָוהאחרים
ואחד  רּבנּו. מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית עד יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבית

הּנׂשיא מּפי הסנהדרין]הּנסמ מן [ראש אחד מּפי אֹו , ְִִִִִִִֶַַָָָ
מעֹולם. ּבסּנדרי הּסמּו אֹותֹו היה לא אפּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּסמּוכין,

על ·. ידיהם ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹוכיצד
אּתה  'הרי לֹו: ואֹומרים 'רּבי', לֹו ׁשּקֹורין אּלא הּזקן, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש

קנסֹות' ּדיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,סמּו. ְְְְֲִִֵֵָָָ
לדּינּות,‚. הּזקנים מּנּוי ׁשהיא זֹו, סמיכה סֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָואין

ּבׁשלׁשה  מּפי אּלא סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִֵֵֶַאחרים,

'אלהים'„. קרּוי ּבארץ אין ׁשּנסמכּו הּגדֹול ּדין ּבית אּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבדקּו לדּון הראּויין החכמים האנׁשים והם ּבלבד, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
אֹותן. וסמכּו אֹותן והּמחּו יׂשראל, ארץ ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם

מי ‰. ּכל היה וחכמים ּבראׁשֹונה, ּתלמידיו. סֹומ ׁשּנסמ ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
אדם  יהיה ׁשּלא והתקינּו הּזקן, הּלל לבית ּכבֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחלקּו
אּלא  ,סֹומ הּנׂשיא יהא וׁשּלא הּנׂשיא, ּברׁשּות אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנסמ
ּדין  ּבית אב יהיה וׁשּלא עּמֹו, ּדין ּבית אב היה ּכן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאם

עּמֹו הּנׂשיא היה ּכן אם אּלא ,החבּורה סֹומ ׁשאר אבל . ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּיהיּו והּוא הּנׂשיא, ּברׁשּות לסמ מהם אחד לכל יׁש -ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

מּׁשלׁשה. ּבפחֹות אינּה ׁשהּסמיכה עּמֹו; ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשנים
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבארץ, הּסֹומכין היּו אפּלּו יׂשראל. ּבארץ נסמכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּסֹומכין
אם  לֹומר, צרי ואין סֹומכין; אין - לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנסמ
ׁשניהם  היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ, ּבחּוצה הּסֹומכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיּו
הּסֹומכין  עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין - ְְִִִִֵֶֶַַַָָּבארץ
,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו לֹו, ׁשֹולחין אּלא אחד; ְְְִִֶֶֶָָָָּבמקֹום
ּבארץ  ּוׁשניהם הֹואיל קנסֹות, ּדיני לדּון רׁשּות לֹו .ונֹותנין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

ראּויה  מצרים, עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוכל
ְִִָלסמיכה.

.Ê אחת ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין הּמליׁש ודוד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אחד. ּביֹום אלף ׁשלׁשים ְְִֶֶֶַָָֹסמ

.Á יח לדברים ּׁשּירצּו, מה לכל למּנֹות להם -ויׁש ידים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
מפלא, חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻוהּוא,
לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה ּבכל להֹורֹות ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשראּוי
אֹו והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות לא לדּון, רׁשּות לֹו ולּתן ְְְְְִִֵֵֶָֹאֹותֹו
ממֹונֹות, ּדיני לדּון לא והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות רׁשּות לֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָֹיּתנּו
אֹו קנסֹות, ּדיני לדּון לא אבל ולזה, לזה רׁשּות לֹו יּתנּו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֹאֹו
ּבמּומן  ּבכֹורֹות להּתיר לא אבל קנסֹות, ּדיני ְְְְֲִִֵַָָָָֹלדּון

אֹו[לאכילה] ּבלבד, נדרים להּתיר רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו ,ְְְְְִִִִַַָ
ּכתמים אשה]לראֹות של ּבזה.[אדומים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַָָֹ

.Ë:לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָוכן
לכאן', הּנׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות, אֹו לדּון רׁשּות ל ְְְְִֵֶַַָָָָ'יׁש
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמדינה'. עּמנּו אּת ׁשאין זמן 'ּכל .אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.È ׁשהּוא ּפי על אף - אחת ּבעינֹו סּומה ׁשהיה מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחכם
ממֹונֹות, לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ממֹונֹות לדיני ְְְִִִֵֵֵָָָראּוי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּדברים. לכל ראּוי ׁשאינֹו .מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.‡È מֹוׁשיב - אחד סמּו אּלא יׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהרי

ּכ ואחר זה, אחר זה אֹו ּכאחד ׁשבעים וסֹומ ּבצּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ּדינין  ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיעׂשה

החכמים אחרים. ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים, לי נראין ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
אּלּו הרי - אֹותן ולסמ ּדּינין למּנֹות יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארץ
לסמ להם ויׁש קנסֹות, ּדיני לדּון להם ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹסמּוכים,
הּסמיכה  על מצטערין החכמים היּו לּמה ּכן, אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרים.

תיבטל] מּיׂשראל[שלא קנסֹות ּדיני יּבטלּו ׁשּלא ּכדי [הרי , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
בא"י] הסמיכה תמיד לחדש ואי ניתן מפּזרין, ׁשּיׂשראל לפי ?ְְְְִִִִֵֶָָֻ

ּכּלן ׁשּיסּכימּו אחד]אפׁשר סמּו[במעמד ׁשם היה ואם ; ְְְִִֶֶַָָָָָָֻ
לּכל, קנסֹות ּדיני ּדן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו ,סמּו ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמּפי

הכרע צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי נסמ .[הכרעה]ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
.·È לארץ לחּוצה ויצאּו יׂשראל, ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית

ׁשּדנין  ּכדר לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנין הן הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
והּוא,ּבארץ  - לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשּסנהדרין ; ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּבארץ. סמּוכין ְְִִֶֶָָׁשּיהיּו
.‚Èויׁש עֹומדין, הן מל ּבמקֹום - ׁשּבבבל ּגלּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻראׁשי

לרּדֹות למשול]להם ולדּון [- מקֹום, ּבכל יׂשראל את ְְְְִִֵֶֶָָָָָ
ׁשבט  יסּור "לא ׁשּנאמר: רצּו, לא ּבין רצּו ּבין ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעליהם,

ׁשּבבבל. ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו ְִֵֵֶֶָָָָֻמיהּודה",
.„È לדּון רׁשּות ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן לדּון, הראּוי ּדּין ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל

ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לדּון לֹו יׁש -ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
לארץ  ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּדן ּדינין, ׁשאינֹו ּפי על אף , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבארץ  ּדין ּבית לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין ּכל קנסֹות. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדיני
יׂשראל  ארץ ּבכל לדּון לֹו יׁש - לדּון רׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָיׂשראל
ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף הּגבּולין, על העֹומדֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּובעירֹות
את  לכף לֹו מֹועלת רׁשּותן אין לארץ, ּבחּוצה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּדינין.
ּבחּוצה  קנסֹות ּדיני לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּדינין; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי
את  לכף אבל אצלֹו; לדּון ׁשרצה למי אּלא ּדן אינ ֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ,

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

oixcdpq zekld - mihtey xtq - ixyz 'd ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רׁשּות  ׁשּיּטל עד רׁשּות, לֹו אין להן, ולדּון ּדינין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּבעלי
ּגלּות. ֵָֹמראׁש

.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ּדין  ּבית ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ׁשעבר ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהגּון,
ׁשּיהיה  עד ּכלּום, לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָונתנּו
עליו  חלה קדּׁשה אין לּמזּבח, מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש .ראּוי; ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ה'תשע"ה  תשרי ה' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשבעים ‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ,מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

עיר ואחד  ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סּנדרי עֹוׂשין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
את  לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,

ּכּלֹו ׁשהּדח את [לע"ז]הּׁשבט ולא הּׁשקר, נביא את ולא , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻֻ
ּדיני  אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות, ּבדיני ּגדֹול ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכהן

גדול]ממֹונֹות כהן זקן [של נעׂשה אין וכן ּבׁשלׁשה. ּדנין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד הּנּדחת,[שמורה עיר עֹוׂשין ולא , ְְִִִֵַַַַֹ

ּבבית  אּלא הּׂשֹוטה, את מׁשקין ואין ולא הּגדֹול. ּדין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העיר על ירושלים]מֹוסיפין מֹוציאין [- ולא העזרֹות, ועל ְְֲִִִִִַַָָָֹ

החלל ולמדידת הרׁשּות ערופה]למלחמת עגלה ,[לענין ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
הּגדל  הּדבר "ּכל ׁשּנאמר: הּגדֹול, ּדין ּבית ּפי על ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאּלא

."אלי ִֵֶָיביאּו
ׁשהן ·. ּוׁשלׁשה מעׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאין

ּבהמה; נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָסּנדרי
אֹו הּנרּבעת ּבהמה ולא הּנסקל, ׁשֹור ּדנין אין ,ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
ארי  אפּלּו ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהרֹובעת,

ּתרּבּות ׁשהן ּוברּדלס, ונמר ומבוייתים ודב [מתורבתים ְְְְְֵֵֶַַָָֹ
מזיקים] מיתתן ואינם - ׁשהמיתּו ּבעלים, להם ְְִִִֵֵֶֶָָָָויׁש

אֹותֹו. הֹורג אחד ׁשהמית, נחׁש אבל ּוׁשלׁשה. ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבעׂשרים
רע‚. ׁשם לאשתו]הּמֹוציא בתולים מצא ּדנין [שלא אין - ִִֵֵַַָ

מּפני  ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹאֹותֹו
אמת  הּדבר יהיה ׁשּמא נפׁשֹות, לדיני צד ּבדינֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
לתבעֹו האב ּובא הּבעל, ּדברי נאמנּו לא הּבת. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹותּסקל
אּלא  נפׁשֹות ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ּבׁשלׁשה. ּדינֹו - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּקנס

הם קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף ּוׁשלׁשה? [ממשה ּבעׂשרים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
העדה"רבינו] והּצילּו . . העדה "וׁשפטּו אֹומר: הּוא הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָ

המחּיבין, והם ׁשֹופטת עדה מּצלת. ועדה ׁשֹופטת, עדה -ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הרי  - מעׂשרה ּפחּותה עדה ואין המזּכין, והם מּצלת ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָועדה

ׁשקּול ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה ּומֹוסיפין [-עׂשרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
להּטֹות".זוגי] - רּבים "אחרי ּבֹו ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מּכֹות„. ׁשּימּות [- ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אֹותֹו. ְְִֶַּכׁשּמלקין

ּבחמּׁשה ‰. העגלה .עריפת ְֲֲִִֶַַָָָ
.Â ּבׁשבעה הּׁשנה .עּבּור ְְִִַָָָ
.Ê.ּבׁשלׁשה החדׁש. סמּוכיןעּבּור אּלּו ,[מוסמכים]וכל ְְְִִִֵֶַָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Á,ּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון - קנסֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּדיני

ּבהן  וכּיֹוצא והמפּתה, והאֹונס, וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ  הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותן ּדנין אין -ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

-יׂשראל  והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ
אפ  אּלא ממחה; צריכין ואפּלּואין הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה ּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹֻ

והלואֹות  ּבהֹודאֹות ּדנין ,לפיכ אֹותן. ּדן ממחה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻאחד
ׁשל  ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ; ּבחּוצה ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

'אלהים' לארץ סמוכים]חּוצה ׁשל [- ּדין ּבית ׁשליחּות , ְֱִִִֵֶֶָָָֹ
קנסֹות  ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין עֹוׂשין; יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָארץ

ְִִָּבׁשליחּותן.
.Ë הּמצּויין ּדינין אּלא לארץ, חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין

והלואֹות, הֹודאֹות, ּכגֹון - ּכיס חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּתמיד,
ּפי  על אף מצּויין, ׁשאינן ּדברים אבל חברֹו. ממֹון ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּומּזיק
אֹו ּבחברּתּה, ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש
ּתׁשלּומי  ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהם אין אבל הּמצּויין, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּדברים

הּקנסֹות ּכפל  ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּדנין אין - ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּתֹוקע ּכגֹון - חכמים אֹותן ,[באזנו]לחברֹו[הכה]ׁשּקצצּו ְְֲֲִֵֵֶַַָָָ

ּדּיני  אֹותן ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו, את ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּובסֹוטר
ּדּיני  אֹותֹו ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם וכל לארץ. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּוצה

צרֹורֹות נזק מחצי חּוץ לארץ, רגבי חּוצה שניתזו [בהמה ְֲִֵֶֶֶָָָ
מרגליה] קנס.אדמה ואינֹו ממֹון, ׁשהּוא מּפני ,ְְְִֵֵֶָָ

.Èהּנּׁשֹום מערך]ּכל נזקו]ּכעבד[- שווי לידע ּגֹובין [- אין , ְִִֵֶֶַָ
אין  - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,לפיכ לארץ. חּוצה ּדּיני ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
חּוצה  ּדּיני ּבהן, חּיב ׁשהּוא והּבׁשת והּצער הּנזק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּגֹובין

ׁשבת אבל בטלה]לארץ; ּבהן [דמי ׁשּיׁש מּפני ּגֹובין, ורּפּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
יֹום  ּבכל ׁשּמעׂשים ואמרּו, הּגאֹונים הֹורּו וכן ּכיס. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחסרֹון

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת ְְְִִֶֶֶָלגּבֹות
.‡È חּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ׁשהּזיק לארץ, אדם אבל . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ׁשּקרע  ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה  ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו

מּועדת והיא הֹואיל - ורגל הרי [רגילה]ּבׁשן מּתחּלה, להן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשהּזיקה  ּבין לארץ; חּוצה ּדּיני אֹותֹו וגֹובין מצּוי, ּדבר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּבּה ׁשּנתחּככה ּכגֹון אחרת, אכלה [להנאתה]ּבהמה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אכלין  ׁשהּזיקה ּבין ּבהן, וכּיֹוצא לאכלן ׁשּדרּכּה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
ּדּיני  ּגֹובין הּכל - ׁשלם נזק עליהם חּיבת ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלים,

והּועדה ּתּמה היתה אם אבל לארץ. פעמים]חּוצה [ג' ְְֲֲִֶַָָָָָָָָ
נגפה  אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגחה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון ְְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָָָוהּזיקה,
ׁשאין  לארץ, חּוצה ּדּיני ׁשלם הּזה הּנזק את ּגֹובין אין -ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבא  הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה לחּוצה מּועד ויצא רץ, ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָ
מצּוי. ּדבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - והּזיק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלארץ

.·Èׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּומּפני
ּדין  ּבית ּבפני ּבֹו הּסמּוכין להעיד אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ׁשהן  ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבארץ.
הּבהמה  את מעידין ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדנים

לארץ. ּבחּוצה ְְִֵֶֶָָָּבפניהם
.‚È;לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין ּגזל, אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

אֹותּה ּגֹובין אין הּתֹוספת, .אבל ֲִֵֶֶַָָ
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.„È חּוצה ּדּיני מּמּנּו ּגֹובין עצמֹו, ּפי על המׁשּלם ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא
הּפגם ׁשהרי שנאנסה]לארץ; נערה והּכפר [של והּבׁשת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אדם] שהרג ּכגֹון [בשור עצמֹו, ּפי על אדם מׁשּלם ,ְְְִֵַַַָָ

ּפלֹוני' את ׁשֹורי ו'המית ּפלֹוני', ׁשל ּבּתֹו 'ּפּתיתי ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶׁשאֹומר:
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין אין -ִֵֵֶַָָָָ

.ÂËּגרמֹות חוב]ּדיני שטר שורף כגון נזק, אינן [גרימת ְִֵֵָָ
לארץ. ּבחּוצה ּבהם ודנין אֹותם וגֹובין ְְְְִִִֶֶָָָָָָָּכקנסֹות,

.ÊËהּמֹוסר ּדין חברֹו[מלשין]וכן על [לגוי]ממֹון אף - ְֲִֵֵֵַַַָ
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין מע ׂשה, עׂשה ׁשּלא ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּפי

.ÊÈ ּגֹובין ׁשאין ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג
ׁשּיפּיס עד אֹותֹו, מנּדין - קנס אֹו[יתפשר]ׁשם ּדינֹו לבעל ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הראּוי  ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יׂשראל. לארץ לדין עּמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיעלה
נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו, ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין נּדּויֹו, מּתירין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלֹו,
מֹוציאין  אין לּטל, לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור הּנּזק  ּתפׂש אם ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן

מּידֹו. ִָאֹותֹו
.ÁÈלרּבים ממחה ׁשהּוא מפורסם]יחיד חכם תלמיד -]- ְְִִֶֶַָֻ

ההֹודיה  אין - יחידי ממֹונֹות ּדיני ּדן ׁשהּוא ּפי על ְִִִִֵֵֶַַַָָָָאף
הּׁשלׁשה  אבל .סמּו היה ואפּלּו ּדין, ּבבית הֹודיה ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבפניו
אני  ואין הדיֹוטֹות, הן והרי סמּוכין, ׁשאינן ּפי על אף -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבבית  הֹודיה ּבפניהם ההֹודיה הרי - 'אלהים' אֹותן ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹקֹורא
החזק  - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבפניהם, הּכֹופר וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּדין.
ׁשל  ּכללֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולטען, לחזר יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכפרן,
ּכבית  ּבהן, וכּיֹוצא והלואֹות הֹודאֹות לענין הן הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּדבר

הּדברים. לכל הּסמּוכין ְְְִִִַַָָּדין

ה'תשע"ה  תשרי ו' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבּדברים ‡. טעה אם - וטעה ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והּידּועין, ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹהּגלּויין
ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין חֹוזר - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתלמּוד
ׁשּנטל  זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר אי ואם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכהלכה.
ׁשּטּמא  אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, למדינת ּכּדין ׁשּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּממֹון
והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ׁשהֹורה אֹו הּטהֹור, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר
ּפי  על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלּכלבים,

להּזיק. נתּכּון לא להּזק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּגרם
ּתּנאים ·. מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה

ּבפרּוׁש, מהם ּכאחד הלכה נפסקה ולא אמֹוראים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו
ּבכל  הּמעׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהם, ּכאחד ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועׂשה

ממחה הּדּין זה היה אם - האחר ּכדברי [בקי העֹולם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
נֹוטל בתורה] היה ׁשּלא אֹו ּגלּות, מראׁש רׁשּות ונֹוטל ,ְְֵֵֵֶָָָֹֹ

והּוא  הֹואיל - עליהם ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָרׁשּות,
מּלׁשּלם. ּפטּור להחזיר, אפׁשר אי ואם הּדין; חֹוזר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻממחה,
ּדין  מּבית רׁשּות הּנֹוטל אֹו ּגלּות, מראׁש רׁשּות הּנֹוטל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹאחד

ּכמֹו לארץ, ּבחּוצה לא אבל יׂשראל, ּבארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּביׂשראל
ְֵֶַׁשּבארנּו.

קּבלּו‚. ולא רׁשּות נטל ולא ּדין, ּבית ממחה הּטֹועה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֻהיה
קּבלּו אבל ממחה, היה ׁשּלא אֹו עליהם, ּדינין ּבעלי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותֹו
ּבׁשּקּול  וטעה ּכּדין, להם לדּון עליהם ּדינין ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹותֹו

ּבּיד ונתן נׂשא אם - לזה]הּדעת ונתן מזה ּׁשעׂשה [נטל מה , ְִֶַַַַַַָָָָָָ
הּדין; יחזר ּבּיד, ונתן נׂשא לא ואם מּביתֹו. ויׁשּלם ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשּוי

מּביתֹו. יׁשּלם לחזר, אפׁשר אי ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹואם
.„- ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה, ׁשאינֹו מי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻאבל

ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי  - רׁשּות ׁשּנטל ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאף
לא  ּבין טעה ּבין ּדין, ּדיניו אין ,לפיכ הּדּינין. ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבכלל
ּבפני  ודן חֹוזר רצה, אם - ּדינין מּבעלי אחד וכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָטעה;

ּדין  מּביתֹו,ּבית לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונׂשא טעה, ואם . ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ואם  ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין מּבעל ולֹוקח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוחֹוזר
הּמּתר  ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, אֹו להחזיר, לֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאין
להּזיק  מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ּכל ּכדין יׁשּלם - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלּכלבים

הּוא.
ועׂשה ‰. ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ידע  ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ּפׁשרה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזה
מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשבּועה ּבן ממנו ׁשאינֹו [קנה ְִִֵֶֶֶַַָָָ

לֹובסודר] לּתן עליו קּבל ׁשּלא ּכלּום; אינּה הּפׁשרה, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעל
ּבּה ׁשחּיבֹו מּׁשבּועה ׁשּיּפטר ּכדי אּלא לֹו, למחל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו

ּבז  ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוזר. ּבטעּות, קנין וכל ה.הּטֹועה; ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.Âׁשּנתעּצמּו ּכאן',[רבו]ׁשנים 'נדּון אֹומר: אחד - ּבּדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית 'נעלה אֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
ּבעירֹו. ודן אֹותֹו, ּכֹופין - ּכּדין' ׁשּלא ממֹון ויֹוציאּו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּדּינים
ׁשּמא  ּדנּתּוני, טעם מאיזה לי ּותנּו 'ּכתבּו אמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ונֹותנין ּכֹותבים - ְְְְְִִִִִִֶֶַַָטעיתם'

הצר המקומי]ואם הדין ּדין [בית מּבית לׁשאל ּדבר ְְְִִִִֵַָָֹֻ
ודנין  וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים - ׁשּבירּוׁשלים ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָהּגדֹול

הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ּׁשּיבֹוא מה ּכפי ּבעירם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלהם
.Ê וזה טֹוען ׁשּזה הּדּינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

נל' אֹומר: והּלוה ּכאן', 'נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹטֹוען,
ּדין  לבית נל' הּמלוה: אמר אם אבל הּגדֹול'. ּדין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלבית

עּמֹו ועֹולה הּלוה את ּכֹופין - "[ו]עבד הּגדֹול' ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ורצה  ּגזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען אם וכן מלוה". לאיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלוה,
לעלֹות  הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ּבית ּכֹופין - לעלֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹעּמֹו.
.Á ראיה אֹו עדים ׁשם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

מחּיבין  אין ריקנית, טענה אבל לּנּזק; אֹו לּמלוה אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּנגזל
ונפטר. ּבמקֹומֹו, נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת הּנטען ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאת

.Ëיׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבּזמן הּדין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
לרּבים ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהם ׁשּיׁש [-מקֹומֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

מפורסמים] חכמים ּתלמידים תלמידי ּבהם ׁשּיׁש ּומקֹומֹות ,ְְִִֵֶֶַָ
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ּפלֹוני  למקֹום נל' הּמלוה: אמר אם ּכמֹותם: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינם
- זה' ּבדין לפניו ונדּון הּגדֹול, ּפלֹוני לפני ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבארצֹו
ּבספרד. מעׂשים היּו וכ עּמֹו. והֹול הּלוה, את ׁשּכֹופין
יום רביעי ֿ חמישי ז 'ֿ ח 'תשרי 

ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ה'תשע"ה  תשרי ז' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר ‡. לי', ידּון ּפלֹוני 'איׁש ׁשאמר: ּדינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

ׁשּברר  הּדּינין ׁשני אּלּו הרי - לי' ידּון 'ּפלֹוני ּדינֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבעל
ּדנין  ּוׁשלׁשּתם ׁשליׁשי, ּדּין להן ּבֹוררין אחד, וזה אחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד  היה אפּלּו לאמּתֹו. הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלׁשניהם;
את  לכף יכֹול אינֹו ,וסמּו ּגדֹול חכם הּדין ּבעלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבררּו
ׁשּירצה  מי ּבֹורר הּוא ּגם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבין ·. ּדּין להיֹותֹו ּבין ּפסּול, אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
ּבעברה  הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עד, עליו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהיֹותֹו
ּדין  ּבית ּכׁשלׁשה אֹו עליו, להעיד ּכׁשרים עדים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹּכׁשני
זכּיֹותיו  לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין - ל ֹו לדּון ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻֻממחין
מה  ּכל ׁשּיּתן ׁשּקּבל ּבין ּפיהם, על טֹוען ּׁשהּוא מה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹולמחל

חברֹו עליו קנּוּׁשּיטען אם - ּבדיניו אֹו הּפסּול זה ּבעדּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
התחייבותו]מּידֹו על קניין עשו לחזר [- יכֹול אינֹו זה, על ֲִֵֶַַָָֹ

הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר יכֹול מּידֹו, קנּו לא ואם ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבֹו;
- ּבעדּותֹו אֹו הּפסּול זה ּבדין הּממֹון והֹוציא הּדין, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָנגמר

ּבֹו. לחזר יכֹול ֲֵַָֹאינֹו
לֹו:‚. ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן

ראׁש ּבחּיי לי שמים]'הּׁשבע שם הזכרת והּפטר',[ללא , ְְְִִִֵֵַַָָֹ
ּׁשּתטען' מה ּכל ל אּתן ואני ,ראׁש ּבחּיי לי 'הּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹו
מּידֹו, קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם -ְֲִִִִֵַָָָָָֹֹ
ּכמֹו ונׁשּבע הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹיׁש

לׁשּלם. וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - לֹו ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹׁשאמר
הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין והפכּה[מדרבנן]והּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

השני] הצד על השבועה גילגל אם [- אֹו מּידֹו, קנּו אם -ִִִָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשּבע

'אני ‰. ואמר: ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא למי הּדין ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוהּוא
לחזר  יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם - חמּורה' ׁשבּועה ל ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹאּׁשבע
- ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף - מּידֹו קנּו לא ואם ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּבֹו;

ויּׁשבע. הּדין ׁשּיּגמר עד ְִִִֵֵֶַַַָָחֹוזר,
.Â סֹותר - לזכּותֹו ראיה אֹו עדים והביא ּבּדין, ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

ּכל  הּדין, נגמר ׁשּכבר ּפי על אף הּדין; וחֹוזר הּדין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאת
ראיֹות  'ּכל הּדּינין: לֹו אמרּו סֹותרֹו. ראיה, מביא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָזמן
ׁשהביא  ּפי על אף - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
לא  ּיעׂשה? מה הּדין; את סֹותר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה

יֹום  ׁשלׁשים לאחר ּומצא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו .מצא ְְְְִִַַָָָָֹֹ
.Êאמרּו ּכיצד? סֹותר. אינֹו טענֹותיו, את סתם אם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל

ראיה'? ל 'יׁש עדים'! לי 'אין אמר: עדים'? ל 'יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָלֹו:
ׁשראה  ּכיון - וחּיבּוהּו אֹותֹו, ודנּו ראיה'! לי 'אין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאמר:
ׁשהֹוציא  אֹו והעידּוני', ּופלֹוני ּפלֹוני 'קרבּו אמר: ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָׁשּנתחּיב,

אפנּדתֹו מּתֹו ואין [חגורתו]ראיה ּכלּום, זה אין - ְְְְֲִֵֵֶָָָֻ
ראיתֹו. על ולא עדיו על ְְְִִֵַַַָָָֹמׁשּגיחין

.Á והעדים אצלֹו הראיה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
ראיה', לי ואין עדים לי 'אין אמר: אם אבל ּבּמדינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמֹו
ׁשהיתה  אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכאן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּולאחר

עור]החמת ּביד [שק מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
הרי  - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ּובא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחרים,
לטען  ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני וסֹותר. מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹזה
ׁשּלא  מּפני ראיה, ולא עדים לי אין ׁשאמרּתי 'זה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולֹומר:
ּכ 'מּפני ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל אצלי'. מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ראיה', לי ואין עדים לי אין אמרּתי מּמׁשוכ והיה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
אם  ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם לא  זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבדבריו
הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, עדים לי 'אין ואמר: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּפרׁש
יכֹול  אינֹו - אחרים' ּביד ולא ּבידי לא ּכלל, ראיה ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹֹולא

ְִֹלסּתר.
.Ë ראיה והביא ׁשּנתחּיב ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּכׁשּמת  קטן ׁשהיה יֹורׁש אבל טענֹותיו. ׁשּסתם אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדים
ׁשהגּדיל, אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמֹוריׁשֹו,
חּיב  ׁשּיצא ואחר ראיה', לי ואין עדים לי 'אין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
עדּות  לאבי יֹודעים 'אנּו אחרים: לֹו אמרּו ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָמּבית
הפקיד  מֹוריׁש' אחד: לֹו אמר אֹו זה', ּדין ּבּה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּתסּתר
הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר; מּיד מביא זה הרי - זֹו' ראיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאצלי

מֹוריׁשֹו ראיֹות ּכל יֹודע .הּקטן ְִֵַַָָָָ
.Èמּידֹו ׁשּקנּו בקנין]מי ּביֹום [התחייב יבֹוא לא ׁשאם , ְִִִֶֶָָָֹ

מה  ּכל ויּטל ּבטענֹותיו נאמן חברֹו יהיה ויּׁשבע, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני
ויּׁשבע  ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ׁשבּועה, ּבלא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹּׁשּטען
ועבר  חברֹו, ויּפטר ּכלּום לֹו ואין זכּותֹו את אּבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹויּטל,
ואם  זכּותֹו. ואבדה הּתנאים, נתקּימּו - ּבא ולא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹהּיֹום,
מּקנין  ּפטּור זה הרי הּיֹום, ּבאֹותֹו אנּוס ׁשהיה ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהביא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מּקדם. ּכׁשהיה חברֹו, ּכׁשּיתּבעּנּו ויּׁשבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹזה;

ֶָּבזה.

ה'תשע"ה  תשרי ח' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּומקצתן ‡. 'זּכאי' אֹומרין מקצתן ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבית

ׁשל  עׂשה מצות וזֹו הרב; אחר הֹולכין - 'חּיב' ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹאֹומרין
ּדברים  ּבּמה להּטֹות". - רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּתֹורה,
וטמא  והּתר, אּסּור ּדיני ּובׁשאר ממֹונֹות, ּבדיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָאמּורים?
ּבזה  נחלקּו אם - נפׁשֹות ּבדיני אבל ּבהם. וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָוטהֹור,
מזּכים, הרב היּו אם - יהרג לא אם יהרג אם ְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹהחֹוטא,
ׁשּיהיּו עד נהרג, אינֹו - מחּיבין הרב היּו ואם ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹזּכאי;
ׁשעל  למדּו, הּׁשמּועה מּפי ׁשנים. הּמזּכים על יתר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהמחּיבין
לרעת"; רּבים אחרי תהיה "לא ואמר: ּבּתֹורה הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּתהיה  לא - להרג לרעה, נֹוטים הרב היּו אם ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹּכלֹומר,
ׁשנים, המחּיבין ויֹוסיפּו ּגדֹולה הּטיה ׁשּיּטּו עד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחריהם,

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



קכי oixcdpq zekld - mihtey xtq - ixyz 'e iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.„È חּוצה ּדּיני מּמּנּו ּגֹובין עצמֹו, ּפי על המׁשּלם ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא
הּפגם ׁשהרי שנאנסה]לארץ; נערה והּכפר [של והּבׁשת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אדם] שהרג ּכגֹון [בשור עצמֹו, ּפי על אדם מׁשּלם ,ְְְִֵַַַָָ

ּפלֹוני' את ׁשֹורי ו'המית ּפלֹוני', ׁשל ּבּתֹו 'ּפּתיתי ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶׁשאֹומר:
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין אין -ִֵֵֶַָָָָ

.ÂËּגרמֹות חוב]ּדיני שטר שורף כגון נזק, אינן [גרימת ְִֵֵָָ
לארץ. ּבחּוצה ּבהם ודנין אֹותם וגֹובין ְְְְִִִֶֶָָָָָָָּכקנסֹות,

.ÊËהּמֹוסר ּדין חברֹו[מלשין]וכן על [לגוי]ממֹון אף - ְֲִֵֵֵַַַָ
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין מע ׂשה, עׂשה ׁשּלא ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּפי

.ÊÈ ּגֹובין ׁשאין ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג
ׁשּיפּיס עד אֹותֹו, מנּדין - קנס אֹו[יתפשר]ׁשם ּדינֹו לבעל ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הראּוי  ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יׂשראל. לארץ לדין עּמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיעלה
נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו, ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין נּדּויֹו, מּתירין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלֹו,
מֹוציאין  אין לּטל, לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור הּנּזק  ּתפׂש אם ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן

מּידֹו. ִָאֹותֹו
.ÁÈלרּבים ממחה ׁשהּוא מפורסם]יחיד חכם תלמיד -]- ְְִִֶֶַָֻ

ההֹודיה  אין - יחידי ממֹונֹות ּדיני ּדן ׁשהּוא ּפי על ְִִִִֵֵֶַַַָָָָאף
הּׁשלׁשה  אבל .סמּו היה ואפּלּו ּדין, ּבבית הֹודיה ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבפניו
אני  ואין הדיֹוטֹות, הן והרי סמּוכין, ׁשאינן ּפי על אף -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבבית  הֹודיה ּבפניהם ההֹודיה הרי - 'אלהים' אֹותן ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹקֹורא
החזק  - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבפניהם, הּכֹופר וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּדין.
ׁשל  ּכללֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולטען, לחזר יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכפרן,
ּכבית  ּבהן, וכּיֹוצא והלואֹות הֹודאֹות לענין הן הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּדבר

הּדברים. לכל הּסמּוכין ְְְִִִַַָָּדין

ה'תשע"ה  תשרי ו' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבּדברים ‡. טעה אם - וטעה ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והּידּועין, ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹהּגלּויין
ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין חֹוזר - ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתלמּוד
ׁשּנטל  זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר אי ואם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּכהלכה.
ׁשּטּמא  אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, למדינת ּכּדין ׁשּלא ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּממֹון
והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ׁשהֹורה אֹו הּטהֹור, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר
ּפי  על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלּכלבים,

להּזיק. נתּכּון לא להּזק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּגרם
ּתּנאים ·. מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה

ּבפרּוׁש, מהם ּכאחד הלכה נפסקה ולא אמֹוראים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו
ּבכל  הּמעׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהם, ּכאחד ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועׂשה

ממחה הּדּין זה היה אם - האחר ּכדברי [בקי העֹולם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
נֹוטל בתורה] היה ׁשּלא אֹו ּגלּות, מראׁש רׁשּות ונֹוטל ,ְְֵֵֵֶָָָֹֹ

והּוא  הֹואיל - עליהם ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָרׁשּות,
מּלׁשּלם. ּפטּור להחזיר, אפׁשר אי ואם הּדין; חֹוזר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻממחה,
ּדין  מּבית רׁשּות הּנֹוטל אֹו ּגלּות, מראׁש רׁשּות הּנֹוטל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹאחד

ּכמֹו לארץ, ּבחּוצה לא אבל יׂשראל, ּבארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּביׂשראל
ְֵֶַׁשּבארנּו.

קּבלּו‚. ולא רׁשּות נטל ולא ּדין, ּבית ממחה הּטֹועה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֻהיה
קּבלּו אבל ממחה, היה ׁשּלא אֹו עליהם, ּדינין ּבעלי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותֹו
ּבׁשּקּול  וטעה ּכּדין, להם לדּון עליהם ּדינין ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹותֹו

ּבּיד ונתן נׂשא אם - לזה]הּדעת ונתן מזה ּׁשעׂשה [נטל מה , ְִֶַַַַַַָָָָָָ
הּדין; יחזר ּבּיד, ונתן נׂשא לא ואם מּביתֹו. ויׁשּלם ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשּוי

מּביתֹו. יׁשּלם לחזר, אפׁשר אי ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹואם
.„- ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה, ׁשאינֹו מי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹֻאבל

ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי  - רׁשּות ׁשּנטל ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאף
לא  ּבין טעה ּבין ּדין, ּדיניו אין ,לפיכ הּדּינין. ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבכלל
ּבפני  ודן חֹוזר רצה, אם - ּדינין מּבעלי אחד וכל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָטעה;

ּדין  מּביתֹו,ּבית לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונׂשא טעה, ואם . ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ואם  ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין מּבעל ולֹוקח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוחֹוזר
הּמּתר  ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, אֹו להחזיר, לֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאין
להּזיק  מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ּכל ּכדין יׁשּלם - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלּכלבים

הּוא.
ועׂשה ‰. ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ידע  ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ּפׁשרה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזה
מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשבּועה ּבן ממנו ׁשאינֹו [קנה ְִִֵֶֶֶַַָָָ

לֹובסודר] לּתן עליו קּבל ׁשּלא ּכלּום; אינּה הּפׁשרה, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעל
ּבּה ׁשחּיבֹו מּׁשבּועה ׁשּיּפטר ּכדי אּלא לֹו, למחל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאֹו

ּבז  ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוזר. ּבטעּות, קנין וכל ה.הּטֹועה; ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.Âׁשּנתעּצמּו ּכאן',[רבו]ׁשנים 'נדּון אֹומר: אחד - ּבּדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית 'נעלה אֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
ּבעירֹו. ודן אֹותֹו, ּכֹופין - ּכּדין' ׁשּלא ממֹון ויֹוציאּו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּדּינים
ׁשּמא  ּדנּתּוני, טעם מאיזה לי ּותנּו 'ּכתבּו אמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָואם
מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ונֹותנין ּכֹותבים - ְְְְְִִִִִִֶֶַַָטעיתם'

הצר המקומי]ואם הדין ּדין [בית מּבית לׁשאל ּדבר ְְְִִִִֵַָָֹֻ
ודנין  וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים - ׁשּבירּוׁשלים ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָהּגדֹול

הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ּׁשּיבֹוא מה ּכפי ּבעירם ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלהם
.Ê וזה טֹוען ׁשּזה הּדּינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

נל' אֹומר: והּלוה ּכאן', 'נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר אֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹטֹוען,
ּדין  לבית נל' הּמלוה: אמר אם אבל הּגדֹול'. ּדין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלבית

עּמֹו ועֹולה הּלוה את ּכֹופין - "[ו]עבד הּגדֹול' ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ורצה  ּגזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען אם וכן מלוה". לאיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלוה,
לעלֹות  הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ּבית ּכֹופין - לעלֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹעּמֹו.
.Á ראיה אֹו עדים ׁשם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

מחּיבין  אין ריקנית, טענה אבל לּנּזק; אֹו לּמלוה אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּנגזל
ונפטר. ּבמקֹומֹו, נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת הּנטען ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָאת

.Ëיׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבּזמן הּדין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
לרּבים ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהם ׁשּיׁש [-מקֹומֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

מפורסמים] חכמים ּתלמידים תלמידי ּבהם ׁשּיׁש ּומקֹומֹות ,ְְִִֵֶֶַָ
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ּפלֹוני  למקֹום נל' הּמלוה: אמר אם ּכמֹותם: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינם
- זה' ּבדין לפניו ונדּון הּגדֹול, ּפלֹוני לפני ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבארצֹו
ּבספרד. מעׂשים היּו וכ עּמֹו. והֹול הּלוה, את ׁשּכֹופין
יום רביעי ֿ חמישי ז 'ֿ ח 'תשרי 

ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ה'תשע"ה  תשרי ז' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר ‡. לי', ידּון ּפלֹוני 'איׁש ׁשאמר: ּדינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

ׁשּברר  הּדּינין ׁשני אּלּו הרי - לי' ידּון 'ּפלֹוני ּדינֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבעל
ּדנין  ּוׁשלׁשּתם ׁשליׁשי, ּדּין להן ּבֹוררין אחד, וזה אחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָזה
האחד  היה אפּלּו לאמּתֹו. הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלׁשניהם;
את  לכף יכֹול אינֹו ,וסמּו ּגדֹול חכם הּדין ּבעלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבררּו
ׁשּירצה  מי ּבֹורר הּוא ּגם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבין ·. ּדּין להיֹותֹו ּבין ּפסּול, אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
ּבעברה  הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עד, עליו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָלהיֹותֹו
ּדין  ּבית ּכׁשלׁשה אֹו עליו, להעיד ּכׁשרים עדים ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹּכׁשני
זכּיֹותיו  לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין - ל ֹו לדּון ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻֻממחין
מה  ּכל ׁשּיּתן ׁשּקּבל ּבין ּפיהם, על טֹוען ּׁשהּוא מה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹולמחל

חברֹו עליו קנּוּׁשּיטען אם - ּבדיניו אֹו הּפסּול זה ּבעדּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
התחייבותו]מּידֹו על קניין עשו לחזר [- יכֹול אינֹו זה, על ֲִֵֶַַָָֹ

הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר יכֹול מּידֹו, קנּו לא ואם ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבֹו;
- ּבעדּותֹו אֹו הּפסּול זה ּבדין הּממֹון והֹוציא הּדין, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָנגמר

ּבֹו. לחזר יכֹול ֲֵַָֹאינֹו
לֹו:‚. ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן

ראׁש ּבחּיי לי שמים]'הּׁשבע שם הזכרת והּפטר',[ללא , ְְְִִִֵֵַַָָֹ
ּׁשּתטען' מה ּכל ל אּתן ואני ,ראׁש ּבחּיי לי 'הּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹו
מּידֹו, קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם -ְֲִִִִֵַָָָָָֹֹ
ּכמֹו ונׁשּבע הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹיׁש

לׁשּלם. וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - לֹו ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹׁשאמר
הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין והפכּה[מדרבנן]והּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

השני] הצד על השבועה גילגל אם [- אֹו מּידֹו, קנּו אם -ִִִָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשּבע

'אני ‰. ואמר: ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא למי הּדין ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוהּוא
לחזר  יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם - חמּורה' ׁשבּועה ל ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹאּׁשבע
- ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף - מּידֹו קנּו לא ואם ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּבֹו;

ויּׁשבע. הּדין ׁשּיּגמר עד ְִִִֵֵֶַַַָָחֹוזר,
.Â סֹותר - לזכּותֹו ראיה אֹו עדים והביא ּבּדין, ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

ּכל  הּדין, נגמר ׁשּכבר ּפי על אף הּדין; וחֹוזר הּדין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָאת
ראיֹות  'ּכל הּדּינין: לֹו אמרּו סֹותרֹו. ראיה, מביא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָזמן
ׁשהביא  ּפי על אף - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
לא  ּיעׂשה? מה הּדין; את סֹותר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה

יֹום  ׁשלׁשים לאחר ּומצא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו .מצא ְְְְִִַַָָָָֹֹ
.Êאמרּו ּכיצד? סֹותר. אינֹו טענֹותיו, את סתם אם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל

ראיה'? ל 'יׁש עדים'! לי 'אין אמר: עדים'? ל 'יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָלֹו:
ׁשראה  ּכיון - וחּיבּוהּו אֹותֹו, ודנּו ראיה'! לי 'אין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאמר:
ׁשהֹוציא  אֹו והעידּוני', ּופלֹוני ּפלֹוני 'קרבּו אמר: ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָׁשּנתחּיב,

אפנּדתֹו מּתֹו ואין [חגורתו]ראיה ּכלּום, זה אין - ְְְְֲִֵֵֶָָָֻ
ראיתֹו. על ולא עדיו על ְְְִִֵַַַָָָֹמׁשּגיחין

.Á והעדים אצלֹו הראיה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
ראיה', לי ואין עדים לי 'אין אמר: אם אבל ּבּמדינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמֹו
ׁשהיתה  אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכאן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּולאחר

עור]החמת ּביד [שק מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
הרי  - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ּובא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחרים,
לטען  ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני וסֹותר. מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹזה
ׁשּלא  מּפני ראיה, ולא עדים לי אין ׁשאמרּתי 'זה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולֹומר:
ּכ 'מּפני ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל אצלי'. מצּויין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ראיה', לי ואין עדים לי אין אמרּתי מּמׁשוכ והיה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
אם  ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם לא  זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבדבריו
הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, עדים לי 'אין ואמר: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּפרׁש
יכֹול  אינֹו - אחרים' ּביד ולא ּבידי לא ּכלל, ראיה ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹֹולא

ְִֹלסּתר.
.Ë ראיה והביא ׁשּנתחּיב ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּכׁשּמת  קטן ׁשהיה יֹורׁש אבל טענֹותיו. ׁשּסתם אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדים
ׁשהגּדיל, אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמֹוריׁשֹו,
חּיב  ׁשּיצא ואחר ראיה', לי ואין עדים לי 'אין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
עדּות  לאבי יֹודעים 'אנּו אחרים: לֹו אמרּו ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָמּבית
הפקיד  מֹוריׁש' אחד: לֹו אמר אֹו זה', ּדין ּבּה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּתסּתר
הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר; מּיד מביא זה הרי - זֹו' ראיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאצלי

מֹוריׁשֹו ראיֹות ּכל יֹודע .הּקטן ְִֵַַָָָָ
.Èמּידֹו ׁשּקנּו בקנין]מי ּביֹום [התחייב יבֹוא לא ׁשאם , ְִִִֶֶָָָֹ

מה  ּכל ויּטל ּבטענֹותיו נאמן חברֹו יהיה ויּׁשבע, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפלֹוני
ויּׁשבע  ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ׁשבּועה, ּבלא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹּׁשּטען
ועבר  חברֹו, ויּפטר ּכלּום לֹו ואין זכּותֹו את אּבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹויּטל,
ואם  זכּותֹו. ואבדה הּתנאים, נתקּימּו - ּבא ולא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹהּיֹום,
מּקנין  ּפטּור זה הרי הּיֹום, ּבאֹותֹו אנּוס ׁשהיה ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהביא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מּקדם. ּכׁשהיה חברֹו, ּכׁשּיתּבעּנּו ויּׁשבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹזה;

ֶָּבזה.

ה'תשע"ה  תשרי ח' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּומקצתן ‡. 'זּכאי' אֹומרין מקצתן ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבית

ׁשל  עׂשה מצות וזֹו הרב; אחר הֹולכין - 'חּיב' ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹאֹומרין
ּדברים  ּבּמה להּטֹות". - רּבים "אחרי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּתֹורה,
וטמא  והּתר, אּסּור ּדיני ּובׁשאר ממֹונֹות, ּבדיני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָאמּורים?
ּבזה  נחלקּו אם - נפׁשֹות ּבדיני אבל ּבהם. וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָוטהֹור,
מזּכים, הרב היּו אם - יהרג לא אם יהרג אם ְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹהחֹוטא,
ׁשּיהיּו עד נהרג, אינֹו - מחּיבין הרב היּו ואם ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹזּכאי;
ׁשעל  למדּו, הּׁשמּועה מּפי ׁשנים. הּמזּכים על יתר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהמחּיבין
לרעת"; רּבים אחרי תהיה "לא ואמר: ּבּתֹורה הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּתהיה  לא - להרג לרעה, נֹוטים הרב היּו אם ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹֹּכלֹומר,
ׁשנים, המחּיבין ויֹוסיפּו ּגדֹולה הּטיה ׁשּיּטּו עד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחריהם,
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לטֹובה, הּטֹות - להּטֹות" - רּבים אחרי "לנטֹות ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
קּבלה  הּדברים, אּלּו וכל ׁשנים. ּפי על ּולרעה, אחד; ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעל

רבינו]הם .[ממשה ֵ
'זּכאי'·. אֹומרים ׁשנים - ׁשּנחלקּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבית

'חּיב' אֹומרים ׁשנים זּכאי; זה הרי 'חּיב', אֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחד
חּיב  זה הרי 'זּכאי', אֹומר ואחד ואחד 'זּכאי' אֹומר אחד ; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשנים  ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד 'חּיב' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומר
יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והּׁשליׁשי 'חּיב' א ֹו ְְִִִִֵֵֵַַַַַָ'זּכאי'

ׁשלׁשה ים.ׁשנ  אמרּו ּבּדבר: ונֹותנין נֹוׂשאין חמּׁשה נמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה  אמרּו זּכאי; זה הרי 'חּיב', ּוׁשנים 'זּכאי ' ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמהם
'זּכאי' ׁשנים אמרּו חּיב; זה הרי 'זּכאי', ּוׁשנים ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָ'חּיב'
ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּוׁשנים
'איני  אֹומר ואחד 'חּיב' אֹו 'זּכאי' ארּבעה אמרּו אם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבל
אחד  ואמר 'חּיב' ואחד 'זּכאי' ׁשלׁשה ׁשאמרּו אֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיֹודע',
ׁשאמר  הּוא יֹודע' 'איני ׁשאמר זה ׁשהיה ּבין - יֹודע' ִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'איני
הרב. אחר הֹולכין - אחר ׁשאמר ּבין ּבּתחּלה, יֹודע' ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ'איני
אּלּו הרי - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד למחצה, מחצה ְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו

הּדבר נסּתּפק אם וכן אחרים; ׁשנים נעשו מֹוסיפין שוב -] ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ
יודע] אינו ואחד חצי ׁשבעים חצי עד והֹולכין, מֹוסיפין -ְְְִִִִִַ

ּוׁשלׁשים  חמּׁשה אמרּו - ואחד לׁשבעים הּגיעּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָֹואחד.
- יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'זּכאי', ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ'חּיב'
ונמצאּו האחד, הּצד לדברי ׁשּיחזר עד עּמֹו ונֹותנין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנֹוׂשאין
הּוא  לא חזר, לא ואם מחּיבין. אֹו מזּכין ּוׁשלׁשים ְְְְְִִִִִַַַָָֹֹֹׁשּׁשה
הּממֹון  את ּומעמידין ספק, הּדבר הרי - מהן אחד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ּבעליו. ְְְֶַָָּבחזקת
לדבריו,‚. טעם לּתן צרי - יֹודע' 'איני ׁשאמר מי ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּספק  לֹו ּבא טעם מאיזה המזּכה ּולהֹודיע ׁשּמראה ּכדר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מחּיב. טעם מאיזה והמחּיב מזּכה, טעם מאיזה
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ט 'ֿ י 'תשרי 

ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ

ה'תשע"ה  תשרי ט' שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכּלן‡. ׁשּפתחּו הדיון]סּנדרי ּתחּלה,[את נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

מקצת  ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - 'חּיב' ּכּלן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻואמרּו
יהרג. ּכ ואחר המחּיבין; וירּבּו ּבזכּותֹו, ׁשּיהפכּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמזּכין

קטּנה·. כ"ג]סּנדרי של ׁשנים [- - נפׁשֹות ּבדיני ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה  הרי - 'חּיב' אֹומרים עׂשר ואחד 'זּכאי' אֹומרים ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָעׂשר
אֹומרים  עׂשר ואחד 'חּיב' אֹומרים עׂשר ׁשנים ְְְְִִֵַַַַַָָָָָזּכאי.
'חּיב' עׂשר ואחד 'זּכאי' עׂשר אחד ׁשאמרּו אֹו ְְֶַַַַַַַַַָָָָָָ'זּכאי',
אֹו מזּכין ּוׁשנים עׂשרים אפּלּו יֹודע', 'איני אֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָואחד
זה  ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והאחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמחּיבין
חֹוזר  אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ּכמי הּוא הרי - יֹודע' 'איני ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאמר
חּוץ  ועׂשרים, ארּבעה הּתֹוספת אחר ונמצאּו חֹובה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּומלּמד
'חּיב' עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי', עׂשר ׁשנים אמרּו הּמסּתּפק. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּזה
עׂשר  ּוׁשלׁשה 'זּכאי', אֹומרים עׂשר אחד זּכאי. זה הרי -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אמר  הראׁשֹונים מן ׁשהאחד ּפי על אף - 'חּיב' ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹומרים
ּבׁשנים. המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, זה הרי - יֹודע' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ'איני

אֹומר  ואחד 'חּיב', עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי' עׂשר ׁשנים ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאמרּו
והֹולכין, מֹוסיפין וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע' ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַ'איני
המחּיבין  ירּבּו אֹו זּכאי, ויהיה אחד המזּכין ׁשּירּבּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָעד

חּיב. ויהיה יתר אֹו אֹומר ׁשנים ואחד אּלּו ּכנגד אּלּו היּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מֹוסיפין  - ּבלבד אחד יתר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע', ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ'איני

ע  ׁשּׁשה והֹולכין, - ואחד לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים ד ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָ
'חּיב' אֹומרים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'זּכאי', אֹומרים ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
וחמּׁשה  'חּיב', אֹומרים ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה זּכאי. זה הרי -ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּיראה  עד אּלּו ּכנגד אּלּו ּדנים - 'זּכאי' אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּוׁשלׁשים
ואם  אֹותֹו. מחּיבין אֹו אֹותֹו ּומזּכין חברֹו, ּדברי מהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד

הּדין' 'נזּדּקן אֹומר: ׁשּבּדּינין ּגדֹול - ראה הוא לא [קשה ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
'חּיב'הדין] אֹומרים ּוׁשלׁשים חמּׁשה אֹותֹו. ּופֹוטרין ,ְְְֲִִִִַָָֹ

ּפֹוטרין  - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'זּכאי', ּוׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוחמּׁשה
ּוׁשלׁשים  וׁשּׁשה 'זּכאי', אֹומרים ּוׁשלׁשים ארּבעה ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹאֹותֹו.
רּבּו ׁשהרי חּיב, - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומרים

ׁשנים. ְְְִִַַַהמחּיבין
נפׁשֹות ‚. ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית

מֹוסיפין  אין - ּתֹורה מּדיני ּבדין ּבין ממֹונֹות, ּבדיני ְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָּבין
הרב  אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעליהם,
ּדנין  - נחלקּו ּבפניהם הּנהרגין מן אחד ּבדין ואם ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלהם.

יתחּיב  אֹו אֹותֹו ׁשּיפטרּו עד אּלּו, ּכנגד .אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

ה'תשע"ה  תשרי י' קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
מן ‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינין מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד

אּלא  ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהמחּיבין,
תעׂשה  ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי אחר זה נטה ועל , ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
הּׁשמּועה מּפי לנטת"; רב, על תענה "לא ממשה נאמר: -] ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ

ּכאיׁשרבינו] ׁשאהיה 'ּדי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמרּו,
.ּׁשּבפני מה אמר אּלא ְְֱִֶֶֶַָָֹּפלֹוני',

נפׁשֹות ·. ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה, לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל
ּבּמה  לנטת". רב, על תענה "[ו]לא ׁשּנאמר: חֹובה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹללּמד
ּדין, ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּדברים

המחּיבים. עם ּולהּמנֹות לחזר זכּות למלּמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹיׁש
הּוא ‚. ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ומת מזּכה, ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָּתלמיד

ּבמקֹומֹו.[ועומד]מזּכה ְְִֶַ
קדם „. מת אֹו ונׁשּתּתק זכּות', ללּמד לי 'יׁש אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאמר

ּכמי  זה הרי - מזּכה טעם מאיזה ויאמר זכּות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּילּמד
.ׁשאינֹו ֵֶ

אין ‰. מקראֹות, מּׁשני אפּלּו - אחד טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּבאחד  אּלא .נמנין ְְִִֶֶָָ

.Â מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
עצמם  יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא - ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹהּגדֹול

אּל עליו; לחלק לֹוּכדאי הּנראה ּדבר אחד ּכל יאמר א ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
.ּבדעּתֹו ְְַ

.Ê.לזכּות אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
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זה  ּדבר עׂשית לא 'אם ׁשחטא: לזה אֹומרים ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכיצד?
מּדבריהם' ּתירא אל ,עלי ּבֹו .ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

.Á ללּמד לי 'יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה' עליו עליו ללּמד לי 'יׁש אמר: . ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

מּמׁש יׁש אם לּסנהדרין: עּמהם אֹותֹו מעלין - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָזכּות'
אין  ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבדבריו
אמר  אפּלּו ּכּלֹו. הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו ּבדבריו, ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻמּמׁש
לֹו, ׁשֹומעין - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַהּנּדֹון

מּמׁש. ּבדבריו ׁשּיהיה והּוא, לּמנין; ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָועֹולה
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי  ּדינֹו, את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה להריגה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדינֹו
טעּו, אם אבל אֹותֹו. ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ְְְְְֲִִִִַָָָלזּכֹותֹו
ואין  ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב את ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻּופטרּו
ׁשאין  ּבדבר ּבׁשּטעּו אמּורים? ּדברים ּבּמה אֹותֹו. ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחזירין

ּבֹו מֹודין פה]הּצדֹוקין שבעל תורה ּבדבר [- טעּו אם אבל . ְְֲִִִַָָָָ
ּבֹו מֹודין שבכתב]ׁשהּצדֹוקין תורה אֹותֹו[- מחזירין , ְֲִִִִֶַַ

ּכדרּכּה ׁשּלא הערוה על 'הּבא אמרּו: ּכיצד? ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹלחֹובה.
אם  אבל אֹותֹו; ּוממיתין אֹותֹו, מחזירין - ּופטרּוהּו ְְֲֲִִִִִַָָָּפטּור',
אין  - ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ׁשּלא 'המערה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָֹאמרּו:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו. ְֲִִֵֵֶַַָֹמחזירין
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― הרצ"ט זהֿהּמצוה מּלהכׁשיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבעצה ֿ זה zpbed)את dpi`y)עצה יׁשאל ׁשאם והּוא: . ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

מּלהטעֹותֹו האזהרה ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבדבר
ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה הּדבר על ּתֹורהּו אּלא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּלרּמֹותֹו,
תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה: אמרֹו והּוא ויׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹטֹוב

ci)מכׁשל" ,hi `xwie)ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִָֹ
לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ּבדבר סֹומא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ"ולפני
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ׁשאינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעצה
לאֹותֹו ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ועֹוזרֹו עּור ונעׂשה ֿ ראּיתֹו את הּתאוה ׁשּסּמאה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
על אמרּו זֹו ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבתעּיתֹו.
מּׁשּום עֹוברים ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹהּמלוה
עזר מהם ֿ אחד ׁשּכל לפי מכׁשל", תּתן לא עּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"ולפני
מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת לֹו והכׁשיר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלחברֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: אֹומרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹזה

ּתחּלה. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב ֿ הּמּׂשאהּמצוה את להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
אמרֹו והּוא ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמעל
ּתעזב עזב וגֹו' רבץ ׂשנא חמֹור ֿ תראה "ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹיתעּלה:

d)עּמֹו" ,bk zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב ְְְֲֲִַַָָָָָֹֹֹ"עזֹוב
ֿ ּתעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹנמצאנּו

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו dyr)ּכלֹומר: zevn)והזהרנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּלהּניחּה
ֿ תעׂשה x"r)לא dnilynd devnd)רֹובצת הּניחּה ואם : ְֲִִִֶֶֶַָֹ

,ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ולא עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתחת
נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה .(al.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הר"ג עלהּמצוה ֿ הּמּׂשא את לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהֹורדנּוהּו אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו ְְְִֵֶַַַַַַָָָָהּבהמה
מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּמנּו
ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּכ

c)עּמֹו" ,ak mixac)המכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָ"הקם

מ ב' ּבפרק ׁשּמצוה(al.)מציעא(aa`)זֹו נתּבאר, וׁשם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
ֿ ה לטעֹון.מן ֿ הּתֹורה מן ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
אּלא ,ּבּדר מעּכב ּבמּׂשאֹו ֿ הּלכּוד את מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
את עּמֹו ונגּביּה מּׂשאֹו, ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעזרהּו
ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבהמּתֹו, על אֹו ּגּבֹו על אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּׂשאֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת אמרֹו: והּוא זֹו, d)מצוה ,bk zeny). ְְְְְֲִֵַָָָָֹ
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְְֲִֵַַָָָֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ּתעזב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹעזב
אמרֹו והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ֿ תעׂשה". ְְְְְֲִֶֶַָָָָָֹֻלא

וגֹו'" אחי ֿ חמֹור את ֿ תראה "לא ּתֹורה: (mixacּבמׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
(c ,akּובספרי ,(my `vz zyxt)חמֹור ֿ את ֿ תראה "לא : ְְְֲִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ֿ תעׂשה, לא מצות ― וכּו' "ְְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
"ׂשנא חמֹור ֿ תראה d)"ּכי ,bk zeny)."עׂשה מצות ― ְְֲֲֲִִִֵֶַַֹ

מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּוכבר
(.al).
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לטֹובה, הּטֹות - להּטֹות" - רּבים אחרי "לנטֹות ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
קּבלה  הּדברים, אּלּו וכל ׁשנים. ּפי על ּולרעה, אחד; ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעל

רבינו]הם .[ממשה ֵ
'זּכאי'·. אֹומרים ׁשנים - ׁשּנחלקּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבית

'חּיב' אֹומרים ׁשנים זּכאי; זה הרי 'חּיב', אֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָואחד
חּיב  זה הרי 'זּכאי', אֹומר ואחד ואחד 'זּכאי' אֹומר אחד ; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשנים  ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד 'חּיב' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומר
יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והּׁשליׁשי 'חּיב' א ֹו ְְִִִִֵֵֵַַַַַָ'זּכאי'

ׁשלׁשה ים.ׁשנ  אמרּו ּבּדבר: ונֹותנין נֹוׂשאין חמּׁשה נמצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה  אמרּו זּכאי; זה הרי 'חּיב', ּוׁשנים 'זּכאי ' ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמהם
'זּכאי' ׁשנים אמרּו חּיב; זה הרי 'זּכאי', ּוׁשנים ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָ'חּיב'
ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּוׁשנים
'איני  אֹומר ואחד 'חּיב' אֹו 'זּכאי' ארּבעה אמרּו אם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבל
אחד  ואמר 'חּיב' ואחד 'זּכאי' ׁשלׁשה ׁשאמרּו אֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיֹודע',
ׁשאמר  הּוא יֹודע' 'איני ׁשאמר זה ׁשהיה ּבין - יֹודע' ִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ'איני
הרב. אחר הֹולכין - אחר ׁשאמר ּבין ּבּתחּלה, יֹודע' ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ'איני
אּלּו הרי - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד למחצה, מחצה ְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו

הּדבר נסּתּפק אם וכן אחרים; ׁשנים נעשו מֹוסיפין שוב -] ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ
יודע] אינו ואחד חצי ׁשבעים חצי עד והֹולכין, מֹוסיפין -ְְְִִִִִַ

ּוׁשלׁשים  חמּׁשה אמרּו - ואחד לׁשבעים הּגיעּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָֹואחד.
- יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'זּכאי', ּוׁשלׁשים וחמּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ'חּיב'
ונמצאּו האחד, הּצד לדברי ׁשּיחזר עד עּמֹו ונֹותנין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנֹוׂשאין
הּוא  לא חזר, לא ואם מחּיבין. אֹו מזּכין ּוׁשלׁשים ְְְְְִִִִִַַַָָֹֹֹׁשּׁשה
הּממֹון  את ּומעמידין ספק, הּדבר הרי - מהן אחד ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹולא

ּבעליו. ְְְֶַָָּבחזקת
לדבריו,‚. טעם לּתן צרי - יֹודע' 'איני ׁשאמר מי ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּספק  לֹו ּבא טעם מאיזה המזּכה ּולהֹודיע ׁשּמראה ּכדר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מחּיב. טעם מאיזה והמחּיב מזּכה, טעם מאיזה
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ט 'ֿ י 'תשרי 

ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ

ה'תשע"ה  תשרי ט' שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכּלן‡. ׁשּפתחּו הדיון]סּנדרי ּתחּלה,[את נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

מקצת  ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - 'חּיב' ּכּלן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻואמרּו
יהרג. ּכ ואחר המחּיבין; וירּבּו ּבזכּותֹו, ׁשּיהפכּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמזּכין

קטּנה·. כ"ג]סּנדרי של ׁשנים [- - נפׁשֹות ּבדיני ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה  הרי - 'חּיב' אֹומרים עׂשר ואחד 'זּכאי' אֹומרים ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָעׂשר
אֹומרים  עׂשר ואחד 'חּיב' אֹומרים עׂשר ׁשנים ְְְְִִֵַַַַַָָָָָזּכאי.
'חּיב' עׂשר ואחד 'זּכאי' עׂשר אחד ׁשאמרּו אֹו ְְֶַַַַַַַַַָָָָָָ'זּכאי',
אֹו מזּכין ּוׁשנים עׂשרים אפּלּו יֹודע', 'איני אֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָואחד
זה  ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והאחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמחּיבין
חֹוזר  אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ּכמי הּוא הרי - יֹודע' 'איני ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשאמר
חּוץ  ועׂשרים, ארּבעה הּתֹוספת אחר ונמצאּו חֹובה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּומלּמד
'חּיב' עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי', עׂשר ׁשנים אמרּו הּמסּתּפק. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּזה
עׂשר  ּוׁשלׁשה 'זּכאי', אֹומרים עׂשר אחד זּכאי. זה הרי -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אמר  הראׁשֹונים מן ׁשהאחד ּפי על אף - 'חּיב' ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹומרים
ּבׁשנים. המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, זה הרי - יֹודע' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ'איני

אֹומר  ואחד 'חּיב', עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי' עׂשר ׁשנים ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָאמרּו
והֹולכין, מֹוסיפין וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע' ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַ'איני
המחּיבין  ירּבּו אֹו זּכאי, ויהיה אחד המזּכין ׁשּירּבּו ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָעד

חּיב. ויהיה יתר אֹו אֹומר ׁשנים ואחד אּלּו ּכנגד אּלּו היּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מֹוסיפין  - ּבלבד אחד יתר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע', ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ'איני

ע  ׁשּׁשה והֹולכין, - ואחד לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים ד ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָ
'חּיב' אֹומרים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'זּכאי', אֹומרים ְְְְֲִִִִִַַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
וחמּׁשה  'חּיב', אֹומרים ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה זּכאי. זה הרי -ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּיראה  עד אּלּו ּכנגד אּלּו ּדנים - 'זּכאי' אֹומרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּוׁשלׁשים
ואם  אֹותֹו. מחּיבין אֹו אֹותֹו ּומזּכין חברֹו, ּדברי מהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד

הּדין' 'נזּדּקן אֹומר: ׁשּבּדּינין ּגדֹול - ראה הוא לא [קשה ְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
'חּיב'הדין] אֹומרים ּוׁשלׁשים חמּׁשה אֹותֹו. ּופֹוטרין ,ְְְֲִִִִַָָֹ

ּפֹוטרין  - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'זּכאי', ּוׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוחמּׁשה
ּוׁשלׁשים  וׁשּׁשה 'זּכאי', אֹומרים ּוׁשלׁשים ארּבעה ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹאֹותֹו.
רּבּו ׁשהרי חּיב, - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומרים

ׁשנים. ְְְִִַַַהמחּיבין
נפׁשֹות ‚. ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית

מֹוסיפין  אין - ּתֹורה מּדיני ּבדין ּבין ממֹונֹות, ּבדיני ְְִִִִִִֵֵֵֵֵָָּבין
הרב  אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעליהם,
ּדנין  - נחלקּו ּבפניהם הּנהרגין מן אחד ּבדין ואם ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּלהם.

יתחּיב  אֹו אֹותֹו ׁשּיפטרּו עד אּלּו, ּכנגד .אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַ

ה'תשע"ה  תשרי י' קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
מן ‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינין מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד

אּלא  ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהמחּיבין,
תעׂשה  ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי אחר זה נטה ועל , ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
הּׁשמּועה מּפי לנטת"; רב, על תענה "לא ממשה נאמר: -] ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ

ּכאיׁשרבינו] ׁשאהיה 'ּדי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמרּו,
.ּׁשּבפני מה אמר אּלא ְְֱִֶֶֶַָָֹּפלֹוני',

נפׁשֹות ·. ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה, לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל
ּבּמה  לנטת". רב, על תענה "[ו]לא ׁשּנאמר: חֹובה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹללּמד
ּדין, ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּדברים

המחּיבים. עם ּולהּמנֹות לחזר זכּות למלּמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹיׁש
הּוא ‚. ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ומת מזּכה, ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָּתלמיד

ּבמקֹומֹו.[ועומד]מזּכה ְְִֶַ
קדם „. מת אֹו ונׁשּתּתק זכּות', ללּמד לי 'יׁש אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאמר

ּכמי  זה הרי - מזּכה טעם מאיזה ויאמר זכּות ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּילּמד
.ׁשאינֹו ֵֶ

אין ‰. מקראֹות, מּׁשני אפּלּו - אחד טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּבאחד  אּלא .נמנין ְְִִֶֶָָ

.Â מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
עצמם  יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא - ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹהּגדֹול

אּל עליו; לחלק לֹוּכדאי הּנראה ּדבר אחד ּכל יאמר א ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
.ּבדעּתֹו ְְַ

.Ê.לזכּות אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
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זה  ּדבר עׂשית לא 'אם ׁשחטא: לזה אֹומרים ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכיצד?
מּדבריהם' ּתירא אל ,עלי ּבֹו .ׁשהעידּו ְִִִִֵֵֶֶֶַָָ

.Á ללּמד לי 'יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה' עליו עליו ללּמד לי 'יׁש אמר: . ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

מּמׁש יׁש אם לּסנהדרין: עּמהם אֹותֹו מעלין - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָזכּות'
אין  ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָּבדבריו
אמר  אפּלּו ּכּלֹו. הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו ּבדבריו, ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻמּמׁש
לֹו, ׁשֹומעין - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש עצמֹו: ְְְְְִִִִֵֵַַַַַהּנּדֹון

מּמׁש. ּבדבריו ׁשּיהיה והּוא, לּמנין; ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָועֹולה
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי  ּדינֹו, את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה להריגה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדינֹו
טעּו, אם אבל אֹותֹו. ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ְְְְְֲִִִִַָָָלזּכֹותֹו
ואין  ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב את ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻּופטרּו
ׁשאין  ּבדבר ּבׁשּטעּו אמּורים? ּדברים ּבּמה אֹותֹו. ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמחזירין

ּבֹו מֹודין פה]הּצדֹוקין שבעל תורה ּבדבר [- טעּו אם אבל . ְְֲִִִַָָָָ
ּבֹו מֹודין שבכתב]ׁשהּצדֹוקין תורה אֹותֹו[- מחזירין , ְֲִִִִֶַַ

ּכדרּכּה ׁשּלא הערוה על 'הּבא אמרּו: ּכיצד? ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹלחֹובה.
אם  אבל אֹותֹו; ּוממיתין אֹותֹו, מחזירין - ּופטרּוהּו ְְֲֲִִִִִַָָָּפטּור',
אין  - ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ׁשּלא 'המערה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָֹאמרּו:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו. ְֲִִֵֵֶַַָֹמחזירין
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― הרצ"ט זהֿהּמצוה מּלהכׁשיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבעצה ֿ זה zpbed)את dpi`y)עצה יׁשאל ׁשאם והּוא: . ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

מּלהטעֹותֹו האזהרה ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבדבר
ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה הּדבר על ּתֹורהּו אּלא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּלרּמֹותֹו,
תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה: אמרֹו והּוא ויׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹטֹוב

ci)מכׁשל" ,hi `xwie)ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִָֹ
לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ּבדבר סֹומא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ"ולפני
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ׁשאינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעצה
לאֹותֹו ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ועֹוזרֹו עּור ונעׂשה ֿ ראּיתֹו את הּתאוה ׁשּסּמאה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
על אמרּו זֹו ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבתעּיתֹו.
מּׁשּום עֹוברים ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹהּמלוה
עזר מהם ֿ אחד ׁשּכל לפי מכׁשל", תּתן לא עּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"ולפני
מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת לֹו והכׁשיר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלחברֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: אֹומרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹזה

ּתחּלה. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב ֿ הּמּׂשאהּמצוה את להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
אמרֹו והּוא ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמעל
ּתעזב עזב וגֹו' רבץ ׂשנא חמֹור ֿ תראה "ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹיתעּלה:

d)עּמֹו" ,bk zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב ְְְֲֲִַַָָָָָֹֹֹ"עזֹוב
ֿ ּתעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹנמצאנּו

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו dyr)ּכלֹומר: zevn)והזהרנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּלהּניחּה
ֿ תעׂשה x"r)לא dnilynd devnd)רֹובצת הּניחּה ואם : ְֲִִִֶֶֶַָֹ

,ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ולא עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתחת
נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה .(al.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הר"ג עלהּמצוה ֿ הּמּׂשא את לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהֹורדנּוהּו אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו ְְְִֵֶַַַַַַָָָָהּבהמה
מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּמנּו
ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּכ

c)עּמֹו" ,ak mixac)המכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָ"הקם

מ ב' ּבפרק ׁשּמצוה(al.)מציעא(aa`)זֹו נתּבאר, וׁשם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
ֿ ה לטעֹון.מן ֿ הּתֹורה מן ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
אּלא ,ּבּדר מעּכב ּבמּׂשאֹו ֿ הּלכּוד את מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
את עּמֹו ונגּביּה מּׂשאֹו, ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעזרהּו
ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבהמּתֹו, על אֹו ּגּבֹו על אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּׂשאֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת אמרֹו: והּוא זֹו, d)מצוה ,bk zeny). ְְְְְֲִֵַָָָָֹ
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְְֲִֵַַָָָֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ּתעזב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹעזב
אמרֹו והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ֿ תעׂשה". ְְְְְֲִֶֶַָָָָָֹֻלא

וגֹו'" אחי ֿ חמֹור את ֿ תראה "לא ּתֹורה: (mixacּבמׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
(c ,akּובספרי ,(my `vz zyxt)חמֹור ֿ את ֿ תראה "לא : ְְְֲִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ֿ תעׂשה, לא מצות ― וכּו' "ְְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
"ׂשנא חמֹור ֿ תראה d)"ּכי ,bk zeny)."עׂשה מצות ― ְְֲֲֲִִִֵֶַַֹ

מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּוכבר
(.al).
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ה'תשע"ה  תשרי ה' שני יום
יום שני ֿ ש "ק ה 'ֿ י 'תשרי 

ה'תשע"ה  תשרי ו' שלישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה ּוממּכר,הּמצוה מּקח ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּבין והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, מּמהֿ(oipw)הּמֹוכרים זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'"ּׁשאמר לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי (xwie`יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ci ,dkאמרּו ,(:fn `rivn `aa),ליד מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְְִִֶַָָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ה  תשרי ז' רביעי יום

ה'תשע"ה  תשרי ח' חמישי יום

.¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ

מּלהֹונֹות ּבׁשעת(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבמסחר ֿ זה ֿ את זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ

ממּכר ֿ תמּכרּו "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
ֿ אחיו" את איׁש ֿ ּתֹונּו אל עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

(ci ,dk `xwie)ּובספרא .(xda zyxt)ּתֹונּו ֿ "אל אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― ֿ אחיו את ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו jli`e)מצוה :hn). ְְְִִִֶֶָָָָ

ה'תשע"ה  תשרי ט' שישי יום

ה'תשע"ה  תשרי י' קודש שבת יום

.‡¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"א ֿ אתֿהּמצוה זה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותֹו הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹזה
מה ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ם,ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

לֹו: ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּכגֹון
זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָּתֹודה
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשיmi`a zexv Ð) ְְֲֲִִִֶַָָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne Ð eilrחּמרים ִַָָָראה

jiiy epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)
(llkזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא exignוכּו', lr el`ey) ְְֵֶֶַַָֹֹ

(eykxl utg epi`e Ðואמרּו my)וגֹו'". `rivn `aa): ְְְָ
ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו
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המשך ביאור למסכת חגיגה ליום שלישי עמ' א

kÎhi wxt aÎmikln - mi`iap

hi aÎmiklnflÎhk
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ô :åézçz Bða ïcç-øñà Cìîiå èøøà õøà eèìîð änäå§¥¬¨¦§§−¤´¤£¨¨®©¦§²Ÿ¥«©©¬Ÿ§−©§¨«
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àåö ýåýé øîà-äk åéìà øîàiå àéápä õBîà-ïá eäéòLé åéìà àáiå úeîì eäi÷æç äìç íää íéîia©¨¦´¨¥½¨¨¬¦§¦−̈¨®©¨´Ÿ¥Â¨§©§¨̧¤¨¹©¨¦À©¸Ÿ¤¥¹̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©´
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i"yx
(ËÎ).˙Â‡‰ ÍÏ ‰ÊÂ וזה הנביא, אמר לחזקיהו

לימים  אף לאות לך יהי כאן, יפול סנחריב לך שאמרתי
שסנחריב  לפי ברעב, למות יראים שאתם הבאים

האילנות: את וגדע הארץ את ‰˘‰החריב ÏÂÎ‡
.ÁÈÙÒ ותתפרנסו צמחים לכם יצמחו הזאת בשנה
דברי ÈÁÒ˘.מהם: וכשתראה שיצמחו, אילנות גדועי

הבטחה  שאף לאות לך יהיה האוכלסין, במפלת קיים
תתקיים: ˆ·‡Â˙.(Ï‡)זו '‰ ˙‡˜ לכבודו שיקנא

אחז  הרשיע הרבה כי בידכם, זכות שיש ולא ולשמו,
Ó„˜È‰.(Ï·)אביך: ‡ÏÂ:מגן לפניה יערך לא

.‰ÏÏÂÒ להלחם עליו לעמוד תל להגביה אדמה צבור
בעצים  וחובטו כובשו שהוא שם ועל העיר, על
סוללה, קורהו בחוזק, וכבוש נדוש שיהא כדי ומקבות

י)(ישעיהלשון המסילה:סב סולו סולו :(‰Ï)È‰ÈÂ
.‡Â‰‰ ‰ÏÈÏ· נוב עד ובא כוש, מעל סנחריב כששב

לירושלים: סמוכה ÓÁÂ˘‰שהיתה ÌÈÂÓ˘Â ‰‡Ó
.ÛÏ‡:גייסות ראשי ·ÂÈ‰.(ÂÏ)כולם ·˘ÈÂ היא

אשור: לארץ ‡ÂÈ‰Ï.(ÊÏ)ראש ÍÂ¯Ò ˙È· נסר
נח: של ·Á¯·.מתיבתו Â‰Î‰ שאמר אותו שמעו

המלכות  שרי יהרגוהו שלא יצילוהו, אם לפניו לשוחטן
ידו על בניהם א)שמתו צו ‰‰Ì.(‡):(סנהדרין ÌÈÓÈ·

סנחריב: של מפלתו לפני ימים Â‰È˜ÊÁ.שלשה ‰ÏÁ
סנחריב, של מפלתו יום ה', בית כשעלה שלישי ויום

היה פסח של טוב כג)ויום פרק עולם ‡˙‰.:(סדר ˙Ó ÈÎ
הזה: ˙ÈÁ‰.בעולם ‡ÏÂ דלא משום הבא, לעולם

בברכות כדאיתא אשה, :(יא)נסבת

cec zcevn
(ËÎ).˙Â‡‰ ÍÏ ‰ÊÂהזאת התשועה הנה ידבר, חזקיה  מול  אל 

החריבו הלגיונות הנה כי  אחרת , הבטחה על לאות לך  תהיה
מבטיחך  הוא ברוך והקדוש האילנות, וגדעו הזרעים וקלקלו

הזרעים: בספיחי ההיא בשנה  אתכם ‰˘È˙לכלכל  ‰˘·Â
.˘ÈÁÒבחרישה אסורים והיו השמיטה, שנת  היתה אולי 

הספ ספיחי נתברכו ולזה ‰˘È˘ÈÏ˙יחים:וזריעה , ‰˘·Â
.ÂÚ¯Ê: האויב מפחד  השדה לצאת עוד  תפחדו  ˘Â¯˘(Ï)ולא

.‰ËÓÏהנטוע כהאילן טוב , בכל  ממולאים יהיו לומר : רצה 
למעלה: פרי לעשות ומרבה למטה שורש שמוסיף  רטוב, ÂÎÂ'.(Ï‡)במקום  ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ÈÎהשארית תהיה ירושלים  לומר: רצה 

שונות: במלות הדבר וכפל  ציון, מהר ופליטה וכן סנחריב, מיד ‰'.להנצל  ˙‡˜:וסנחריב רבשקה חרף  אשר  לשמו, יקנא כי
(„Ï).ÈÚÓÏ: שמי כבוד  ‰'.(Ï‰)למען Í‡ÏÓ ‡ˆÈÂ:'וכו ה ' מלאך יצא  ואז לירושלים, ובא חזר  בכוש שנלחם ÂÓÈÎ˘ÈÂלאחר

.¯˜Â··: חיים נשארו אשר והמעט  אשור :·ÂÈ‰.(ÂÏ)סנחריב למלכות ראש ÍÂ¯Ò.(ÊÏ)היא  ˙È·היה נח  של  מתיבתו  נסר
בניו: הכוהו לה, השתחוה  אשר  ובעת לאלוה , הכוהו:Ó‰Â‰.לו אשר  סנחריב ‰‰Ì.(‡)בני  ÌÈÓÈ·ז''ל רבותינו  (סדר אמרו 

כג) פרק סנחריב:עולם מפלת לפני ימים שלשה  שהיה ,.˙ÂÓÏ:למות כדי בה שיש  ומסוכנת, אנושה חולי  לומר: היהˆÂ.רצה
ביתך : עניני על מצוה

oeiv zcevn
(ËÎ).ÁÈÙÒכמו מאליו, הנופל  מהגרעין הצומח (ויקרא הוא

ה) קצירך :כה ספיח  :.˘ÈÁÒספיחי או ספיחים , ספיחי ענינו 
דומה : לו  ואין Ó„˜È‰.ישליך:ÂÈ¯‰.(Ï·)האילנות , ‡ÏÂ

וכן 'קדם', הוא 'לפני', של  התרגום כי לפניה, יערוך  (מיכה לא 

ו) ה':ו אקדם במה :.‰ÏÏÒששו העפר צבור  מול הוא פכין
וכן להלחם , בה  ועולים  ו)העיר, ו ירושלים(ירמיהו על  ושפכו :

הגנה :È˙Â‚Â.(Ï„)סוללה : הכותל :‰˜È¯.(·)מלשון 



קכה ixyz 'iÎ'd w"yÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ה  תשרי ה' שני יום
יום שני ֿ ש "ק ה 'ֿ י 'תשרי 

ה'תשע"ה  תשרי ו' שלישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה ּוממּכר,הּמצוה מּקח ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּבין והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, מּמהֿ(oipw)הּמֹוכרים זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'"ּׁשאמר לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי (xwie`יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ci ,dkאמרּו ,(:fn `rivn `aa),ליד מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְְִִֶַָָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ה  תשרי ז' רביעי יום

ה'תשע"ה  תשרי ח' חמישי יום

.¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ

מּלהֹונֹות ּבׁשעת(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבמסחר ֿ זה ֿ את זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ

ממּכר ֿ תמּכרּו "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
ֿ אחיו" את איׁש ֿ ּתֹונּו אל עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

(ci ,dk `xwie)ּובספרא .(xda zyxt)ּתֹונּו ֿ "אל אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― ֿ אחיו את ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו jli`e)מצוה :hn). ְְְִִִֶֶָָָָ

ה'תשע"ה  תשרי ט' שישי יום

ה'תשע"ה  תשרי י' קודש שבת יום

.‡¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"א ֿ אתֿהּמצוה זה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותֹו הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹזה
מה ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ם,ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

לֹו: ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹּכגֹון
זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָּתֹודה
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשיmi`a zexv Ð) ְְֲֲִִִֶַָָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne Ð eilrחּמרים ִַָָָראה

jiiy epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)
(llkזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא exignוכּו', lr el`ey) ְְֵֶֶַַָֹֹ

(eykxl utg epi`e Ðואמרּו my)וגֹו'". `rivn `aa): ְְְָ
ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו
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i"yx
(ËÎ).˙Â‡‰ ÍÏ ‰ÊÂ וזה הנביא, אמר לחזקיהו

לימים  אף לאות לך יהי כאן, יפול סנחריב לך שאמרתי
שסנחריב  לפי ברעב, למות יראים שאתם הבאים

האילנות: את וגדע הארץ את ‰˘‰החריב ÏÂÎ‡
.ÁÈÙÒ ותתפרנסו צמחים לכם יצמחו הזאת בשנה
דברי ÈÁÒ˘.מהם: וכשתראה שיצמחו, אילנות גדועי

הבטחה  שאף לאות לך יהיה האוכלסין, במפלת קיים
תתקיים: ˆ·‡Â˙.(Ï‡)זו '‰ ˙‡˜ לכבודו שיקנא

אחז  הרשיע הרבה כי בידכם, זכות שיש ולא ולשמו,
Ó„˜È‰.(Ï·)אביך: ‡ÏÂ:מגן לפניה יערך לא

.‰ÏÏÂÒ להלחם עליו לעמוד תל להגביה אדמה צבור
בעצים  וחובטו כובשו שהוא שם ועל העיר, על
סוללה, קורהו בחוזק, וכבוש נדוש שיהא כדי ומקבות

י)(ישעיהלשון המסילה:סב סולו סולו :(‰Ï)È‰ÈÂ
.‡Â‰‰ ‰ÏÈÏ· נוב עד ובא כוש, מעל סנחריב כששב

לירושלים: סמוכה ÓÁÂ˘‰שהיתה ÌÈÂÓ˘Â ‰‡Ó
.ÛÏ‡:גייסות ראשי ·ÂÈ‰.(ÂÏ)כולם ·˘ÈÂ היא

אשור: לארץ ‡ÂÈ‰Ï.(ÊÏ)ראש ÍÂ¯Ò ˙È· נסר
נח: של ·Á¯·.מתיבתו Â‰Î‰ שאמר אותו שמעו

המלכות  שרי יהרגוהו שלא יצילוהו, אם לפניו לשוחטן
ידו על בניהם א)שמתו צו ‰‰Ì.(‡):(סנהדרין ÌÈÓÈ·

סנחריב: של מפלתו לפני ימים Â‰È˜ÊÁ.שלשה ‰ÏÁ
סנחריב, של מפלתו יום ה', בית כשעלה שלישי ויום

היה פסח של טוב כג)ויום פרק עולם ‡˙‰.:(סדר ˙Ó ÈÎ
הזה: ˙ÈÁ‰.בעולם ‡ÏÂ דלא משום הבא, לעולם

בברכות כדאיתא אשה, :(יא)נסבת

cec zcevn
(ËÎ).˙Â‡‰ ÍÏ ‰ÊÂהזאת התשועה הנה ידבר, חזקיה  מול  אל 

החריבו הלגיונות הנה כי  אחרת , הבטחה על לאות לך  תהיה
מבטיחך  הוא ברוך והקדוש האילנות, וגדעו הזרעים וקלקלו

הזרעים: בספיחי ההיא בשנה  אתכם ‰˘È˙לכלכל  ‰˘·Â
.˘ÈÁÒבחרישה אסורים והיו השמיטה, שנת  היתה אולי 

הספ ספיחי נתברכו ולזה ‰˘È˘ÈÏ˙יחים:וזריעה , ‰˘·Â
.ÂÚ¯Ê: האויב מפחד  השדה לצאת עוד  תפחדו  ˘Â¯˘(Ï)ולא

.‰ËÓÏהנטוע כהאילן טוב , בכל  ממולאים יהיו לומר : רצה 
למעלה: פרי לעשות ומרבה למטה שורש שמוסיף  רטוב, ÂÎÂ'.(Ï‡)במקום  ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ÈÎהשארית תהיה ירושלים  לומר: רצה 

שונות: במלות הדבר וכפל  ציון, מהר ופליטה וכן סנחריב, מיד ‰'.להנצל  ˙‡˜:וסנחריב רבשקה חרף  אשר  לשמו, יקנא כי
(„Ï).ÈÚÓÏ: שמי כבוד  ‰'.(Ï‰)למען Í‡ÏÓ ‡ˆÈÂ:'וכו ה ' מלאך יצא  ואז לירושלים, ובא חזר  בכוש שנלחם ÂÓÈÎ˘ÈÂלאחר

.¯˜Â··: חיים נשארו אשר והמעט  אשור :·ÂÈ‰.(ÂÏ)סנחריב למלכות ראש ÍÂ¯Ò.(ÊÏ)היא  ˙È·היה נח  של  מתיבתו  נסר
בניו: הכוהו לה, השתחוה  אשר  ובעת לאלוה , הכוהו:Ó‰Â‰.לו אשר  סנחריב ‰‰Ì.(‡)בני  ÌÈÓÈ·ז''ל רבותינו  (סדר אמרו 

כג) פרק סנחריב:עולם מפלת לפני ימים שלשה  שהיה ,.˙ÂÓÏ:למות כדי בה שיש  ומסוכנת, אנושה חולי  לומר: היהˆÂ.רצה
ביתך : עניני על מצוה

oeiv zcevn
(ËÎ).ÁÈÙÒכמו מאליו, הנופל  מהגרעין הצומח (ויקרא הוא

ה) קצירך :כה ספיח  :.˘ÈÁÒספיחי או ספיחים , ספיחי ענינו 
דומה : לו  ואין Ó„˜È‰.ישליך:ÂÈ¯‰.(Ï·)האילנות , ‡ÏÂ

וכן 'קדם', הוא 'לפני', של  התרגום כי לפניה, יערוך  (מיכה לא 

ו) ה':ו אקדם במה :.‰ÏÏÒששו העפר צבור  מול הוא פכין
וכן להלחם , בה  ועולים  ו)העיר, ו ירושלים(ירמיהו על  ושפכו :

הגנה :È˙Â‚Â.(Ï„)סוללה : הכותל :‰˜È¯.(·)מלשון 
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i"yx
(ÊË).ÍÈÈÚ Â‡¯ ÈÓÏ‚ ראו העולם את בראת מאז

זהר  גולמי. הבאים. הדורות גולמי כל את תי עיניך
ראו  לעולם בואי ובטרם הולדי בטרם צורתי ותבנית

Â·˙ÎÈ.עיניך: ÌÏÂÎ Í¯ÙÒ ÏÚÂ כמוני עולם יצורי וכל
לפניך: גלוים יחדיו הבראם בטרם כולם גם כמוהם

.Ì‰· „Á‡ ‡ÏÂ Â¯ˆÂÈ ÌÈÓÈ האדם מעשה כל
שלא  אע"פ כבר יוצרו כאילו לפניך גלוים ותכליתיהם
הם  ואלו בעולם כאחד עדיין היה ולא מכולם אחד היה
גלוים  שעתידות גבורתו ומשפט אלהים מפעלות פלאי
בבטן  אצרך בטרם אומר הוא וכן תבאנה טרם לפניו

א)וגו' Â·˙ÎÈ.:(ירמיה ÌÏÂÎ Í¯ÙÒ ÏÚÂ תולדות ספר
הראשון: לאדם שהראית Â·˙ÎÈ.אדם ÌÏÂÎ כמו

·‰Ì.נכתבו: „Á‡ ‡ÏÂ Â¯ˆÂÈ ÌÈÓÈ רבים ימים לסוף
נברא  מהם אחד עדיין היה ולא להבראות עתידין היו
המקרא  ולפי פירושו, זהו ולא שכתוב המסורת לפי בהן

ימים  הראהו יוצרו ימים פירושו, כך ולו נקרא שהוא
השבת  יום את אחד בירר ולחלקו להבראות העתידים

לסליחה: הכפורים יום זה Â¯˜È(ÊÈ)ד"א ‰Ó ÈÏÂ
.ÍÈÚ¯ הצדיקים בעיני נכבדו מה אומרת ישראל כנסת

ספירותיה' חשבון ראשיהם עצמו ומה ודור דור שבכל
ישראל בני ראש את תשא כי ל')לשון :(שמות

(ÁÈ).ÏÂÁÓ Ì¯ÙÒ‡ טוב את לספור באתי אם
ירבון: מחול ÍÓÚ.מעשיהם È„ÂÚÂ È˙ÂˆÈ˜‰ באתי הנני

דור  ועוד היום עד מאז קצבת אשר הדורות לקץ עתה
מאחריך: נטיתי ולא וביראתך עמך ˙˜ÏË(ËÈ)זה Ì‡

.'Â‚Â:הרשע עמלק את ותקטול ÍÂ¯ÓÈ(Î)הלואי
.‰ÓÊÓÏ ומכנים רעתם מחשבות כל על שמך מזכירים

לע"ג: Â˘Ï‡.אלהותך ‡Â˘:לשוא נשאו ÍÈ¯Ú.כמו
שמך: את אויביך לשוא נשאו „¯Í(Î„)אויביך, Ì‡

.'Â‚Â ·ˆÂÚ:בי וקלקול מעצבה דרך אם

cec zcevn
(ÊË).ÈÓÏ‚ גולם הייתי ולאבעוד  איברים  חתוך בלא  אחד

עיניך : אותה ראו  אז הנה צורתי, עדיין Â·˙ÎÈ.נשלמה ÌÏÂÎ
בספר : לפניך כתובים כאלו לך  ידועים  כולם המקרים ÌÈÓÈכל

.Â¯ˆÂÈ:זמן לאחר  יוצרו אשר בימים יהיו  כי  ‡Á„אף ÂÏÂ
.Ì‰·אם הפרש לפניו אין כי אלה  בכל  הוא אחד  לפניו כי

אחד : הכל  זמן לאחר שיהיה  אם נעשה Ó‰(ÊÈ)כבר  ÈÏÂ
.Â¯˜Èורבו עצמו מאוד ומה מחשבותיך  לפני יקרו מאוד ומה

וכללותיהם : הדברים  והמה‡Ì¯ÙÒ.(ÁÈ)ראשי אספרם  איך 
שינה מבלי ביקיצה הימים  כל  הייתי אם  ואף הים מחול רבים
אטרד  ולא בשמים  עמך  אני אהיה  בעולם בעודי ואפילו

לספרם: א"א עכ "ז  אנושית ˙˜ÏÂË.(ËÈ)בטרדות Ì‡ ר"ל
לזאת הרשעים ירשיעו זה כל  ועל  לך  גלויות  הכל  אמנם אם 
אשר דמים  שופכי ואנשי הרשע את תקטול אשר  הדבר נכון

עמהם : לשבת  ארצה  ולא  ממני סורו  להם  לאמר אותם ÓÈÊÓÏ‰.(Î)מאסתי ÍÂ¯ÓÂÈ את‡˘¯ עשות למען אותך  מרוממים  הם 
הזמה: את לעשות מחשבתם כוונת עצם  וכל השפל בעולם להשגיח כבודו זה ואין ה' רם הנה שאומרים ר"ל  Â˘‡הזמה

.ÍÈ¯Ú ‡Â˘Ïבמ"ש הדבר  וכפל  כבודך בעבור אותך  מרוממים  ואינם השוא  את עשות למען  שונאיך  בפי ומרומם מנושא אתה
המליצה: כאלה:ÍÈ‡˘Ó.(Î‡)כדרך  רשע  בדברי הבריות  בעיני  מצותיך  האלהÍÈÓÓÂ˜˙·Â.המשניאים הרשעים בהאנשים 

ההשגחה: את להכחיש עליך  וקטטה:‡˙˜ËËÂ.הקמים  מריבה עמהם ˘‡‰.(Î·)אעשה ˙ÈÏÎ˙שאין השנאה סוף  ר"ל
הימנה : רע:ÌÈ·ÈÂ‡Ï.למעלה מאומה  לי  עשו לא כי עם רעתי ומבקשי  אויבי היו כאלו בעיני  שתדעÚ„Â.(Î‚)נחשבו עד
לבבי : ÂÎÂ'.מחשבות  ÈÁ·: במ"ש הדבר ·È.(Î„)כפל  ·ˆÂÚ Í¯„ Ì‡:למקום ומעציב  המרגיז בדרך דורכים  המחשבות אם 

.ÈÁÂ: עוד משאחטא המיתה  לי טוב כי הולכים  עולם  בני שכל בדרך  נחני הוא כן אם ר"ל

oeiv zcevn
(ÊË).ÈÓÏ‚גולמי ובדרז"ל מלאכתו נגמרה שלא דבר  ענין 

עץ כה)כלי וחשוב:Â¯˜È.(ÊÈ):(חולין יקר מל '¯ÍÈÚ.מל'
ומחשבה: אלמנותיוÂÓˆÚ.רעיון לי עצמו כמו ריבוי ענין

טו) ˙˜ÏÂË.(ÁÈ):(ירמיה Ì‡:תהרוג עניןÍÂ¯ÓÂÈ.(Î)אשר
האמרת ה' את וכן כו)רוממות  אל"ף(דברים במקום  היו "ד  ובא

תתיימרו ובכבודם סא)וכן תועבהÓÊÓÏ‰.:(ישעיה דבר ענין 
היא  זמה  וכן רעה כ')ומעשה הרמה:Â˘‡.:(ויקרא ÍÈ¯Ú.ענין

ערך  ויהי כמו כ"א)שונאיך  הוא·ÈÁ.(Î‚):(ש"א חקירה ענין
היא : הטובה לחקור כסף הבוחן מחשבה˘¯ÈÙÚ.כצורף ענין

בקרבי שרעפי ברוב צד)כמו ·„¯Íנהגני:ÈÁÂ.(Î„):(לעיל
.ÌÏÂÚהארץ כל בדרך הולך  אנכי הנה  כמו כן נקרא המיתה

ב) עולמו (מ"א בית אל  האדם  הולך  כי יא)וכמו :(קהלת
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i"yx
(ÊË).ÍÈÈÚ Â‡¯ ÈÓÏ‚ ראו העולם את בראת מאז

זהר  גולמי. הבאים. הדורות גולמי כל את תי עיניך
ראו  לעולם בואי ובטרם הולדי בטרם צורתי ותבנית

Â·˙ÎÈ.עיניך: ÌÏÂÎ Í¯ÙÒ ÏÚÂ כמוני עולם יצורי וכל
לפניך: גלוים יחדיו הבראם בטרם כולם גם כמוהם

.Ì‰· „Á‡ ‡ÏÂ Â¯ˆÂÈ ÌÈÓÈ האדם מעשה כל
שלא  אע"פ כבר יוצרו כאילו לפניך גלוים ותכליתיהם
הם  ואלו בעולם כאחד עדיין היה ולא מכולם אחד היה
גלוים  שעתידות גבורתו ומשפט אלהים מפעלות פלאי
בבטן  אצרך בטרם אומר הוא וכן תבאנה טרם לפניו

א)וגו' Â·˙ÎÈ.:(ירמיה ÌÏÂÎ Í¯ÙÒ ÏÚÂ תולדות ספר
הראשון: לאדם שהראית Â·˙ÎÈ.אדם ÌÏÂÎ כמו

·‰Ì.נכתבו: „Á‡ ‡ÏÂ Â¯ˆÂÈ ÌÈÓÈ רבים ימים לסוף
נברא  מהם אחד עדיין היה ולא להבראות עתידין היו
המקרא  ולפי פירושו, זהו ולא שכתוב המסורת לפי בהן

ימים  הראהו יוצרו ימים פירושו, כך ולו נקרא שהוא
השבת  יום את אחד בירר ולחלקו להבראות העתידים

לסליחה: הכפורים יום זה Â¯˜È(ÊÈ)ד"א ‰Ó ÈÏÂ
.ÍÈÚ¯ הצדיקים בעיני נכבדו מה אומרת ישראל כנסת

ספירותיה' חשבון ראשיהם עצמו ומה ודור דור שבכל
ישראל בני ראש את תשא כי ל')לשון :(שמות

(ÁÈ).ÏÂÁÓ Ì¯ÙÒ‡ טוב את לספור באתי אם
ירבון: מחול ÍÓÚ.מעשיהם È„ÂÚÂ È˙ÂˆÈ˜‰ באתי הנני

דור  ועוד היום עד מאז קצבת אשר הדורות לקץ עתה
מאחריך: נטיתי ולא וביראתך עמך ˙˜ÏË(ËÈ)זה Ì‡

.'Â‚Â:הרשע עמלק את ותקטול ÍÂ¯ÓÈ(Î)הלואי
.‰ÓÊÓÏ ומכנים רעתם מחשבות כל על שמך מזכירים

לע"ג: Â˘Ï‡.אלהותך ‡Â˘:לשוא נשאו ÍÈ¯Ú.כמו
שמך: את אויביך לשוא נשאו „¯Í(Î„)אויביך, Ì‡

.'Â‚Â ·ˆÂÚ:בי וקלקול מעצבה דרך אם

cec zcevn
(ÊË).ÈÓÏ‚ גולם הייתי ולאבעוד  איברים  חתוך בלא  אחד

עיניך : אותה ראו  אז הנה צורתי, עדיין Â·˙ÎÈ.נשלמה ÌÏÂÎ
בספר : לפניך כתובים כאלו לך  ידועים  כולם המקרים ÌÈÓÈכל

.Â¯ˆÂÈ:זמן לאחר  יוצרו אשר בימים יהיו  כי  ‡Á„אף ÂÏÂ
.Ì‰·אם הפרש לפניו אין כי אלה  בכל  הוא אחד  לפניו כי

אחד : הכל  זמן לאחר שיהיה  אם נעשה Ó‰(ÊÈ)כבר  ÈÏÂ
.Â¯˜Èורבו עצמו מאוד ומה מחשבותיך  לפני יקרו מאוד ומה

וכללותיהם : הדברים  והמה‡Ì¯ÙÒ.(ÁÈ)ראשי אספרם  איך 
שינה מבלי ביקיצה הימים  כל  הייתי אם  ואף הים מחול רבים
אטרד  ולא בשמים  עמך  אני אהיה  בעולם בעודי ואפילו

לספרם: א"א עכ "ז  אנושית ˙˜ÏÂË.(ËÈ)בטרדות Ì‡ ר"ל
לזאת הרשעים ירשיעו זה כל  ועל  לך  גלויות  הכל  אמנם אם 
אשר דמים  שופכי ואנשי הרשע את תקטול אשר  הדבר נכון

עמהם : לשבת  ארצה  ולא  ממני סורו  להם  לאמר אותם ÓÈÊÓÏ‰.(Î)מאסתי ÍÂ¯ÓÂÈ את‡˘¯ עשות למען אותך  מרוממים  הם 
הזמה: את לעשות מחשבתם כוונת עצם  וכל השפל בעולם להשגיח כבודו זה ואין ה' רם הנה שאומרים ר"ל  Â˘‡הזמה

.ÍÈ¯Ú ‡Â˘Ïבמ"ש הדבר  וכפל  כבודך בעבור אותך  מרוממים  ואינם השוא  את עשות למען  שונאיך  בפי ומרומם מנושא אתה
המליצה: כאלה:ÍÈ‡˘Ó.(Î‡)כדרך  רשע  בדברי הבריות  בעיני  מצותיך  האלהÍÈÓÓÂ˜˙·Â.המשניאים הרשעים בהאנשים 

ההשגחה: את להכחיש עליך  וקטטה:‡˙˜ËËÂ.הקמים  מריבה עמהם ˘‡‰.(Î·)אעשה ˙ÈÏÎ˙שאין השנאה סוף  ר"ל
הימנה : רע:ÌÈ·ÈÂ‡Ï.למעלה מאומה  לי  עשו לא כי עם רעתי ומבקשי  אויבי היו כאלו בעיני  שתדעÚ„Â.(Î‚)נחשבו עד
לבבי : ÂÎÂ'.מחשבות  ÈÁ·: במ"ש הדבר ·È.(Î„)כפל  ·ˆÂÚ Í¯„ Ì‡:למקום ומעציב  המרגיז בדרך דורכים  המחשבות אם 

.ÈÁÂ: עוד משאחטא המיתה  לי טוב כי הולכים  עולם  בני שכל בדרך  נחני הוא כן אם ר"ל

oeiv zcevn
(ÊË).ÈÓÏ‚גולמי ובדרז"ל מלאכתו נגמרה שלא דבר  ענין 

עץ כה)כלי וחשוב:Â¯˜È.(ÊÈ):(חולין יקר מל '¯ÍÈÚ.מל'
ומחשבה: אלמנותיוÂÓˆÚ.רעיון לי עצמו כמו ריבוי ענין

טו) ˙˜ÏÂË.(ÁÈ):(ירמיה Ì‡:תהרוג עניןÍÂ¯ÓÂÈ.(Î)אשר
האמרת ה' את וכן כו)רוממות  אל"ף(דברים במקום  היו "ד  ובא

תתיימרו ובכבודם סא)וכן תועבהÓÊÓÏ‰.:(ישעיה דבר ענין 
היא  זמה  וכן רעה כ')ומעשה הרמה:Â˘‡.:(ויקרא ÍÈ¯Ú.ענין

ערך  ויהי כמו כ"א)שונאיך  הוא·ÈÁ.(Î‚):(ש"א חקירה ענין
היא : הטובה לחקור כסף הבוחן מחשבה˘¯ÈÙÚ.כצורף ענין

בקרבי שרעפי ברוב צד)כמו ·„¯Íנהגני:ÈÁÂ.(Î„):(לעיל
.ÌÏÂÚהארץ כל בדרך הולך  אנכי הנה  כמו כן נקרא המיתה

ב) עולמו (מ"א בית אל  האדם  הולך  כי יא)וכמו :(קהלת
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המשך ביאור למסכת חגיגה ליום שלישי עמ' ב

    

      
   :הראיה את לדחות אפשרות מעלה הגמרא  ש 

רק גופו על להניח או ללבש  אבל 
תחתיו להציע:הגמרא דוחה .עליה לשכב לכהני הותר ולפיכ שא 

נאמר אסור, תחתיו יט)להציע יט עטנז(ויקרא לאי 'בגד   ְְִִֵֶֶַַַ
והעלאה, לבישה אלא תורה אסרה שלא משמע     

עליו. ולשכב     ,מדרבנ  ותעלה 
   ,בכלאי אסורה הצעה שא ומכיו .כלאי איסור על ויעבור 

 סמו בגדיה את שהניחו כרח על ,כלאי משו כהונה בבגדי יש אחת ולדעה

פפא. כרב לראשיה

פפא: לרב הראיה את לדחות נוספת אפשרות מעלה הגמרא  הניחו שאכ 
כיו כלאי לאיסור חשו שלא והסיבה ממש, ראש תחת הבגדי את 

   יתכ לא הגמרא: דוחה .לבגדי ראש בי לחצו אחר בגד שהניחו  
,כ לומר            

   הניח      יש     לפי 
בשרו. על נימא תיכר שמא לחשוש יש שעדיי כלאי לאיסור חשו שלא מזה שהניחו פפא כרב 

אכ הגמרא: מסיקה .תחתיה ולא  
פפא: רב על החולקת דעה   הניחו שקשה ומה    זו אי 

ש  כיו קושיא,   .כלאי איסור בה אי לכ ,מחממי ואינ        
  ,קשה לבד ,נרש ששמו במקו העשוי  לפי ,כלאי איסור משו בו אי כלומר מותר,  

.מחמ ואינו קשה שהוא

ליהנות: ניתנו כהונה בגדי הא הספק את לברר חוזרת הגמרא    לבוש כשהוא  
למקדש, חו .חולי מנהג בה שנוהג כיוהלובש הבית,אילו הר בכל      

        :הגמרא מסיימת עבודה. בשעת שלא א  
הברייתא: דברי על מקשה כיהגמרא ,כהונה בגדי ללבוש הותר      
    ה הוא בו. להספיד שאי   בו    [המקדש [בית 

מל              
   [נכבדי]    [אש] אותוהיו 

ישראל ויקירי הצדיק שמעו המל אל  כותיהמל אל     
      ,הכותי את המל שאל         

המל ושמו מקו  ה והמל הצדיק שמעו   המל 
      וכי עבדיו,        

 [בדמותו מלא]  ו באה     ,לישראל המל   
שה לו, יתכ וכי         אות ירמו   כדי 

    .שהתעוני          הכותי 
 .כרצונכ להעניש           

      הכו של מושב מקו .תי     המקו את 
 ,בהמה מאכל  הכותי        הרי 

מותר. שהדבר ומשמע למקדש, חו כהונה בגדי לבש הצדיק ששמעו

הגמרא: מתרצת   ה מאות היו הצדיק שמעו שלבש הבגדי[מוכני]  הוקדשו לא אבל 
.עדיי  משו לו והותר ממש, כהונה בגדי לבש אכ    (קכו קיט (תהלים 

המקדש. בית את להחריב שרצו היתה, סכנה עת כא א תורה. דבר להפר מותר ה', לש דבר לעשות שצרי עת כשבא
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   :הראיה את לדחות אפשרות מעלה הגמרא  ש 

רק גופו על להניח או ללבש  אבל 
תחתיו להציע:הגמרא דוחה .עליה לשכב לכהני הותר ולפיכ שא 

נאמר אסור, תחתיו יט)להציע יט עטנז(ויקרא לאי 'בגד   ְְִִֵֶֶַַַ
והעלאה, לבישה אלא תורה אסרה שלא משמע     

עליו. ולשכב     ,מדרבנ  ותעלה 
   ,בכלאי אסורה הצעה שא ומכיו .כלאי איסור על ויעבור 

 סמו בגדיה את שהניחו כרח על ,כלאי משו כהונה בבגדי יש אחת ולדעה

פפא. כרב לראשיה

פפא: לרב הראיה את לדחות נוספת אפשרות מעלה הגמרא  הניחו שאכ 
כיו כלאי לאיסור חשו שלא והסיבה ממש, ראש תחת הבגדי את 

   יתכ לא הגמרא: דוחה .לבגדי ראש בי לחצו אחר בגד שהניחו  
,כ לומר            

   הניח      יש     לפי 
בשרו. על נימא תיכר שמא לחשוש יש שעדיי כלאי לאיסור חשו שלא מזה שהניחו פפא כרב 

אכ הגמרא: מסיקה .תחתיה ולא  
פפא: רב על החולקת דעה   הניחו שקשה ומה    זו אי 

ש  כיו קושיא,   .כלאי איסור בה אי לכ ,מחממי ואינ        
  ,קשה לבד ,נרש ששמו במקו העשוי  לפי ,כלאי איסור משו בו אי כלומר מותר,  

.מחמ ואינו קשה שהוא

ליהנות: ניתנו כהונה בגדי הא הספק את לברר חוזרת הגמרא    לבוש כשהוא  
למקדש, חו .חולי מנהג בה שנוהג כיוהלובש הבית,אילו הר בכל      

        :הגמרא מסיימת עבודה. בשעת שלא א  
הברייתא: דברי על מקשה כיהגמרא ,כהונה בגדי ללבוש הותר      
    ה הוא בו. להספיד שאי   בו    [המקדש [בית 

מל              
   [נכבדי]    [אש] אותוהיו 

ישראל ויקירי הצדיק שמעו המל אל  כותיהמל אל     
      ,הכותי את המל שאל         

המל ושמו מקו  ה והמל הצדיק שמעו   המל 
      וכי עבדיו,        

 [בדמותו מלא]  ו באה     ,לישראל המל   
שה לו, יתכ וכי         אות ירמו   כדי 

    .שהתעוני          הכותי 
 .כרצונכ להעניש           

      הכו של מושב מקו .תי     המקו את 
 ,בהמה מאכל  הכותי        הרי 

מותר. שהדבר ומשמע למקדש, חו כהונה בגדי לבש הצדיק ששמעו

הגמרא: מתרצת   ה מאות היו הצדיק שמעו שלבש הבגדי[מוכני]  הוקדשו לא אבל 
.עדיי  משו לו והותר ממש, כהונה בגדי לבש אכ    (קכו קיט (תהלים 

המקדש. בית את להחריב שרצו היתה, סכנה עת כא א תורה. דבר להפר מותר ה', לש דבר לעשות שצרי עת כשבא
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oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtohw cren
äìòî åäá éðú÷ àìãîilke`l qxcn oileg zxdha odileg oilke`d oiyext icba :xnel -

.ycew dil `pz `de ,od ycew llka :dpin rny ,ycewd zxdha odilegàîìãe` -

`ki`c ,enc dnexzk e` ,ezrc dlhac ,`xab i`d xn`c i`n eda ipdn `lc ,enc oilegk

`d - oilegl enc i`c ,dlrn eda `pz `l jkld .lif`e miiqnck ,`zlina ibiltc i`pz

dil opz `d dnexzl enc i`e oileg dil ipz

.dnexz oizipzna'åë ïðúã`d :xnelk -

cge ,oilegk :xn` cg ,da ibiltc i`pz ogky`

.opixn` `l ycewk la` ,dnexzk :xn`

åúøôòî.xceq -äàîè.xedh df elit`e -

dn xnyn mc` oi` dwfg :`nrh yxtn onwle

,exiag cia dxny `l `ed jkitl ,exiag ciay

xninc ,dxneyl yg did `l el dpzpy df mbe

rcei epi` `ede ,il dpz dil xn`y oeik :xn`

yie ,ezxdhl yg `l - xedh m` ip` `nh m`

gqid ied zexdha oixingnle ,zrcd gqid o`k

.d`neh zrcdìåç ìù íéìëá úáù ìù íéìë
.zay ly lhpe leg ly eicba lehil xeaqk -

åàîèðdil `xiaqc `zyd dizrc `wlq `w -

`vnpe df xac `edy zwfga xacd xnyn

.xeny epi` - xg` xac `edyäéîøé éáø øîà
`l - lek`ln dxeq` `tiq `ni` zkxtc `d -

.icin dil riiqnøáãî äéúøîù øîåàá
äìñåôä øáãî àìå äàîèîädna la` -

s`e ,dxiny ezxiny `ied - epnid dxnyny

.df epi`y it lrìñä.etizk lr mip`z ly -

äëåúá äôéøâîåoixewy ,`ed lfxa ilk -

ea oilican mbe ,dxikd xt` ea oitxeby ,l"icee*

.efa ef zewacend mip`zàîèîädl ozepd -

.mixg` `nhl d`nehäìñåôäynzydln -

lke`l dpin `wtp :inp i` .dligzkl zexdh da

lkne .dlik`a leqt `edy ,da weacd,mewn

`ki` :`nl` .ozlqet dpi` - zexdha drbp m`

`vxzin inp `peeb i`d ikae .`bltl `zexihp

.`id `pwzine ,lirlc oizipznàéù÷jd -

.`nhln dxedh da ipzwcäøäèá åéúâøà-

yly lr yly ea bx`py dryny ip` zrcei

ea drbp `l - d`nehl d`xpy zerav`

.exneyl iala did `l mewn lkne ,d`neh

'åë úå÷éãá êåúîåjala did `le li`ed -

?zxdfp `le jke jk ea rxi` `ny ,exneyl

ìáçá éîò äëùîilka lagd ea dxywy -

.ezhiqd `nye ,dbix`déì ä÷ñôðmcew -

mcew dta dizxywe ,melk da izbx`y

.d`nehl die`x dzid `ly ,melk da izbx`y

yie .izcpl dleah iziid `le da izxdfp `le

oiicr zerav` yly da dbx`yk `ny yegl

jk .`ed d`nehd a` dcpd wexe ,gl wexd

mr zexepiv meyn :oiyxtn izeaxe .ipira d`xp

:xne` ip`e .dgl `idy onf lk d`nhnd ,ux`d

`l i`c ,dzid dxiag ef dy`d jgxk lr

lr l`yil opax inw `iz` in - dzid dxiag

dizbx` xninl `pnidn in :cere ?zexdhd

,xedh - oxneyl eala :zdin ipzw .dxdha

.mixacd od od dxinyd zpeek xg` :xnelkïåéë
éôè øåîéù åäì ãéáò úáù ìù íéìëãdfe -

dxinyn dizrc `gq` - leg ly el`y xeaq

eala oi`ke ,oxneyl libx didy `ziilrn
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.gqtl min dxrn xedh mc lr zayei mixne` eid dpey`xa :(a,`r) dcpc `xza

dxrn :`xnba wiice-rbep ,oi`-.enc ycewk ycewd zxdh lr eyrpy oileg :`nl` .`l

eed dnexzk i`c :ixenl d`xpe !dnexz lqet mei leahc ,dnexzk eedc `nlc ?dilpne-

dil ied `lc ,lqet `l` ied `l da rbz elit`

iriax `nhn dnexza iyily oi`e ,iyily `l`

rnyn zvwe .iriax ea oiyer mind oi`y ,ycewa

.mz epiaxe i"yx yexit jezn ok

äéúøîùxacn `le d`nhnd xacn

epiax axdl dyw dide - dlqetd

e` oey`xa i` ?dtixbn jd `lqti` i`na :opgl`

ipya-a`n `l` d`neh oilawn milke mc` oi`

d`nehd a`a i`e ,d`nehd-!ied `nh leqt i`d

oilqet oi`nh oiwync ,oiwyna dlqtpy :uxize

.oiwyna e`nhpy milk ixeg` :opixn`ck ,ilka

àîéð:i"yx yxit - dta dizxywe il dwqtp

die`x dzid `ly ,zbx`p dzid `ly mcew

dleah iziid `le da izxdfp `le ,d`nehl

yly da izbx`yk `ny yegl yie .izecipl

.ze`nhl ied d`nehd a`e ,cbaa gl wexd oiicr

ux`d mrc `xepv mrhn iyxtn eed izeaxe

lr :xne` ip`e .dgl `idy onf lk d`nhnd

'xc dinw diz`wcn ,dzid dxag ef dy` jgxk

dizbx` xnel `pnidn in :cere .l`yil l`rnyi

lk iziin inlyexiae .i"yx yxit df lk .dxdha

milka oiwxt jci`c oizipzn lr icaer ipd

xn`we ,ycewl dliah mikixv dxdha mixnbpd

minkg dyrn milecb dnk :l`rnyi iax dil

dxag dy`ac rnyn .'ek mixnbpd milk ixn`c

iynync meyn dliah irae ,opiwqr zbxe`

dywde .i"yx yexitk ,elek bx`py mcew dicda

dcp" xnel el did :i"yx yexitl sqei epiax axd

d`xpe .`caer jci`a "dkyn dcp" enk ,"iziid

,gl wex my did dta dxywy jeznc :yxtl el

.od zeipy micie ,wexa drbp dbx`y dryae

wexc rnyn (`,hv) oiaexirc `xza wxtae

,dwyn aygin:opzck ,dtnl `nhne wexd xfge

zhiy itl j` .oiwyna e`nhpy milk ixeg`

dl inwene ,mixnbpd milkl dl incnc inlyexid

`ixi` i`ne ux`d mrc `xepiv meyn onwl

`ki` inp xagc `xepiva elit` ?ikd meyn
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.hwp ediipin `cg `l` ,onwl hwp mrh xwir
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oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtohw cren
äìòî åäá éðú÷ àìãîilke`l qxcn oileg zxdha odileg oilke`d oiyext icba :xnel -

.ycew dil `pz `de ,od ycew llka :dpin rny ,ycewd zxdha odilegàîìãe` -

`ki`c ,enc dnexzk e` ,ezrc dlhac ,`xab i`d xn`c i`n eda ipdn `lc ,enc oilegk

`d - oilegl enc i`c ,dlrn eda `pz `l jkld .lif`e miiqnck ,`zlina ibiltc i`pz

dil opz `d dnexzl enc i`e oileg dil ipz

.dnexz oizipzna'åë ïðúã`d :xnelk -

cge ,oilegk :xn` cg ,da ibiltc i`pz ogky`

.opixn` `l ycewk la` ,dnexzk :xn`

åúøôòî.xceq -äàîè.xedh df elit`e -

dn xnyn mc` oi` dwfg :`nrh yxtn onwle

,exiag cia dxny `l `ed jkitl ,exiag ciay

xninc ,dxneyl yg did `l el dpzpy df mbe

rcei epi` `ede ,il dpz dil xn`y oeik :xn`

yie ,ezxdhl yg `l - xedh m` ip` `nh m`

gqid ied zexdha oixingnle ,zrcd gqid o`k

.d`neh zrcdìåç ìù íéìëá úáù ìù íéìë
.zay ly lhpe leg ly eicba lehil xeaqk -

åàîèðdil `xiaqc `zyd dizrc `wlq `w -

`vnpe df xac `edy zwfga xacd xnyn

.xeny epi` - xg` xac `edyäéîøé éáø øîà
`l - lek`ln dxeq` `tiq `ni` zkxtc `d -

.icin dil riiqnøáãî äéúøîù øîåàá
äìñåôä øáãî àìå äàîèîädna la` -

s`e ,dxiny ezxiny `ied - epnid dxnyny

.df epi`y it lrìñä.etizk lr mip`z ly -

äëåúá äôéøâîåoixewy ,`ed lfxa ilk -

ea oilican mbe ,dxikd xt` ea oitxeby ,l"icee*

.efa ef zewacend mip`zàîèîädl ozepd -

.mixg` `nhl d`nehäìñåôäynzydln -

lke`l dpin `wtp :inp i` .dligzkl zexdh da

lkne .dlik`a leqt `edy ,da weacd,mewn

`ki` :`nl` .ozlqet dpi` - zexdha drbp m`

`vxzin inp `peeb i`d ikae .`bltl `zexihp

.`id `pwzine ,lirlc oizipznàéù÷jd -

.`nhln dxedh da ipzwcäøäèá åéúâøà-

yly lr yly ea bx`py dryny ip` zrcei

ea drbp `l - d`nehl d`xpy zerav`

.exneyl iala did `l mewn lkne ,d`neh

'åë úå÷éãá êåúîåjala did `le li`ed -

?zxdfp `le jke jk ea rxi` `ny ,exneyl

ìáçá éîò äëùîilka lagd ea dxywy -
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yie .izcpl dleah iziid `le da izxdfp `le

oiicr zerav` yly da dbx`yk `ny yegl

jk .`ed d`nehd a` dcpd wexe ,gl wexd

mr zexepiv meyn :oiyxtn izeaxe .ipira d`xp

:xne` ip`e .dgl `idy onf lk d`nhnd ,ux`d

`l i`c ,dzid dxiag ef dy`d jgxk lr

lr l`yil opax inw `iz` in - dzid dxiag

dizbx` xninl `pnidn in :cere ?zexdhd

,xedh - oxneyl eala :zdin ipzw .dxdha

.mixacd od od dxinyd zpeek xg` :xnelkïåéë
éôè øåîéù åäì ãéáò úáù ìù íéìëãdfe -

dxinyn dizrc `gq` - leg ly el`y xeaq

eala oi`ke ,oxneyl libx didy `ziilrn
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.gqtl min dxrn xedh mc lr zayei mixne` eid dpey`xa :(a,`r) dcpc `xza

dxrn :`xnba wiice-rbep ,oi`-.enc ycewk ycewd zxdh lr eyrpy oileg :`nl` .`l

eed dnexzk i`c :ixenl d`xpe !dnexz lqet mei leahc ,dnexzk eedc `nlc ?dilpne-

dil ied `lc ,lqet `l` ied `l da rbz elit`

iriax `nhn dnexza iyily oi`e ,iyily `l`

rnyn zvwe .iriax ea oiyer mind oi`y ,ycewa

.mz epiaxe i"yx yexit jezn ok

äéúøîùxacn `le d`nhnd xacn

epiax axdl dyw dide - dlqetd

e` oey`xa i` ?dtixbn jd `lqti` i`na :opgl`

ipya-a`n `l` d`neh oilawn milke mc` oi`

d`nehd a`a i`e ,d`nehd-!ied `nh leqt i`d

oilqet oi`nh oiwync ,oiwyna dlqtpy :uxize

.oiwyna e`nhpy milk ixeg` :opixn`ck ,ilka

àîéð:i"yx yxit - dta dizxywe il dwqtp

die`x dzid `ly ,zbx`p dzid `ly mcew

dleah iziid `le da izxdfp `le ,d`nehl

yly da izbx`yk `ny yegl yie .izecipl

.ze`nhl ied d`nehd a`e ,cbaa gl wexd oiicr

ux`d mrc `xepv mrhn iyxtn eed izeaxe

lr :xne` ip`e .dgl `idy onf lk d`nhnd

'xc dinw diz`wcn ,dzid dxag ef dy` jgxk

dizbx` xnel `pnidn in :cere .l`yil l`rnyi

lk iziin inlyexiae .i"yx yxit df lk .dxdha

milka oiwxt jci`c oizipzn lr icaer ipd

xn`we ,ycewl dliah mikixv dxdha mixnbpd

minkg dyrn milecb dnk :l`rnyi iax dil
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dywde .i"yx yexitk ,elek bx`py mcew dicda

dcp" xnel el did :i"yx yexitl sqei epiax axd

d`xpe .`caer jci`a "dkyn dcp" enk ,"iziid

,gl wex my did dta dxywy jeznc :yxtl el

.od zeipy micie ,wexa drbp dbx`y dryae
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קלח
oiglbn el`ea cenr k sc ± iyily wxtohw cren

åéìòåôå åéøîç.ux`d inr -úåøäè ïéðåòèirbep opi` ode .qxg ly zeiaga oii oebk -o

.eabn `nhin epi` qxg ilke ,okezaúåøåäè åéúåøäèoeikc .erbp `ny oiyyeg oi`e -

ciay dn xnyn mc` :`nl` .iz` `zyd :ixaq `zry lk - biltn `edy oriced `lc

.exagàôéñ àðù éàîå àùéø àðù éàîi`e :eyexit ikd - opiqxb i`e .dil opiqxb `l -

- exag ciay dn xnyn mc` oi` jzrc `wlq

?`tiq `py i`n `yix `py i`n÷çöé éáø øîà
êëì åéìòåôå åéøîç øäèîámc` oi` mlerl -

,xeniy oikixv oi` ipde ,exag ciay dn xnyn

jkl oliahdykc ,edl ztki` `l erbp inp i`c

.opiwqrïåúì÷ò êøã ïäì àáá`eal lekiyk -

jkld ,epiai `ly oezlwr jxc me`zt mdl

.dipin ilgc

ïéùøåã ïéà êìò ïøãä

øîåç'åë äîåøúáî ùã÷áilk miliahny -

.mi`nh mdipyy ilk jezaàì ìáà
ùã÷ì.`nrh yxtn `xnba -êåúå íééøåçà

äîåøúì äèéáöä úéáåynzydl ie`xd ilk -

yinyz lk ,ezhiav ziae eixeg`ne ekeza

oiprl envr ipta ilk aeyg eay yinyze

.df `nhp `l - df `nhp m`y ,dnexz

.`xnba yxtnck ,xn`w opaxc ze`nehaeìáà
ùã÷ì àì`nh elek odn cg` `nhp m`y -

.ycwlñøãîä úà àùåðä.af ly lrpn -àùåð
äîåøúä úà.dxie`a rbep epi`y ziaga -ìáà

ùã÷ä úà àì.`nrh yxtn `xnba -àì
ùã÷ä úãîëzcn ,eizeliah zvivga -

.dnexzdùã÷áù`ae `nh cba yi m` -

meyn ,exyw z` xizn ,`ed xeyw m` ,eliahdl

.dvivgl inccáâðîåeabpn `ed gl m` -

incc meyn df lke .eliahn jk xg`e dlgz

.`ed dvivgläîåøúáåexyewl dvx m` -

.liahn jk xg`e xyewäøäèá íéøîâðä íéìë-

lawl oiie`xy ,oxnbl jenq e`ayn oda xdfpy

.d`nehùã÷ì äìéáè ïéëéøöyxtn `xnbae -

.`nrhåëåúáù äî úà óøöî éìëämilke` -

odn cg`a `nh rbpe ,cg` ilka daxd zekizg

e`nhpe ,zg` dkizg olek zeidl otxvn ilkd

.olekäîåøúì àì ìáàda rbpy dze` `l` -

zrbepde ,dipy `ied da zrbepde ,oey`x `ied

.zexedh x`yde ,ziyily dipyaìåñô.xg` cer lqet epi`e -åéãéî úçà úàîèð íà
.sebd z` `le mici `l` d`nhn dpi`y ,opaxc d`neha -ïéáåâð,odinin oiaebp eidy -

.mlern d`nehl exyked `lyúåáàåñî íéãéádxyked `lc oeikc ,dnexzl zeipy -

.`lqtin `l -ùã÷ì àì ìáà.`nrh yxtn `xnba -
ïðåàä
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àéðúäå(`,hq) dxf dcearc `xza wxtae .exag ciay dn xnyn mc` :`nl` - 'eke

:ipzwc ,rbpc dil ifg `dc ,`tiq `py i`ne `yix `py i`n iab ,i"yx yxit

j` .zeiag `la ixiin oilke`a `l` ,zenezq eidy ixiin zeiaga `l ipde .zexdh oiperh

xnel dvexe :iyw` ik `kdc ,cere !dil dywz `le ,zeiaga inwel :opgl` epiax axdl dyw

xnyn ivn ikid ,exag ciay dn xnyn mc`y

eipir enlrzp il dnl :eze ?zeiaga epi`c oeik dil

!mda rbep `edy dil wetiz ?mze`nhl mdn

`nrh i`n dil iywiz inp `tiq `la elit` :cere

zeiaga `kdc wgvi epiax axd yxite ?`yixc

zenezq i`c .od zegezt mpn`e ,ixiin-`l

inwe`l jxev did `l :cere .oir znlrda e`nhi

`edy ericed `ly oeik ,jkl xdhna `yix

dil iwenc ab`c :zegcl yi df ,edine .biltn

dil opipyc `iepiy meyn `kd-mzd mb inwe`

i`c .`kdc `idd gkn dpin jixte .dxf dceara

yi ik ,`xaqn dil iyw` `l` ,ikd `niz `l

`yixa jda erbp `ny yegl-`kd ok m`

dn meyn `yix `py i`n :jixt ik ,oizrnya

`ny yegil :dil iywiz izk` ,'ek exiag ciay

erbp `lc ,`iyw `l `xaqn i`ce `l` !mda rbi

,edine .biltn `edy mericed `ly oeik ,izzxnc

yegil ,`teb `yix jinrhle :iieyw`l ivn ded

.dil jixt `le ,izkec dnka oke .rbp `ny

éàîiax xn` `tiq `py i`ne `yix `py

jkl eilrete eixng xdhna `yix wgvi

opiqxb `le ,aezk yexit yie .mixtqa aezk jk -

:yexite .aezk iz`vn iptly yexita j` .dil

`niz ike ,exiag ciay dn xnyn mc` oi` mlerl

jkl eilrete eixng xdhna ?`yix `py i`n

yxit oke ,aezk mipyi miyexitae .zzxn jkitle

zgkenc` :xnelk .jinrhile enk iedc ,ixen

xnyn mc`c `yixn-i`n epiide .`tiql iywiz

xnyn mc` i`c ,`tiq `py i`ne `yix `py-

?jkl xdhna `l` !`l i`n` `tiq

àááopira ikd elit`e - oezlwr jxc mdl

rbil mizzxn ediy ick ,jkl mxdhiy

mdl oixqene li`ed ,izzxin `l ikd e`l i`e .ea

elit`e .mixedhk mnvr miwifgne zexdhd

rbil `ly oze` oixidfn-.jd` ictw `lc ixaq

rcei mlerlc ,cegl oezlwr jxca ibq ieba la`

erbn lr citwny `ed-.zzxne

ïéùøåã ïéà êìò ïøãä

øîåçdyw dide .zelrn xyr `li` iaxle ,`axl aiyg zelrn dxyr zg` Ð ycwa

,dnexzle oilegl micil oilhep :(a,gi) lirlc `idd ipzil :opgl` epiax axdl

dnexzl wfgede lah .oiliahn ycwleÐaiyg `w `lc :ixenl d`xpe !ycwl wfged `l

jd la` .inp `ziixzaa elit`e ,zvw d`nehc `xxc `ki`c `kid `l` oizipznaÐdcpay zrl zrn aiyg `l (`,e) dcpc `nw wxta inp ikde .d`nehc `xxc llk `kilÐ`kilc meyn

ycwl qxcn dnexz ilke` icbae .d`nehc `xxcÐ.dcp ezy` odilr dayi `ny ,`ziixe`c s` d`nehc `xxc `ki`àùåðäcalae dnexzd z` `yep .af ly lrpn Ð qxcnd z`

qxcnd z` `yepd :mipdk zxeza `ipz ike .ziagd z` `yep wx da rbi `lyÐcg` lqete mipy `nhn yexit ,cg` lqete mipy `nhnÐ,oilega ipye oey`x dyere ,d`nehd a` dedc

dnexza lqeteÐenk ilk `nhl d`nehd a` `yep i`dl dil aiygc :eyexitl dywe ,dxie`a rbep epi`e ziaga dnexzd z` `yepy qxcn `yep :i"yx yxity dn lre .da rbepa mzd

akynd rixkd ,dipy ska oiwyne oilke`e ,mipf`n ska ayene akyn :`ipz `l in !hqida ekezay dnexze ziag i`d `nhil ok m`e ,afÐrbepd" :mipdk zxeza `ipz cere !oilke`d `nih

olpn mixg` micba ,yeal `edy micba `l` il oi` ,(eh `xwie) "eicba qaki eakynaÐ"eicba" xnel cenlz dn ok m` ."eicba" ,"cba" :xnel cenlzÐ.qxg ilke mc` hxtl :yexit ,hxtl

.yegl oi` dxie`a rbi elit` ,i`ce `l` .qxcnd z` e`yp zra elit` ilk `nhi `l qxcnd `yepc `nl`

àì.`pyil i`d hwp ,mdipia mipic daxd ea yxtny itl Ð ycwd zcn dnexzd zcnkéìëälk"n opiyxc (a,ck) oilegc `nw wxtac :mixt` iax axd dywd Ð ekezay dn sxvn

"`nhi ekeza xy`Ð.oilegl sexiv epivn `lc :wgvi epiax axd uxize !sexivc `nrhn mzd `nlc ?ikd `nrhc dil `pne ,`nh lcxg `lnelit`y qxg ilk lr cnil

íéìëla` .oiicr d`neh oilawn oi`y itl ,mxneb zr cr oziiyr onfa dxdha mxneyl zelibx oi`c meyn ,miyrp `le ,mixnbp hwp ikdlc :opgl` epiax axd xne` Ð 'eke mixnbpd

d`neh oilawny ,exnbp ikÐ.dxdha mxneyl odl al oipzep
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"íëéøçà àBáà éðàå eëì" :íäì øîà íàå¯ïåék §¦¨©¨¤§©£¦¨©£¥¤¥¨
eîlòúpLàðL éàî .úBàîè åéúBøäè ïäî åéðéò ¤¦§©§¥¨¥¤¨¢¨§¥©§¨

?àôéñ àðL éàîe àLéøàLéø :àçtð ÷çöé éaø øîà ¥¨©§¨¥¨£©©¦¦§¨©¨¨¥¨
øäèîaïéà !éîð àôéñ ,éëä éà .Cëì åéìòBôå åéønç ¦§©¥©¨¨§£¨§¨¦¨¦¥¨©¦¥

àLéø éëä éà .Bøéáç òbî ìò ãét÷î õøàä íò©¨¨¤©§¦©©©£¥¦¨¦¥¨
!éîð àôéñ éëä éà .ïBúl÷ò Cøc íäì àáa !éîð©¦§¨¨¤¤¤£©¨¦¨¦¥¨©¦
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ïéùøåã ïéà êìò ïøãä
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úéáe CBúåäèéávääîeøza¯;Lãwa àì ìáà §¥©§¦¨©§¨£¨Ÿ©Ÿ¤
àNBpäúàñøãnääîeøzä úà àNBð¯àì ìáà ©¥¤©¦§¨¥¤©§¨£¨Ÿ
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úçà úàîèð íà ,äîeøzáe .äîeøzaåéãiî¯ ©§¨©§¨¦¦§¥©©¦¨¨
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קלט
oiglbn el`ea cenr k sc ± iyily wxtohw cren

åéìòåôå åéøîç.ux`d inr -úåøäè ïéðåòèirbep opi` ode .qxg ly zeiaga oii oebk -o

.eabn `nhin epi` qxg ilke ,okezaúåøåäè åéúåøäèoeikc .erbp `ny oiyyeg oi`e -

ciay dn xnyn mc` :`nl` .iz` `zyd :ixaq `zry lk - biltn `edy oriced `lc

.exagàôéñ àðù éàîå àùéø àðù éàîi`e :eyexit ikd - opiqxb i`e .dil opiqxb `l -

- exag ciay dn xnyn mc` oi` jzrc `wlq

?`tiq `py i`n `yix `py i`n÷çöé éáø øîà
êëì åéìòåôå åéøîç øäèîámc` oi` mlerl -

,xeniy oikixv oi` ipde ,exag ciay dn xnyn

jkl oliahdykc ,edl ztki` `l erbp inp i`c

.opiwqrïåúì÷ò êøã ïäì àáá`eal lekiyk -

jkld ,epiai `ly oezlwr jxc me`zt mdl

.dipin ilgc

ïéùøåã ïéà êìò ïøãä

øîåç'åë äîåøúáî ùã÷áilk miliahny -

.mi`nh mdipyy ilk jezaàì ìáà
ùã÷ì.`nrh yxtn `xnba -êåúå íééøåçà

äîåøúì äèéáöä úéáåynzydl ie`xd ilk -

yinyz lk ,ezhiav ziae eixeg`ne ekeza

oiprl envr ipta ilk aeyg eay yinyze

.df `nhp `l - df `nhp m`y ,dnexz

.`xnba yxtnck ,xn`w opaxc ze`nehaeìáà
ùã÷ì àì`nh elek odn cg` `nhp m`y -

.ycwlñøãîä úà àùåðä.af ly lrpn -àùåð
äîåøúä úà.dxie`a rbep epi`y ziaga -ìáà

ùã÷ä úà àì.`nrh yxtn `xnba -àì
ùã÷ä úãîëzcn ,eizeliah zvivga -

.dnexzdùã÷áù`ae `nh cba yi m` -

meyn ,exyw z` xizn ,`ed xeyw m` ,eliahdl

.dvivgl inccáâðîåeabpn `ed gl m` -

incc meyn df lke .eliahn jk xg`e dlgz

.`ed dvivgläîåøúáåexyewl dvx m` -

.liahn jk xg`e xyewäøäèá íéøîâðä íéìë-

lawl oiie`xy ,oxnbl jenq e`ayn oda xdfpy

.d`nehùã÷ì äìéáè ïéëéøöyxtn `xnbae -

.`nrhåëåúáù äî úà óøöî éìëämilke` -

odn cg`a `nh rbpe ,cg` ilka daxd zekizg

e`nhpe ,zg` dkizg olek zeidl otxvn ilkd

.olekäîåøúì àì ìáàda rbpy dze` `l` -

zrbepde ,dipy `ied da zrbepde ,oey`x `ied

.zexedh x`yde ,ziyily dipyaìåñô.xg` cer lqet epi`e -åéãéî úçà úàîèð íà
.sebd z` `le mici `l` d`nhn dpi`y ,opaxc d`neha -ïéáåâð,odinin oiaebp eidy -

.mlern d`nehl exyked `lyúåáàåñî íéãéádxyked `lc oeikc ,dnexzl zeipy -

.`lqtin `l -ùã÷ì àì ìáà.`nrh yxtn `xnba -
ïðåàä
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àéðúäå(`,hq) dxf dcearc `xza wxtae .exag ciay dn xnyn mc` :`nl` - 'eke

:ipzwc ,rbpc dil ifg `dc ,`tiq `py i`ne `yix `py i`n iab ,i"yx yxit

j` .zeiag `la ixiin oilke`a `l` ,zenezq eidy ixiin zeiaga `l ipde .zexdh oiperh

xnel dvexe :iyw` ik `kdc ,cere !dil dywz `le ,zeiaga inwel :opgl` epiax axdl dyw

xnyn ivn ikid ,exag ciay dn xnyn mc`y

eipir enlrzp il dnl :eze ?zeiaga epi`c oeik dil

!mda rbep `edy dil wetiz ?mze`nhl mdn

`nrh i`n dil iywiz inp `tiq `la elit` :cere

zeiaga `kdc wgvi epiax axd yxite ?`yixc

zenezq i`c .od zegezt mpn`e ,ixiin-`l

inwe`l jxev did `l :cere .oir znlrda e`nhi

`edy ericed `ly oeik ,jkl xdhna `yix

dil iwenc ab`c :zegcl yi df ,edine .biltn

dil opipyc `iepiy meyn `kd-mzd mb inwe`

i`c .`kdc `idd gkn dpin jixte .dxf dceara

yi ik ,`xaqn dil iyw` `l` ,ikd `niz `l

`yixa jda erbp `ny yegl-`kd ok m`

dn meyn `yix `py i`n :jixt ik ,oizrnya

`ny yegil :dil iywiz izk` ,'ek exiag ciay

erbp `lc ,`iyw `l `xaqn i`ce `l` !mda rbi

,edine .biltn `edy mericed `ly oeik ,izzxnc

yegil ,`teb `yix jinrhle :iieyw`l ivn ded

.dil jixt `le ,izkec dnka oke .rbp `ny

éàîiax xn` `tiq `py i`ne `yix `py

jkl eilrete eixng xdhna `yix wgvi

opiqxb `le ,aezk yexit yie .mixtqa aezk jk -

:yexite .aezk iz`vn iptly yexita j` .dil

`niz ike ,exiag ciay dn xnyn mc` oi` mlerl

jkl eilrete eixng xdhna ?`yix `py i`n

yxit oke ,aezk mipyi miyexitae .zzxn jkitle

zgkenc` :xnelk .jinrhile enk iedc ,ixen

xnyn mc`c `yixn-i`n epiide .`tiql iywiz

xnyn mc` i`c ,`tiq `py i`ne `yix `py-

?jkl xdhna `l` !`l i`n` `tiq

àááopira ikd elit`e - oezlwr jxc mdl

rbil mizzxn ediy ick ,jkl mxdhiy

mdl oixqene li`ed ,izzxin `l ikd e`l i`e .ea

elit`e .mixedhk mnvr miwifgne zexdhd

rbil `ly oze` oixidfn-.jd` ictw `lc ixaq

rcei mlerlc ,cegl oezlwr jxca ibq ieba la`

erbn lr citwny `ed-.zzxne

ïéùøåã ïéà êìò ïøãä

øîåçdyw dide .zelrn xyr `li` iaxle ,`axl aiyg zelrn dxyr zg` Ð ycwa
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אגרות קודש

]תשי"ח-ט?[

... במה ששאלוהו, שלפעמים כתוב אשר מחדו"מ הם לבושי הנפש, ולפעמים שהם בדוגמת 

חב"ד חג"ת ונהי"ם או חב"ד ז"א ומלכות.

אין בזה סתירה, כי המחשבה היא לבוש השכל, דבור לבוש המדות )ז"א(, ומעשה גילוי לבוש 

בנפש  הגילוי  וכח  בדבור,  )בעיקרם(  המדות  במחשבה,  מתגלה  השכל  אחרות,  במלות  או  המלכות. 

בעיקרו מתגלה במעשה והרי הלבוש והמלובש מתאחדים, וק"ל.



קמ             

         
        

        
        

      


        

   
       

        
      

        


       
       

      
       

        

       
         
       
        
        

   
        

        
       

         
       

           
          

         
        

        
          

       
         

    













































































g"kyz'd ,ixyz e"`e ,'b mei zgiy

שליט"א: אדמו"ר כ"'ק אמר הענין ובסיום

חסידות  בדרושי הדיוק גודל רואים הענינים,248וכאן בכללות רק לא - בכלל) שבעלֿפה (ובתורה
אחר  לשון ולפעמים זה לשון נאמר שלפעמים הלשונות, לשינויי בנוגע גם כולל הענינים, בפרטי גם אלא
מצד  שזהו לכאורה שנראה כפי זה שאין שלפניו), לדרוש "ביאור" שהוא דרוש אודות מדובר כאשר (גם

לעיל  שנתבאר כמו בדיוק, הם הלשונות שינויי גם אלא הלשונות, "כל 249ריבוי הלשונות לשינויי בנוגע
מרהֿשחורה  שמצד הבכיה שלילת "כל"), תיבת (בהשמטת כו'" בוכה שאינו "מי או כו'" בוכה שאינו מי

יוםֿהכיפורים". בחינת "והוא או ביוםֿהכיפורים" "ועיקרה וכן לא, או

עד  מטה מלמטה הדרגות בכל הנשמה שלימות שפועלת מרירות שמצד הבכיה שמאופן ויהיֿרצון
עקיבא  דרבי הבכיה בדוגמת - הנשמה בשלימות עליונה הכי לדרגא נבוא מעלה, בדוגמת 250למעלה וכן ,

דיבר" הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד כשיקויים דלעתידֿלבוא, ואז 240הבכיה ,
יבואו" "בבכי ראשם"251- על עולם "שמחת רבה, שמחה מתוך ויגאלנו 175, יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו

.Ó(:אמר (ואחרֿכך
וינגנו  "לחיים", יחד כולם יאמרו - חב"ד מכפר שבאו אלו ובפרט הקודש, מארץ שבאו אלו כל

"ופרצת".

הנה" ישובו גדול ש"קהל ועד וההגבלות, המדידות הגדרים, כל לפריצת התחלה זו מצפון 179ותהיה ,
תבל. קצוי מכל - ומלמטה ומלמעלה ומערב, ממזרח ומשמאל), (מימין ומתימן

אמר:) (ואחרֿכך מא.

ברכה". של ד"כוס הענין - ושבתֿשובה דראשֿהשנה להתוועדות המשך עוד ישנו

יחלקו  ואז יציית, בוודאי והקהל רם, בקול שיכריז מי ישנו ומסתמא בזה, הסדר את יארגנו מסתמא
ברכה'. של 'כוס

"הושיעה  הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - אחרונה וברכה ברכה' של 'כוס חלוקת [לאחר
עמך"]. את
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וש"נ.248) .24 הערה 206 ע' חמ"ז תו"מ גם ראה
וש"נ.249) .41 הערה שם לקו"ש

(250.37 הערה שם בלקו"ש נסמן
ח.251) לא, ירמי'
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שליט"א: אדמו"ר כ"'ק אמר הענין ובסיום

חסידות  בדרושי הדיוק גודל רואים הענינים,248וכאן בכללות רק לא - בכלל) שבעלֿפה (ובתורה
אחר  לשון ולפעמים זה לשון נאמר שלפעמים הלשונות, לשינויי בנוגע גם כולל הענינים, בפרטי גם אלא
מצד  שזהו לכאורה שנראה כפי זה שאין שלפניו), לדרוש "ביאור" שהוא דרוש אודות מדובר כאשר (גם

לעיל  שנתבאר כמו בדיוק, הם הלשונות שינויי גם אלא הלשונות, "כל 249ריבוי הלשונות לשינויי בנוגע
מרהֿשחורה  שמצד הבכיה שלילת "כל"), תיבת (בהשמטת כו'" בוכה שאינו "מי או כו'" בוכה שאינו מי

יוםֿהכיפורים". בחינת "והוא או ביוםֿהכיפורים" "ועיקרה וכן לא, או

עד  מטה מלמטה הדרגות בכל הנשמה שלימות שפועלת מרירות שמצד הבכיה שמאופן ויהיֿרצון
עקיבא  דרבי הבכיה בדוגמת - הנשמה בשלימות עליונה הכי לדרגא נבוא מעלה, בדוגמת 250למעלה וכן ,

דיבר" הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד כשיקויים דלעתידֿלבוא, ואז 240הבכיה ,
יבואו" "בבכי ראשם"251- על עולם "שמחת רבה, שמחה מתוך ויגאלנו 175, יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו

.Ó(:אמר (ואחרֿכך
וינגנו  "לחיים", יחד כולם יאמרו - חב"ד מכפר שבאו אלו ובפרט הקודש, מארץ שבאו אלו כל

"ופרצת".

הנה" ישובו גדול ש"קהל ועד וההגבלות, המדידות הגדרים, כל לפריצת התחלה זו מצפון 179ותהיה ,
תבל. קצוי מכל - ומלמטה ומלמעלה ומערב, ממזרח ומשמאל), (מימין ומתימן

אמר:) (ואחרֿכך מא.

ברכה". של ד"כוס הענין - ושבתֿשובה דראשֿהשנה להתוועדות המשך עוד ישנו

יחלקו  ואז יציית, בוודאי והקהל רם, בקול שיכריז מי ישנו ומסתמא בזה, הסדר את יארגנו מסתמא
ברכה'. של 'כוס

"הושיעה  הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - אחרונה וברכה ברכה' של 'כוס חלוקת [לאחר
עמך"]. את
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וש"נ.248) .24 הערה 206 ע' חמ"ז תו"מ גם ראה
וש"נ.249) .41 הערה שם לקו"ש

(250.37 הערה שם בלקו"ש נסמן
ח.251) לא, ירמי'
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cg ,i`xen` ixz .zayae aeh meia :xnelk .eliahne eilr mixrn xead jezl eilk ltp :ipz ?dligzkl `pn owzn ike ,zaya eilk liahnd :`xnb ipy wxt zenexzc inlyexia rnyn ikde

gpizd ,xnelk !yny axrd oerh `d ,lega elit` :d`nehd a`a xn`c o`nl d`nehd clea xn`c o`n aizn .d`nehd clea `nhpy ilka :xn` cge ,d`nehd a`a `nhpy ilka :xn`

d`nehd clea dil `pniwe`c icicl-d`nehd a`a dil zinwenc ,jcicl `l` ,yny axrd ira `lc ,xity-dil ded ok m` ,lega wx dia iyenzy`l `ifg `le .yny axrd dil jixv

d`nehd a`a e`nhpy milk oiliahn oi`c (my) dviac oizipzn inwen eixacl `zyde .yny axrd `la oilega ixy mei leahc ,oileg jxevl ynzydl dvexa dl iwene !legl zayn liahn

-inp i` .dnexz lek`l ,ixiin odka-ici lr elit` d`nehd a`ae ,ixiin dnxrd ici lr dviac `zzrny mb .dnxrd ici lr wx opaxc d`neha ixy `le .dnexz zxdh lr oileg lke`a

eil`n xedh `ede `nh ilca oilcn oizipzna mzd ixy ike .`l dnxrd-mb] dviac ipy wxta mb .inlyexia dl iziin xity `qxib dze`e .owix exifgd eli`n xity `ticr dnxrd jd

,uxy `nh lr oiwxefe oihgey oi` :ax xn` ,(a,v migqt) "dy`d" wxta xn`c :`zriiq wgvi epax axd `ian did cere .izyxity enk `qxibd zrvd mpn` ,mixtqa yeaiya aezk [my df

`ziixe`cn ied `ilrn xedhe li`edc ,ryt `nlic opiyiig `le ,eilr oiwxefe oihgey :mzd xn` dxtk xqegna el`e .liah `le ryt `nlic-zxk mewna mdixac minkg ecinrd `l

aayi qpkp ,eitn `xepiv dfzpe weya ixkp mr xtiqy lecb odk zignw oa l`rnyi 'x iab (`,fn `nei) "el e`ived" wxta xn`c :dnzz l`e .eilr oiwxefe oihgey xitye ,gqtn jka exhetl

opaxc d`nehc oeik .leahile lifil ?i`n`e .eizgz yniye eig`-mdixac lkl miafk mixkpl edpiey minkgc oeik :xnel yi mzd !yny axrd ira `l ixd-axrd ekixvde oda exingd

(`,bk) onwl rnyn ux`d mrc `xepivae .ynyaxrd ira `l `ziinw d`neha `d xn`w i`ne dil `niiwe `nhn `d .leahie `nhi ?i`n` :xn`wc .yny axrd irac zxtetyc `idda

oi`nhn i`e .`xikid `kile yny-sxeyd odk oi`nhn eidy (f dpyn b wxt dxt) opz cere .yny axrd jixv ux`d mr ly s`c i`ce `l` !oiwecvl `xikid `ki` xitye yny axrd ira

:oerny epiax axd uxize !ziyixtck yny axrd ira `lc oeik ,`ki` oiwecvc `xikid dfi`e .z`hgl qxcn ycw ilke` icbac lirl yxitck ,ea oirbep eidy :`ztqeza `ipze .dxtd z`

axrd oiprl `le ,ipye oey`x dia ipninl ely iriaya zn `nhk ede`yr :yxit `l` ,onwl ikd yxit `l i"yx j` .ira yny axrd s` jkld ,lirlck ely iriaya zn `nhk ede`yrc

dxtd z` sxeyd odk `nhnc :wgvi epax axd xn`e !yny axrd `kilc rnyn min z`ia oerhd lkc `idda el`e ,opaxc d`neha s` yny axrd `ki`c rnync :dyw `zyde .yny

oileg `nhiy rnyn `l `pyil j` ,yny axrd era jkitl ,erbna oileg `nhny [eitn dfzpy ixkpc `xepive ux`d mrc `xepiv] `idda oke ,erbna oileg `nhl `nh didiy ick ixiin

yny axrd irac `de .erbna oileg ze`nhl oiprl `le ,yny axrd oiprl wx ely iriaya zn `nhk ede`yr xn`w `l zxtety iab onwl oke ,dxtd z` sxeyd odkc `idda erbna-

yny axrd `la dliaha edl ibqc mixnbpd milkan ith ,zxtetya mbe ,exingd dxtac xninl `ki`-"mixac el`" wxt migqtc `idde .z`hgl `le ,ycwl dnexze oileg iab epiid

xyr drax`a ,dze` liahne dpey xyr dylya `vnpy oikq :xn`c (`,r)-`nlic yegil :`niz ike .yny axrd dl zeyrl ick lenz`n deliahd `nzqnc ,xnelk .cin da hgey

opaxc wtq `ied `dc ,liahdl `xtv cr dil xhpe yny axrd ira `lc opaxc d`neha `nhp-`kile .jk lk liah `le jk lk cixhn `nlc `zxe`n liahdl zelibxc ,cere !`lewle

milyexia i` ?`kid ,`vnpy oikq i`d :idenz`l-milyexil ueg i`e ,inp xyr dylya elit`-yi `dc !(a,hi) migqtc `nw wxt idliya mzd opixn`ck ,`l inp xyr drax`a elit`

dlah`c `gked `ki`c ,xyr drax`ae .dilr jxc `le dcixi jxc `l epi`y `ziifbae milyexia ,inp i` ,milyexin ueg ixiinc :xnel-oikq i`d leqtl :edil` epiax axd dywde .`ixy

dtixbnd lr `le lqd lr ial :xn`c (`,k) ipy wxt idliy lirl xn`ck ,zrcd gqida-,mzdc `inec wx leqtl zrcd gqid jiiy `lc :wgvi epax axd uxize !zrcd gqida dil dpilqte

ca`y oebk ,ecia oi`y `kid la` .dpnid dizrc gq`e ecia eidy-:mzd xn`c ,b dpyn milwyc iriay wxtn eixacl crq opgl` epiax axd `iade .leqtil zrcd gqid mzd jiiy `l

mixa` ,dxfra `vnp-zekizg ,zeler-,liahne dpeyc `pyil xn`wc i`d i`n :opgl` epiax axd dywde .zrcd gqida dlqtin `le ,lk`z z`hge daixwp dlery rnyne .ze`hg

milra deliahdy da xikd elit`c :wgvi epiax axd el uxize !lahed xaky rnync-:opixn`c ,dviac `iddae .`nei ilek zedy dil zi`e li`ed ,dxdha dxnyp `l `ni`c ,oiliahn inp

elit` oiliahn jkld ,zayl oikn aeh meic ,opiwqr zay axra zeidl lgy aeh meiac opgl` epiax axd xne` did !yny axrd ira `d ,opiyw`e ,oiliahn d`nehd clea `nhpy ilk

.ixiin aeh mei lka `l` ,dil rnyn `l oizipznc `pyil j` .`pixg` `neil
`xhiwc
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oiglbnקמב el`ea cenr `k sc ± iyily wxtohw cren
÷ãäéî é÷åãäà.uveg zeidl `ed aexwe -àðîì äéì éô÷î ééåô÷àzediabne zetivn -

.eze`àìéà éáø.dvivg meyn `yixc `nrh iwe`c -äéîòèìzelrn xyr :xn`c -

`nrh cgc izxz ipd `l` ,dia opz dxyr zg` op`e .ycewl dnexz oiay el` ,o`k epy

.`cgk edl aiyg -ùã÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçì ïéádnexzd on xzei elrzp od s` -

.elld zelrnaàúééøåàã äàîåèã àøøã-

i` ,ilk jeza ilk .`ziixe`c d`neh yyg

miixeg` ,`id `ziixe`c d`neh - dvivg `ki`

eixeg` e`nhpy milkac ab lr s` jeze

`d edin - opiwqr `id opaxc d`nehc ,oiwyna

dxfb meyn - ilk oi`nhn oiwyn :opax xen`c

,eilbx inine ewex oebk ,`ed dafe af dwync

d`nehae .`ziixe`cn ilk oi`nhn ipde

miixeg` oia shy ilka welig oi` `ziixe`c

`nhp ea zrbep d`nehy mewn lkay ,ekezl

d`neh yyg inp qxcnd z` `yep .elek

did dyrn :`xnba yxtnck ,`id `ziixe`c

ilke` icba .ziag xie`l lcpqd zrevx dltpy

ezy` odilr dayi `ny - ycwl qxcn dnexz

milk .`id `ziixe`c d`neh yyg ,dcp

`ny ,ux`d mrc `xepiv meyn - 'ek mixnbpd

.`ed afãåðä úøôåôùë åéôá ïéàù éìëá-

oiqpkpd mind oi`y ,`id dliah e`l `idde

oihgnd elah `le ,dewnd inl xeaig ekezl

xeaig e`lc 'ek opze ,ilkay min herina `l`

.`edúåàåå÷î áåøéòdewn cva xqg dewn -

.oxagnd odipia xepivde ,mlyãåðä úøôåôùë åáçåøá ùé íàcepd ita oipzepy dpwk -

.xer ly
äììçëå
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àøèé÷ã`de .i"yx yxitck ,dvivg meyn ied oizipznc aibpne - wcdin iwecd` `ina

aibpnn `zekixv ciar `lc-yie .jci`n opirci `lc dil miwc meyn

edl `wlq `le ,dil oi`nhne mixfeg mindy meyn ,`ki` `pixg` `nrh aibpnc :miyxtn

ok m`c :ixenl dywe .ycwc dlrn meyn dwyd-cg` `li` iaxle ,xyr mipy ied `axl

e` ,dil aiyg `l ycwa iriax :xnel yie !xyr

.`ziixe`c sexivúåðåøçà`le ycwl

ax gkenc :opgl` epiax axdl dniz - 'ek oilegl

oileg dpin rny :(a,hi) `wxit jci`a lirl ixn

ycwd zxdh lr eyrpy-`lcn ,enc ycwk

dnexz ilke` icba :xnelk .zelrn iab edl ipzw

oileg icba ,ycwd zxdh lr eyrpy oilegl qxcn

e`l `nlic ?`id `gked i`ne .ycwl qxcn

.ycwk eed ef dlrn oiprle ,`nlra enc ycwk

ycwk zepey`x yng iab `xiaq oizipzn oky

`nye !zelrn iab dl aiyg `l ikd elit`e .enc

.cegl dlrn jd oiprl wx cenlzd xn`w `lc

àúééøúád`nehc `xxc eda zilc

`le ,xefb ycwl `ziixe`c

epaxl dywe - ycwd zxdh lr eyrpy oilegl

zrl zrn :(`,e) dcpc `nw wxta opixn`c :wgvi

dcpay-ikd i` .dnexzl `l la` ycwl-

ipzw ik !zelrn iab iiepzl-dil zi`c `zlin

`ziixe`c d`nehc `xxc dil zilc .'ek `xxc-

`ziixza iab `d ?dil ipyn `w i`ne .ipzw `l

mzdc `idde .opaxc d`nehc `xxc `kd aiyg

lr eyrpy oilegl eed `lc ,`kdc `ziixza ipd `py i`n :dyw eze !opaxc d`nehc `xxc

oa wgvi epaxe !ycwd zxdh lr eyrpy oilegl s` zrl zrnc opiwqn mzde .ycwd zxdh

`l `ziixza iabc ,`ziinwn wx zelrn iab diipzile dywn `l mzdc :yxtn did xy`

zilc meyn `ziinwl inc `lc ipyn ik :cere .`pwqnlc cr dil jixt ik `da dil miw `l izk`c :i"xdl okzi `le .ycwl `wec `kde ,ycwd zxdh lr eyrpy oilegl s` mzdc .enc

d`nehc `xxc-.`ziixza e` `ziinw e` ,zelrn iab diipzipe :yxtl wgvi epax axdl d`xp ikdl !ycwl `weec `kde ,ycwd zxdh lr eyrpy oilegl mzdc `py i`n dil iywz izk`

zrl zrn dl opinhn ik `dc .`ziixzal s` inc `le ,opaxc elit` llk d`nehc `xxc `kilc :ipyne-`xxc `kilc oeik ,oilegl s` mzd opiwqn ikid :dnzz l`e .dzid dxedhc ol miw

llk d`nehc-zexdha dwqrc dryac oeik ,mzd d`nehc `xxc edl zil mewn lkne ,ycwd zxdh lr eyrpy oilega s` opax exfb jkl ,dzii`x iptl mcd xwrpy zvw `ed zelibxy itl

.ok ixg` d`xz izn zrcei dpi`y ,zexdha weqrln gipdl dl oi`e ,d`neh wtq my oi` f`

àúééøúáonwle - (`,hk) "myk" wxt dheqa `zi`ck ,`ziixe`c eedc dnexza iyilye ,ipzwc ycwa iriax ixd :wgvi epiax axdl dniz - `ziixe`c d`nehc `xxc edl zilc

zepexg` 'ek `ziinwl zelrn dxyr zg` iab ipzwc dea` xa dax xn` ongp axc :ixenl dyw cere !ycwa iriax opaxc iedc yxity i"yx yexitk `lce ,ux`d mra yxt`

exavy oebk oipg iaxc `xninl :dil ipync ,`ziixe`c ied lq sexivc dil opirny (`,ck) onwl eli`e ,`ziixe`c d`nehc `xxc edl zil `ziixzac el` lk dil `xiaq ok m` .`weec ycwl

jez el yi `ziixe`c `ilahw iab lr-oilegl jiiy `lc oeik :wgvi epax axd uxize !jez el yiy ilka `ziixe`c ied `nl` .sxvn-.d`nehc zekiiy epiide ,d`nehc `xxc dil aiyg `l

äéáåòëdwyne qxthwde wevpd :(`,ar) dxf dcearc `xza wxtae ,(`,fh) oihibc ipy wxt dl iziine ,opzc :mz epiax dywde .onewnl zexfeg zerav` izy :i"yx yxit - dllgke

gteh-githdl zpn lr gteh `d ,xeaig opi`-awpa la` ,githdl zpn lr gteha ibq minac :mz epiax xne`e !xeaig-:wgvi epiax axdl dyw j` .zerav` izy opira

mdn zg` ycw ,oa`ay zezwy izy :[g dpyn] dxtc iying wxta opzc-ztilwk elit` eiab lr oitv min eidy e` ,cep zxtetyk df jeza df zeaewp eid m` .zeycewn opi` dipyay min

odn zg` ycw ,meyd-,eze !meyd ztilwk ibq `tiqa `wecc ,minn elit` cepd zxtety opira lzekac rnyn ,eiab lr oitv min eidy e` :`tiq ipzwcn rnyn .zeycewn dipyay min

izWl wcqpy ze`eewn izy oiay lzek :(h dpyn e wxt) ze`ewn zkqna opz-axrl .sxhvn-evxtp :mixacd selig xne` dcedi 'x .cepd zxtetyk cg` mewna `diy cr ,sxhvn oi` ¦§¦§¥¤

min `ln awpd ivg opirac oeike .onewnl zexfeg ,zerav` izy xnelk ,[cepd] zxtetyk agex lre meyd ztilwk mex lr df jezl df-`ipzin i` :cere .githdl zpn lr gtehn ith `ki`

ze`ewn oiprl qxthwe wevpc `idd-,`ipzin dwyd oiprlc :wgvi epiaxl d`xpe .ze`ewn oiprl `nwezin `l `xwirnc llkn ,`ed dcedi iaxe ze`ewn oiprle oihiba xn`wc i`d i`n

:iipzin zexdhc ipiny wxt seqae .'ek qxthwde wevpd ,dlek z` liahiy cr :mixne` minkge ,ryedi 'x ixac ,dxedh dewnl ewiydy oeik ,oi`nh oiwyn `ln `edy [lwn] :`yixc `inec

ze`ewn oiprl la`-zig` ceb xn`c ,`id dcedi iaxe ze`ewn oiprl [`nlic] :oihiba opinwen ike .dpezgza oilaehc zeinnb yly iab (`,hi) lirl `zi`ck .liren-inwe`l ivn `l

`l mlerlc edcic `pyil rnyn ikde .zxtety agexa meyd ztilwk `diy cr xeaig edl zil mlerlc ,dey rwxwa oky lke ,zig` ceba elit` githdl zpn lr gteh edl zilc ,opaxk

ceb jiiyc `kid wx dil zil inp dcedi iaxl xninl `ki`c ,cere .xeaig ieddey rwxwa la` ,zig`-mirax` zirvn`ae hwpc izyxit (dpezgza ligznd xeaca a,hi) lirle .opixn` `l

zirvn`a d`q mirax` `ki` ab lr s`c ,dcedi iaxc `zeaxl-el` oiliahn oi` :mixne` minkge ,`ztqeza `tiq ipzw ikd elit`c ,minkgc `zeax inp i` .dpeilra oilaeh oi`

ze`ewn oiprle ,qxthwe wevpc `idda xeaig epi` qxthwc opifg dwyd iabc ,dketd `xaqc :opgl` epax axdl dniz j` .zirvn`a-oilaehc (my) zeinnb dyly iab lirl `zi`ck ,ipdn

githdl zpn lr gteh el`e ,xeag iedc dpezgza-ze`ewn oiprle dwXd oiprl ipdn-dwyde dxdhe d`nehc :wgvi epax axd uxize !eiab lr oitv min opira-`le ,dl ixinb `zkld ©¨¨

xn`w ze`ewn oiprl `nlic opixn`w ike ,oitv min opira ze`ewnae .dwydl xeaig ied githdl zpn lr gteh iabc :el `iyw cere .`zlin `ilz `xaqa-`l dwyd iablc xnel dvex

ze`ewn hwpc `de .dcedi iaxl xeaig ied zig` ceb xninl `ki`c mewna dwydl oicd `edc :xnel yie !xeaig ied-:zeipynd lk ayiile `xwirn wlgl yi ,edine .dihwp dia ixii`c meyn

llk lzek `kilc `kid ,dey rwxwac-lzeka awp `ki`c `kide ,githdl zpn lr gteha ibq-lzek iab lre ,cepd zxtety agexk opira-:cepd zxtetyk agex lre meyd ztilwk ibq

.[aexir ligznd xeac `,eh zenai zetqez oiire]
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קמג oiglbn el`ea cenr `k sc ± iyily wxtohw cren
÷ãäéî é÷åãäà.uveg zeidl `ed aexwe -àðîì äéì éô÷î ééåô÷àzediabne zetivn -

.eze`àìéà éáø.dvivg meyn `yixc `nrh iwe`c -äéîòèìzelrn xyr :xn`c -

`nrh cgc izxz ipd `l` ,dia opz dxyr zg` op`e .ycewl dnexz oiay el` ,o`k epy

.`cgk edl aiyg -ùã÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçì ïéádnexzd on xzei elrzp od s` -

.elld zelrnaàúééøåàã äàîåèã àøøã-

i` ,ilk jeza ilk .`ziixe`c d`neh yyg

miixeg` ,`id `ziixe`c d`neh - dvivg `ki`

eixeg` e`nhpy milkac ab lr s` jeze

`d edin - opiwqr `id opaxc d`nehc ,oiwyna

dxfb meyn - ilk oi`nhn oiwyn :opax xen`c

,eilbx inine ewex oebk ,`ed dafe af dwync

d`nehae .`ziixe`cn ilk oi`nhn ipde

miixeg` oia shy ilka welig oi` `ziixe`c

`nhp ea zrbep d`nehy mewn lkay ,ekezl

d`neh yyg inp qxcnd z` `yep .elek

did dyrn :`xnba yxtnck ,`id `ziixe`c

ilke` icba .ziag xie`l lcpqd zrevx dltpy

ezy` odilr dayi `ny - ycwl qxcn dnexz

milk .`id `ziixe`c d`neh yyg ,dcp

`ny ,ux`d mrc `xepiv meyn - 'ek mixnbpd

.`ed afãåðä úøôåôùë åéôá ïéàù éìëá-

oiqpkpd mind oi`y ,`id dliah e`l `idde

oihgnd elah `le ,dewnd inl xeaig ekezl

xeaig e`lc 'ek opze ,ilkay min herina `l`

.`edúåàåå÷î áåøéòdewn cva xqg dewn -

.oxagnd odipia xepivde ,mlyãåðä úøôåôùë åáçåøá ùé íàcepd ita oipzepy dpwk -

.xer ly
äììçëå
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àøèé÷ã`de .i"yx yxitck ,dvivg meyn ied oizipznc aibpne - wcdin iwecd` `ina

aibpnn `zekixv ciar `lc-yie .jci`n opirci `lc dil miwc meyn

edl `wlq `le ,dil oi`nhne mixfeg mindy meyn ,`ki` `pixg` `nrh aibpnc :miyxtn

ok m`c :ixenl dywe .ycwc dlrn meyn dwyd-cg` `li` iaxle ,xyr mipy ied `axl

e` ,dil aiyg `l ycwa iriax :xnel yie !xyr

.`ziixe`c sexivúåðåøçà`le ycwl

ax gkenc :opgl` epiax axdl dniz - 'ek oilegl

oileg dpin rny :(a,hi) `wxit jci`a lirl ixn

ycwd zxdh lr eyrpy-`lcn ,enc ycwk

dnexz ilke` icba :xnelk .zelrn iab edl ipzw

oileg icba ,ycwd zxdh lr eyrpy oilegl qxcn

e`l `nlic ?`id `gked i`ne .ycwl qxcn

.ycwk eed ef dlrn oiprle ,`nlra enc ycwk

ycwk zepey`x yng iab `xiaq oizipzn oky

`nye !zelrn iab dl aiyg `l ikd elit`e .enc

.cegl dlrn jd oiprl wx cenlzd xn`w `lc

àúééøúád`nehc `xxc eda zilc

`le ,xefb ycwl `ziixe`c

epaxl dywe - ycwd zxdh lr eyrpy oilegl

zrl zrn :(`,e) dcpc `nw wxta opixn`c :wgvi

dcpay-ikd i` .dnexzl `l la` ycwl-

ipzw ik !zelrn iab iiepzl-dil zi`c `zlin

`ziixe`c d`nehc `xxc dil zilc .'ek `xxc-

`ziixza iab `d ?dil ipyn `w i`ne .ipzw `l

mzdc `idde .opaxc d`nehc `xxc `kd aiyg

lr eyrpy oilegl eed `lc ,`kdc `ziixza ipd `py i`n :dyw eze !opaxc d`nehc `xxc

oa wgvi epaxe !ycwd zxdh lr eyrpy oilegl s` zrl zrnc opiwqn mzde .ycwd zxdh

`l `ziixza iabc ,`ziinwn wx zelrn iab diipzile dywn `l mzdc :yxtn did xy`

zilc meyn `ziinwl inc `lc ipyn ik :cere .`pwqnlc cr dil jixt ik `da dil miw `l izk`c :i"xdl okzi `le .ycwl `wec `kde ,ycwd zxdh lr eyrpy oilegl s` mzdc .enc

d`nehc `xxc-.`ziixza e` `ziinw e` ,zelrn iab diipzipe :yxtl wgvi epax axdl d`xp ikdl !ycwl `weec `kde ,ycwd zxdh lr eyrpy oilegl mzdc `py i`n dil iywz izk`

zrl zrn dl opinhn ik `dc .`ziixzal s` inc `le ,opaxc elit` llk d`nehc `xxc `kilc :ipyne-`xxc `kilc oeik ,oilegl s` mzd opiwqn ikid :dnzz l`e .dzid dxedhc ol miw

llk d`nehc-zexdha dwqrc dryac oeik ,mzd d`nehc `xxc edl zil mewn lkne ,ycwd zxdh lr eyrpy oilega s` opax exfb jkl ,dzii`x iptl mcd xwrpy zvw `ed zelibxy itl

.ok ixg` d`xz izn zrcei dpi`y ,zexdha weqrln gipdl dl oi`e ,d`neh wtq my oi` f`

àúééøúáonwle - (`,hk) "myk" wxt dheqa `zi`ck ,`ziixe`c eedc dnexza iyilye ,ipzwc ycwa iriax ixd :wgvi epiax axdl dniz - `ziixe`c d`nehc `xxc edl zilc

zepexg` 'ek `ziinwl zelrn dxyr zg` iab ipzwc dea` xa dax xn` ongp axc :ixenl dyw cere !ycwa iriax opaxc iedc yxity i"yx yexitk `lce ,ux`d mra yxt`

exavy oebk oipg iaxc `xninl :dil ipync ,`ziixe`c ied lq sexivc dil opirny (`,ck) onwl eli`e ,`ziixe`c d`nehc `xxc edl zil `ziixzac el` lk dil `xiaq ok m` .`weec ycwl

jez el yi `ziixe`c `ilahw iab lr-oilegl jiiy `lc oeik :wgvi epax axd uxize !jez el yiy ilka `ziixe`c ied `nl` .sxvn-.d`nehc zekiiy epiide ,d`nehc `xxc dil aiyg `l

äéáåòëdwyne qxthwde wevpd :(`,ar) dxf dcearc `xza wxtae ,(`,fh) oihibc ipy wxt dl iziine ,opzc :mz epiax dywde .onewnl zexfeg zerav` izy :i"yx yxit - dllgke

gteh-githdl zpn lr gteh `d ,xeaig opi`-awpa la` ,githdl zpn lr gteha ibq minac :mz epiax xne`e !xeaig-:wgvi epiax axdl dyw j` .zerav` izy opira

mdn zg` ycw ,oa`ay zezwy izy :[g dpyn] dxtc iying wxta opzc-ztilwk elit` eiab lr oitv min eidy e` ,cep zxtetyk df jeza df zeaewp eid m` .zeycewn opi` dipyay min

odn zg` ycw ,meyd-,eze !meyd ztilwk ibq `tiqa `wecc ,minn elit` cepd zxtety opira lzekac rnyn ,eiab lr oitv min eidy e` :`tiq ipzwcn rnyn .zeycewn dipyay min

izWl wcqpy ze`eewn izy oiay lzek :(h dpyn e wxt) ze`ewn zkqna opz-axrl .sxhvn-evxtp :mixacd selig xne` dcedi 'x .cepd zxtetyk cg` mewna `diy cr ,sxhvn oi` ¦§¦§¥¤

min `ln awpd ivg opirac oeike .onewnl zexfeg ,zerav` izy xnelk ,[cepd] zxtetyk agex lre meyd ztilwk mex lr df jezl df-`ipzin i` :cere .githdl zpn lr gtehn ith `ki`

ze`ewn oiprl qxthwe wevpc `idd-,`ipzin dwyd oiprlc :wgvi epiaxl d`xpe .ze`ewn oiprl `nwezin `l `xwirnc llkn ,`ed dcedi iaxe ze`ewn oiprle oihiba xn`wc i`d i`n

:iipzin zexdhc ipiny wxt seqae .'ek qxthwde wevpd ,dlek z` liahiy cr :mixne` minkge ,ryedi 'x ixac ,dxedh dewnl ewiydy oeik ,oi`nh oiwyn `ln `edy [lwn] :`yixc `inec

ze`ewn oiprl la`-zig` ceb xn`c ,`id dcedi iaxe ze`ewn oiprl [`nlic] :oihiba opinwen ike .dpezgza oilaehc zeinnb yly iab (`,hi) lirl `zi`ck .liren-inwe`l ivn `l

`l mlerlc edcic `pyil rnyn ikde .zxtety agexa meyd ztilwk `diy cr xeaig edl zil mlerlc ,dey rwxwa oky lke ,zig` ceba elit` githdl zpn lr gteh edl zilc ,opaxk

ceb jiiyc `kid wx dil zil inp dcedi iaxl xninl `ki`c ,cere .xeaig ieddey rwxwa la` ,zig`-mirax` zirvn`ae hwpc izyxit (dpezgza ligznd xeaca a,hi) lirle .opixn` `l

zirvn`a d`q mirax` `ki` ab lr s`c ,dcedi iaxc `zeaxl-el` oiliahn oi` :mixne` minkge ,`ztqeza `tiq ipzw ikd elit`c ,minkgc `zeax inp i` .dpeilra oilaeh oi`

ze`ewn oiprle ,qxthwe wevpc `idda xeaig epi` qxthwc opifg dwyd iabc ,dketd `xaqc :opgl` epax axdl dniz j` .zirvn`a-oilaehc (my) zeinnb dyly iab lirl `zi`ck ,ipdn

githdl zpn lr gteh el`e ,xeag iedc dpezgza-ze`ewn oiprle dwXd oiprl ipdn-dwyde dxdhe d`nehc :wgvi epax axd uxize !eiab lr oitv min opira-`le ,dl ixinb `zkld ©¨¨

xn`w ze`ewn oiprl `nlic opixn`w ike ,oitv min opira ze`ewnae .dwydl xeaig ied githdl zpn lr gteh iabc :el `iyw cere .`zlin `ilz `xaqa-`l dwyd iablc xnel dvex

ze`ewn hwpc `de .dcedi iaxl xeaig ied zig` ceb xninl `ki`c mewna dwydl oicd `edc :xnel yie !xeaig ied-:zeipynd lk ayiile `xwirn wlgl yi ,edine .dihwp dia ixii`c meyn

llk lzek `kilc `kid ,dey rwxwac-lzeka awp `ki`c `kide ,githdl zpn lr gteha ibq-lzek iab lre ,cepd zxtety agexk opira-:cepd zxtetyk agex lre meyd ztilwk ibq

.[aexir ligznd xeac `,eh zenai zetqez oiire]
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`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.g"kyz'd ,dgpn zltz ixg` ,mixetikd mei axr

בכל 1יתן  ממש בפועל ויומשך עילאה, ותשובה פנימית, תשובה אמיתית, לתשובה התעוררות השי"ת
וטוב  שמחה ומתוך הרחבה, מתוך להבא, על טובה וקבלה העבר על גמורה חרטה שתהי' ואחת, אחד

יתברך. רצונו לקיים לבב

גם  הגשמיים ובענינים הרוחניים בענינים ומתוקה, טובה לשנה טובה חתימה וגמר חתימה שתהי'
רויחי. ומזוני חיי בבני ויתברכו בהידור, מצוות ולקיים תורה ללמוד יוכלו לבב וטוב שמחה שמתוך יחד,

היעוד  יקויים ממש שלו,2ובקרוב "הקהל" מצות יקיים שהקב"ה והיינו, הנה", ישובו גדול "קהל
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו", ויולדת הרה ופסח עור "בם כולם, -3ש"ישובו" ועד ,

פרסה" תשאר אתם"4ש"לא וזהבם ו"כספם יבוא 5, צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,
רצון. יהי כן אמן דידן, בעגלא לארצנו, קוממיות ויוליכנו

eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.g"kyz'd ,ixcp lk iptl ,mixetikd mei axr

אברכם"1"וידבר  ואני גו' ושמו גו', ישא גו', יאר גו', יברכך גו', דבר .2גו',

בטוב  ומתוקה טובה לשנה טובה חתימה וגמר בחתימה יחד וכולכם מכם אחד כל את יברך השי"ת
טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה

החסידות, ובלימוד הנגלה בלימוד ומופלגה רבה הצלחה - וביחוד ידיכם, מעשה בכל הצלחה כולל
בהידור, המצוות קיום - מעשה לידי  מביא יהי' והלימוד

כולו, העולם ואת בעולם) וחלקו אמותיו (ד' הפרטי העולם את לכבוש ועי"ז

שמחה, מתוך ית', לו דירה מהעולם לעשות - התפלה עבודת עם (במצוות) ובעבודתם התורה ובלימוד
רבה. בהצלחה

הנגלה  בלימוד ושקידה התמדה ע"י צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את לקרב ועי"ז
בקרוב  משיחא מלכא דא מר וקאתי חוצה, המעיינות שיפוצו שתפעלו באופן - ועד החסידות, ובלימוד

רצון. יהי כן אמן ממש,
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בלקו"ש 1) ונדפס (באידית, שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .381 ע' ח"ט

המו"ל.
ז.2) לא, ירמי'

ט.)3 יו"ד, בא
כו.4) שם,
ט.5) ס, ישעי'

•

בלקו"ש 1) ונדפס (באידית שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
המו"ל. ע"י מ"מ ניתוסף זו במהדורא ואילך. 381 ע' ח"ט

כבֿכז.2) ו, נשא
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המשך בעמוד קכד

oiglbn el`e` cenr ak sc ± iyily wxtohw cren
äéáåòå äììçëåizy ellg jeza lblbl leki mc`y ,onewnl zexfeg zerav` izy ode -

.`id `ziixe`c d`neh yyg inp i`de .milk s` oiliahne ,aexir ied - cv lkl zerav`

éðúåâøâ,zbd geliw zgz eze` oipzepe ,xivad zra oiid oippqn eay ,c`n lecb lq -

ipzebxb xifgd `ly :(a,ep) dxf dcear zkqna opixn`ck ,xeal cxeie ea opzqn oiide

.zblïéøåäè,dinrhl `axe .ycewl s` -

eita oi`y ilk meyn dxifb `nrh iwe`c

yginl `kil ipzebxbae lqae ,cepd zxtetyk

.ikdläìéáè åì äúìò àìizyk o`yry -

lr s` .dfa `le dfa `l xeriy oi`e ,ze`ewn

df oi` - mixvpd xie` oia oxagn mindy it

.xeaigàìçìçî àìåë àòøà àäãminde -

opiayg `le ,lecb xdpn oi`a o`k oiraepd

.cg` mewna d`q mirax` opirac ,xaegnk

éìéî éðäåeita oi`y ilka liahnd :opixn`c -

did `ly ,xedh ilka - mi`nh cepd zxtetyk
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úåæäì àáù,dpey`x d`fd lawl ie`x :xn`e -

mei meidy ,ez`nehl mini dyly exar xaky

.iyilyäìéçúá åéìò úøîçäù øîåç êåúî-

zlwd - ezpn`d `le eize`fdl jiptl `ayk

`edy itl ,dliahd lr epin`dl eteqa eilr

.cer el jxhvi `ly ezliaha xdfpåàîèðù éìë
åéøåçà,xn`w zkzn ly e` ur ilk -

.oabn oi`nhnyïé÷ùîá,`id opaxc d`nehc -

,ilk `nhn dwyne lke` oi` `ziixe`cnc

.d`nehd a`n `l` d`neh lawn ilk oi`y

yiy itl ,ilk oi`nhn oiwyn ediy minkg exfbe

on ilk `nhne d`nehd a` `edy dwyn
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eixeg` - mixteq ixacn ef d`nehe li`ed

ecarc ,mixedh eay oiyinyz x`ye ,oi`nh

`le ,mdixacn ef d`nehy ricedl xkid opax

zyxetn `id jk .miycwe dnexz dilr etxyi
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קמז
oiglbn el`ea cenr ak sc ± iyily wxtohw cren

åðøäè åîöòì.`nh elk`n ikd e`lae ,orbnne odn oilca mixagd ixdy ,mlk`i `ed -

åìå êì úøäè.ea ynyze epl`yz `ny -äáéøòá äùì äùà.ef diilra -çéâùî íåìë
êéìò`l` dxdh odl oi`y .qxg ilke oiwyne oilke` i`ny zia el exdh jkitl -

.epliahie ,jl rnyi - shy ilka la` .jl rnyi `l eilr oxqe`l z`a m`e ,ozxiay

åäì ïéìéáèî.ilk jeza ilk mliahd `ny -

éðîéäî àì äìéáèàåepnn l`eyd :xn`c -

.liahdl jixvåôåâá.onidn -àéðúäå-

.`zegipaåøùëåä àì.d`nehl e`xp `l -øáç
úåæäì àáù,dpey`x d`fd lawl ie`x :xn`e -

mei meidy ,ez`nehl mini dyly exar xaky

.iyilyäìéçúá åéìò úøîçäù øîåç êåúî-

zlwd - ezpn`d `le eize`fdl jiptl `ayk

`edy itl ,dliahd lr epin`dl eteqa eilr

.cer el jxhvi `ly ezliaha xdfpåàîèðù éìë
åéøåçà,xn`w zkzn ly e` ur ilk -

.oabn oi`nhnyïé÷ùîá,`id opaxc d`nehc -

,ilk `nhn dwyne lke` oi` `ziixe`cnc

.d`nehd a`n `l` d`neh lawn ilk oi`y

yiy itl ,ilk oi`nhn oiwyn ediy minkg exfbe

on ilk `nhne d`nehd a` `edy dwyn

,jkld .eilbx inine af ly ewex oebk ,dxezd

eixeg` - mixteq ixacn ef d`nehe li`ed

ecarc ,mixedh eay oiyinyz x`ye ,oi`nh

`le ,mdixacn ef d`nehy ricedl xkid opax

zyxetn `id jk .miycwe dnexz dilr etxyi

.`nw wxt dcp zkqnaåðâåàdletkd ezty -

.yinyzl ie`xe ,ueg cvlåðæàofe` oebk -

.ziagdåéãéå.zagn oebk ,ci zia el yiy ilk -

åëåú àîèð.`nh elek ,opaxc d`neha elit` -

åèáåöù.mixg`l ehiyene ,ea fge`y -èáöéå
äìéì÷.dl hiye`e :mebxz -úòãä éé÷ð-

.miqipzq`ïéòáåöe` lcxga oilke` oiliahn -

leaiw zia dxrwd ileya oiwwegy ,unega

.lcxge uneg my oipzepe ,aiaq el daebe envrl

íéøåçà íäì ïéàmixeg` ly mdl welig oi` -

oia ,`nh lkd - odn cg` `nhpyn `l` ,jeze

.leabd iycwl oia ycwnd iycwläîåøú-

.l`xyi ux` leab lka zlk`pdàîìãi`d -

ycew zxdh lr eyrpy oileg leab iycw

xac izxkfed ef jzpyn ici lre zxn`w

.ongp axc diax dea` xa daxn izrnyy
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íåìëshy ilk la` :i"yx yxit - ja gibyn-dnl :`id dnize .leahie xity rnyi

dewna dxdh edl zilc meyn i`e ?oiwyne milke`an ith dfa rnyi-oiwyn

okxevl i`e ,edl opilahnc opiwqn ik :cere !owiydl leki ixd ?xninl `ki` i`n-dnl

.mlerl le`yi `l jkitl ?ja gibyn melk :yxtl d`xp `l` !qxg ilkn ith edl leahi

mlerle ,mdn ml`yiy shy ilk lr `l la`

.mixagl oi`nh

àîèlirlc ipda - iriaye iyily d`fd zn

dltpce ,oiliahn opiliiy ik xn`wc

lahy (a,bl dcp) "mizek zepa"ae epnn zxetrn

mr meyn `l` e`nh `lc ,xag icba` qxce

zn z`neh` opiyiig `le ux`d-`lc oeik

.dil opixfb `l igiky

äìéáèàåmr on`p `ipzde ipnidn `l

oeik :i"yx yxit .'ek xnel ux`d

liahdl jixv epnn l`eyd xn`c-`l `nl`

i`n :opgl` epiax axdl `iywe .dliah` onidn

lr `d ?zn z`neh` on`pc oizipznn dil jixt

z`neh wx liahdl jixv l`eyd xn`w `l jgxk

iriay z`neh la` ,axr-ilkc ,xn`w `l

,ixen uxize .wiqnck ,iypi` ilyen `l drayl

i`ny zial lld zia excdp :xn`wc `d` i`wc

`nhnc oeikc ,inc `lc wiqne .milkl oiliahnc

z`nehn livn qxg ilk oi`y mrhn i`ny zia

ld`-m`e ,iriaye iyily d`fd ira ok m`

mdilka ynzyp-lr livdl mipn`p mdy ,on`p

jixt ikdl ehn`e .zna e`nhp `ly lkd

rbnn dliaha eilk zxdhl zn `nh zliah`

oiliahn ze`neh x`yay zxn`wc .zn `nh-

`kd la` ,axr z`neh `edy itl-.d`fd ira

`lc i`ny zial lld zia ez ixcd` `l jkl

opiyiigc ,i`ny zia ixacl dliah icin ipdn

.ld` z`nehn eze` ux`d mr livd `ly milka

mlivdy xnel onidn `lc `xninl :jixt ikdle

!'ek on`p `ipz `de ,ld`n

êåúîzlwd ezlgza eilr zxngdy xneg

ezligz :i"yx yxit - eteqa eilr-

eteq ,ez`fd-xefgl cer jxhvi `le ,dliah

milk dn ;xnege lwn slipc :oeir jixve .leahle

ozliah lr on`p oi`y-eteb ,oz`fd lr on`p

ezliah lr on`py-?ez`fd lr on`py oic epi`

milk z`fda onidn `l o`k crc :ixen xn`e

`lc ,zna e`nhp `ly xn`e ,epiptl `ayk `l`

zefdl `a m` la` .giky-elit` ,on`p epi`

`a ux`d mr :`ztqeza ikd inp `ipze .eteb `la

zefdl-yi .mini dyly xg` eilk lre eilr oifn

ezligz :miyxtn-eteq ,zefdl `a-xne`

eli`e ,zn zxdh :qxbinl mdl did j` .izifd

.zn zliah :`ipz `ztqeza

éìë`ziixe`cnc - oiwyna eixeg` `nhpy

e ,ilk `nhn dwyne lke` oi``ed opax

(a,f) dcpa `zi`ck ,dafe af dwyn meyn xefbc

`lc ikid ik ,diabl `xikid opax dia ceare -

wxt opixn`ck ,miycwe dnexz dilr sexyil

.(`,gl zexeka) "oinen el`"

íå÷î:i"yx yxit - oiraev zrcd iiwpy

,leaiw zia dxrwd ileya oiwweg

.lcxge uneg leaiwd jeza oipzepe ,aiaq daebde

`nhz dnexzl ok m` :opgl` epiax axd dywde

!ekez jezn rxb in ?wwgd inhi`c oeik ,dlek

eixeg` `nhp m` ,dhiavd jeze mixeg` :oizipznd yexit ikdc xnele wegcl jixve-dhiavd ziae ekez `nhp ,dhiavd ziae ekez `nhp `l-dcedi ax ,df yexitl ,ok m` .eixeg` `nhp

.oeir jixve ,dpynd yexita od oiwelg iq` axe l`eny xn`
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המשך בעמוד וו
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.opgl` epiax axd .ycwl yny axrde dnexzl

úøôåôùopixn`c `de - z`hgl dkzgy

oiyrp eid diyrn lk :(`,a `nei)

zxtety `kde ,dnc` ilk mipa` ilk millb ilka

dlebn dgipdy zigelv :opz oke !`ied ur ly

mzd !qxg ly zigelv mzqe ,dqekn d`vne

eidy itl ,mini dray jeza diiyr zrya `wec

yny iaxerna dzeyrl miliwn-oixingn eid

x`ya la` ,da elflfl `lc zexneg x`y da

.yegl oi` mini

ïéàîèî- dxtd z` sxeyd odkd z` eid

j` .uxy ea eid mirbep :i"yxt

.cegl envr rbna wx ,dil rnyn `l `ztqeza

eig` eid mini dray lk :`ztqeza `ipz ikde

eid ipinyd meiae ,epnid yextl oilibx mipdkd

eze` oiliahne oixfege ,eze` oi`nhne ea mirbep

dyrn :`ztqezd oeyl dfe .mei leaha ziyrpe

dide ,dxtd z` sexyl ywiay odkd iwecva

oa opgei oax rnye .yny iaxerna dtxeyl dvex

,lecb odk iyi` :el xn`e ,eilr eici jnqe ,i`kf

idp .'ek lahe cxi .lecb odk zeidl jl d`p dnk

oirbepy dn d`neh dze` oiyyeg oiwecvd oi`y

ea erbp `ly dn dxt ly dlrn `le ,eiykr ea

dray lkmewn lkn -minkg ixacl oi`ex lkd

yiy ipiny meia ea erbpe ,`nhn ux`d mr rbny

.mei leaha dzeyrl

äåàùò:xnelk - ely iriaya zn `nhk

ok m` :`niz ike ,d`fd xzal

d`fd xg`l s`c :xninl `ki` !iral `l dliah

iyily wxta [mz epiax] yxtnck ,dliah ira

,d`fd iptl zg` :yi zeliah izyc ,dlibnc

.d`fd xg`l zg`e
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õøù àîèë äåàùòmixnbpd milkl xfril` iax yny axrd ira `l `nlra mlerl -

uxya erbp eli`k o`yr z`hg ly zxtetyy itl .`xikid `ki` ikd elit`e ,dxdha

axrd dkixv dzid ef - mei ileaha ziyrp dxtc e`l i` :jkld ,ipye oey`x oipn oiprl

.ynyäúòî àìà.uxy `nhk `l` de`yr `lc -íãà àîèú àìuxy `nh `dc -

`ly .mc` `nhn epi`e ,`ed d`nehd a` e`l

`nha oirbepd milke mc`l d`neh epivn

,zn `nhn ueg mixg`n d`neh laiwy

"axrd cr `nhz zrbepd ytpde" :xn`py

.(hi xacna)úî àîèëzna `nhp eli`k -

.mc` `nhnyäøôá øáã åùãéç àìlr s` -

dfd leflfd liaya ,daxd zelrn da eyry it

- mei leah ezeyrl dtxeyd odk oi`nhn eidy

ievn epi`y xac dizelrn zexfba eycig `l

milk da eyry zxn`yk m`e .mewn meya

yecg jl oi` ixd - zn `nhk dxdha oixnbpd

.dfn lecbáùåî àîèî íåãøå÷ åøîà àìù-

ie`x epi`y ilkl dxta d`neh epzp `l :xnelk

cgein epi`y mecxew xnel oebk ,d`nehl

afd ayena d`nehd a` dyrp epi`e daiyil

eycig - d`neh lawl ie`xd ilka la` .dxta

.zna rbepk zna rbep epi`y zeyrl daá÷øú
.d`q ivg -áùé øùàxy`" opixw `lcn -

cgein xy`a `l` xacn epi`y epcnl "ayi

.cinz my ayiléñåä'åë àáé÷ò éáø ó`yix -

rbpy z`hg xt` lr oerny iax cird ipzw

.elek z` lqt ezvwna `nhíéìçâå äðåáìs` -

ozxykn ycwd zaig - edpip lke` e`lc ab lr

.d`nehlïìåë úà ìñôotxvn ilkdy itl -

lr `yix ipzwcn ,`id opaxcn zecr jde .cgi

opaxc jgxk lr i`ce `idde .'ek z`hg xt`

`l` slinl `kil - oipg 'xc `xwn i`c ,`id

.`l - dxt xt` la` ,gafn iycw
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àöéciar (a,ct zay) "`aiwr iax" wxta - epzk`ln dyrpe cenr el mixne`y df

xya rbnl ie`xd jez mdl oi`y ,'ek afa mixedhy miphw oikt dne :xnege lw

qxcna `nhy utn ,zna mi`nh ,afa-:mdxa` epiax axd dywde .zna `nhy oic epi`

epzk`ln dyrpe cenr :`kd opixn`ck ,qxcn ipa oi`y xnege lw caril milkd lkn

-:wgvi epaxl dyw cere ,'ek utn ,zna mi`nh

mixedhy ,milecb qxg ilkn xnege lw caril

iax" wxta `zi`ck ,afd qxcna migezt elit`

lke" :(hi xacna) aizkcn silic] (my) "`aiwr

z`neha "eilr lizt cinv [oi` xy` gezt ilk

,inc `lc :xnel yie .'ek utn ,`xw irzyn zn

qxcn e`nhn `lc `d milkd lkc-meyn e`l

`lc ,edpip qxcn ipa e`lc meyn `l` ,od ilkc

,qxcna mixedhc milecb qxg ilk oke .my jiiy

afd z`neh x`ya mi`nhe-z`neh meyn mzd

lk wyl ywzi`c ,`ilz `pngx [jeza] uxye zn

qxcn z`neh la` .ur ilk-,ied jez mrhn e`l

`nhny utn ,jkld .daiyil cgein mrhn `l`

epic `ede ,qxcn-dil zilc oeik ,zna `nhi `l

,miphw oiktn xnege lw opicar `zyd la` .jez

milecb llka opyiy ,hqide rbn mda xedhy

zxfb mrhn xedh `kde ,jez mrhn dia jiiye

afd xya rbn dia jiiy `lc oeikc ,aezkd-mb

ikd elit` eeye ,dia jiiy `l epiirne exry rbn

my yiy utnc oky lk ,milecbk zn z`nehl od

`l eze .zna `nhiy ,qxcn oebk ,afc d`neh mb

ipdne li`edc ,daiyil cgein oky :wlgl jiiy

mrhn miphw oiktl jiiy `lc ,daiyi cegi ea

lwd ied ,afd qxcn mi`nh edi ikd elit`e ,jez

`kiiyc jez z`neh edl zile li`ed ,xenb xnege

.wgvi epiax axd .eda

íàùdywd - ezvwna mei leah rbp

`kd rnync :oe`b miqp epiax axd

idliya eli`e ,sexv eda ipdncn ,ilka eycwzpc

aw el exftzp :(a,cn) `neia "itlwa sxh" wxt

milgb-dl inwen oizliknc inlyexiac uxize !ycwa ciqtn `d ?ocakn ikide .dn`l ocakndn iptn :opgei 'x mya `pipg xa iqei 'x :inlyexi oeyl dfe .`kdc `idd mixetkd mei lya

onvr z` oixagn zegpn ixiW mixne`-cirdl e`a dn ,oxagn zxy ilky eid mircei :yiwl yix mya xne` `g` 'x ,oiilkl ewwfpy iptn-lre zxehwd lre dpeald lr zezlqd lr §¨¥

mei lk ly la` .qipkn did dzeg didy dnay ,mixetkd mei ly milgba xztiz :oea 'x xn` ?i`n milgb dpeale zxehw ,zleq `gip .milgbd-milgb aw epnn xftzp :opzc `iddk ,`l

`ede .jixv lkdc ,mixetkd mei lya dl iwene ?jixv epi`y daxd yiy oeik ,mlek z` lqet dnl ,xnelk ?i`n milgb :ikd inlyexid yxtn did wgvi epiax axd ,edine .dn`l ecakn

ike .zxehwe dpealc `inec ,oiqipkny ilk lk rnyn oxagn zxy ilke ,`l i` dyecw da dzegy sqk ly dzgn i` dil wiqt `lc meyn `l` ,mei lk ly dzgna inwe`l ivnc oicd

ilkl jixv epi`y elit` ,`din opaxcnc jenqa opixn` `d :`niz-opaxc sexiv c"nl la` ,`ziixe`c sexiv xn`c o`nl epiid :xninl `ki` !sxvn inp ilk-`zyde .melk lirei `l

meia ea el jixv oi`y dne ,el ie`xd wx sxvn epi` ilkc okzi miqp 'x axd dywdy dn mb ,ikdl opiz`c-`l` oiycwn oi` zxy ilkc :uxzn mz epiaxe .ewiqtn m` melk jka oi`

egwle" on gkenc o`n `ki` (a,gr) "dcezd"ae (`,f) zegpnc `nw wxt ,edine !oiycwn mixne` yie (a,hn dkeq) "daxre alel" idliy `id `zbeltc :opgl` epiax axdl dyw j` .zrcl

,da dxrny dze` m` ik dyecw dpi` sqkc dzgn :miyxtn yie .i`pzc `zbelt ogky` `lc ,iedc `ed i`xen`c `zbelte .zrcl `l` oiycwn oi`c (c xacna) "zxyd ilk lk z`

dn`l ocaknc milgb aw el exftzpe-gafnd on milgb cixen `dc ,dizaeiz i`n `prci `le !el ie`xd xac z` ycwn gafn `dc :opgl` epiax axdl dywe .sqk ly dzgna ixii`

.gafnl ie`x milgba jiiy `lc rnyn ,yiwl yixe opgei iax da ibilt ux`l

àäåikd e`l `d :rnyn - `ed opaxc-opaxcn sexiv i`dc i`nn xn`wcn :cere ."siqed"n wx wiicw `lcn ,`ziixe`c sexiv xity jiiy ded-.`ziixe`c dil zi`c `nl`

"xya lk`i xedh lk xyade" :(`,dl) migqtc ipy wxta oke-:`tiqn `l` ,'ek olpn `ziixe`c zxykn ycwd zaig `l` :(a,el) oilegc ipy wxta oke .dpeale mivr zeaxl

"xya lk`i xedh lk"-iptl ycw lk`y `nh :(`,cl migaf) "mileqtd lk" wxtae .dpeale mivr zeaxlxya z`neha la` .dwel epi` :xne` cge ,dwel :xne` cg ,dwixf-ixac

.dpeale mivr zeaxl ?il dnl "xyade" :(a,ck migqt) "dry lk" wxtae .`z`c `ed ikdl `xw xwir :`nl` .dpeale mivr zeaxl :xn xn`e "'ek xyade" :`xw xn`c ,dwel lkd

il dnl xya-"xyade" :xn xn`de ,(a,en) "y"a" idliy migafa xn`wc `de .'ek oixeni` zeaxl-leqt ied `din `ziixe`cn mzd .`nlra leqtlc :ipyne !dpeale mivr zeaxl

`din `ziixe`c dlrn `l` ?edpip oilke` ike edpip d`neh zlaw ipa dpeale mivr :(`,dl) migqta mixne` ike .dwel mzd xn`c `ki` iwet`l `l` leqt iedc xn`w `le ,daxwdl

"lxrd"a `dc ,`ed `ziixe`c mzde .dlrn `l` ,ifg `xab i`de 'ek ezxtk `iad .'ek dnexza lke` eyny aixrd :mzd iziin oke .lke` dil ieye `ed lke` e`lc dlrne ,ied

(`,`k zegpn) "dax unewd" wxta cenlzd xn`w ike ,dpeale mivr iab `ziixe`c sexiv ied mlerlc rnyn `zyde .iaizk i`xw dyly :xn`wc ,`xwn dil witn (a,cr zenai)

d`neh oilawn oi`y dpeale mivr e`vi-ilawn `l oileg ivrc oeik dil wiqt `l mewn lkn ,`ziixe`c ezxykn ycwd zaigc ab lr s` ,xykd ila xnel epevxc xnel yi

opaxc sexiv `nl` :(`,hi) migqta xn`w ike ,xykda `l` opiaxn `lc xninl `ki` ok m` .`xwc `xezi e`l i` ,xykda elit` `ziixe`c d`neh-,opaxc `aiwr iaxc ezecrc

dpeale mivr la`-e`lc ,`ziixe`c edpip d`neh ileaw zepa e`l dpeale mivrc `aiwr iaxle .opaxc zelrn iabc sexiv mzd wiicc ,xn`wc i"yx yxitk `le .`ziixe`c mlerl

`ed lke`-xt`e 'eke z`hg xt` lr oerny iax cird :`yix ipzwc `dn opaxc sexivc wiic `l` ,ikd rnyn `l oizrnyc zernyn mbe .iz`ady ipd lka ziyixtck ,okzi `l
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קני
oiglbn el`ea cenr bk sc ± iyily wxtohw cren

õøù àîèë äåàùòmixnbpd milkl xfril` iax yny axrd ira `l `nlra mlerl -

uxya erbp eli`k o`yr z`hg ly zxtetyy itl .`xikid `ki` ikd elit`e ,dxdha

axrd dkixv dzid ef - mei ileaha ziyrp dxtc e`l i` :jkld ,ipye oey`x oipn oiprl

.ynyäúòî àìà.uxy `nhk `l` de`yr `lc -íãà àîèú àìuxy `nh `dc -

`ly .mc` `nhn epi`e ,`ed d`nehd a` e`l

`nha oirbepd milke mc`l d`neh epivn

,zn `nhn ueg mixg`n d`neh laiwy

"axrd cr `nhz zrbepd ytpde" :xn`py

.(hi xacna)úî àîèëzna `nhp eli`k -

.mc` `nhnyäøôá øáã åùãéç àìlr s` -

dfd leflfd liaya ,daxd zelrn da eyry it

- mei leah ezeyrl dtxeyd odk oi`nhn eidy

ievn epi`y xac dizelrn zexfba eycig `l

milk da eyry zxn`yk m`e .mewn meya

yecg jl oi` ixd - zn `nhk dxdha oixnbpd

.dfn lecbáùåî àîèî íåãøå÷ åøîà àìù-

ie`x epi`y ilkl dxta d`neh epzp `l :xnelk

cgein epi`y mecxew xnel oebk ,d`nehl

afd ayena d`nehd a` dyrp epi`e daiyil

eycig - d`neh lawl ie`xd ilka la` .dxta

.zna rbepk zna rbep epi`y zeyrl daá÷øú
.d`q ivg -áùé øùàxy`" opixw `lcn -

cgein xy`a `l` xacn epi`y epcnl "ayi

.cinz my ayiléñåä'åë àáé÷ò éáø ó`yix -

rbpy z`hg xt` lr oerny iax cird ipzw

.elek z` lqt ezvwna `nhíéìçâå äðåáìs` -

ozxykn ycwd zaig - edpip lke` e`lc ab lr

.d`nehlïìåë úà ìñôotxvn ilkdy itl -

lr `yix ipzwcn ,`id opaxcn zecr jde .cgi

opaxc jgxk lr i`ce `idde .'ek z`hg xt`

`l` slinl `kil - oipg 'xc `xwn i`c ,`id

.`l - dxt xt` la` ,gafn iycw
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àöéciar (a,ct zay) "`aiwr iax" wxta - epzk`ln dyrpe cenr el mixne`y df

xya rbnl ie`xd jez mdl oi`y ,'ek afa mixedhy miphw oikt dne :xnege lw

qxcna `nhy utn ,zna mi`nh ,afa-:mdxa` epiax axd dywde .zna `nhy oic epi`

epzk`ln dyrpe cenr :`kd opixn`ck ,qxcn ipa oi`y xnege lw caril milkd lkn

-:wgvi epaxl dyw cere ,'ek utn ,zna mi`nh

mixedhy ,milecb qxg ilkn xnege lw caril

iax" wxta `zi`ck ,afd qxcna migezt elit`

lke" :(hi xacna) aizkcn silic] (my) "`aiwr

z`neha "eilr lizt cinv [oi` xy` gezt ilk

,inc `lc :xnel yie .'ek utn ,`xw irzyn zn

qxcn e`nhn `lc `d milkd lkc-meyn e`l

`lc ,edpip qxcn ipa e`lc meyn `l` ,od ilkc

,qxcna mixedhc milecb qxg ilk oke .my jiiy

afd z`neh x`ya mi`nhe-z`neh meyn mzd

lk wyl ywzi`c ,`ilz `pngx [jeza] uxye zn

qxcn z`neh la` .ur ilk-,ied jez mrhn e`l

`nhny utn ,jkld .daiyil cgein mrhn `l`

epic `ede ,qxcn-dil zilc oeik ,zna `nhi `l

,miphw oiktn xnege lw opicar `zyd la` .jez

milecb llka opyiy ,hqide rbn mda xedhy

zxfb mrhn xedh `kde ,jez mrhn dia jiiye

afd xya rbn dia jiiy `lc oeikc ,aezkd-mb

ikd elit` eeye ,dia jiiy `l epiirne exry rbn

my yiy utnc oky lk ,milecbk zn z`nehl od

`l eze .zna `nhiy ,qxcn oebk ,afc d`neh mb

ipdne li`edc ,daiyil cgein oky :wlgl jiiy

mrhn miphw oiktl jiiy `lc ,daiyi cegi ea

lwd ied ,afd qxcn mi`nh edi ikd elit`e ,jez

`kiiyc jez z`neh edl zile li`ed ,xenb xnege

.wgvi epiax axd .eda

íàùdywd - ezvwna mei leah rbp

`kd rnync :oe`b miqp epiax axd

idliya eli`e ,sexv eda ipdncn ,ilka eycwzpc

aw el exftzp :(a,cn) `neia "itlwa sxh" wxt

milgb-dl inwen oizliknc inlyexiac uxize !ycwa ciqtn `d ?ocakn ikide .dn`l ocakndn iptn :opgei 'x mya `pipg xa iqei 'x :inlyexi oeyl dfe .`kdc `idd mixetkd mei lya

onvr z` oixagn zegpn ixiW mixne`-cirdl e`a dn ,oxagn zxy ilky eid mircei :yiwl yix mya xne` `g` 'x ,oiilkl ewwfpy iptn-lre zxehwd lre dpeald lr zezlqd lr §¨¥

mei lk ly la` .qipkn did dzeg didy dnay ,mixetkd mei ly milgba xztiz :oea 'x xn` ?i`n milgb dpeale zxehw ,zleq `gip .milgbd-milgb aw epnn xftzp :opzc `iddk ,`l

`ede .jixv lkdc ,mixetkd mei lya dl iwene ?jixv epi`y daxd yiy oeik ,mlek z` lqet dnl ,xnelk ?i`n milgb :ikd inlyexid yxtn did wgvi epiax axd ,edine .dn`l ecakn

ike .zxehwe dpealc `inec ,oiqipkny ilk lk rnyn oxagn zxy ilke ,`l i` dyecw da dzegy sqk ly dzgn i` dil wiqt `lc meyn `l` ,mei lk ly dzgna inwe`l ivnc oicd

ilkl jixv epi`y elit` ,`din opaxcnc jenqa opixn` `d :`niz-opaxc sexiv c"nl la` ,`ziixe`c sexiv xn`c o`nl epiid :xninl `ki` !sxvn inp ilk-`zyde .melk lirei `l

meia ea el jixv oi`y dne ,el ie`xd wx sxvn epi` ilkc okzi miqp 'x axd dywdy dn mb ,ikdl opiz`c-`l` oiycwn oi` zxy ilkc :uxzn mz epiaxe .ewiqtn m` melk jka oi`

egwle" on gkenc o`n `ki` (a,gr) "dcezd"ae (`,f) zegpnc `nw wxt ,edine !oiycwn mixne` yie (a,hn dkeq) "daxre alel" idliy `id `zbeltc :opgl` epiax axdl dyw j` .zrcl

,da dxrny dze` m` ik dyecw dpi` sqkc dzgn :miyxtn yie .i`pzc `zbelt ogky` `lc ,iedc `ed i`xen`c `zbelte .zrcl `l` oiycwn oi`c (c xacna) "zxyd ilk lk z`

dn`l ocaknc milgb aw el exftzpe-gafnd on milgb cixen `dc ,dizaeiz i`n `prci `le !el ie`xd xac z` ycwn gafn `dc :opgl` epiax axdl dywe .sqk ly dzgna ixii`

.gafnl ie`x milgba jiiy `lc rnyn ,yiwl yixe opgei iax da ibilt ux`l

àäåikd e`l `d :rnyn - `ed opaxc-opaxcn sexiv i`dc i`nn xn`wcn :cere ."siqed"n wx wiicw `lcn ,`ziixe`c sexiv xity jiiy ded-.`ziixe`c dil zi`c `nl`

"xya lk`i xedh lk xyade" :(`,dl) migqtc ipy wxta oke-:`tiqn `l` ,'ek olpn `ziixe`c zxykn ycwd zaig `l` :(a,el) oilegc ipy wxta oke .dpeale mivr zeaxl

"xya lk`i xedh lk"-iptl ycw lk`y `nh :(`,cl migaf) "mileqtd lk" wxtae .dpeale mivr zeaxlxya z`neha la` .dwel epi` :xne` cge ,dwel :xne` cg ,dwixf-ixac

.dpeale mivr zeaxl ?il dnl "xyade" :(a,ck migqt) "dry lk" wxtae .`z`c `ed ikdl `xw xwir :`nl` .dpeale mivr zeaxl :xn xn`e "'ek xyade" :`xw xn`c ,dwel lkd

il dnl xya-"xyade" :xn xn`de ,(a,en) "y"a" idliy migafa xn`wc `de .'ek oixeni` zeaxl-leqt ied `din `ziixe`cn mzd .`nlra leqtlc :ipyne !dpeale mivr zeaxl

`din `ziixe`c dlrn `l` ?edpip oilke` ike edpip d`neh zlaw ipa dpeale mivr :(`,dl) migqta mixne` ike .dwel mzd xn`c `ki` iwet`l `l` leqt iedc xn`w `le ,daxwdl

"lxrd"a `dc ,`ed `ziixe`c mzde .dlrn `l` ,ifg `xab i`de 'ek ezxtk `iad .'ek dnexza lke` eyny aixrd :mzd iziin oke .lke` dil ieye `ed lke` e`lc dlrne ,ied

(`,`k zegpn) "dax unewd" wxta cenlzd xn`w ike ,dpeale mivr iab `ziixe`c sexiv ied mlerlc rnyn `zyde .iaizk i`xw dyly :xn`wc ,`xwn dil witn (a,cr zenai)

d`neh oilawn oi`y dpeale mivr e`vi-ilawn `l oileg ivrc oeik dil wiqt `l mewn lkn ,`ziixe`c ezxykn ycwd zaigc ab lr s` ,xykd ila xnel epevxc xnel yi

opaxc sexiv `nl` :(`,hi) migqta xn`w ike ,xykda `l` opiaxn `lc xninl `ki` ok m` .`xwc `xezi e`l i` ,xykda elit` `ziixe`c d`neh-,opaxc `aiwr iaxc ezecrc

dpeale mivr la`-e`lc ,`ziixe`c edpip d`neh ileaw zepa e`l dpeale mivrc `aiwr iaxle .opaxc zelrn iabc sexiv mzd wiicc ,xn`wc i"yx yxitk `le .`ziixe`c mlerl

`ed lke`-xt`e 'eke z`hg xt` lr oerny iax cird :`yix ipzwc `dn opaxc sexivc wiic `l` ,ikd rnyn `l oizrnyc zernyn mbe .iz`ady ipd lka ziyixtck ,okzi `l
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

לא נראית לי הסברא שילמוד בביה"ס בכתות מעורבות וכיו"ב, שהרי זה נתינת הכשר, ולא 

עוד אלא שגם מעין פרצות גדר דהנהגת החוג בו נמצא, והרי הזן ומפרנס לכל המציא לו פרנסתו עד 

עתה, ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו פרנסתו בחן ובחסד וברחמים, ואף שבתקופתנו זו עבודה 

בחינוך עטה"ק ענין הכי נעלה וחיוני הוא, הרי עוד חזון למועד כשאפשר יהי' לסדר הדבר באופן שלא 

תהינה כל סרכות בהאמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.
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oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtohw cren
àëøöð àì.dgpn ixiy ly zleql `l` opaxcnc `aiwr iaxc zecr i`dl -åìàã

éìëì êéøöä àúééøåàãîepi`ye .etxvn ilk ,`xw da ixii`c ,skay zxehwc `inec -

.otxvn ilkd oi` - odk zlik` ody dgpn ixiy oebk ,ilkl jixvøîéîì àëéà éàî-

.ilkl oikixv ixdàìáèø÷.wely xer -ïéðç éáøã àä àâéìôåsexiv :lirl xn`c -

.`a` xa `iig 'xc` ,`ziixe`cíéøåôë øñåçî
ùã÷ì ìåñôå äîåøúì øùëdl opitli zenaia -

.(a,cr) "lxrd" wxta ,i`xwnìåñôù éùéìù
äîåøúádheq zkqna xnege lw ol `wtpck -

- xyrna xzeny mei leah dne :(`,hk sc)

oic epi` - xyrna leqty ipy ,dnexza xeq`

!?dnexza iyily dyriyäùòéù ïéã åðéà
ùã÷ì éòéáøoicd on `al eic :xn`z m`e -

ixdy ,jixv `l xnege lw ok m` !oecpk zeidl

jixtinc `kide ,dxezd on ycwl iyily epcnl

zeidl oicd on `al eic opixn` `l - xnege lw

o`nle .(`,dk sc) `nw `aaa opixn`ck ,oecpk

edpip opaxc zelrn ipd ,eic opixn` inp xn`c

iyily epcnle hwpc i`de .`ziixe`c e`le

opirny`c ,`id `nlra `zln - ycwl

.`ed dxezd on ycwl iyilycïðé÷ñò àì éî
'åë.`xw i`dn inp rnzyn `l in -éðùá òâðã

lk" :aizkc ,`nh ipy ixwi`c ogky` `dc -

dne oey`x ilkd l"de ,"`nhi ekeza xy`

:`pngx xn`we .`nh dil ixwe ,ipy ekezay

dil dede ,ipya - "`nh lka rbi xy` xyade"

minly xyaa `xw i`de ."lk`i `l" - iyily

.aizkåðù ïéøåáéçáci :ipzwc oizipzn -

ceray oebk - ycwl dzxiag z` d`nhn

dxedh dzid dxedhl zrbep d`nhd cidy

rbpinl iz` `nlc opax xefbc ,ycwa zrbep

- onwl leqt xn`c o`nle .ycwa d`nh

.`id `nlra dlrnc ,leqtlàìù ìáà
ïéøåáéçádxfg dxedhd on dyxity xg`ly -

d`nhn ci oi`e ,xedh ycwa drbpe dxedh

.leqtl ziyily elit` dzeyrl dzxiagãé
äáåâð.oiwyn da oi`y it lr s` -úà àîèì
ùã÷ä.iriax zeyrl -øîåà äãåäé 'ø-

.d`nhn `l la` ,ycwd z` zlqet dzxiag

ïéøåáéçá àìù àîìùá úøîà éàxn`w -

ab lr s`e ,daebpc `zeax epiid - d`nhnc

drbp `ny yegl oi`e ,efa drbpyk `id daebpc

oiwyn `nhn dnexzd z` lqetd lkc ,mipey`x ody d`nhay oiwyna dxedhd cid

ikd elit` ,dzxiag enk oiwynd zngn dipy inp ci jd dl `iede ,dligz zeidl

.ycwl dzenk dipy zeyrdl dzxiag z` d`nhn cidy `id opaxc dlrnc ,d`nhn

i`n - ycwl `nh rbp `nlc meyn `nrhe ,oixeaiga `l` opixn` `l zxn` i` `l`

!`id dipy `ld !?oiwyn `la ycwl dl `inhn `l `ziinw ci eh` ?daebpc `zeax
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xt`a oilren oi`y (`,ap zegpn) "zlkzd"a gkenck ,leg `l` ycew epi`c ,opaxcn z`hg

`zyde .`kd wiicck ,`yix enk opaxc iedc rnync ,`aiwr iax siqed :ipzwe .dxt

"xyade" :cenlzd ileka iziinc dyxc `nwezn-wxtc dcedi iaxk dpeale mivr zeaxl

opaxl i`c .(a,aw my) "mikqpde zegpnd"-.oeict dl yi dhigy xza xya s` rnyn `d

,ilka eycwedae ,opaxk inewe`l `pliki ,edine

`lc zegcl `ki` j` ,migqta dl opinwencke

zegpnd" yixa oke .mivr` `le dpeal` wx i`w

`xw xwirc wgvi epiax axd mya yxit "mikqpde

wx ied `l mivr` la` ,dpeal` wx i`w `l

jiiy `le ,izkx`d mzde .`nlra `zknq`

mivr aiyg `lc `dn di`x `iadl oi`e .`kd

xyked jpi` aiyg ik ,(`,h) dlirnc ipy wxta

`lc meyn ,dxtk ixqegnae mei leaha lqtil

oaxw `lc ,dxhwdae dkleda s` lebit dia jiiy

.`ed xenb

àúééøåàãaxd dywd - sxvn jez el yi

xn`w `l i`n` :opgl` epiax

zxy ilk `ziixe`c ?leg ilka exavy oebk

lr s`e ,skc `inec opirac ,leg ly `le ,sxvn

.oeir jixve !jez el yiy it

ïéðî:i"yx yxit - leqt `edy ycwa iriaxl

eic xn`c o`nle-opaxc zelrn ipd

epcnle :xn`wc i`de .`ziixe`c `le ,edpip

dxezd on iyily-`le .`ed `nlra `zlin

`ed `nlra `zln `l` xnege lwn inp xn`w

`idd iab i"yx yxit (`,hi) migqtc `nw wxtae

,lke`a `nhn dwyn oi`c oerny 'xe iqei 'xc

iriax ogky` ikid ,da `veik dyer d`neh oi`e

di`x `iane ,`ed opaxc i`ce `nl` ?ycwa

.`ziixza opaxc zelrn iab aiyg oizliknc

ilk sexiv dil zi`c ,oipg 'xl :wgvi epiaxl dywe

'xle ,opaxc zelrn iab dil aiygwe `ziixe`c

dl iwen `d ,`ed opaxc sexiv dil zi`c opgei

oilega iyily xaq `aiwr 'xe ,`aiwr 'xk

,`ziixe`c inp ycwa iriax ok m`e ,`ziixe`c

"lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade" ,o`k ixw

:wgvi epiax axd uxize ?'eke rbpc opiwqr `l inc

opaxc edl ixwc-oilegl dl gkyn `lc meyn

ycwd zxdh lr eyrpy-oke .[`ziixe`c iedc]

ycwa iriaxl dl zgkync :mz epiax xn`

ici lr oi`nhc ,dpeale mivr ici lr [`ziixe`c]

oey`x ea oipen i` ,(a,aw zegpn) zegpn ly cixva yiwl yixl dil irain ike .ycwd zaig

ipye oey`x ea zepnl ycwd zaig ipdn i`c ,`l i` ipye-`nhn lke` oi` xn`c o`nl

ici lr dl iwenc mz epiax yexitl :opgl` epiax axdl dyw dide .i`d dil `hiyt lke`

dpeale mivr-?ipye oey`x dia ipninl ycwd zaig ipd` `lc xenb lke`n `ticr ike

ïéøåáéçázrbep dxedh dzid dxedhl zrbep d`nh cidy dryay :i"yx yxit - epy

zngn `nh ycwde ,llk d`nh dpi` dipyd ok m`c :eyexitl dywe .ycwl

ny dxfbyie !d`nh leahi ?odizy leahi ycwae xn`w i`n`e ,d`nhd dpey`xa rbi `

zg` eci d`nhp `d :xn`w ikdc ,eayiil-epy oixeaiga :xnel yi cere .odizy e`nhp `ny ,odizy liahdl minkg ekixvd ezligza ycwae .dxedh dzxiag-xtqa zrbep zg` cic

ycwa dipy dze` dyere dzxag d`nhn ci :onwl opzc `d oke .rbz `ny dl opixfbc ,xtqa drbp eli`k oecz da zrbepd zxg`d cie ,dlqetd-i`n itl ikd oizrnya dl opinwen

dipyd cia rbp `l elit`e dnvr xtqa drbp `ny opixfbc i`ce `l` ?ziyily didz `l mrh dfi`ne ,dipy zeidl dzxag d`nhn cic ryedi 'x ixacl jzrc `wlqc-`ny ,d`nh

d`nhd z` liahd `ly cr dxedha dyry zexdh lk odn zg` eci z` liahnd :`ztqeza `ipze ,xtqa drbp-.dl z`nhn dribp `lac rnyn .ycwl dzxag `nhn cidy ,ze`nh

d`nhn ci dil zile .iriax dyerc ycw wx d`nhn dpi` okl ,iyilyn xzei oi` dnexzac ,dnexzl `l la` ,ycwa leqtil iriax llka `l` dpi`y ,iqei 'xl dlrn iedc okzi `zyde

cic `id zxg` dlrn mewn lknc :uxize !ycwa iriax llka `ied `d ?'ipzna dlrn i`d aiyg i`n` :opgl` epiax axd dywde .ziyily zeidl d`nhn `l` ,dipy zeidl dzxag z`

d`nehd a`n `l` `nhp eteb oi`c oeik jzrc `wlqc ,dzxag z` d`nhn-.ol rnyn `w ,`l inp eici mb

àìàoixeaiga s` d`nhn `lc ,dnexz meyn i`e - `zeax i`n 'eke oi` oixeaiga zxn` i`-.ycwc `zeax `l` ,`zeax edl zigp `l

ãçàexag ci `nhne li`edc - leqtl exag ci cg`e eci-ikid ik ,jkitl .d`nh cia dxedh ci itelgi` meyn `nrh iwen ,eci `wec :xn`c yiwl yixl la` ,lqti m` jka epl ic

`id dipyc ,ycw d`nhn d`nh ecic-mya .`nhl dil `xiaq `xwirnc rnyn .`nhl `l la` leqtl :eixacl yxit yiwl yix dia xcd ik ,jenqa rnyn oke .inp dxedh s`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

...כן כותב אשר כשמדבר אודות שחינוך הבנות יהי' מבוסס ע"פ תורה ולא רק ע"פ מסורת אומרים לו שזהו 

אסור. והנה מופת חי בחיים בדורות האחרונים אשר דיעה זו מושללת ומופרכת וכל המתבונן רואה ההיזק והחורבן 

בפשטות  המלות  לפירוש  כ"א  הבנה  מבלי  בשו"ע  לדייק  הרוצה  ואפילו  בפרט,  האחרון  בזמן  זו  התנהגות  שהביאה 

במלות ובאותיות, הרי ידוע הפס"ד אשר "הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן, לידע אותן כמו דיני נדה וטבילה 

ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם, כל מ"ע שאין הזמן גרמא וכל מצות לא תעשה של תורה ושל ד"ס שהן מוזהרות 

בהן כו' ובימיהם הי' החכם דורש הלכות המצויות ורגילות וצריכות לכל אדם לידע אותן בלשון שמבינים הנשים כו'" 

)הלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א' ועיין שם המקורים(...
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oiglbn el`e` cenr ck sc ± iyily wxtohw cren
àëøöð àì.dgpn ixiy ly zleql `l` opaxcnc `aiwr iaxc zecr i`dl -åìàã

éìëì êéøöä àúééøåàãîepi`ye .etxvn ilk ,`xw da ixii`c ,skay zxehwc `inec -

.otxvn ilkd oi` - odk zlik` ody dgpn ixiy oebk ,ilkl jixvøîéîì àëéà éàî-

.ilkl oikixv ixdàìáèø÷.wely xer -ïéðç éáøã àä àâéìôåsexiv :lirl xn`c -

.`a` xa `iig 'xc` ,`ziixe`cíéøåôë øñåçî
ùã÷ì ìåñôå äîåøúì øùëdl opitli zenaia -

.(a,cr) "lxrd" wxta ,i`xwnìåñôù éùéìù
äîåøúádheq zkqna xnege lw ol `wtpck -

- xyrna xzeny mei leah dne :(`,hk sc)

oic epi` - xyrna leqty ipy ,dnexza xeq`

!?dnexza iyily dyriyäùòéù ïéã åðéà
ùã÷ì éòéáøoicd on `al eic :xn`z m`e -

ixdy ,jixv `l xnege lw ok m` !oecpk zeidl

jixtinc `kide ,dxezd on ycwl iyily epcnl

zeidl oicd on `al eic opixn` `l - xnege lw

o`nle .(`,dk sc) `nw `aaa opixn`ck ,oecpk

edpip opaxc zelrn ipd ,eic opixn` inp xn`c

iyily epcnle hwpc i`de .`ziixe`c e`le

opirny`c ,`id `nlra `zln - ycwl

.`ed dxezd on ycwl iyilycïðé÷ñò àì éî
'åë.`xw i`dn inp rnzyn `l in -éðùá òâðã

lk" :aizkc ,`nh ipy ixwi`c ogky` `dc -

dne oey`x ilkd l"de ,"`nhi ekeza xy`

:`pngx xn`we .`nh dil ixwe ,ipy ekezay

dil dede ,ipya - "`nh lka rbi xy` xyade"

minly xyaa `xw i`de ."lk`i `l" - iyily

.aizkåðù ïéøåáéçáci :ipzwc oizipzn -

ceray oebk - ycwl dzxiag z` d`nhn

dxedh dzid dxedhl zrbep d`nhd cidy

rbpinl iz` `nlc opax xefbc ,ycwa zrbep

- onwl leqt xn`c o`nle .ycwa d`nh

.`id `nlra dlrnc ,leqtlàìù ìáà
ïéøåáéçádxfg dxedhd on dyxity xg`ly -

d`nhn ci oi`e ,xedh ycwa drbpe dxedh

.leqtl ziyily elit` dzeyrl dzxiagãé
äáåâð.oiwyn da oi`y it lr s` -úà àîèì
ùã÷ä.iriax zeyrl -øîåà äãåäé 'ø-

.d`nhn `l la` ,ycwd z` zlqet dzxiag

ïéøåáéçá àìù àîìùá úøîà éàxn`w -

ab lr s`e ,daebpc `zeax epiid - d`nhnc

drbp `ny yegl oi`e ,efa drbpyk `id daebpc

oiwyn `nhn dnexzd z` lqetd lkc ,mipey`x ody d`nhay oiwyna dxedhd cid

ikd elit` ,dzxiag enk oiwynd zngn dipy inp ci jd dl `iede ,dligz zeidl

.ycwl dzenk dipy zeyrdl dzxiag z` d`nhn cidy `id opaxc dlrnc ,d`nhn

i`n - ycwl `nh rbp `nlc meyn `nrhe ,oixeaiga `l` opixn` `l zxn` i` `l`

!`id dipy `ld !?oiwyn `la ycwl dl `inhn `l `ziinw ci eh` ?daebpc `zeax
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xt`a oilren oi`y (`,ap zegpn) "zlkzd"a gkenck ,leg `l` ycew epi`c ,opaxcn z`hg

`zyde .`kd wiicck ,`yix enk opaxc iedc rnync ,`aiwr iax siqed :ipzwe .dxt

"xyade" :cenlzd ileka iziinc dyxc `nwezn-wxtc dcedi iaxk dpeale mivr zeaxl

opaxl i`c .(a,aw my) "mikqpde zegpnd"-.oeict dl yi dhigy xza xya s` rnyn `d

,ilka eycwedae ,opaxk inewe`l `pliki ,edine

`lc zegcl `ki` j` ,migqta dl opinwencke

zegpnd" yixa oke .mivr` `le dpeal` wx i`w

`xw xwirc wgvi epiax axd mya yxit "mikqpde

wx ied `l mivr` la` ,dpeal` wx i`w `l

jiiy `le ,izkx`d mzde .`nlra `zknq`

mivr aiyg `lc `dn di`x `iadl oi`e .`kd

xyked jpi` aiyg ik ,(`,h) dlirnc ipy wxta

`lc meyn ,dxtk ixqegnae mei leaha lqtil

oaxw `lc ,dxhwdae dkleda s` lebit dia jiiy

.`ed xenb

àúééøåàãaxd dywd - sxvn jez el yi

xn`w `l i`n` :opgl` epiax

zxy ilk `ziixe`c ?leg ilka exavy oebk

lr s`e ,skc `inec opirac ,leg ly `le ,sxvn

.oeir jixve !jez el yiy it

ïéðî:i"yx yxit - leqt `edy ycwa iriaxl

eic xn`c o`nle-opaxc zelrn ipd

epcnle :xn`wc i`de .`ziixe`c `le ,edpip

dxezd on iyily-`le .`ed `nlra `zlin

`ed `nlra `zln `l` xnege lwn inp xn`w

`idd iab i"yx yxit (`,hi) migqtc `nw wxtae

,lke`a `nhn dwyn oi`c oerny 'xe iqei 'xc

iriax ogky` ikid ,da `veik dyer d`neh oi`e

di`x `iane ,`ed opaxc i`ce `nl` ?ycwa

.`ziixza opaxc zelrn iab aiyg oizliknc

ilk sexiv dil zi`c ,oipg 'xl :wgvi epiaxl dywe

'xle ,opaxc zelrn iab dil aiygwe `ziixe`c

dl iwen `d ,`ed opaxc sexiv dil zi`c opgei

oilega iyily xaq `aiwr 'xe ,`aiwr 'xk

,`ziixe`c inp ycwa iriax ok m`e ,`ziixe`c

"lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade" ,o`k ixw

:wgvi epiax axd uxize ?'eke rbpc opiwqr `l inc

opaxc edl ixwc-oilegl dl gkyn `lc meyn

ycwd zxdh lr eyrpy-oke .[`ziixe`c iedc]

ycwa iriaxl dl zgkync :mz epiax xn`

ici lr oi`nhc ,dpeale mivr ici lr [`ziixe`c]

oey`x ea oipen i` ,(a,aw zegpn) zegpn ly cixva yiwl yixl dil irain ike .ycwd zaig

ipye oey`x ea zepnl ycwd zaig ipdn i`c ,`l i` ipye-`nhn lke` oi` xn`c o`nl
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חגיגה. חומר בקודש - פרק שלישי דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

...כן כותב אשר כשמדבר אודות שחינוך הבנות יהי' מבוסס ע"פ תורה ולא רק ע"פ מסורת אומרים לו שזהו 

אסור. והנה מופת חי בחיים בדורות האחרונים אשר דיעה זו מושללת ומופרכת וכל המתבונן רואה ההיזק והחורבן 

בפשטות  המלות  לפירוש  כ"א  הבנה  מבלי  בשו"ע  לדייק  הרוצה  ואפילו  בפרט,  האחרון  בזמן  זו  התנהגות  שהביאה 

במלות ובאותיות, הרי ידוע הפס"ד אשר "הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן, לידע אותן כמו דיני נדה וטבילה 

ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם, כל מ"ע שאין הזמן גרמא וכל מצות לא תעשה של תורה ושל ד"ס שהן מוזהרות 

בהן כו' ובימיהם הי' החכם דורש הלכות המצויות ורגילות וצריכות לכל אדם לידע אותן בלשון שמבינים הנשים כו'" 

)הלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א' ועיין שם המקורים(...
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קנה
oiglbn el`ea cenr ck sc ± iyily wxtohw cren

åøéáç ãé ìáà.dz`nih `l exag cia drbp m` -ãéä äúåàádpey`xd cia rbp m` -

.exag ci d`nhn dpi` dipyd la` .exag ciaìåñôìå`nhn ci xn`c `ed ,ycwd z` -

.`nhl `l la` ,dzxiagàùéø äéì àðú àä.odipy oiliahn ycwle -äùåò éðù ïéà
éðùcid xn`c ryedi 'xl 'irnyc llkn .dipy dzxiag z` dyer dipy `idy ci oi` -

.dzenk zeidl dzxiag z` `nhnàì àîìãå
éùéìù àìå éðùdlrn jd edl zilc -

`nhl elit` - dil zi`c o`n la` .oizipznc

,od zeipy mlerl mici :xn`w ikdl ,dil zi`

.dzxiag z` `nhn ci oi` jkitläáåâð ùé éëå
úøùëî ùã÷ä úáéç àìäå ,ùã÷áoi` `l` -

exykedyk `l` ,exyked `lyk xnel ef daebp

.oilawn od d`nehe ,oiaebp od eiykre d`nehl

,oiaebp ycw ilke`a xacl epzpyn dkxved `le

.ycw ilke`e oiaebp oileg ilke`a `l`åì áçú
åøáçe`d dfe ,zexedh micia -eici lk

.zea`eqnåà ùåëá åîöò àåä ïáçúù åà
øëøëáoilawn oi`e ,ur ilk iheyt ody -

.d`nehïéìåç ìù ìöá åà ïåðö ìåëàì ù÷éáå
ïäîòelit`e ,oilegd z` ze`nhn mici oi`y -

rbz ot - ycwd mr mlk`i `ly opax xefb ikd

.eitay ycw ilke`a za`eqn eciäîåøú ïéðòì
eyr `l - dzlqet za`eqn cidy it lr s` -

ipzw ikde .rbp `le xidf :opixn` `l` ,dlrn

mr zea`eqn micia oileg oilke` :oizipzn

,oiaebp hwp ikdle .ycwd mr `l la` ,dnexzd

oiwyn eid - mdilr oiwyn eid eiykr eli`y

z` oiyere ,micid zngn mipey`x oiyrp

- eitay dnexza oirbepyke ,miipy oilegd

oiaebpa `zln wiqnc zi`e .mze` oilqet

il dn ,oilega :il `iywe ,exyked `l mlerny

mici oi` `ld ?exyked `l il dn exyked

.oilegl melk zelirenéøéñà àðãéàä ãòã ïåéë
,ycwa xeq`e dnexza xzen mixetk xqegnc -

- ipy xyrna mixeq`y it lr s`e .ope` oke

zenai zkqna opixn`ck ,dnexza oixzen

.zepip` `le jl izxq` zexf :dxizi "xf lke"n

äðùîïéðîàð äãåäéáù.ux`d inr -ìò
ïîùå ïéé úøäèedeyicwd m` ,ycew ly -

lr oipn`p - micade zezibd zrya gafnl

i`n yxtn `xnbae .dpyd zeni lk ozxiny

.hwpc dcedi `pyíéãáäå úåúéâä úòùáå-

.mdilk z` oixdhn lkdåì åàéáäåinr -

.xag odkl ux`däçéðî ìáàzbl ux`d mr -

.odkl dppzi f`e ,d`adïîàð ïîù âåì úéòéáø
.dnexz` on`p - ycw` on`pc ebinc -
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ïðúã:(`,ci) zayc `nw wxta opixn`c :wgvi epaxl dyw - 'ek dnexzd z` lqetd lk

i`n .'eke xn`c jpxt 'xc meyn ,dnexzd z` zelqet xtq zngn ze`ad micid s`

xtqc :xnel yie !`kd opzck ,mici `nhn dnexzd z` lqetc inp ilin lk elit` ?xn`w

dilr ibiltc ,mzd jixhvi` opaxlc :xnel yi cere .ilin x`y ly jk xg`e ,oey`x dxfbp

'x s`c xnel d`xp ith ,edine .ryedi iaxc

dlek rnynck ,ycwl wx xn`w `l ryedi

`tiqa xn`w ike .`l dnexzl la` ,oizrny

iazk `lde :ryedi iax mdl xn` ,oizipznc

oi` :dil exn` ,micid z` oi`nhn miIpW ycwd§¦¦

`d ?edl iywn `w i`ne ,'ek dxez ixac oicnl

,dnexzl s` ixiin ycwd iazkc dcen edi`

!ycwl `wec dnexzd z` lqetd lkc `idde-

`zlnc `neiq `l` ,`id `iyew e`l mzd

dyer ipy dnl eixac lr mrh ozil `a ,wiqnw

.ycwl oky lk ,dnexza epivn inp ikdc ,ipy

iziin `zriiq i`n :opgl` epax axdl dyw la`

'xc meyn mzd ip`y ?ycwd iazkn dizlinl

axd uxize !'ek mexr dxez xtq fge`d lk jpxt

jpxt 'xc jiiy `lc `kid inp xtqac :wgvi epax

.oilitzd mr oilitz ly zerevx oebk ,dil xn`w

wxta :opgl` epiax axdl dyw did izk` la`

ici lr ipy dyer ipyl epivn (`,cl) oilegc ipy

:xn`w `l i`n`e .ded inp dligz :jixte ,oiwyn

:xnel yie ?`kd ik ,dzxag z` d`nhny cia

yg `l jkl ,mici zkqna dil xn`w edi`c

xtq ici lr mbe .edi` xn`y dnn `zriiq `iadl

ipy dyer ipy epivn :xninl ira `l-mzdc

mzd ,edine .jpxt 'xc meyn ,`ki` dax `nrh

zayc dxfb meyn ipy dyer ipy xninl ira `l

oiwyn icy `nlc :opixn`c ,xac xyr dpenyc

mi`nh oilke` lik` ik eitl dnexzc-mzdc

epivn `ly oeik ,dnznw `l` .`nrh `d rci inp

`kd :dil xn` ?opixfb ikid `peeb i`dk d`neh

`le ycwl ipy iyily xn`wc mzdc `idde

:dywe .ycwd zxdh lr eyrpy oilega dnexzl

:xnel yie ?`kd zelrn iab dl aiyg `l i`n`

dzxdhy dnexz ip`y :`nrh yxtn mzdc

dlrn meyn e`l ok m` .ycwd lv` `id d`nh

dil zilc o`nl edine .opgl` epiax axd ,`id

`le ,ryedi 'xl xfrl` iax ikd dil xcd`c mzd

i`xen` mzd xn`wc ,izxn` `l ip` s` wiqnw

opgei 'xc `ail`e edpip-aiyg `l i`n` ok m`

xefb `l dnexzac xninl `ki`c :xnel yie ?dil

,ycw iab `l la` ,dnexz iab oifixfc meyn

epivn eznbece .dlrn oda xninl jiiy `l jkld

oifixf dnexz ilke`y iptn :opgei 'x mya `iig 'x ,ycwa xneg iab inlyexia oiwxit yixa

`nh dfae xedh dfa ,dfae dfay xac eli` ?dlrn `id `cd :`pn 'x inew `pipg 'x xn` .oifixf opi` ycw ilke`e ,od-n `id `cd.zefixfa ielzd xaca dlrn dil opiayg `l `nl` .dlr

àìe` dixag dil agz :`l` ?ycewa daebp yi ike :xne` qepbihp` oa `pipg 'x :dil opiqxb `ztqeza ,edin .cenlzdc `pyil iedc rnyn - 'ek agzy e` eita exiag el agzy `kixv

.miphw miheyt d`neh ilawn `l opaxcn elit`e ,d`neh ilawn `lc ur ilk iheyt dil eedc ,yek hwp ikdle .dnexz ly lva e` zif dnr lke`e mqiwa e` yeka `ed agzy

da hgye dpw ly zinexw wcay oebk :(`,b) oileg yixc `idd el dnece-oinezgp ly sc :(`,eq `xza `aa) "[ziad] z` xkend"a opixn` ike .d`neh lawn `lc ur ilk iheyt dedc meyn

llk leaw zia dil zilc ab lr s` ,`nh-xn`c o`nl s` (a,ev zegpn) "mgld izy" wxtac ,d`nh zktdznd `lahc `idd oke .mc` iynynn ynzyne ,mc` ynyn meyn `nh mzd

(`,d) dkeq yixa rnycck ,`lahl `xagn `lc ab lr s` ,dzid dhnl ezxbqn-.izyxit dkeq yixae .mipdk zxeza `icda `zi` ikde .ied mc` iynyn mrhn `l`

ùã÷ìdliac lk` iab ,(`,hv) oiaexirc `xza wxta dwyn aiygc ,eit wexa rbp `nlc :yxtl mileki epiid cere .i"yx yxit oke ,eit jezay ycwl zeipy eicia rbi `ny - opax xefb

.zea`eqn micia

äãåäéáùxivad zrya gafnl eyicwd m` :i"yx yxit - dpyd lka onye oii zxdh lr oipn`p-`la i`c ,yxtl okzi okc :opgl` epiax axd xn`e .dxinya oipn`p ,dpyd zeni lk

xivad zrya eyicwd-,inp mikqpl ecgia xninl epivn ded :inp i` ?dipin d`neh dil rwt diycw`c meyn eilr ycw ike .ux`d mr z`neha `nhpe ,oileg dil ded

diycw` ike .ocgiy od oilegy epl reciy oebke-zeni lk ly dnexz gipn ux`d mrc ,jenqa dnexz iab epivn oke .dxdha exneyl xdfp did `xwirne ,eilr ycw zni`y xninl `ki`

.d`ad dpyl dpdyiy `xnba rnyn envr xaga elit`e .`id `idy xagd dxikny it lr s` :`ztqeza `ipze .xagl dpzil zezibd zrya d`ad dpyl dpyd
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oiglbn el`e` cenr dk sc ± iyily wxtohw cren
úåòîåãîä.oiaxern oilege dnexz ,lah ly rnyn `zyde .`xnba yxtn -íåé íéòáù

.ony ly - mica ,oii ly zezib ,milkd z` xdhl oinicwn -àøîâäòåöøly -

o`iadl xyt` i`e ,`id dcedia milyexie .dcedil lilb oia zwqtn minrd ux`

mixag ly elit`e .minrd ux` lr d`neh minkg exfby itl ,dxdha milyexil

.mikqpl `a epi` lilbny÷åøæ ìäàld` -

zeidl ld` diny e`l - wxfpe lhlhind

lr exfb mde ,minrd ux` ly dxie` oia wiqtn

.dxie`ïéðåùoi`y `ziixa oipey mi`pz -

.lizt cinva lvip ycewdúàèç ïéàxt` in -

.dxtïéùãå÷î ïðéàùodilr xt`d ozip `ly -

.oiicrïéìåöéð.jk xg` oycwl oixiyke -ïëãî
zwqtn drevx i`e ,gafnl opnye opii oixdhn -

?oixdhn dnlåäéìà àáé àîùodl d`xie -

.minrd ux`n epi`y da liayåéúéæ úà øîåâä
.eizif z` xenbl `ay ux`d mr -äôå÷ øééùé

úçà.eizenexz jxevl -ïäë éðòì äððúéå-

dpyri odkde ,mizifd exyked `ly dp`xie

oi` micade zezibd zrya :`nl` .dxdha

.mipn`péìôàá`aexl zezibd onf xar xaky -

.onidn `lc xn`w ,`nlrcêéáà úéá ìùë-

.eed ilt`åðù àìéìâáipz `wc oizipzne -

dcediay :`yix ipzwc .i`w dcedia - ipnidnc

zryae :i`w dlre ,onye oii zexdh lr oipn`p

.dnexzd lr s` micade 'ezibd
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äòåöøùdxt xt` oi`ian eid j`id :opgl` epiax axd dywd - zwqtn mizek ly

ux` jxc z`ada `nhp ok m`e ,milyexia `l` zeyrl xyt` i`c ,lilbl

mikqpl onye oii `iadl la` ,my jxc `iadl `ki` ohw liayac :`nye !minrd-ira

,`nhp drevx dil diwqt`c oeik ,lilbd on lbxl oiler j`id :oeir jixv la` .lecb liay

odk" wxt xn`ck ,ziriaye ziyily d`fd irae

,opgl` epiax axd dywd - (`,cp) xifpa "lecb

dize`eewn ,d`nh minrd ux` :`ztqeza `ipzc

,dxedh mizekd ux` .oi`nh odiliaye

d`xpe !'ek mixedh odiliaye oixedh odize`eewne

,dpei zencl elwlwy mcew zipyp mzdc :ixenl

rnyn ikde - (`,e) oilegc `nw wxt `zi`ck

inew i`zek era :ipy wxt dxf dcearc inlyexia

iptn ,eplyn oiwtzqn eid mkizea` ,eda` iax

:edl xn` ?eplyn oiwtzqn mz` oi` dn

mzlwlw mz` ,mdiyrn elwlw `l mkizea`

dxedh l`xyi ux` :onz opipzc ,mkiyrn

s`y ,elwlwzpy xg`le .'ek mixedh dize`eewn

.oilegc `nw wxta ,odilr xfby epivn xi`n iax

ìäà"lecb odk" wxta - ld` diny e`l wexf

ux`l qpkpd ,i`pzk :xn` (`,dp) xifpa

iaxe `nhn iaxc ,lcbne daiz dciya minrd

meyn xaq iaxc e`l i`n .xdhn dcedi xa iqei

!`xie` meyn exfb `l xaq iqei iaxe ,exfb `xie`

`yeb meyn `nlr ilekc ,`l-meyn ,exfb

`xie`-wexf ld` :xaq xn .exfb `l-diny `l

xa iqei iax ,`ipzde .ld` diny :xaq xne ,ld`

ipt lr dwxfe mixtq d`ln daiz :xne` dcedi

ld`a znd-oeik ?xn`w i`n :dywe .'eke d`nh

znd ipt lr wxf i`n` ,ld` diny dil `xiaqc

:miyxtn yie !uvege ,`ed wexf ld` ,d`nh

opiyxtck jixt ikde ,ied `iyew oeyl "`ipzde"

`ni` zira i`e :xn`we wiqnc jk xg`e .uvege

ilekc qxbe .ld` diny `l `nlr ilekc ,opiqxb

`nlr-(a,l oiaexir) "oiaxrn lka" wxta inp ikde ,`l i` wexfa ld` diny i` ibiltc rnyn oizrnyac :opgl` epiax axd dywde .opax dia exfb `le ,giky `lc xaq xne .`xie` meyn

`c `pyil `kd hwpc xnel `ed wgece,ld` dinyc dcedi xa iqei iaxl xnel jixv inp mzdc :wgvi epiax axdl dyw cere .epi` `pwqnd itle ,dil xninl ira `xwirnc meyn wexf ld

giky `l `xie`c `nrh dil zile ,eaexe ey`x `vei `nya `zbelt iwen ik-,mixtq d`ln daizn dzkecl oiiyew xcdze ?ld` diny wexf ld`c mrhn `l m` iqei iax xdhn i`n`e

daiz wxf la` .mikledy lcbne daiz dciy oebk `wece ,ld` diny wexf ld`a ibiltc `ed zn` mlerlc :wgvi iax uxize ?`nhn i`n`-wxt) zeld` zkqna rnyn oke ,ld` ied `l

ztxhnd dpitqe utewd e` gxetd ser :(d dpyn g-zgpen dzid m`e :xn`wcn ,mixtq d`ln daiz wxefn `zriiq iziine .ld` `ied `l-ld` epiide ,zgpa zkledy epiide ,dxedh

.gxetd serc `inec wexf ld` aiyg `l `yixc wxfe .wexfïéðåù"oiwfipd" idliya epivn dnexzc ?zelrn iab dil aiyg `l i`n` :oeir jixv - lizt cinv swena levip ycwd oi`

lizt cinv swend qxg ilk dne :(a,d) dcpc `nw wxta xn`c `d lr zeywdl yie .opgl` epiax axd !lizt cinv swena ux`d mr lv` dnexz oiciwtn :xn`c ,`da zlvipc (a,`q oihib)

znd ld`a levipd-zna livn i`na ,xn`w i`ne .dcpay zrl zrna livn epi`-`kd `zi`ck ,ycwa `le dnexza epiid-zrl zrn :mzd xn`wc ,dcpay zrl zrna inp livn ikda

dcpay-dnexzl oebk ,dl `nhny i`na znd ld`a livnd qxg ilk dne :xn`w ikde .dl `nhn `l i` dlvd jiiy `l `dac :xnel yie !dnexzl `l la` ,ycwl-zrna livn epi`

.`wec ycwl epiidc ,`nhny i`na zrläððúéyxitk `lce .dwiqn zrya dil xykn `le ,mizifa xykd opirac `kdn rnyn .mizifd exyked `ly d`xie :i"yx yxit - odk iprl

oekp mrh yie ,xykd mizifa opirac :ipzc ,iyily wxt zexdhc `ztqez dleka rnyn oke .dl xfb aeye ,dwiqnd lr ipxfeb iphipwn dz` m` :(`,fi) zayc `nw wxta yxity ,mz epiax

k ipirl dpzi eizif xnebd :zexdhc dpynd xcqa `zi` ikde .i"yx qxb oke ,qxb odk ipirl .dwyn aiyg `le `nlra lden `l` epi` mizif dwyny :wgvi epiax yxitck ,xaclixac ,od

odk iprl qxbc o`ne .gztn el xeqni :xne` dcedi iax .xi`n iax-.ecia `ed yeaiy

àìéìâálirlck `nhiw ab` dzgn xnelk `nhiw ab` `pepk oilhlhn iab (`,fn zay) dxik wxt xn` inp ikde zeyrl mdl yiy ony aexa micaa mixg`ne ony aex mdl yiy - epy

,dliztd ab` onyde ilkd lhay ,dlhlhl xeq`y dlizt ixay da yi m`y oieye ,dil aize`e ,dkezay oa`e dlklkn ith sicre ,jexra yxit oke dxt` ab` dzgn dpin

d`lilb ipa `pg`l aezke `zxb` leh :(a,`i) oixcdpqc `nw wxtac `edd xacl `nbece .dlizt ab` dil liha ,dilr ictw `le ony aexn eed mixiyry :xnelk ,epy `lilba dl iwene

`ivend"a rnynck ,jka oziizy aexe daxd mdl ievn did oiie ,`gynn sicr `xngc epy `lilba :(a,`l) "i`ny zia" wxt xifpae ,`zifc `phrnn `xyrn iyext`l 'ek i`zze i`lir

rnyn .onyd on oiid mdl sicr ded ikd elit`e lilba mxyer jezn oii wx oizey eid `ly dizyn ith d`etxl gikyc meyn aiygc xeliwd z` seyl ick min :ipzwc ,(`,gr zay) "oii

`l miipr eidy jezn :yxit (`,gr my) "`ivend"ae ,zeievn zelizt mdl eid `le miipr eidy (`,fn my) "dxik" wxtc epy `lilba i"yx yxit ,edine .yxitck lefa ony aex mdl didy

eze`" wxta oilega epivn cere !dizya xryl mdl dide xeliwd zeRyl `zxet oii mdl did `ly oeik ith giky min ziizy mb ok m`c ,ok rnyn `le .oiin `le minn wx d`etx oiyer eid¦§Ÿ

zeievn zelizt eid `lc yxity dn :cere !zecerqa miaxne mixiyr eidy rnyn ,lilba mixetkd mei axre :(`,bt) "epa z`e-miypd on oilawn :(a,giw) `nw `aa idliya opixn` `d

dxrw` i`wc xninl `ki`c ,xkf oeyl xp `dc ,dawp oeyl da jiiyc dlizt` i`wc rnync dlhlhl xeq`c `pyil xn`w ike !mdipia ozyt ievny `nl` ,lilba ozyt ilk hren xac

cere .ok yxit xi`n epiax mbe wgvi epiax axd yxit df lk ,(`,`k zay) dl wewf oi` dzak ,dkepg xp :xp` dawp oeyl epivn mbe xYEn dxrwaye xpay onyd xzFn :lirl dl iziinc©¨

aehe mipir a`k mdl did oii aexn ik :siqed.d`etxl mind
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמענה להודעתו אשר ברצונו לשנות קשר של תפילין שלו למנהג רבנו הזקן בעל התניא - 

פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה - נכון וטוב הוא.

בשאלתו לטעם נוסח שלנו לומר קאפ' כ"ה דתהלים בנפ"א - יעוין בנ"כ השו"ע או"ח רסקל"א.
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oiglbn el`e` cenr dk sc ± iyily wxtohw cren
úåòîåãîä.oiaxern oilege dnexz ,lah ly rnyn `zyde .`xnba yxtn -íåé íéòáù

.ony ly - mica ,oii ly zezib ,milkd z` xdhl oinicwn -àøîâäòåöøly -

o`iadl xyt` i`e ,`id dcedia milyexie .dcedil lilb oia zwqtn minrd ux`

mixag ly elit`e .minrd ux` lr d`neh minkg exfby itl ,dxdha milyexil

.mikqpl `a epi` lilbny÷åøæ ìäàld` -

zeidl ld` diny e`l - wxfpe lhlhind

lr exfb mde ,minrd ux` ly dxie` oia wiqtn

.dxie`ïéðåùoi`y `ziixa oipey mi`pz -

.lizt cinva lvip ycewdúàèç ïéàxt` in -

.dxtïéùãå÷î ïðéàùodilr xt`d ozip `ly -

.oiicrïéìåöéð.jk xg` oycwl oixiyke -ïëãî
zwqtn drevx i`e ,gafnl opnye opii oixdhn -

?oixdhn dnlåäéìà àáé àîùodl d`xie -

.minrd ux`n epi`y da liayåéúéæ úà øîåâä
.eizif z` xenbl `ay ux`d mr -äôå÷ øééùé

úçà.eizenexz jxevl -ïäë éðòì äððúéå-

dpyri odkde ,mizifd exyked `ly dp`xie

oi` micade zezibd zrya :`nl` .dxdha

.mipn`péìôàá`aexl zezibd onf xar xaky -

.onidn `lc xn`w ,`nlrcêéáà úéá ìùë-

.eed ilt`åðù àìéìâáipz `wc oizipzne -

dcediay :`yix ipzwc .i`w dcedia - ipnidnc

zryae :i`w dlre ,onye oii zexdh lr oipn`p

.dnexzd lr s` micade 'ezibd
ìåëé
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äòåöøùdxt xt` oi`ian eid j`id :opgl` epiax axd dywd - zwqtn mizek ly

ux` jxc z`ada `nhp ok m`e ,milyexia `l` zeyrl xyt` i`c ,lilbl

mikqpl onye oii `iadl la` ,my jxc `iadl `ki` ohw liayac :`nye !minrd-ira

,`nhp drevx dil diwqt`c oeik ,lilbd on lbxl oiler j`id :oeir jixv la` .lecb liay

odk" wxt xn`ck ,ziriaye ziyily d`fd irae

,opgl` epiax axd dywd - (`,cp) xifpa "lecb

dize`eewn ,d`nh minrd ux` :`ztqeza `ipzc

,dxedh mizekd ux` .oi`nh odiliaye

d`xpe !'ek mixedh odiliaye oixedh odize`eewne

,dpei zencl elwlwy mcew zipyp mzdc :ixenl

rnyn ikde - (`,e) oilegc `nw wxt `zi`ck

inew i`zek era :ipy wxt dxf dcearc inlyexia

iptn ,eplyn oiwtzqn eid mkizea` ,eda` iax

:edl xn` ?eplyn oiwtzqn mz` oi` dn

mzlwlw mz` ,mdiyrn elwlw `l mkizea`

dxedh l`xyi ux` :onz opipzc ,mkiyrn

s`y ,elwlwzpy xg`le .'ek mixedh dize`eewn

.oilegc `nw wxta ,odilr xfby epivn xi`n iax

ìäà"lecb odk" wxta - ld` diny e`l wexf

ux`l qpkpd ,i`pzk :xn` (`,dp) xifpa

iaxe `nhn iaxc ,lcbne daiz dciya minrd

meyn xaq iaxc e`l i`n .xdhn dcedi xa iqei

!`xie` meyn exfb `l xaq iqei iaxe ,exfb `xie`

`yeb meyn `nlr ilekc ,`l-meyn ,exfb

`xie`-wexf ld` :xaq xn .exfb `l-diny `l

xa iqei iax ,`ipzde .ld` diny :xaq xne ,ld`

ipt lr dwxfe mixtq d`ln daiz :xne` dcedi

ld`a znd-oeik ?xn`w i`n :dywe .'eke d`nh

znd ipt lr wxf i`n` ,ld` diny dil `xiaqc

:miyxtn yie !uvege ,`ed wexf ld` ,d`nh

opiyxtck jixt ikde ,ied `iyew oeyl "`ipzde"

`ni` zira i`e :xn`we wiqnc jk xg`e .uvege

ilekc qxbe .ld` diny `l `nlr ilekc ,opiqxb

`nlr-(a,l oiaexir) "oiaxrn lka" wxta inp ikde ,`l i` wexfa ld` diny i` ibiltc rnyn oizrnyac :opgl` epiax axd dywde .opax dia exfb `le ,giky `lc xaq xne .`xie` meyn

`c `pyil `kd hwpc xnel `ed wgece,ld` dinyc dcedi xa iqei iaxl xnel jixv inp mzdc :wgvi epiax axdl dyw cere .epi` `pwqnd itle ,dil xninl ira `xwirnc meyn wexf ld

giky `l `xie`c `nrh dil zile ,eaexe ey`x `vei `nya `zbelt iwen ik-,mixtq d`ln daizn dzkecl oiiyew xcdze ?ld` diny wexf ld`c mrhn `l m` iqei iax xdhn i`n`e

daiz wxf la` .mikledy lcbne daiz dciy oebk `wece ,ld` diny wexf ld`a ibiltc `ed zn` mlerlc :wgvi iax uxize ?`nhn i`n`-wxt) zeld` zkqna rnyn oke ,ld` ied `l

ztxhnd dpitqe utewd e` gxetd ser :(d dpyn g-zgpen dzid m`e :xn`wcn ,mixtq d`ln daiz wxefn `zriiq iziine .ld` `ied `l-ld` epiide ,zgpa zkledy epiide ,dxedh

.gxetd serc `inec wexf ld` aiyg `l `yixc wxfe .wexfïéðåù"oiwfipd" idliya epivn dnexzc ?zelrn iab dil aiyg `l i`n` :oeir jixv - lizt cinv swena levip ycwd oi`

lizt cinv swend qxg ilk dne :(a,d) dcpc `nw wxta xn`c `d lr zeywdl yie .opgl` epiax axd !lizt cinv swena ux`d mr lv` dnexz oiciwtn :xn`c ,`da zlvipc (a,`q oihib)

znd ld`a levipd-zna livn i`na ,xn`w i`ne .dcpay zrl zrna livn epi`-`kd `zi`ck ,ycwa `le dnexza epiid-zrl zrn :mzd xn`wc ,dcpay zrl zrna inp livn ikda

dcpay-dnexzl oebk ,dl `nhny i`na znd ld`a livnd qxg ilk dne :xn`w ikde .dl `nhn `l i` dlvd jiiy `l `dac :xnel yie !dnexzl `l la` ,ycwl-zrna livn epi`

.`wec ycwl epiidc ,`nhny i`na zrläððúéyxitk `lce .dwiqn zrya dil xykn `le ,mizifa xykd opirac `kdn rnyn .mizifd exyked `ly d`xie :i"yx yxit - odk iprl

oekp mrh yie ,xykd mizifa opirac :ipzc ,iyily wxt zexdhc `ztqez dleka rnyn oke .dl xfb aeye ,dwiqnd lr ipxfeb iphipwn dz` m` :(`,fi) zayc `nw wxta yxity ,mz epiax

k ipirl dpzi eizif xnebd :zexdhc dpynd xcqa `zi` ikde .i"yx qxb oke ,qxb odk ipirl .dwyn aiyg `le `nlra lden `l` epi` mizif dwyny :wgvi epiax yxitck ,xaclixac ,od

odk iprl qxbc o`ne .gztn el xeqni :xne` dcedi iax .xi`n iax-.ecia `ed yeaiy

àìéìâálirlck `nhiw ab` dzgn xnelk `nhiw ab` `pepk oilhlhn iab (`,fn zay) dxik wxt xn` inp ikde zeyrl mdl yiy ony aexa micaa mixg`ne ony aex mdl yiy - epy

,dliztd ab` onyde ilkd lhay ,dlhlhl xeq`y dlizt ixay da yi m`y oieye ,dil aize`e ,dkezay oa`e dlklkn ith sicre ,jexra yxit oke dxt` ab` dzgn dpin

d`lilb ipa `pg`l aezke `zxb` leh :(a,`i) oixcdpqc `nw wxtac `edd xacl `nbece .dlizt ab` dil liha ,dilr ictw `le ony aexn eed mixiyry :xnelk ,epy `lilba dl iwene

`ivend"a rnynck ,jka oziizy aexe daxd mdl ievn did oiie ,`gynn sicr `xngc epy `lilba :(a,`l) "i`ny zia" wxt xifpae ,`zifc `phrnn `xyrn iyext`l 'ek i`zze i`lir
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קנט
oiglbn el`ea cenr dk sc ± iyily wxtohw cren

éðåìô íå÷îá ïéèç äúà ìåè åì øîåì ìåëémihg leh` ip`e ,exykedy oda rceiy -

od el`y ,dxixa yi :opixn` - od `pin cgc oeikc .exyked `ly rceiy ipelt mewna

oi`nhay ewlg ux`d mrl xag el silgd `le ,df ly ewlg od el`e ,df ly ewlg

odia` znykc ,dxixa xnel oi` - oipin ipya la` .oixedha ux`d mr ly ewlg liaya

`vnpe ,mipind lka dfl wlge dfl wlg ltp

ozz `l xer iptl"a xaere ,el dtilgn df xag

.(hi `xwie) "leyknçìä úà óøåùodk m` -

.zexpl ewilcn - dnexzl ony yie ,`edøáãá
úâ åì ïéàù,dnexz ly mixnz xky oebk -

.`ed ceai` oeyl - sxey i`deìâøì åðçéðéå-

.dpxknie ,lbxa dpi` ux`d mr z`nehy

çñô éùåòì ïé÷ãåáùyxtnck ,qxtd zia -

ly qxtd ziae ,egqt zeyrl jled did :lif`e

.dgitpa ewcea - ewiqtn xaw ea yxgpy dcy

,epnn hnype ed`ex - dxeryk mvr yi m`e

rbna `l` ,ld`a `nhn epi` dxeryk mvre

ephiqi `ly ,dgitpa wcea jkitl .`ynae

.elbxaäîåøú éìëåàì ïé÷ãåá ïéàåoikneq oi` -

- dlik`l reaw onf oi`c oeikc .ef dwica lr

.leahie iriaye iyily dfie mini dray oizni

`l - opaxc qxtd ziae li`ed ,gqt iab la`

.zxk mewna mdixac ecinrdùãéðù,lbxa -

.ycip `l e` ycip m` wcea :ezwica `id efe

äúéî áåéç åá ùéù íå÷îálke`d `nh oebk -

.dnexzäîåøúà ïîéäî ùã÷à ïîéäîã åâéî-

`dzy gafnl `ed i`pbyel zxaegnd dnexz

.gafnl axwi ycwde ,d`neh zwfgaïéð÷éøá
ùã÷ãoxney dide ycew odn dxiry xg`l -

.ozxiny lr on`p epi` - ycwlìë øàùáå
äðùä úåîéycwlc .dpyd zeni lk ,xnelk -

.dpyd zeni x`yl zezibd zry oia welig oi`

úåúéâä úòùá äîåøúã ïéàìîáåit lr s`y -

iptn zezibd zrya oznexz lr exfb `ly

aexn ociqtn z`vnpc ,mixiag mipdk cqtd

`l mipwpwd lr - l`xyi ux` zenexz

odn oilawn mixag mipdkd oi`e ,mepin`d

dze` oixrn la` ,dnexzd mr mipwpwd

,dnzz l` :onwl opixn` dzeekce .odilkl

oiwyne ,drsay z`neh oi`nh oibl ixdy

.mixedhäîåøúã úåòîåãî åàì éàî:ipzwe -

.ztqez - .oick` on`pùã÷ì òåîéã àëéà éîå
ycw la` .dnexza rnecn owzp `ly lah -

rnecn lahd `diy ,dkezn yextl epwwfed `l

.o`k cr .ekezaíéëñðì åìáè úà øäèîá-

onidnc ebin ,dnexze ycwe oileg `ki`c

i`pby ,mipwpw`e dnexz` inp onidn - ycw`

zwfga odn edexiry mipwpwd ediy ycwl

.axw `ede d`nehäðùîíéòéãåîä ïî
íéðôìåmilyexin wegx jxk my miricen -

migqt zkqna xn`ck ,lin xyr dyng

iptn zepeyak oiyer oi` milyexiae .md `la xyt` i`y ,zeipeziwe zeqek zexcw oebk ,oiwcd qxg ilk odn gwil ux`d inr oixcw oipn`p - milyexi cvl miptle epnn .(a,bv)

.da cenrl oileki xeavd aex oi`y xeavd lr dxifb oixfeb oi`y ,odilr xefbl `ly mepin`d jkitle ,zexcwl `le ciql `l ,oyrdøã÷ä àåä,edepin`d miricenl (ueg) o`iady in -

.edepin`d `l - miptl e` miricena ayeid ux`d mr xcw cil oxqn m` la` .xyt` i`y itl÷ä ïäåúåøéãzexicw odnr sxvl `le ,edepin`d `ed `iady zexicwd oze` lr -

.miricena ayeid xg` xcw lyïéç÷åìä ïäå.mixg` migwel lv` `le ,olv` xcwd on`p - o`iady ede`xy mixag -àöé.on`p epi` - eixeg`l aeyl miricend on -

àøîâíéòéãåî.envr jxkd -àöåé øã÷ 'åë íéðôìë íéîòô.miricenl qpkpe ,miricend on miptln -øáçå.miricenl qpkpe miricenl uegn `a -íéðôìë,epnn gwil xzen -

.izni` - gwi eiykr `l m`e ,eixeg`l cer xefgi `l xcwdyïéñðëð ïäéðù.miptle jxk on `diy cr oizni `l` .ueglk - jxkd jeza e`ae ,miricenl uegn -
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øáçly mrh i"yx yxite .[i`ncc e wxta `id oizipzn] - mdia` z` eyxiy ux`d mre

mipin ipya la` ltp ewlgl el`y .xacd xxaed `xwirnc ,dxixa mrhn ef dpyn

-,odia` z` eyxiy ixkpe xb :zxg` dpyn envr `ed yxit oke xacd xxaed opixn` `l

:ixenl dyw dide .mzd dxixa dil zi`c ,zern leh` ip`e dxf dcear dz` leh :xnel leki

dxixa dil zi` dpyn mzqc oeik-dipin iywz

ewlgy oig` :xn`c opgei iaxl-,od zegewl

oke !dxixa oi` `nl` .laeia dfl df oixifgne

`ly cr epzp iab (`,gn) "xeka yi" wxt zexekaa

,iq` axk dcedi iaxe xi`n 'x ,`ax iwen ewlg

ewlgy oig`d :xn`c-dvgne oiyxei dvgn

.`l e` dxixa yi i` edl `wtqn :`nl` .zegewl

f wxt i`nc) "mizekd on oii gweld"c `iddne

,dxixa dpin opirnyc iieyw`l `kil (c dpyn

eixac yxtny ,`ki` `pixg` `nrh mzdc

`ied `linnc ,dyexi la` .`icda-oke .`l

o`n `ki` (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta

dcen opaxcnc `niz ike .`xaq jd dil zi`c

dxixa dil zi`c opgei iax-dil opirny `d

iaexira s` dxixa oi` (a,fl) dvia idliya

oi`c epivnc zeipyn inzq dnk ,edine .oinegz

wxtae ,i`pzc `zbelt zenewn dnkae ,dxixa

`pz iiez`l wigcc (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka"

dxixac-dil `ticrc meyn ,jd iziin `l

`zlin mbe ,da xkfp `pzdc `zlin iiez`l

.da ixii`c oinegz iaexira ixii`c

çôðîzekxaa izyxit - qxtd zia mc`

iax zyixtn mixacd jxe` lk (a,hi)

.ocr eznyp dcedi

øäèîáyxit - mikqp epnid gwil elah

.onidnc dnexze ycw `ki`c :i"yx

,ycw` onidnc ebina mipwpwe dnexz` on`pc

eyicwd ea didy mipwpw m` el `ed i`pby

mei miray hwp i`n` ,ok m`c :dniz .mi`nh

:opz `dc ,inp dpyd zeni x`ya elit` ?mcew

ycw ziriax dkezl izyxtd xn` m`e-!on`p

ecgiiy ixiin `kdc :opgl` epiax axd uxize

ixiin mzd la` .epnn jxhviyk mikqpl-

.jkl eyicwd xakya
oi`abd
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המשך בעמוד גג
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המשך בעמוד כג

oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtohw cren
ïéàöåé íäéðù ïëå.gwie ,gwil jixvd xagd xefgi - miptl qpkil xcwd seqe li`ed ,`vei xage qpkp xcw oky lke .cer gwi `l (epnne) - gwl `l mye miptl e`vne li`ed -àðú

ùã÷ì ïé÷ãä ñøç éìë ìò ïéðîàð- oiil ziag oebk ,oiqb la` .lirl opiyxtck ,md `la xyt` i`y ,exn` oiwcd qxg ilka - qxg ilk lr oipn`p miptle miricend on :opzc `d -

mi`iln elit` mze` oixdhn ep`y epiteqe ,ekezl qpkp erav` oi`y xv odityk ,izrnyy izreny lr mbnbn iale ,izrny jk `l ip`e .onwlck ,milyexi jeza `l` oipn`p oi`

.oi`nh oiwynåëåúá åúåñø÷éôà åìéôàå.ycw ly opi`y ,ely oiwyn oi`ln elit` -äîúú ìàåekezay oiwynd z` livnd qxg ilk lv` izrny ixdy ,od jk minkg ixac lky -

z`neh oi`nh oibldy ,shy ilk lk livn oi`e

.oixedh oiwynde dray

äðùîïéàáâäjlnl oi`ab ody l`xyi -

zeilbleb l`xyi cin zeabl ,ieb

.zeipepx`e oiqneúéáä êåúì åñðëðùhearl -

r.mexifgde qxg ilk eapby miapbd oke ,ehea

øîåì íéðîàð- ycwl ,ekezl erbp `ly -

oizipzn dlekc .dnexzl `l la` ,oipn`p

epipy `icdae ,`niiw dnexzn ycwa xneg`

oipn`p ziad jezl eqpkpy oi`abd :`ztqeza

.dnexz zxdh lr oipn`p oi`e z`hg zxdh lr

,z`hg xt` `le ycw xya - z`hg i`de

oiyc - daeyz eyr m` s` .mzd gkenck

.eid d`neha'åë ïéðîàð íéìùåøéáåyxtn -

.`xnba

àøîâàîè åìåë úéáä ìëziad ilk lk -

oiynynn oi`abd dwfgy ,oi`nh

.milkaåäééãäá éåâ àëéà`l xnel oipn`p oi` -

.ziad lk eytgi `l m` ezzxnc ,eprbpúîéà
íäéìò éåâ.oenna e` seba myipri ot -úîéà

úåëìî.jlnd lv` ieb odilr oiyli `ny -éåâ
áåùç åðéàù- zekln zni` ,`kil ezni` -

.`ki`íéáðâä éìâø úñéøã íå÷î àìàlkn -

eapby milk oky lke ,`nh `din ezqixc mewn

.exifgdeäáåùú åùòùëdaeyz zngne -

.ixwyn `l jkld ,mexifgdïéñâä ñøç éìë ìò
:inlyexia `ipz `icdae .oiwcd oky lke -

.ycwl milkd lk zxdh lr oipn`pêë ìëå
äîìmiricend on miwcd lr s` xcdn -

.miptleíéìùåøéá úåðåùáë ïéùåò ïéàù`l -

iyp`l jxved miwca ,edine .oiqbl `le miwcl

jkl ,eziaa ekqp cigie cigi lky ,milyexi

.miricen leabn micigil dxdh odl etiqed

ic - xeavl mikqp oixqend dkyld ilra la`

cala myle ,xird jezl oiqpkpa mdlmepin`d

s` miwcl mikixv micigi :inp i` .zeiagd lr

.mei mei odinly leyialìàøùé ùéà ìë óñàéå
'åâål`xyi lk etq`py ,aizk draba yblta -

.drabaíéøáç ïàùò áåúëäzry lbxe -

.`ed dtiq`äðùîåúéáç úà çúåôä-

milyexia oii xeknl eziag z` gzty xag

ux`d inr s`e .ynynn gwil `ad lke ,lbxa

.miynynnøåîâé àìit lr s` ,lbxd xg` -

`l` ,dxdh ozxdhy `l .oixedh od lbxay

erbn - lbxd xg`l la` .mixag lkd lbxay

- lbxd xar :oizipzna xn`ck ,rxtnl `nh

ux`d mr oda erbpy iptn ,dxfrd ilk oiliahn

.lbxaøåîâé øîåà äãåäé éáøyxtn `nrhe -

oteq exzed mixac dyly :(a,`i) dvia zkqna

.milbx ilerl ievn oefn oi`e ,ligzi `l `ed s` - xenbi `l xne` dz` m`y ,ok enk dfe ,mzligz meynàøîâ'åë äðçéðéù åäî.dl ira opaxc `ail` -àðãéàä åèàini lk -

.lbxa zxzde ,lkd da eynynn `l lbxdàéä äàîè`l ux`d mra xnel xyt` i`e .ux`d mra dze` miyxtn yie .mlerl `nh `edy xac xeknl i`yx epi` xage ,rxtnl -

xn`c :cere .dil irain egwi `le egwi - epnn mixag egwi `ly xeq`l `a m`e .mdl xekniy daxd eixiagn el `vnie ,xedh ilye `nh jly xne` `lde ,ol ziiv inc - xenbi

`l `id i`pz e`l i`n .opiqxb ikd .lbxa oiafnc i`na `gip - xenbl dil zixy `l elit` ux`d mra i`e ,ozligz meyn oteq exzedy mixac dylyn cg` `id efy dvia zkqna

'ek dpgipi `l i`ne `id dcedi iax dpgipi `l `ipzc `de opax dpgipi `ipzc `d `l` xn`w xenbi dcedi iax `de `xaqze opax dpgipi `l ipzc `de dcedi 'x dpgipi ipzwc `d-

.`id i`pzc `zbeltc lirlc `ira heytze ,opaxc `ail`e `id i`pz e`l i`näðùîäøæò úøäè ìò ïéøéáòîdxfrd z` xdhle ,oliahdle onewnn milkd z` oixiarn -

z`nehn.rxtnl `nh orbn lbxd xg`l jkld ,od oixedhy iptn `l - lbxa mixag aezkd m`yry it lr s`y .lbxa oda erbpy ux`d mrúáùä ãåáë éðôîmipdkd eidy -

.zay ikxva eziaa yi` wqrzdl oikixvéùéîçä íåéì àì óà.zayd xg`l cr oze` oiliahn oi` ,iying meil lbxd xar m` -àøîâïééåðô íéðäëä ïéàù éôìmei i`vena -

.dkxrn ly oyc lk lbxd zeni lk my evaiwy ,gafnd rvn`ay getzd lry oycd `ivedl oicexhy ,oliahdl aehäðùîíäì íéøîåàå.lbxa ux`d inr mipdkl -åøäæä
ïçìùá åòâú àìù.(dk zeny) "cinz iptl mipt mgl" :dia aizkc ,enewnn ewlql xyt` i`y ,lbxd xg`l eliahdl elkei `ly -
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oiglbn el`e` cenr ek sc ± iyily wxtohw cren
ïéàöåé íäéðù ïëå.gwie ,gwil jixvd xagd xefgi - miptl qpkil xcwd seqe li`ed ,`vei xage qpkp xcw oky lke .cer gwi `l (epnne) - gwl `l mye miptl e`vne li`ed -àðú

ùã÷ì ïé÷ãä ñøç éìë ìò ïéðîàð- oiil ziag oebk ,oiqb la` .lirl opiyxtck ,md `la xyt` i`y ,exn` oiwcd qxg ilka - qxg ilk lr oipn`p miptle miricend on :opzc `d -

mi`iln elit` mze` oixdhn ep`y epiteqe ,ekezl qpkp erav` oi`y xv odityk ,izrnyy izreny lr mbnbn iale ,izrny jk `l ip`e .onwlck ,milyexi jeza `l` oipn`p oi`

.oi`nh oiwynåëåúá åúåñø÷éôà åìéôàå.ycw ly opi`y ,ely oiwyn oi`ln elit` -äîúú ìàåekezay oiwynd z` livnd qxg ilk lv` izrny ixdy ,od jk minkg ixac lky -

z`neh oi`nh oibldy ,shy ilk lk livn oi`e

.oixedh oiwynde dray

äðùîïéàáâäjlnl oi`ab ody l`xyi -

zeilbleb l`xyi cin zeabl ,ieb

.zeipepx`e oiqneúéáä êåúì åñðëðùhearl -

r.mexifgde qxg ilk eapby miapbd oke ,ehea

øîåì íéðîàð- ycwl ,ekezl erbp `ly -

oizipzn dlekc .dnexzl `l la` ,oipn`p

epipy `icdae ,`niiw dnexzn ycwa xneg`

oipn`p ziad jezl eqpkpy oi`abd :`ztqeza

.dnexz zxdh lr oipn`p oi`e z`hg zxdh lr

,z`hg xt` `le ycw xya - z`hg i`de

oiyc - daeyz eyr m` s` .mzd gkenck

.eid d`neha'åë ïéðîàð íéìùåøéáåyxtn -

.`xnba

àøîâàîè åìåë úéáä ìëziad ilk lk -

oiynynn oi`abd dwfgy ,oi`nh

.milkaåäééãäá éåâ àëéà`l xnel oipn`p oi` -

.ziad lk eytgi `l m` ezzxnc ,eprbpúîéà
íäéìò éåâ.oenna e` seba myipri ot -úîéà

úåëìî.jlnd lv` ieb odilr oiyli `ny -éåâ
áåùç åðéàù- zekln zni` ,`kil ezni` -

.`ki`íéáðâä éìâø úñéøã íå÷î àìàlkn -

eapby milk oky lke ,`nh `din ezqixc mewn

.exifgdeäáåùú åùòùëdaeyz zngne -

.ixwyn `l jkld ,mexifgdïéñâä ñøç éìë ìò
:inlyexia `ipz `icdae .oiwcd oky lke -

.ycwl milkd lk zxdh lr oipn`pêë ìëå
äîìmiricend on miwcd lr s` xcdn -

.miptleíéìùåøéá úåðåùáë ïéùåò ïéàù`l -

iyp`l jxved miwca ,edine .oiqbl `le miwcl

jkl ,eziaa ekqp cigie cigi lky ,milyexi

.miricen leabn micigil dxdh odl etiqed

ic - xeavl mikqp oixqend dkyld ilra la`

cala myle ,xird jezl oiqpkpa mdlmepin`d

s` miwcl mikixv micigi :inp i` .zeiagd lr

.mei mei odinly leyialìàøùé ùéà ìë óñàéå
'åâål`xyi lk etq`py ,aizk draba yblta -

.drabaíéøáç ïàùò áåúëäzry lbxe -

.`ed dtiq`äðùîåúéáç úà çúåôä-

milyexia oii xeknl eziag z` gzty xag

ux`d inr s`e .ynynn gwil `ad lke ,lbxa

.miynynnøåîâé àìit lr s` ,lbxd xg` -

`l` ,dxdh ozxdhy `l .oixedh od lbxay

erbn - lbxd xg`l la` .mixag lkd lbxay

- lbxd xar :oizipzna xn`ck ,rxtnl `nh

ux`d mr oda erbpy iptn ,dxfrd ilk oiliahn

.lbxaøåîâé øîåà äãåäé éáøyxtn `nrhe -

oteq exzed mixac dyly :(a,`i) dvia zkqna

.milbx ilerl ievn oefn oi`e ,ligzi `l `ed s` - xenbi `l xne` dz` m`y ,ok enk dfe ,mzligz meynàøîâ'åë äðçéðéù åäî.dl ira opaxc `ail` -àðãéàä åèàini lk -

.lbxa zxzde ,lkd da eynynn `l lbxdàéä äàîè`l ux`d mra xnel xyt` i`e .ux`d mra dze` miyxtn yie .mlerl `nh `edy xac xeknl i`yx epi` xage ,rxtnl -

xn`c :cere .dil irain egwi `le egwi - epnn mixag egwi `ly xeq`l `a m`e .mdl xekniy daxd eixiagn el `vnie ,xedh ilye `nh jly xne` `lde ,ol ziiv inc - xenbi

`l `id i`pz e`l i`n .opiqxb ikd .lbxa oiafnc i`na `gip - xenbl dil zixy `l elit` ux`d mra i`e ,ozligz meyn oteq exzedy mixac dylyn cg` `id efy dvia zkqna

'ek dpgipi `l i`ne `id dcedi iax dpgipi `l `ipzc `de opax dpgipi `ipzc `d `l` xn`w xenbi dcedi iax `de `xaqze opax dpgipi `l ipzc `de dcedi 'x dpgipi ipzwc `d-

.`id i`pzc `zbeltc lirlc `ira heytze ,opaxc `ail`e `id i`pz e`l i`näðùîäøæò úøäè ìò ïéøéáòîdxfrd z` xdhle ,oliahdle onewnn milkd z` oixiarn -

z`nehn.rxtnl `nh orbn lbxd xg`l jkld ,od oixedhy iptn `l - lbxa mixag aezkd m`yry it lr s`y .lbxa oda erbpy ux`d mrúáùä ãåáë éðôîmipdkd eidy -

.zay ikxva eziaa yi` wqrzdl oikixvéùéîçä íåéì àì óà.zayd xg`l cr oze` oiliahn oi` ,iying meil lbxd xar m` -àøîâïééåðô íéðäëä ïéàù éôìmei i`vena -

.dkxrn ly oyc lk lbxd zeni lk my evaiwy ,gafnd rvn`ay getzd lry oycd `ivedl oicexhy ,oliahdl aehäðùîíäì íéøîåàå.lbxa ux`d inr mipdkl -åøäæä
ïçìùá åòâú àìù.(dk zeny) "cinz iptl mipt mgl" :dia aizkc ,enewnn ewlql xyt` i`y ,lbxd xg`l eliahdl elkei `ly -
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miwxtקסב dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtohw cren
äìéáè ïéðåòè.lbxd z`neh iptn -ò÷ø÷ë ïäù éðôî úùçðä çáæîå áäæä çáæîî õåç

.ea erbp `lc oxn` `d - oglye ,"dnc` gafn" e`xw aezkdy -ïéôåöî ïäù éðôî-

.yxtn `xnbaàøîâãéîú äá áéúë àì äøåðîdxepna oixen`d oicinz :xnelk -

cinz zlera xen`d cinzk ,dlill dliln cinz `l` ,xn`w dlile mnei cinz `l

,wlec did `l meia la` .lecb odk iziagae

dl oz :(gk zeny) aizk "xwea cr axrn"c

,xwea cr axrn wlcil ick da yiy onyd zcn

.dliahdle dwlql leki dz` meid lk jkitl

dlile mei cinz - oglya xen`d cinz la`

.eilr jexr `ed zayl zaync ,`edçëåð
ïçìùädxepn `dz my oglydy onf lk -

.egkepéì ÷åôéúå`l oglya erbp inp i`c -

ilk `dc ,dil e`nhinmewna zgpl ieyrd ur

.`ed cg`ïðéòá ÷ùã àéîåãd`neh oiprl -

:aizkc ,wyl ur ilk eywedleti xy` lk"

cba e` ur ilk lkn ,`nhi mzena mdn eilr

.(`i `xwie) "wy e` xer e`ìèìèéî ÷ù äî
í÷éøå àìîlhlhin epi`c zgpl ieyrd `vi -

d`q mirax` wifgnd ur ilk `vi ,owixe `ln

lhlhiny it lr s` ,yaia miixek ody ,gla

`ln eplhlhi m`y ,`ln lhlhin epi` - owix

.xayi -øåäèä ïçìùä,xedh `diy izxn`y -

ur ilk `lde .d`nehl ie`x `edy llkn

.`ed zgpl ieyrdåøåãéñë å÷åìéñeweliqy -

.execiq meik mg d`ad zaylåç÷ìä íåéá íç
.oglyd lrn egwld meia mg `diy -÷åôéúå

éì.zgpl ieyr `ed elit`e ,d`neh lawnc -

åéåôéö íåùî`l zkzn ilkc ,zkzn `edy -

.wyl ywzi`ïðúäã.opilf` ietiv xzac -

é÷ôìåãä.xer dqekne ltwznd `qk -åäôéçù
ùééùáoilawn oi`y ,mipa` ilkk ied aeyc -

.d`nehïäá øééùå,ietigd on e` dzigtd on -

.zeqek zgpd ickàîèie`x oiicry -

.dpey`x ezk`lnløîåà äãåäé éáøs` jixv -

ogly e`l - `l i`e ,xyae mgl zekizg zgpd

lke ,lwdl elit` elhan eietiv :`nl` .`ed

.xingdl okyåðù àìelhan eietiv ipzwc jd -

.jk lk aeyg epi`y ,miblqk` ivra `l`éåôéö
ãîåò åðéàù,dti mixnqna wfegn epi`y -

.`ed cner e`l ycwnc `eddc xn`zeïéæáæáì
.aiaq oglyl dty -
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àìùl`xyi eli`c .xn`w zegzydl lkidl oikledd ux`d inr mipdka - oglya erbz

-.i"yx yxit oke .gafnl mle` oia s` jlil oie`x eid `l

äøåðî,oglyc cinzl inc `l da aizkc "cinz"c i"yx yxit - cinz da aizk `l

"cinz" i`dc-iziagae .cinza xen`d "cinz zler" enk ,ied dlill dliln

cre axrn"c ,wlec did `l meia la` .lecb odk

,jkld .xwa cr axrn dzcn dl oz ,aizk "xwa

oglya xen`d cinz la` .dwlql leki meid lk

-zayn eilr xcqp mgldc ,dlild lke meid lk

zkqna `dc :opgl` epiax axd dywde .zayl

,meid lk wlec iaxrn xpc rnyn (a,l) cinz

`nzqne ,miiqn did dae wilcn did dpnny

opgl` epiax axdl dyw cere !`wtp "cinz"n

exriye ,"xwa cr axrn" aizk `dc :`iddc dlr

mewn lknc :xnel yie !bel ivgl dzcn minkg

`linn mewn lkne ,zexp x`yan ith da did `l

qpd did `ly dryae .meid lk wlec qpd zngn

dpnn wilcdl ick xwaa dze` oiwlec eid -

.zexg`d

éìëepiax axd dywd - zgpl ieyrd ur

eid xacna l`xyi eidy mipy lk :opgl`

ok m`e ,zgpl ieyr oi` ok m`e ,dze` milhlhn

llkn "xedhd oglyd" `xwn dii`x jixv i`n`

aepl wx `xw jixhvi` `lc uxize !`nh `ki`c

zlhlehn dzid `ly minler ziae dliye oerabe

:d`xp `le .dze` oidiabn eidy `xwn opirnye

zial e`ayn s` - xak zlhlehn dzidy oeik

d`neh zlaw icin `wtp `l inp minler

oeik dlehlh ipdn `lc xnel yi `l` !dpey`x

x`y icda m` ik dcal zlhlehn dzid `lc

.milk

åìéñå÷dne .jx didy oiprl - execiqk

- "egwld meia meg" :weqtd xn`y

xn`c o`n `ki`c .did `l mgc `l` ,`wec e`l

i`e ,zay axrn zt`p `idy (a,dv) zegpna

xn`py `l m` ,zayd cr megd xenyiy xyt`

zayd cr eneg xenyl xepza x`yp eixacl

.xwaa

éìëá,xir my `idy yxtl okzi - miblqk`

:dywe .myn mi`ad milk miaeyge

mc" wxt migafa mzde ,eid ur ly rnyn `kdc

yxitck ,xer ly eidy rnyn (`,cv) "z`hg

!yecw mewna qeak oerh xerd iab i"yx

ïàë.cner did `l ycwn lye - cner ietva

dyly oink ycwna eid zepgley ylyc

yie .exiqdl gep ietvde ,l`lva dyry zepex`

ogly oebk ,yiiyc ietv - cner ietva miyxtn

cner inp ur `la mbe ,wfge ar yiiyc iwalece

dyn ly ogly la` .urd aiyg `l jkl ,eil`n

,i`w ivn `l ur `lae ,yelwe wc did adfd -

.diabl lha ietvde xwir urd jkitl

éðàù.lha urd `l` ,urd ab` ietvd liha `lc meyn dia ibiltc oizipzna dil opze "zen` yly ur gafnd" :aizkc ,ur ixwi` inp gafn :zeywdl yi - ur diixw `pngxc ogly

ogly iab eli`e .urd iabl lha ietvdc meyn `nrh `nl` .ediiabl ietv lha lhain - oitevnc meyn ,jzrc i`n :ixn`w xfril` iaxl opax `ni` zirai`e :jenqa xn` cere

ixwi`c epivn `l ogly mbe .ur ly ixwin `l gafn la` ,`adcc gafnl jenqc `xezt :ozpedi mbxzn ur ly gafnc `xw jd edine .ietvd ab` urd lha - melk xiiy `lc `kid iwalece

,icin dyw `lc :uxiz opgl` epiax axde .melk xiiy `l i` ediiabl ietvd liha `l jkitl ,ixwi` `l ur iwalece ogly `ny la` .gafn oeyla 'iwt`cn ,gafnl jenqc oglyd m` ik ur

yewzi`e "zegafnde dxepnd" :aizkc - adfd gafn ,"il dyrz mipa` gafn" :aizkc - zygpd gafn .zygpde adfd gafnn ueg ,dliah miperh ycwna eidy milkd lk :oizipzna opzck

!`l eze mizn` adfd gafn i` ,mwezin i`na "zen` yly gafn"c `xw i`d :oeir jixv j` .d`neh ilawn `l jkld ,zygpd gafn iab ietv lhap jkitl .iccdl
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¯úçðì éeNòä õò éìk ?éànàå .àîè àeäL ììkî¦§¨¤¨¥§©©§¦¥¤¨§©©
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úçðä íB÷î.úBëéúçäíéhL éöò éðàL àîéz éëå §£¨©©£¦§¦¥¨¨¥£¥¦¦
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àkéà éàî ,éìèa éîð íéîñî éìëa eléôà :øîàc§¨©£¦¦§¥©§¦©¦¨§¦©¦¨

ïàk :àîéz éëå ?øîéîì¯ïàk ,ãîBò éetéöa¯dépéî àòa àä ,ãîBò BðéàL éetéöaLéø §¥©§¦¥¨¨§¦¥¨§¦¤¥¥¨§¨¦¥¥
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קסג miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtohw cren
äìéáè ïéðåòè.lbxd z`neh iptn -ò÷ø÷ë ïäù éðôî úùçðä çáæîå áäæä çáæîî õåç

.ea erbp `lc oxn` `d - oglye ,"dnc` gafn" e`xw aezkdy -ïéôåöî ïäù éðôî-

.yxtn `xnbaàøîâãéîú äá áéúë àì äøåðîdxepna oixen`d oicinz :xnelk -

cinz zlera xen`d cinzk ,dlill dliln cinz `l` ,xn`w dlile mnei cinz `l

,wlec did `l meia la` .lecb odk iziagae

dl oz :(gk zeny) aizk "xwea cr axrn"c

,xwea cr axrn wlcil ick da yiy onyd zcn

.dliahdle dwlql leki dz` meid lk jkitl

dlile mei cinz - oglya xen`d cinz la`

.eilr jexr `ed zayl zaync ,`edçëåð
ïçìùädxepn `dz my oglydy onf lk -

.egkepéì ÷åôéúå`l oglya erbp inp i`c -

ilk `dc ,dil e`nhinmewna zgpl ieyrd ur

.`ed cg`ïðéòá ÷ùã àéîåãd`neh oiprl -

:aizkc ,wyl ur ilk eywedleti xy` lk"

cba e` ur ilk lkn ,`nhi mzena mdn eilr

.(`i `xwie) "wy e` xer e`ìèìèéî ÷ù äî
í÷éøå àìîlhlhin epi`c zgpl ieyrd `vi -

d`q mirax` wifgnd ur ilk `vi ,owixe `ln

lhlhiny it lr s` ,yaia miixek ody ,gla

`ln eplhlhi m`y ,`ln lhlhin epi` - owix

.xayi -øåäèä ïçìùä,xedh `diy izxn`y -

ur ilk `lde .d`nehl ie`x `edy llkn

.`ed zgpl ieyrdåøåãéñë å÷åìéñeweliqy -

.execiq meik mg d`ad zaylåç÷ìä íåéá íç
.oglyd lrn egwld meia mg `diy -÷åôéúå

éì.zgpl ieyr `ed elit`e ,d`neh lawnc -

åéåôéö íåùî`l zkzn ilkc ,zkzn `edy -

.wyl ywzi`ïðúäã.opilf` ietiv xzac -

é÷ôìåãä.xer dqekne ltwznd `qk -åäôéçù
ùééùáoilawn oi`y ,mipa` ilkk ied aeyc -

.d`nehïäá øééùå,ietigd on e` dzigtd on -

.zeqek zgpd ickàîèie`x oiicry -

.dpey`x ezk`lnløîåà äãåäé éáøs` jixv -

ogly e`l - `l i`e ,xyae mgl zekizg zgpd

lke ,lwdl elit` elhan eietiv :`nl` .`ed

.xingdl okyåðù àìelhan eietiv ipzwc jd -

.jk lk aeyg epi`y ,miblqk` ivra `l`éåôéö
ãîåò åðéàù,dti mixnqna wfegn epi`y -

.`ed cner e`l ycwnc `eddc xn`zeïéæáæáì
.aiaq oglyl dty -
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àìùl`xyi eli`c .xn`w zegzydl lkidl oikledd ux`d inr mipdka - oglya erbz

-.i"yx yxit oke .gafnl mle` oia s` jlil oie`x eid `l

äøåðî,oglyc cinzl inc `l da aizkc "cinz"c i"yx yxit - cinz da aizk `l

"cinz" i`dc-iziagae .cinza xen`d "cinz zler" enk ,ied dlill dliln

cre axrn"c ,wlec did `l meia la` .lecb odk

,jkld .xwa cr axrn dzcn dl oz ,aizk "xwa

oglya xen`d cinz la` .dwlql leki meid lk

-zayn eilr xcqp mgldc ,dlild lke meid lk

zkqna `dc :opgl` epiax axd dywde .zayl

,meid lk wlec iaxrn xpc rnyn (a,l) cinz

`nzqne ,miiqn did dae wilcn did dpnny

opgl` epiax axdl dyw cere !`wtp "cinz"n

exriye ,"xwa cr axrn" aizk `dc :`iddc dlr

mewn lknc :xnel yie !bel ivgl dzcn minkg

`linn mewn lkne ,zexp x`yan ith da did `l

qpd did `ly dryae .meid lk wlec qpd zngn

dpnn wilcdl ick xwaa dze` oiwlec eid -

.zexg`d

éìëepiax axd dywd - zgpl ieyrd ur

eid xacna l`xyi eidy mipy lk :opgl`

ok m`e ,zgpl ieyr oi` ok m`e ,dze` milhlhn

llkn "xedhd oglyd" `xwn dii`x jixv i`n`

aepl wx `xw jixhvi` `lc uxize !`nh `ki`c

zlhlehn dzid `ly minler ziae dliye oerabe

:d`xp `le .dze` oidiabn eidy `xwn opirnye

zial e`ayn s` - xak zlhlehn dzidy oeik

d`neh zlaw icin `wtp `l inp minler

oeik dlehlh ipdn `lc xnel yi `l` !dpey`x

x`y icda m` ik dcal zlhlehn dzid `lc

.milk

åìéñå÷dne .jx didy oiprl - execiqk

- "egwld meia meg" :weqtd xn`y

xn`c o`n `ki`c .did `l mgc `l` ,`wec e`l

i`e ,zay axrn zt`p `idy (a,dv) zegpna

xn`py `l m` ,zayd cr megd xenyiy xyt`

zayd cr eneg xenyl xepza x`yp eixacl

.xwaa

éìëá,xir my `idy yxtl okzi - miblqk`

:dywe .myn mi`ad milk miaeyge

mc" wxt migafa mzde ,eid ur ly rnyn `kdc

yxitck ,xer ly eidy rnyn (`,cv) "z`hg

!yecw mewna qeak oerh xerd iab i"yx

ïàë.cner did `l ycwn lye - cner ietva

dyly oink ycwna eid zepgley ylyc

yie .exiqdl gep ietvde ,l`lva dyry zepex`

ogly oebk ,yiiyc ietv - cner ietva miyxtn

cner inp ur `la mbe ,wfge ar yiiyc iwalece

dyn ly ogly la` .urd aiyg `l jkl ,eil`n

,i`w ivn `l ur `lae ,yelwe wc did adfd -

.diabl lha ietvde xwir urd jkitl

éðàù.lha urd `l` ,urd ab` ietvd liha `lc meyn dia ibiltc oizipzna dil opze "zen` yly ur gafnd" :aizkc ,ur ixwi` inp gafn :zeywdl yi - ur diixw `pngxc ogly

ogly iab eli`e .urd iabl lha ietvdc meyn `nrh `nl` .ediiabl ietv lha lhain - oitevnc meyn ,jzrc i`n :ixn`w xfril` iaxl opax `ni` zirai`e :jenqa xn` cere

ixwi`c epivn `l ogly mbe .ur ly ixwin `l gafn la` ,`adcc gafnl jenqc `xezt :ozpedi mbxzn ur ly gafnc `xw jd edine .ietvd ab` urd lha - melk xiiy `lc `kid iwalece

,icin dyw `lc :uxiz opgl` epiax axde .melk xiiy `l i` ediiabl ietvd liha `l jkitl ,ixwi` `l ur iwalece ogly `ny la` .gafn oeyla 'iwt`cn ,gafnl jenqc oglyd m` ik ur

yewzi`e "zegafnde dxepnd" :aizkc - adfd gafn ,"il dyrz mipa` gafn" :aizkc - zygpd gafn .zygpde adfd gafnn ueg ,dliah miperh ycwna eidy milkd lk :oizipzna opzck

!`l eze mizn` adfd gafn i` ,mwezin i`na "zen` yly gafn"c `xw i`d :oeir jixv j` .d`neh ilawn `l jkld ,zygpd gafn iab ietv lhap jkitl .iccdl
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àlLeòbzLi Lc÷na eéäL íéìkä ìk .ïçìMa ¤Ÿ¦§©ª§¨¨©¥¦¤¨©¦§¨¥
íéiðL íäì,íéLéìLeíéðBLàøä eàîèð íàL¯ ¨¤§¦¦§¦¦¤¦¦§§¨¦¦

ïéðeòè Lã÷na eéäL íéìkä ìk .ïäézçz íéiðL eàéáé̈¦§¦¦©§¥¤¨©¥¦¤¨©¦§¨§¦
õeç ,äìéáèéðtî ,úLçpä çaæîe ,áäfä çaænî §¦¨¦¦§©©¨¨¦§©©§Ÿ¤¦§¥

.øæòéìà éaø éøác ,ò÷ø÷k ïäL:íéøîBà íéîëçå ¤¥§©§©¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦
ïäL éðtî.ïéteöîàøîâeòbz ànL eøäfä :àðz ¦§¥¤¥§¦¨¨¦¨£¤¨¦§
,ïçìeMa.äøBðnáeéðz àì àîòè éàî ,ïãéc àpúå ©§¨©§¨§©¨¦©©©§¨¨¨¥

ïçìL ?äøBðî¯áéúk àì äøBðî ,"ãéîz" déa áéúk §¨ª§¨§¦¥¨¦§¨¨§¦
çëð äøBðnä úàå :áéúëc ïåék :Cãéàå ."ãéîz" dä¨¦§¦¨¥¨¦§¦§¤©§¨Ÿ©
àeää :Cãéàå .éîc ãéîz da áéúëc ïàîk "ïçìMä©ª§¨§©¦§¦¨¨¦¨¥§¦¨©
õò éìëc éì ÷etéúå .àúàc àeä íB÷î dì òBa÷ì¦§©¨¨©£¨§¥¦¦§¦¥
àì úçðì éeNòä õò éìk ìëå ,àeä úçðì éeNòä¤¨§©©§¨§¦¥¤¨§©©Ÿ

àîòè éàî ,ànhî¯àéîec÷Nc÷N äî ,ïðéòa ¦©¥©©§¨§¨§©¨¥©©©
àìî ìèìhéîí÷éøå¯?í÷éøå àìî ìèìhéî ìk óà ¦©§¥¨¥§¥¨©¨¦©§¥¨¥§¥¨

,àeä í÷éøå àìî ìèìhéî éîð éàä.Lé÷ì Léøãk ©©¦¦©§¥¨¥§¥¨¦§¥¨¦
øîàc"øBähä ïçìMä ìò" :áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø §¨©¥¨¦©¦§¦©©ª§¨©¨

¯úçðì éeNòä õò éìk ?éànàå .àîè àeäL ììkî¦§¨¤¨¥§©©§¦¥¤¨§©©
ïéäéaânL ãnìî àlà !äàîeè ìa÷î Bðéàå ,àeä§¥§©¥§¨¤¨§©¥¤©§¦¦

,BúBàïéàøîeíéøîBàå ,íéðtä íçì íéìâø éìBòì Ba ©§¦§¥§¨¦¤¤©¨¦§§¦
B÷eléñ ,íB÷nä éðôì íëúaéç eàø :íäì.Bøecéñk ¨¤§¦©§¤¦§¥©¨¦§¦

íçìa äNòð ìBãb ñð :éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦¥¨©£¨§¤¤
íéðtä¯íçì íeNì :øîàpL ,B÷eléñ Ck Bøecéñk ©¨¦§¦¨¦¤¤¡©¨¤¤

,éetéö íeMî éì ÷etéúå ."Bç÷lä íBéa íBç:ïðúäc §¦¨§§¥¦¦¦§¨§©
ïçìMäé÷tìecäåeúçôpLïtéçL Bà,LééLaøéiLå ©ª§¨§©§©¦¤¦§£¤¦¨§©¦§¦¥

úBñBk úçðä íB÷î íäa¯:øîBà äãeäé éaø .àîè ¨¤§£¨©¨¥©¦§¨¥
úçðä íB÷î.úBëéúçäíéhL éöò éðàL àîéz éëå §£¨©©£¦§¦¥¨¨¥£¥¦¦

éìèa àìå éáéLçc¯àçéðä,Lé÷ì Léøìàì :øîàc ©£¦¦§¨¨§¦¨¦¨§¥¨¦§¨©Ÿ
éìëa àlà eðLíébìñëàïéàaäúðéãnîìáà ,íiä ¨¤¨¦§¥©§§©¦©¨¦¦§¦©©¨£¨

éìëaíéîñî¯,ïðçBé éaøì àlà .øétL ,éìèa àì ¦§¥©§¦¨¨§¦©¦¤¨§©¦¨¨
àkéà éàî ,éìèa éîð íéîñî éìëa eléôà :øîàc§¨©£¦¦§¥©§¦©¦¨§¦©¦¨

ïàk :àîéz éëå ?øîéîì¯ïàk ,ãîBò éetéöa¯dépéî àòa àä ,ãîBò BðéàL éetéöaLéø §¥©§¦¥¨¨§¦¥¨§¦¤¥¥¨§¨¦¥¥
úà äôBça ,ãîBò BðéàL éetéöa Bà ãîBò éetéöa :ïðçBé éaøî Lé÷ìBðéàLa Bà åéæaæáì ¨¦¥©¦¨¨§¦¥§¦¤¥¥§¤¤§¦§§¨§¤¥

,åéæaæáì úà äôBç,ãîBò BðéàL éetéöa àðL àìå ,ãîBò éetéöa àðL àì :déì øîàå ¤¤§¦§§¨©£©¥¨§¨§¦¥§¨§¨§¦¤¥¥
ïçìL éðàL :àlà !åéæaæáì úà äôBç BðéàLa àðL àìå åéæaæáì úà äôBça àðL àì̈§¨§¤¤§¦§§¨§Ÿ§¨§¤¥¤¤§¦§§¨¤¨¨¥ª§¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר יום הולדתו... בטח ביום הש"ק הבע"ל ישתדל לעלות לתורה ולחזור 

בסעודה שלישית מאמר דא"ח )ואם השומעים אינם מורגלים עוד לשמוע תורת דא"ח הרי אין מחוייב 

לגלות שאומר הוא חסידות ובלבד שהענין יעשה( ובמשך היום דיום הולדתו יתן לפני תפלת שחרית וכן 

לפני תפלת מנחה איזה סכום לצדקה ויאמר ספר תהלים אחד.

בברכה והצלחה בתלמידים לנטוע בהם תורה ויראת שמים ולהסתדרות בקרוב.



c"agקסד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ãéøö ïéà äøèôäa ìáà Ba ïéøB÷ ïéà úçà úBà elôà øñçä äøBz øôqL ét ìò óààéápä àäiL C ©©¦¤¥¤¨¤¨¥£¦©©¥¦£¨§©§¨¨¥¨¦¤§¥©¨¦
(áúëaL íéøác ät-ìòa àø÷é àlL éãk) da ïéøéèôîL äLøôa éc àlà íìL øôñ Ba íéøéèôîL¤©§¦¦¥¤¨¥¤¨©§¨¨¨¤©§¦¦¨§¥¤Ÿ¦§¨§©¤§¨¦¤¦§¨
Bà ìéåbä ìò eðéäc àøîbä éîëç éîéa íéàéápä éøôñ úáéúk ètLîk äáúk Bðéà Bæ äLøt íb íà óàå§©¦©¨¨¨¥§ª¨§¦§©§¦©¦§¥©§¦¦¦¥©§¥©§¨¨§©§©©§¦

à"òø ïîéñ ã"éa áeúkL Bîk äøBz øôñk äìéìâa éeNòå äøBäè äîäa øBò ìL óìwä ìò18ïë ét ìò óà ©©§¨¤§¥¨§¨§¨¦§¦¨§¥¤¨§¤¨§¦¨©©¦¥
eð÷zL Bîk øLk øôña äeàø÷iL ììk äð÷úð àì äøèôääL (íäéîéa óà) da øéèôäì íéìBëé (eéä)¨§¦§©§¦¨©¦¥¤¤©©§¨¨Ÿ¦§§¨§¨¤¦§§¨§¥¤¨¥§¤¦§
áBzëì øeñà äéä íäéîéaL óàå ät-ìò dúBø÷ì øeñàL àlà øLk äøBz øôña úBø÷ì äøBzä úàéø÷a¦§¦©©¨¦§§¥¤¨¨¥¤¨¤¨¦§¨©¤§©¤¦¥¤¨¨¨¦§
Bîk íéáeúëe íéàéápî ïäL ïéa äøBzä ïî ïäL ïéa íìL øôñ ïðéàL ìk ïîöò éðôa úBiLøt úBiLøt©§¦©§¦¦§¥©§¨¨¤¥¨¥¤¨¥¥¤¥¦©¨¥¤¥¦§¦¦§¦§

â"ôø ïîéñ ã"éa áeúkL19EúøBz eøôä 'äì úBNòì úò íeMî úBøèôä áBzëì eøézä ïë ét ìò óà20 ¤¨§¦¨©©¦¥¦¦¦§©§¨¦¥©£©¥¥¨¤
.éøîâì äøèôää úàéøwî eìhaúéå íéîìL íéàéáð íäì úBð÷ì øeaö ìk ãéa úìëé ïéàL¤¥§Ÿ¤§©¨¦¦§¨¤§¦¦§¥¦§¦§©§¦§¦©©©§¨¨§©§¥

ìBæa íéøôqäå ñeôcä úëàìî úélbúðL åLëòL óàå[gúBøèôää áBzëì Bà ñétãäì øzî ïë ét ìò óà §©¤©§¨¤¦§©¥§¤¤©§§©§¨¦§©©¦¥ª¨§©§¦¦§©©§¨
ïãáìa[húBNòì úò íeMî àlà Ba úBø÷ì øzî äéäé àì øépä ìò íìL àéáð øôñ eñétãé íà óàL éôì ¦§©¨§¦¤©¦©§¦¥¤¨¦¨¥©©§¨Ÿ¦§¤ª¨¦§¤¨¦¥©£
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`zax `zkld
ìåæá íéøôñäå [ç מתוך בקריאה איסורים ג' ישנם -

החומש:
íìù.א) øôñ àìå úåéùøô úåéùøô úñôãä
(á על בדיו שלא שבכתב תורה הדפסת או כתיבת

הקלף.
(â מתוך שלא בעלֿפה שבכתב תורה דברי קריאת

הכתב.
ההפטרה  קריאת לצורך הותרו הראשונים האיסורים ב'

וגו' לה' לעשות עת משום - הגמרא חכמי ,21בימי
ולכאורה  שלם ספר להדפיס בקלות שניתן אף ובימינו
ניתן  לא מ"מ נפרדות, פרשיות הדפסת להתיר אין

עומד  וההיתר הקלף, על בדיו בקלות זאת לעשות
במקומו  .22איפוא

כל  כתב מתוך בקריאה די השלישי; האיסור ולגבי
צריך  ואין בע"פ, קריאה מאיסור להמנע כדי שהוא

דוקא. 'ספר' דין לזה שיהיה
ïãáìá úåøèôää [è''וגו לה' לעשות 'עת של ההיתר -

שלא  או שלם, בספר שלא ההפטרה כתיבת לצורך בא
חובת  ידי הציבור הוצאת לצורך אבל וכו', הקלף על
ההפטרה  ברכות לברך מנת על וכן ההפטרה, שמיעת

ספר  דין לזה שיהיה כלל צריך לכתחילה 23אין ואפילו ,
מתוך  ההפטרה לקרוא .25החומש 24יכולים

zetqede mipeiv
לידינו.18) הגיע לא בשוע"ר זה סימן

ÈÒ"·וב  „Ï˘ ÔÓÈÒ ליכתב ניתנו לא התלמוד חכמי בימי :
כ"ד  ואף ... שבעלֿפה תורה לא אבל ספרים כ"ד אלא
ובכתב  טהורה בהמה עור על אלא ליכתב ניתנו לא ספרים
או  בכתב ולא הנייר על לא אבל ובדיו הקודש ולשון אשורי
לשון  או בכתב נכתבו ואם . . צבעונים במיני ולא אחר לשון
אבל  בימיהם זה וכל בהם... לקרות אסור בחול אפילו אחר
לכתוב  ... התירו תורתך הפרו לה' לעשות עת משום עכשיו
הנייר  על כתב ובכל לשון וכל תרגום ספרים כ"ד אפילו
הכל  אין וגם אשורית לכתוב יכול אדם כל שאין מפני
הקלף. לקנות הכל ביד ספק אין וגם הקודש לשון מבינים

ס"ב:19) שם ובשו"ע לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סימן
(היינו  פרשיות בה שיהיו עצמה בפני מגילה יכתוב לא

שלם). ספר שאינן
קכו.20) קיט, תהלים
להדפיס 21) הותר וגו' לה' לעשות עת משום ובימינו

שלד  מסימן כדלעיל ההפטרה, לצורך שלא אפילו תושב"כ
סי"ב.

עת 22) של להיתר נזקקים שלם בספר כשקוראים שגם כיון
דוקא  שלם ספר להדפיס החמירו לא שוב וגו' לה' לעשות
אין  שלם בספר שבקריאה הסוברים על בזה רבינו ונחלק
הקלף  על בדיו נכתב לא אם אף מיוחדים להיתרים נזקקים

א). ס"ק (קו"א
ההפטרה, לצורך שלא אפילו להדפיס שהתירו בימינו וה"ה

פרשיות. פרשיות להדפיס שמותר
פרשיות 23) לכתוב מותר אם שאף התורה כקריאת ואינו

להוציא  כדי גלול קלף ע"ג דיו ספר שיהיה צריך מ"מ בפ"ע
התורה. ברכות עליו לברך וכדי י"ח הרבים

האיסור 24) ולולא א. סוס"ק ובקו"א הסעיף בתחלת כנ"ל
לקרוא  אפשר היה שבכתב דברים של בע"פ קריאה של

בע"פ. ההפטרה
(25˜"Î :‰¯ËÙ‰‰ ˙‡È¯˜· Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙‚‰‰

˜„ˆ ÁÓˆ‰ ¯"ÂÓ„‡ נרשם (כן שלם. מתנ"ך ההפטרה אמר
השלם  התנ"ך כריכת בבטנת נ"ע מוהריי"ץ אדמו"ר בכתי"ק
ההפטרה, את קורא היה הצמחֿצדק אדמו"ר כ"ק שבו
א"א  בפמ"ג (הובא רבה האלי' כדעת להחמיר שרצה וייתכן

c"ag i`iyp epizeax zxezn

Lé äáúkä Bà úñtãðä Bæ äøèôäa íà óàå äìéìâa éeNò Bðéàå äøBäè äîäa øBò ìò BðéàL ïåék 'äì©¥¨¤¥©§¥¨§¨§¥¨¦§¦¨§©¦§©§¨¨©¦§¤¤©§ª¨¥
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â"î÷ ïîéñ ïiò) ät-ìòa íøîàì éàMø26:( ©©§¨§¨§©¤©¥¦¨
ד  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן
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2

3

zetqede mipeiv
הנדפסין. שלם נביאים בס' שיקראו שעדיף הסימן) ריש
הנ"ל, כי"ק צילום רלט ע' הגנזים מבית באלבום וראה
התנ"ך  ספר על הצ"צ ציין בהם מקומות כמה ורשימת

היום. כמנהגנו שאינה הפטרה לקריאת
¯"ÂÓ„‡ ˜"Î תורה") שלו החומש מתוך ההפטרה קורא היה

נשיאותו, שנות תקופת בתחילת מנהגו היה (כן תמימה")
מצולם) דף מתוך ההפטרה קורא היה האחרונות ובשנים
שאין  מוכח שמשוע"ר ולהעיר .40 עמ' ש"ק הליכות (לקט

כ'דבר  נחשב עניין ובכל והצילום הדפוס סוגי בין לחלק
כפי  דלא שבקדושה' 'דבר דין לזה צריך אין שהרי שבכתב'

שונים). במקומות שהעירו
אפשר 26) כשאי והיינו לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סימן

אפרים  ובשערי חסרון. ללא ספר לו שאין כגון אחר בעניין
באם  בע"פ ההפטרה כל לקרוא להתיר כתב ס"ב ט' שער

בכתב. ההפטרה להם אין

•
zay zekld - jexr ogley

ולא ‡ לארץ המוץ שיפול בכברה התבן את כוברין אין
כבורר  זה שהרי המוץ שירד כדי גבוה במקום יניחנו
נופל  שהמוץ ואע"פ האבוס לתוך ונותנו בכברה נוטלו אבל
ולא  לכך מכוין שאינו כיון הכברה נקבי דרך מאליו לפעמים

מותר: הוא רישיה פסיק

משער · אלא בהמתו לפני לתת שעורים אדם ימדוד לא
דחול  עובדין משום אסורה שהמדידה מפני דעתו באומד

ש"ו: בסי' שנתבאר כמו וממכר מקח במקום שלא אף

שאינן ‚ מדברים הוא שהמורסן שכ"א בסי' נתבאר כבר
מן  פטור שהוא אומרים יש בשבת גבלו ואם גיבול בני
או  לבהמה מורסן לגבול סופרים מדברי אסור אבל התורה
מעט  לגבלו כגון שינוי ע"י אלא בחול כדרכו לתרנגולים
שלא  אלא אחת בבת הרבה אפילו או שם שנתבאר כמו מעט
מעביר  אלא בחול כדרכו לתוכו המים שנתן אחר בידו ימרס
שיתערב  עד פעמים כמה אפילו וערב שתי מקל או תרווד בו
המקל  או התרווד יסבב ולא בידו ממרס שאינו שכיון יפה
שינוי  זה הרי וערב שתי מעבירו אלא בחול כדרכו בסביב
יפה  שיתערב עד כלי אל מכלי לנערו כן גם ומותר גמור
ואפילו  כור אפילו אחד בכלי זו בדרך המורסן לערב ומותר
בכלים  אותו ומחלק היום לבהמותיו שצריך מה כפי כוריים

ובהמה. בהמה כל לפני ונותן הרבה

ואפילו  התורה מן חייב המורסן שהמגבל האומרים ולדברי
זהו  המים נתינת כי חייב גיבול בלא בלבד מים בנתינת
בשבת  למורסן מים ליתן אסור שם שנתבאר כמו גיבולו
אין  אזי שבת מערב המים בו נתן אם אלא שינוי ע"י אפילו
סופרים  מדברי אלא התורה מן איסור בשבת בגיבולו
שיש  שם נתבאר וכבר שנתבאר זו בדרך שינוי ע"י והתירוהו

נוהגין: וכן זו כסברא להחמיר

להתירן „ מותר מקומות וג' בב' שאגדו שבלים של קשים
של  קשר אינו אם הבהמה מהם שתאכל כדי בשבת
שעושים  כדרך בידים בהם לשפשף אסור אבל קיימא

דבר  שכל מפני לאכלם נוחים שיהו כדי בהמה  באוכלי
אסור  תיקון בלא לאכילה ראוי שהוא דהיינו אוכל שהוא
דבר  אבל בעלמא לתענוג יותר ולתקנו להכשירו בו לטרוח
תיקון  איזה בלא לאכילה ראוי שאינו דהיינו אוכל שאינו
עצים  כגון אוכל ולעשותו לתקנו מותר מלאכה סרך בו שאין
לבהמה  אותם מאכילין ויש יום מבעוד האילן מן שקצצן
שאינם  להאכילם בידים בהם ומשפשפים לחים בעודם
דלועים  וכן בשבת לשפשפם מותר שפשוף בלא ראויים
יכולה  שאינה הבהמה לפני לחתכם מותר קשים שהם
אם  אבל יום מבעוד שנתלשו והוא חתיכה בלא לאכלם
אסורים  לעצמו שתלשן נכרי ע"י אפילו בשבת נתלשו

שכ"ה: בסי' שיתבאר כמו בטלטול

ואין ‰ היום נתנבלה אפילו הכלבים לפני נבילה מחתכין
מבעוד  כלל חולה היתה לא אפילו מוקצה משום בה
מפני  יום מבעוד לכלבים כלל עליה דעתו היה שלא יום
כן  אם אלא ממנו דעתו אדם שהסיח בדבר מוקצה שאין

ש"י. בסי' שנתבאר כמו בידים דחאו

לאכלה  להם אפשר שאי הקשה בנבלה אמורים דברים במה
חתיכה  בלא הדחק ע"י להם נאכלת ואפילו חתיכה בלא
(ועיין  למעלה שנתבאר כמו יותר להם לחתכה לטרוח מותר
לפני  דק דק חי בשר לחתוך מותר אם שכ"א (ס)סי'

העופות).

דקה  בין גסה בין בהמה לפני וחרובים שחת חותכים אין וכן
בזה: כיוצא כל וכן חתיכה בלא להם ראויים שהם מפני

Â כל הרבה בידו שמאכילו דהיינו הגמל את אובסין אין
שלא  טורח שזהו כאבוס מעיו בני שמרחיבים עד כך
בגרונו  מאכל לו שדורס דהיינו דורסים ולא היום לצורך
אבל  יותר טורח ג"כ שזהו להחזירו יכול הגמל שאין למקום
יכול  שהוא למקום המאכל לתחוב דהיינו אותו מלעיטים
דהיינו  אותם מאמרין אין העגלים וכן כשירצה להחזירו
למקום  מלעיטין אבל להחזירו יכולים שאינן למקום לתחוב
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`zax `zkld
ìåæá íéøôñäå [ç מתוך בקריאה איסורים ג' ישנם -

החומש:
íìù.א) øôñ àìå úåéùøô úåéùøô úñôãä
(á על בדיו שלא שבכתב תורה הדפסת או כתיבת

הקלף.
(â מתוך שלא בעלֿפה שבכתב תורה דברי קריאת

הכתב.
ההפטרה  קריאת לצורך הותרו הראשונים האיסורים ב'

וגו' לה' לעשות עת משום - הגמרא חכמי ,21בימי
ולכאורה  שלם ספר להדפיס בקלות שניתן אף ובימינו
ניתן  לא מ"מ נפרדות, פרשיות הדפסת להתיר אין

עומד  וההיתר הקלף, על בדיו בקלות זאת לעשות
במקומו  .22איפוא

כל  כתב מתוך בקריאה די השלישי; האיסור ולגבי
צריך  ואין בע"פ, קריאה מאיסור להמנע כדי שהוא

דוקא. 'ספר' דין לזה שיהיה
ïãáìá úåøèôää [è''וגו לה' לעשות 'עת של ההיתר -

שלא  או שלם, בספר שלא ההפטרה כתיבת לצורך בא
חובת  ידי הציבור הוצאת לצורך אבל וכו', הקלף על
ההפטרה  ברכות לברך מנת על וכן ההפטרה, שמיעת

ספר  דין לזה שיהיה כלל צריך לכתחילה 23אין ואפילו ,
מתוך  ההפטרה לקרוא .25החומש 24יכולים

zetqede mipeiv
לידינו.18) הגיע לא בשוע"ר זה סימן

ÈÒ"·וב  „Ï˘ ÔÓÈÒ ליכתב ניתנו לא התלמוד חכמי בימי :
כ"ד  ואף ... שבעלֿפה תורה לא אבל ספרים כ"ד אלא
ובכתב  טהורה בהמה עור על אלא ליכתב ניתנו לא ספרים
או  בכתב ולא הנייר על לא אבל ובדיו הקודש ולשון אשורי
לשון  או בכתב נכתבו ואם . . צבעונים במיני ולא אחר לשון
אבל  בימיהם זה וכל בהם... לקרות אסור בחול אפילו אחר
לכתוב  ... התירו תורתך הפרו לה' לעשות עת משום עכשיו
הנייר  על כתב ובכל לשון וכל תרגום ספרים כ"ד אפילו
הכל  אין וגם אשורית לכתוב יכול אדם כל שאין מפני
הקלף. לקנות הכל ביד ספק אין וגם הקודש לשון מבינים

ס"ב:19) שם ובשו"ע לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סימן
(היינו  פרשיות בה שיהיו עצמה בפני מגילה יכתוב לא

שלם). ספר שאינן
קכו.20) קיט, תהלים
להדפיס 21) הותר וגו' לה' לעשות עת משום ובימינו

שלד  מסימן כדלעיל ההפטרה, לצורך שלא אפילו תושב"כ
סי"ב.

עת 22) של להיתר נזקקים שלם בספר כשקוראים שגם כיון
דוקא  שלם ספר להדפיס החמירו לא שוב וגו' לה' לעשות
אין  שלם בספר שבקריאה הסוברים על בזה רבינו ונחלק
הקלף  על בדיו נכתב לא אם אף מיוחדים להיתרים נזקקים

א). ס"ק (קו"א
ההפטרה, לצורך שלא אפילו להדפיס שהתירו בימינו וה"ה

פרשיות. פרשיות להדפיס שמותר
פרשיות 23) לכתוב מותר אם שאף התורה כקריאת ואינו

להוציא  כדי גלול קלף ע"ג דיו ספר שיהיה צריך מ"מ בפ"ע
התורה. ברכות עליו לברך וכדי י"ח הרבים

האיסור 24) ולולא א. סוס"ק ובקו"א הסעיף בתחלת כנ"ל
לקרוא  אפשר היה שבכתב דברים של בע"פ קריאה של

בע"פ. ההפטרה
(25˜"Î :‰¯ËÙ‰‰ ˙‡È¯˜· Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙‚‰‰

˜„ˆ ÁÓˆ‰ ¯"ÂÓ„‡ נרשם (כן שלם. מתנ"ך ההפטרה אמר
השלם  התנ"ך כריכת בבטנת נ"ע מוהריי"ץ אדמו"ר בכתי"ק
ההפטרה, את קורא היה הצמחֿצדק אדמו"ר כ"ק שבו
א"א  בפמ"ג (הובא רבה האלי' כדעת להחמיר שרצה וייתכן
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Lé äáúkä Bà úñtãðä Bæ äøèôäa íà óàå äìéìâa éeNò Bðéàå äøBäè äîäa øBò ìò BðéàL ïåék 'äì©¥¨¤¥©§¥¨§¨§¥¨¦§¦¨§©¦§©§¨¨©¦§¤¤©§ª¨¥
äzà éà áúëaL íéøác íeMî øeqà ïéàL ïéðòa àeä íà ät-ìòa ïBøqçä àøB÷ úBáz äaøä ïBøqç dä¦¨©§¥¥¥©¦¨§©¤¦§¦§¨¤¥¦¦§¨¦¤¦§¨¦©¨

â"î÷ ïîéñ ïiò) ät-ìòa íøîàì éàMø26:( ©©§¨§¨§©¤©¥¦¨
ד  סעיף וברכותיה ההפטרה דין רפד סימן

1

2

3

zetqede mipeiv
הנדפסין. שלם נביאים בס' שיקראו שעדיף הסימן) ריש
הנ"ל, כי"ק צילום רלט ע' הגנזים מבית באלבום וראה
התנ"ך  ספר על הצ"צ ציין בהם מקומות כמה ורשימת

היום. כמנהגנו שאינה הפטרה לקריאת
¯"ÂÓ„‡ ˜"Î תורה") שלו החומש מתוך ההפטרה קורא היה

נשיאותו, שנות תקופת בתחילת מנהגו היה (כן תמימה")
מצולם) דף מתוך ההפטרה קורא היה האחרונות ובשנים
שאין  מוכח שמשוע"ר ולהעיר .40 עמ' ש"ק הליכות (לקט

כ'דבר  נחשב עניין ובכל והצילום הדפוס סוגי בין לחלק
כפי  דלא שבקדושה' 'דבר דין לזה צריך אין שהרי שבכתב'

שונים). במקומות שהעירו
אפשר 26) כשאי והיינו לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סימן

אפרים  ובשערי חסרון. ללא ספר לו שאין כגון אחר בעניין
באם  בע"פ ההפטרה כל לקרוא להתיר כתב ס"ב ט' שער

בכתב. ההפטרה להם אין

•
zay zekld - jexr ogley

ולא ‡ לארץ המוץ שיפול בכברה התבן את כוברין אין
כבורר  זה שהרי המוץ שירד כדי גבוה במקום יניחנו
נופל  שהמוץ ואע"פ האבוס לתוך ונותנו בכברה נוטלו אבל
ולא  לכך מכוין שאינו כיון הכברה נקבי דרך מאליו לפעמים

מותר: הוא רישיה פסיק

משער · אלא בהמתו לפני לתת שעורים אדם ימדוד לא
דחול  עובדין משום אסורה שהמדידה מפני דעתו באומד

ש"ו: בסי' שנתבאר כמו וממכר מקח במקום שלא אף

שאינן ‚ מדברים הוא שהמורסן שכ"א בסי' נתבאר כבר
מן  פטור שהוא אומרים יש בשבת גבלו ואם גיבול בני
או  לבהמה מורסן לגבול סופרים מדברי אסור אבל התורה
מעט  לגבלו כגון שינוי ע"י אלא בחול כדרכו לתרנגולים
שלא  אלא אחת בבת הרבה אפילו או שם שנתבאר כמו מעט
מעביר  אלא בחול כדרכו לתוכו המים שנתן אחר בידו ימרס
שיתערב  עד פעמים כמה אפילו וערב שתי מקל או תרווד בו
המקל  או התרווד יסבב ולא בידו ממרס שאינו שכיון יפה
שינוי  זה הרי וערב שתי מעבירו אלא בחול כדרכו בסביב
יפה  שיתערב עד כלי אל מכלי לנערו כן גם ומותר גמור
ואפילו  כור אפילו אחד בכלי זו בדרך המורסן לערב ומותר
בכלים  אותו ומחלק היום לבהמותיו שצריך מה כפי כוריים

ובהמה. בהמה כל לפני ונותן הרבה

ואפילו  התורה מן חייב המורסן שהמגבל האומרים ולדברי
זהו  המים נתינת כי חייב גיבול בלא בלבד מים בנתינת
בשבת  למורסן מים ליתן אסור שם שנתבאר כמו גיבולו
אין  אזי שבת מערב המים בו נתן אם אלא שינוי ע"י אפילו
סופרים  מדברי אלא התורה מן איסור בשבת בגיבולו
שיש  שם נתבאר וכבר שנתבאר זו בדרך שינוי ע"י והתירוהו

נוהגין: וכן זו כסברא להחמיר

להתירן „ מותר מקומות וג' בב' שאגדו שבלים של קשים
של  קשר אינו אם הבהמה מהם שתאכל כדי בשבת
שעושים  כדרך בידים בהם לשפשף אסור אבל קיימא

דבר  שכל מפני לאכלם נוחים שיהו כדי בהמה  באוכלי
אסור  תיקון בלא לאכילה ראוי שהוא דהיינו אוכל שהוא
דבר  אבל בעלמא לתענוג יותר ולתקנו להכשירו בו לטרוח
תיקון  איזה בלא לאכילה ראוי שאינו דהיינו אוכל שאינו
עצים  כגון אוכל ולעשותו לתקנו מותר מלאכה סרך בו שאין
לבהמה  אותם מאכילין ויש יום מבעוד האילן מן שקצצן
שאינם  להאכילם בידים בהם ומשפשפים לחים בעודם
דלועים  וכן בשבת לשפשפם מותר שפשוף בלא ראויים
יכולה  שאינה הבהמה לפני לחתכם מותר קשים שהם
אם  אבל יום מבעוד שנתלשו והוא חתיכה בלא לאכלם
אסורים  לעצמו שתלשן נכרי ע"י אפילו בשבת נתלשו

שכ"ה: בסי' שיתבאר כמו בטלטול

ואין ‰ היום נתנבלה אפילו הכלבים לפני נבילה מחתכין
מבעוד  כלל חולה היתה לא אפילו מוקצה משום בה
מפני  יום מבעוד לכלבים כלל עליה דעתו היה שלא יום
כן  אם אלא ממנו דעתו אדם שהסיח בדבר מוקצה שאין

ש"י. בסי' שנתבאר כמו בידים דחאו

לאכלה  להם אפשר שאי הקשה בנבלה אמורים דברים במה
חתיכה  בלא הדחק ע"י להם נאכלת ואפילו חתיכה בלא
(ועיין  למעלה שנתבאר כמו יותר להם לחתכה לטרוח מותר
לפני  דק דק חי בשר לחתוך מותר אם שכ"א (ס)סי'

העופות).

דקה  בין גסה בין בהמה לפני וחרובים שחת חותכים אין וכן
בזה: כיוצא כל וכן חתיכה בלא להם ראויים שהם מפני

Â כל הרבה בידו שמאכילו דהיינו הגמל את אובסין אין
שלא  טורח שזהו כאבוס מעיו בני שמרחיבים עד כך
בגרונו  מאכל לו שדורס דהיינו דורסים ולא היום לצורך
אבל  יותר טורח ג"כ שזהו להחזירו יכול הגמל שאין למקום
יכול  שהוא למקום המאכל לתחוב דהיינו אותו מלעיטים
דהיינו  אותם מאמרין אין העגלים וכן כשירצה להחזירו
למקום  מלעיטין אבל להחזירו יכולים שאינן למקום לתחוב
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הדין  וכן לפטמן כדי שכוונתו אע"פ להחזירו שיכולים
למקום  בפיהם המאכל לתחוב שמותר ותרנגולים באווזין

בייתיות: ביונים וכן להחזירו שיכולים

Ê לטרוח התירו בבית הגדלות חיות או עופות שאר וכן
אין  אבל עליך שמזונתן מפני ומים מזונות להם ליתן

לדבורים  מזונות ולא מים עלייה נותנין ויוני שובך ליוני ולא
עליך  מזונתן שאין מפני אסור לפניהם להשליך ואפילו

בשדה. ואוכלים שיוצאים

כלב  ואפילו עליך שמזונותיו כלב לפני מזונות נותנין אבל
יש  מצוה קצת מקום מכל בביתו מגדלו שאינו הפקר של
שמזונותיו  על עליו חס הקב"ה שהרי מזונות מעט לו ליתן

ימים. ג' במעיו אכילתו ומשהה מועטים

עליך  מזונותיו שאין מפני חזיר לפני מזונות נותנין אין אבל
חזירים: שמגדל מישראל האיש ארור אמרו שהרי

אֿז  סעיפים בשבת לבהמה מאכל הכנת דיני שכד סימן ב חלק

•
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לעיל  שהובא במה הביאור את ירחיב [ועתה

זרה:] כעבודה היא הרוח שגסות בקיצור,

ì"åçáù ìàøùé ì"æø øîàî [ùåøéô] åäæå
õøà éë ,'åë [ïä äøäèá äøæ äãåáò éãáåò]
,ìåèéáå äòðëä ïåùì ,ïòðë õøà '÷ð ìàøùé
àåä ùéå çåøä úåñâ úðéçáá àåäùë ë"àùî

.íä äøäèá íéáëåë úãåáò éãáåò åîë
את  (שמחשיב הרוח גסות בין הקשר [וביאור

הפשוט, מובנה לפי כוכבים לעבודת ליש) עצמו

כו':] ומזלות לכוכבים שמשתחווה

úéàøå ù"îë àåä úåìæîå íéáëåë éãáåò ïéðòù
,'åë íäì úéåçúùäå 'åë çøéä úàå ùîùä úà
áéúë äðä[ã ,àéä íäì äàååçúùää úáéñ]å
úåàåáúì òéôùî ùîùäù ,ùîù úåàåáú ãâîî
íä] úåìæîä íäù íéîùä àáö ìë ïëå ,õøàä
êì ïéà [øîàîë ,õøàä úåàåáúì úåéç íéòéôùî
àìà ,'åë äìòîìî ìæî åì ïéàù äèîìî áùò
ùéì íúåà íéáùçîù éðôî øåñà íäì 'éåçúùäù
íúòôùä ïéà úîàáå ,íéòéôùîä íäù øáãå
ìòå íäáù äòôùää éìë íäù àìà íîöò ãöî

.äòôùää úøáåò íãé
עובר  שעלֿידם והמזלות השמים צבא כל
ביד  גרזן כמו אלא אינם הנבראים אל האלקי השפע
אלא  להגרזן ומודים משבחים שאין בו, החוצב
מקור  להקב"ה רק ומשתחווים מודים וכך להחוצב,

השפע. עובר שעלֿידו ל"כלי" ולא השפע,

ùéì äîöò äùåòù íéáëåë úãåáò ìë ïëå
.àäìàã àäìà äéì åø÷ã àìà ,øáãå

שנותנים  הוא, זרה עבודה ענין ששורש ונמצא,
כלל. וכח ממשות בו אין שבאמת לדבר חשיבות

כופרים  כשאין גם הוא העבודהֿזרה ענין כלומר,
אפילו  אלא ח"ו, הוא לא לומר לגמרי בה'
ורק  דאלקייא" "אלקא הוא שהקב"ה כשמודים
שרי  (וכמו כח איזה יש למזלות שגם מאמינים
הרי  - המדינה) את לנהל המלך ע"י שנתמנו המלך

מקו  שנותנים לפי זרה, עבודה אחרת זו למציאות ם
הקב"ה. מלבד

,ìåèéá úðéçáá àéä äùåã÷ã àøèñ ë"àùî
.åãáìî ãåò ïéàù

åîöò áéùçäì åçåø úåñâ øçà êùîðù éî ë"àå
.äøäèá íéáëåë úãåáò ãáåòë àåä éøä ,ùéì

עצמו  את שמרגיש דבר שכל מובן מזה אשר
זו  הרי לעצמו) חשיבות איזו לו (שיש ל"יש"

בדקות. זרה" "עבודה

 ֿ עבודה עובדי לארץ שבחוץ ישראל ענין וזהו
כמה  יש לארץ שבחוץ דהיות הן, בטהרה זרה
ישראל  כבארץ (דלא האלקי השפע על הסתרים
אין  לפיכך בה"), אלקיך ה' 'עיני נאמר שעלי'
הישות  והרגש שם, בגילוי כ"כ יתברך אחדותו
"בטהרה", זרה עבודה של ענין הוא לארץ בחוץ

ב"דקות". כלומר

(היפך  ל"יש" עצמו שמרגיש מי שכל ונמצא
בגדר  הוא וביטול), הכנעה לשון כנען", "ארץ ענין

בטהרה". עבודהֿזרה "עובד

שנראות  אדם בני להנהגות דוגמא ומפרט [והולך

הפנימי  תוכנן מצד אבל בכך, מה של כדברים לכאורה

" היא אלו הנהגות בגדר ישות (שסיבת הן הרי האדם) "

בטהרה " זרה :]"עבודה

øàôúäì ãåáë éãâá øçà êùîðù éî åðééäã
.íãà éðá éðôá
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ùã÷ éãâá úéùòå ,áéúë åìçðé íéîëç ãåáë éë
êùîðä ãåáëäù ,úøàôúìå ãåáëì êéçà ïøäàì
.ìåèéá úðéçáá àåä ,ä"î çë ,äîëç úðéçáì

שהם  כהונה כבגדי בקדושה, גם כבוד גדר יש
לשום  מביא אינו זה כבוד אבל ולתפארת", "לכבוד
רק  הוא שבזה הכבוד שהרי להכהן, ישות של רגש
זה  ועל כהונה. בבגדי שלו העבודה מחמת לה',
על  מורה דחכמה ינחלו", חכמים "כבוד נאמר
(בבחינת  חכם שהוא ומי מ"ה", "כח כנ"ל, ביטול

ליש. אותו עושה הכבוד אין ביטול)

àåä ùé àåäù æ"äåò ìù ãåáë øàù ë"àùî
.äôéì÷ã àøèñî

ìù äëøã àåä êë ì"æø åøîàù äî ïáåé äæáå
ïë äùåò äúà íà 'åë [ìëàú] çìîá úô äøåú
åäî ïáåî åðéà äøåàëìå ,'åë æ"äåòá êéøùà

.äæá æ"äåò[á øùåà]ä

äòðëää åáì ìà íéùé øùàëù ïéðòä àìà
ïåéìò âðåò åéìò äøåù äæáù ,'úé åéìà ìåèéáå
ìåãâ æ"äåò êì ïéà ,ì"ðë [ùîî 'ä ìò âðòúîù]
äáåùúá] úçà äòù äôé åøîà äæ ìòå ,äæî

.'åë [äæä íìåòá íéáåè íéùòîå
מעלה יש הזה בעולם ומצוות התורה גם בקיום

וכמובא  הבא, דעולם רוח וקורת הרוחני העונג על
השכינה, מזיו העונג רק הוא הבא דעולם לעיל
ממש" ה' על "להתענג זוכים התורה ידי על ואילו

שעה  יפה שלכן בהתגלות), נראה התענוג שאין (אף
חיי  מכל בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה אחת
בעסק  האדם על שורה זה עליון" "עונג כי העוה"ב,

דוקא. בעוה"ז התורה

(באופן  כדבעי התורה לימוד ידי שעל ונמצא,
לעונג  זוכה דוקא, בעוה"ז כו') תאכל במלח פת של

העליון. עונג ("אשריך"), אמיתי ואושר

לך  ש"אין דוקא, הזה" בעולם "אשריך וזהו
הזה  בעולם תענוג שום אין כי מזה", גדול עוה"ז

זה. עונג כמו

êéùîî éøä ,æ"äåò éâåðòú øçà êùîðùë ìáà
íéãâá" åîöò úà ùéáìîå äôéì÷ã àøèñ åéìò
åäåááñ úåôéì÷äù åáì ìà íéùéùëå ,"íéàåö

.ììë æ"äåòî âåðòú åì 'éäé àì
תאוות  אחרי ההמשכה שע"י יתבונן כשאדם
צואים" "בבגדים עצמו את "מלביש" העולם
להתענג  מאתו נמנע ובמילא אלקות על המסתירים
יתענג  לא שוב עליון), היותר התענוג (שהוא ה' על
מהתענוג  אותו (המונעים גשמיים מתענוגים

האמיתי).

åáì çîùé 'åë ìëàú çìîá úôùë ë"àùî
íéãâáîå äôéì÷ã àøèñî ùåáì åì ïéà éë ,ìâéå
'ä ìò" ÷ø àåä åâåðòú ìë àìéîáå] íéàåöä
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השניה ‰Â‰(פד) ומדרגה בחי' להבין יש מעתה
ומדה  גבול בבחי' אא"ס מעצמות הנמשך
איך  לכאורה פלא וזה כנ"ל א"ס בבחי' ולא דוקא
בעצם  שהוא אא"ס מעצמות ומדה גבול בחי' יומשך
שבחי' בע"ח ידוע הנה אך כו' ב"ג בלתי א"ס בבחי'

והחו  הקו ע"י המשכת שהוא אא"ס מעצמות שנמשך ט
שנסתלק  דהיינו תחלה אא"ס עצמות צמצום בחינת
ומהותו  בעצמותו ועלה ונכלל אא"ס עצמות ונכלל
מק"פ  כמו ונעשה כו') וזיו אור מבחי' (שלמעלה ממש
קו  בבחי' שהאיר הוא הזה הצמצום ואחר כו' וחלל
אא"ס  עצמות בחי' מצד הנה הדברים וביאור כו' וחוט

בבחי' שהוא מאחר הזה הצמצום לפני שהוא כמו ממש
כמו  ומדה שעור דרך כלל נמשך היה לא ממש א"ס
עשר  ספירות עשר במדה נאצל ולהיות הקו המשכת
פשוט  אור שהוא מאחר כי כו' י"א ולא עשר תשע ולא
אינו  הרי ממש א"ס בבחי' והוא הפשיטות בתכלית
אנון  מכל לאו וכמ"ש עדיין פרטית וספי' אור בגדר
בפרט  וספי' אור נמשך היה לא ממנו ע"כ כלל מדות
וראשיתן  לי"ס מקור להיות וחוט קו בחי' לא גם כלל
בפרטיהם  הספירות מקור להיות נמשך היה אם וגם כו'
רבוא  נמשך היה אלא ומדה שעור בבחי' נמשך היה לא
ובאופן  כלל ושעור קץ לאין וספירות אורות רבבות
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הדין  וכן לפטמן כדי שכוונתו אע"פ להחזירו שיכולים
למקום  בפיהם המאכל לתחוב שמותר ותרנגולים באווזין

בייתיות: ביונים וכן להחזירו שיכולים

Ê לטרוח התירו בבית הגדלות חיות או עופות שאר וכן
אין  אבל עליך שמזונתן מפני ומים מזונות להם ליתן

לדבורים  מזונות ולא מים עלייה נותנין ויוני שובך ליוני ולא
עליך  מזונתן שאין מפני אסור לפניהם להשליך ואפילו

בשדה. ואוכלים שיוצאים

כלב  ואפילו עליך שמזונותיו כלב לפני מזונות נותנין אבל
יש  מצוה קצת מקום מכל בביתו מגדלו שאינו הפקר של
שמזונותיו  על עליו חס הקב"ה שהרי מזונות מעט לו ליתן

ימים. ג' במעיו אכילתו ומשהה מועטים

עליך  מזונותיו שאין מפני חזיר לפני מזונות נותנין אין אבל
חזירים: שמגדל מישראל האיש ארור אמרו שהרי

אֿז  סעיפים בשבת לבהמה מאכל הכנת דיני שכד סימן ב חלק
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לעיל  שהובא במה הביאור את ירחיב [ועתה

זרה:] כעבודה היא הרוח שגסות בקיצור,

ì"åçáù ìàøùé ì"æø øîàî [ùåøéô] åäæå
õøà éë ,'åë [ïä äøäèá äøæ äãåáò éãáåò]
,ìåèéáå äòðëä ïåùì ,ïòðë õøà '÷ð ìàøùé
àåä ùéå çåøä úåñâ úðéçáá àåäùë ë"àùî

.íä äøäèá íéáëåë úãåáò éãáåò åîë
את  (שמחשיב הרוח גסות בין הקשר [וביאור

הפשוט, מובנה לפי כוכבים לעבודת ליש) עצמו

כו':] ומזלות לכוכבים שמשתחווה

úéàøå ù"îë àåä úåìæîå íéáëåë éãáåò ïéðòù
,'åë íäì úéåçúùäå 'åë çøéä úàå ùîùä úà
áéúë äðä[ã ,àéä íäì äàååçúùää úáéñ]å
úåàåáúì òéôùî ùîùäù ,ùîù úåàåáú ãâîî
íä] úåìæîä íäù íéîùä àáö ìë ïëå ,õøàä
êì ïéà [øîàîë ,õøàä úåàåáúì úåéç íéòéôùî
àìà ,'åë äìòîìî ìæî åì ïéàù äèîìî áùò
ùéì íúåà íéáùçîù éðôî øåñà íäì 'éåçúùäù
íúòôùä ïéà úîàáå ,íéòéôùîä íäù øáãå
ìòå íäáù äòôùää éìë íäù àìà íîöò ãöî

.äòôùää úøáåò íãé
עובר  שעלֿידם והמזלות השמים צבא כל
ביד  גרזן כמו אלא אינם הנבראים אל האלקי השפע
אלא  להגרזן ומודים משבחים שאין בו, החוצב
מקור  להקב"ה רק ומשתחווים מודים וכך להחוצב,

השפע. עובר שעלֿידו ל"כלי" ולא השפע,

ùéì äîöò äùåòù íéáëåë úãåáò ìë ïëå
.àäìàã àäìà äéì åø÷ã àìà ,øáãå

שנותנים  הוא, זרה עבודה ענין ששורש ונמצא,
כלל. וכח ממשות בו אין שבאמת לדבר חשיבות

כופרים  כשאין גם הוא העבודהֿזרה ענין כלומר,
אפילו  אלא ח"ו, הוא לא לומר לגמרי בה'
ורק  דאלקייא" "אלקא הוא שהקב"ה כשמודים
שרי  (וכמו כח איזה יש למזלות שגם מאמינים
הרי  - המדינה) את לנהל המלך ע"י שנתמנו המלך

מקו  שנותנים לפי זרה, עבודה אחרת זו למציאות ם
הקב"ה. מלבד

,ìåèéá úðéçáá àéä äùåã÷ã àøèñ ë"àùî
.åãáìî ãåò ïéàù

åîöò áéùçäì åçåø úåñâ øçà êùîðù éî ë"àå
.äøäèá íéáëåë úãåáò ãáåòë àåä éøä ,ùéì

עצמו  את שמרגיש דבר שכל מובן מזה אשר
זו  הרי לעצמו) חשיבות איזו לו (שיש ל"יש"

בדקות. זרה" "עבודה

 ֿ עבודה עובדי לארץ שבחוץ ישראל ענין וזהו
כמה  יש לארץ שבחוץ דהיות הן, בטהרה זרה
ישראל  כבארץ (דלא האלקי השפע על הסתרים
אין  לפיכך בה"), אלקיך ה' 'עיני נאמר שעלי'
הישות  והרגש שם, בגילוי כ"כ יתברך אחדותו
"בטהרה", זרה עבודה של ענין הוא לארץ בחוץ

ב"דקות". כלומר

(היפך  ל"יש" עצמו שמרגיש מי שכל ונמצא
בגדר  הוא וביטול), הכנעה לשון כנען", "ארץ ענין

בטהרה". עבודהֿזרה "עובד

שנראות  אדם בני להנהגות דוגמא ומפרט [והולך

הפנימי  תוכנן מצד אבל בכך, מה של כדברים לכאורה

" היא אלו הנהגות בגדר ישות (שסיבת הן הרי האדם) "

בטהרה " זרה :]"עבודה

øàôúäì ãåáë éãâá øçà êùîðù éî åðééäã
.íãà éðá éðôá
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ùã÷ éãâá úéùòå ,áéúë åìçðé íéîëç ãåáë éë
êùîðä ãåáëäù ,úøàôúìå ãåáëì êéçà ïøäàì
.ìåèéá úðéçáá àåä ,ä"î çë ,äîëç úðéçáì

שהם  כהונה כבגדי בקדושה, גם כבוד גדר יש
לשום  מביא אינו זה כבוד אבל ולתפארת", "לכבוד
רק  הוא שבזה הכבוד שהרי להכהן, ישות של רגש
זה  ועל כהונה. בבגדי שלו העבודה מחמת לה',
על  מורה דחכמה ינחלו", חכמים "כבוד נאמר
(בבחינת  חכם שהוא ומי מ"ה", "כח כנ"ל, ביטול

ליש. אותו עושה הכבוד אין ביטול)

àåä ùé àåäù æ"äåò ìù ãåáë øàù ë"àùî
.äôéì÷ã àøèñî

ìù äëøã àåä êë ì"æø åøîàù äî ïáåé äæáå
ïë äùåò äúà íà 'åë [ìëàú] çìîá úô äøåú
åäî ïáåî åðéà äøåàëìå ,'åë æ"äåòá êéøùà

.äæá æ"äåò[á øùåà]ä

äòðëää åáì ìà íéùé øùàëù ïéðòä àìà
ïåéìò âðåò åéìò äøåù äæáù ,'úé åéìà ìåèéáå
ìåãâ æ"äåò êì ïéà ,ì"ðë [ùîî 'ä ìò âðòúîù]
äáåùúá] úçà äòù äôé åøîà äæ ìòå ,äæî

.'åë [äæä íìåòá íéáåè íéùòîå
מעלה יש הזה בעולם ומצוות התורה גם בקיום

וכמובא  הבא, דעולם רוח וקורת הרוחני העונג על
השכינה, מזיו העונג רק הוא הבא דעולם לעיל
ממש" ה' על "להתענג זוכים התורה ידי על ואילו

שעה  יפה שלכן בהתגלות), נראה התענוג שאין (אף
חיי  מכל בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה אחת
בעסק  האדם על שורה זה עליון" "עונג כי העוה"ב,

דוקא. בעוה"ז התורה

(באופן  כדבעי התורה לימוד ידי שעל ונמצא,
לעונג  זוכה דוקא, בעוה"ז כו') תאכל במלח פת של

העליון. עונג ("אשריך"), אמיתי ואושר

לך  ש"אין דוקא, הזה" בעולם "אשריך וזהו
הזה  בעולם תענוג שום אין כי מזה", גדול עוה"ז

זה. עונג כמו

êéùîî éøä ,æ"äåò éâåðòú øçà êùîðùë ìáà
íéãâá" åîöò úà ùéáìîå äôéì÷ã àøèñ åéìò
åäåááñ úåôéì÷äù åáì ìà íéùéùëå ,"íéàåö

.ììë æ"äåòî âåðòú åì 'éäé àì
תאוות  אחרי ההמשכה שע"י יתבונן כשאדם
צואים" "בבגדים עצמו את "מלביש" העולם
להתענג  מאתו נמנע ובמילא אלקות על המסתירים
יתענג  לא שוב עליון), היותר התענוג (שהוא ה' על
מהתענוג  אותו (המונעים גשמיים מתענוגים

האמיתי).

åáì çîùé 'åë ìëàú çìîá úôùë ë"àùî
íéãâáîå äôéì÷ã àøèñî ùåáì åì ïéà éë ,ìâéå
'ä ìò" ÷ø àåä åâåðòú ìë àìéîáå] íéàåöä
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השניה ‰Â‰(פד) ומדרגה בחי' להבין יש מעתה
ומדה  גבול בבחי' אא"ס מעצמות הנמשך
איך  לכאורה פלא וזה כנ"ל א"ס בבחי' ולא דוקא
בעצם  שהוא אא"ס מעצמות ומדה גבול בחי' יומשך
שבחי' בע"ח ידוע הנה אך כו' ב"ג בלתי א"ס בבחי'

והחו  הקו ע"י המשכת שהוא אא"ס מעצמות שנמשך ט
שנסתלק  דהיינו תחלה אא"ס עצמות צמצום בחינת
ומהותו  בעצמותו ועלה ונכלל אא"ס עצמות ונכלל
מק"פ  כמו ונעשה כו') וזיו אור מבחי' (שלמעלה ממש
קו  בבחי' שהאיר הוא הזה הצמצום ואחר כו' וחלל
אא"ס  עצמות בחי' מצד הנה הדברים וביאור כו' וחוט

בבחי' שהוא מאחר הזה הצמצום לפני שהוא כמו ממש
כמו  ומדה שעור דרך כלל נמשך היה לא ממש א"ס
עשר  ספירות עשר במדה נאצל ולהיות הקו המשכת
פשוט  אור שהוא מאחר כי כו' י"א ולא עשר תשע ולא
אינו  הרי ממש א"ס בבחי' והוא הפשיטות בתכלית
אנון  מכל לאו וכמ"ש עדיין פרטית וספי' אור בגדר
בפרט  וספי' אור נמשך היה לא ממנו ע"כ כלל מדות
וראשיתן  לי"ס מקור להיות וחוט קו בחי' לא גם כלל
בפרטיהם  הספירות מקור להיות נמשך היה אם וגם כו'
רבוא  נמשך היה אלא ומדה שעור בבחי' נמשך היה לא
ובאופן  כלל ושעור קץ לאין וספירות אורות רבבות
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הנאצלים  וספי' אורות ומהות בגדר שאינו אחר ומהות
בא  היה והשפע האור שזה מאחר כו' ומדות חו"ב כמו
ומושלל  מדה בלתי שהוא ממש אא"ס עצמות מכח
שיומשך  כדי ע"כ אשר כו' וספי' אור מציאות  מכל
שעור  למדוד המדה קו בחי' שהוא וחוט קו בחי'
שיהיה  א"א כו' מי' כלול וי' פרטיות ע"ס בבחי' השפע
דהיינו  תחלה עצמותו אור צמצום בחי' ע"י כ"א זה
בבחי' יומשך אלא ממש א"ס בבחי' האור יומשך שלא
שהוא  הזה הקו בחי' נמשך ואז דוקא ומדה גבול
צמצום  ובחי' כו' בנאצלים ומדה שעור כל המודד
בבחי' נמשך שיהיה כדי והסתלקותו אא"ס עצמות
ב"ה  א"ס מעצמות ג"כ נמשך הכח זה ומדה שעור

עצמותו  אור לצמצם ג"כ זו בחי' בו ויש יכול כל שהוא
בחי' של הכח ענין והוא כו' א"ס בבחי' יומשך שלא
בעצמו  ששיער בעצמו תחלה שהיה והצמצום הדין
ומדה  גבול בבחי' והשפע האור פועל גלוי להיות בכח
שלפני  הצמצום בחינת עיקר והיינו א"ס בבחי' ולא
הורמנא  בריש המאמר בענין במ"א ומבואר כידוע הקו
דמלכא  דהורמנא עילאה בטהירו גליפו גליף דמלכא
קדום  רצון עליית בחי' שהוא ורשות רצון בחי' הוא
כו' סוכ"ע שנק' הצמצום שלפני אא"ס שבעצמות הנ"ל
הראשון  הצמצום בחי' שהוא וחקיקה גליפו גליף ובו
בבחי' ונמשך שנעשה עד הקו שלפני עילאה שבטהירו

וד"ל: כו' וחוט קו
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â טוב השבת ליום שיר מזמור ג"כ אומרים בשבת
מה  ע"ד הוא להודות טוב ופי' להוי', להודות
דאבא  מוחין מאיר בשבת כי כו', צפנת אשר טובך רב
שבאצי' אצילות ובחי' דאבי"ע בחי' ד' ג"כ בזה ויש
עתיקא  בחי' סדכ"ס התענוגים מקור בחי' גנוז בזה
ושבת  גנזי בבית לי יש טובה מתנה אמרז"ל ולכן ממש,
האריז"ל  בכתבי וז"ש הגנוז, אור ג"כ וזהו שמה
דווקא  ממוחין כי והוא חדשות, נשמות לידת שבשבת
ממש  חדשים ואורות מוחין נמשך שבאצי' חכמה בחי'
בחי' היינו השמש תחת חדש כל אין כי סוכ"ע, מבחי'
היינו  או"א מיחוד אבל דאצי', בז"א שמאיר הוי' שמש
מבחי' ממש חדשים מוחין נמשך בזה שבאצי' חו"ב
[ע"י] יום בכל נמשך ובחול הסוכ"ע, ב"ה א"ס אור
שרש  כי סוכ"ע מבחי' חדשים ואורות מוחין מצוות

וכנ"ל. מחכמה שלמעלה ב"ה רצה"ע הם המצוות
‰‰Â רצונו עושין שישראל בזמן בגמ' מ"ש יובן בזה

שנאמר  אחרים ע"י נעשית מלאכתן מקום של
עושין  ישראל שאין ובזמן צאנכם, ורעו זרים ועמדו
שנאמר  עצמן ע"י נעשית מלאכתן מקום של רצונו

ד  ואספת דהא תמוה לכאורה אשר כו', דגנך גנך ואספת

לבבכם  בכל ולעבדו כו' תשמעו שמוע אם והי' על קאי
מקום, של רצונו עושין אין נק' זה ואיך נפשכם ובכל
מקום  של רצונו עושים מהו ענין להבין בהקדם ויובן
צפון  ומערב מזרח ומטה מעלה ו"ק הוא מקום כי
ומטה  מעלה מדריגות התחלקות בזה שיש היינו ודרום
הוא  ומערב חכמה בחי' הוא ומזרח ממכ"ע בחי' והיינו
הוא  רש"מ ועושים חו"ג, הם ודרום וצפון מל' בחי'
לממכ"ע  מסוכ"ע שממשיכים דהיינו המקום ברוך כמו
עושין  זהו מקום לבחי' רצה"ע אור התגלות והיינו
בבחי' ונכלל בטל יהי' שהמקום והיינו רש"מ,
כי  והיינו אתי מקום הנה שכ' וע"ד מהמקום, שלמעלה
גילוי  בו להיות ממכ"ע דבחי' הנ"ל מקום של רצונו
בחי' והיינו מקום מבחי' שלמעלה מה ב"ה א"ס אור
הארון  מקום שארז"ל ממה יובן זה גילוי וענין סוכ"ע,
במדה  הי' שהארון שהגם רואים הרי המדה מן אינו
נמצא  אמות העשר בחשבון הי' לא עכ"ז וחצי אמתים
יהי' שלא גשמי במקום גם אלקות גילוי להיות יוכל
בחי' בהמקום שהאיר משום והיינו מקום תופס
בממלא  סובב המשכת ע"י והיינו מהמקום שלמעלה

רש"מ. עושין ענין וזהו
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡Â'ה ברא כי נא' לע"ל על אבל עכשיו הוא כ"ז
זה  ולהבין גבר, תסובב נקבה בארץ חדשה
וכל  תקום עצתי אומר נעשה לא אשר ומקדם מ"ש צ"ל
של  מקדמונו הוא ומקדם פי' הנה כי לע"ל, אעשה חפצי
למעלה  והוא כו' הקדומי' לכל קדמון אדם הנק' עולם
ראשית  דהנה הנ"ל, דחכ' הראשית מבחי' הרבה מעלה
סופר  וה"ה לאחרי' מה לספור יש אם שייך וראשון
מה  ואין יחידי שהוא דבר אבל שלישי, שני ראשון
אלא  כידוע, ראשון לקרותו שייך איך כלל אחריו לספור
יובן  והנמשל כו', לבדו להיות שקדם פי' קדמון הוא
אחד  יש באחד פי' סופר, אתה מה אחד שלפני למעלה
ושלישי, שני יום שיש דמע"ב אחד יום וכמו המנוי
כלל, מספר בגדר שאינו סופר אתה מה אחד לפני אמנם
בחי' שייך אינו דחכמה הראשית בחי' לפני כי והיינו
להיותו  קדמון כ"א כלל ראשית נק' ולא כלל, ספירה
פי' נעשה לא אשר ומקדם וזהו הקדומין, לכל קדמון
ההשתלשלות  ראשית מבחי' מלמעלה הוא קדם
סופן  דנעוץ למעלה נת' אשר וז"ע כו', שמחכמה

בחי' כו' לו בתחילתן ואין תחילה לו דאין עליון הכתר
מאין  החכ' בחי' את שמחדש האין בחי' שהוא תכלה
אשר  ומקדם פי' והנה תמצא, מאין והחכ' כמ"ש ליש

כ"א  זה נעשה לא שעדיין והיינו לע"ל על קאי נעשה לא
בארץ  חדשה ה' ברא כי מ"ש והיינו זו בחי' תהי' לע"ל
ענין  דהיינו לגמרי חידוש חדשה פי' גבר, תסובב נקבה
ובסופן  בתחילתן אלא שאינו ליש מאין המחדש כח
בתחלתן  סופן נעוץ להיות המל' עליות יהי' ואז דוקא,
והיינו  החכ', מן שלמעלה דוקא קדם מבחי' ותקבל
כח  בה שיש רק הוא שעכשיו מה פי' עצמה, אין מבחי'
תקבל  לע"ל אבל לבד, בהעלם התחילה נעיצת כוונת
החכ' המהוה האין בחי' הוא עצמו התחילה מבחי'
המל' עליית יהי' כי להיות תמצא, מאין והחכ' כמ"ש
נעשה  לא אשר חדש דבר יהי' ואז כו', עליון כתר בבחי'
המוליד  כח יהי' אשר והוא השתלשלות, בסדרי עדיין
מארז"ל  כענין כלל, ומטר דמים מ"ד ע"י שלא בארץ
שרשה  מצד אלא כו', גלוסקאות שתוציא הארץ עתידה
מאין, באמת עכשיו גם שמחדש קדם בבחי' בתחלתן
שלא  מה לגמרי חדשה בריאה יהי' שלע"ל אומר וע"כ
ומ"ד  מ"ן בחי' ע"י נעשה הכל הנה עד כי עדיין נעשה
כזאת  עדיין הי' שלא ממש חדשה ה' בורא ולע"ל דוקא,
שלא  פי' גבר תסובב נקבה וזהו עצמה, הארץ מכח רק
שתתעלה  ענין והוא דדכורא מ"ד לקבל תצטרך

הנ"ל. כ"ע במדריגת

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ïéøú éùàø åäæå,הראשים ב' –ùøéôã óñåéå á÷òé
äå ,ãåñéå úøàôú åäæù 'êìî ùã÷î'äàåä á÷òéã åðéé

,ìéòì øëæðë äøàä úëùîä,התפארת בחינת íðîàהוא
úëùîä àåäù ãåñéä úðéçá ø÷éò åðééä óñåé úðéçá

.àåä êåøá óåñ ïéà øåà úåîöòå úåéîéðô úðéçá ולכן
מספירת למטה היא  ה"יסוד" שספירת למרות
הרי היסוד, "עיקר" על שמדברים כיון  הרי  ה"תפארת",

ממש. העצמיות המשכת זה

óñåé úøåô ïá åäæå131:אונקלוס óñåéותרגם éâñéã àøá
הוספה לשון הוא äîש"יסגי" øåà úôñåú úðéçá

,'åë ø÷éòä ìò äáåøî àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúôñåúù
שרש". מ"סוד למעלה  היא תוספת" ש"סוד כידוע
פחותה כלל בדרך היא התוספת ֿ ודם בשר אצל כלומר,
היא האור תוספת  הקב"ה אצל ואילו  עצמו, מהדבר

ומידה. שיעור פי  על שניתן  מהאור úðéçáלמעלה àåäå
.'åë éîöò øåà éåìéâ úðéçáá øåà éåáéø
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קסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

הנאצלים  וספי' אורות ומהות בגדר שאינו אחר ומהות
בא  היה והשפע האור שזה מאחר כו' ומדות חו"ב כמו
ומושלל  מדה בלתי שהוא ממש אא"ס עצמות מכח
שיומשך  כדי ע"כ אשר כו' וספי' אור מציאות  מכל
שעור  למדוד המדה קו בחי' שהוא וחוט קו בחי'
שיהיה  א"א כו' מי' כלול וי' פרטיות ע"ס בבחי' השפע
דהיינו  תחלה עצמותו אור צמצום בחי' ע"י כ"א זה
בבחי' יומשך אלא ממש א"ס בבחי' האור יומשך שלא
שהוא  הזה הקו בחי' נמשך ואז דוקא ומדה גבול
צמצום  ובחי' כו' בנאצלים ומדה שעור כל המודד
בבחי' נמשך שיהיה כדי והסתלקותו אא"ס עצמות
ב"ה  א"ס מעצמות ג"כ נמשך הכח זה ומדה שעור

עצמותו  אור לצמצם ג"כ זו בחי' בו ויש יכול כל שהוא
בחי' של הכח ענין והוא כו' א"ס בבחי' יומשך שלא
בעצמו  ששיער בעצמו תחלה שהיה והצמצום הדין
ומדה  גבול בבחי' והשפע האור פועל גלוי להיות בכח
שלפני  הצמצום בחינת עיקר והיינו א"ס בבחי' ולא
הורמנא  בריש המאמר בענין במ"א ומבואר כידוע הקו
דמלכא  דהורמנא עילאה בטהירו גליפו גליף דמלכא
קדום  רצון עליית בחי' שהוא ורשות רצון בחי' הוא
כו' סוכ"ע שנק' הצמצום שלפני אא"ס שבעצמות הנ"ל
הראשון  הצמצום בחי' שהוא וחקיקה גליפו גליף ובו
בבחי' ונמשך שנעשה עד הקו שלפני עילאה שבטהירו

וד"ל: כו' וחוט קו
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â טוב השבת ליום שיר מזמור ג"כ אומרים בשבת
מה  ע"ד הוא להודות טוב ופי' להוי', להודות
דאבא  מוחין מאיר בשבת כי כו', צפנת אשר טובך רב
שבאצי' אצילות ובחי' דאבי"ע בחי' ד' ג"כ בזה ויש
עתיקא  בחי' סדכ"ס התענוגים מקור בחי' גנוז בזה
ושבת  גנזי בבית לי יש טובה מתנה אמרז"ל ולכן ממש,
האריז"ל  בכתבי וז"ש הגנוז, אור ג"כ וזהו שמה
דווקא  ממוחין כי והוא חדשות, נשמות לידת שבשבת
ממש  חדשים ואורות מוחין נמשך שבאצי' חכמה בחי'
בחי' היינו השמש תחת חדש כל אין כי סוכ"ע, מבחי'
היינו  או"א מיחוד אבל דאצי', בז"א שמאיר הוי' שמש
מבחי' ממש חדשים מוחין נמשך בזה שבאצי' חו"ב
[ע"י] יום בכל נמשך ובחול הסוכ"ע, ב"ה א"ס אור
שרש  כי סוכ"ע מבחי' חדשים ואורות מוחין מצוות

וכנ"ל. מחכמה שלמעלה ב"ה רצה"ע הם המצוות
‰‰Â רצונו עושין שישראל בזמן בגמ' מ"ש יובן בזה

שנאמר  אחרים ע"י נעשית מלאכתן מקום של
עושין  ישראל שאין ובזמן צאנכם, ורעו זרים ועמדו
שנאמר  עצמן ע"י נעשית מלאכתן מקום של רצונו

ד  ואספת דהא תמוה לכאורה אשר כו', דגנך גנך ואספת

לבבכם  בכל ולעבדו כו' תשמעו שמוע אם והי' על קאי
מקום, של רצונו עושין אין נק' זה ואיך נפשכם ובכל
מקום  של רצונו עושים מהו ענין להבין בהקדם ויובן
צפון  ומערב מזרח ומטה מעלה ו"ק הוא מקום כי
ומטה  מעלה מדריגות התחלקות בזה שיש היינו ודרום
הוא  ומערב חכמה בחי' הוא ומזרח ממכ"ע בחי' והיינו
הוא  רש"מ ועושים חו"ג, הם ודרום וצפון מל' בחי'
לממכ"ע  מסוכ"ע שממשיכים דהיינו המקום ברוך כמו
עושין  זהו מקום לבחי' רצה"ע אור התגלות והיינו
בבחי' ונכלל בטל יהי' שהמקום והיינו רש"מ,
כי  והיינו אתי מקום הנה שכ' וע"ד מהמקום, שלמעלה
גילוי  בו להיות ממכ"ע דבחי' הנ"ל מקום של רצונו
בחי' והיינו מקום מבחי' שלמעלה מה ב"ה א"ס אור
הארון  מקום שארז"ל ממה יובן זה גילוי וענין סוכ"ע,
במדה  הי' שהארון שהגם רואים הרי המדה מן אינו
נמצא  אמות העשר בחשבון הי' לא עכ"ז וחצי אמתים
יהי' שלא גשמי במקום גם אלקות גילוי להיות יוכל
בחי' בהמקום שהאיר משום והיינו מקום תופס
בממלא  סובב המשכת ע"י והיינו מהמקום שלמעלה

רש"מ. עושין ענין וזהו
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡Â'ה ברא כי נא' לע"ל על אבל עכשיו הוא כ"ז
זה  ולהבין גבר, תסובב נקבה בארץ חדשה
וכל  תקום עצתי אומר נעשה לא אשר ומקדם מ"ש צ"ל
של  מקדמונו הוא ומקדם פי' הנה כי לע"ל, אעשה חפצי
למעלה  והוא כו' הקדומי' לכל קדמון אדם הנק' עולם
ראשית  דהנה הנ"ל, דחכ' הראשית מבחי' הרבה מעלה
סופר  וה"ה לאחרי' מה לספור יש אם שייך וראשון
מה  ואין יחידי שהוא דבר אבל שלישי, שני ראשון
אלא  כידוע, ראשון לקרותו שייך איך כלל אחריו לספור
יובן  והנמשל כו', לבדו להיות שקדם פי' קדמון הוא
אחד  יש באחד פי' סופר, אתה מה אחד שלפני למעלה
ושלישי, שני יום שיש דמע"ב אחד יום וכמו המנוי
כלל, מספר בגדר שאינו סופר אתה מה אחד לפני אמנם
בחי' שייך אינו דחכמה הראשית בחי' לפני כי והיינו
להיותו  קדמון כ"א כלל ראשית נק' ולא כלל, ספירה
פי' נעשה לא אשר ומקדם וזהו הקדומין, לכל קדמון
ההשתלשלות  ראשית מבחי' מלמעלה הוא קדם
סופן  דנעוץ למעלה נת' אשר וז"ע כו', שמחכמה

בחי' כו' לו בתחילתן ואין תחילה לו דאין עליון הכתר
מאין  החכ' בחי' את שמחדש האין בחי' שהוא תכלה
אשר  ומקדם פי' והנה תמצא, מאין והחכ' כמ"ש ליש

כ"א  זה נעשה לא שעדיין והיינו לע"ל על קאי נעשה לא
בארץ  חדשה ה' ברא כי מ"ש והיינו זו בחי' תהי' לע"ל
ענין  דהיינו לגמרי חידוש חדשה פי' גבר, תסובב נקבה
ובסופן  בתחילתן אלא שאינו ליש מאין המחדש כח
בתחלתן  סופן נעוץ להיות המל' עליות יהי' ואז דוקא,
והיינו  החכ', מן שלמעלה דוקא קדם מבחי' ותקבל
כח  בה שיש רק הוא שעכשיו מה פי' עצמה, אין מבחי'
תקבל  לע"ל אבל לבד, בהעלם התחילה נעיצת כוונת
החכ' המהוה האין בחי' הוא עצמו התחילה מבחי'
המל' עליית יהי' כי להיות תמצא, מאין והחכ' כמ"ש
נעשה  לא אשר חדש דבר יהי' ואז כו', עליון כתר בבחי'
המוליד  כח יהי' אשר והוא השתלשלות, בסדרי עדיין
מארז"ל  כענין כלל, ומטר דמים מ"ד ע"י שלא בארץ
שרשה  מצד אלא כו', גלוסקאות שתוציא הארץ עתידה
מאין, באמת עכשיו גם שמחדש קדם בבחי' בתחלתן
שלא  מה לגמרי חדשה בריאה יהי' שלע"ל אומר וע"כ
ומ"ד  מ"ן בחי' ע"י נעשה הכל הנה עד כי עדיין נעשה
כזאת  עדיין הי' שלא ממש חדשה ה' בורא ולע"ל דוקא,
שלא  פי' גבר תסובב נקבה וזהו עצמה, הארץ מכח רק
שתתעלה  ענין והוא דדכורא מ"ד לקבל תצטרך

הנ"ל. כ"ע במדריגת

.(d`l dxeac eza ly mi`pzd lr .a"l ,xekf 't `xwie t"y) .c"qa

zixg` ziy`xn cibnd
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ïéøú éùàø åäæå,הראשים ב' –ùøéôã óñåéå á÷òé
äå ,ãåñéå úøàôú åäæù 'êìî ùã÷î'äàåä á÷òéã åðéé

,ìéòì øëæðë äøàä úëùîä,התפארת בחינת íðîàהוא
úëùîä àåäù ãåñéä úðéçá ø÷éò åðééä óñåé úðéçá

.àåä êåøá óåñ ïéà øåà úåîöòå úåéîéðô úðéçá ולכן
מספירת למטה היא  ה"יסוד" שספירת למרות
הרי היסוד, "עיקר" על שמדברים כיון  הרי  ה"תפארת",

ממש. העצמיות המשכת זה

óñåé úøåô ïá åäæå131:אונקלוס óñåéותרגם éâñéã àøá
הוספה לשון הוא äîש"יסגי" øåà úôñåú úðéçá

,'åë ø÷éòä ìò äáåøî àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúôñåúù
שרש". מ"סוד למעלה  היא תוספת" ש"סוד כידוע
פחותה כלל בדרך היא התוספת ֿ ודם בשר אצל כלומר,
היא האור תוספת  הקב"ה אצל ואילו  עצמו, מהדבר

ומידה. שיעור פי  על שניתן  מהאור úðéçáלמעלה àåäå
.'åë éîöò øåà éåìéâ úðéçáá øåà éåáéø
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למלכות, ראשים שני  נקרא למה השאלה , מתורצת ובזה
יסוד: דרך עוברות  ההשפעות כל ìëãהרי àåä ïéðòäå

úåâéøãî 'á ùé äæáù ÷ø ãåñé éãé ìò ïä úåòôùää
óñåé úðéçá ø÷éòå úåéîéðô äòôùäå úéðåöéç äòôùä

àåäאלא יעקב את "לגלות" רק äòôùäלא úðéçá
åá ùéù éîéðô øåàäá ÷ø êééù äæ ìëå .'åë úåéîéðô

.'åë èåòéîå éåáéø äèîå äìòî
åäæåהקשהמה àìàשהזוהר àøäéñì àùéø úéìã

àùîù( השמש אלא ראש לירח àåä(שאין  ïë úîàäã
úðéçá 'ä ùîù úðéçáî àåä úåëìîá úåòôùää ìëã

äæáå ,'åë éîéðô øåàגופאøëæðë íéãåçé éðéî 'á ùé
.ìéòì."ויוסף ו "ישראל ורחל" "יעקב

íëéùãç éùàøáå åäæåרבים àçøéåלשון àçøé ìëáã–
וחודש, חודש á÷òéבכל úðéçá ïäå íéãåçéä 'á íéëùîð

äòôùä úðéçá ãáì äøàä úðéçá àåä á÷òéã óñåéå
,úéîöòå úéîéðô äòôùä úðéçá àåä óñåéå úåéðåöéç

óñåé éâñéã àøá ïéðò àåäåלעיל כנזכר ההוספה  ענין
.'åë úåëìî úðéçáá éåìéâá éîöò øåà úðéçá êùîðù

.øåöé÷
äãéãî ùéù íà éë ,éìëä ãöî ÷ø äæ ïéà úîàáå

úåáòúäîã ,éìëä úãéãî àåä äæ ïôåà éôìå ,øåàäá132

õòá áåúëù åîëå ,øåàä ìá÷úù ïôåàá éìëä äùòð
,äèîå äìòî äùåò å÷äã íéøòù àåáîáå íééç

úîùðù ñãøôáå133,äîå÷ä ìëì øåòéù úðúåðä àéä
øåàä úåãéãî éôì àéä éìëä úãéãîã úîà íäéðùå
(éìëä èåòéî ÷ø àåä äæì éìëä äìòî úðéçááù øåàìã)
ìòå ,øåàä úà úëùîî éìëä êåëéæ ïôåà éôì êë øçàå

.íëéùãç éùàøáå øîåàù äî øàáúé ìéòì øëæðä éô
a"xrz gxw zyxt zay
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צריך 132). ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגליון: בשולי
נעשה. האור דמהתעבות להיות:

צריך 133). ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגליון: בשולי
שהנשמה. להיות:

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"vxz'd - mixn`nd xtq

"לפני  היא הכיפורים דיום התשובה עבודת וגו'. יכפר הזה ביום כי הפסוק על שאלות
חסרון. מלשון – חטאתיכם מכל להטהר צריך מחטאים, שנקי מי גם ולכן הוי'",

Èk"1 מּכל אתכם לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ƒְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
מהּו להבין וצרי ּתטהרּו". ה' לפני ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹחּטאתיכם
מפרׁש ואינֹו סתם עליכם" יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאמרֹו

"אנכי  ּבאמרֹו ּדבתׁשּובה המכּפר, הּוא הּוא 2מי אנכי ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ
הּמֹוחה, הּוא מי מפרׁש נאמר ּדלא הגם ,"פׁשעי ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹמחה
אנכי", "אנכי נאמר מּכלֿמקֹום נסּתר, לׁשֹון ּכתיב ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָֹֹוגם
ּומדרגה  ּבחינה ׁשּזהּו יֹודעים אנּו ּדמּזה אנכי, ּפעמים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹב'
מׁשּפט  עלּֿפי אם ּדגם ּומׁשּפט, מהּסדר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה
ּבחינת  הּנה מּכלֿמקֹום חסֿוׁשלֹום, ּפׁשע ְְִִִֵַַַַָָָָָהּתֹורה
סתם  ּכאן אבל הּפׁשע, מֹוחה ׁשאנכי" מי "אנכי ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּומדרגת
לטהר  הּוא הּכּפרה וענין המכּפר, מי ּכלל ּפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹולא
הּטהרה. נמׁש ּומדרגה ּבחינה מאיזה נאמר ולא ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאתכם,
לפני  חּטאתיכם "מּכל אמרֹו ענין מהּו להבין צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹועֹוד

יכּפר הּזה "ּבּיֹום אׁשר זה ּדאחר ּתטהרּו", עליכם ה' ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
חּטאים  ואׁשר חּטאים, ׁשל ענין עֹוד מהּו אתכם", ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלטהר

ּדכללּות  הענין, א ּדוקא. ה' לפני להּטהר ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָצריכים
הּקריאה  ולכן הוי', לפני הּוא הּכּפּורים ּדיֹום ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָהעבֹודה
ּבהם  ּדכתיב מֹות, אחרי ּבפרׁשת הּוא הּכּפּורים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּביֹום

"ּבקרבתם  אהרן עלּיה 3ּבבני ּדזהּו וּימתּו", ה' לפני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
ּפי  על זה ּבענין הּסדר ׁשּנּתן קדם זה והיה ׁשּוב, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבלא
ּדיֹום  העבֹודה ּבפרטּיּות נאמר זה ואחר ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָהּתֹורה,
ּומדרגת  ּבבחינת הּוא לּכל ּכאׁשר הּכל אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹֹהּכּפּורים,
ּתטהרּו", הוי' לפני חּטאתיכם "מּכל וזהּו ה', ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלפני
ּבחינת  ּכן ּגם הּוא הּכּפּורים ּדיֹום הּתׁשּובה ְְְֲִִִֵַַַַַַָּדעבֹודת
ּפרּוׁשים, ׁשני יׁש חטא ּבתיבת ּדהּנה ה', לפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַּומדרגת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּסרֹון, לׁשֹון חטא אני 4הא' "והייתי ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ
הּוא  וכן חסרים, רׁש"י ּופרׁש חּטאים", ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹֹּוׁשלמה
ׁשחֹוטא  ּדעלֿידי חּסרֹון, הּוא החטא ּדענין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּברּוחנּיּות
ּכמֹו נּקיֹון, מּלׁשֹון חטא והב' הּקדּׁשה. אֹור מחּסר ְְְְְְִִֵֵַַַָָֻהּוא

נב)ׁשּכתּוב יד, "וידּכי (וּיקרא ותרגם הּבית", את "וחּטא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
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המאמרים *) בספר מהמו"ל) - מקומות מראי (עם נדפס
ואילך. 35 עמ' תרצ"ט

ל.1) טז, ויקרא

כה.2) מג, ישעיהו
א.3) טז, ויקרא
כא.4) א, מלכיםֿא
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ּביתא" ּבנפׁשא ית ּבעבֹודה הּוא וכן הּנּקיֹון, ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ג' מתּפּלל ׁשהּוא ּבעניניו נקי ׁשהּוא מי ּדיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאדם,
ׁשחרית  אחד ּפרק לּתֹורה עּתים וקֹובע יֹום, ּבכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּפעמים
ּגם  ולפעמים הּמצות, את ּומקּים ערבית, אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּופרק
הרב  ּפי על הם מּדֹותיו עניני וגם ׁשּבּלב, ּבעבֹודה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹעֹוסק
ּבכח  חקּוקים ּתֹורה ּדברי לֹו ויׁש ּבדּבּורֹו, ונזהר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָֹּכדבעי,
זה  ּכל עלֿידי אׁשר מצא, עת ּבכל עליהם וחֹוזר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹזכרֹונֹו

לחטא  הּוא ּגם זה נּקיֹון הּנה עצמֹו, ּבעיני נקי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא
חּטאתיכם  "מּכל וזהּו ּתׁשּובה, לעׂשֹות ׁשּצריכים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיחׁשב,
הּכּפּורים  ּדיֹום ּבתׁשּובה ּדבעבֹודה ּתטהרּו", ה' ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָלפני
ּגירעכטיקאייטין  אלע אֹויף חּטאתיכם, ּכל על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּוא

ּגירעכט  זי ּבא איז מענטׁש ּדער ּדכללּות ב וואס להיֹות , ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ
לפני  ּומדרגת ּבבחינת הּוא הּכּפּורים ּדיֹום ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהעבֹודה

ֲָָהוי'.
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הבית.א. את עצמו.ב.וינקה בעיני צודק שהאדם ההצדקות כל על
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והסכנה  וחמור, קשה יותר הזה, והמנגד השונא
עד  ועוד ורשמי, גלוי ושונא ממנגד יותר הרבה חזקה
תמיד  יחשוב ובערמתו בלבבו, בוער הקנאה רוח היום
את  ויקלקל עצתו את ד' יפר ולבלבל, להפר  איך
העוורון  את ויסיר עקלתון מדרך וישוב מחשבתו

מעיניו.
וידענו  שליט"א רבינו בית אל המקורבים אנחנו
הי' נעלם ולא ומחוץ מבית הרבים מכאוביו את
והצרות  אותו, סבבו אשר מרעים מהעדת מאתנו
יומם  נפשו, תבכה במסתרים וכי איכפוהו, אשר רבות
כל  תמיד במלחמה ועומד ינוח, ולא ישקוט לא ולילה,
גלוים, ושאינם הגלוים נגדו חרב  האוחזי עם היום

הצפונה בי  בלבו הדאגה כי ולתאר, לשער אז הי' כלתו
ובזמן  פורים, בסעודת התגלות בעת ישיחנה וטמונה

המלאה. מלבבו שיחו את ישפוך הוא... שחייב
שערנו, לא ובפועל וראינו שמענו אשר את אבל
ונשתנה  במינו יחידי הי' הזה הפורים פיללנו, לא ולזה
פנים  עצומה, התרגשות הפרטים, בכל השנים מכל
אדמו  ובשרו עורו דמעה, מקור עיניו נעצמים,
דברים  מאד, חזק בקול אש תבער בהגיגיו מפנינים,
הלילה  עד שמע לא אוזן אשר ומפחידים מבהילים
הלילה  בחצי ויהי ממש. הנפש השתפכות ההוא,
על  ידיו ויתן הסעודה, באמצע רגליו על ויעמוד
לבו  על באגרופו ויך לבו, מעל להפשיטה כתונתו
בשמי  אותי ויקרא וחזק גדול בכח והפתוחה הערומה
אלי  וידבר לשמוע נגשתי מהר וחיש אליו, ליקרב 
ח־י־י־ם, "א־לי ממש, באות אות האלה כדברים
בקול  שמי את הדגיש פעמים שתי ח־י־י־ם", א־לי
שרייבען, גיהייסען אייך איך האב יאהרן א פאר רם,
גאנץ  א איהר האט במילא געפאלגט! ניט איהר האט
אלע  אין שרייבן אייך איך הייס איצט צרות, יאהר

געהאט  האבן מיר בזה"ל: שטדעטלאך און שטעדט
דאס  וואס זוהן א גילאזט אונדז ער האט רעבין א
מאמר  הי' (בינתיים נישט מיר וויסין פרי? א פאר איז
ער  האט גליון) עלי להעלות קשה אשר המוסגר
א  האט עס ווער אז נאמען זיין פון שרייבן גיהייסן
א  אין לערנען אפגעבן איהם וועט און זוהן
ניט  ער וועט שקאלא יעווסעקציא סאוועטסקע
שרייבען? איהר וועט חו"ח, זיין, שנתו מוציא
הוריתי  (אשתקד אייך זאג איך וואס גידיינקטזשע
כל  אתם סובלים במילא צייתתם! ולא לכתוב, לכם
לכל  לכתוב אתכם מצווה אני כעת צרות, השנה
בן, לנו והשאיר רבי לנו היה בזה"ל: והעיירות הערים
מאמר  היה (בינתיים יודעים אנו אין הוא? פרי איזה
ציווה  והוא גליון) עלי להעלות קשה אשר המוסגר
ללמוד  אותו וימסור בן לו שיש שמי בשמו לכתוב
יוציא  לא היבסקיים, או הסובייטים של הספר בבתי
אומר  אשר את זכרו תכתבו? האם חו"ח, שנתו, את
הפעם  ועוד הפעם עוד האלה הדברים והכפיל לכם]
באגרופו  בחזקה הכה פעמים וכמה ממש, זה בלשון
אותי  קרא ואח"כ בדברו יצאה נפשו וממש לבו, על
בזה"ל  ושוחקות צוהבות בפנים ויאמר הפעם עוד
הערומה  הטהורה לבבו על באצבעותיו מראה ממש,
(ח"ו  ברענט גוף דער זעהען וועט איהר "אז ואומר:
דיא  היט האבן, ניט רחמנות קיין איהר זאלט וחו"ח)
תרחמו, אל חלילה, בוער, שהגוף (כשתראו קאפ
והאיומים  הנוראים הדברים הראש)... על שימרו
גדול  ברעש פעמים כמה ונשנו נאמרו האלה
רגליו, על ובעמידה אש כלפיד גדולה ובהתלהבות
הנאספים  כל על נפל ונורא גדול פחד שעה ובאותה
אבדנו  וממש לעמוד מקום לפנינו מצאנו לא אשר עד

הישיש  ידידינו אשר עד רוח, שי'מקוצר חן הרמ"ש
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למלכות, ראשים שני  נקרא למה השאלה , מתורצת ובזה
יסוד: דרך עוברות  ההשפעות כל ìëãהרי àåä ïéðòäå

úåâéøãî 'á ùé äæáù ÷ø ãåñé éãé ìò ïä úåòôùää
óñåé úðéçá ø÷éòå úåéîéðô äòôùäå úéðåöéç äòôùä

àåäאלא יעקב את "לגלות" רק äòôùäלא úðéçá
åá ùéù éîéðô øåàäá ÷ø êééù äæ ìëå .'åë úåéîéðô

.'åë èåòéîå éåáéø äèîå äìòî
åäæåהקשהמה àìàשהזוהר àøäéñì àùéø úéìã

àùîù( השמש אלא ראש לירח àåä(שאין  ïë úîàäã
úðéçá 'ä ùîù úðéçáî àåä úåëìîá úåòôùää ìëã

äæáå ,'åë éîéðô øåàגופאøëæðë íéãåçé éðéî 'á ùé
.ìéòì."ויוסף ו "ישראל ורחל" "יעקב

íëéùãç éùàøáå åäæåרבים àçøéåלשון àçøé ìëáã–
וחודש, חודש á÷òéבכל úðéçá ïäå íéãåçéä 'á íéëùîð

äòôùä úðéçá ãáì äøàä úðéçá àåä á÷òéã óñåéå
,úéîöòå úéîéðô äòôùä úðéçá àåä óñåéå úåéðåöéç

óñåé éâñéã àøá ïéðò àåäåלעיל כנזכר ההוספה  ענין
.'åë úåëìî úðéçáá éåìéâá éîöò øåà úðéçá êùîðù

.øåöé÷
äãéãî ùéù íà éë ,éìëä ãöî ÷ø äæ ïéà úîàáå

úåáòúäîã ,éìëä úãéãî àåä äæ ïôåà éôìå ,øåàäá132

õòá áåúëù åîëå ,øåàä ìá÷úù ïôåàá éìëä äùòð
,äèîå äìòî äùåò å÷äã íéøòù àåáîáå íééç

úîùðù ñãøôáå133,äîå÷ä ìëì øåòéù úðúåðä àéä
øåàä úåãéãî éôì àéä éìëä úãéãîã úîà íäéðùå
(éìëä èåòéî ÷ø àåä äæì éìëä äìòî úðéçááù øåàìã)
ìòå ,øåàä úà úëùîî éìëä êåëéæ ïôåà éôì êë øçàå

.íëéùãç éùàøáå øîåàù äî øàáúé ìéòì øëæðä éô
a"xrz gxw zyxt zay
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צריך 132). ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגליון: בשולי
נעשה. האור דמהתעבות להיות:

צריך 133). ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגליון: בשולי
שהנשמה. להיות:

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"vxz'd - mixn`nd xtq

"לפני  היא הכיפורים דיום התשובה עבודת וגו'. יכפר הזה ביום כי הפסוק על שאלות
חסרון. מלשון – חטאתיכם מכל להטהר צריך מחטאים, שנקי מי גם ולכן הוי'",

Èk"1 מּכל אתכם לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ƒְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
מהּו להבין וצרי ּתטהרּו". ה' לפני ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹחּטאתיכם
מפרׁש ואינֹו סתם עליכם" יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאמרֹו

"אנכי  ּבאמרֹו ּדבתׁשּובה המכּפר, הּוא הּוא 2מי אנכי ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ
הּמֹוחה, הּוא מי מפרׁש נאמר ּדלא הגם ,"פׁשעי ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹמחה
אנכי", "אנכי נאמר מּכלֿמקֹום נסּתר, לׁשֹון ּכתיב ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָֹֹוגם
ּומדרגה  ּבחינה ׁשּזהּו יֹודעים אנּו ּדמּזה אנכי, ּפעמים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹב'
מׁשּפט  עלּֿפי אם ּדגם ּומׁשּפט, מהּסדר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה
ּבחינת  הּנה מּכלֿמקֹום חסֿוׁשלֹום, ּפׁשע ְְִִִֵַַַַָָָָָהּתֹורה
סתם  ּכאן אבל הּפׁשע, מֹוחה ׁשאנכי" מי "אנכי ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּומדרגת
לטהר  הּוא הּכּפרה וענין המכּפר, מי ּכלל ּפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹולא
הּטהרה. נמׁש ּומדרגה ּבחינה מאיזה נאמר ולא ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאתכם,
לפני  חּטאתיכם "מּכל אמרֹו ענין מהּו להבין צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹועֹוד

יכּפר הּזה "ּבּיֹום אׁשר זה ּדאחר ּתטהרּו", עליכם ה' ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
חּטאים  ואׁשר חּטאים, ׁשל ענין עֹוד מהּו אתכם", ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלטהר

ּדכללּות  הענין, א ּדוקא. ה' לפני להּטהר ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָצריכים
הּקריאה  ולכן הוי', לפני הּוא הּכּפּורים ּדיֹום ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָהעבֹודה
ּבהם  ּדכתיב מֹות, אחרי ּבפרׁשת הּוא הּכּפּורים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּביֹום

"ּבקרבתם  אהרן עלּיה 3ּבבני ּדזהּו וּימתּו", ה' לפני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
ּפי  על זה ּבענין הּסדר ׁשּנּתן קדם זה והיה ׁשּוב, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבלא
ּדיֹום  העבֹודה ּבפרטּיּות נאמר זה ואחר ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָהּתֹורה,
ּומדרגת  ּבבחינת הּוא לּכל ּכאׁשר הּכל אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹֹהּכּפּורים,
ּתטהרּו", הוי' לפני חּטאתיכם "מּכל וזהּו ה', ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹלפני
ּבחינת  ּכן ּגם הּוא הּכּפּורים ּדיֹום הּתׁשּובה ְְְֲִִִֵַַַַַַָּדעבֹודת
ּפרּוׁשים, ׁשני יׁש חטא ּבתיבת ּדהּנה ה', לפני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַּומדרגת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּסרֹון, לׁשֹון חטא אני 4הא' "והייתי ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ
הּוא  וכן חסרים, רׁש"י ּופרׁש חּטאים", ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָֹֹּוׁשלמה
ׁשחֹוטא  ּדעלֿידי חּסרֹון, הּוא החטא ּדענין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּברּוחנּיּות
ּכמֹו נּקיֹון, מּלׁשֹון חטא והב' הּקדּׁשה. אֹור מחּסר ְְְְְְִִֵֵַַַָָֻהּוא

נב)ׁשּכתּוב יד, "וידּכי (וּיקרא ותרגם הּבית", את "וחּטא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
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ואילך. 35 עמ' תרצ"ט

ל.1) טז, ויקרא

כה.2) מג, ישעיהו
א.3) טז, ויקרא
כא.4) א, מלכיםֿא
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ּביתא" ּבנפׁשא ית ּבעבֹודה הּוא וכן הּנּקיֹון, ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ג' מתּפּלל ׁשהּוא ּבעניניו נקי ׁשהּוא מי ּדיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאדם,
ׁשחרית  אחד ּפרק לּתֹורה עּתים וקֹובע יֹום, ּבכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּפעמים
ּגם  ולפעמים הּמצות, את ּומקּים ערבית, אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּופרק
הרב  ּפי על הם מּדֹותיו עניני וגם ׁשּבּלב, ּבעבֹודה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹעֹוסק
ּבכח  חקּוקים ּתֹורה ּדברי לֹו ויׁש ּבדּבּורֹו, ונזהר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָֹּכדבעי,
זה  ּכל עלֿידי אׁשר מצא, עת ּבכל עליהם וחֹוזר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹזכרֹונֹו

לחטא  הּוא ּגם זה נּקיֹון הּנה עצמֹו, ּבעיני נקי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא
חּטאתיכם  "מּכל וזהּו ּתׁשּובה, לעׂשֹות ׁשּצריכים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיחׁשב,
הּכּפּורים  ּדיֹום ּבתׁשּובה ּדבעבֹודה ּתטהרּו", ה' ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָלפני
ּגירעכטיקאייטין  אלע אֹויף חּטאתיכם, ּכל על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּוא

ּגירעכט  זי ּבא איז מענטׁש ּדער ּדכללּות ב וואס להיֹות , ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ
לפני  ּומדרגת ּבבחינת הּוא הּכּפּורים ּדיֹום ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהעבֹודה

ֲָָהוי'.

`"v[xz] xetik mei i`ven
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והסכנה  וחמור, קשה יותר הזה, והמנגד השונא
עד  ועוד ורשמי, גלוי ושונא ממנגד יותר הרבה חזקה
תמיד  יחשוב ובערמתו בלבבו, בוער הקנאה רוח היום
את  ויקלקל עצתו את ד' יפר ולבלבל, להפר  איך
העוורון  את ויסיר עקלתון מדרך וישוב מחשבתו

מעיניו.
וידענו  שליט"א רבינו בית אל המקורבים אנחנו
הי' נעלם ולא ומחוץ מבית הרבים מכאוביו את
והצרות  אותו, סבבו אשר מרעים מהעדת מאתנו
יומם  נפשו, תבכה במסתרים וכי איכפוהו, אשר רבות
כל  תמיד במלחמה ועומד ינוח, ולא ישקוט לא ולילה,
גלוים, ושאינם הגלוים נגדו חרב  האוחזי עם היום

הצפונה בי  בלבו הדאגה כי ולתאר, לשער אז הי' כלתו
ובזמן  פורים, בסעודת התגלות בעת ישיחנה וטמונה

המלאה. מלבבו שיחו את ישפוך הוא... שחייב
שערנו, לא ובפועל וראינו שמענו אשר את אבל
ונשתנה  במינו יחידי הי' הזה הפורים פיללנו, לא ולזה
פנים  עצומה, התרגשות הפרטים, בכל השנים מכל
אדמו  ובשרו עורו דמעה, מקור עיניו נעצמים,
דברים  מאד, חזק בקול אש תבער בהגיגיו מפנינים,
הלילה  עד שמע לא אוזן אשר ומפחידים מבהילים
הלילה  בחצי ויהי ממש. הנפש השתפכות ההוא,
על  ידיו ויתן הסעודה, באמצע רגליו על ויעמוד
לבו  על באגרופו ויך לבו, מעל להפשיטה כתונתו
בשמי  אותי ויקרא וחזק גדול בכח והפתוחה הערומה
אלי  וידבר לשמוע נגשתי מהר וחיש אליו, ליקרב 
ח־י־י־ם, "א־לי ממש, באות אות האלה כדברים
בקול  שמי את הדגיש פעמים שתי ח־י־י־ם", א־לי
שרייבען, גיהייסען אייך איך האב יאהרן א פאר רם,
גאנץ  א איהר האט במילא געפאלגט! ניט איהר האט
אלע  אין שרייבן אייך איך הייס איצט צרות, יאהר

געהאט  האבן מיר בזה"ל: שטדעטלאך און שטעדט
דאס  וואס זוהן א גילאזט אונדז ער האט רעבין א
מאמר  הי' (בינתיים נישט מיר וויסין פרי? א פאר איז
ער  האט גליון) עלי להעלות קשה אשר המוסגר
א  האט עס ווער אז נאמען זיין פון שרייבן גיהייסן
א  אין לערנען אפגעבן איהם וועט און זוהן
ניט  ער וועט שקאלא יעווסעקציא סאוועטסקע
שרייבען? איהר וועט חו"ח, זיין, שנתו מוציא
הוריתי  (אשתקד אייך זאג איך וואס גידיינקטזשע
כל  אתם סובלים במילא צייתתם! ולא לכתוב, לכם
לכל  לכתוב אתכם מצווה אני כעת צרות, השנה
בן, לנו והשאיר רבי לנו היה בזה"ל: והעיירות הערים
מאמר  היה (בינתיים יודעים אנו אין הוא? פרי איזה
ציווה  והוא גליון) עלי להעלות קשה אשר המוסגר
ללמוד  אותו וימסור בן לו שיש שמי בשמו לכתוב
יוציא  לא היבסקיים, או הסובייטים של הספר בבתי
אומר  אשר את זכרו תכתבו? האם חו"ח, שנתו, את
הפעם  ועוד הפעם עוד האלה הדברים והכפיל לכם]
באגרופו  בחזקה הכה פעמים וכמה ממש, זה בלשון
אותי  קרא ואח"כ בדברו יצאה נפשו וממש לבו, על
בזה"ל  ושוחקות צוהבות בפנים ויאמר הפעם עוד
הערומה  הטהורה לבבו על באצבעותיו מראה ממש,
(ח"ו  ברענט גוף דער זעהען וועט איהר "אז ואומר:
דיא  היט האבן, ניט רחמנות קיין איהר זאלט וחו"ח)
תרחמו, אל חלילה, בוער, שהגוף (כשתראו קאפ
והאיומים  הנוראים הדברים הראש)... על שימרו
גדול  ברעש פעמים כמה ונשנו נאמרו האלה
רגליו, על ובעמידה אש כלפיד גדולה ובהתלהבות
הנאספים  כל על נפל ונורא גדול פחד שעה ובאותה
אבדנו  וממש לעמוד מקום לפנינו מצאנו לא אשר עד

הישיש  ידידינו אשר עד רוח, שי'מקוצר חן הרמ"ש
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וירהב  עוד לרוחו מעצור הי' ולא התאפק לא מנעוויל
קענען  מיר "רבי האלה: כדברים לאמור בנפשו עוז
מיר  ווערטער, אזעלכע הערן ניט ווילן מיר ניט,
אנו  אין (רבי, ממש" למטה דא רבי'ן א דארפן
צריכים  כאלה, דברים לשמוע רוצים אנו אין יכולים,
אנ"ש  כולנו והסכמנו ממש), למטה כאן לרבי אנו
צעקנו  יחדיו ומחאה הודעה וכעין דבריו, על בתודה
האלטן  מיר שמחה מאיר  "יע־יע־גירעכט כולנו
סוברים  כולנו שמחה, מאיר נכון, (נכון, אזוי" אלע
ואמר  הנ"ל שי' הרמ"ש אל פנה אלה דברינו על כך),
דעם  גיפרעגט  האב "איך באות: אות ממש בזה"ל
טאטע  דער האט ניקאלייא? וויא טאטען,
האם  אבא, את (שאלתי ניקאלייא" ווי יע גיענטפערט
ניקאלאיי), כמו כן, ענה: ואבא ניקאלאיי? כמו
מעניניו  היו ונפלאים בקצרה דיבר האלה הדברים
הוא  פתרונה, יודע אחד גם אין סתומה וכחידה
בקיצור  ויענה פנינו, על התמהון ראה שליט"א
אליו  שי' הרמ"ש ואמר הוא" ידוע הלא "המעשה
וסיפר  לנו, לספר ובקשתינו נדע לא אנחנו שליט"א

והוא: הנורא, המעשה נמוך בקול לנו
אצל  עצר יורש עוד כשהי' הראשון" "ניקאלאיי
על  פאוועל, הקיסר אותו שלח פאוועל אביו
בנו  של כשרונותיו לידע רצה באשר מאנעווערס,
צבא  ומערכי מלחמה חרב  קשת בעניני עצר היורש
והוא  קרב  ביום למלחמה ליצא הוא מוכשר ואם
מאד  חיל ויעשה מנעוריו מלחמה איש הי' ניקאלאיי
אשר  ואחרי ההיא, המאנעוורעס של בהמערכה
יורש  בטבעת ויחתום רב , עונג וישבע והצליח השכיל
כמנהג  הצבא ולשרי להגדוד מתנות ליתן עצר
התייעץ  מבלי עשה זאת את אז מלכו אשר המלכים
אל  בהגיע ויהי הכסף, שר עם ולא המלך אביו עם לא
ע"ד  חתימתו וע"ד בהמערכה הצלחתו שמע את המלך
חידודין  נעשה וגם בנו, בהצלחת המלך וייחד המתנות
אוצר  קופת ערך לפי לא היתה אשר הגדולה מהמתנה
באלה  התערבו על ראשית להמלך, מאד ויחר המלך,
מהעודף  והשנית מהמלך, רשות לו ניתן לא אשר
את  ויקרא אז, המלוכה של כחה לפי לא אשר והיתר
הודאה  לך נותן הנני לו, ויאמר להיכלו הנ"ל בנו
וכשרונותיך  בינתך ורוב השכלתך עבור רבה ותודה
אשר  על אפס בם הצלחת אשר בהמאנעוורעס
לחתום  הרשת אשר המתנות בעודף עשה הסכלת

רש  ענוש בלתי זה עבור מי, עם התייעץ ומבלי ותי
שנים. שתי על המלוכה מעיר להיגרש אתה ושפוט
האט  ניקאלאיי? ווי טאטען! דעם גיפרעגט  איך האב
כמו  האם אבא: את (ושאלתי ניקאלאיי ווי גיזאגט : ער

ניקאלאיי). כמו כן ואמר: ניקאלאיי?

אימה  הזה, הנורא המעשה לספר בכלותו ויהי
וכשל  סביל, מוחא כל לא כי כולנו עלינו נפלה ופחד
דברים  עוד לשמוע לרוחנו מעצור הי' ולא הסבל, כוח
הי' פחדנו אשר הפחד כאלה, ובוערים חדים
עתידות  לנו ניבא אשר יען ראשית בכפליים,
פרחה  וממש שומען, לבב את ומפחידות מבהילות
ובכדי  שלו, ודיבור דיבור כל על ואחד אחד כל נשמת
מוכרחים  האלה כדברים להינבא עוד יוסיף שלא
הדיבור  באמצע בדבריו ליכנס הדרך־ארץ נגד היינו
את  ראינו ובעינינו ידענו כי והשנית להפסיקו.
את  לשמוע מהיעווסעקציא נשלחו אשר המשולחים
העת  כל עמדו והם הזה, בהפורים לפנינו ידבר אשר
את  ושמעו ממש פניו מול השלחן, של האחרון בקצה
מאתנו  הי' נעלם ולא הק' מפיו יוצא אשר הגה כל
האלה, מהרשעים ר"ל עליו החופף הגדולה הסכנה
לא  בל"ג היותו בכל אשר בידעו שליט"א הוא  כי
הרשעים  ישלחו לא אשר אחת דפגרא יומא גם עברה
הפתוחה  בביתו להעמיד ידיהם בעולתה האלה
ומה  בהיכלו מהנעשה לידע מרגלים תמיד, והרחבה
בפעם  כפעם מאד נזהר והי' אנ"ש, אתנו ידבר
האלה. והחטאים הרשעים שם את להזכיר בדברים,
כלל  התחשב ומבלי טעמו, נשתנה הזה בלילה אפס
אותם  קלל ממש, פניו נגד עמדו אשר עמהם וכלל
אשר  פעם ובכל פעמים הרבה נמרצת קללה בפניהם
יעווסעקציא  "די בזה"ל ואמר הוסיף שמם את הזכיר
פאר  האב איך דא זענען זיי אז ווייס איך שמם" ימח
אני  יודע שמם, ימח (היבסקציה ניט מורא קיין זיי
פעם  ובכל אותם) ירא אני אין כאן, נמצאים שהם
אנחנו  היעווסעקציא, שם את הזכיר אשר ופעם
וראינו  פניהם על הבטנו אותם ומכירים היודעים
ונתמלא  סומקא, ואתי חיוורא אזיל מתביישים אותם
הרבות  לפנינו הי' ונגלה שעה, באותה ורציחה כעס
מזה  לנו צופי' אשר ואת אז, בלבבם אשר מחשבות
בעצמי  אני החלטתי ולפיכך טובות, לא תוצאות
ולא  הסעודה את להפסיק השתדלות בכל להשתדל
הגדולה  הרבנית את מלקרוא לפני טוב יותר מצאתי
וכן  שליט"א, עליו תפעול שהיא מהיכלה שליט"א
רואה  וכי מהנעשה לה וספרתי אליה נכנסתי עשיתי,
היא  שליט"א, לפניו ח"ו גדולה סכנה בזה אני
ותמהר  אחזתה, גדולה ורעדה בטוב הבינה שליט"א
שי' אנ"ש כל הגדול, להחדר ותרץ הגדולה האשה
הבינו  כולם כי לקראתה שמחו אותה בראותם
אליו  ליגש  דרך לה ופינו החדרה בבואה כוונתה
עומד  שליט"א והוא אצלו בהתקרבתה ויהי שליט"א,
ויפן  אתו לדבר התחילה טרם עוד ותיכף רגליו, על
בדברים  אותה ויתחנן ארץ ודרך כבוד ברוב אלי'
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קפיטל  א זאגן צימער אין זיך צו גיי "מאמע האלה:
דאס  זעהן, ניט זאל קיינער וויינען און תהלים
ולבכות  תהלים פרק לומר לחדרך לכי (אמא העלפט"
דמעות  נשפכו ובדברו עוזר) זה יראה, לא אחד שאף
היא  לחיו, על רבים כמים ויזלו הטהורות מעיניו
התחילה  החמות דמעותיו רוב את בראותה שליט"א
בעמדם  עברה קלה ודממה תרווייהו ובכו לבכות ג"כ
דברים. ובלי אומר בלי ובכי בלחישה זה, כנגד זה כך,
כולנו  על חזק רושם עשתה הזה, הנורא המחזה
הרגעים  אחרי כל. מעיני קץ אין דמעות ונתגלגלו
"איך  בזה"ל: שליט"א רבינו לה אמר האלה הרועדים
טאטען" באם גיפולט האב איך גארנישט... אליין טו
אבא), אצל פעלתי דבר... שום מעצמי עושה אני (אין
על  לרחם לפניו מתחננת שליש בדמעות והיא
את  לעזוב ולהינפש להניח הדיבור להפסיק בריאותו
לדבר  הרבתה וככה השינה, לחדר ליכנס הזה, החדר
חולשה  מרוב נתעלף אשר עד רכים דברים לבו על
השינה, לחדר שליט"א אותו ויובילו הכוחות, ואפיסת
מינוטין  עשרה אחרי ראשו על קרים מים ויצוקו
כל  מצב את עיניו. את שיפקח בידם עלתה בערך
מתעלף  צאתו אחר הגדול בחדר הנשארים שי' אנ"ש
עט  אין ההוא, בלילה שמענו אשר הדברים כל ואחרי
ואחד  אחד כל המקצת, מן מקצת אף לתאר סופר
עצות, אובד כאיש וביאוש ובתמהון חבירו על הביט
אשר  במוחש ראינו וכמו ארוכה דומי' נאלמנו כולנו
מרגישים  להצילה, בידינו ואין בים נטבעה ספינתנו
לאל  ואין לפנינו ח"ו גדולה שריפה כי כולנו אנחנו
השמעת? חבירו את שואל אחד וכל לכבותה ידינו

את  ותבין התזכור מיליו? ירמזון ומי מה אל ההבנת?
ניקאלאיי!" ווי "יע והתשובה ניקאלאיי?" "ווי השאלה
את  השמעת המאנעוורעס, עם מניקאלאיי והמעשה?
(הסוכנים  האגענטין... הם והלא לזלמן? אמר אשר
קללה  כל וכן ומלה, מלה כל שמעו היבסקציה) מרגלי
דבריו  תוכן הוא, הלא לזלמן והמאמר וקללה?
ובענין  אחד בסגנון כמעט הי' הלילה כל הקדושים
את  לשמור הקטנים על הגדולים להזהיר והוא אחד
אחינו  של המסוכנים מהחדרים הקטנים של נפשם

עד מהם ולהתרחק ה"יעווסעקציא" מסירת שונאינו
מנעוויל  מאנ"ש לאחד פנה למשל וכמו ממש, נפש
א  מאכען וועט מען אז זלמן לו... ואמר שמו וזלמן
און  האלץ בעראזאוויא טרוקינע פון קליעטקא
קלייב  זאגען דיר מ'וועט און אנצינדען דאס מ'וועט
זייערע  אין קינדער דיינע אוועק גיב אדער אויס, זיך
איך  זאג פייער, אין אריין זיך ווארף אדער שקאלע,
לאזען  פייער אין ווארפן אריין זיך זאלסט זלמן, דיר
קינד  דיין אפגעבען ניט און חלילה ברענען פאר זיך
מעצים  מדורה כשיעשו (זלמן, שקאלא אין זיי צוא
או  מהשתים, אחת לך בחר לך ויאמרו מיובשים
השלך  או שלהם הספר בתי לידי ילדיך את שתמסור

 לעשות ? מה אתה היודע האש, תוך אל jilrעצמך
jicli z` xeqnl `ly calae y`d jez l` jnvr jilydl

mdly xtqd iza icil כל דיבורו הי' כזה ובסגנון ...
עד  חכינו כולנו אנחנו התעלפותו, עד ההוא הלילה
אחרי  ורק המזון, ברכת לברך אלינו ויבוא ישוב אשר
על  וישב החדרה ויבוא אליו רוחו שבה שעות שתי

הנ"ל. מענין דבר חצי עוד דיבר ולא מקומו
f"txz ,onei
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תרפ"ג] אייר [אמצע

של  גרונו דרך עוברת רק והיא אליין, רעט זאך דיא ...

זיך  זאגט מיא אז זה, בדיבור דהכוונה בלבד, המדבר

א  הייסט דאס אנדערער, דער הערט דער ממילא אליין,

בזה  לעשות וצריכים זו. בשעה וידבר גישריי), הארץ

הזמן  לבחור והיינו יחיו, אנשי' הרבה שיהי' תעמולה

דברים  שעה, מחצי יותר לא ולדבר להתפלל, באים שהכל

כך  כל רגילים אינם הלא כי במהירות, ושלא ברורים

אם  שיהי' בה"כ באיזה חילוק זה ואין שלנו, הלשון בסגנון

בעניני' כלל לכנוס שלא והיינו אחר, או זה רבי מחסידי

כאלו.

לך  שיש שי' מהתלמידי' תבחר אשר ורצוני חפצי וכן

מאמרים  עבורם שתבחר והיינו ברבים, לדבר ותלמדם

רגילים  ושיהיו הפנימי שיבינו היטיב שילמדום קצרים

שהם  כאלו ישנם כי ברבים, ידברו כי ותכריחם בהם,

כי  להם ותראה זה על תעוררם והדומה ביותר ביישנים

אי"ה  יתגדל לזמן ומזמן לדבר, וצריכים כן האמת  אין

חלקך. ואשרי ית'. בעזרתו מרובה תועלת ויביא זה, דבר

רוחו  אשר ורבך מורך זכור תחת, ואל תירא אל ואמץ חזק

בהדרך  ללכת נוכל אשר עלינו יגן וזכותו הוא אתנו הק'

ולא  בחיל לא זה, בעד תתן לך אשר וכל לנו, סלל אשר

ה' תורת להרביץ ית' אותו וידוע השכל אם כי בכחו

ירבו  שמים וככוכבי בישראל, חי כל נפש המשיבה תמימה

מדרשים, ובתי כנסיות בבתי התורה שולחני אל יחיו בנ"י

ישראל  בטוב לראות בחיים, חלקנו טוב מה אשרינו ואז

בגו"ר. והצלחתו
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וירהב  עוד לרוחו מעצור הי' ולא התאפק לא מנעוויל
קענען  מיר "רבי האלה: כדברים לאמור בנפשו עוז
מיר  ווערטער, אזעלכע הערן ניט ווילן מיר ניט,
אנו  אין (רבי, ממש" למטה דא רבי'ן א דארפן
צריכים  כאלה, דברים לשמוע רוצים אנו אין יכולים,
אנ"ש  כולנו והסכמנו ממש), למטה כאן לרבי אנו
צעקנו  יחדיו ומחאה הודעה וכעין דבריו, על בתודה
האלטן  מיר שמחה מאיר  "יע־יע־גירעכט כולנו
סוברים  כולנו שמחה, מאיר נכון, (נכון, אזוי" אלע
ואמר  הנ"ל שי' הרמ"ש אל פנה אלה דברינו על כך),
דעם  גיפרעגט  האב "איך באות: אות ממש בזה"ל
טאטע  דער האט ניקאלייא? וויא טאטען,
האם  אבא, את (שאלתי ניקאלייא" ווי יע גיענטפערט
ניקאלאיי), כמו כן, ענה: ואבא ניקאלאיי? כמו
מעניניו  היו ונפלאים בקצרה דיבר האלה הדברים
הוא  פתרונה, יודע אחד גם אין סתומה וכחידה
בקיצור  ויענה פנינו, על התמהון ראה שליט"א
אליו  שי' הרמ"ש ואמר הוא" ידוע הלא "המעשה
וסיפר  לנו, לספר ובקשתינו נדע לא אנחנו שליט"א

והוא: הנורא, המעשה נמוך בקול לנו
אצל  עצר יורש עוד כשהי' הראשון" "ניקאלאיי
על  פאוועל, הקיסר אותו שלח פאוועל אביו
בנו  של כשרונותיו לידע רצה באשר מאנעווערס,
צבא  ומערכי מלחמה חרב  קשת בעניני עצר היורש
והוא  קרב  ביום למלחמה ליצא הוא מוכשר ואם
מאד  חיל ויעשה מנעוריו מלחמה איש הי' ניקאלאיי
אשר  ואחרי ההיא, המאנעוורעס של בהמערכה
יורש  בטבעת ויחתום רב , עונג וישבע והצליח השכיל
כמנהג  הצבא ולשרי להגדוד מתנות ליתן עצר
התייעץ  מבלי עשה זאת את אז מלכו אשר המלכים
אל  בהגיע ויהי הכסף, שר עם ולא המלך אביו עם לא
ע"ד  חתימתו וע"ד בהמערכה הצלחתו שמע את המלך
חידודין  נעשה וגם בנו, בהצלחת המלך וייחד המתנות
אוצר  קופת ערך לפי לא היתה אשר הגדולה מהמתנה
באלה  התערבו על ראשית להמלך, מאד ויחר המלך,
מהעודף  והשנית מהמלך, רשות לו ניתן לא אשר
את  ויקרא אז, המלוכה של כחה לפי לא אשר והיתר
הודאה  לך נותן הנני לו, ויאמר להיכלו הנ"ל בנו
וכשרונותיך  בינתך ורוב השכלתך עבור רבה ותודה
אשר  על אפס בם הצלחת אשר בהמאנעוורעס
לחתום  הרשת אשר המתנות בעודף עשה הסכלת

רש  ענוש בלתי זה עבור מי, עם התייעץ ומבלי ותי
שנים. שתי על המלוכה מעיר להיגרש אתה ושפוט
האט  ניקאלאיי? ווי טאטען! דעם גיפרעגט  איך האב
כמו  האם אבא: את (ושאלתי ניקאלאיי ווי גיזאגט : ער

ניקאלאיי). כמו כן ואמר: ניקאלאיי?

אימה  הזה, הנורא המעשה לספר בכלותו ויהי
וכשל  סביל, מוחא כל לא כי כולנו עלינו נפלה ופחד
דברים  עוד לשמוע לרוחנו מעצור הי' ולא הסבל, כוח
הי' פחדנו אשר הפחד כאלה, ובוערים חדים
עתידות  לנו ניבא אשר יען ראשית בכפליים,
פרחה  וממש שומען, לבב את ומפחידות מבהילות
ובכדי  שלו, ודיבור דיבור כל על ואחד אחד כל נשמת
מוכרחים  האלה כדברים להינבא עוד יוסיף שלא
הדיבור  באמצע בדבריו ליכנס הדרך־ארץ נגד היינו
את  ראינו ובעינינו ידענו כי והשנית להפסיקו.
את  לשמוע מהיעווסעקציא נשלחו אשר המשולחים
העת  כל עמדו והם הזה, בהפורים לפנינו ידבר אשר
את  ושמעו ממש פניו מול השלחן, של האחרון בקצה
מאתנו  הי' נעלם ולא הק' מפיו יוצא אשר הגה כל
האלה, מהרשעים ר"ל עליו החופף הגדולה הסכנה
לא  בל"ג היותו בכל אשר בידעו שליט"א הוא  כי
הרשעים  ישלחו לא אשר אחת דפגרא יומא גם עברה
הפתוחה  בביתו להעמיד ידיהם בעולתה האלה
ומה  בהיכלו מהנעשה לידע מרגלים תמיד, והרחבה
בפעם  כפעם מאד נזהר והי' אנ"ש, אתנו ידבר
האלה. והחטאים הרשעים שם את להזכיר בדברים,
כלל  התחשב ומבלי טעמו, נשתנה הזה בלילה אפס
אותם  קלל ממש, פניו נגד עמדו אשר עמהם וכלל
אשר  פעם ובכל פעמים הרבה נמרצת קללה בפניהם
יעווסעקציא  "די בזה"ל ואמר הוסיף שמם את הזכיר
פאר  האב איך דא זענען זיי אז ווייס איך שמם" ימח
אני  יודע שמם, ימח (היבסקציה ניט מורא קיין זיי
פעם  ובכל אותם) ירא אני אין כאן, נמצאים שהם
אנחנו  היעווסעקציא, שם את הזכיר אשר ופעם
וראינו  פניהם על הבטנו אותם ומכירים היודעים
ונתמלא  סומקא, ואתי חיוורא אזיל מתביישים אותם
הרבות  לפנינו הי' ונגלה שעה, באותה ורציחה כעס
מזה  לנו צופי' אשר ואת אז, בלבבם אשר מחשבות
בעצמי  אני החלטתי ולפיכך טובות, לא תוצאות
ולא  הסעודה את להפסיק השתדלות בכל להשתדל
הגדולה  הרבנית את מלקרוא לפני טוב יותר מצאתי
וכן  שליט"א, עליו תפעול שהיא מהיכלה שליט"א
רואה  וכי מהנעשה לה וספרתי אליה נכנסתי עשיתי,
היא  שליט"א, לפניו ח"ו גדולה סכנה בזה אני
ותמהר  אחזתה, גדולה ורעדה בטוב הבינה שליט"א
שי' אנ"ש כל הגדול, להחדר ותרץ הגדולה האשה
הבינו  כולם כי לקראתה שמחו אותה בראותם
אליו  ליגש  דרך לה ופינו החדרה בבואה כוונתה
עומד  שליט"א והוא אצלו בהתקרבתה ויהי שליט"א,
ויפן  אתו לדבר התחילה טרם עוד ותיכף רגליו, על
בדברים  אותה ויתחנן ארץ ודרך כבוד ברוב אלי'
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קפיטל  א זאגן צימער אין זיך צו גיי "מאמע האלה:
דאס  זעהן, ניט זאל קיינער וויינען און תהלים
ולבכות  תהלים פרק לומר לחדרך לכי (אמא העלפט"
דמעות  נשפכו ובדברו עוזר) זה יראה, לא אחד שאף
היא  לחיו, על רבים כמים ויזלו הטהורות מעיניו
התחילה  החמות דמעותיו רוב את בראותה שליט"א
בעמדם  עברה קלה ודממה תרווייהו ובכו לבכות ג"כ
דברים. ובלי אומר בלי ובכי בלחישה זה, כנגד זה כך,
כולנו  על חזק רושם עשתה הזה, הנורא המחזה
הרגעים  אחרי כל. מעיני קץ אין דמעות ונתגלגלו
"איך  בזה"ל: שליט"א רבינו לה אמר האלה הרועדים
טאטען" באם גיפולט האב איך גארנישט... אליין טו
אבא), אצל פעלתי דבר... שום מעצמי עושה אני (אין
על  לרחם לפניו מתחננת שליש בדמעות והיא
את  לעזוב ולהינפש להניח הדיבור להפסיק בריאותו
לדבר  הרבתה וככה השינה, לחדר ליכנס הזה, החדר
חולשה  מרוב נתעלף אשר עד רכים דברים לבו על
השינה, לחדר שליט"א אותו ויובילו הכוחות, ואפיסת
מינוטין  עשרה אחרי ראשו על קרים מים ויצוקו
כל  מצב את עיניו. את שיפקח בידם עלתה בערך
מתעלף  צאתו אחר הגדול בחדר הנשארים שי' אנ"ש
עט  אין ההוא, בלילה שמענו אשר הדברים כל ואחרי
ואחד  אחד כל המקצת, מן מקצת אף לתאר סופר
עצות, אובד כאיש וביאוש ובתמהון חבירו על הביט
אשר  במוחש ראינו וכמו ארוכה דומי' נאלמנו כולנו
מרגישים  להצילה, בידינו ואין בים נטבעה ספינתנו
לאל  ואין לפנינו ח"ו גדולה שריפה כי כולנו אנחנו
השמעת? חבירו את שואל אחד וכל לכבותה ידינו

את  ותבין התזכור מיליו? ירמזון ומי מה אל ההבנת?
ניקאלאיי!" ווי "יע והתשובה ניקאלאיי?" "ווי השאלה
את  השמעת המאנעוורעס, עם מניקאלאיי והמעשה?
(הסוכנים  האגענטין... הם והלא לזלמן? אמר אשר
קללה  כל וכן ומלה, מלה כל שמעו היבסקציה) מרגלי
דבריו  תוכן הוא, הלא לזלמן והמאמר וקללה?
ובענין  אחד בסגנון כמעט הי' הלילה כל הקדושים
את  לשמור הקטנים על הגדולים להזהיר והוא אחד
אחינו  של המסוכנים מהחדרים הקטנים של נפשם

עד מהם ולהתרחק ה"יעווסעקציא" מסירת שונאינו
מנעוויל  מאנ"ש לאחד פנה למשל וכמו ממש, נפש
א  מאכען וועט מען אז זלמן לו... ואמר שמו וזלמן
און  האלץ בעראזאוויא טרוקינע פון קליעטקא
קלייב  זאגען דיר מ'וועט און אנצינדען דאס מ'וועט
זייערע  אין קינדער דיינע אוועק גיב אדער אויס, זיך
איך  זאג פייער, אין אריין זיך ווארף אדער שקאלע,
לאזען  פייער אין ווארפן אריין זיך זאלסט זלמן, דיר
קינד  דיין אפגעבען ניט און חלילה ברענען פאר זיך
מעצים  מדורה כשיעשו (זלמן, שקאלא אין זיי צוא
או  מהשתים, אחת לך בחר לך ויאמרו מיובשים
השלך  או שלהם הספר בתי לידי ילדיך את שתמסור

 לעשות ? מה אתה היודע האש, תוך אל jilrעצמך
jicli z` xeqnl `ly calae y`d jez l` jnvr jilydl

mdly xtqd iza icil כל דיבורו הי' כזה ובסגנון ...
עד  חכינו כולנו אנחנו התעלפותו, עד ההוא הלילה
אחרי  ורק המזון, ברכת לברך אלינו ויבוא ישוב אשר
על  וישב החדרה ויבוא אליו רוחו שבה שעות שתי

הנ"ל. מענין דבר חצי עוד דיבר ולא מקומו
f"txz ,onei
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תרפ"ג] אייר [אמצע

של  גרונו דרך עוברת רק והיא אליין, רעט זאך דיא ...

זיך  זאגט מיא אז זה, בדיבור דהכוונה בלבד, המדבר

א  הייסט דאס אנדערער, דער הערט דער ממילא אליין,

בזה  לעשות וצריכים זו. בשעה וידבר גישריי), הארץ

הזמן  לבחור והיינו יחיו, אנשי' הרבה שיהי' תעמולה

דברים  שעה, מחצי יותר לא ולדבר להתפלל, באים שהכל

כך  כל רגילים אינם הלא כי במהירות, ושלא ברורים

אם  שיהי' בה"כ באיזה חילוק זה ואין שלנו, הלשון בסגנון

בעניני' כלל לכנוס שלא והיינו אחר, או זה רבי מחסידי

כאלו.

לך  שיש שי' מהתלמידי' תבחר אשר ורצוני חפצי וכן

מאמרים  עבורם שתבחר והיינו ברבים, לדבר ותלמדם

רגילים  ושיהיו הפנימי שיבינו היטיב שילמדום קצרים

שהם  כאלו ישנם כי ברבים, ידברו כי ותכריחם בהם,

כי  להם ותראה זה על תעוררם והדומה ביותר ביישנים

אי"ה  יתגדל לזמן ומזמן לדבר, וצריכים כן האמת  אין

חלקך. ואשרי ית'. בעזרתו מרובה תועלת ויביא זה, דבר

רוחו  אשר ורבך מורך זכור תחת, ואל תירא אל ואמץ חזק

בהדרך  ללכת נוכל אשר עלינו יגן וזכותו הוא אתנו הק'

ולא  בחיל לא זה, בעד תתן לך אשר וכל לנו, סלל אשר

ה' תורת להרביץ ית' אותו וידוע השכל אם כי בכחו

ירבו  שמים וככוכבי בישראל, חי כל נפש המשיבה תמימה

מדרשים, ובתי כנסיות בבתי התורה שולחני אל יחיו בנ"י

ישראל  בטוב לראות בחיים, חלקנו טוב מה אשרינו ואז

בגו"ר. והצלחתו

ci jxk v"iixden w"b`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
9:309:3110:3210:3218:3018:2318:5618:4818:0418:58 6:326:368:56באר שבע )ק(

6:326:368:558:569:299:3010:3110:3118:2918:2118:5518:4717:5218:58חיפה )ק(

6:316:358:558:569:289:2910:3010:3018:3318:2518:5418:4717:4718:57ירושלים )ק(

6:336:378:568:579:309:3110:3210:3218:3018:2218:5618:4818:0418:58תל אביב )ק(

6:496:589:019:059:459:4810:4610:4818:4018:2819:1319:0118:1219:14אוסטריה, וינה )ק(

6:015:528:278:219:048:5910:0810:0418:2118:2718:4918:5518:0819:06אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:516:599:059:089:479:5010:4910:5018:4318:3219:1519:0418:1619:16אוקראינה, אודסה )ק(

6:236:328:368:399:199:2210:2010:2218:1518:0318:4818:3517:4718:48אוקראינה, דונייצק )ק(

6:346:438:468:509:309:3410:3210:3318:2618:1318:5918:4717:5719:00אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:007:109:109:149:5610:0010:5710:5918:5118:3819:2519:1218:2219:26אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:537:029:029:069:499:5210:5010:5218:4318:3019:1819:0518:1419:18אוקראינה, קייב )ק(

7:177:259:329:3510:1310:1611:1511:1619:1018:5819:4119:3018:4219:42איטליה, מילאנו )ק(

6:015:598:338:319:018:5910:0410:0218:0818:0618:3018:2817:4818:37אקוואדור, קיטו )ח(

6:356:269:028:579:389:3210:4110:3718:5518:5919:2119:2618:4019:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:247:149:499:4210:2810:2211:3211:2819:4819:5420:1820:2419:3520:36ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:007:059:199:219:569:5810:5810:5818:5418:4419:2219:1318:2819:24ארה״ב, בולטימור )ק(

6:496:559:089:109:469:4810:4710:4818:4318:3319:1219:0218:1719:13ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:506:569:089:109:469:4810:4810:4818:4318:3319:1219:0218:1719:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:267:339:439:4510:2210:2511:2411:2519:1919:0819:4919:3818:5219:50ארה״ב, דטרויט )ק(

7:137:169:379:3810:1010:1111:1211:1219:1019:0319:3619:2918:4619:39ארה״ב, האוסטון )ק(

6:446:499:079:089:419:4310:4310:4318:4018:3219:0718:5918:1519:09ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:127:149:389:3810:1010:1011:1111:1119:1119:0419:3519:2918:4719:38ארה״ב, מיאמי )ק(

6:456:529:039:059:429:4410:4310:4418:3918:2919:0818:5818:1219:09ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:446:519:029:049:409:4310:4210:4318:3718:2719:0718:5718:1119:08ארה״ב, שיקגו )ק(

6:176:138:488:459:189:1510:2110:1818:2918:3018:5218:5318:1219:02בוליביה, לה-פס )ח(

7:387:479:469:5010:3310:3711:3411:3619:2719:1420:0219:4918:5820:03בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:387:479:479:5110:3310:3711:3411:3619:2819:1420:0319:4918:5820:03בלגיה, בריסל )ק(

5:505:448:208:168:528:489:559:5218:0518:0718:2918:3117:4918:41ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:385:328:098:058:408:369:439:4017:5317:5518:1718:1917:3618:28ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:567:069:049:089:519:5510:5210:5418:4518:3219:2119:0718:1919:21בריטניה, לונדון )ק(

7:057:169:109:1510:0010:0411:0111:0318:5318:3919:3019:1618:2619:30בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:027:129:099:149:5710:0210:5911:0118:5118:3719:2719:1318:2119:28גרמניה, ברלין )ק(

7:217:309:309:3410:1610:2011:1711:1919:1118:5819:4519:3218:4219:45גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:505:448:208:168:528:489:569:5218:0618:0918:3118:3317:5018:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:286:308:578:569:279:2610:2910:2818:3018:2518:5318:4818:0718:57הודו, מומבאי )ח(

6:246:268:538:529:239:2210:2510:2418:2618:2118:4918:4418:0418:53הודו, פונה )ח(

6:386:468:518:549:349:3710:3510:3718:3018:1819:0218:5018:0219:03הונגריה, בודפשט )ק(

6:547:009:129:149:509:5210:5210:5218:4818:3819:1719:0718:2119:18טורקיה, איסטנבול )ק(

7:187:239:389:4010:1510:1611:1611:1719:1319:0419:4119:3218:4719:43יוון, אתונה )ק(

6:597:079:129:159:559:5810:5610:5818:5118:3919:2319:1118:2319:24מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:266:278:548:549:249:2410:2610:2518:2718:2118:5018:4518:0418:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:085:578:308:239:129:0610:1710:1118:3318:4119:0519:1318:2119:25ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:555:588:208:218:528:539:549:5417:5417:4718:1918:1217:3018:22נפאל, קטמנדו )ח(

6:526:519:239:229:529:5010:5410:5218:5818:5619:2019:1818:3919:27סינגפור, סינגפור )ח(

6:326:428:398:439:279:3110:2810:3018:2118:0718:5718:4317:5118:57פולין, ורשא )ק(

5:545:508:258:228:548:519:579:5518:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:357:439:499:5210:3110:3411:3211:3419:2719:1619:5919:4718:5920:00צרפת, ליאון )ק(

7:467:549:5710:0010:4110:4511:4211:4419:3619:2420:1019:5719:0820:10צרפת, פריז )ק(

5:445:438:158:148:448:429:469:4417:4917:4718:1218:0917:2918:18קולומביה, בוגוטה )ח(

7:127:199:289:3010:0810:1011:0911:1019:0418:5319:3419:2418:3719:36קנדה, טורונטו )ק(

6:496:569:039:069:459:4710:4610:4718:4018:2919:1219:0018:1319:13קנדה, מונטריאול )ק(

6:386:429:009:019:359:3610:3610:3718:3418:2619:0118:5318:0919:03קפריסין, לרנקה )ק(

7:528:049:5610:0110:4710:5211:4811:5119:4019:2520:1920:0319:1020:18רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:267:389:289:3310:2110:2611:2211:2419:1318:5819:5319:3718:4219:52רוסיה, מוסקבה )ק(

7:167:249:289:3210:1110:1511:1311:1419:0718:5519:4019:2818:3919:41רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:207:299:339:3610:1610:1911:1811:1919:1219:0019:4419:3218:4419:45שוויץ, ציריך )ק(

6:076:088:378:369:069:0510:0810:0718:1018:0618:3318:2917:4918:38תאילנד, בנגקוק )ח(

mixetikd mei - ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
במקום  ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר

xetik mei axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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קעה לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
9:309:3110:3210:3218:3018:2318:5618:4818:0418:58 6:326:368:56באר שבע )ק(

6:326:368:558:569:299:3010:3110:3118:2918:2118:5518:4717:5218:58חיפה )ק(

6:316:358:558:569:289:2910:3010:3018:3318:2518:5418:4717:4718:57ירושלים )ק(

6:336:378:568:579:309:3110:3210:3218:3018:2218:5618:4818:0418:58תל אביב )ק(

6:496:589:019:059:459:4810:4610:4818:4018:2819:1319:0118:1219:14אוסטריה, וינה )ק(

6:015:528:278:219:048:5910:0810:0418:2118:2718:4918:5518:0819:06אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:516:599:059:089:479:5010:4910:5018:4318:3219:1519:0418:1619:16אוקראינה, אודסה )ק(

6:236:328:368:399:199:2210:2010:2218:1518:0318:4818:3517:4718:48אוקראינה, דונייצק )ק(

6:346:438:468:509:309:3410:3210:3318:2618:1318:5918:4717:5719:00אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:007:109:109:149:5610:0010:5710:5918:5118:3819:2519:1218:2219:26אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:537:029:029:069:499:5210:5010:5218:4318:3019:1819:0518:1419:18אוקראינה, קייב )ק(

7:177:259:329:3510:1310:1611:1511:1619:1018:5819:4119:3018:4219:42איטליה, מילאנו )ק(

6:015:598:338:319:018:5910:0410:0218:0818:0618:3018:2817:4818:37אקוואדור, קיטו )ח(

6:356:269:028:579:389:3210:4110:3718:5518:5919:2119:2618:4019:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:247:149:499:4210:2810:2211:3211:2819:4819:5420:1820:2419:3520:36ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:007:059:199:219:569:5810:5810:5818:5418:4419:2219:1318:2819:24ארה״ב, בולטימור )ק(

6:496:559:089:109:469:4810:4710:4818:4318:3319:1219:0218:1719:13ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:506:569:089:109:469:4810:4810:4818:4318:3319:1219:0218:1719:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:267:339:439:4510:2210:2511:2411:2519:1919:0819:4919:3818:5219:50ארה״ב, דטרויט )ק(

7:137:169:379:3810:1010:1111:1211:1219:1019:0319:3619:2918:4619:39ארה״ב, האוסטון )ק(

6:446:499:079:089:419:4310:4310:4318:4018:3219:0718:5918:1519:09ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:127:149:389:3810:1010:1011:1111:1119:1119:0419:3519:2918:4719:38ארה״ב, מיאמי )ק(

6:456:529:039:059:429:4410:4310:4418:3918:2919:0818:5818:1219:09ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:446:519:029:049:409:4310:4210:4318:3718:2719:0718:5718:1119:08ארה״ב, שיקגו )ק(

6:176:138:488:459:189:1510:2110:1818:2918:3018:5218:5318:1219:02בוליביה, לה-פס )ח(

7:387:479:469:5010:3310:3711:3411:3619:2719:1420:0219:4918:5820:03בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:387:479:479:5110:3310:3711:3411:3619:2819:1420:0319:4918:5820:03בלגיה, בריסל )ק(

5:505:448:208:168:528:489:559:5218:0518:0718:2918:3117:4918:41ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:385:328:098:058:408:369:439:4017:5317:5518:1718:1917:3618:28ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:567:069:049:089:519:5510:5210:5418:4518:3219:2119:0718:1919:21בריטניה, לונדון )ק(

7:057:169:109:1510:0010:0411:0111:0318:5318:3919:3019:1618:2619:30בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:027:129:099:149:5710:0210:5911:0118:5118:3719:2719:1318:2119:28גרמניה, ברלין )ק(

7:217:309:309:3410:1610:2011:1711:1919:1118:5819:4519:3218:4219:45גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:505:448:208:168:528:489:569:5218:0618:0918:3118:3317:5018:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:286:308:578:569:279:2610:2910:2818:3018:2518:5318:4818:0718:57הודו, מומבאי )ח(

6:246:268:538:529:239:2210:2510:2418:2618:2118:4918:4418:0418:53הודו, פונה )ח(

6:386:468:518:549:349:3710:3510:3718:3018:1819:0218:5018:0219:03הונגריה, בודפשט )ק(

6:547:009:129:149:509:5210:5210:5218:4818:3819:1719:0718:2119:18טורקיה, איסטנבול )ק(

7:187:239:389:4010:1510:1611:1611:1719:1319:0419:4119:3218:4719:43יוון, אתונה )ק(

6:597:079:129:159:559:5810:5610:5818:5118:3919:2319:1118:2319:24מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:266:278:548:549:249:2410:2610:2518:2718:2118:5018:4518:0418:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:085:578:308:239:129:0610:1710:1118:3318:4119:0519:1318:2119:25ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:555:588:208:218:528:539:549:5417:5417:4718:1918:1217:3018:22נפאל, קטמנדו )ח(

6:526:519:239:229:529:5010:5410:5218:5818:5619:2019:1818:3919:27סינגפור, סינגפור )ח(

6:326:428:398:439:279:3110:2810:3018:2118:0718:5718:4317:5118:57פולין, ורשא )ק(

5:545:508:258:228:548:519:579:5518:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:357:439:499:5210:3110:3411:3211:3419:2719:1619:5919:4718:5920:00צרפת, ליאון )ק(

7:467:549:5710:0010:4110:4511:4211:4419:3619:2420:1019:5719:0820:10צרפת, פריז )ק(

5:445:438:158:148:448:429:469:4417:4917:4718:1218:0917:2918:18קולומביה, בוגוטה )ח(

7:127:199:289:3010:0810:1011:0911:1019:0418:5319:3419:2418:3719:36קנדה, טורונטו )ק(

6:496:569:039:069:459:4710:4610:4718:4018:2919:1219:0018:1319:13קנדה, מונטריאול )ק(

6:386:429:009:019:359:3610:3610:3718:3418:2619:0118:5318:0919:03קפריסין, לרנקה )ק(

7:528:049:5610:0110:4710:5211:4811:5119:4019:2520:1920:0319:1020:18רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:267:389:289:3310:2110:2611:2211:2419:1318:5819:5319:3718:4219:52רוסיה, מוסקבה )ק(

7:167:249:289:3210:1110:1511:1311:1419:0718:5519:4019:2818:3919:41רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:207:299:339:3610:1610:1911:1811:1919:1219:0019:4419:3218:4419:45שוויץ, ציריך )ק(

6:076:088:378:369:069:0510:0810:0718:1018:0618:3318:2917:4918:38תאילנד, בנגקוק )ח(

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
יום רביעי, ז' תשרי 

נוהגים לקדש הלבנה במוצאי יום הכיפורים

mixetikd mei - ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
במקום  ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר

xetik mei axr

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר
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