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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà 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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר גד שי'

שלום וברכה!

על ידי ידידנו הנכבד, עוסק בצ"צ רב פעלים, מר שלמה שי' מידנצ'יק, נתקבלה הידיעה בעתה 

על דבר מצב בריאותו והטיפול שנצרך לו, ועתה שמחתי לקבל הידיעה שהטיפול הי' בהצלחה.

יהודי  וכרגיל אצל  חייו,  למסלול  לשוב  שיוכל  קרובה,  וגם  רפואתו שלמה  רצון שתהי'  ויהי 

– לא מסלול ההולך במישור, שהיום כמו אתמול ומחר כהיום, אלא בדרך עלי' מוסיף והולך, ומנצל 

בריאות  ומתוך  האמיתית,  טובתם  הרבים,  לטובת  עליונה  בהשגחה  לו  שניתנו  והיכולת  האפשריות 

הנכונה ובחיות.

מנוצלים  האדם  כוחות  שאז  בחיות,  נעשות  כאשר  אדם  בני  פעולות  הצלחת  סוד  זהו  והרי 

במילואם, וביחד עם זה גם סיוע השי"ת, המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, בא במילואו.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

כללי מפתח  

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

ה  ...................  סדר מפורט ליום העשירי בשבט   )ג

  ה באתי לגני"מאמר ד  )ד

ו  ...........................י"תש'ד שבט ה"יו, שבת פרשת בא

  תי לגניבא ה"מאמר ד  )ה

זכ   ............................................  ו"לתש'השבט  'ח

  'ה ויהי בשלח פרעה את העם וגו"מאמר ד  )ו

דמ  ...................  ה"תשכ'ג שבט ה"י, שבת פרשת בשלח

  , בשלח תשיחת שבת פרש  )ז

חמ  .........................................  ה"תשכ'ה, שבט ג"י

נא  ..............................  על מסכת מכות" הדרן"  )ח

  שלחבפרשת  –לקוטי שיחות   )ט

בפ  ..............................................  זטכרך ) ק"בלה(

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

צא  .................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

בצ  .............  בשלח פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )יא

גצ  ..........בשלח פרשתלשבוע יומי חומש  ישיעור  )יב

גקכ  .............  בשלח פרשתבוע לששיעורי תהלים   )יג

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יד

דקכ  ..................................בשלח פרשתלשבוע  

הקל  ..........  בשלח פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )טו

זקל  .......................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טז

ם"שיעורי רמב

מק  ...........  בשלח פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יז

דפק   ........  בשלח פרשתלשבוע פרק אחד ליום  –  )יח

חצק  ...........  בשלח פרשתלשבוע ות צוספר המ –  )יט

  נביאים וכתובים   )כ

אר  ....... ................................ וכפרק  משלי, יטפרק  ישעיה

  מכשיריןמסכת  –משניות   )כא

גר  ......................................................  ביאור קהתי

טר  ............... ................................   מסכת יומא עקביעין   )כב

  עם ביאורים  גיטיןמסכת   )כג

  רי  ...............................................  מא ד דףע להף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כד

לטר  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כה

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

  תורהלקוטי   )כו

במר  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כז

דמר  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

המר  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כט

ומר  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )ל

ומר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק במאמריספר ה  )לא

מחר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )לב

מחר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לג

מטר  ..................... ................................   צ"ר מוהריי"אדמו

נר  ........  בשלח פרשתחומש לקריאה לציבור לשבת   )לד

בסר  .....................  בשלח פרשתלשבוע לוח זמנים   )לה

גסר  .............  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו

ה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

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

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

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

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

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

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

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

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

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

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

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

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

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

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

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

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

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

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

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

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

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

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

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

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

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

התועדות.

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

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

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

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

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

* * *

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

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

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

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

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

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

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

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

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

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

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

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

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

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

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

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

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

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

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

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

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

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

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

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

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

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

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

התועדות.

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

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

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

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

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

* * *

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

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

סדר מפורט ליום העשירי בשבט



ו

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

˙Èa¯‰ Bz˜Ê Bn‡ „B·k ËÈÈˆ¯‡È»¿«¿¿ƒ¿∆¿»«»ƒ
Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆

eÈÏÚ Ô‚È d˙eÎÊ¿»»≈»≈
È˙‡a" רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָֹ

אּלא (ּבמקֹומֹו) ּכאן ּכתיב אין "לּגן ְְִִֵֶַַָָ

ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָלגּני,

עץ  חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּדעּקר

ידי  ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדעת

לב' א' מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָחטא

ג' מרקיע  נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָוג',

"וּיׁשמע  ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָלד',

רּבי  אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול ְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאת

קפץ  ,מתהּל אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּבא,

צּדיקים  ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָואזל

והֹוריד  זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה את ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהֹורידּו

עד  לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע הּׁשכינה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת

הּׁשביעין  (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה חביבין)1ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ

היה  אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. למּטה ְְֱִִִֶַַָָָָָֹהֹורידֹו

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו ּדכתיב הּמקּדׁש, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָּבבית

ּכל  ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶַָָָָֹּבתֹוכם",

ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו "צּדיקים וזהּו ואחד, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָאחד

עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלעד

ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים ׁשהם לפי מה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָמּפני

עד  ׁשֹוכן ּבגּלּוי 2ּבחינת ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  למקֹום לגּנּוני, לגּני "ּבאתי וזהּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמּטה.
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אדמו"ר.*) מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים  בספר יא.1)נדפס כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור [מאמר] סוף כן גם ראה ובביאורי 2)- וארא פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ËÈÈˆ¯‡Èשל להסתלקותה השנה יום הוא שבט Bz˜Êיו"ד Bn‡ „B·k, »¿«¿¿ƒ¿∆¿

Ô„Ú d˙ÓL ‰˜·¯ ˙¯Ó ˙È˜„v‰ ˙Èa¯‰ הרבי של סבתו »«»ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»≈∆
בשנת  (נסתלקה מהר"ש הרבי סבו אשת הרש"ב, הרבי אביו אם הריי"צ

eÈÏÚתרע"ד) Ô‚È d˙eÎÊ ולאחר תש"י בשנת זה, ביום נסתלק הוא שאף ¿»»≈»≈
הזה  המאמר את מסר כי התברר מעשה

הסתלקותו. ליום לפרסום

ישראל: לבני אומר הוא ברוך הקדוש

,"‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
‡˙È‡Âמובא‰a¯ L¯„Óa ¿ƒ»¿ƒ¿»«»

BÓB˜Óa) בשיר זה פסוק על ƒ¿
Ô‡kהשירים  ·È˙k ÔÈ‡ ÔbÏ" (««≈¿ƒ»

ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï ,Èp‚Ï ‡l‡∆»¿«ƒ¿ƒƒ¿»
,"‰lÁza È¯wÚ ‰È‰L בפסוק ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

"לגני" אלא סתם "לגן" נאמר לא

לי  יש שבו המקום שלי, הגן שמשמעו

מכבר והנאה ÈÎL‰עונג ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בריאת עם ««¿ƒ»¿»

בעולמות  שרתה השכינה עיקר העולם

ראוי  כלי היו שעה שבאותה התחתונים

השכינה  ËÁ‡להשראת È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿
˙Úc‰ ıÚ שהיה הראשון החטא ≈«««

הבריאה «¿»¿lzÒƒ˜‰בתחילת
ı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ועלתהÚÈ˜¯Ï «¿ƒ»≈∆∆»»ƒ«

הרקיעים, שבעת מבין »¿ÏÚÂהראשון
‰˜lzÒ LB‡Â ÔÈ˜ ‡ËÁ È„È¿≈≈¿«ƒ∆¡ƒ¿«¿»

‰ÈÎM‰ ועלתה'·Ï '‡ ÚÈ˜¯Ó «¿ƒ»≈»ƒ«¿
,'‚Â קין חטא בעקבות כלומר, ¿

הראשון  מהרקיע נסתלקה השכינה

חטא  ובעקבות השני לרקיע ועלתה

השני  מהרקיע השכינה נסתלקה אנוש

השלישי לרקיע Ckועלתה ¯Á‡Â¿««»
Ïean‰ ¯B„a אותו חטאי בעקבות ¿««

‚'השכינה lzÒ˜‰דור ÚÈ˜¯Ó ƒ¿«¿»≈»ƒ«
‡˙È‡„ÎÂ ,'„ÏמובאL¯„Óa ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

ÚÓLiÂ" ˜eÒt ÏÚ ‰a¯ אדם «»«»«ƒ¿«
‡ÌÈ˜Ïהראשון 'ÈÂ‰ ÏB˜ ˙‡∆¬»»¡…ƒ

Ôba Cl‰˙Ó- עדן ¯Èaבגן ¯Ó‡ ƒ¿«≈«»»««ƒ
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Cl‰Ó ,‡a‡«»¿«≈≈¿ƒ»

,Cl‰˙Ó ‡l‡ מדייק הפסוק ∆»ƒ¿«≈
 ֿ הקדוש של (כביכול) שה'הליכה' להורות "מהלך" ולא "מתהלך" ואומר

אלא, רגילה הליכה הייתה לא בגןֿעדן ˜ıÙברוךֿהוא ÏÊ‡Â ıÙ»̃≈¿»≈»≈
,"ÏÊ‡Â שבהשראת כך על רומז זה מדרש וגם והולך, קופץ והולך, קופץ ¿»≈

היינו  ודילוג, קפיצה של בדרך הדורות ולאורך שינויים היו למטה השכינה

לרקיע מהארץ השכינה Ckסילוק ¯Á‡Â בזמנים חטאים ששבעה אחרי ¿««»
מהארץ  השכינה סילוק את גרמו שונים

השביעי Ú·L‰לרקיע e„ÓÚ»¿ƒ¿»
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

עד השביעי מהרקיע «»¿hÓÏ‰בחזרה
שבעת ‡·¯‰Ìבארץ, מבין הראשון «¿»»

האמורים  È¯B‰Â„הצדיקים ‰ÎÊ»»¿ƒ
,'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»≈»ƒ«¿

,'‰Ï 'ÂÓ ˜ÁˆÈÂ הלאה Ú„וכך ¿ƒ¿»ƒ¿«
ÏÎÂ) ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ‰LÓ Èkƒ∆∆«¿ƒƒ¿»

ÔÈÚÈ·M‰1B„È¯B‰ (ÔÈ·È·Á «¿ƒƒ¬ƒƒƒ
שורה  להיות השכינה עיקר את

.ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆
˙e˜Ï‡ Èelb ¯wÚÂ לאחר ¿ƒ«ƒ¡…

כאן  להיות חזרה השכינה שהשראת

בארץ ‰Lc˜n,למטה ˙È·a ‰È‰»»¿≈«ƒ¿»
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ·È˙Îcƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡Ï BÎB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿…

,ÌÎB˙a ‡l‡ ¯Ó‡ שמאחר אף ∆¡«∆»¿»
לבית  מתייחס "ושכנתי" והביטוי

לומר  צריך היה הפסוק המקדש,

זאת  בכל יחיד, בלשון בתוכו" "ושכנתי

היא הכוונה כי "בתוכם" ¿CB˙aאמר
„Á‡Â „Á‡ Ïk,ישראל e‰ÊÂמבני »∆»¿∆»¿∆

בפסוק הפנימי ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒהפירוש
„ÚÏ ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆc ,"‰ÈÏÚ»∆»¿«ƒƒƒ¿»∆

,‰Ó ÈtÓ ,Ô„Ú Ôb ‡e‰L באיזו ∆«≈∆ƒ¿≈»
עדן  גן את לרשת הצדיקים יזכו זכות

eÈ‰) ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿
ÌÈÎÈLÓÓ וגורמים למטה מלמעלה «¿ƒƒ

של  התגלות »ÈÁa¿ƒ˙אלוקות )שתהיה 
„Ú ÔÎBL2,LB„˜Â ÌB¯Ó ≈«»¿»

‰hÓÏ Èel‚a ‰È‰iL בארץ ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»
ביותר. הנמוך המקום ∆¿e‰ÊÂשהיא

לעיל  שהובאו המדרש דברי פירוש

המאמר B¯wÚבתחילת ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èep‚Ï Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»∆»»ƒ»
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ז i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָעּקרֹו

ּבבריאת  הּכּונה ּתכלית ּדהּנה הּוא, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהענין

ּדנתאּו העֹולמֹות, הּוא והתהּוּות ּבר ּו הּקדֹוׁש ה ְְְְִִַַַָָָָָ

ּגּלּוי  ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹות

ידי  על האדם, עבֹודת ידי על למּטה ְְְֱֲֵֵַַַַָָָָֹאלקּות

למּטה  ּתרד ּדנׁשמה ואתהּפכא, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאתּכפיא

יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַלהתלּבׁש

ּתפעל  זה ּובכל הּנׁשמה, אֹור על ְְְְְִִֶַַַָָָֹויסּתירּו

וגם  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּנׁשמה

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ּבעֹולם. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָחלקֹו

ידי  על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְְֵֶֶַָָָָּבתֹוכם",

אתּכפיא  ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהעבֹודה

"ּכד  ּוכמאמר אחרא 3ואתהּפכא, סטרא אתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָ

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

עלמין", "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה ְְְְְִִִֵֵֶַָָעלמין".

עלמין  ּבכּולהּו ּדהּוא האֹור מדרגת על ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּכּונה

ּבכל  ׁשּמאיר עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשוה,

חּלּוקי  יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ּבׁשוה, ְְֲִֵֵֵֶָָָָָהעֹולמֹות

לעֹולמֹות  עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָמדרגֹות,

האֹור  מאיר העליֹונים ּדבעֹולמֹות ְְְִִִֵֶַָָָָּתחּתֹונים,

מאיר  אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ְְִִִֵֵַַָָָּבגלּוי,

העלם  ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ּכ ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבגלּוי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָוהסּתר,
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ב.3) פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת שם פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÚc ,"‰lÁza המשכן בניית ועם «¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

הבריאה  בתחילת שהייתה כפי למטה להיות השכינה השראת חזרה והמקדש

הדעת. עץ חטא לפני

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â המטרה˙ee‰˙‰Â ˙‡È¯·a ¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ המדרש כדברי היא »»

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰e‡˙c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
Èelb ‰È‰iL ,ÌÈBzÁza««¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ

‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ על שמבואר וכפי ¡…¿«»
"לא  אשר לו) (פרק התניא בספר כך

מעלה  בחינת יתברך לפניו שייך

העולם  שנברא קודם אלא... ומטה...

ומיוחד  יחיד יתברך לבדו הוא היה

בו  שברא הזה המקום כל וממלא

יתברך  לפניו הוא כן עתה וגם העולם

חיותו  המקבלים אל הוא שהשינוי רק

לבושים  עלֿידי שמקבלים יתברך ואורו

יתברך  אותו ומסתירים המכסים רבים

הגשמי  הזה עולם שנברא עד ...

במדריגה  התחתון והוא ממש והחומרי

הסתר  בעניין ממנו למטה תחתון שאין

השתלשלות  תכלית והנה יתברך... אורו

למדרגה  ממדרגה וירידתם העולמות

הואיל  העליונים, עולמות בשביל אינו

והתכלית  המטרה הייתה [=אם ולהם

מעלתם  מצד העליונים לעולמות להגיע

יתברך  פניו מאור ירידה ב] הם הרי

גבוה  יותר שהוא דבר יש [=ובמילא

הזה  עולם הוא התכלית אלא מהם)

‰‡„Ì,התחתון" ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«»»»
k˙‡ È„È ÏÚ‡ÈÙ ֿ הסטרא כפיית «¿≈ƒ¿«¿»

והטוב  הקדושה לצד והרע אחרא

‡Ît‰˙‡Â וההעלם החושך של ¿ƒ¿«¿»
ברצונו  עלה "שכך שם: בתניא הזקן רבנו דברי וכהמשך לאור, הרוחני והסתר

חשוכא  ואתהפך אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת להיות יתברך

מאשר  אלוקות גילוי יותר הזה בעולם יהיה דבר של שבסופו כך לנהורא"

האדם  עבודת עלֿידי נפעל הדבר וכאמור העליונים, ««¿ÓLcƒ‰בעולמות
„¯zהעליונים התחתון hÓÏ‰מהעולמות הגשמי הזה LaÏ˙‰Ïלעולם ≈≈¿«»¿ƒ¿«≈

¯B‡ ÏÚ e¯ÈzÒÈÂ eÓÈÏÚÈ Ì‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰Ê ÏÎ·e ,‰ÓLp‰ וההסתר ההעלם e¯a¯למרות ‰ÓLp‰ ÏÚÙz «¿»»¿»∆ƒ¿…«¿»»≈

לקדושה והעלאתו שבו הרע מן שבו הטוב של ‰Ûebעידון CekÊÂהפרדה ¿ƒ«
ÌÏBÚa B˜ÏÁ Ì‚Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ מסויים חלק יש יהודי לכל ¿∆∆««¬ƒ¿«∆¿»»

ועל  בפרט, עליו מוטלים לקדושה חלק אותו של וההעלאה שהבירור בעולם

ומצוות  תורה לענייני ומשתמש בעולם דברים אותם עם במגע בא שהוא ידי

שמים' לשם יהיו מעשיך ו'כל דעהו' דרכיך 'בכל של בדרך אותם מנצל או

לקדושה. אותם ומעלה מברר הוא

„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»∆»
‡e‰Â ,„Á‡Â השכינה שהשראת ¿∆»¿

בפרט  ואחד אחד כל בתוך הזה בעולם

‰B·Ú„‰היא È„È ÏÚ האדם של «¿≈»¬»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa העולם של «¬««≈ƒ

הגשמי ‡˙ÈÙk‡הזה ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
עליו  והתגברות הרע כפיית

‡Ît‰˙‡Â,לאור החושך הפיכת ¿ƒ¿«¿»
¯Ó‡ÓÎeהזוהר„k"3‡ÈÙk˙‡ ¿«¬««ƒ¿«¿»

‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒƒ¿»«¬»ƒ¿¿≈¿»»
e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ הצד) אחרא הסטרא כאשר »¿ƒ
נכפית  הקדושה) צד שאינו האחר

אותה) ומבטלים עליה (כשמתגברים

הקדושֿברוךֿהוא  של כבודו מתעלה

העולמות. בכל

Ó ‰p‰Â¯ÓB‡M שעבודת ‰ הזוהר ¿ƒ≈«∆≈
ה' בכבוד עלייה גורמת האדם

ÏÚ ‰ek‰ ,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa"¿¿»¿ƒ««»»«
¯B‡‰ ˙‚¯„Ó האלוקי‡e‰c «¿≈«»¿
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa בכל [מאיר] שהוא ¿¿»¿ƒ

‡B¯העולמות eÈ‰Â ,‰ÂLa¿»∆¿«¿
¯È‡nL ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰«≈»»¿ƒ∆≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa כמבואר ¿»»»¿»∆
בא  האלוקי שהאור וחסידות בקבלה

"אור  הנקראים אופנים בשני לעולם

כל  הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב

האור  התגלות הוא הסובב אור עלמין".

כל  על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי

ונקרא  בשווה, והנבראים העולמות

ואור  בתוכם להתלבש מבלי 'מלמעלה', העולמות על שמאיר שם על 'סובב'

ולכל  עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול שבא כפי האור התגלות הוא הממלא

בפנימיות מהם אחד בכל ומתלבש עניינו לפי LÈנברא È¯‰ ˙BÓÏBÚ·c¿»»¬≈≈
,˙B‚¯„Ó È˜elÁ מידה באיזו היינו בדרגתם, מזה זה נבדלים העולמות ƒ≈«¿≈

בהם  מאיר האלוקי BÓÏBÚÏ˙האור ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆»∆¿ƒ¿»
,ÌÈBzÁzהוא ביניהם ‰‡B¯וההבדל ¯È‡Ó ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ·c «¿ƒ¿»»»∆¿ƒ≈ƒ»

‰‡B¯האלוקי ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ·e ,ÈeÏ‚aהאלוקי¯È‡Ó BÈ‡ ¿ƒ»»««¿ƒ»≈≈ƒ
,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡a ¯B‡‰L LÈÂ ,Ck Ïk ÈeÏ‚a היינו ¿ƒ»»¿≈∆»»ƒ¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈

הגילוי  (ומידת כלל מאיר אינו אלא כלֿכך בגילוי מאיר שאינו בלבד זו שלא

מקום  בכל נמצא הקדושֿברוךֿהוא בעצם כי העולמות, בין ההבדל היא
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dlkח izeg` ipbl iz`a

ידי ואיתא "אף ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ יסדה ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָ

ׂשמאלֹו4ּבּמדרׁש ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

האֹור  על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ארץ", ְְִֶֶֶַַָָָָָָּוברא

ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, ְְְִִִִִִֵֶַַָָוהּגלּוי

הּגּלּוי  ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות הּכּונה ְְִִִֶַַַַָָָָָָּד"ׁשמים"

הּוא  עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ְְְִִִִֶַַָָָּבבחינת 

עֹולמֹות  הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ְְִִִֶֶַַַָָָּבבחינת

הם  ּבגּלּוי הּתחּתֹונים, האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

העלם  ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ּכ ְְְְִִֵֶַַַָָָָּכל

"ּכל  ּדכתיב  עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹוהסּתר,

אף  יצר ּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָהּנקרא

ּבריאה  אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם ְֲֲִִִִֵֶָָעׂשיתיו",

ׁשהּוא  ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – עׂשּיה ְְֲִִֵֶֶָָָָיצירה

עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְֲֲִִִִִֶַָָָּבאצילּות,

הּוא  ואצילּות 5ּדאצילּות ההעלם, ּגּלּוי ּבבחינת ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַ

מּלׁשֹון  אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶָמּלׁשֹון

ּבחינת  היֹותֹו עם ּדאצילּות והפרׁשה, ְְְֱֲִִִַַַַָָָָהּצלה

האין  עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל ְְֲִִֵַָָָָָעֹולם,

התחלת  ׁשהּוא ּבריאה ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֶֶַַַָָסֹוף,

הּנקרא  "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּמציאּות

ּבי  המיחד הּוא ּוכבֹודי ּדׁשמי ולכבֹודי", ְְְְְְִִִִִִִִַָֻּבׁשמי

עֹולם  ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ׁשּקאי ֲֲִִֵֶֶַַָָָָעדין,
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ב.4) פה, א. לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ביאור 5)ראה בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ועוד. המשפטים דואלה ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור ל[מאמר]

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עד  הבדל יש העולמות שמצד אלא שווים ו"מטה" "מעלה" ומצידו בשווה

בגלוי) בהם מאיר האור B‚¯„Ó˙,כמה È˜elÁ ‰Êa LÈÂ,דרגות הבדלי ¿≈»∆ƒ≈«¿≈
ונסתר  נעלם או גלוי עולם באותו המאיר האלוקי האור מידה ¿BÓÎeבאיזו

‡˙È‡Â ,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı¯‡ ‰„ÒÈ È„È Û‡" ·e˙kL∆»«»ƒ»¿»∆∆ƒƒƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
זה  פסוק על ומובא

L¯„na4‡¯·e BÈÓÈ ‰Ë" «ƒ¿»»»¿ƒ»»
‡¯·e BÏ‡ÓN ‰ËÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿»»¿…»»

,"ı¯‡ הקדושֿברוךֿהוא כלומר, ∆∆
ימין' 'יד באמצעות השמים את ברא

שמאל' 'יד באמצעות הארץ ואת

ÏÚ ‰¯BÓ ÔÈÓÈ „Èc Úe„ÈÂ¿»«¿»»ƒ∆«
¯˙BÈ ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ יד מאשר »¿«ƒ≈

ב"פתח  מהנאמר גם (כמובן שמאל

ויד  החסד מידת היא ימין שיד אליהו"

החסד  והרי הגבורה מידת היא שמאל

והגבורה  והגילוי, הנתינה מידת היא

וההסתר  הצמצום מידת e‰ÊÂהיא ,(¿∆
הכתוב  בדברי הפנימי הפירוש

,"ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ"ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
"ÌÈÓL"c למעלה הנמצאים ¿»«ƒ

- ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»»∆¿ƒ
ÔÈÓÈ ˙ÈÁ·a Èelb‰ ÌL»«ƒƒ¿ƒ«»ƒ
¯B‡‰Â ,¯B‡‰ Èelb ‡e‰L∆ƒ»¿»
,Èelb ˙ÈÁ·a ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ«ƒ
גילוי  יש העליונים שבעולמות כלומר

שיש  – האחד מובנים, בשני אלוקות

הוא  שהאור – והשני רב, אור בהם

בהעלם  ולא ∆∆¿ı¯‡"Â"בגילוי
,ÌÈBzÁz‰ ˙BÓÏBÚ ‰ek‰««»»»««¿ƒ
ÔÈ‡L Ï‡ÓN ˙ÈÁaÓ Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿…∆≈
Ì‚Â ,Ck Ïk Èel‚a ¯B‡‰»¿ƒ»»¿«
˙ÈÁ·a ‡a BÓˆÚ ¯B‡‰»«¿»ƒ¿ƒ«

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ במידת גם האמורים המובנים בשני תחתונים עולמות והם ∆¿≈¿∆¿≈
ומפרט  והולך והסתר, בהעלם אלא בגילוי שאינו וגם מועט אור שהוא האור

התחתונים  לעולמות העליונים העולמות בין הכללית החלוקה »«»Úe„ikאת
L¯Ù‰‰ההבדל,˙BÓÏBÚ '„aהכלליים העולמות ארבעת È˙Îc·בין «∆¿≈¿»ƒ¿ƒ

בכתוב  שמרומז ÂÈz¯ˆÈכפי ÂÈ˙‡¯a È„B·ÎÏÂ ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡ - ˙BÓÏBÚ '„ Ì‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡«¬ƒƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰Êa - ‰iNÚזו BÓkבחלוקה ,˙eÏÈˆ‡a ‡e‰L BÓk BÈ‡ ¯B‡‰ ¬ƒ»»∆»≈¿∆«¬ƒ¿
,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ‡e‰L הבדל יש עצמם העולמות בארבעת ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העולמות  לשלושת מביניהם, העליון האצילות, עולם בין במיוחד גדול

עשייה יצירה בריאה, ממנו ‰e‡שלמטה ˙eÏÈˆ‡c5Èelb ˙ÈÁ·a «¬ƒƒ¿ƒ«ƒ
‰,ÌÏÚ‰"מ"אין מורגשת) מציאות (דבר, כ"יש" מוגדרת כולה הבריאה «∆¿≈

עם  מוגדרת מציאות היא הבריאה כי מורגשת) מציאות שאינו (לאֿדבר,

ובעוד  המציאות, בגדרי ומורגש מוגדר אינו "אין" הוא הבורא ואילו הגבלות

האצילות  עולם הייתה, שטרם מציאות חידוש היא מ"אין" "יש" שבריאה

היה  שלא "יש" של חדשה מציאות הוא שאין להורות ההעלם" "גילוי נקרא

שהיה  מה של גילוי רק אלא לכן קודם

(ולכן, ממנו שלמעלה בדרגות נעלם

עשר  יש האצילות בעולם שגם למרות

נחשב  הוא וגם מוגדרות ספירות

"אלוקות  נקרא הוא זאת בכל "עולם",

‡ˆBÏממש"), ÔBLlÓ ˙eÏÈˆ‡Â«¬ƒƒ¿∆¿
,CeÓÒÂ'וסמוך 'קרוב עולם כלומר, ¿»

שלמטה  בי"ע מהעולמות יותר לבורא

רחוקים  הם לאצילות שביחס ממנו

‡ˆeÏÈ˙מהבורא Le¯t ÔÎÂ¿≈≈¬ƒ
‰Ïv‰ ÔBLlÓ האצלה ƒ¿«»»

,‰L¯Ù‰Â הזו המשמעות וגם ¿«¿»»
והפרשה  האצלה מלשון באצילות,

רבנו  משה לגבי בתורה שכתוב (כמו

הרוח") מן "ויאצל הזקנים ושבעים

עולם  של המיוחדת מעלתו על מלמד

נפרד  בלתי חלק שהוא האצילות

שלמעלה  באלוקות הגבוהות מהדרגות

כמו  אלא חדש דבר ואינו מהאצילות

מהם והופרש שנאצל eÏÈˆ‡c«¬ƒ˙חלק
,ÌÏBÚ ˙ÈÁa B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿ƒ«»
דומה  הוא מסויימים ובמובנים

יש  בו (וגם ממנו שלמטה לעולמות

שלא  מושג מוגדרות, ספירות עשר

מהאצילות  למעלה צורה באותה )קיים
B˙eÏÏÎa Ï·‡ האצילות עולם ¬»ƒ¿»

ÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»»≈
,ÛBÒ,והגבלה ממדידה שלמעלה

‰‡È¯a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó עולם לאחר הבא העולם שהוא הבריאה עולם «∆≈≈¿ƒ»
ÔÈ‡Óהאצילות  LÈ ˙ÈÁ·a ˙e‡Èˆn‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L ולמרות ∆«¿»««¿ƒƒ¿ƒ«≈≈«ƒ

וגם  ממש כמציאות מוגדר ולא המציאות" "התחלת רק הוא הבריאה שעולם

אותו. הבורא ה"אין" לעומת "יש" הוא זאת בכל נעלה, רוחני עולם ∆¿e‰ÊÂהוא
לעיל שהובא הפסוק התחלת È„B·ÎÏÂ",פירוש ÈÓLa ‡¯˜p‰ Ïk"…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

האצילות  לעולם È„B·Îeשכוונתו ÈÓLc"וכבודי "שמי" הפסוק לשון ƒ¿ƒ¿ƒ
אומר  שהקדושֿברוךֿהוא דרגא היינו ביותר, גבוהה בדרגה שמדובר מלמד

השם האלוקי‰ÈÏ˘‡eוהכבוד˘ÈÏעליה Èaהאור „ÁÈÓ‰ דבר והוא «¿À»ƒ
בעצמי  איתי ומאוחד יותר ÔÈ„Ú,אחד נמוכות לדרגות ירד לא עדיין כי  ¬«ƒ

ניכרת פחות בעצמו הקדושֿברוךֿהוא עם האחדות והכוונה È‡wLשבהם ∆»≈
‰eÁi„היא ÌÏBÚ ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÏÚ עם שמאוחד עולם «»»¬ƒ∆»«ƒ
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ט i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ׁשהאֹור וההתּכללּות, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּיחּוד

ּבריאה  ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ְְְְְִִֵֶֶָָָּדאינֹו

יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ּובבריאה עׂשּיה, ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָיצירה

ּבעֹולם  ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות ְְְְִִֵֵֶַַָחּלּוקי

הּוא  זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ועֹולם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָהּבריאה 

ּבבחינת  העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּבהאֹור

למעלה  ׁשהּוא ּבהאֹור אבל עלמין, ּכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָממּלא

הּסֹובב  אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל ְְִִֵֶַַַָָָמּׁשּיכּות

לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא עלמין, ְְִִִִֵֶַַָָָָָּכל

"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר ְְְְְֲִֵֵֶֶָָָָהרי

הּוא  המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעלמין",

אֹור  להמׁשי ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבכל

ּבעבֹודת  העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָזה

וזהּו ּדוקא. ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּברּורים

ּפֹועל  ּכאׁשר  סטראֿאחרא", אתּכפיא ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּכד

סטראֿאחרא  אתּכפיא להיֹות ְְְְֲֲִִִַַַָָָָּבעבֹודתֹו

הּוא  האֹור יתרֹון הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָואתהּפכא

לאֹור, נהּפ החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמהחׁש

ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה עד הּנה ּבגלּוי מאיר האֹור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

האֹור  ׁשּנמׁש והינּו מּמׁש, למּטה יאיר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאׁשר

ּבכל  הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ְְְֲֶֶֶֶַָָָָֹֹּבאפן

סטראֿאחרא  אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהעֹולמֹות

ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְִִֵָָָאסּתלק

ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת ּכל 6עלמין", הּסֹובב אֹור ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבכל  ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעלמין

ּכמֹו למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהעֹולמֹות

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשהּוא
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סוף 6) אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב אור גילוי בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת

שם). עיין ויקהל פרשת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שכולן eÏÏk˙‰‰Â˙הבורא בגלל מזו זו כלולות שבו והספירות שהאורות ¿«ƒ¿«¿

כיוון  הבורא, לגבי בטלות ‰Èelb,יחד ˙ÈÏÎ˙a ÌL ¯B‡‰L כל ללא ∆»»¿«¿ƒ«ƒ
והסתר È¯a‡‰העלם ˙BÓÏBÚa ‡e‰L BÓÎÏ ÏÏk ‰ÓBc BÈ‡c¿≈∆¿»ƒ¿∆¿»¿ƒ»

,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ למידת האצילות בעולם האור גילוי מידת בין דימיון כל אין ¿ƒ»¬ƒ»
בי"ע  בעולמות האור «È¯··eƒ¿ƒ‡‰גילוי

È˜elÁ LÈ ÔÓˆÚ ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»≈ƒ≈
˙B‚¯„Ó דרגות Èelb‰aהבדלי «¿≈¿«ƒ
˙B¯B‡ האורות של הגילוי במידת

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ‡e‰L BÓk¿∆¿»«¿ƒ»
‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÂ שבעולם ¿»«¿ƒ»«¬ƒ»

מאשר  יותר בגילוי מאיר האור הבריאה

יש  היצירה ובעולם היצירה, בעולם

העשייה, בעולם מאשר גילוי יותר

שונים  עולמות יש הכול שבסך נמצא

שונות. בדרגות

‰Ê Ïk ÌÓ‡ הדרגות הבדלי כל »¿»»∆
לעיל  המבוארים השונים העולמות בין

¯B‡‰a ‡e‰ האלוקי‡aL ¿»∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬∆»»
,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
ולפי  ערכו לפי עולם בכל שמתלבש

המיוחדת B‡‰a¯מהותו Ï·‡¬»¿»
אור e‰L‡האלוקי  עצמו מצד ∆

האור  מוגבל, ולא מדוד לא אינסופי

‡Ïשהוא ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»∆
¯B‡ ˙ÈÁa ‡e‰Â ,˙BÓÏBÚ‰»»¿¿ƒ«

‡aL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ומאיר «≈»»¿ƒ∆»
ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ עולם בכל מאיר ואינו »»
הפרטית  מהותו È‡Ó¯לפי È¯‰¬≈≈ƒ

,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa באותה ¿»»»¿»∆
שאורו e‰ÊÂמידה, הזוהר דברי פירוש ¿∆

מאיר  הקדושֿברוךֿהוא של

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa" העולמות בכל ¿¿»¿ƒ
ÔÙ‡ ‰p‰ ‰Ê ¯B‡L eÈ‰Â¿«¿∆∆ƒ≈…∆
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿»»»

‰ÂLa מידה באותה מאיר והוא ¿»∆
ובעולם  העליון האצילות בעולם

התחתון. העשייה

,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‰Ê ¯B‡ CÈLÓ‰Ï È„Îa ÌÓ‡ ויאיר יבוא שאכן »¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿¿»¿ƒ
וחיות  קיום שמשפיעים אלוקיים אורות שיש בחסידות (כמבואר בפועל

שיורדים  אורות ויש חסד") "חפץ הקדושֿברוךֿהוא (כי עצמם מצד בעולמות

עלמין" כל "הסובב אור והמשכת האדם. עבודת עלֿידי רק למטה ונמשכים

העולמות  ‰B·Ú„‰בכל È„È ÏÚ ‡e‰ האדם ‰ÌÈ¯e¯aשל ˙„B·Úa «¿≈»¬»«¬««≈ƒ
זו  ועבודה הזה העולם ענייני האמורים של האופנים בשני »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙היא
‡˜Âc ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ העולם ענייני עם המגע וההתגברות ורק ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»

לגרום  בכוחה "אתהפכא" בדרך "אתכפיא" בדרך והסטראֿאחרא הקליפה על

הנעלה  האלוקי האור של המשכתו

עלמין". כל ה"סובב

e‰ÊÂהזוהר בדברי "k„הפירוש ¿∆«
,"‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

ÏÚBt ¯L‡kהאדםB˙„B·Úa «¬∆≈«¬»
‡˙ÈÙk‡הרוחנית ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Â ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ,לעיל כאמור ¬»ƒ¿»

È ‰p‰‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙ ƒ≈ƒ¿»
,‡˜Âc CLÁ‰Ó(בקהלת) כתוב ≈«…∆«¿»

מן  לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי

החושך" מן האור כיתרון הסכלות

eÈ‰Â האור ב"יתרון הפירושים  ואחד ¿«¿
החושך" ‰CLÁמן ¯L‡Îc¿«¬∆«…∆

ÔB¯˙È ‰NÚ ‰p‰ ,¯B‡Ï Ct‰∆¿«¿ƒ≈«¬∆ƒ¿
,¯B‡‰ מתוך שמאיר באור כלומר, »

לגבי  מיוחדת ומעלה יתרון יש החושך

של  המיוחדת המעלה וזו סתם, אור

הפיכת  הוא שעניינה "אתהפכא"

"יתרון  את פועלת שהיא לאור החושך

היינו ÈeÏ‚aהאור" ¯È‡Ó ¯B‡‰L∆»≈ƒ¿ƒ
העולמות  È‡È¯בכל ¯L‡ „Ú«¬∆»ƒ

CLÓpL eÈ‰Â ,LnÓ ‰hÓÏ¿«»«»¿«¿∆ƒ¿»
‰Êk ÔÙ‡a ¯B‡‰ יתרון בו שיש »¿…∆»∆

‰e‡גדול, B˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ ¯L‡¬∆…∆«¿»»
.‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿»∆

e‰ÊÂ הזוהר דברי פירוש לסיכום, ¿∆
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k"«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ

,"ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ עליית ¿¿»¿ƒ
בכל  הקדושֿברוךֿהוא של כבודו

פירוש ‰‡B¯,העולמות ˙ÈÁa¿ƒ«»
ביותר  נעלה אור של והתגלות המשכה

CLÓpL6 ומתגלה למטה מלמעלה ∆ƒ¿»
‰B˙ÎLÓבעולם ÔÙ‡L ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰ ¯B‡ גדול ביתרון הוא «≈»»¿ƒ∆…∆«¿»»

¯È‡Ó Ôk Ì‡Â ,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ÛÈwÓe ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«ƒ¿»»»¿»∆¿ƒ≈≈ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk ‰hÓÏ Ìb"ה"סובב שהאור בלבד זו לא כלומר, «¿«»¿∆¿«¿»

כמו  בדיוק מאיר הוא למטה שגם אלא למעלה רק ולא למטה גם מאיר

למעלה.
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dlkי izeg` ipbl iz`a

העבֹודה  ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ְְְְֲֵֶֶַָָָָָָּבתֹוכם",

הּנה  לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת

יקרא  ּדאסּתלק האֹור, יתרֹון זה ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָנעׂשה

ׁשּמאיר  עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ְְְְְְִִִֵֶָָּדקּודׁשא

הּסֹובב. אֹור ְִֵֶַַּומתּגּלה

.¯ev˜ ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְִִִֵַַַַַָָָ

ּדירה  ׁשּיהיה העֹולמֹות ְְִִִֶֶַָָָּבריאת

ואתהּפכא, אתּכפיא ידי על ונעׂשה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּבּתחּתֹונים,

עלמין  ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשּממׁשי

ְֶָּבׁשוה.

ּומקּדׁשp‰Â‰ב) ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְֲִִַָָָָָָֹ

אתּכפיא  ּדבחינת הּברּורים, ְְְֲִִִִֵַַַַַָּבעבֹודת

חׁשֹוכא  אתהּפכא לבחינת ּומעלה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָהּמביא

הּוא  ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָלנהֹורא,

רּוחנית  עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְֲֲִִֶַַַָָָָענין

והלוּיים  הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹׁשּבּנפׁש,

הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּבעבֹודתם

הּקרּבן  עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

ּדכתיב  הּוא, האדם ּבנפׁש ּכי 7ּבעבֹודה "אדם ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

הּבקר  מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָיקריב

ּכּו היתה ּדאם יקׁשה ּדלכאֹורה כּו', ּבזה ּומן" נתֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

אדם  למימר ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָרק

יהיה  וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן יקריב ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמּכם

אֹומר  מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמׁשּפט

ּבזה  הּכּונה ידּוע  אּלא וכ ּו'. מּכם " יקריב  ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"אדם

הּקרּבנֹות  ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא ְְְְִֵֶַַַָָָָָהּוא

יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ּבנפׁש ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָּבעבֹודה

הּוא  מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהאדם
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ואילך.7) ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל דיבור [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ מובן האמור כל לפי ¿∆¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

להיות  יכולה אכן בתוכם") ("ושכנתי השכינה השראת Ïkכיצד CB˙a¿»
„Á‡Â „Á‡ כי ישראל, ‡˙ÈÙk‡מבני ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ∆»¿∆»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ÂÔB¯˙È ‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰p‰ ,‡ ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»ƒ≈«¬∆«¿≈∆ƒ¿
,¯B‡‰ ויתרון במעלת לעיל כאמור »

החושך מתוך שבא ≈¿¿ÏzÒ‡c¿ƒ˜האור
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ
¯È‡nL ,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

‰lb˙Óe שווה במידה העולמות בכל ƒ¿«∆
··Bq‰ ¯B‡ הנעלה האור שהוא «≈

על  אבל לעולמות משייכות שלמעלה

מאיר  הוא ו"אתהפכא" "אתכפיא" ידי

בעולמות.

‰ÈÎL ¯wÚ .¯ev˜ שורה ƒƒ«¿ƒ»
דווקא ÌÈBzÁzaומתגלית ««¿ƒ

היה  כך ביותר, התחתונים בעולמות

בהקמת  היה וכך הבריאה בתחילת

רבנו. משה ידי על ≈«¿È·‡¯המשכן
˙eÎc של È¯a‡˙המטרה ¿«»«¿ƒ«

˙BÓÏBÚ‰היא‰¯Èc ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ»
בעצמו  לקדושֿברוךֿהוא

,ÌÈBzÁza הזה בעולם ובמיוחד ««¿ƒ
‰NÚÂ העולם עשיית של זו מטרה ¿«¬∆

לקדושֿברוךֿהוא  ל'דירה' התחתון

‡˙ÈÙk‡מיושמת  È„È ÏÚ'«¿≈ƒ¿«¿»
CÈLÓnL ,‡Ît‰˙‡Â האדם ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ

את אלה בדרכים ה' את ‡B¯העובד
e‰fL ,··Bq‰ המאיר אור «≈∆∆
ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa העולמות בכל ¿¿»¿ƒ

.‰ÂLa¿»∆
‰p‰Â לעיל ·) האמורה ה' עבודת ¿ƒ≈

שממשיכה  ו"אתהפכא") (ב"אתכפיא"

ביותר, נעלה אלוקי אור הזה לעולם

מהעולמות, ‰È˙‰למעלה ˙‡Ê…»¿»
Lc˜Óe ÔkLna ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»

ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa בירור של «¬««≈ƒ
לקדושה, והעלאתם הזה העולם ענייני

‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·c בדרך שתחילתה ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»
"אתכפיא" מוביל ‰È·n‡של «≈ƒ

‰ÏÚÓe יותר גבוהה לדרגה האדם ÎBLÁ‡את ‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁ·Ï «¬∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï מאשר נעלית יותר עבודה היא לאור עצמו החושך הפיכת שהרי ƒ¿»

הוא  כעת אם וגם במהותו נשאר הרע ב"אתכפיא" כי והכנעתו הרע כפיית

ואילו  רע. להיות וישוב ויתעורר יחזור יותר שמאוחר ייתכן הוכנע

היא  ש"אתכפיא" מבואר אחרים (ובמקומות לטוב הפך הרע ב"אתהפכא"

הצדיקים) עבודת היא ו"אתהפכא" אדם כל ‰B„B·Ú˙עבודת ˙Á‡ ÔÎÏÂ¿»≈««»¬
‰„B·Ú ‡e‰L ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰È‰L∆»»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»∆¬»

,LÙpaL ˙ÈÁe¯ בעבודה מלווה הייתה בגשמיות הקרבנות הקרבת כי »ƒ∆«∆∆
ֿ e‰ÊÂרוחניתֿנפשית. הרוחני החלק ¿∆

הוא הקרבנות עבודת של »¿ÔÈÚƒנפשי
ÌÈiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰ ˙eÙzzL‰ƒ¿«¿«…¬ƒ¿«¿ƒƒ
˙Úa Ì¯ÓÊÂ Ì¯ÈLÂ Ì˙„B·Úa«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈
‰„B·Ú e‰fL ,Ôa¯w‰ ˙‡·‰¬»««»¿»∆∆¬»

˙ÈÁe¯ הקרבן להקרבת פרט כי »ƒ
עבודה  עובדים היו הכהנים בפועל,

ומזמרים  שרים היו והלויים רוחנית

עבודה  זו וגם במקדש העבודה בעת

רוחנית.

עבודה  היא הקרבנות שעבודת וכיוון

בכל  אדם, לכל שייכת היא הרי רוחנית,

ומבאר. שהולך כפי מקום, ובכל זמן

‰„B·Úa Ôa¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¬««»¿»«¬»
·È˙Îc ,‡e‰ Ì„‡‰ LÙa7 ¿∆∆»»»ƒ¿ƒ

בתורה, הקרבנות פרשת בתחילת

ויקרא È¯˜È·בחומש Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰ ÔÓ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓƒ∆»¿»«¬»»ƒ«¿≈»
‰¯B‡ÎÏc ,'eÎ "ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ¿»

‰L˜È הכתוב לשון על לתמוה יש À¿∆
‰Êa B˙ek ‰˙È‰ Ì‡c באמירה ¿ƒ»¿»«»»»∆

מכם" יקריב כי Ï·‡¯"אדם ˜«̄¿»≈
Ôa¯w‰ ÈËtLÓ,למעשה הלכה ƒ¿¿≈«»¿»
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לפסוק) לו היה ¬»≈¿≈«

ÌkÓלומר  Ì„‡ ישראל מבני אחד »»ƒ∆
‰p‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ»¿»«¬»»ƒ≈
˙‡·B‰ ËtLÓ ‰È‰È CÎÂ Ck»¿»ƒ¿∆ƒ¿«»«
‰Ó ÈtÓe ,ÂÈ˙BÎÏ‰Â Ôa¯w‰«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
"ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡" ¯ÓB‡≈»»ƒ«¿ƒƒ∆
"מכם", הקרבה שמשמעו לשון

Úe„Èמעצמכם ‡l‡ .'eÎÂ בתורת ¿∆»»«
הטעם ek‰‰Êa‰החסידות ««»»»∆

מכם" יקריב כי "אדם אומר שהכתוב

יקריב" כי מכם "אדם ‰e‡ולא
‡aL דיני את רק לבאר לא הכתוב ∆»

אלא בפועל B·Úa„‰הקרבנות ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·Ï Ìb«¿»≈¿»ƒ¿««»¿»»¬»
e‰ÊÂהרוחנית  ,Ì„‡‰ LÙaהכתוב בלשון הפנימי Èkהפירוש Ì„‡" ¿∆∆»»»¿∆»»ƒ

,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙È ¯L‡k Ì„‡‰ ,"·È¯˜È התעוררות לו תהיה כאשר «¿ƒ»»»«¬∆ƒ¿»≈∆¡…
ונשמתו  הגשמי הזה בעולם חי שהוא (למרות לאלוקות להתקרב ברצונו ויעלה
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יי i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

קרּבן  להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם מּכם להוי', ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָקרּבן

ּדידּוע  הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָלהוי',

ּובא 8ּדקרּבנֹות  והחּוׁשים, הּכחֹות קרּוב ענין הם ְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

הּוא  לאלקּות, להתקרב ּבא ּדכאׁשר לבאר, ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה

אדם  יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ׁשּתלּוי והינּו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"מּכם",

יֹודע  ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאי

ּבכּמה  ּומלכל ּבׁשפלּות ׁשהּוא העצמי ְְְְְְִִֶַַַָָָֻמהּותֹו

הרחּוק  ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, לא ְְְְִִִִִִֵַָָֹענינים

אֹומר  הּוא זה ועל לאלקּות, אתקרב ואי ְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹמאלקּות

מּיׂשראל  ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמּכם,

לאמר  אבֹותי 9יכֹול למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְֲֲֲִֵַַַַַַַָָֹ

ואין  ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאברהם

ּולהּגיע  לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ּדבר ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָׁשּום

ּבא  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹּולהתקרב

אחד 10ּבטרּוניא  ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ

רּבה  ּבמדרׁש ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי 11ואחד ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹ

לפי  אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ"ּוכׁשאני

זה  ידי ּדעל ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחן",

לּמדרגה  ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנה

ּדבכדי  יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהּיֹותר

ׁשּבכם  "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ְֱִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהאדם

ּדמּכם  להוי", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָהּדבר

הּקרּבן  רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּתקריבּו

"מן  והּוא מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל

הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּבהמה",

הּפרטי  הּמה הן הּצאן", ּומן הּבקר "מן ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּבהמית.

הענינים  וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ּדיׁשנם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמדרגֹות
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נסמן.8) ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] כה.9)ראה פרק רבה אליהו דבי ספר 10)תנא וראה א. ג זרה עבודה

בתחלתו. אידיש ג.11)המאמרים יב, פרשה רבה במדבר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאלוקות) רחוק שהוא כך גשמי בגוף ÌkÓמלובשת ‰p‰ עצמכם מתוך ƒ≈ƒ∆

,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ‡e‰לכך BÈ‰Ï˙ובנוסף ¯·c‰ ÈeÏz ÌÎ·e ÌkÓ »¿»«¬»»ƒ∆»∆»«»»ƒ¿
,'ÈÂ‰ Ï‡ ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï eÈ‰ ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ רוצה האדם וכאשר »¿»«¬»»«¿ƒ¿»∆¬»»

עצמו בו אלא תלוי הדבר אין לאלוקות Ba¯˜c˙להתקרב Úe„Èc8 מלשון ¿»«¿»¿»
והתקרבות ˜¯e·קירוב ÔÈÚ Ì‰≈ƒ¿«≈

את  ולמסור לתת הקרבה, של במובן גם

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ האדם וכאשר «…¿«ƒ
למסור  עליו לאלוקות להתקרב מבקש

שלו  והיכולות והכישרונות הכוחות את

ה', Êa‰לעבודת ‡·e אדם" הכתוב »»∆
מכם" יקריב L‡Îc¯כי  ,¯‡·Ï¿»≈¿«¬∆

‡a האדם,˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‰Ï »¿ƒ¿»≈∆¡…
ÈeÏzL eÈ‰Â ,"ÌkÓ" ‡e‰ƒ∆¿«¿∆»

,ÌÎa ¯·c‰,עצמו Ï‡cבאדם «»»»∆¿«
Ì„‡ ¯Ó‡Èממצבו ‡CÈבייאושו …«»»≈

,˙e˜Ï‡ Ï‡ ויימנע ‡˙˜¯· ∆¿»≈∆¡…
חשש  מתוך לאלוקות הקירוב מעבודת

ליכולתו  ומעבר מעל הוא שהדבר

Ú„BÈ ¯L‡k Ë¯Ù·e בנפשו ƒ¿»«¬∆≈«
את ‰ÈÓˆÚפנימה B˙e‰Ó מצבו «»«¿ƒ

בעצם, שהוא כפי הרוחני ומעמדו

eÏÙLa˙באמת ‡e‰L נחות ∆¿ƒ¿
רוחנית CÏÎÏÓeביותר  מבחינה ¿À¿»

ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈÈÚ ‰nÎa¿«»ƒ¿»ƒ…ƒ
בה, ופגמו בנפשו Ôkשנדבקו Ì‡Â¿ƒ≈

˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ בשיא˜eÁ¯‰ ¿«¿ƒ»ƒ
˙e˜Ï‡Ó לאלוקות להתקרב וכדי ≈¡…

עשוי  והוא גדול פער פני על לדלג עליו

עצמו  את ‡˙˜¯·לשאול CÈ‡Â¿≈∆¿»≈
‰Ê ÏÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï את להסיר כדי ∆¡…¿«∆

הזה  ‡ÓB¯החשש ‡e‰ שאין ≈
כי הגדול המרחק מפני ∆ÌkÓƒ,לחשוש

„Á‡ ÏÎc ,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎa»∆«»»»¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â שעה שלפי מי גם ¿∆»ƒƒ¿»≈

ונחות  שפל מאד רוחני במצב נמצא

¯Ó‡Ï ÏBÎÈ9 לשאוף וצריך »…«
מאד  נעלה רוחני למצב להתעלות

עצמו את eÚÈbÈולשאול È˙Ó»««ƒ
,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ È˙B·‡ ÈNÚÓÏ ÈNÚÓ לשאוף שעליו היינו «¬«¿«¬≈¬««¿»»ƒ¿»¿«¬…

האבות, כמו נעלית, כך כל רוחנית לרמה ‰‚BÏa˙להגיע ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«¿»
,ÏÏk נעלים מסוימים, אנשים רק שבגללה הגבלה מהווה לא דבר שום ¿»

לאלוקות  להתקרב יוכלו kÚÓe·במיוחד, ÚBn‰ ¯·c ÌeL ÔÈ‡Â¿≈»»«≈«¿«≈
,‰ÏÈÏÁ של בדרכו ומעצור מחסום חלילה, להוות, יכול לא דבר ושום »ƒ»

הרוצה  הנחותBÏÚÏ˙האדם הרוחני Ïe‰˙˜¯·ממצבו ÚÈb‰Ïe «¬¿«ƒ«¿ƒ¿»≈
‡Èe¯Ëa ‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï10ÌÚ ∆¡…¿≈«»»»ƒ¿¿»ƒ

,ÂÈ˙BÈ¯a שאין דברים מהבריות דורש לא הקדושֿברוךֿהוא מלכתחילה, ƒ¿»
לבצע  יכולת BÁkלהם ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ¯È‡Óe ‰lb˙Óeƒ¿«∆≈ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ…

BzÏÎÈÂ אלוקי אור מאיר אדם ובכל ƒ»¿
ולקלוט, להכיל שביכולתו כמה עד

‡˙È‡„kמובאL¯„Óa ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
‰a¯11È‡LÎe" ֿ הקדושֿברוך «»¿∆¬ƒ

דבר Lw·Óהוא לעשות אדם מבני ¿«≈
אחר או ÈÙÏכזה Lw·Ó ÈÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÈÁk,שלי ויכולות לכוחות בהתאם …ƒ
הקדושֿברוךֿהוא ÈÙÏשל ‡l‡∆»¿ƒ

„Á‡ Ïk ÏL Ák‰ ÈÙÏ ,"ÔÁk…»¿ƒ«…«∆»∆»
„Á‡Â,בפרט ישראל È„Èמבני ÏÚc ¿∆»¿«¿≈

‰Ê ֿ שהקדושֿברוך הכוחות עלֿידי ∆
אדם לכל נותן Ïkהוא ÁÎa ‰p‰ƒ≈¿…«»

„Á‡Â „Á‡ הכלל מן יוצא מבלי ∆»¿∆»
˙BÏÚÏ שעה לפי ממצבו להתעלות «¬

¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ היא הכוונה וכאמור, «¬≈

האבות. לדרגת אפילו להתעלות

e‰ÊÂבכתוב הפנימי "‡„Ìהפירוש ¿∆»»
Ì„‡‰L È„Î·c ,"·È¯˜È Èkƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆»»»
,"ÌkÓ" ‡e‰ ˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙Èƒ¿»≈∆¡…ƒ∆

,ÈeÏz ¯·c‰ ÌÎaL כמבואר ∆»∆«»»»
הזו eÈ‰Âלעיל, הרוחנית והעבודה ¿«¿

ÈÂ‰Ï",היא Ôa¯˜ ÌkÓ"ƒ∆»¿»«¬»»
ÌkÓcעצמכם ‡˙מתוך e·È¯˜z ¿ƒ∆«¿ƒ∆

‰ek‰ ÔÈ‡c ,'ÈÂ‰Ï Ôa¯w‰«»¿»«¬»»¿≈««»»
‰Ó‰a‰ ÏL Ôa¯w‰ ˜«̄«»¿»∆«¿≈»
הגשמי  המזבח גבי על הגשמית

ÌkÓ Ì‡ Èk ,„·Ïa האדם מתוך ƒ¿»ƒƒƒ∆
"ÔÓעצמו  ‡e‰Â ,LnÓ«»¿ƒ

BaÏaL ‰Ó‰a‰ ,"‰Ó‰a‰«¿≈»«¿≈»∆¿ƒ
LÙp‰ ‡e‰L ,Ì„‡ ÏL∆»»∆«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ בכתבי שכתוב כפי ««¬ƒ
א) (פרק התניא בספר ומבואר האריז"ל

ואחד  צדיק אחד ישראל, איש "דלכל

וסטרא  הקליפה מצד אחת נפש נפשות, שתי שהן נשמות... שתי יש רשע,

ועל  האלוקית, הנשמה שהיא השנית ונפש הבהמית, הנפש והיא אחרא",

ומפרט  ממשיך והכתוב לאלוקות. הבהמית נפשו את ולהעלות לקרב האדם

להיות  שעליו הבהמה" "מן הקרבן ‰Ôלגבי ,"Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈
‰n‰˙B‚¯„Ó ÈË¯t‰השונים ‰ÈÓ‰a˙,והסוגים LÙpa ÌLÈc ≈»«¿»≈«¿≈¿∆¿»«∆∆««¬ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



dlkיב izeg` ipbl iz`a

ּדֹומה ּדאינֹו אחד ּבזה, ּבכל הּברּורים האפני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נּגח  ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד,

ׁשהּוא  צאן ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ְְִֵֵֶֶַַַֹּובעל

הּוא  אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמה

ּבאריכּות  (וכמבאר ּפנים ּכל על ּבקנטרס 12ּבדּקּות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹֻ

את  "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָהּתפּלה,

ׁשּמביאין  הּוא הּגׁשמי ּבהּקרּבן והּנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָקרּבנכם".

האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָּבהמה

רבּוצה  ב) עּמּוד (כא ּביֹומא וכדאיתא ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה,

ׁשלמה  ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכארי

איתא  ּובּזהר רׁש"י). הּמזּבח, על "אריה 13והיתה ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה קּורּבנין", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָּדאכל

אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, אׁש יׁש הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאדם,

אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפׁש

(הּובא  רּבה ּבמדרׁש ואיתא יּֿה", ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשלהבת

לּמים  מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה , ּכאׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּילקּוט)

הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו לאׁש, מכּבין הּמים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹהאלקית

מכּבין  הּמים ׁשאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדּוגמא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוהּוא

רּבים  מים הם והּמים הּטרדֹות 14אֹותֹו, ּברּבּוי ְְְִִִִֵַַַַַָ

ׁשֹונֹות  ּבטרדֹות ׁשֹונים ּובלּבּולים הּפרנסה ְְְְְִִִִִַַַָָָּבטרּדת

ּגם  הּנה זה ּובכל ועב ֹודה, ּבתֹורה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהמבלּבלים

האהבה  אׁש ּדרׁשּפי לפי יׁשטפּוה, לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹהּנהרֹות

ּדאין  ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבּנפׁש
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תש"א.12) (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום). תורת (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה 13)ראה

ועוד. א. יז, ג חלק זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק מים 14)זוהר המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו. רבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎa ÌÈ¯e¯a‰ ÈÙ‡‰ ‰ÓBc BÈ‡c ,‰Êa ÌÈÈÚ‰ Úe„iÎÂ¿«»«»ƒ¿»ƒ»∆¿≈∆»»¬≈«≈ƒ¿»

,„Á‡Â „Á‡"אתכפיא" ידי (על הרוחנית הקרבנות עבודת לעיל כאמור ∆»¿∆»
עניין  את גם שכולל רחב (מושג הבירורים" "עבודת נקראת ו"אתהפכא")

בעיקר  הכוונה וכאן גשמיים. בעניינים ש'נפלו' הקדושה ניצוצות העלאת

הבהמית  הנפש של ותיקון ל'בירור'

שבה  הטוב הפרדת שעניינו עצמה

הלא  המידות ועידון וזיכוך מהרע,

שנועד  הבהמית הנפש של טובות

הבהמית  הנפש של העלאה להביא

עם  שלה להתאחדות ועד לקדושה

הפיכתה  ידי על האלוקית הנפש

הבדלים  יש זו ובעבודה לקדושה,

הנפש  של ומהותה לאופייה בהתאם

אדם  שבכל BLÈcהבהמית (¿∆¿
‡e‰ BlL ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰L∆«∆∆««¬ƒ∆
מגושמת  בהמית נפש היינו הבקר" "מן

BcÓ˙בדוגמת ÏÚ·e Áb ¯BL«»««ƒ
Ô‡ˆ ‡e‰L LÈÂ ,¯˙BÈa ˙Bqb«¿≈¿≈∆…

‰wc ‰Ó‰a ‡e‰L,גסה ‡Ûולא ∆¿≈»«»«
Ï·‡ ,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙ew„a ‡e‰ וביחס ¿««»»ƒ
נפש  הרי "בקר", מסוג הבהמית לנפש

ו'דקה' עדינה היא "צאן" מסוג בהמית

מלאכת  מסויימים שבמובנים כך

קלה  יותר שלה והתיקון הבירור

˙eÎÈ¯‡a ¯‡·ÓÎÂ)12Ò¯Ë˜a ¿«¿…»«¬ƒ¿À¿¿≈
Ò"¯˙ ,‰lÙz‰ מיוחד מאמר «¿ƒ»

הרבי  שכתב בתפילה ה' עבודת בנושא

עוסק  הוא שם תר"ס בשנת נ"ע הרש"ב

של  שונים סוגים בביאור בהרחבה

הבירור  ואופן הבהמית הנפש

סוג  כל של e‰ÊÂוההעלאה ,(¿∆
¯ÓB‡L ומסיים ‡L¯הפסוק ∆≈¬∆

"ÌÎa¯˜ ˙‡ e·È¯˜z" כל שעל «¿ƒ∆»¿«¿∆
הבהמית  הנפש של למהותה בהתאם שלו המיוחד הקרבן את להקריב אדם

שלו. הפרטית

הרוחנית  בעבודה הקרבנות עבודת של המשמעות לגבי פרטים ומוסיף והולך

האדם: של

ÈÓLb‰ Ôa¯w‰a ‰p‰Âהעבודה ÔÈ‡È·nLאופן ‡e‰ ובבית במשכן ¿ƒ≈¿«»¿»««¿ƒ∆¿ƒƒ
ÈÓLb˙המקדש ‰Ó‰a שורפים ההכנות ושאר השחיטה תהליך ולאחר ¿≈»«¿ƒ

הקרבן) לסוג בהתאם חלקה, או (כולה הבהמה ‰ÁaÊn,את Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«
,‰ÏÚÓlL L‡‰ ‰È‰Â המקדש בבית היה הכהנים שהדליקו האש מלבד ¿»»»≈∆¿«¿»

השמים מן אש המזבח על שירדה שכתובÈ‡„ÎÂ˙‡נס (Î‡וכמו ‡ÓBÈa ¿ƒ¿ƒ»¿»
È¯‡k ‰ˆe·¯ (· „enÚ הייתה המזבח אל השמים מן שירדה שהאש «¿»»¬ƒ

הארץ על שרובץ אריה כמו עליו אש(ÏÁb˙רבוצה ÔÓשל ‰ÏÙpL «∆∆∆»¿»ƒ
¯‰f·e .(È"L¯ ,ÁaÊn‰ ÏÚ ‰˙È‰Â ‰ÓÏL ÈÓÈa ÌÈÓM‰«»«ƒƒ≈¿……¿»¿»««ƒ¿≈««ƒ«…«

‡˙È‡ על שירדה האש אודות מובא ƒ»
מהשמים  13ÏÎ‡cהמזבח ‰È¯‡"«¿≈¿»≈

,"ÔÈa¯e˜,קרבנות שאוכל אריה ¿»ƒ
‰„B·Úa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈»¬»

‰‡„Ì,הרוחנית  LÙa היא שאף ¿∆∆»»»
שהולך  כפי זו בדרך להיות צריכה

ÏÚÓlL‰,ומפרט  L‡ LÈ È¯‰¬≈≈≈∆¿«¿»
האדם  עבודת מצד לא מלמעלה שבאה

LÙpaL L‡ ÈtL¯‰ ‡e‰Â¿»ƒ¿≈≈∆«∆∆
,˙È˜Ï‡‰ מעצם בה שקיימים »¡…ƒ

לאלוקות  והתשוקה הצמאון כי מהותה

כאש בשיר Ó‡ÓÎe¯בוערים הפסוק ¿«¬«
‡Lהשירים ÈtL¯ ‰ÈÙL¯"¿»∆»ƒ¿≈≈

L¯„Óa ‡˙È‡Â ,"dŒÈ ˙·‰ÏL«¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«
(Ëe˜Ïia ‡·e‰) ‰a¯ פסוק על «»»««¿

הם  האדם שבנפש האש שרשפי זה

L‡‰ ÔÈ‡L ,‰ÏÚÓlL L‡k¿≈∆¿«¿»∆≈»≈
ÌÈn‰ ÔÈ‡Â ÌÈnÏ ‰aÎÓ¿«»««ƒ¿≈««ƒ
Ú·ËaL eÈ‰Â ,L‡Ï ÔÈaÎÓ¿«ƒ»≈¿«¿∆¿∆«

˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ טבעה מצד «∆∆»¡…ƒ
‡Lומהותה  ÈtL¯ Ba LÈ È¯‰¬≈≈ƒ¿≈≈

,˙e˜Ï‡Ï לאש ‰‡‰·‰ שנמשלה »«¬»∆¡…
כאש הבוער הצימאון ¿e‰Â‡בגלל

ÔÈ‡L ‰ÏÚÓlL L‡ ‡Ó‚e„a¿¿»≈∆¿«¿»∆≈
ÌÈn‰Â ,B˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰««ƒ¿«ƒ¿««ƒ
האהבה  את לכבות שעלולים שבנפש

מכבים  לא למעשה זאת ובכל לאלוקות

¯ÌÈaאותה  ÌÈÓ Ì‰ בשיר ככתוב ≈«ƒ«ƒ
לכבות  יוכלו לא רבים "מים השירים

לא  ונהרות האהבה את

14ÌÈÏeaÏ·e"ישטפוה  ‰Ò¯t‰ ˙c¯Ëa ˙B„¯h‰ Èea¯a¿ƒ«¿»¿ƒ¿«««¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈÏaÏ·Ó‰ ˙BBL ˙B„¯Ëa ÌÈBL,מפריע גורם להוות ועלולים ƒƒ¿»«¿«¿¿ƒ
כראוי מלעסוק האדם את ומבלבל B·ÚÂ„‰,מטריד ‰¯B˙a ולמרות ¿»«¬»

מים  של חזק וזרם שטף כמו מאד, ומטרידות מאד רבות הן הללו שהטרדות

‰B¯‰p˙רבים  Ìb ‰p‰ ‰Ê ÏÎ·e הזורמים מאד רבים  למים משל שהם ¿»∆ƒ≈««¿»
ביותר  חזק ובזרם eÙËLÈ‰,בשטף ‡Ï וההפרעות הטרדות של בכוחן ואין …ƒ¿¿»

האלוקית בנפש שקיימת ה' באהבת לפגוע ‡Lהרבות ÈtL¯c ÈÙÏ¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÔÈ‡c ‰ÏÚÓlL L‡ ˙Ó‚„a ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙpaL ‰·‰‡‰»«¬»∆«∆∆»¡…ƒ¿À¿«≈∆¿«¿»¿≈
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יג i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ההקרבה  להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, מכּבין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּמים

אהבה  לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל

אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹלאלקּות,

ּדגם  ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכל

ּבא  ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּנפׁש

ה  ּבּנפׁש האלקית הּנפ ׁש התלּבׁשּות ידי  ּבהמית,על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הרי  ידיעה 15ּדתחּלה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ידי  על אמנם ּכלל, אלקּות ּבעניני ְְְְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָֹוהרּגׁש

ּבהתּבֹוננּות  ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹהתלּבׁשּות

על  הּנה  להּׂשיג ֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלקי

(ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַידי

ּכללית  חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמבאר

הּמּובן  ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהּנפׁש

ּבכח  ּתבּואֹות "רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), ְְְִֵַַַַָָָֹֻוהּמּׂשג

ּברׁשּפי  ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָׁשֹור",

ידי  ׁשעל ּוכמֹו האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאׁש

צֹומח  ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָקרּבן

הרי  ּברּוחנּיּות ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָחי,

הּבהמית  ּדנפׁש החׁשֹוכא ּומתהּפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָמתּברר

ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָלנהֹורא.

ּבבחינת  עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּדבתֹו

הּנה  כּו', אתהּפכא לידי הּמביא והעּקר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאתּכפיא,

ּדקּודׁשא  יקרא אסּתלק סטראֿאחרא אתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכד

והּגלּוי, האֹור ּבחינת עלמין, ּבכּולהּו הּוא ְְְְְְִִִִַַָָּברי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ְְִִֵֶַָָׁשהּוא
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ואילך .15) כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,d˙B‡ ÔÈaÎÓ ÌÈn‰ לכבות יכול לא דבר ששום כזו בעוצמה אש היינו ««ƒ¿«ƒ»

‰‰˜¯·‰אותה  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê·e"ה"קרבןLÙp‰ ÏL »∆»ƒƒ¿««¿»»∆«∆∆
,˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡ BÏ ‰È‰È ‡e‰ ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰ של ה' שאהבת ««¬ƒ∆«ƒ¿∆«¬»∆¡…

לאלוקות  תתקרב היא שגם הבהמית הנפש על תשפיע האלוקית ¿BÓÎeהנפש
·e˙kL"ישראל "שמע בפרשת ∆»

ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â"¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿»
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,"E··Ï שדיוק ¿»¿¿»¿««

וכאילו  "לבך" ולא "לבבך" הלשון

בשני  להיות צריכה ה' שאהבת נאמר

שעל  מלמד אחד בלב רק ולא  לבבות

ה' את לאהוב ≈¿ÈLa"ƒהאדם
,"EÈ¯ˆÈ ביצר וגם טוב ביצר גם ¿»∆

‰ÈÓ‰a˙הרע, LÙp‰ Ì‚c ולא ¿««∆∆««¬ƒ
האלוקית הנפש ‡‰·‰רק BÏ ‰È‰Èƒ¿∆«¬»

‡a ‰Êc ,˙e˜Ï‡Ï להביא הדרך ∆¡…¿∆»
בנפש  גם תהיה ה' שאהבת כך לידי

היא ‰˙eLaÏ˙הבהמית È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿«¿
LÙpa ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ«∆∆

‰lÁ˙c ,˙ÈÓ‰a‰ במצב ««¬ƒƒ¿ƒ»
‰È¯‰15LÙpההתחלתי  ¬≈«∆∆

˙ÈÓ‰a‰ מהותה ומטבע עצמה מצד ««¬ƒ
Lb¯‰Â ‰ÚÈ„È ÌeL BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿∆¿≈
ÏÚ ÌÓ‡ ,ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈¡…¿»»¿»«
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«∆∆»¡…ƒ
הבהמית, ובנפש הגשמי בגוף

ÔBa˙Óe הנפש באמצעות האדם ƒ¿≈
שלו ‡È˜Ïהאלוקית ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¡…ƒ

ÏÎeÈ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Ì‚c¿««∆∆««¬ƒ«
,B‚ÈO‰Ï ובסגנון באופן התבוננות ¿«ƒ

הבהמית לנפש גם ÏÚהמובן ‰p‰ƒ≈«
˙e·¯˜˙‰ ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ אלוקות לענייני «∆∆««¬ƒ
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nL BÓÎe)¿∆¿…»¿»«≈
הנפש  של ההתקרבות מהות לגבי

פעולה  בעקבות לאלוקות הבהמית

האלוקית  הנפש של זה מסוג

‰NÚpLראשון והסכמהÈ˜Á˜‰בשלב LÙp‰aהחלטה ˙ÈÏÏk ∆«¬∆¬ƒ»¿»ƒ¿«∆∆
'eÎ ‚On‰Â Ô·en‰ ¯·c Ôk Ìb ‡e‰ ˙e˜Ï‡c ˙ÈÓ‰a‰ ועצם ««¬ƒ∆¡…«≈»»«»¿«À»

הבהמית  הנפש את מקרבת אלוקות ולהשיג להבין שניתן וההחלטה ה'חקיקה'

Íkלאלוקות), ¯Á‡ ‰p‰ השפעה האלוקית לנפש יש יותר מאוחר בשלב ƒ≈««»ְ
מכך וכתוצאה הבהמית הנפש על מעמיקה במשלי ‰e‡יותר הכתוב כלשון

,"¯BL ÁÎa ˙B‡e·z "הרבה "¯· היא הפסוק כוונת פשוטו לפי »¿¿…«
עול  עליו המקבל לומר רצה בשדה, יחרוש כי השור, כח עלֿידי באה תבואות

הכוונה  וכאן דוד) (מצודת הרבה" תורה ידו על ימצא לעול כשור תורה

Ct‰˙nLהבהמית הנפש הוא להיות B˙eiÓ‰aÓה"שור" מפסיקה והיא ∆ƒ¿«≈ƒ«¬ƒ
‰eLz˜‰"בהמית" L‡ ÈtL¯a ÏÏÎÂ ‰ÏBÚÂ לאלוקות והצמאון ¿∆¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈«¿»

˙È˜Ï‡‰ LÙpaL והנפש האלוקית שהנפש התניא בספר (וכמבואר ∆«∆∆»¡…ƒ
השליטה  על זו עם זו נלחמות הבהמית

בכוחות  השליטה על וגם הגוף באברי

הנפש  של והשאיפה הנפשיים.

הנפש האלוק  את להפוך היא ית

פרק  בתניא שכתוב כמו לטוב, הבהמית

עולם  מתענוגי ולהפכה "לשנותה ט:

להיות  נהפך שהרע ה'... לאהבת הזה

ממש") טוב יצר כמו גמור ¿BÓÎeטוב
È¯‰ ÈÓLb‰ Ôa¯˜ È„È ÏÚL∆«¿≈»¿»««¿ƒ¬≈
ÁÓBˆ ÌÓBc ÈˆBˆÈp‰ ¯¯a˙Óƒ¿»≈«ƒ≈≈≈«

,ÈÁ של ניצוצות יש גשמי דבר בכל «
שלו  והקיום החיות מקור שהם קדושה

והתלבשו  ירדו אלה שניצוצות וכיון

לברר  צורך יש וחומריות בגשמיות

למקורם  בחזרה אותם ולהעלות

קרבנות  מקריבים וכאשר באלוקות.

את  מבררים והחי הצומח מהדומם,

שבהם ÏÚהניצוצות ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«
˙eiÁe¯a ‰·¯˜‰‰ È„È שתוכנה ¿≈««¿»»»»ƒ

הבהמית  הנפש של התקרבות הוא

ואלוקות  a˙Ó¯¯לקדושה È¯‰¬≈ƒ¿»≈
‡ÎBLÁ‰ Ct‰˙Óe החושך ƒ¿«≈«¬»

‡¯B‰Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙc.לאור ¿∆∆««¬ƒƒ¿»
e‰ÊÂ הציווי של הפנימי התוכן ¿∆

ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,"ÌÎB˙a למשמעות שבנוסף ¿»

המשכן  את להקים ציווי של הפשוטה

להשראת  גם הכוונה המקדש, ובית

ואלוקות  קדושה והחדרת השכינה

"בתוכם" נאמר שלכן וכאמור בנפש,

"בתוכו") ‡Á„(ולא Ïk CB˙·cƒ¿»∆»
B˙„B·Ú È„È ÏÚ È¯‰ „Á‡Â¿∆»¬≈«¿≈¬»

‡˙‰Ît‡הרוחנית  È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯wÚ‰Â ,‡ÈÙk˙‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»¿»ƒ»«≈ƒƒ≈ƒ¿«¿»
,'eÎ האופן והיא לאור החושך הפיכת היא יותר הנעלית שהעבודה כאמור

לעולם קדושה ממשיכים שדרכו Œ‡¯ËÒהעיקרי ‡ÈÙk˙‡ „k ‰p‰ƒ≈«ƒ¿«¿»ƒ¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰ÏeÎa ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜ÏzÒ‡ ‡¯Á‡«¬»ƒ¿¿≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ
עניינה  כאן האמורה הקדושֿברוךֿהוא של כבודו ועליית ו"הסתלקות"

,ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ ˙ÈÁaהעולמות בכל האלוקי האור ÈÁa˙של ‡e‰L ¿ƒ«»¿«ƒ∆¿ƒ«
.'eÎ ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ.לעיל כמבואר בשווה, העולמות בכל המאיר האור ≈»»¿ƒ
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.¯ev˜ ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ְְְִִִִִֶַָָָּכי

ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאׁש

ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָֹהאלקית

האלקית  נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבהמית

הּבהמית. ֲִֶֶַַַּבּנפׁש

ׁשּטים Ê·e‰ג) מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

העבֹודה  ׁשעּקר ּדלהיֹות ְְְֲִִֶַַָָָּדוקא,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמׁשּכן

(ּובפרט  ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין 16ׁשּזהּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל הּקטרת), ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעׂשה

ולכן  ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹהּנה

ׁשיטה  ּדהּנה ׁשּטים, מעצי נטּיה,17היה ּפרּוׁשּה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָ

לאיזה ּדהי  וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָצד,

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשטּות,

מּזה  וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדידיעה

ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. ְְְְְְִִִֵֵֶַָֻנקרא

ּתט  רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָׁשּכתּוב

ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָמּדרכי

ענין  רז"ל 18ׁשהּוא ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַֻ

רּוח  ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ"אין

ׁשטּות  ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָׁשטּות",

"ׁשטּות" ונקרא אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח ְְְְְְֲִִִַַַָָָָהּוא

האֹור  על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעלּֿדר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות ְְְֱֱִִֶֶֶַַָֹוהּגּלּוי,

והרּוח  חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים ְֱֱֱֲִִִֶַַַָָָֹֹ"והוי'
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[מאמר]16) לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה המתחיל דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

בני. ריח ראה המתחיל ומעין.17)דיבור קונטרס ואילך. טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל א.18)ראה קו, סנהדרין

בלק. פרשת סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„B·Úa ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ¯‡·È .¯ev˜ בנ האדם הרוחנית פש ƒ¿»≈ƒ¿««»¿»»¬»

"·È¯˜È Èk Ì„‡"c לאלוקות להתקרב ירצה אדם BÈ‰Ï˙כאשר CÈ¯ˆ ¿»»ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿
"Ôa¯˜ ÌkÓ".שלו הבהמית הנפש את היינו מתוכו, "להקריב" ‡Lעליו ƒ∆»¿»≈

,‰hÓlÓ L‡Â ‰ÏÚÓlL שירדה אש הייתה המזבח שעל כשם ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«»
שהביאו  אש גם והייתה מלמעלה

יש ה' בעבודת כך «¬»‡‰·‰למטה
˙È˜Ï‡‰ LÙc בה שקיימת ¿∆∆»¡…ƒ

שלמעלה  אש בדוגמת מטבעה

˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e להשפיע שצריך ¿∆∆««¬ƒ
בדוגמת  ה', אהבת בה ולהחדיר עליה

מלמטה. שבאה LÙcאש ‰·‰‡«¬»¿∆∆
È„È ÏÚ ‰‡a ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»»«¿≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa היא שתחילתה «∆∆««¬ƒ
גם  המובן באופן באלוקות בהתבוננות

הבהמית. לנפש

‰Ê·e עניין ‚) לעיל שנתבאר לאחר »∆
השראת  ועניין במשכן השכינה השראת

האדם בנפש Ó‰השכינה Ô·eÈ»«
ÌÈhL ÈˆÚÓ ‰È‰ ÔkLn‰M∆«ƒ¿»»»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc המיוחדת המשמעות לאור «¿»
שיתבאר  כפי "שיטים" המושג של

‰B·Ú„‰להלן, ¯wÚL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ«»¬»
‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  הקדושה היפך של חושך להפוך

B·Ú„˙אלוקי ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬«
Ë¯Ù·e) Ï"pk ˙Ba¯w‰16 «»¿»««ƒ¿»

˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ בירור עניין שבו «¬≈«¿…∆
יותר  מודגש לקדושה והעלאתו החושך

המקדש  בבית אחרות בעבודות מאשר

מדברים  היו הקטורת של הסממנים כי

למזון  משמשים ואינם טעם בהם שאין

מצומח  יותר שנחות דומם בבחינת והם

נוצר  המזבח גבי על שעלו ולאחר וחי,

היינו  לה'", אשה ניחוח "ריח מהם

לאור  חושך È„Èהפיכת ÏÚÂ ,(¿«¿≈
Lc˜naL ‰„B·Ú‰ בבירור »¬»∆«ƒ¿»

לקדושה העולם ענייני ‡e˜Ï˙והעלאת Èelb ¯È‡‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆≈ƒƒ¡…
‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚaבנוי ËÈL‰המשכן ‰p‰c ,ÌÈhL ÈˆÚÓ17 »»¿»≈»»≈¬≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ»

זה iË‰,בהקשר dLe¯t,סטייה‡e‰L ¯·c LiL eÈ‰c ≈»¿ƒ»¿«¿∆≈»»∆
,ÈÚˆÓ‡באמצע ˆ„,מהאמצע Èh‰‰Â‰שנמצא ‰ÊÈ‡Ï כלשהו לצד ∆¿»ƒ¿««»»¿≈∆«

,‰ËÈL ˙‡¯˜ ,‰hÓÏ B‡ ‰ÏÚÓÏוסטייה Le¯tנטייה ÔÎÂ ¿«¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»¿≈≈
˙eËLc ,˙eËLהגיון ÓÎÁ‰Â‰,חוסר ‰ÚÈ„È‰Ó ‰Èh‰‰ ‡e‰ ¿ƒ¿««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»
‰‚O‰Â ‰ÚÈ„Èc הבנה,Úevn‰ C¯c ‡e‰ הממוצעת הישרה הדרך ƒƒ»¿«»»∆∆«ƒ«

‰Èh‰‰Âוהסטיה eËL˙.הנטיה ‡¯˜ ‰fÓ ¿««»»ƒ∆ƒ¿»¿
,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËL LÈ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿ƒ¿À«∆
נטייה  היינו רצוי הלא בכיוון שטות

הקדושה  צד שאינו הסטראֿאחרא לצד

הכתוב  שם על זה" "לעומת (הנקרא

אלוקים") עשה זה לעומת זה "את

·e˙kL BÓÎe סוטה אשה לגבי ¿∆»
L¯Ùe ,"BzL‡ ‰ËN˙ Èk"ƒƒ¿∆ƒ¿≈≈

È"L¯פירושו Ëzש"תשטה" «ƒ≈
·È˙Îe ,˙eÚÈv‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ
"ÌÈhMa Ï‡¯NÈ ·LiÂ"«≈∆ƒ¿»≈«ƒƒ
שם, חטאו ישראל שבני נאמר ובהמשך

‡e‰L הסטראֿאחרא לצד הנטייה ∆
ÔÈÚ18,‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰ ƒ¿««¿ƒ¿À«∆

של  לצד המיצוע מדרך נטייה היינו

הקדושה  ¯Ï"Êהיפך ¯Ó‡ÓÎe¿«¬«««
‡l‡ ‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡"≈»»≈¬≈»∆»
,"˙eËL Áe¯ Ba ÒÎ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿««¿
על  ועבירה התורה, מדרכי שנטייה הרי

"שטות" נקראת ה' ‰f‰רצון Áe¯Â¿««∆
לחטוא  לאדם שגורמת השטות רוח

Áe¯Â ,˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ¿«∆«»¡∆¿«
˙eËLהחטא את שגורמת ‰e‡זו ¿

Áe¯,‡¯Á‡ ‡¯ËÒÂ ‰tÏw‰ ««¿ƒ»¿ƒ¿»«¬»
הקדושה צד שאינו אחר «¿Â¿ƒ˜¯‡צד

Ô˜Ê CÏÓ C¯cŒÏÚ "˙eËL"¿«∆∆∆∆»≈
,ÏÈÒÎe המפתה הרע שהיצר כשם ¿ƒ

"כסיל", נקרא עבירה לעבור האדם את

אחרא Ì‰Âטיפש, והסטרא הקליפות ¿≈
Èelb‰Â ¯B‡‰ ÏÚ ÌÈqÎÓ‰«¿«ƒ«»¿«ƒ

‡Ó˙האלוקי, ‡e‰ ˙e˜Ï‡c∆¡…¡∆
'ÈÂ‰Â" ·e˙kL BÓÎe ,ÌÈiÁÂ¿«ƒ¿∆»«¬»»
ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰ ˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¡∆¡…ƒ

,"ÌÈiÁ והיא האמת היא האלוקות «ƒ
היא  האלוקות כי החיים מקור

הזה  שבעולם אלא הנבראים כל של החיות נובעת וממנה האמיתית המציאות

מרגישים  לא והנבראים בגלוי לא היא האלוקית והאמת ונעלם, מכוסה הדבר

בעלי  שהם בטעות וסבורים מהאלוקות נובעים שלהם והקיום שהחיות

עצמאית  eiÁ‰Â˙מציאות ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙eËL Áe¯‰Â¿»«¿¿«∆«»¡∆¿««
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טו i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ולכן  אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ְְְְֱֱִֵֶֶַַַַָָֹׁשטּות

על  הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָנקרא

על  ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָהּפרי,

אׁשר  ּׁשאפׁשר מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהאֹור

עברה, עֹובר חסֿוׁשלֹום להיֹות יכֹול ְְֲִֵֵַָָָָָָהאדם

לידי  האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדלכאֹורה

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא הּוא 19עברה, ׁשּבזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה מאלקּות, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָֹנפרד

החטא  ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואם

את  עֹוׂשה היה לא הרי  מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹועֹון

לפי  אפן, ּבׁשּום רחמנאֿלּצלן העברה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּדבר

ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבטבע

ּדכאׁשר  והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל ְְְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָֹיכֹול

ׁשל  ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין  נּסיֹון לידי ְְְִִִִֵֶַַָָָָּבא

ׁשאינֹו ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹּכפירה,

מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנעׂשה

ּומֹוסר  חסֿוׁשלֹום יּסּורין הּמיני ּכל עליו ְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומקּבל

ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻנפׁשֹו

ה  ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם ׁשּבּקּלים מּמׁש ּבקל ּפחּותֹות ְְְְֲִִֶַַַַַַַָ

קדּׁשת  על נפׁשם למסר ּדעלּולים  יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֻּופֹוׁשעי

ּבנפׁשֹו, ּומרּגיׁש יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָׁשמֹו

יׂשראל, מאלקי להּפרד חסֿוׁשלֹום רֹוצה ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹואינֹו

נפרד  וחסֿוחלילה חסֿוׁשלֹום להיֹות ְְְְְְִִִֶַַָָָָָּדכזה

אבל  יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמאלקי

רחמנאֿלּצלן, עברֹות ּבׁשארי הינּו ּדברים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשארי

זה  ידי על ׁשּנעׂשה מרּגיׁש ואינֹו יֹודע אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהרי

עֹוד  הּוא ּכי לֹו ונדמה ,יתּבר מאחדּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָנפרד

ׁשטּות  מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָּביהדּותֹו

ׁשּלא  והּגּלּוי האֹור על ׁשּמכּסה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹּדסטראֿאחרא

להאדם  לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ְְְְֵֵַַָָָָֻירּגׁש

החמּדה  ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, ּבּתאוה 20העּדר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּקרירּות  לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַוהחמימּות
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ואילך.19) ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא (קונטרס 20)ראה תש"ט משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙È˜Ï‡האמור והסתר להעלם הסיבה ÌLaוהיא ‡¯˜ ÔÎÏÂ ¡…ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈

,È¯t‰ ÏÚ ‰qÎn‰ ‰tÏw‰ BÓÎe ,"‰tÏ˜" שהפרי כך כדי עד ¿ƒ»¿«¿ƒ»«¿«»««¿ƒ
כלל, נראה eËL˙אינו Áe¯‰ Ôkאחרא והסטרא הקליפה qÎÓ‰של ≈»«¿¿«∆

.˙e˜Ï‡ Èel‚c ¯B‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ«¿ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¡…
¯LÙ‡M ‰Ó ‰aq‰ e‰ÊÂ איך ¿∆«ƒ»«∆∆¿»

BÈ‰Ï˙יתכן ÏBÎÈ Ì„‡‰ ¯L‡¬∆»»»»ƒ¿
,‰¯·Ú ¯·BÚ ÌBÏLÂ-ÒÁ«¿»≈¬≈»

¯LÙ‡ CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ייתכן ¿ƒ¿»≈∆¿»
È„ÈÏ Ì„‡‰ ‡B·È ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆»»»»ƒ≈

,‰¯·Ú ומהותו טבעו מעצם והרי ¬≈»
ניתן  שלא בקשר באלוקות קשור יהודי

"יהודי  – הזקן רבנו (כפתגם לניתוק

נפרד  להיות רוצה ולא יכול לא

להלן  שיבואר וכפי )מאלוקות",
LÈb¯Ó BÈ‡L ÈÙÏ ˜¯ ‡e‰Â19 ¿«¿ƒ∆≈«¿ƒ

‰ÊaLהעבירה Ù¯„בעשיית ‡e‰ ∆»∆ƒ¿»
BÏ ‰Ó„Â ,˙e˜Ï‡Ó בטעות ≈¡…¿ƒ¿∆
B˙e„‰Èa ep„BÚ ¯L‡ והדבקות ¬∆∆¿«¬

נפגמה, לא באלוקות האדם Ì‡Âשלו ¿ƒ
היה BÓkהחוטא ˙Ó‡‰ ˙‡ Ú„BÈ≈«∆»¡∆¿

ÔBÚÂ ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ,‡e‰L∆∆«¿≈«≈¿¿»
È¯‰ ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈
¯·c ˙‡ ‰NBÚ ‰È‰ ‡Ï…»»∆∆¿«

ÔÏvÏ-‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú‰ יצילנו ה' »¬≈»«¬»»ƒ¿»
,ÔÙ‡ ÌeLa שהוא שיתכן למרות ¿…∆

להימנע  וכדי זאת לעשות מתאווה

ניסיונות  על להתגבר עליו מעבירה

Ï‡¯NÈקשים  Ïk Ú·ËaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆«»ƒ¿»≈
מהותו ÌeLaמעצם ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆¿

˙BÈ‰Ï ÏÏk ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡…∆¿≈»¿»ƒ¿
‰È‡¯‰Â ,˙e˜Ï‡Ó „¯Ùƒ¿»≈¡…¿»¿»»
יהודי, כל מהותו שבעצם לכך ההוכחה

יכול  ולא רוצה לא שיהיה, מי יהיה

היא  מאלוקות ולהתנתק להיפרד

ÔÈÙBÎÂ ÔBÈq È„ÈÏ ‡a ¯L‡Îc¿«¬∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ
ÏL ÔÈÚ ÏÚ ÌBÏLÂ-ÒÁ B˙B‡«¿»«ƒ¿»∆

,‰¯ÈÙk מאלצים כאשר למשל, ¿ƒ»
חסֿושלום, זרה, עבודה לעבוד יהודי

Ê‡c בהם אחרות מעבירות בשונה ¿»
שעשיית  בטעות לחשוב עשוי האדם

נפרד  להיות לו גורמת לא העבירה

זרה  עבודה על כשמדובר הרי מאלוקות

BÚËÏ˙חסֿושלום ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿
,˙e˜Ï‡Ó „¯Ù ‰NÚ BÈ‡L ·LÁÏÂכזה ‰e‡ובמצב È¯‰ ¿«¬…∆≈«¬∆ƒ¿»≈¡…¬≈

,„‚pÓ ÂÈiÁ CÈÏLÓ כך לשם אם אפילו זרה עבודה לעבוד מסכים ולא «¿ƒ«»ƒ∆∆
חייו  על לוותר ÌBÏLÂ-ÒÁעליו ÔÈ¯eqÈ ÈÈn‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜Óe¿«≈»»»«ƒ≈ƒƒ«¿»

LÁeÓa ‰‡¯ ÔÎÂ ,C¯a˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓe≈«¿«¿À«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿∆¿»
˙B˙eÁt‰ ˙Bb¯„a elÙ‡ Ìb LnÓ נחות הרוחני שמצבם באנשים «»«¬ƒ¿«¿«¿

ÈÚLBÙeמאד ÌÈlwaL Ï˜a¿«∆««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ אחרות מצוות שמירת לגבי ƒ¿»≈

ÌÈÏeÏÚcהם גם ÒÓÏ¯מסוגלים «¬ƒƒ¿…
,C¯a˙È BÓL ˙M„˜ ÏÚ ÌLÙ«¿»«¿À«¿ƒ¿»≈
כן  הם אחרות שבמצוות למרות

ה' רצון על Ê‡cעוברים ÈÙÏ כשהוא ¿ƒ¿»
שבה  כזו עבירה של נסיון בפני ניצב

יע  שאם לספק מקום את אין בור

מאלוקות נפרד יהיה ≈¬‰¯Èהעבירה
ÂLÙa LÈb¯Óe Ú„BÈ הפירוד את ≈««¿ƒ¿«¿

ÒÁוהניתוק  ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,ֹ¿≈∆«
È˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂ¿»¿ƒ»≈≈¡…≈
ÒÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÊÎc ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»∆ƒ¿«
„¯Ù ‰ÏÈÏÁÂŒÒÁÂ ÌBÏLÂ¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿»
˙ÏÎÈa ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡Ó≈¡…≈ƒ¿»≈≈ƒ…∆

,Ï‡¯NÈ ¯a ÌeL אפילו יהודי אף «ƒ¿»≈
נחשב  אחרות מצוות לגבי שכאמור מי

גם  ישראל" ו"פושעי שבקלים" "קל

מאלוקות  להיפרד מסוגל לא הוא

eÈ‰ ,ÌÈ¯·c È¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»≈¿»ƒ«¿
-‡ÓÁ¯ ˙B¯·Ú È¯‡Laƒ¿»≈¬≈«¬»»
BÈ‡Â Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰ ,ÔÏvÏƒ¿»¬≈≈≈«¿≈
‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚpL LÈb¯Ó«¿ƒ∆«¬∆«¿≈∆
,C¯a˙È B˙e„Á‡Ó „¯Ùƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈

BÏ ‰Ó„Â בטעות„BÚ ‡e‰ Èk ¿ƒ¿∆ƒ
,‰È‰ ¯L‡k B˙e„‰Èa חל ולא ¿«¬«¬∆»»

 ֿ הקדוש עם שלו בקשר שינוי שום

שהיא ÊÂ‰ברוךֿהוא הזו הטעות ¿∆
את  לעבור לאדם הגורם למעשה

eËL˙העבירה Áe¯‰Ó ‡a»≈»«¿
ÏÚ ‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆«
,Ba Lb¯È ‡lL Èelb‰Â ¯B‡‰»¿«ƒ∆…À¿«
אלוקי  וגילוי אור נשמתו על שיש היינו

בו  נרגש ולא ניכר לא הדבר אבל

˙eËL Áe¯‰c Le¯t על שמכסה ≈¿»«¿
‰cÚ¯האמת Ì„‡‰Ï BÏ Ì¯Bb≈¿»»»∆¿≈

,Lb¯‰‰ היכולת את מאבד והוא «∆¿≈
אלוקות  ענייני Û˜zLלחוש eÈ‰Â¿«¿∆…∆

‰cÓÁ‰20‰Â‡za העובדה «∆¿»««¬»
חזקה  ובתשוקה רב בתוקף הם הזה העולם לענייני eÓÈÓÁ‰Â¿«¬ƒ˙שהתאוות
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dlkטז izeg` ipbl iz`a

ּדיא  ּפרּוׁש הרּוחנּיים , ּבענינים ההרּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהעּדר

חּמּדה  עניני אין צעקאכטקייט אּון ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָצּוגעּבּונדקייט

ּדערהער  (ּדעם ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָותאוה

פיל  אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים געפיל) ְִִִִִִִֶֶַָָָָאּון

ּורצֹונֹותיו  ּתאוֹותיו ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָאיּבערּגעגעּבען

רּוחנית'דיקער  ּדער אז והּגׁשמּיים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהחמרּיים

וההסּתר, ההעלם ּבתכלית אים ּבא איז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהרּגׁש

מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָוהינּו

הּמצוֹות, ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹלהּנעם

מאלקּות  ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵַַֹוכן

ּכּסּוי  הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנעׂשה

ּדהּנה  האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּנפׁש

ּובפרט  מהּותֹו, ּבעצם אלקּות הּוא האלקית ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹהּנפׁש

ׁשּבֹו ּגּופֹו21הּניצֹוץ אל הּׁשּי ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְִִִֶֶַַַַָָ

הענינים  ּבכל מרּגיׁש הּוא ידֹו ׁשעל כּו'), ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּפרטי

מנּגד  ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש ְְְְֱִִִֶַָָָָֹֹֻהאלקּיים,

אינֹו ּבגּלּוי אלקּות ׁשאינֹו ּדדבר והינּו ְְְְֱֱִֵֵֶַָָָֹֹלאלקּות,

ּבד  ּובפרט ּבֹו, אלקּות,רֹוצה על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְֱִֶֶַָָָָֹֻ

הּבֹורח  ּוכאדם הּמּזיק, מּדבר ּכבֹורח מּזה ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּובֹורח

רּוחנית  ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור ְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹמּמות,

חס  ּגׁשמית מּמיתה יֹותר קׁשה הּוא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרחמנאֿלּצלן

ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל ְְְְְֱֶֶָָָֹוׁשלֹום,

יׁשּות  וחמרּיּות ּגּסּות וכל לאלקּות, ּכלים ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָֹולעׂשֹות

ּומסּתיר  מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַּומציאּות

ּובפׁשיטּות  האלקית, ּדנפׁש ההרּגׁש על ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומעלים
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יג. יב פרק בלקוטי 21)סג) (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה אצילות דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

מתלבש  הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת שהוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל דיבור [מאמר] תורה

לקוטי  כן גם ועיין הנ"ל. נברא לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÓ‰a‰ LÙc העולם לתאוות ומתלהבת BÏשמתחממת Ì¯Bb ¿∆∆««¬ƒ≈

˙e¯È¯w‰והאדישותLb¯‰‰ ¯cÚ‰Â לחוש יכולת ÌÈÈÚaחוסר «¿ƒ¿∆¿≈«∆¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe¯‰,מהם ולהתרגש ˆÚ‚eולהתלהב ‡Èc Le¯tËÈÈ˜„ea »»ƒƒ≈ƒ∆¿¿«

ËÈÈ˜ËÎ‡˜Úˆ Ôe‡והלהט cnÁ‰ההתקשרות ÈÈÚ ÔÈ‡ טובה הלא ∆»¿¿«ƒƒ¿¿≈∆¿»
¯¯˜Ó ‰Ê ,‰ÁÈ˙¯a ‰Â‡˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ»∆¿»≈
Ôe‡ ¯Ú‰¯Úc ÌÚc) Lb¯‰‰«∆¿≈∆∆¿∆

ÏÈÙÚ‚ ואת הפנימית ההכרה את ∆ƒ
התחושה  ÌÈÈÚaיכולת (»ƒ¿»ƒ

ÏÈÙ ÈBÊ‡ ÊÈ‡ ¯Ú ,ÌÈiÁe¯‰»»ƒƒ∆ƒ«ƒ
ÔÚaÚ‚Úb¯ÚaÈ‡ וקשור מסור הוא ƒ∆¿∆∆¿

גדולה  כלֿכך ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒבמידה
ÌÈi¯ÓÁ‰ ÂÈ˙BBˆ¯e ÂÈ˙BÂ‡z«¬»¿»«»¿ƒƒ
¯Úc Ê‡ ,ÌÈiÓLb‰Â¿««¿ƒƒ«∆
‡a ÊÈ‡ Lb¯‰ ¯Ú˜È„'˙ÈÁe¯¿ƒƒ∆∆¿≈ƒ«

ÌÈ‡ אצלו הוא הרוחני שההרגש כך ƒ
,¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿«∆¿≈
LÈb¯Ó ÈzÏa ‰NÚpL eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

,ÏÏk היכולת את לחלוטין ומאבד ¿»
רוחניים  דברים ולהרגיש לחוש

מהם ולהתפעל ≈¿BÈ‡Âולהתרגש
˙e·¯Ú‰Â ÌÚp‰Ï LÈb¯Ó«¿ƒ¿«…«¿»¬≈

ÈelÚ‰Âהמתיקות ·Bh‰Â והמעלה ¿«¿»ƒ
BÈ‡ ÔÎÂ ,˙BÂˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿¿≈≈

˙e˙ÈÁt‰ LÈb¯Ó זה כמה עד «¿ƒ«¿ƒ
NÚpL‰גרוע ˙e˜Ï‡Ó B˜eÁ¯a¿ƒ≈¡…∆«¬∆

C¯„·e ,ÔBÚÂ ‡ËÁ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿»¿∆∆
ÏÏk כל את הגורמת שטות" ה"רוח ¿»

‰ÈÓ‰a˙זה LÙp‰ Èeqk ‡e‰ƒ«∆∆««¬ƒ
,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÏÚ ‰qÎnL∆¿«»««∆∆»¡…ƒ
שמתחייב  כפי לפעול ממנה ומונעת

של  האמיתית מהותה כי מהותה מצד

ונעלמת מכוסה האלוקית ≈p‰c¿ƒ‰הנפש
˙e˜Ï‡ ‡e‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ¡…

,B˙e‰Ó ÌˆÚa הזקן רבנו ובלשון ¿∆∆«
אלוקה  "חלק ב): (פרק התניא בספר

ממש" BaLממעל ıBˆÈp‰ Ë¯Ù·e21CiM‰ ÈË¯t ıBˆÈp‰ ‡e‰) ƒ¿»«ƒ∆«ƒ¿»ƒ««»
'eÎ ÈË¯t‰ BÙeb Ï‡ מכתבי כאן הגיליון בשולי הרבי בהערת כמובא ∆«¿»ƒ

מתלבש  הניצוץ וזה כו' אלוקות בחינת שהוא מאד קטן ניצוץ "יש האריז"ל:

לי  נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה הנקרא כו' נברא אחד ניצוץ בכוח

אלוקות, היא בכלל האלוקית הנפש כלומר, הנ"ל". נברא לניצוץ כאן שמכוון

'יחידה' בבחינת שמתלבש הבורא ניצוץ לגבי במיוחד אמורים והדברים

B„Èשבנשמה  ÏÚL אלוקות ), ניצוץ אותו ÏÎaעלֿידי LÈb¯Ó ‡e‰ ∆«»«¿ƒ¿»

,ÌÈi˜Ï‡‰ ÌÈÈÚ‰ מהותה בעצם אלוקות היא האלוקית שהנפש מאחר »ƒ¿»ƒ»¡…ƒƒ
אלוקות  לחוש יכולת מטבעה לה יש עדיין בגוף שהתלבשה לאחר גם הרי

אלוקייםֿרוחניים מדברים e‰L‡ולהתרגש ¯·ca „‡Ó LÈb¯Óe«¿ƒ¿…¿»»∆
,˙e˜Ï‡Ï „bÓ חיובית תחושה האלוקית לנפש יש החיובי שבכיוון וכשם ¿À»»¡…

מעצם  לה יש כך אלוקות, לענייני

ושלילה  דחייה של תחושה טבעה

לאלוקות  המנגדים לדברים ביחס

˙e˜Ï‡ BÈ‡L ¯·„c eÈ‰Â¿«¿¿»»∆≈¡…
,Ba ‰ˆB¯ BÈ‡ Èel‚a לו אין ¿ƒ≈∆

ממנו  מתרחק והוא בו «¿Ë¯Ù·eƒעניין
ÏÚ „bÓ ‡e‰L ¯·„a¿»»∆¿À»«

,˙e˜Ï‡ בלבד זו שלא דבר היינו ¡…
מנגד  אפילו אלא בגלוי אלוקות שאינו

רוצה  שאינו בלבד זו לא הרי לאלוקות

בתוקף  היא ממנו הסלידה אלא בו

בהרבה  Á¯B·kגדול ‰fÓ Á¯B·e≈«ƒ∆¿≈«
,˜Èfn‰ ¯·cÓ אלא עוד ולא ƒ»»««ƒ

המנגד  מדבר והבריחה שההתרחקות

מדבר  כבורח רק לא היא לאלוקות

אלא  סתם ‰Á¯Baהמזיק Ì„‡Îe¿»»«≈«
LÙp‰Ï BÏ ¯e¯·c ,˙ÂnÓƒ»∆¿»¿«∆∆
˙ÈÁe¯ ‰˙ÈÓc ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ»»ƒ

ÔÏvÏ-‡ÓÁ¯ מה למעשה וזה «¬»»ƒ¿»
הוא  כאשר עצמו על מביא שהאדם

מאלוקות  ומתנתק ונפרד עבירות עובר

חייו  מקור BÈ˙¯שהיא ‰L˜ ‡e‰»∆≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙ÈÓLb ‰˙ÈnÓƒƒ»«¿ƒ«¿»
אדם  ושלום, חס גשמית, ממיתה ואם

קלֿוחומר  כוחו בכל ובורח מתרחק

בפני  ניצב הוא כאשר כך נוהג שהוא

רוחנית  מיתה של «¿ÏÎÂסכנה
BˆÙÁÂ B˙˜eLz מצד האדם של ¿»¿∆¿

האלוקית  e˜Ï‡a˙,הנפש ‡e‰∆¡…
˙BNÚÏÂ הזה העולם ÌÈÏkמענייני ¿«¬≈ƒ
˙e˜Ï‡Ï כלים להיות אותם להכשיר  ∆¡…

שהיא  כפי האלוקית נפש מצד הוא זה שכל אלא השכינה, להשראת ראויים

ומסתירה  שמכסה הבהמית הנפש עם להתמודד עליה אבל ומהותה, מטבעה

‰ÈÓ‰a˙,עליה LÙp‰ ˙e‡ÈˆÓe ˙eLÈ ˙ei¯ÓÁÂ ˙eqb ÏÎÂ¿»«¿»¿ƒ≈¿ƒ«∆∆««¬ƒ
שלה והמציאות וחומרית, גסה היא שהיא אלא ממנה שנעלה למה בטלה לא

שכזו ובתור חשובה, עצמאית מציאות ובעלת ל"יש" עצמה את ≈¬‰¯Èחשה
‡e‰הבהמית ÌÈÏÚÓeהנפש ¯ÈzÒÓe ‰qÎÓ בכיסוי מדובר שלא היינו ¿«∆«¿ƒ«¿ƒ

ומעלים" ומסתיר ש"מכסה כיסוי אלא LÙcקל Lb¯‰‰ ÏÚ««∆¿≈¿∆∆
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יז i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ׁשהּוא  (עֹולם וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז ְְֶֶֶֶַַָהּוא

אלקי, הרּגׁש ּדעם אֹויף ּומסּתיר מכּסה איז ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַֹהעלם)

ּכּונה  ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּזהּו

הּקדֹוׁש ּדנתאּוה העֹולמֹות, ּבבריאת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהעליֹונה

על  ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ְְְִִִִֵַַַָָָּברּו

ולהיֹות  הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף האדם עבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָידי

להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבעֹולם

האמת, אֹור על אצלֹו מס ּתיר ׁשהעֹולם ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָחסֿוׁשלֹום,

חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָונתעּבה

ׁשּזה  הרּוחנּיים, ּבענינים  פילען) (הּנקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמההרּגׁש

ּומׁשרׁש קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻּבא

יהּגה  ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבעניני

ּגרֹויסען  א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹויחׁשב

ענין  ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּגיׁשמאק,

את  ׁשֹולל הּוא ּבזה ל ֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער ְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּנעם

ׁשל  הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָההרּגׁש

אין  ׁשּלֹו קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַהּנפׁש

מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָענינים

חּיּותֹו ּכל הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ְֲִִִֶֶַַַַָָָּדׁשמֹו

ּב רק  הּוא ׁשאנּווהרּגׁשתֹו ּוכמ ֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

זאת  לבד אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹרֹואין

הּנה  יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָׁשהם

ׁשּדֹורסים  מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמעׂשיהם

אׁשר  הרּוחנּיים מענינים רחמנאֿלּצלן ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומלעיגים

מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

עפר  הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָההֹולכת

ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָועץ
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ה. פרק העבודה קונטרס ח. פרק חיים דרך ה. פרק ונקדשתי המתחיל דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙È˜Ï‡‰ לענייני שנמשכת האלוקית הנפש של הטבעית התחושה על »¡…ƒ

לאלוקות שמנגד דבר כל ושוללת של eËÈLÙ·e˙אלוקות הפשוט הביטוי ƒ¿ƒ
האלוקית  הנפש על הבהמית הנפש ÔeÙכיסוי ˜‡ÓLÚ‚ ¯Úc Ê‡ ‡e‰«∆∆¿«

ËÏÚÂÂ) והחומרי הגשמי הזה העולם של והנועם e‰L‡העונג ÌÏBÚ ∆¿»∆
ÌÏÚ‰ ועל אלוקות על והסתר ∆¿≈
ÈzÒÓe¯רוחניות  ‰qÎÓ ÊÈ‡ (ƒ¿«∆«¿ƒ

,È˜Ï‡ Lb¯‰ ÌÚc ÛÈB‡ הרי ∆∆¿≈¡…ƒ
ה'הרגש' על ומסתיר מכסה הוא

ומונע  האלוקית בנפש שקיים האלוקי

בגלוי לפעול ההעלם e‰fLממנו ∆∆
בעולם, שורר האלוקות על וההסתר

הנפש  על וההסתר ההעלם ובמיוחד

הוא ‰ek‰האלוקית CÙÈ‰≈∆««»»
,LnÓגמור È‰M˙‰ניגוד ‰nÓ «»ƒ«∆»¿»
‰ek והמטרה‰BÈÏÚ‰ «»»»∆¿»

,˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·a ההעלם ƒ¿ƒ«»»
הגמור  ההיפך הוא אלוקות על וההסתר

 ֿ הקדושֿברוך של והמטרה מהכוונה

שהיא העולם בבריאת «»¿e‡˙c¿ƒ‰הוא
BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ¿

ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È העולם ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
של  ו'תאוותו' רצונו בגלל נברא

העולם  שדווקא הקדושֿברוךֿהוא

וחומרי, גשמי היותו למרות הזה,

ראוי  מקום 'דירה', לו להיות יהפוך

יהיה  כאן ודווקא השכינה להשראת

וזאת אלוקות, B·Ú„˙גילוי È„È ÏÚ«¿≈¬«
Ì„‡‰ דווקאLÙÂ Ûe‚a »»»¿¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰ על ומסתירים שמעלימים ««¬ƒ
בגוף BÈ‰ÏÂ˙האלוקות, כנשמה ¿ƒ¿

‡˜Âc ‰Ê ÌÏBÚaשהוא למרות ¿»∆«¿»
האלוקות  על ומסתיר ¿«¿B¯¯·Ïeמעלים

מהרע  שבו הטוב את להפריד

החושך  את ולהפוך לקדושה ולהעלותו

הגסות BÎkÊÏe,לאור את ולשנות ¿«¿
הבהמית  והנפש הגוף של והחומריות

אותם, ולעדן ייתכן ÏÚÙ·eולזכך ¿…«
בניגוד  למעשה נוהג האדם שבו מצב

ואז הבריאה, מטרת שהיא העליונה לכוונה ÒÁמוחלט CÙÈ‰Ï ‡a»¿≈∆«
,ÌBÏLÂמצב נוצר העולם את ויזכך יברר שהאדם זאת ÌÏBÚ‰Lותמורת ¿»∆»»

˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ BÏˆ‡ ¯ÈzÒÓ,הזה וההסתר ההעלם ובגלל האלוקית, «¿ƒ∆¿«»¡∆
BÏˆ‡ ¯ÒÁpL „Ú Ck Ïk ÌM‚˙Â ‰aÚ˙Âלו LeÁואין Ïk ¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»»«∆∆¿»∆¿»

ÔÚÏÈÙ ‡¯˜p‰) Lb¯‰‰Ó להרגיש‰fL ,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa ( ≈«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ∆∆

ÈÈÚa L¯LÓe Úe·˜ ‡e‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ˙aÒa ‡a»¿ƒ««∆∆««¬ƒ∆»«À¿»¿ƒ¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ אלוקייםֿרוחניים לעניינים הנוטה האלוקית הנפש לעומת »»

העולם  בענייני לשקוע נוטה הבהמית הנפש ה', אל להתקרב ומשתוקקת

איתם  ולהתאחד אליהם להתחבר BÈÚÂ,הגשמי, B˙e‰Ó Ïk e‰ÊÂ¿∆»«¿ƒ¿»
¯a„ÈÂ ·LÁÈÂ ‰b‰È Ì‰·e»∆∆¿∆¿«¬…ƒ«≈
‡ ËÈÓ ,Lb¯‰a ˙eiÁa¿«¿∆¿≈ƒ«

,˜‡ÓLÈb ÔÚÒÈB¯b ועונג בנועם ¿¿∆ƒ¿«
B˙eÏÏÎaגדול ‰Ê Lb¯‰ ¯L‡¬∆∆¿≈∆ƒ¿»

בענייני  וההשתרשות ההתחברות עצם

החומרי  ÔÈÚהעולם Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿«
LiL (˜‡ÓLÈb ¯Úc) ÌÚp‰«…«∆ƒ¿«∆≈
˙‡ ÏÏBL ‡e‰ ‰Êa BÏ»∆≈∆

,˙eiÁe¯a Lb¯‰‰ מהנפש ומונע «∆¿≈¿»ƒ
שהרי  ולפעול, להתגלות האלוקית

ובמיוחד  הגשמיות אחרי הרדיפה

והאדם  גדולה הנאה מתוך כשהיא

מוחלטת  סתירה היא עמוק בה שקוע

אלוקות  מענייני והתרגשות להתלהבות

¯wÚ‰Â של למצב העיקרי הגורם ¿»ƒ»
אלוקות  לענייני חיובי רגש ‰e‡העדר

˙e¯È¯w‰ ÈtÓ והאדישותÏL ƒ¿≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ Èc ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒƒ∆∆

ËÈÈ˜ËÏ‡˜ הקריר BlLות עצם «¿¿«∆
ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ ÔÈ‡וזאתÈtÓ ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿≈

,B˙e‰Ó ÌˆÚa ÈÓ‰a ‡e‰L∆«¬ƒ¿∆∆«
LÙ ÂÈÏÚ ÁÈÎBÓ BÓLcƒ¿ƒ«»»∆∆

,ÈÓ‰a‰ מהעובדה נובע הזה והשם ««¬ƒ
מהותו  אכן B˙eiÁשזו Ïk הנושאים »«

רב  ובעניין בחיות עוסק הוא שבהם

B˙Lb¯‰Â רגש לו יש ובהם ¿«¿»»
ÌÈÈÚaוהתלהבות  ˜¯ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈiÓ‰a וחומריים גשמיים עניינים «¬ƒƒ

לבהמה דומה האדם ¿BÓÎeשבהם
LÈc ,LÁeÓa ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿»¿≈
˙‡Ê „·Ï ¯L‡ el‡k ÌÈL‡¬»ƒ»≈¬∆¿«…
‰¯Bz ‰ÓÎÁÓ ÌÈ˜È¯ Ì‰L∆≈≈ƒ≈»¿»»

˙B¯LÈ ˙BcÓe תוכן בהם שאין כך ƒ¿»
חיובי לכך ‰p‰רוחני בנוסף ƒ≈

ÌÈÒ¯BcL ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓk Ì‰ÈNÚÓ ומתייחסים דורכים «¬≈∆¿«¬≈¿≈»«»∆¿ƒ
‡ÔÈבזלזול ¯L‡ ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚÓ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ ÌÈ‚ÈÚÏÓe«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¬∆≈

,ÏÏk ‚OÓ ÌeL Ì‰Ïרוחניים עניינים Ó‰·k‰באותם Ì‰ È¯‰Â »∆À»¿»«¬≈≈ƒ¿≈»
˙Ò¯B„Â ˙ÎÏB‰‰ ,LnÓ בו פוגעת שהיא מה כל את ÈÏaÓברגליה «»«∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

ÈtÓ ‡e‰L ,Ì„‡ Ûeb B‡ ıÚÂ ¯ÙÚ ‡e‰ Ì‡ ÏÏk ÔÁ·‰∆¿≈¿»ƒ»»»≈»»∆ƒ¿≈
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dlkיח izeg` ipbl iz`a

אנׁשים  יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּדבהמה

הּתֹורה  על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכאּלּו

ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות

לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמצוה

והּקרירּות  מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל והּדֹומה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָכּו'),

מה  והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדנפׁש

רּוח  ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּׁשאדם

הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשטּות

עד  האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם

העליֹונה  ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּנעׂשה

ּכלי  ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָׁשּנברא

ּבא  הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלאלקּות,

מתּברר  ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם מּמׁש, ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹההיפ

האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָּומזדּכ

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח ְְְֱֶֶֶֶַַַָָוזהּו

.¯ev˜ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹ

האמת  על מכּסים ּבכלל, ְְֱֲִִִֶַַַַָָהּבהמית

הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות הרּגׁש העּדר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹוגֹורמים

מהם. הרחּוק ְִִֵֶָּופחיתּות

הּנפׁש‡ÌÓד) על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּמכּסה  ׁשטּות, הרּוח והינּו ְְְְֱִֶֶַַַָָֹהאלקית,

וואס  ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ְְְְֱִִֶַַַַָָָּומעלים

על  רק הּוא אלקּות, אֹויף מעלים איז ְֱֲִִֶַַַֹוועלט

העצמּות  על לא אבל האלקית, ּדנפׁש ְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹהּמּדֹות

נ  חבל "יעקב ּכתיב  ּדה ּנה האלקית. חלתֹו",ּדנפׁש ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

חבל  הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה הּׁשזּור 22התקּׁשרּות ְְְֱִֶֶֶַַַָָָֹ

עצמּה, הּנׁשמה הּוא ּדהחבל נימין, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמּתרי"ג

ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּדנׁשמתֹו

נימין, מּתרי"ג ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹולזאת
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ו.22) ה, פרק התשובה אגרת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Lb¯‰‰ ¯cÚ‰ לדרוך ראוי מה על ולהבחין להרגיש היכולת חוסר בגלל ∆¿≈«∆¿≈

לא מה Úc˙ועל dÏ ÔÈ‡ È¯‰ ‰Ó‰·c,הבחנה ÔÎויכולת BÓk ƒ¿≈»¬≈≈»««¿≈
ÏÚ ÌÈ‚ÚBÏÂ ,LnÓ ‰Ó‰·k Ì‰L el‡k ÌÈL‡ ÌLÈ∆¿»¬»ƒ»≈∆≈ƒ¿≈»«»¿¬ƒ«

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ היכולת ואת הנכונות התחושות את שאבדו מאחר «»ƒ¿
שהנפש (Ì‰Óeלהבחין  אלה בין ≈∆

ההתנהגות  צורת את קובעת הבהמית

כאלה  ישנם Ì‰Ïשלהם ÌÈ¯ÁBa‰«¬ƒ»∆
ליבם  בשרירות ÌÈÎ¯c¿»ƒבעצמם,

,ÌÈBL והמצוות התורה בשמירת ƒ
כי ‰Ìומחליטים BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»≈

ÌÈˆB¯ ÌÈ‡ ‰Ê·e ,ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ»∆≈»ƒ
i˜Ï'eÎ dÓ לעיל לאמור בדומה ¿«¿»

הנפש  של שטות" ה"רוח שבגלל

האלוקית, הנפש על המכסה הבהמית

עבירות  בין אבחנה בטעות יוצר האדם

אחרות  לעבירות ),מסוימות
,‰ÓBc‰Â שאנשים ייתכן וכך ¿«∆

לגבי  דומות מוטעות החלטות מקבלים

והמצוות התורה ‰e‡קיום ‰Ê ÏÎc¿»∆
˙efÚ‰Ó ‡a החוצפה˙e¯È¯w‰Â »≈»«¿«¿ƒ

‰ÈÓ‰a˙האדישות  LÙc לענייני ¿∆∆««¬ƒ
ואלוקות, ‰e‡קדושה ‰Ê ¯L‡¬∆∆

‡a Ì„‡M ‰Ó Ì¯Bb‰Â ‰aq‰«ƒ»¿«≈«∆»»»
,ÔÏvÏ -‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»«¬»»ƒ¿»

‡e‰L לעיל eËL˙כמבואר Áe¯ ∆«¿
LÙc Èeqk‰Â ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈÓÈÏÚÓ Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆≈«¿ƒƒ
˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ«»¡∆
שמצד  האלוקית הנפש של האלוקית

בקשר  באלוקות קשורה היא עצמה

לניתוק ניתן שהאדם Ú„בלתי כך כדי «
ושלום חס עבירה ∆¬»∆NÚpL‰עובר

מהעבירה ‰ek‰כתוצאה CÙÈ‰≈∆««»»
העולם,‰BÈÏÚ‰המטרה  בבריאת »∆¿»

‡¯·pL ‰BÈÏÚ‰ ‰eÎc¿«»»»∆¿»∆ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ היא B¯¯·Ïלמענה È„Îa »»ƒ¿≈¿»¿

אותו  ולזכך ÈÏkולעדן B˙BNÚÏÂ¿«¬¿ƒ
,˙e˜Ï‡Ï הגשמי הזה שהעולם ∆¡…

להשראה  ראוי מקום יהיה עצמו

לאלוקות ו'דירה' È„Èהשכינה ÏÚÂ¿«¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ Èeqkהאמת על ומסתירה a‡שמכסה ‰p‰ למעשה ƒ«∆∆««¬ƒƒ≈»

Ck„ÊÓe ¯¯a˙Ó BÈ‡L Èc ‡Ï ÌÏBÚ‰L ,LnÓ CÙÈ‰‰ ולכן «≈∆«»∆»»…«∆≈ƒ¿»≈ƒ¿«≈
לאלוקות, 'דירה' להיות הופך ‡B¯אינו ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ „BÚ ‰p‰ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ«

Áe¯‰ e‰ÊÂ ,˙Ó‡‰˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ˙eËL האדם ובגללה »¡∆¿∆»«¿∆¿«∆«»¡∆
עבירות. לעבור עלול

,˙eËL Áe¯c ¯‡·È .¯ev˜שהיא‰Â‡z‰ Û˜z שהתאוות העובדה ƒ¿»≈¿«¿…∆««¬»
בהן  שקוע והאדם בתוקף הם הזה העולם ÏÏÎa,לענייני ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»

ומהותה, טבעה ÏÚמצד ÌÈqÎÓ¿«ƒ«
˙Ó‡‰ להאיר שאמורה האלוקית »¡∆

האלוקית ‰cÚ¯בנפש ÌÈÓ¯B‚Â¿¿ƒ∆¿≈
˙e˜Ï‡‰ Lb¯‰ הרגשה חוסר ∆¿≈»¡…

באלוקות  פנימית ÈelÚÂ¿ƒוהכרה
,˙BÂˆn‰ והכרה הרגשה חוסר וכן «ƒ¿

אחד מצד המצוות e˙ÈÁÙe¿ƒ˙במעלת
Ì‰Ó ˜eÁ¯‰ האדם שני ומצד »ƒ≈∆

בכך  והרגשה ההכרה את מאבד

היא  ומהמצוות מאלוקות שהתרחקות

וגרוע. פחות דבר

LÙp‰L ‰Ê ÌÓ‡ („»¿»∆∆«∆∆
LÙp‰ ÏÚ ‰qÎÓ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿«»««∆∆

˙È˜Ï‡‰ על ומסתירה ומעלימה »¡…ƒ
eËL˙אורה, Áe¯‰ eÈ‰Â של ¿«¿»«¿

ÌÈÏÚÓeהסטראֿאחרא, ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ
Èelb‰Â ˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ של «»¡∆¿«ƒ

Ò‡ÂÂהאלוקות, Ò‡c eÈ‰Â¿«¿»»
ÛÈB‡ ÌÈÏÚÓ ÊÈ‡ ËÏÚÂÂ∆¿ƒ«¬ƒ

,˙e˜Ï‡ מעלים שהעולם העובדה ¡…
אלוקות ‰Bcn˙על ÏÚ ˜¯ ‡e‰«««ƒ

‰‡È˜Ï˙,הרגש LÙc כמבואר ¿∆∆»¡…ƒ
וההעלם  הכיסוי כיצד בהרחבה לעיל

לחוש  ביכולת פוגע האלוקית הנפש על

ומעלתם  חשיבותם את ולהרגיש

אלוקות ענייני של «¬‡·Ïוהעריבות
LÙc ˙eÓˆÚ‰ ÏÚ ‡Ï…«»«¿¿∆∆

˙È˜Ï‡‰ של המהות עצם על כי »¡…ƒ
להעלים  ניתן לא האלוקית הנפש

פוגם  ולא פוגע לא דבר ושום ולהסתיר

ומבאר. שהולך כפי בה,

·È˙k ‰p‰c האזינו בשירת ¿ƒ≈¿ƒ
,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" ומוסבר «¬…∆∆«¬»

אשר  החסידות בתורת כך על

˙e¯M˜˙‰ העמוק והחיבור הקשר ƒ¿«¿
של  e˜Ï‡a˙והפנימי ‰ÓLp‰«¿»»∆¡…

‡e‰ כמוÏ·Á22 עבהÔÈÓÈ ‚"È¯zÓ ¯eÊM‰,דקים חוטים ∆∆«»ƒ«¿«ƒƒ
Ï·Á‰cבנמשל‡e‰ Ì„‡ ÏL B˙ÓLc ,dÓˆÚ ‰ÓLp‰ ‡e‰ ¿«∆∆«¿»»«¿»¿ƒ¿»∆»»
Ï·Á‰ האמצעיdÓˆÚ ‰ÓLp‰ ˙‡ÊÏÂ ,˙e˜Ï‡a B¯M˜Ó‰ «∆∆«¿«¿∆¡…¿»…«¿»»«¿»

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



יט i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּדהּנׁשמה  נא, ּפרק  ּבינֹונים' ׁשל ּב'ספר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכדאיתא

ּדאמרּו הּוא, הּדבר וטעם ּכחֹות, מּתרי"ג ְְְְְִַַַַַָָָָֹּכלּולה

לֹומר  אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָרז"ל

מּלׁשֹון  הּוא ּדע ֹולם העֹולם", נברא ְְְְִִִִִָָָָּבׁשבילי

ּדהעלם  לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעלם,

לבררֹו ּבכדי ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָוצמצּום

ּוׁשס"ה  אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ְְְְְִִֵַַָָָָָָּולזּככֹו,

הּמדרגֹות  ּכל ּדלכן ּתרי"ג , ּבמסּפר ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּגידים

ּגם  הּנה ולכן הּזה , ּבּמסּפר  הם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבהׁשּתלׁשלּות

ׁשּבהם  ּכחֹות, ּתרי"ג ּכן ּגם יׁש הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהּנׁשמה

הרי  ּדנׁשמה זה וחבל  מצוֹות, הּתרי"ג ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתלּויים

אחד  ׁשראׁשֹו החבל ּוכמֹו ּבאלקּות, ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמתקּׁשר

הרי  למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹקׁשּור

לאחדים, להיֹות ההתקׁשרּות נעׂשה זה ידי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָעל

ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּנה

ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא למעלה, קׁשּור ְְְְְִֶַַָָָָהאחד

קׁשּור  אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְִֶַַָָָָֹּתּתאה

ּבגּוף  הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ּבהארת והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָלמּטה,

ּדגם  נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, ְְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהאדם

הּנה  עקבים, ּבבחינת ׁשהם הּנמּוכֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּבּמדרגֹות

ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

ׁשל  נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָוכביכֹול

ּבתכלית  קׁשּורים הם זה ידי ועל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָמעלה,

אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ענין והּנה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָההתקּׁשרּות.

נֹוגעים  הם הלא חסֿוׁשלֹום , ּבכרת ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹעברה

ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו ההתקּׁשרּות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלעצם

עצ  ּדכתיב ׁשהם ועלּֿדר הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאלוקות האדם בין ומחבר המקשר ÔÈÓÈ,האמצעי ‚"È¯zÓ ‰¯eÊL¿»ƒ«¿«ƒƒ

להלן) שיבואר (כפי המצוות תרי"ג ÏLמובאÈ‡„ÎÂ˙‡כנגד ¯ÙÒa ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆
ÌÈBÈa'ה בעבודת עוסק הוא כי בינונים" של "ספר הנקרא התניא ספר ≈ƒ

רשע ואינו צדיק שאינו ה"בינוני" ÏeÏk‰של ‰ÓLp‰c ,‡ ˜¯t∆∆¿«¿»»¿»
,˙BÁk ‚"È¯zÓ ספר ובלשון ƒ«¿«…

כוחות  מיני "שתרי"ג שם: התניא

ועצמותה  במהותה בה כלולים וחיות

מההעלם, והגילוי הפועל אל לצאת

גידין  ושס"ה אברין רמ"ח להחיות

בנפש  התלבשותם עלֿידי שבגוף

ושס"ה  רמ"ח כן גם לה שיש החיונית

הללו". כוחות

,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ לכך הסיבה ¿«««»»
היא  תרי"ג במספר הם הנפש שכוחות

˜¯t ÔÈ¯„‰Ò) Ï"Ê¯ e¯Ó‡c¿»¿«««¿∆¿ƒ∆∆
¯ÓBÏ Ì„‡ ·iÁ" (‰ ‰LÓ „ƒ¿»«»»»«
,"ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·Laƒ¿ƒƒƒ¿»»»
,ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÏBÚc¿»ƒ¿∆¿≈

המשנה  את לפרש יש זה «¿ÏÎcולפי
ÌÏÚ‰c ¯ÓBÏ ·iÁ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«»«¿∆¿≈

‰¯‡ÔBL("עולם") ÌeˆÓˆÂ כדי ¿ƒ¿»ƒ
והבלתי  האינסופי האלוקי שמהאור

ונבראים  עולמות יתהוו מוגבל

עשה  הקדושֿברוךֿהוא מוגבלים,

צמצומים  של שורה האין-סוף באור

הארה  שרק כך האור, את שמעלימים

את  להוות ותרד תתגלה ממנו מועטת

היא  הצמצומים ותחילת הנבראים.

 ֿ הקדושֿברוך שבו הראשון בצמצום

הצידה, הגדול אורו את סילק הוא

ונתינת  אפשרות שתהיה כדי כביכול,

לדעת  חייב והאדם לעולמות. מקום

והצמצום  שהעולם לעצמו ולומר

,ÈÏÈ·La ‡¯· אחד לכל כמשימה ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
BÎkÊÏe,ואחד  B¯¯·Ï È„Îaƒ¿≈¿»¿¿«¿

¯eiˆa ‡e‰ Ì„‡‰Â בדמות ¿»»»¿ƒ
ÒLe"‰ובתבנית ÌÈ¯·‡ Á"Ó»̄«≈»ƒ¿»

ÔÎÏc ,‚"È¯z ¯tÒÓa Ì‰L ÌÈ„Èb העולם בירור שמשימת כיוון ƒƒ∆≈¿ƒ¿««¿«¿»≈
האדם על eÏLÏzL‰a˙מוטלת ˙B‚¯„n‰ Ïk האלוקי האור של »««¿≈¿ƒ¿«¿¿

לדרגה ‰f‰,מדרגה ¯tÒna Ì‰ לתרי"ג מתחלקת דרגה כל ובעצם ≈«ƒ¿»«∆
ÓLp‰a‰בחינות Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ בבירור לעסוק מוטל שעליה עצמה ¿»≈ƒ≈«¿«¿»»

,˙BÂˆÓ ‚"È¯z‰ ÌÈÈeÏz Ì‰aL ,˙BÁk ‚"È¯z Ôk Ìb LÈ È¯‰¬≈≈«≈«¿«…∆»∆¿ƒ««¿«ƒ¿
Ï·Á‰ BÓÎe ,˙e˜Ï‡a ¯M˜˙Ó È¯‰ ‰ÓLc ‰Ê Ï·ÁÂ¿∆∆∆ƒ¿»»¬≈ƒ¿«≈∆¡…¿«∆∆
,‰hÓÏ ¯eL˜ ÈM‰ BL‡¯Â ,‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ „Á‡ BL‡¯L∆…∆»»¿«¿»¿…«≈ƒ»¿«»

למטה קשור השני וקצהו למעלה קשור החבל של אחד קצה ÏÚכאשר È¯‰¬≈«
˙e¯L˜˙‰‰ ‰NÚ ‰Ê È„È"וה"מטה ה"מעלה" BÈ‰Ï˙בין ¿≈∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿

,ÌÈ„Á‡Ï שזה ביניהם גדול מרחק נשאר שעדיין למרות אחד לדבר להפוך «¬»ƒ
למטה וזה ÓLc‰,למעלה Ï·Áa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ גם ƒ≈¿≈«≈¿∆∆ƒ¿»»

ומחבר המקשר לחבל נמשלה ÏÚÓÏ‰הנשמה ¯eL˜ „Á‡‰ BL‡¯L∆…»∆»»¿«¿»
zz‡‰באלוקות, '‰ ˙B‡ ˙e¯M˜˙‰ ‡e‰Â מארבעת מורכב הוי' שם ¿ƒ¿«¿«»»

והאות  ה"א. וא"ו, ה"א, יו"ד, האותיות

עילאה" "ה' נקראת הראשונה ה"א

נקראת  האחרונה ה"א והאות (עליונה)

של  והקשר (תחתונה) תתאה" "ה'

ה' שהאות פירושו באלוקות הנשמה

ומחוברת קשורה »¿a‰‚'תתאה
,Â"‰È ˙BÈ˙B‡ ממנה שלמעלה ƒ

‡Á„בדרגה BL‡¯Â השני הקצה ¿…∆»
הנשמה 'חבל' hÓÏ‰,של ¯eL»̃¿«»

‰ÓLp‰ ˙¯‡‰a ‡e‰Â¿¿∆»««¿»»
Ì„‡‰ Ûe‚a ˙LaÏ˙n‰«ƒ¿«∆∆¿»»»

,B˙BÈÁ‰Ï שגם בחסידות כמבואר ¿«¬
להתלבש  למטה הנשמה ירידת לאחר

הנשמה  של ועצמי פנימי חלק בגוף,

ממנה  מועטת הארה ורק למעלה נשאר

הגשמי. הגוף בתוך מלובשת

,"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆«¬»
c˙BÎeÓp‰ ˙B‚¯„na Ì‚ בני של ¿«««¿≈«¿

ÌÈ·˜Úישראל ˙ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
החלק  שהוא שברגל לעקב שנמשלו

האדם, גוף של ביותר ≈p‰ƒ‰התחתון
Ì‰ È¯‰ ‰ÓLc Ï·Á È„È ÏÚ«¿≈∆∆ƒ¿»»¬≈≈

הללו היהודים ÌÈ¯eL¿̃ƒגם
ומאוחדים ¿»«¿eÓˆÚ‰a˙,ומחוברים

 ֿ הקדושֿברוך של ומהותו בעצמותו

(BÓL˙הוא Ì‰L ÏBÎÈ·ÎÂ¿ƒ¿»∆≈ƒ¿
B˙ÏÁ (Ï‡¯NÈ והירושה החלק ƒ¿»≈«¬»

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÏÚÓ ÏL ידי על ∆«¿»¿«¿≈∆
הנשמה של ˜ÌÈ¯eLהחיבור Ì‰≈¿ƒ

‰‰˙˜e¯M˙באלוקות ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
הנפש  אם גם מצב, בכל תמיד,

ומסתירים  מעלימים והקליפות הבהמית

הנפש  של המידות ועל ההרגש על

אין  הנשמה עצם על כי שהוסבר לאחר ומעתה, לעיל. כמבואר האלוקות,

הסתר  להיות יכול המידות ועל הרגש על שני ומצד מצב בשום והסתר העלם

הוא  שבה עבירה יעבור לא לעולם האדם מדוע מובן שטות" ה"רוח בגלל

אחרות  עבירות לגבי זאת ועם מאלוקות ומתנתק נפרד שהוא בבירור יודע

האמת: על תכסה כן שטות" שה"רוח ‰ÈÙk¯‰יתכן ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
Ì‰ ‡Ï‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙¯Îa ‡È‰L ‰¯·Ú B‡ ÔÏvÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»¬≈»∆ƒ¿»≈«¿»¬…≈

˙e¯M˜˙‰‰ ÌˆÚÏ ÌÈÚ‚B,באלוקות הנשמה eÏÏÎa˙של eÈ‰ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»
˙e¯M˜˙‰‰,אחר או כזה בפרט רק ÌˆÚÂולא ‰ÓLp‰ ÌˆÚ Ì‰L «ƒ¿«¿∆≈∆∆«¿»»¿∆∆

,LÙp‰"ההתקשרות "עצם היא "Èkשבהם ·È˙Îc C¯cŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆ƒ¿ƒƒ
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dlkכ izeg` ipbl iz`a

לבין  ּביניכם מבּדלים היּו עֹונתיכם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ"ּכי

והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם ְְֱֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקיכם",

נֹוגעים  הם הרי אּלּו וענינים ׁשּבּנׁשמה, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלקּות

וידּוע  ההתקּׁשרּות, הּנׁשמה 23ּבכללּות עצם ּדעל ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ולזאת  ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום אין ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹהרי

התקּׁשרּות  ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר

מאלקּות  זה ידי על נפרד להיֹות ׁשּיכֹול ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹנפׁשֹו,

רֹוצה  אינֹו יׂשראל  ּדאיׁש וכּנ"ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָחסֿוׁשלֹום,

להּפרד  חסֿוׁשלֹום יכֹול ואינֹו אפן ְְְְִֵֵֶַָָָֹּבׁשּום

ּבׁשארי  אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמאלקּות

נימין  הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום חס ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָעברֹות

והגם  .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּפרטּיים,

צּוה  אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּדבעברֹו

מּמצוֹות  אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָלעׂשֹותן

ידי  על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה אׁשר ְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָהוי'

ּכל  הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזה

ׁשּפֹועל  יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָהעצמּות

להיֹותם  הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָחליׁשּות

,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָרק

הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו

האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָֹמעלימים

האלקי, והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

והינּו רחמנאֿלּצלן, עברה לידי ׁשּבא הּסּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוזהּו

על  ּומעלים ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָהרּוח

וכה  האלקי , האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָָֹֹאֹור

ׁשּבא  עד ּדחי אל מּדחי רחמנאֿלּצלן יֹורד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּנה

מּצד  והּוא רחמנאֿלּצלן, אּסּור ּדבר ְְְֲֲִִִַַַַָָָלעׂשֹות

ּכּנ"ל. ׁשטּות ְַַַָהרּוח

.¯ev˜ מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְִִֶַַַַַ

ועצם  עצמּותּה על ולא האלקית ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָֹֹּדנפׁש

ְְִַַההתקּׁשרּות.
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ה.23) פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BÚ את לפרש ויש ¬…≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆

סתם  "אלוקים" ולא "אלוקיכם" הפסוק לשון Le¯tדיוק ÌÎÈ˜Ï‡c∆¡…≈∆≈
‰ÓLpaL ˙e˜Ï‡‰ eÈ‰Â ,ÌÎlL d˜Ï‡, רק אומר לא שהכתוב כך ¡…«∆»∆¿«¿»¡…∆«¿»»

פגם  יוצר שהעוון גם מדגיש אלא בכלל לאלוקות האדם בין מבדילים שהעוונות

של  שבנשמתו לאלוקות ביחס ופירוד

‡elהאדם  ÌÈÈÚÂ עבירות ¿ƒ¿»ƒ≈
כרת  באיסורי או בכפירה שקשורות

˙eÏÏÎa ÌÈÚ‚B Ì‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿»
,˙e¯M˜˙‰‰,כאמורÚe„ÈÂ23 «ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ‡ È¯‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÏÚc¿«∆∆«¿»»¬≈≈
,¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ¯·c ÌeL»»««¿ƒ«¿ƒ
באלוקות  ומחוברת קשורה נשארת והיא

מצב ‡ÊÈ‰בכל ‡a ¯L‡k ˙‡ÊÏÂ¿»…«¬∆»≈∆
¯·c שזהו בכך ומכיר יודע האדם שגם »»
‰˙˜e¯M˙דבר ˙eÏÏÎa Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿

ÏÚ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎiL ,BLÙ«¿∆»ƒ¿ƒ¿»«
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e˜Ï‡Ó ‰Ê È„È¿≈∆≈¡…«¿»
BÈ‡ Ï‡¯NÈ LÈ‡c Ï"pÎÂ¿««¿ƒƒ¿»≈≈
ÏBÎÈ BÈ‡Â ÔÙ‡ ÌeLa ‰ˆB¯∆¿…∆¿≈»
˙e˜Ï‡Ó „¯t‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¿ƒ»≈≈¡…

,‰Ê ¯·c BÏˆ‡ Lb¯ ÔÎÏÂ וזה ¿»≈ƒ¿»∆¿»»∆
"קל  אפילו כזה שבמקרה העובדה פשר

לעבוד  שלא נפשו את מוסר שבקלים"

זרה  B¯·Ú˙עבודה È¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»≈¬≈
ÌBÏLÂŒÒÁ ניכר לא שבהם «¿»

וכן  כפירה היא עליהם שהעבירה

‰Ìעבירות  È¯‰ ˙¯Îa ÌÈ‡L∆≈»¿»≈¬≈≈
ÌÈiË¯t ÔÈÓÈ העבה בחבל ודקים ƒƒ¿»ƒƒ

הנשמה, ÌÈLb¯של ÌÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk BÏˆ‡ האדם אלו ובעבירות ∆¿»»

והפירוד  הניתוק את מרגיש לא

מאלוקות.

Ì‚‰Â דבר של שלאמיתו פי על אף «¬«
˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ B¯·Ú·cƒ¿»¿«««ƒƒ¿
BÈ‡Â Ô˙BNÚÏ ‰eˆ ¯L‡ 'ÈÂ‰¬»»¬∆ƒ»«¬»¿≈

‰NBÚ,עשה מצוות ‡Bומבטל ∆
'ÈÂ‰ ˙BÂˆnÓ ˙Á‡ ‰NBÚL∆∆««ƒƒ¿¬»»
ÈzÏ·Ï 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡¬∆ƒ»¬»»¿ƒ¿ƒ

Ô˙BNÚÏ מצוות על לא ועובר «¬»
ÒÙ˜תעשה, ‰Ê È„È ÏÚ È¯‰¬≈«¿≈∆ƒ¿»

˙ÈË¯t ‡ÓÈp‰ החוטים מתרי"ג «ƒ»¿»ƒ
ששייך  חוט אותו החבל, שזור שמהם

כמו  מאלוקות ופירוד ניתוק גורם זה גם דבר של (ולאמיתו בפרט זו למצווה

כיוון  פרטית בנימא שמדובר אף כרת ואיסורי כפירה של «¿Ë¯Ù·c¿ƒעבירות

‰ Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰Ê‰f‰ Ë¯t‰ ÏL ˙eÓˆÚ מועט חלק רק ולא ∆¬≈»»«¿∆«¿»«∆
BÈ˙¯ממנו), „BÚÂ לעבירה שדומה חמור היבט עוד קיים פרטית בעבירה ¿≈

חמור איסור ‰Ï·Áעל ˙eÏÏÎa ˙eLÈÏÁ ÏÚBtL בפשטות כמובן ∆≈¬ƒƒ¿»«∆∆
בנמשל, וכך החבל, כל את מחלישה החבל ממרכיבי באחד וניתוק שפגימה

בסופו  פרטית, עבירה על שמדובר אף

כללות  על השפעה לכך יש דבר של

כד: פרק התניא, ספר (ובלשון הקשר

עבירה  אפילו לאמיתו באמת "אבל

רצון  על עובר העוברה הרי קלה

בתכלית  והוא הוא ברוך העליון

יתברך..."), ואחדותו מייחודו הפירוד

˜¯ Ì˙BÈ‰Ï ‰p‰ ‰Ê ÏÎ·e¿»∆ƒ≈ƒ¿»«
Lb¯ BÈ‡ È¯‰ ÌÈiË¯t ÔÈÓÈƒƒ¿»ƒƒ¬≈≈ƒ¿»

,Ck Ïk BÏˆ‡ טועה והאדם ∆¿»»
ולא  נפרד לא הוא שבעצם לחשוב

ÊaL‰מתנתק eÈ‰Â בעבירות ¿«¿∆»∆
אלו LÙcפרטיות ˙Bcn‰ ‰p‰ƒ≈«ƒ¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ שלה והרגשות התחושות ««¬ƒ

ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
eÈ‰Â ,˙È˜Ï‡‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ¿«¿
¯B‡‰ BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»
‰aq‰ e‰ÊÂ ,È˜Ï‡‰ ˙eiÁ‰Â¿««»¡…ƒ¿∆«ƒ»
Œ‡ÓÁ¯ ‰¯·Ú È„ÈÏ ‡aL∆»ƒ≈¬≈»«¬»»
˙eËL Áe¯‰ eÈ‰Â ,ÔÏvÏƒ¿»¿«¿»«¿
‰qÎnL ‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»«¬»∆¿«∆
,˙Ó‡‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈÏÚÓe«¬ƒ«»¡∆
¯B‡‰ BÏˆ‡ Lb¯ BÈ‡L∆≈ƒ¿»∆¿»

,È˜Ï‡‰ באריכות לעיל כמבואר »¡…ƒ
ÔÏvÏŒ‡ÓÁ¯ „¯BÈ ‰p‰ ‰ÎÂ¿…ƒ≈≈«¬»»ƒ¿»

ÈÁc Ï‡ ÈÁcÓ שבשלב לאחר ƒ∆ƒ∆∆ƒ
הנפש  של והכיסוי ההעלם ראשון

לאבד  לו גורמים והקליפות הבהמית

בהמשך  לאלוקות, הראוי הרגש את

מזה  למטה יורד aL‡הוא „Ú«∆»
Œ‡ÓÁ¯ ¯eq‡ ¯·c ˙BNÚÏ«¬¿«ƒ«¬»»

,ÔÏvÏ,בפועלÁe¯‰ „vÓ ‡e‰Â ƒ¿»¿ƒ«»«
.Ï"pk ˙eËL¿««

CÈLÓÈ .¯ev˜ המבואר על ויוסיף ƒ«¿ƒ
הקודם eËL˙בפרק Áe¯c¿«¿

האלוקית  הנפש על ומסירה המעלימה

Ó˙BcÓ ÏÚ ˜¯ ‰qÎ הרגש ¿«∆««ƒ
ÏÂ‡והתחושות ˙È˜Ï‡‰ LÙc¿∆∆»¡…ƒ¿…

d˙eÓˆÚ ÏÚהנפש ‰‰˙˜e¯M˙של ÌˆÚÂ הנשמה של וההתחברות ««¿»¿∆∆«ƒ¿«¿
ונפגמות. נפגעות לא שלעולם באלוקות
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כי i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ה p‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש ּדעת ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַַַָָָ

ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ְְְְִִִֵֶָָׁשהּוא

והּוא  הּדעת, מן למעלה הּטיה יׁשנֹו כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּנה

רז"ל  אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻׁשטּות

א) עּמּוד יז יהּודא (ּכתּבֹות ר' על עליו "אמרּו ְְְַַָָָָֻ

ּומרּקד  הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּברּבי

מרּקד  יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָלפני

אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש ְְִֵֵַַַַַַַָָֹאּתלת

סבא  לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ְִִֵֵַַַַָָָָָָרׁש"י),

קּלּות  ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ(ׁשּמזלזל

אפסיק  נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ְְְְִִִֵַַַַַֹראׁש

אמר  וכּו', עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹעּמּודא

הדס  ׁשל (ׁשֹוט לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני זירא ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָרּבי

ׁשטּותיּה ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָׁשהיה

ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסבא

ּדׁשטּות  רׁש"י ), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ְְְְִִִִִֵַָָָָׁשיטתיּה

מדרגה  ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָזֹו

זכּו הרי ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָֹֹּגבֹוהה

י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָהרי

י"ּה הם הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָואּׁשה

זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא ְְֲֲִִִֵֵֵַָָכּו',

לגּלּויים  זכה זה ּבׁשביל  לכן ּגבֹוהה, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמדרגה

ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָנעלים

הענין  ּובאּור כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ְְְִִִִֵַַָָָּבחינת

מחׁשבה  לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה ְֲֲִֵֵֵֵַָָהּוא,

ּדכל  הּׂשגה, מּגדר למעלה והּוא ּכלל, ּביּה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּתפיסא

ּבגדר  הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשגה

הּׂשגה  ּבגדר ּׁשאינֹו מה אבל ּפנים, ּכל על ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׂשגה

ׁשּיּתפ  אפׁשר אי וכדאיתא הרי ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש ּולגּבי יח, ּפרק ּבינֹונים' ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּב'ספר

ולית  והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָהּוא

אצלֹו ּכפתיים הּכל ּכלל, ּביּה ּתפיסא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמחׁשבה

ּבהמֹות  אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹיתּבר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Èh‰ LiL ÌLk ‰p‰Â סטייה ‰) ‰Úc˙נטייה, ÔÓ ‰hÓÏ ¿ƒ≈¿≈∆≈«»»¿«»ƒ«««

והממוצעת  הישרה הדרך היא ממנה e‰L‡שהדעת ÌLaשנטייה ‡¯˜ ∆ƒ¿»¿≈
,‰tÏ˜c ˙eËL,הקדושה ‰Èh‰היפך BLÈ ÔÎ BÓk ‰p‰ נטייה ¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿≈∆¿«»»

והרגילה  הממוצעת eËL˙מהדרך ‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿¿
,‰M„˜c.ומבאר שהולך כפי ƒ¿À»

e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
(‡ „enÚ ÊÈ ˙Ba˙k) Ï"Ê«̄«¿À«
‡„e‰È '¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡"»¿»»«¿»
ÏËB ‰È‰L ,È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a¿«ƒƒ»∆»»≈
ÈÙÏ „w¯Óe Ò„‰ ÏL „a«∆¬«¿«≈ƒ¿≈

,'eÎÂ ‰lk‰אותה לשמח ¯·כדי ««»¿«
„w¯Ó ˜ÁˆÈ ·¯ ¯a Ï‡eÓL¿≈««ƒ¿»¿«≈

הכלה לפני מרקד «¿»‡Ïz˙היה
ÔÈca ˘ÏL),הדסים BÊ¯˜של »…«ƒ≈

Ïa˜Óe ˙Á‡ תופס,˙Á‡ ««¿«≈««
‡˜ ‡¯ÈÊ Èa¯ ¯Ó‡ ,(È"L«̄ƒ»««ƒ≈»»

‡·Ò ÔÏ ÛqÎÓ אותנו מבייש הזקן ¿«≈»»»
È„ÈÓÏz „B·Îa ÏÊÏÊnL)∆¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ≈
L‡¯ ˙el˜ ‚‰BÂ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈«…

BÓˆÚa,הכלה לפני כך לרקוד ¿«¿
˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á Èk ,(È"L«̄ƒƒ««¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡¯ec ‡„enÚ«»¿»≈ƒ≈

,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ‡lÎÏ נחה כאשר ¿…»»¿»¿
(חצץ) הפסיק העולם) מן (ונפטר נפשו

ואז העולם, לכל בינו אש »«‡Ó¯עמוד
dÈËBL dÈÏ È‰‡ ‡¯ÈÊ Èa«̄ƒ≈»«¬≈≈≈

‡·ÒÏ שלו השוט לזקן לו הועיל ¿»»
„w¯Ó ‰È‰L Ò„‰ ÏL ËBL)∆¬«∆»»¿«≈

dÈÏ È¯Ó‡Â (È"L¯ ,Ba ויש «ƒ¿»¿≈≈
בנוסח  התבטא זירא שרבי אומרים

לזקן  לו שהועילה ≈¿dÈ˙eËLאחר,
‡·ÒÏ שלו (È‰L‰השטות ¿»»∆»»

,(È"L¯ ,‰ËBLk ‚‰˙Óƒ¿«≈¿∆«ƒ
‡ÂdÈÏ È¯Ó זירא שרבי אומרים ויש ¿»¿≈≈

לזקן  לו שהועילה ≈¿dÈ˙ËÈLƒהתבטא
,B‚‰Óe B˙ËÈL) "‡·ÒÏ¿»»ƒ»ƒ¿»

BÊ ˙eËLc ,(È"L¯ זלזול של «ƒƒ¿
מעשה בכבוד  ועשיית כביכול, עצמו,

הכלה  את לשמח כדי כשטות שנראה

,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿«¿»ƒ«««
‰‡ÏÙÂ ‰‰B·b ‰‚¯„Ó ‡e‰L∆«¿≈»¿»¿ƒ¿»»

,„‡Ó „‡Óa של בדרך התנהגות ƒ¿…¿…
עלֿשכלית, בדרך הדעת, מן למעלה

והיא  ביותר, גבוהה רוחנית דרגה היא

עניין  של וחשיבותו במעלתו עמוקה והכרה מהבנה כמאמר נובעת הנישואין

ז"ל  eÎÊחכמינו È¯‰ ‰M‡Â LÈ‡c זכו והאישה האיש ‰¯Èאם ¿ƒ¿ƒ»¬≈»¬≈

‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa ‰Èe¯L ‰ÈÎL אותיות‡e‰ ‰M‡Â 'È L‡ ¿ƒ»¿»≈≈∆¿ƒ≈¿ƒ»
d"Èאותיות  Ì‰ È¯‰ Ê‡ eÎÊ ¯L‡ÎÂ ,'‰ L‡'ה (e·‡שם ,'eÎ ≈¿«¬∆»»¬≈≈»»
Èel‚a האלוקית השכינה השראת עליהם ויש זוכים והאשה האיש כאשר ¿ƒ

להקים זוכים שהם בכך ביטוי לידי בא eÎ'הדבר „Ú È„Ú ÔÈa,נצחי ƒ¿»¬≈«
בכוח  רק שיתכן דבר דורות, לדורי

BÊהבורא  È¯‰ Ôk Ì‡ הריקוד ), ƒ≈¬≈
כזו בצורה הכלה «≈¿»Ó„¯‚‰לפני

‰Ê ÏÈ·La ÔÎÏ ,‰‰B·b בשל ¿»»≈ƒ¿ƒ∆
ה', בעבודת שלו הגבוהה הדרגה

השכל, עלֿפי ודעת מטעם למעלה

¯˙BÈa ÌÈÏÚ ÌÈÈel‚Ï ‰ÎÊ של »»¿ƒƒ«¬ƒ¿≈
מאד  גבוהה מדרגה אלוקי אור

,'eÎ ‡¯ec ‡„enÚ ˜ÈÒÙ‡c¿«¿ƒ«»¿»
לכל  מיטתו בין אש עמוד שהפסיק

‡B¯העולם  Èelb ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«ƒ
LnÓ Èel‚a כל לעין הנראה באופן ¿ƒ«»

.'eÎ
והחשיבות  המעלה את ומפרט והולך

דקדושה": "שטות של המיוחדת

¯B‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
ÛBÒ ÔÈ‡ומהותו עצמו ‰¯Èמצד ≈¬≈

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏ≈«¬»»¿ƒ»≈
,ÏÏk לא אנושית מחשבה שום ¿»

כלל אותו ומבינה ¿e‰Â‡'תופסת'
,‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ נעלה הוא ¿«¿»ƒ∆∆«»»

אלא  בפועל והשגה מהבנה רק לא

שכל  היינו השגה" מ"גדר אפילו

לא  והשגה הבנה של ההגדרה

מלכתחילה אליו «¿ÏÎcמתייחסת
‰‚O‰ להיות שיכול שכלי רעיון «»»

ומושג ‰Bi˙¯מובן Ìb ‰p‰ƒ≈««≈
˙ÈÏÚ ביותר הנעלה הרעיון גם «¬≈

להבין  מאד שקשה ביותר והעמוק

שלו העומק את ‰e‡ולהשיג È¯‰¬≈
,ÌÈt Ïk ÏÚ ‰‚O‰ ¯„‚a¿∆∆«»»«»»ƒ
‰‚O‰ ¯„‚a BÈ‡M ‰Ó Ï·‡¬»«∆≈¿∆∆«»»
מובן  מלהיות נעלה ומלכתחילה

‡LÙ¯ומוגדר È‡ È¯‰ יתכן לא ¬≈ƒ∆¿»
,ÏÏk ‰‚O‰a ÒÙziL∆ƒ»≈¿«»»¿»
'ÌÈBÈa ÏL ¯ÙÒ'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆≈ƒ

,ÁÈ ˜¯t:לשונו "Èa‚Ïeוזה ∆∆¿«≈
‡e‰L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆

מהותו ‰ÏÎOמעצם ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆
‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏÂ ˙Úc‰Â¿«««¿≈«¬»»¿ƒ»

ÏÏk dÈa,כלל בו ומשיגה תופסת המחשבה החכמים ‰Ïkואין גם ≈¿»«…
ביותר שכלÌÈÈ˙Ùkהגדולים È˙Î„k·לגביו ‡ˆBÏחסרי ,C¯a˙È ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
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dlkכב izeg` ipbl iz`a

ׁשּבזה  ּכלֹומר וגֹו', "עּמ תמיד ואני ,עּמ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָהייתי

להּגיע  ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשאני

הרצֹון  ּבּטּול ידי על הּוא יתּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמּותֹו

ּבחינה  נקראת ולכן ודעת, מּטעם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּׁשהּנביא  מה ּכן ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּומדרגה

ּבא  "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם ְְְְִֵֶַַָָָָֻנקרא

היה  הּנבּואה התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמׁשּגע

הּגׁשמּיּות  ּבהפׁשטת להיֹות והינּו24צרי , ְְְְְְִִִַַַַַָָ

ולהיֹות והּמּדֹות, הּׂשכל ּבּטּול הפׁשטת ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

הפׁשטת  ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּבׁשאּול  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת ְְְְְִֵֶַַָָָהּלבּוׁשים

את  הּוא ּגם וּיתנּבא",25"וּיפׁשט ּבגדיו ְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּדקדם  הּדעת, עץ חטא מּצד ּבאים הם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּדהּלבּוׁשים

ולא  כ ּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹהחטא

ענין  נתחּדׁש הּדעת עץ חטא ידי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹיתּבׁשׁשּו",

ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּלבּוׁשים,

הם", עירּמם ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהמערב

ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתחּדׁש

ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹּגם

ּבעת  ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּובׁשרׁשֹו

הּלבּוׁשים  הפׁשטת להיֹות צרי היה ְְְְִִִַַַַָָָָָהּנבּואה

והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

וכמבאר  והחּוׁשים, הּכחֹות ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְִִִִִַַַַָֹֹלהיֹות

הּדת  "מיס ֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ְְְְִִֵֵַַַַַָָּברמּב"ם

והּנבּואה  אדם, ּבני מנּבא יתּבר ׁשהא-ל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלידע

יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָחלה

ּבארּכה, ׁשם וכמבאר  ּדבר", ּבׁשּום עליו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻמתּגּבר

ההּטיה  ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָולכן

ׁשהעבֹודה  ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת מן ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָלמעלה

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּבמׁשּכן
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זוהר 24) וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי שכתוב מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

ד  פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח. סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. כן 25)סעיף שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים אבל "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

א). פרק כו (מאמר ומעין ב[קונטרס]

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"CnÚ „ÈÓ˙ È‡Â ,CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Ú· È‡Â"«¬ƒ««¿…≈»¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒƒ»
,"CnÚ „ÈÓz È‡ ˙BÓ‰·e ¯Úa È‡L ‰ÊaL ¯ÓBÏk ,'B‚Â¿¿«∆»∆∆¬ƒ««¿≈¬ƒ»ƒƒ»
והשגה  הבנה עלֿידי איננה הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב הדרך כלומר,

הרי  דבר של בסופו באלוקות ולהשיג להבין יצליח שהאדם ככל שהרי

להגיע  מסוגלת לא אנושית מחשבה

בקדוש- אמיתית והשגה להבנה

שכל  מגדר שלמעלה ברוך-הוא

B˙eÓˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Î·c¿ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿
C¯a˙È עמו ולהתקשר ולהתחבר ƒ¿»≈

‡e‰ אדרבה אלא השכל עלֿידי לא

ÔBˆ¯‰ Ïeha È„È ÏÚ של האישי «¿≈ƒ»»
Ú„Â˙,האדם ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿««

מהשכל למעלה הוא ≈«¿ÔÎÏÂוהביטול
BÊ ‰‚¯„Óe ‰ÈÁa ˙‡¯˜ של ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈»

 ֿ על באופן האישית המציאות ביטול

eËL˙.שכלי ÌLa¿≈¿
Ôk Ìb e‰ÊÂלכך Ó‰הסיבה ¿∆«≈«

,ÚbLÓ ÌLa ‡¯˜ ‡È·p‰M∆«»ƒƒ¿»¿≈¿À»
הביטוי  משמעות כלל שבדרך ובעוד

מהדעת, למטה ושכל, דעת חוסר היא

מהדעת למעלה הכוונה ¿BÓÎeכאן
Ìb ·e˙kL מבני אחד לגבי ∆»«

אלישע  ידי על שנשלח הנביאים

למלך יהוא את a‡למשוח ÚecÓ"««»
"‰f‰ ÚbLn‰ המצודת (וכפירוש «¿À»«∆

שבעת  לפי הנביא, את קראו "כן דוד:

להם  נדמה היה בנבואה מתבודד שהיה

בענייני  אז פנה לא כי על כמשתגע,

‰˙elb˙העולם"), ˙Úa ‰p‰c¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰‡e·p‰ הנביא «¿»»»»ƒ

˙eiÓLb‰ ˙ËLÙ‰a ˙BÈ‰Ï24, ƒ¿¿«¿»«««¿ƒ
˙ËLÙ‰ eÈ‰Â מהגדרים יציאה ¿«¿«¿»«

BÈ‰ÏÂ˙של ,˙Bcn‰Â ÏÎO‰«≈∆¿«ƒ¿ƒ¿
‰ÏÚÓlL Ïeha ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ∆¿«¿»
Ôk Ìb e‰Êc ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««¿««¿∆«≈
ÌÈLe·l‰ ˙ËLÙ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿ƒ

BÓÎeהגשמיים ,‰‡e·p‰ ˙Úa¿≈«¿»¿
Ìb ËLÙiÂ" Ïe‡La ·e˙kL∆»¿»«ƒ¿««

˙‡ ‡e‰25,"‡a˙iÂ ÂÈ„‚a ∆¿»»«ƒ¿«≈
ÌÈLe·l‰c הבגדים עניין ‰Ìכל ¿«¿ƒ≈

,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ „vÓ ÌÈ‡a»ƒƒ«≈¿≈«««
·È˙k ‡ËÁ‰ Ì„˜cוחוה אדם eÎ'על ÌÈne¯Ú Ì‰ÈL eÈ‰iÂ" ¿…∆«≈¿¿ƒ«ƒ¿¿≈∆¬ƒ

,"eLLa˙È ‡ÏÂ להתבייש מקום היה לא הרע יצר להם היה לא עוד כל כי ¿…ƒ¿…»
ערום שהגוף ÔÈÚמכך LcÁ˙ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««ƒ¿«≈ƒ¿«

·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ‡e‰ ‡ËÁ‰ ¯wÚc Úe„ÈÂ ,ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿»«¿ƒ««≈¿«∆¿≈«¿…»¿
,Ú¯Â,רע רגש כל ללא החטא, קודם שהיה המצב "iÂלעומת ·È˙ÎeeÚ„ ¿«¿ƒ«≈¿

LcÁ˙pL ,"Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èkƒ≈Àƒ≈∆ƒ¿«≈
·BËa ·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ Ì‰a»∆«∆¿≈«¿…»¿
ÔÈÚ Ôk Ìb e‰fL ,Ú¯Â¿«∆∆«≈ƒ¿«
·¯ÚÓ‰ Lb¯‰‰ ,ÌÈLe·l‰«¿ƒ«∆¿≈«¿…»

BL¯L·e ,Ú¯Â ·BËa של השורש ¿¿«¿»¿
הגשמיים  ‰¯Lbהבגדים ‡e‰∆¿≈

˙Bcn‰Â ÏÎO‰,האדם בנפש «≈∆¿«ƒ
לצאת  הנביא על הנבואה שבעת וכשם

שלו  הרוחניתֿנפשית המציאות מגדרי

היה  כך לאלוקות, לחלוטין ולהתבטל

והדמות  הבגדים את לפשוט עליו

שלו  ‰e·p‡‰הגשמית ˙Úa ÔÎÏÂ¿»≈¿≈«¿»
˙ËLÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈÚ ‡e‰L ÌÈLe·l‰«¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÎNc Lb¯‰‰ ˙ËLÙ‰«¿»««∆¿≈¿≈∆
˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï eÈ‰Â ,˙BcÓeƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ Ïeha ולאבד ƒ«…¿«ƒ
של  וה'ציור' הדמות את לגמרי

כל  על שלו האישית המציאות

שלה, «…¿»¿ÓÎÂ·‡¯ההיבטים
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a Ì"aÓ¯a»«¿«¿ƒ¿¿≈
Ú„ÈÏ ˙c‰ È„BÒÈÓ" ,‰¯Bz‰«»ƒ≈««≈«
Èa ‡aÓ C¯a˙È Ï-‡‰L∆»≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈
ÌÎÁ ÏÚ ‰ÏÁ ‰‡e·p‰Â ,Ì„‡»»¿«¿»»»«»»
ÔÈ‡Â ,B¯ˆÈ ÏÚ ¯ab˙n‰ ¯Ba‚Â¿ƒ«ƒ¿«≈«ƒ¿¿≈
ÌeLa ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈƒ¿ƒ¿«≈»»¿
‰k¯‡a ÌL ¯‡·ÓÎÂ ,"¯·c»»¿«¿…»»«¬À»

הנביאים, מעלת גדולה ≈«¿ÔÎÏÂכמה
מתעלה  שהנביא השכל מאחר מגדרי

המציאות  פרטי שאר וכל המידות (וגם

לחלוטין  ומתבטל שלו והיישות

BÊלאלוקות) ‰ÈÁa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿ƒ»
‰Èh‰‰ e‰fL ,˙eËL נטייה ¿∆∆««»»

,‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿««»»
ÔkLÓa ‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆»¬»¿ƒ¿»
‡ÎÙ‰‡Ï ‡e‰ Lc˜Óeƒ¿»¿««¿»

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ חושך להפוך ¬»ƒ¿»
כך  כדי עד È‡È¯,לאור BÓˆÚ CLÁ‰c אֿב כמבואר בפרקים לעיל ¿«…∆«¿»ƒ
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כג i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

זה  ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, עצמֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֻּדהחׁש

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת הּמׁשּכן יהיה היה לכן ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

הּדעת  מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ׁשּטים ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָמעצי

וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמתּברר

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ"ועׂשּו

ּבעבֹודת  האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָואחד,

לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּברּורים

(פּון  ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ ְְְְֲִֶַַַַַַַָָֹוהינּו

ּדיׁשנם  הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוועלט),

וויילע  ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה

חק  ּכמֹו הם האּלה והּדברים וועלט, טּוט ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹאזֹוי

הּוא  ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ְְְְְִִִִִִֵֶׁשּבלּתי

והּדֹומה  נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהנהגת

מן  הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָכּו',

זמּני  עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ּבעבֹודה, ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָהּדעת

הם  העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאכילה

להתעּסק  ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָקבּועים

ּפי  על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּבמּׂשא

ּוזמּני  ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָֹהרב

להם  ואין נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָהּקביעּות

הּנה  לגמרי, חסֿוׁשלֹום נּדחים ׁשהם ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָקבע,

יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהאדם

עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאיזה

רּבה  ּבמדרׁש וכדאיתא ׁשּליט 26ּוזמּנֹו, אדם "אין ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ועד  חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַלֹומר

ּדבר  על נפׁשֹו ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאצּוה

ּׁשהיתה  מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָׁשאין

לגמרי, ׁשֹוכח הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּכּונה

האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָוהּוא

ּדעֹולם, זה ׁשטּות להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹֹהּנה

הּנה  ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹויעמד

אלקי  אֹור ּגּלּוי  לֹו ׁשּיאיר  ּבתֹוכם", ְְְֱִִִִֶַָָָֹ"וׁשכנּתי
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ג.26) ט, פרשה רבה דברים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ˙nÚÏc ˙eËM‰Óc eÈ‰Â ומסתירה המעלימה השכל מן שלמטה ¿«¿¿≈«¿ƒ¿À«∆

אלוקות  חושך על בבחינת היא M„˜c‰ולכן ˙eËL ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿À»
ובבחי  השכל מן למעלה אור,שהיא ÌÈhLנת ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

,‡˜Âc שטות מלשון ‰a˙n¯¯"שטים" ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰ eÈ‰Â «¿»¿«¿«¿«¿»ƒ««««ƒ¿»≈
˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓl‰ ÔÓ ‰NÚÂ¿«¬∆ƒ«¿«»ƒ«««
הדעת" מן ה"למטה שחושך לאחר

של  לאור והופך ומזדכן מתברר

הדעת". מן "למעלה

הדברים  משמעות את ומפרט והולך

ואחד: אחד כל של ה' בעבודת

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" e‰ÊÂ¿∆¿»ƒƒ¿»
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»¿»

,„Á‡Â „Á‡ הפיכת של זה שעניין ∆»¿∆»
דקדושה  לשטות דלעומתֿזה השטות

ה' בעבודת למעשה קיים במשכן שהיה

ואחד  אחד כל È„Èשל ÏÚ ‡a ‰ÊÂ¿∆»«¿≈
˙„B·Úa Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¬«

ÌÈ¯e¯a‰הפרטיתÏÚBtL ,BlL «≈ƒ∆∆≈
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡ÎÙ‰‡Ï¿««¿»¬»ƒ¿»
ÔÓ ‰hÓl‰ ˙‡ CÙ‰Ï eÈ‰Â¿«¿«¬…∆«¿«»ƒ

ËÏÚÂÂ ÔeÙ) ÌÏBÚc ˙Úc‰ של «««¿»∆¿
ÏÚÓÏ‰העולם  ‰fÓ ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»

,˙Úc‰ ÔÓ ומבאר שהולך כפי ƒ«««
Ì„‡a ÌÈ¯·c ‰nk ÌLÈc¿∆¿»«»¿»ƒ»»»

‚‰B ‡e‰L מתנהגÔk ‰NBÚÂ ∆≈¿∆≈
על  המתקבלת הגיונית סיבה בגלל לא

אלא  ËeËהדעת ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂÂ«∆«
,ËÏÚÂÂ בעולם נוהגים כך כי ∆¿

˜Á BÓk Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Â¿«¿»ƒ»≈∆≈¿…
ÂÓB˜nÓ B˙B‡ ÌÈÊÈÊÓ ÈzÏaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿
אלא  טעם ללא אותם עושים ואנשים

‰‰‚˙רק  ‡e‰ ÔÎc ÈÙÏ¿ƒ¿≈«¿»«
ÈÈÚ ‰nÎa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿¿«»ƒ¿¿≈

,'eÎ ‰ÓBc‰Â Òen שנהוג ƒ¿«∆
כך  כי רק אותם בעולם לעשות נהוג

BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ê ˙‡ ‰p‰ƒ≈∆∆¿ƒƒ¿»¿
מהדעת  למטה של ∆‡Ïממצב

,‰„B·Úa ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓl‰«¿«¿»ƒ«««»¬»
ÈpÓÊ ÏLÓŒÍ¯cŒÏÚ BÓÎe¿«∆∆»»¿«≈
‰p‰ ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»ƒ≈

‰ Lb¯‰ „vÓÌ‰ ÌÏBÚ ƒ«∆¿≈»»≈
,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa ÌÈÚe·˜ ובדרך ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ

בזמנים  וישנים אוכלים אנשים כלל

זה  בעניין שלהם ההרגל את לשנות מוכנים ולא CÈ¯vLkקבועים Ì‚Â¿«¿∆»ƒ

ÏÚ el‡‰ ÌÈpÓÊ ‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓe ,ÔzÓe ‡OÓa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«»«»ƒ»»ƒ≈¿«ƒ»≈«
,¯wÚÂ ÏÏk ÌÈÁc ÈzÏ·e ÌÈÊÊÈ ÈzÏa ·¯‰ Èt לא ואנשים ƒ»…ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»

במסחר, ריווח למטרות אפילו שינה זמן או ארוחה לדחות ÈpÓÊאך Âמוכנים ¿¿«≈
,Ú·˜ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÁc Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL ˙eÚÈ·w‰«¿ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈»∆∆«

לדחות  מסוגלים של ואנשים קביעות

בשביל  תורה לימוד וזמני תפילה זמני

ואחרות  כאלה Ì‰Lמטרות LÈÂ¿≈∆≈
,È¯Ó‚Ï ÌBÏLÂŒÒÁ ÌÈÁc ולא ƒ»ƒ«¿»¿«¿≈

הלימוד  או התפילה שזמן רק

עליהם  מוותרים אלא מתאחרים

ואולם  ושלום, חס ≈p‰ƒ‰לחלוטין,
‰ÊÈ‡ Ô˙B ¯L‡ Ì„‡‰»»»¬∆≈≈∆
‰ÊÈ‡ LÈ Ì‡‰ ,BLÙÏ ÔBaLÁ∆¿¿«¿«ƒ≈≈∆

,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ המתבונן »¿»¿«¿»»»
יבין  חשבוןֿנפש ועושה בדבר

הגיון  חסרת היא הזו ÈÓc¿ƒשההנהגה
BpÓÊe BzÚ Ú„Bi‰ ‡e‰ מתי «≈«ƒ¿«

העולם, מן מובא È‡„ÎÂ˙‡יפטר ¿ƒ¿ƒ»
‰a¯ L¯„Óa26Ì„‡ ÔÈ‡" ¿ƒ¿««»≈»»

להיפטר  זמנו ÓBÏ¯שהגיע ËÈlL«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆¡∆∆
‰eˆ‡L „ÚÂ È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆
Ïk ÔzÈ CÈ‡Â ,'eÎ "È˙È·Ï¿≈ƒ¿≈ƒ≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ BLÙ«¿«»»∆≈«»

,ÏÏk שלאמיתו הזה העולם ענייני ¿»
ערך של  חסרי הם ‰wÚ¯דבר ÏÚÂ¿«»ƒ»

˙„È¯Èa ‰ek‰ ‰˙È‰M ‰Ó«∆»¿»««»»ƒƒ«
‰hÓÏ B˙ÓL'ה עבודת ענייני ƒ¿»¿«»

וקיום  התורה ‰e‡המצוות בלימוד
„vÓ ˜¯ ‡e‰Â ,È¯Ó‚Ï ÁÎBL≈¿«¿≈¿«ƒ«

˙eËL Áe¯‰ ודעת מטעם שלמטה »«¿
הגיון  ‰‡Ó˙,וחסרת ÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆«»¡∆

‰p‰ ההשפעה תחת נתון שהוא כיון ƒ≈
דקליפה" ה"שטות È‰z‰של ˙‡Ê…ƒ¿∆

‰Ê ˙eËL CÙ‰Ï B˙„B·Ú¬»«¬…¿∆
ÌÏBÚc להפוך דקדושה", ל"שטות ¿»

לאור, החושך BLÙאת ÏÚ „ÓÚÈÂ¿«¬…««¿
‰¯B˙Ï ÌÈzÚ BÏ Úa˜ÈÂ מבלי ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

אותם, לדחות אפילו או «¿Ê‡Âלבטל
"ועשו  הציווי את בעצמו יקיים כאשר

מקדש" הקליפה לי חושך את ויהפוך

הקדושה  בפרט ‰p‰לאור בו יקויים ƒ≈
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" שתמורת ¿»«¿ƒ¿»

הפוך המצב  מצב יהיה וכיסוי העלם האלוקית הנפש על יש BÏבו ¯È‡iL∆»ƒ
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dlkכד izeg` ipbl iz`a

ידי  ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפׁשֹו,

אּון  הּבהמית ּדנפׁש הּׁשטּות את להפ ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּפֹועל

הּתֹורה  ּבקּיּום הּקדּׁשה אל וועלט פּון קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם

הּוא  ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוהּמצוֹות,

ּכל  הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכּולהּו

ְִָעלמין.

.¯ev˜ ּבעת והּמּדֹות הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבעבֹודת  זה ּדר ועל ּדקדּׁשה. לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻֻהּנבּואה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח שבט, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה סעדי' שי'

שלום וברכה!

נתקבל בעתו מכתבו  כן  ורשימות המוסגרים.  הנני קבלת מכתבו מד' שבט עם הפ"נ  מאשר 

שלפני זה מא' טבת. ותקותי שלעת קבלת מכתבי זה קבל גם ידיעות מהטבת מצב בריאות ב"ב שי', 

דורש  זה  שטפול  פעם,  כתבתי  כבר  כמדומה  לבריאות...  בהנוגע  להראש  השטראלען  אודות  ובמ"ש 

זהירות יתירה. והרי ישנם כמה טפולים שאין בהם אחריות, וכמה טפולים שאין בהם עכ"פ אחריות 

כ"כ ויודעים התוצאות מהם יותר ברור מאשר תוצאות טפול של שטראלען.

ואופנים המתאימים, לא רק בהנוגע לתלמידים  בענינים  ניצלו את היום של ההילולא  בטח 

ומורים אלא גם בסביבתו ובהעיר. וכמדומה כבר כתבתי שבכלל צריך כל אחד מאנ"ש הנמצא באיזה 

מקום שהוא, להביט על עצמו כשליח מנשיאינו הק' וצריכים להפיץ תורתם הדרכותיהם ומנהגיהם 

הוטל  זה  שתפקיד  וכיון  וכו'.  לברבריא  גולה  מכם  אחד  מרז"ל  וע"ד  והמדינה.  העיר  הסביבה  בכל 

עכאו"א מאתנו, בודאי שעוד מקודם לזה ניתנו לו הכחות למלאותו כדבעי ומתוך הרחבת הדעת.

בברכה לבריאות - לו ולכל ב"ב שי' ולבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסהאן



כה dlk izeg` ipbl iz`a

ידי  ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּבנפׁשֹו,
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הּתֹורה  ּבקּיּום הּקדּׁשה אל וועלט פּון קא ְְְִֶֶֶַַָָָֻּדעם

הּוא  ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אז ְְְְְְְְִִִֵַָָָָוהּמצוֹות,

ּכל  הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבכּולהּו

ְִָעלמין.

.¯ev˜ ּבעת והּמּדֹות הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
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ה'תש"י  ׁשבט, י"ג ְָבס"ד,

הּקרׁשים p‰Â‰ו) את "ועׂשית ׁשּכתּוב ּוכמֹו קרׁשים, ּבׁשם נקראים הּמׁשּכן ּׁשעצי מה י ּובן ּבזה ¿ƒ≈ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּדעאלּו האֹותּיֹות ּבענין הּזהר, ּבהקּדמת ּדהּנה הענין, ּובאּור עמדים". ׁשּטים עצי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹלּמׁשּכן

עלמא  ּבהּו למיברי הּוא ּברי קּודׁשא סטרא א קּמיּה על ּדאתחזיאֹו אתוון ר' ק' ּדאֹות איתא כּו', ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

קׁשר  הוי ּבּגּווייהּו ש' אֹות נטלי לאתקּיימא ּובגין אּנּון, מּניּהב ּביׁשא ּולעיל ש'), הֹואיל (ּבאֹות איתא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשקרא  אתקּיים ּדלא ּדבגין עלמא, ּב למברי ּבעינא לא עּמהֹון למהוי ל נטלין ּדזּיּופא ג ואתוון ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשקרא, ליּה יֹוקים ּולבתר ּבקדמיתא ּדקׁשֹוט יסֹודא יּטֹול ׁשקרא למימר ּדבעי מאן מּכאן, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָוכּו'.

ּבּה ּדאתיחדּו ּדאבהתן קׁשֹוט את איהּו, קׁשֹוט את ש' את הּנהד ּדהא ד'(האֹותּיֹות). לנגד הן ר' ק' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ה')וה' לאֹות והק' להּדל"ת מתּדּמה ר' לזה (ׁשהרי זה ּדֹומים הּנה ורי"ׁש ּדד' ּדד'1, ּבפרּוׁשן, וכן ּבדמּותן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכלּום  מּגרמּה לּה ּדלית הּמלכּות ספירת הּוא ּדבּספירֹות וענּיּות, ּדּלּות מּלׁשֹון נפׁשה הּוא ּובכחֹות , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

מקּבל  ׁשהיא הדּבּור, ּכח הּוא הּׂשכל האדם הׁשּפעת ּוכמֹו מּמּנה, ׁשּלמעלה להּכחֹות ּולבּוׁש ת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ודּלּות, ענּיּות מּלׁשֹון הּוא רי"ׁש אֹות וכן טו)והּמּדֹות, י, ריׁשם",(מׁשלי ּדּלים "מחּתת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

הם  הרי מקֹום ּומּכל ּבפרּוׁשם, ׁשוים הם ורי"ׁש ּדד' ּפי על אף והּנה כּו'. ועׁשר" "ראׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּוכתיב

זה  הרי הר' ּבמקֹום ד' אֹו הּדלי"ת ּבמקֹום הרי"ׁש יחליף וכאׁשר ּבענינם, ּומחּלקים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻמבּדלים

ׁשּידּגיׁש2מחריב  ּובלבד ּוׁשנֹותיו", ימיו לֹו מאריכים ּבאחד הּמארי "ּכל ּוכמֹו וׁשלֹום, חס עֹולמֹות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

לאל 3ּבהּדלי"ת  תׁשּתחוה "לא וכן עֹולמֹות, מחריב זה הרי רי"ׁש ּבאֹות וׁשלֹום חס מחליפֹו ואם , ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

והינּו עֹולמֹות, מחריב זה הרי ּבדלי"ת וׁשלֹום חס מחליפֹו ואם רי"ׁש, אֹות להדּגיׁש וצרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחר",

ּבתכלית, מּזה זה ּומרחקים מבּדלים הם הרי מקֹום ּומּכל ּופרּוׁשם, ּבתמּונתם ּדֹומים וד' ּדר' ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻּדגם

ּביׁשא  סטרא על ּדאיתחזיאֹו מאתוון הּוא ר' ואֹות ּבקדּׁשה, הּוא ּדלי"ת ּדאֹות ההפרׁשו והינּו והּנה . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

ואזעירת  הּבּטּול על מֹורה יּו"ד ּדאֹות מאחֹוריו, יּו"ד לֹו יׁש הרי ד' ּדאֹות הּוא ּבתמּונתם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּביניהם

הּבּטּול ז 4ּגרמּה ּבתכלית ׁשהיא לפי והּוא ּכלּום, מּגרמּה לּה ּדלית ּדאצילּות מלכּות והינּו , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּיסֹוד , ּתחת נקּדה נעׂשית ּדאצילּות ּדמלכּות וזהּו ׁשארי והּׁשפלּות, לגּבי עצמּה והנחת ּבּטּול והינּו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָֻ

ּוכמאמר  לקּבלה, ּכלי ּבחינת נעׂשית היא הרי ּבזה אׁשר אינֹו5ספירֹות, מלא מחזיק, ריקן "ּכלי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּבּטּול  ּבתכלית הּוא ּכאׁשר ּדוקא זה הרי לקּבלה, ּכלי ׁשּיהיה ּבכדי הּנה המקּבל ּוכמֹו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמחזיק",

שער 1) פרדס ב. עמוד קפ, ג חלק זוהר ראה הנ"ל בכל
לך. פרשת סוף התורה אור ג. פרק האותיות

ב.2) יט, פרשה רבה ויקרא
סו.3) סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור

א.4) כ, א חלק זוהר
סוף 5) אור תורה שם. אגדות חדושי וראה א. מ, ברכות

ג. סעיף ש"ת לדודי אני המתחיל דיבור משפטים. פרשת
.12ֿ11 עמ' לעיל נדפס

העולם.א. את בהם לברוא הוא ברוך הקדוש לפני וכדי ב.שנכנסו הם, הרע הצד על שנראו אותיות ור' ק' שאותיות מובא
קשר. ונהיה בתוכם ש' האות את לוקחים לוקחים ג.שיתקימו הזיוף שאותיות מכיון מובא, ש') באות (כשמדבר זה ולפני

השקר. יתקיים שלא כדי העולם את בך לברא רוצה אינני עמהם, להיות יסוד ד.אותך יקח שקר, לומר שרוצה מי - ומכאן
בה. שהתייחדו האבות של אמת אות הוא, אמת של אות ש' אות שהרי השקר, לו יתקיים כן ולאחרי בתחלה אמת של

לה).ה. שקודמות מהספירות שמקבלת מה אם (כי כלום עצמה משל לה הרע.ו.אין הצד על שנראו ומקטינה ז.מהאותיות
עצמה.



כו

אינֹו ּׁשהּתלמיד מה עדין מסּפיק זה ואין הרב, הׁשּפעת אמּתת לקּבל ּכלי הּוא ּדאז ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָוהּׁשפלּות,

ּׁשּמצמצם  מה וכל הּמציאּות, והעּדר ּבּטּול ּבבחינת יהיה ּכאׁשר ּדוקא אם ּכי ּומציאּות, יׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבבחינת

הּתנּועה  ּבכח מההכנה ּבזה והּמׁשל הּקּבלה, ּתהיה ויֹותר יֹותר הּנה ׁשּלֹו, ּבהּבּטּול יֹותר עצמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

ּומּׂשא  ּכלל, הכנה צריכה אינּה קּלה ּדמּׂשא מּׂשא, איזה יצמצם להגּביּה אׁשר מה ּכל הּנה ּכבדה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּתמצא  לא וזהּו ּביֹותר. ּכבדה מּׂשא להגּביּה יּוכל הּנה ּבהכנה ּביֹותר עצמֹו ולא 6את הרּוח ּבגּסי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּדבר  לקּבל ׁשּי אינֹו אׁשר ּומּובן ּבּטּול, לֹו ׁשאין הּוא הרּוח וגּסי ּכּים, לּבֹו עליה ׁשּמרחיב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבמי

ׁשהּוא  אּלא ּבתכלית ּבטל אינֹו לּמּודֹו ׁשּבעת והינּו ּכּים, לּבֹו עליה מרחיב אׁשר ּבמי ּגם אּלא  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּתֹורה,

עצמֹו ּבעיני ּבעת מציאּות צרי ּובאמת הענין, ּבהּׂשגת ּומהרהר חֹוׁשב הּוא הרי הרב הׁשּפעת ּבעת אׁשר הּתלמיד (ּוכמֹו ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הענין) הּׂשגת ּבדבר יתּבֹונן ּכ ואחר הרב ּדברי לקּבל רק והינּומעׂשה ׂשכלֹו, חּיּוב ּכפי הענין ּבהּׂשגת וחֹוׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ענין  ּכל וזהּו ּבתכלית, ּבטל הּוא הרי האמּתי והמקּבל לגמרי, ּבמציאּות ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשאינֹו

מלכּות, ּדבחינת הּבּטּול וזהּו העבֹודה, ענין ּכל הּוא ּובזה ּבתכלית, ּבּטּול ּבבחינת ׁשּיהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּקדּׁשה

"ּתפּלה  ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה מלכּות. ּדבחינת והּבּטּול הּׁשפלּות ידי על הּוא הּגּלּויים ּכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָולכן

ּדבחינת  והּבּטּול ההתקּׁשרּות הּוא לדוד ּדתפּלה אני", ואביֹון עני ּכי ענני אזנ ה' הּטה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלדוד,

ׁשהּוא  אני", ואביֹון ּד"עני לפי הּוא, מה מּפני וענני", כּו' "הּטה הּבּקׁשה ּתקף ּגדל הּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמלכּות,

יּו"ד  ּבֹו אין רי"ׁש ּכן ּׁשאין מה ד', האֹות וזהּו מלכּות, ּדבחינת הּבּטּול ּבחינת ח ּבחינת ּבֹו ׁשאין , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

והענּיּות  ּביׁשא, סטרא על ּדאיתחזיאּו מאתוון הּוא ולכן וגּסּות, יׁשּות ּבבחינת הּוא ואּדרּבא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהּבּטּול,

אחרא  ּדסטרא לאלקּות,ט והּדּלּות ׁשּיכּות  להם ׁשאין לאלקּות הּוא ׁשּיכּות להם ּׁשאין מה עצמֹו וזה ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ויֹותר. יֹותר ּומציאּות יׁש ּבבחינת נעׂשים הם הרי ּגּופא ּבזה ׁשּלהם, והּדּלּות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהענּיּות

.¯ev˜ זה ידי ועל הּבּטּול, ּתכלית – מאחֹוריו י' קדּׁשה, – ּבד' ּדּלּות. ּפרּוׁשם ׁשניהם ור' ד' ƒְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּׁשאין  מה הקּבלה, ּבעת הּמציאּות ּבהעּדר להיֹות ׁשּצרי ּבתלמיד ימׁשיל לקּבלה. ּכלי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא

ר'. ּבאֹות ֵָּכן

א.6) נה, עירובין

לקדושה).ט.[מאחריו].ח. (המנגד האחר הצד של

אגרות קודש

]כ"א שבט תשט"ז[

במענה על מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו.

במה שכותב אודות מצבו ואשר לפי דעתו אינו מצליח בלימוד ואין לו חבר מתאים וכו', כבר 

כתבתי, ודעתי ברורה בכל זה, ולפלא שאינו רואה האמת, שהטענות הם מתחבולות היצר הרע לבלבלו 

מלכת בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובמה שכותב אודות בריאות קרובתו... תחי' - הנה אם קיימו את הכתוב במכתבי הקודם, הרי 

ברור בודאי שחלה הטבה בבריאותה.

ויזכהו השי"ת לערות עליו רוח ממרום לראות השגחה פרטית בחסד וברחמים בכל האמור 

למעלה.



כז

,hay 'g ,`a zyxt zay .c"qa
*e"lyz'd
(‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחֹותי ּכבֹודֿקדּוׁשת 2לגּני ּומביא »ƒְְְֲִִִֵַַַָ

ההילּולא  ּבעל אדמֹו"ר ְְִִִַַַַָָמֹוריֿוחמי

ּבׁשּבת 3[ּבּמאמר  הסּתּלקּותֹו ליֹום עלֿידֹו ׁשּנּתן ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

מאמר  את תש"י] ׁשבט, יּו"ד ּבא ְֲֶַַַָָָֹּפרׁשת

עקרי 4ה'ּמדרׁש' ׁשהיה למקֹום לגנּוני, – לגּני ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

אּלא  היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעיקר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּבּתחּלה,

ׁשבעה  ּבמׁש רצּויים ּבלּתי ענינים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָׁשעלֿידי

עד  למעלה מּלמּטה הּׁשכינה את סלקּו ְְְְְִִִֶַַַַָָָּדֹורֹות,

והמׁשיכּו צּדיקים עמדּו ואחרּֿכ הּׁשביעי, ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָרקיע

והתחלת  למּטה, מּלמעלה הּׁשכינה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָאת

אברהם  היה אחד מאברהם, היתה ,5ההמׁשכה ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּבא  ועד וכּו' לׁשׁשי הּׁשביעי מרקיע  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהֹורידּה

חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי ׁשהּוא 6מׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹ

הּמׁשּכן  ּׁשעׂשּית מה וזהּו ּבארץ. למּטה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהֹורידּה

הּוא  הּמׁשּכן ענין ּכי (ּדוקא), מׁשה עלֿידי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהיתה

ׁשּכתּוב  ּבתֹוכם,7ּכמֹו וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַָָָָָ

"וׁשכנּתי" נעׂשה מקּדׁש" לי "ועׂשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשעלֿידי

מהׁשראת  ּכי ּובעֹולם, יׂשראל ּבבני ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָלמּטה

הּגילּוי  נמׁש ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּׁשכינה

אטּומים" ׁשקּופים ה"חּלֹונֹות ּבכל 8עלֿידי ְְְֲִִֵַַַָ

יׂשראל  עבֹודת עלֿידי נעׂשה זה וכל ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָהעֹולם.

רז"ל  ׁשּדּיקּו "ּבתֹו9ּוכמֹו אּלא : נאמר, לא כֹו" ְְְֱִֶֶֶַַַָֹ

 ֿ ׁשעל מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבתֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ"ּבתֹוכם"

צּדיקים" ּכּולם ועּמ" (אׁשר יׂשראל עבֹודת ּבּמׁשּכן,10ידי "וׁשכנּתי" נעׂשה ( ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

עליה  לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו צּדיקים וזהּו העֹולם. ּבכל ,11ועלֿידיֿזה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
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) הערות כמה הוסיף וכן בכתי"ק, תיקונים כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן – ההנחה רשימת על (*l"end.((1 זה מאמר

ואילך).exwiraמיוסד 119 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי מהמשך הששי פרק א.2)על ה, ה'שי"ת 3)שה"ש סה"מ

.111 עה"פ.4)ע' כד.5)שהש"ר לג, יא.6)יחזקאל פכ"ט, ח.7)ויק"ר כה, ב 8)תרומה פו, מנחות וראה ד. ו, מלכיםֿא

שם. שכו,9)ובפירש"י ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית

ועוד. כא.10)ב. ס, כט.11)ישעי' לז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  לכנסת אומר החתן) (ה'דוד', הקדושֿברוךֿהוא השירים', ב'שיר נאמר

(הכלה):

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k ‡È·Óe »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ
¯"BÓ„‡,הריי"צ [Ó‡na¯הרבי ‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa3 זה בפסוק הפותח «¿«««ƒ»««¬»

B„ÈŒÏÚ ÔzpL לפרסוםÌBÈÏ ∆ƒ««»¿
‡a ˙L¯t ˙aLa B˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿¿«»»»«…
¯Ó‡Ó ˙‡ [È"˘˙ ,Ë·L „"eÈ¿»∆«¬«

'L¯„n'‰4זה פסוק על Èp‚Ïרבה «ƒ¿»¿«ƒ
È¯˜Ú ‰È‰L ÌB˜ÓÏ ,Èe‚Ï Yƒ¿ƒ«»∆»»ƒ»ƒ

‰lÁza,שלי וההתייחדות העונג «¿ƒ»
העולם, שנברא ÈÎL‰בעת ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»

,‰˙È‰ ÌÈBzÁza בתחילת ««¿ƒ»¿»
הייתה  השכינה השראת עיקר הבריאה

התחתון הזה ŒÏÚLבעולם ‡l‡∆»∆«
ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈÈÚ È„È¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ

שנעשו Ú·L‰חטאים CLÓa¿∆∆ƒ¿»
,˙B¯Bc עלֿידי הדעת עץ מחטא החל

השכינה  סילוק את שגרם הראשון אדם

שבעת  מבין הראשון לרקיע מהארץ

‰ÈÎM‰הרקיעים ˙‡ e˜ÏÒƒ¿∆«¿ƒ»
„Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ שעיקר ƒ¿«»¿«¿»«

של  במקומו הייתה השכינה השראת

CkŒ¯Á‡Â ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜»̄ƒ««¿ƒƒ¿««»
e„ÓÚ שבעהeÎÈLÓ‰Â ÌÈ˜Ècˆ »¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
הארץ, עד השביעי »«¿»¿ÏÁ˙‰Â˙מהרקיע

‰ÎLÓ‰‰ למטה השכינה של ««¿»»
‰È‰ „Á‡ ,Ì‰¯·‡Ó ‰˙È‰»¿»≈«¿»»∆»»»

Ì‰¯·‡5ÚÈ˜¯Ó d„È¯B‰L , «¿»»∆ƒ»≈»ƒ«
„ÚÂ 'eÎÂ ÈLLÏ ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ«ƒƒ¿¿«
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ‰LÓ ‡aL∆»…∆∆«¿ƒƒ
 ֿ (אברהםֿיצחקֿיעקבֿלוי לאברהם

‰ÔÈÚÈ·Mקהתֿעמרםֿמשה) ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ
ÔÈ·È·Á6‰hÓÏ d„È¯B‰Â ¬ƒƒ¿ƒ»¿«»
ı¯‡a,הבריאה בתחילת שהיה כפי »»∆

כלה', אחותי לגני 'באתי נאמר זה ועל

בארץ. למטה להיות חזרה שהשכינה

ÔkLn‰ ˙iNÚM ‰Ó e‰ÊÂ שבו ¿∆«∆¬ƒ««ƒ¿»
כמו  למטה השכינה השראת הייתה

הבריאה È„ÈŒÏÚבתחילת ‰˙È‰»¿»«¿≈

·e˙kL BÓk ‡e‰ ÔkLn‰ ÔÈÚ Èk ,(‡˜Âc) ‰LÓ7 בתורה …∆«¿»ƒƒ¿««ƒ¿»¿∆»
המשכן מלאכת על ÌÎB˙a,בציווי ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

"Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" È„ÈŒÏÚL,המקדש וכן המשכן, NÚ‰בניית ∆«¿≈¿»ƒƒ¿»«¬»
"ÈzÎLÂ"השכינה והשראת Ï‡¯NÈגילוי È·a ‰hÓÏ חז"ל כמאמר ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ואחד  אחד כל בתוך "בתוכם",

L‰Ó¯‡˙מישראל, Èk ,ÌÏBÚ·e»»ƒ≈«¿»«
Œ˙È·a ‰˙È‰L ‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆»¿»¿≈

ÈeÏÈb‰ CLÓ Lc˜n‰ האור של «ƒ¿»ƒ¿««ƒ
‰"BBlÁ˙האלוקי È„ÈŒÏÚ«¿≈««

"ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L8ÏÎa ¿ƒ¬ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ שבעוד ז"ל חכמינו כמאמר »»

שדרכו  כדי נועד חלון כלל שבדרך

חלונות  הבית, לתוך מבחוץ אור יכנס

שבין  כך בנויים היו המקדש בית

האור  יאיר עניינם בתוכן ובין בצורתם

החוצה  מבפנים המקדש בית שבתוך

המקדש, על ז"ל חכמינו (כמאמר

כולו"). העולם לכל יוצאת אורה "משם

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬»«¿≈¬«
Ï"Ê¯ e˜icL BÓÎe Ï‡¯NÈ9 ƒ¿»≈¿∆ƒ¿««

ושכנתי  מקדש לי "ועשו הכתוב בלשון

Ó‡¯,בתוכם": ‡Ï "BÎB˙a"¿…∆¡«
B˙a" ‡l‡„Á‡ Ïk CB˙a "ÌÎ ∆»¿»¿»∆»

È„ÈŒÏÚL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈∆«¿≈
CnÚÂ" ¯L‡) Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú¬«ƒ¿»≈¬∆¿«≈

"ÌÈ˜Ècˆ ÌÏek10 לפעול ובכוחם »«ƒƒ
שבעת  שפעלו כפי השכינה השראת

השכינה  את שהמשיכו הצדיקים

בארץ  למטה עד השביעי )מהרקיע
,ÔkLna "ÈzÎLÂ" ‰NÚ«¬∆¿»«¿ƒ«ƒ¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ השראת ידי על ¿«¿≈∆
נעשתה  במשכן, השראת השכינה

e‰ÊÂהשכינה  .ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿∆
בפסוק  הפנימי ÌÈ˜Èc«̂ƒƒהפירוש

„ÚÏ ekLÈÂ ı¯‡ eL¯ÈÈƒ¿»∆¿ƒ¿¿»«
‰ÈÏÚ11ÌÈ˜Ècˆc ישראל , בני »∆»¿«ƒƒ
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e"lyz'dכח ,hay 'g ,`a zyxt zay

 ֿ (ּגן החּיים ארצֹות ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ְְְִִִִֶֶַַַַַָּדצּדיקים

ּוממׁשיכים  מׁשּכינים ׁשהם לפי ּבחינת 12עדן) ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּבגלּוי 14עד'13'ׁשֹוכן  ׁשּיהיה ה'ּסֹובב', ּבחינת , ְְְִִִֵֵֶֶַַַ

ּוכמֹו ּומצֹות. ּדתֹורה העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲִֵַַָָָָלמּטה

בראתי,15ׁשּכתּוב  עליה ואדם ארץ עׂשיתי אנכי ְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּבׁשביל 16ּדזה  הּוא ארץ" עׂשיתי ּׁש"אנכי מה ְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ

"ּבראתי" ּבׁשביל היא האדם ּובריאת ְְִִִִִַָָָָָָָָהאדם,

ּתרי"ג  קּיּום 17ּבגימטרּיא ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

ּדנתאּוה  הּבריאה  ּכונת נׁשלמה מצֹות ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּתרי"ג

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות ְְִִִֵַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשהיּו18ּבּתחּתֹונים  העבֹודֹות ׁשאחת מה וזהּו . ְְֲִֶֶֶַַַַַָָ

הּקרּבנֹות  עבֹודת ענין הּוא ּדעבֹודת א ּבּמקּדׁש , ְְְֲֲִִַַַַַַָָָ

האדם, ׁשּבנפׁש רּוחנית עבֹודה היא ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָהּקרּבנֹות

הּזקן  אדמֹו"ר ּכבֹודֿקדּוׁשת ׁשמדּיק ּבמה 19ּוכמֹו ְְְְְְֵֵֶַַַַַָ

צרי20ּׁשּכתּוב  ׁשהּקרּבן גֹו' מּכם יקריב ּכי אדם ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבאדם, הּבהמית מּנפׁש מּמׁש, "מּכם" ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלהיֹות

ּפרטי  הן הּצאן", ּומן הּבקר "מן זה על ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹואֹומר

(וכּמבאר  הּבהמית ּבּנפׁש ׁשּיׁשנם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהמדרגֹות

מקֹומֹות  ועז").21ּבכּמה ּכׂשב "ׁשֹור ּבענין ְְְְְִֵֶֶַַָ

הן  העלּיֹות ּכל ּכי ּבּמקּדׁש, היתה זֹו ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָועבֹודה

הן  ההמׁשכֹות ׁשּכל ּדכמֹו הּמקּדׁש. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

ׁשהמׁשכת  לעיל וכּנזּכר הּמקּדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי

ה"חּלֹונֹות  עלֿידי היתה ּבעֹולם ְְְִֵַַַַָָָָָהּׁשכינה

עלֿידי  הן למעלה מּלמּטה העלּיֹות ּגם ּכן ּדמקּדׁש, אטּומים" ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשקּופים

הּמקּדׁש" ּבית ּכנגד יכּון ּכׁש"ּמתּפּלל ׁשּלכן ׁשם 22הּמקּדׁש, מבאר ועלּֿפיֿזה . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדאתּכפיא  הענין הּוא האדם עבֹודת עקר ּכי ׁשּטים, מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָמה
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א).א] יח, (מנחות אחת עד תוד"ה וראה רפ"ב. לגני באתי ד"ה

ז.12) פי"ט, לב"ר מהרז"ו ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו כהונה מתנות ע'13)ראה (לעיל פ"ד תשי"א לגני באתי ד"ה ראה

התפילה.14)רסו). יב.15)נוסח מה, 16.255)ישעי' ע' ה'ש"ת תרצ"וֿחורף השיחות ספר .139 ע' תרצ"ו סה"מ ראה

ב.17)וש"נ. רה, לזח"א מלך מקדש רפל"ו.18)ראה תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

וראה 19)ובכ"מ. ועוד. רלב. ע' תרח"ץ סה"מ שני). אדר יב יום" ב"היום (הועתק ואילך א תנ, ח"ב קונטרסים סה"מ

יקריב. כי אדם ד"ה ויקרא ב.20)לקו"ת א, סה"מ 21)ויקרא .10 ע' שלום תורת השיחות ספר פ"ח. התפילה קונטרס ראה

רלט. ע' רסצ"ד.22)עת"ר או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפרט בכלל  ‰ÌÈiÁוהצדיקים ˙Bˆ¯‡ ‡e‰L ı¯‡ eL¯ÈÈƒ¿»∆∆«¿««ƒ

ÌÈÈkLÓ Ì‰L ÈÙÏ (Ô„ÚŒÔb) בעולםÌÈÎÈLÓÓe12 מלמעלה «≈∆¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ
שהוא  אלוקי אור 'ÔÎBLלמטה ˙ÈÁa13'„Ú14,'··Bq'‰ ˙ÈÁa , ¿ƒ«≈«¿ƒ««≈

'סובב' והוא ובנבראים בעולמות פנימית מהתלבשות שלמעלה גבול בלי אור

מלמעלה  עליהם ∆¿È‰iL∆ƒ‰ו'מקיף'
‰hÓÏ ÈeÏ‚a הזה È„ÈŒÏÚבעולם ¿ƒ¿«»«¿≈

BÓÎe .˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰»¬»¿»ƒ¿¿
·e˙kL15ı¯‡ È˙ÈNÚ ÈÎ‡ ∆»»…ƒ»ƒƒ∆∆

‰Êc ,È˙‡¯· ‰ÈÏÚ Ì„‡Â16 ¿»»»∆»»»ƒ¿∆
"ı¯‡ È˙ÈNÚ ÈÎ‡"M ‰Ó«∆»…ƒ»ƒƒ∆∆

‡e‰ ותכלית ÏÈ·Laƒ¿ƒלכוונה
‡È‰ Ì„‡‰ ˙‡È¯·e ,Ì„‡‰»»»¿ƒ«»»»ƒ
‡i¯ËÓÈ‚a "È˙‡¯a" ÏÈ·Laƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

‚"È¯z17È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â , «¿«¿«¿∆«¿≈
‰ÓÏL ˙BˆÓ ‚"È¯z‰ Ìeiƒ̃««¿«ƒ¿ƒ¿¿»

˙Âk של והתכלית המטרה «»«
ŒLB„w‰ ‰e‡˙c ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿ƒ¿«»«»
C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ŒCe¯a»ƒ¿ƒ¿»≈

ÌÈBzÁza ‰¯Èc18 שדווקא ƒ»««¿ƒ
ראוי  מקום יהיה התחתון הזה העולם

השכינה. וגילוי להשראת

e‰ÊÂ על הפנימי Á‡L˙הפעם ‰Ó ¿∆«∆««
‡e‰ Lc˜na eÈ‰L ˙B„B·Ú‰»¬∆»«ƒ¿»
˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ א, ƒ¿«¬««»¿»

‡È‰ ˙Ba¯w‰ ˙„B·Úc רק לא «¬««»¿»ƒ
מזבח  גבי על גשמית בהמה הקרבת

אלא  ¯ÈÁe˙גשמי ‰„B·Ú¬»»ƒ
˜i„ÓL BÓÎe ,Ì„‡‰ LÙaL∆¿∆∆»»»¿∆¿«≈
¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k¿¿««¿

Ô˜f‰19·e˙kM ‰Óa20 בתורה «»≈¿«∆»
הקרבנות  פרשת Èkבתחילת Ì„‡»»ƒ

'B‚ ÌkÓ ·È¯˜È לא שהכתוב ומזה «¿ƒƒ∆
שהיה  כפי יקריב", כי מכם "אדם אומר

שאם  רק הייתה הכוונה אם לומר צריך

וכך, כך דינו יהיה יקריב מכם אחד

מכם" יקריב כי "אדם כתוב אלא

LnÓפירושו  "ÌkÓ" ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ôa¯w‰L עצמו,מתוך האדם ∆«»¿»»ƒƒ¿ƒ∆«»
˙ÈÓ‰a‰ LÙpÓ'ה'בהמה Ê‰עניין ÏÚ ¯ÓB‡Â ,Ì„‡aL הכתוב ƒ∆∆««¬ƒ∆»»»¿≈«∆

LÙpa ÌLiL ˙B‚¯„Ó‰ ÈË¯t Ô‰ ,"Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓ"ƒ«»»ƒ«…≈¿»≈««¿≈∆∆¿»«∆∆
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ) ˙ÈÓ‰a‰21 החסידות ÔÈÚaבתורת ««¬ƒ¿«¿…»¿«»¿¿ƒ¿«

"ÊÚÂ ·Nk ¯BL" אחד כל ואיך ∆∆¿≈
בנפש  מסויים וסוג עניין מסמל מהם

).הבהמית 
BÊ ‰„B·ÚÂ הקרבנות ‰È˙‰עבודת «¬»»¿»

˙BiÏÚ‰ Ïk Èk ,Lc˜na של «ƒ¿»ƒ»»¬ƒ
לעלות  התחתונים מלמטה הדברים

לאלוקות  ולהתקרב ŒÏÚלמעלה Ô‰≈«
ÏkL BÓÎc .Lc˜n‰ È„È¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆»

˙BÎLÓ‰‰ מלמעלה אלוקי אור של ««¿»
‰Lc˜n,למטה È„ÈŒÏÚ Ô‰≈«¿≈«ƒ¿»

˙ÎLÓ‰L ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈∆«¿»«
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ÌÏBÚa ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»»»¿»«¿≈
"ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ˙BBlÁ"‰««¿ƒ¬ƒ

Lc˜Óc במקדש השורה והאור ¿ƒ¿»
העולם, בכל ‰BiÏÚ˙נמשך Ìb Ôk≈«»¬ƒ

לאלקות  להתקרב והנבראים העולם של

È„ÈŒÏÚ Ô‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»≈«¿≈
Ïlt˙n"Lk ÔÎlL ,Lc˜n‰«ƒ¿»∆»≈¿∆ƒ¿«≈

ÔeÎÈ פניו Èa˙את „‚k ¿«≈¿∆∆≈
"Lc˜n‰22. «ƒ¿»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אודות האמור פי על ¿«ƒ∆
השראת  לפעול המשכן של עניינו

בעולם ÌLהשכינה ¯‡·Ó הרבי ¿»≈»
שנת  של לגני' 'באתי במאמר הריי"צ

ÈˆÚÓתש"י ‰È‰ ÔkLn‰M ‰Ó«∆«ƒ¿»»»≈¬≈
,ÌÈhL,בתורה Ú˜¯כמפורש Èk ƒƒƒƒ«

ÔÈÚ‰ ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»»ƒ¿»
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כט dlk izeg` ipbl iz`a

הּמׁשּכן  היה ולכן לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָואתהּפכא

הּׁשטּות  הפיכת ׁשטּות, לׁשֹון ׁשּטים, ְְְֲֲִִִֵֵַַמעצי

אדם  ׁשאין ודעת, מּטעם ׁשּלמּטה ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּד'לעּומתֿזה'

ׁשטּות  רּוח ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן עברה ,23עֹובר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָ

ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּדקדּוׁשה ְְְְִִִֶַַַַַָָָלׁשטּות

אדמֹו"ר CÈLÓÓeב) מֹוריֿוחמי ּכבֹודֿקדּוׁשת «¿ƒְְְְִִַַָ

ו' ּבפרק יּובן 24ּבּמאמר ׁשּבזה , ְֲֶֶֶֶַַָָָ

הּמׁשּכן  את מהם ׁשּבנּו ׁשּטים ּׁשעצי מה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּגם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו "קרׁשים", ּבׁשם ועׂשית 25נקראים ְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

ּדהּׁשם  עֹומדים. ׁשּטים עצי לּמׁשּכן הּקרׁשים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאת

ּבלׁשֹון  לֹו יקראּו אׁשר ׁשמֹו [ׁשּזה ְְְְְֲִִִֶֶֶָ"קרׁשים"

מה 26הּקדׁש והּוא ענינם. ּתֹוכן על מֹורה [ ְְִֶֶֶַַַָָֹ

לקרׁש ונהּפ מתּברר ּד'עֹולם', ו'ׁשקר' ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּׁשּמ'קׁשר '

ּבמאמר  לקּמן (וכּמבאר ּדקדּוׁשה קׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהּמׁשּכן,

לעיל  המבאר עלּֿדר והּוא י'). ּפרק ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹההילּולא

מּׁשטּות  ּׁשּמתהּפ מה ׁשּזהּו ׁשּטים, עצי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַּבענין

ּדקדּוׁשה  לׁשטּות ּד'עֹולם') ('ׁשקר' ְְְְִִִֶֶֶַָָּד'לעּומתֿזה'

וה  הּמׁשּכן). ׁשּב'ּקרׁש'(קרׁשי זה ענין ּנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

'ׁשקר') על מֹורה לקדּוׁשה ׁשּנהפ ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָ(ׁשּקֹודם

ּגם  אּלא הּתבה ּבכללּות רק לא הּוא ְְִֵֶַַַָָָָֹמרּומז

ו' ּבפרק ּבּמאמר ּומבאר ׁשּבּה, 24ּבאֹותּיֹות ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

הּזהר  ּבהקּדמת ּׁשּכתּוב מה ק'27ּבהקּדים ּדאֹות ְְְְְִֶַַַַַַָָֹ

ּובגין  ּביׁשא, סטרא על ּדאתחזיאּו אתון הן ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָור'

ש' אֹות (ּדהא ּבגּויהּו ש' אֹות נטלי ְְְְְְְִֵַַַַָָלאתקימא

לסטרא  ור' ק' ּדאֹות והּׁשּיכּות איהּו). קׁשֹוט ְְְְְְִִַַָָָאת

ד' לנגד הן ור' ׁשק' ׁשם, ּבּמאמר מבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּביׁשא,

ּבפירּוׁשן, וכן ּבדמּותן לזּו זּו ּדֹומות ור' ּדד' ְְְְְְְִֵֵָָוה'.

הּוא  ר' וכן וענּיּות, ּדּלּות מּלׁשֹון הּוא ְְְֲִִֵַַּדד'

הן  ׁשּמּכלֿמקֹום אּלא וריׁשּות, ענּיּות ְְֲִִִֵֵֶֶָָָמּלׁשֹון

הּקצה  מן ּבתכלית, מּזּו זּו ּומרּוחקֹות ְְְְִִִֶַַָָָמּובדלֹות

ּכאׁשר  ׁשּלכן ּד'לעּומתֿזה', אֹות היא ור' ּדקדּוׁשה, אֹות היא ּדד' הּקצה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאל

על  ּומביא חסֿוׁשלֹום. עֹולמֹות מחריב זה  הרי ּבזּו, זּו אּלּו אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמחליף
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א.23) ג, 24.119)סוטה ע' ה'שי"ת כט.25)סה"מ כו, ספ"א.26)תרומה שעהיוה"א תניא ב.27)ראה ב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÈÙk˙‡c,לקדושה המנגד הצד הסטראֿאחרא, והכנעת כפיית ¿ƒ¿«¿»

,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Â היפך של העולם, (של החושך והפיכת ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
לאור  eËL˙,הקדושה) ÔBLÏ ,ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ¿¿

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ ˙ÎÈÙ‰ היפך שהיא הסטראֿאחרא של ¬ƒ««¿ƒ¿«∆
זה  לעומת זה את 'כי ככתוב הקדושה,

האלוקים' ÌÚhÓעשה ‰hÓlL∆¿«»ƒ««
,˙Ú„Â ֿ זכרונם חכמינו כמאמר »««
Ú·¯‰לברכה ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»≈¬≈»

Áe¯ Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈ƒ¿««
˙eËL23 באופן להתנהג לו שגורמת ¿

השטות  ואת ודעת, מטעם למטה של

הופך  הוא רצוייה, הבלתי הזו,

‰ÏÚÓlL ‰Le„˜c ˙eËLÏƒ¿ƒ¿»∆¿«¿»
˙Ú„Â ÌÚhÓ מעל ה' עבודת ƒ««»««

פי  על ומתחייב שנדרש למה ומעבר

באריכות  (כמבואר וההיגיון השכל

הנזכר  תש"י לגני' 'באתי במאמר

לעיל).

˙Le„˜Œ„B·k CÈLÓÓe (·«¿ƒ¿¿«
¯Ó‡na ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓƒ¿»ƒ«¿««¬»

'Â ˜¯Ùa24, לשנה השייך הפרק ¿∆∆
כי  תשל"ו, זה, מאמר נאמר שבה

מכיל  לגני 'באתי מאמרי 'המשך'

נשלם  תש"ל ובשנת פרקים, עשרים

המחזור  החל ובתשל"א ראשון מחזור

ÈˆÚMהשני  ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰ÊaL∆»∆»««∆¬≈
ÔkLn‰ ˙‡ Ì‰Ó eaL ÌÈhLƒƒ∆»≈∆∆«ƒ¿»

ÌÈ‡¯˜בתורהÌLa ƒ¿»ƒ¿≈
·e˙kL BÓÎe ,"ÌÈL¯˜"25 ¿»ƒ¿∆»

ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆«¿»ƒ«ƒ¿»
ÌM‰c .ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ¬≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
¯L‡ BÓL ‰fL] "ÌÈL¯˜"¿»ƒ∆∆¿¬∆
L„w‰ ÔBLÏa BÏ e‡¯˜È26 ƒ¿¿ƒ¿«…∆

ולא  משמעות בעלי הם שבה שהשמות

בלבד  'הסכמיים' ÏÚשמות ‰¯BÓ [∆«
‰Ó ‡e‰Â .ÌÈÚ ÔÎBz∆ƒ¿»»¿«
'ÌÏBÚ'c '¯˜L'Â '¯L˜'nM∆ƒ∆∆¿∆∆¿»

הקדושה, היפך ≈«¿a˙Óƒ¯¯שמסמלים
לקדושה  ועולה מהרע נפרד הטוב

¯L˜ ,ÔkLn‰ L¯˜Ï Ct‰Â¿∆¿«¿∆∆«ƒ¿»∆∆
Ôn˜Ï ¯‡·nÎÂ) ‰Le„˜cƒ¿»¿«¿…»¿«»
.('È ˜¯t ‡ÏeÏÈ‰‰ ¯Ó‡Óa¿«¬««ƒ»∆∆

‡e‰Â של ו'שקר' מ'קרש' המהפך ¿
המשכן, של ל'קרש' הקדושה היפך

הוא  קדושה, של ÌÈhL,קשר ÈˆÚ ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«¿…»¿≈¿ƒ¿«¬≈ƒƒ
'¯˜L') '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËMÓ Ct‰˙nM ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«∆∆∆

.(ÔkLn‰ ÈL¯˜) ‰Le„˜c ˙eËLÏ ('ÌÏBÚ'c¿»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»
‰¯BÓ ‰Le„˜Ï CÙ‰pL Ì„BwL) 'L¯w'aL ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»∆∆«∆∆∆∆∆∆¡«ƒ¿»∆
‡Ï ‡e‰ ÊÓe¯Ó ('¯˜L' ÏÚ«∆∆¿»…

‰·z‰ ˙eÏÏÎa 'קרש'¯˜ המילה «ƒ¿»«≈»
daL ˙Bi˙B‡a Ìb ‡l‡∆»«»ƒ∆»
שייכות  להן יש ק'ר'ש' שהאותיות

כפי  הקדושה, היפך של לעניינים

להלן, Ó‡na¯שיתבאר ¯‡·Óe¿»≈««¬»
'Â ˜¯Ùa24‰Ó ÌÈc˜‰a ¿∆∆¿«¿ƒ«

¯‰f‰ ˙Óc˜‰a ·e˙kM27 ∆»¿«¿»««…«
ÔÂ˙‡ Ô‰ '¯Â '˜ ˙B‡c¿¿≈«¿»
,‡LÈa ‡¯ËÒ ÏÚ e‡ÈÊÁ˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»ƒ»

הרע  הצד על הנראות ÔÈ‚·e¿ƒאותיות
'˘ ˙B‡ ÈÏË ‡ÓÈ˜˙‡Ï¿ƒ¿«¿»«¿≈

e‰Èe‚a אות נוטלות להתקיים וכדי ¿««¿
לתוכן  ‡˙ש' '˘ ˙B‡ ‡‰c)¿»»

e‰È‡ ËBL˜ אמת של ).אות ¿ƒ
'¯Â '˜ ˙B‡c ˙eÎiM‰Â¿««»¿¿

‡LÈa ‡¯ËÒÏ ֿ הסטרא הרע, הצד ¿ƒ¿»ƒ»
ÌL,אחרא, ¯Ó‡na ¯‡·Ó¿»≈««¬»»

„‚Ï Ô‰ '¯Â '˜L מקבילות ∆¿≈¿∆∆
Â‰'לאותיות  מהן „' הפכיות אבל ¿

ומבאר. שממשיך Â¯'כפי '„c¿¿
Ô˙eÓ„a eÊÏ eÊ ˙ÂÓBc בצורה ¿ƒ¿»

ÔLe¯ÈÙaשלהן ÔÎÂ במשמעות ¿≈¿≈»
elc˙שלהן, ÔBLlÓ ‡e‰ '„c¿ƒ¿«

ÔBLlÓ ‡e‰ '¯ ÔÎÂ ,˙eiÚÂ«¬ƒ¿≈ƒ¿
ŒÏknL ‡l‡ ,˙eLÈ¯Â ˙eiÚ¬ƒ¿≈∆»∆ƒ»

ÌB˜Ó הללו האותיות שלשתי למרות »
העניות, עניין שווה, משמעות ≈‰Ôיש

˙BÏ„·eÓ שונותeÊ ˙B˜Áe¯Óe ¿»¿»
Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ,˙ÈÏÎ˙a efÓƒ¿«¿ƒƒ«»∆∆

‰ˆw‰.עצום וריחוק c„'בהבדל «»∆¿
‡È‰ '¯Â ,‰Le„˜c ˙B‡ ‡È‰ƒƒ¿»¿ƒ
ÔÎlL ,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙B‡ƒ¿«∆∆»≈
eÊ el‡ ˙Bi˙B‡ ÛÈÏÁÓ ¯L‡k«¬∆«¬ƒƒ≈

eÊa,'בד ר' או בר' Ê‰ד' È¯‰ ¿¬≈∆
˙BÓÏBÚ ·È¯ÁÓ רוחנייםŒÒÁ «¬ƒ»«
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e"lyz'd ,hay 'g ,`a zyxt zay

 ֿ (ּגן החּיים ארצֹות ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ְְְִִִִֶֶַַַַַָּדצּדיקים

ּוממׁשיכים  מׁשּכינים ׁשהם לפי ּבחינת 12עדן) ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַ

ּבגלּוי 14עד'13'ׁשֹוכן  ׁשּיהיה ה'ּסֹובב', ּבחינת , ְְְִִִֵֵֶֶַַַ

ּוכמֹו ּומצֹות. ּדתֹורה העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲִֵַַָָָָלמּטה

בראתי,15ׁשּכתּוב  עליה ואדם ארץ עׂשיתי אנכי ְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּבׁשביל 16ּדזה  הּוא ארץ" עׂשיתי ּׁש"אנכי מה ְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ

"ּבראתי" ּבׁשביל היא האדם ּובריאת ְְִִִִִַָָָָָָָָהאדם,

ּתרי"ג  קּיּום 17ּבגימטרּיא ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

ּדנתאּוה  הּבריאה  ּכונת נׁשלמה מצֹות ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּתרי"ג

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות ְְִִִֵַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ׁשהיּו18ּבּתחּתֹונים  העבֹודֹות ׁשאחת מה וזהּו . ְְֲִֶֶֶַַַַַָָ

הּקרּבנֹות  עבֹודת ענין הּוא ּדעבֹודת א ּבּמקּדׁש , ְְְֲֲִִַַַַַַָָָ

האדם, ׁשּבנפׁש רּוחנית עבֹודה היא ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָהּקרּבנֹות

הּזקן  אדמֹו"ר ּכבֹודֿקדּוׁשת ׁשמדּיק ּבמה 19ּוכמֹו ְְְְְְֵֵֶַַַַַָ

צרי20ּׁשּכתּוב  ׁשהּקרּבן גֹו' מּכם יקריב ּכי אדם ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּבאדם, הּבהמית מּנפׁש מּמׁש, "מּכם" ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָלהיֹות

ּפרטי  הן הּצאן", ּומן הּבקר "מן זה על ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹואֹומר

(וכּמבאר  הּבהמית ּבּנפׁש ׁשּיׁשנם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהמדרגֹות

מקֹומֹות  ועז").21ּבכּמה ּכׂשב "ׁשֹור ּבענין ְְְְְִֵֶֶַַָ

הן  העלּיֹות ּכל ּכי ּבּמקּדׁש, היתה זֹו ְְֲֲִִִֵַַָָָָָָועבֹודה

הן  ההמׁשכֹות ׁשּכל ּדכמֹו הּמקּדׁש. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

ׁשהמׁשכת  לעיל וכּנזּכר הּמקּדׁש, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעלֿידי

ה"חּלֹונֹות  עלֿידי היתה ּבעֹולם ְְְִֵַַַַָָָָָהּׁשכינה

עלֿידי  הן למעלה מּלמּטה העלּיֹות ּגם ּכן ּדמקּדׁש, אטּומים" ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָׁשקּופים

הּמקּדׁש" ּבית ּכנגד יכּון ּכׁש"ּמתּפּלל ׁשּלכן ׁשם 22הּמקּדׁש, מבאר ועלּֿפיֿזה . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדאתּכפיא  הענין הּוא האדם עבֹודת עקר ּכי ׁשּטים, מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָמה
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e"lyz'dל ,hay 'g ,`a zyxt zay

ּד"אחד", מהד' אחת ּדּוגמא ּדּוגמאֹות. ׁשּתי ְְְְֵֵֶֶַַַָָָזה

חסֿוׁשלֹום  מחליפּה ׁשאם טֹוב", ּד"ועׂשה ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָהּקו

עֹולמֹות  מחריב זה הרי - ר' ודּוגמא 28ּבאֹות , ְְְֲֲִֵֶַָָ

אחר" לאֿל תׁשּתחּוה ּד"לא מהר' הּקו 29ׁשנּיה , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

הר' את חסֿוׁשלֹום מחליף  ׁשאם מרע", ְְֲִִֵֶֶַַָָָּד"סּור

עֹולמֹות  מחריב זה הרי - .28ּבד' ְֲֲִֵֶַָ

‰p‰Â,ּבתמּונתן ר' לאֹות ד' אֹות ׁשּבין ההפרׁש ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָ

יּו"ד  לּה יׁש ד' ׁשאֹות ׁשם, ּבּמאמר ְֲֵֶַַָָָָֹמבאר

קטּנה  הכי אֹות [להיֹותּה יּו"ד ּדאֹות ְְְֲֲִִֵֶַָָָמאחֹוריה,

מֹורה  ּבלבד] נקּודה ׁשהיא ועד האֹותּיֹות, ְְְִִִִֶַַָָָָמּכל

ׁשּבין  ּבחילּוק הּבאּור נקּודת וזהּו הּבטּול. ְְִִֵֵֶֶַַַַַעל

הענּיּות), על מֹורֹות ׁשּׁשּתיהן (אף לר' ד' ְְֲִֵֶֶַַָאֹות

על  הּמֹורה יּו"ד ּבּה ׁשאין מּכיון ר', ִֵֵֶֶַַָָָׁשאֹות

מאתון  היא ולכן הּיׁשּות, ענין הּוא ְְְִִִֵֵֵַַַָָּבטּול,

הענּיּות  (וענין ּביׁשא סטרא על ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָּדאתחזיאּו

ׁשּיכּות  להם ּׁשאין מה הּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָּדסטראֿאחרא

ּבּה ׁשּיׁש מּכיון ד', אֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלאלקּות),

הּמֹור  הּוא יּו"ד ׁשּלּה הענּיּות ענין ּבטּול, על ה ְֲִִִֶַַַָָָ

הּבטּול. ְִִַַענין

ו')p‰Â‰ג) ּפרק ּבּמאמר (המבאר הּבטּול ענין ¿ƒ≈ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹ

לגּני  ּד"באתי להענין ּבהמׁש ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּבא

והינּו, הּמאמר). ּדכללּות (הּתֹוכן ְְְְֲִִִֶַַַַָָלגנּוני"

לֹו ּדירה ׁשּיהיה למּטה, הּׁשכינה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשהמׁשכת

ׁשל  העבֹודה עלֿידי הּוא ּבּתחּתֹונים, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָיתּבר

 ֿ על היא הּדירה ׁשעׂשּית ּומּכיון ּדוקא. ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּבטּול

רז"ל  ּוכמאמר הּתֹורה, ּבׁשביל הּוא הּבריאה ּׁשּכל מה ּדזהּו הּתֹורה, 30ידי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ענין  הּוא למּתןּֿתֹורה ׁשההקּדמה מּובן, הרי ראׁשית, ׁשּנקראת הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשביל

הּזקן  אדמֹו"ר ּכבֹודֿקדּוׁשת ׁשּמבאר ּוכמֹו הּפסּוק 31הּבטּול. ּבחֹודׁש32על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

רז"ל  ודרׁשּו סיני, מדּבר ּבאּו הּזה ּבּיֹום גֹו' ראׁשֿחדׁש,33הּׁשליׁשי על ׁשּקאי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

למּתןּֿתֹורה) (ההקּדמה סיני למדּבר ּביאתם ׁשל הּׁשּיכּות מהי מּובן, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשאינֹו

הּזה", "ּבּיֹום ּבּלׁשֹון זה ּבכתּוב ראׁשֿחדׁש נקרא לּמה וגם ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹלראׁשֿחדׁש,

רז"ל  מאמר עלּֿפי הּזקן אדמֹו"ר ּכבֹודֿקדּוׁשת לּלבנה,34ּומבאר מֹונין יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ
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ב.28) פי"ט, ויק"ר יד.29)ראה לד, בראשית.30)תשא ר"פ ואילך).31)רש"י ג (סו, יתרו ר"פ א.32)תו"א יט, יתרו

ב.33) פו, שבת עה"פ. יתרו א.34)מכילתא כט, סוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'„‰Ó ˙Á‡ ‡Ó‚ec .˙B‡Ó‚ec ÈzL ‰Ê ÏÚ ‡È·Óe .ÌBÏLÂ¿»≈ƒ«∆¿≈¿»¿»««≈«

,"„Á‡"c,"אחד ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע NÚÂ"c‰שבפסוק Âw‰ ¿∆»««¿«¬≈
,"·BË,עצמה בקדושה B‡a˙תוספת ÌBÏLÂŒÒÁ dÙÈÏÁÓ Ì‡L∆ƒ«¬ƒ»«¿»¿

אחר"-¯' " מ"אחד" BÓÏBÚ˙ועושה ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰28‡Ó‚e„Â , ¬≈∆«¬ƒ»¿¿»
‰eÁzL˙ ‡Ï"c '¯‰Ó ‰iL¿ƒ»≈»¿…ƒ¿«¬∆

"¯Á‡ Ï-‡Ï29¯eÒ"c Âw‰ , ¿≈«≈««¿
"Ú¯Ó והיפך מרע התרחקות ≈»

ŒÒÁהקדושה, ÛÈÏÁÓ Ì‡L∆ƒ«¬ƒ«
'„a '¯‰ ˙‡ ÌBÏLÂ את והופך ¿»∆»¿

- ל"אחד" È¯ÁÓ·ה"אחר" ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬ƒ
˙BÓÏBÚ28. »

'„ ˙B‡ ÔÈaL L¯Ù‰‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿≈∆≈
Ô˙eÓ˙a '¯ ˙B‡Ï של בצורה ¿ƒ¿»»

האותיות, Ó‡na¯שתי ¯‡·Ó¿…»««¬»
„"eÈ dÏ LÈ '„ ˙B‡L ,ÌL»∆≈»
„"eÈ ˙B‡c ,‰È¯BÁ‡Ó≈¬∆»¿
ÏkÓ ‰pË˜ ÈÎ‰ ˙B‡ d˙BÈ‰Ï]ƒ¿»¬ƒ¿«»ƒ»
‰„e˜ ‡È‰L „ÚÂ ,˙Bi˙B‡‰»ƒ¿«∆ƒ¿»

ÏeËa‰ ÏÚ ‰¯BÓ [„·Ïa של ƒ¿«»««ƒ
הענווה  עניין העצמית, המציאות

‰e‡a¯והשפלות. ˙„e˜ e‰ÊÂ¿∆¿««≈
˜eÏÈÁa בהבדל'„ ˙B‡ ÔÈaL «ƒ∆≈

ÏÚ ˙B¯BÓ Ô‰ÈzML Û‡) '¯Ï¿«∆¿≈∆«
˙eiÚ‰ האותיות לשתי יש ולכאורה »¬ƒ

משותף  אחד תוכן B‡L˙הללו ,(∆
„"eÈ da ÔÈ‡L ÔÂÈkÓ ,'¯ƒ≈»∆≈»
ÔÈÚ ‡e‰ ,ÏeËa ÏÚ ‰¯Bn‰«»«ƒƒ¿«
ÔÂ˙‡Ó ‡È‰ ÔÎÏÂ ,˙eLi‰«≈¿»≈ƒ≈«¿»
‡LÈa ‡¯ËÒ ÏÚ e‡ÈÊÁ˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»ƒ»

אחרא לסטרא שייכות לה »¿ÔÈÚÂ)¿ƒויש
‡e‰ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc ˙eiÚ‰»¬ƒ¿ƒ¿»«¬»
˙eÎiL Ì‰Ï ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈»∆«»
˙B‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(˙e˜Ï‡Ï∆¡…«∆≈≈
„"eÈ da LiL ÔÂÈkÓ ,'„ƒ≈»∆≈»
ÔÈÚ ,ÏeËa ÏÚ ‰¯Bn‰«»«ƒƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ dlL ˙eiÚ‰»¬ƒ∆»ƒ¿«

ÏeËa‰.למעליותא ודלות עניות «ƒ
¯‡·Ó‰) ÏeËa‰ ÔÈÚ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈ƒ¿««ƒ«¿…»
CLÓ‰a ‡a ('Â ˜¯t ¯Ó‡na««¬»∆∆»¿∆¿≈
"Èe‚Ï Èp‚Ï È˙‡·"c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
בעולם  השכינה השראת היינו

.(¯Ó‡n‰ ˙eÏÏÎc ÔÎBz‰)«∆ƒ¿»««¬»

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ‰È‰iL ,‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ ˙ÎLÓ‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»««¿ƒ»¿«»∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈
,ÌÈBzÁza התחתון הזה בעולם השכינה והשראת התגלות ‰e‡שתהיה ««¿ƒ

‡˜Âc ÏeËa‰ ÏL ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ בעולם אלוקות להמשיך הדרך «¿≈»¬»∆«ƒ«¿»
ושפלות. ענווה האישית, והמציאות ה'ישות' ביטול ידי על «≈ÔÂÈkÓeƒהיא

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰¯Èc‰ ˙iNÚL∆¬ƒ««ƒ»ƒ«¿≈
ÏkM ‰Ó e‰Êc ,‰¯Bz‰«»¿∆«∆»
,‰¯Bz‰ ÏÈ·La ‡e‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe30 הכתוב על ¿«¬«««
ראשית, ב' אלוקים", ברא "בראשית

היא  הבריאה ÏÈ·Laƒ¿ƒשתכלית
È¯‰ ,˙ÈL‡¯ ˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿≈≈ƒ¬≈

‰Óc˜‰‰L ,Ô·eÓ וההכנה »∆««¿»»
ÔÈÚהראוייה  ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»ƒ¿«

Œ„B·k ¯‡·nL BÓÎe .ÏeËa‰«ƒ¿∆¿»≈¿
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˙Le„˜31ÏÚ ¿««¿«»≈«

˜eÒt‰32 למתן ההכנות על המדבר «»
‚B'תורה ÈLÈÏM‰ L„BÁa לצאת «∆«¿ƒƒ

סיוון, חודש מצרים, מארץ ישראל בני

,ÈÈÒ ¯a„Ó e‡a ‰f‰ ÌBia««∆»ƒ¿«ƒ»
Ï"Ê¯ eL¯„Â33L"הזה "ביום ¿»¿««∆

È‡w מכוון,L„ÁŒL‡¯ ÏÚ »≈«……∆
˙eÎiM‰ È‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡L∆≈»«ƒ««»

Ì˙‡Èa ÏL ביציאת ישראל בני של ∆ƒ»»
(‰‰˜Óc‰מצרים ÈÈÒ ¯a„ÓÏ¿ƒ¿«ƒ«««¿»»

,L„ÁŒL‡¯Ï (‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»¿……∆
L„ÁŒL‡¯ ‡¯˜ ‰nÏ Ì‚Â¿«»»ƒ¿»……∆
ÌBia" ÔBLla ‰Ê ·e˙Îa¿»∆«»«
˙Le„˜Œ„B·k ¯‡·Óe ,"‰f‰«∆¿»≈¿¿«
¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈«ƒ«¬«

Ï"Ê¯34Ï ÔÈBÓ Ï‡¯NÈ,‰·l ««ƒ¿»≈ƒ«¿»»
התאריכים  את מונים ישראל בני

מהלך  לפי המועדים את וקובעים

בזוהר  נאמר הלבנה ועל הירח,
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לי dlk izeg` ipbl iz`a

ּכלּום  מּגרמּה לּה לית הּבטּול.35ׁשהּלבנה ענין , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּדכמֹו למּתןּֿתֹורה, ּדראׁשֿחדׁש הּׁשּיכּות ְְְְִִֶַַַַָָֹֹוזֹוהי

היא  ראׁשֿחדׁש) (ענין הּמֹולד ּבׁשעת ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשהּלבנה

ויתרה  הּבטּול), ענין הּוא (ׁשּנקּודה ּבלבד ְְְְִִִִֵֶַַַָָָנקּודה

והסּתר  ּבהעלם היא הּמֹולד לפני רגע אׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּזֹו,

לא  (ּגם ּכלל מציאּות ּבבחינת ׁשאינּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלגמרי

ההקּדמה  ּגם ֿ זה עלּֿדר ּדנקּודה), ְְְִִֶֶֶַַַַָָָמציאּות

ענ  הּוא מה למּתןּֿתֹורה ּגםּֿכן וזהּו הּבטּול. ין ְְְִִֵֶַַַַַַָ

ׁשּמׁשה  לפי ּדוקא, מׁשה עלֿידי נּתנה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשהּתֹורה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבטּול, ּבתכלית והאיׁש36היה ְְְְִִִֶַַָָָָ

האדמה, ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד ענו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹמׁשה

עני  ענין הּוא ּדאֹות 37ענו הּבטּול ענין והּוא , ְְְְִִִִַַַָָָ

ׁשּלֹו הּבטּול ּומּצד וענּיּות, ּדּלּות מּלׁשֹון ְֲִִִִֶֶַַַַָּדל"ת

ּׁשּכל  מה ּגםּֿכן וזהּו עלֿידֹו. הּתֹורה ְְִֵֶֶַַַַָָָָנּתנה

נתנּבא  ּומׁשה ּב"ּכה", נתנּבאּו ְְְְְִִִִֵֶַַַֹֹהּנביאים

והמׁשכת 38ּב"זה" חכמה, ּבחינת הּוא "זה" , ְְְְְִֶֶַַַָָָ

מׁשה  נתנּבא ולכן הּבטּול, עלֿידי היא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחכמה

נקרא  ׁשראׁשֿחדׁש מה ּגםּֿכן וזהּו ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹֹּב"זה".

אֹור  הּוא "יֹום" הּזה", "ּבּיֹום ּבלׁשֹון זה ְְֶֶַַָָּבכתּוב

לעיל, ּכּנזּכר חכמה ּבחינת הּוא ו"זה" ְְְְְְִִִֵֶַַָָָוגלּוי,

ועלֿידי  חכמה. ּדבחינת הּגלּוי הּוא הּזה" ְְְְְִִִֵֶַַַַָָו"יֹום

לעיל, ּכּנזּכר הּבטּול על ׁשּמֹורה ראׁשֿחדׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹענין

חכמה. ּדבחינת הּגלּוי הּזה", "ּבּיֹום ְְֲִִִֶֶַַַַַָָנעׂשה

‰p‰Â,למּתןּֿתֹורה ההכנה (ׁשהּוא הּבטּול ענין ¿ƒ≈ְְֲִִֶַַַַַָָָ

הּקּוין  ג' ּבכל להיֹות צרי לעיל) ְְְְִִִִֵַַַָָָּכּנזּכר

חסדים' ּוגמלּות עבֹודה ּתֹורה 39ּד'תֹורה, ּדהּנה . ְְְֲֲִִִֵָָָָ

היא  מּלמעלה וההמׁשכה מּלמעלה, המׁשכה ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָהיא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּבטל, למי וקדֹוׁש40ּדוקא מרֹום ְְְְִֵֶֶַָָָָָ

לימּוד  ׁשּלכן רּוח. ּוׁשפל ּדּכא ואת ְְְִֵֶֶֶַַַָָאׁשּכֹון,

ׁשּלֹומד, מי יׁש ּבבחינת לא להיֹות צרי ְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהּתֹורה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכעֹונה 41רק ,אמרת לׁשֹוני ּתען ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
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ועוד.35) א. רטו, ח"ב ב. רמט, ב. לג, ח"א ג.36)זהר יב, באוה"ת 37)בהעלותך הובא רפ"א. הענוה שער חכמה ראשית

ב. ו, מטות.38)בראשית ר"פ ופירש"י ג.39)ספרי סז, שם תו"א טו.40)ראה נז, קעב.41)ישעי' קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏ ‰·l‰L עצמה משל לה מקבלת ÌeÏk35אין והיא ∆«¿»»≈»ƒ«¿»¿

השמש, מאור שלה האור ‰ÏeËaאת ÔÈÚ כדי עד ביותר, עמוק באופן ƒ¿««ƒ
עצמה. משל כלום לה שאין כך

‰·l‰L BÓÎc ,‰¯BzŒÔzÓÏ L„ÁŒL‡¯c ˙eÎiM‰ È‰BÊÂ¿ƒ««»¿……∆¿««»ƒ¿∆«¿»»
ŒL‡¯ ÔÈÚ) „ÏBn‰ ˙ÚLaƒ¿««»ƒ¿«…

L„Á ומתחיל 'נולד' הירח שבו היום …∆
מחדש  e˜„‰לגדול ‡È‰ קטנה ) ƒ¿»

ÔÈÚ ‡e‰ ‰„e˜pL) „·Ïaƒ¿«∆¿»ƒ¿«
ÏeËa‰ המתפשט לדבר בניגוד «ƒ

ביטוי  נותן הוא ובכך ולרוחב לאורך

‡L¯למציאותו  ,BfÓ ‰¯˙ÈÂ ,(ƒ≈»ƒ¬∆
„ÏBn‰ ÈÙÏ Ú‚¯ הלבנה של ∆«ƒ¿≈«»

חודש בראש ÌÏÚ‰aמחדש ‡È‰ƒ¿∆¿≈
˙ÈÁ·a dÈ‡L È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰Â¿∆¿≈¿«¿≈∆≈»ƒ¿ƒ«

Ìb) ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ אפילו‡Ï ¿ƒ¿»«…
(‰„e˜c ˙e‡ÈˆÓ שמדגיש מה ¿ƒƒ¿»

הביטול, עניין את יותר »ŒÏÚעוד
‰Óc˜‰‰ Ìb ‰ÊŒC¯c וההכנה ∆∆∆«««¿»»

ÔÈÚהראויה ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓÏ¿««»ƒ¿«
.ÏeËa‰«ƒ

ÔkŒÌb e‰ÊÂעל הפנימי Ó‰הטעם ¿∆«≈«
‰z ‰¯Bz‰M לבני נמסרה ∆«»ƒ¿»

Âc˜‡,ישראל ‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆«¿»
˙ÈÏÎ˙a ‰È‰ ‰LnL ÈÙÏ¿ƒ∆…∆»»¿«¿ƒ
·e˙kL BÓÎe ,ÏeËa‰36 «ƒ¿∆»

ÏkÓ „‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â¿»ƒ…∆»»¿…ƒ…
,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰»»»¬∆«¿≈»¬»»

ÈÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÂÚ37 שהרי »»ƒ¿«»ƒ
שפל  של מתחושה באה ות,הענווה

˙B‡c ÏeËa‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««ƒ¿
,˙eiÚÂ ˙elc ÔBLlÓ ˙"Ïc»∆ƒ¿««¬ƒ
לעיל, כנזכר למעליותא, עניות שהיא

‰z BlL ÏeËa‰ „vÓeƒ««ƒ∆ƒ¿»
ÔkŒÌb e‰ÊÂ .B„ÈŒÏÚ ‰¯Bz‰«»«»¿∆«≈
e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ ÏkM ‰Ó«∆»«¿ƒƒƒ¿«¿
‡a˙ ‰LÓe ,"‰k"a¿……∆ƒ¿«≈

"‰Ê"a38, משה "וידבר הכתוב על ¿∆
אשר  הדבר זה המטות... ראשי אל

שמשה  ז"ל חכמינו דרשו ה'" ציווה

שבו  לשון הוא ב"זה", נתנבא רבנו

ושאר  בבירור, שנראה לדבר מתייחסים

ה'" אמר "כה בלשון התנבאו הנביאים

מרחוק, שנראה לדבר מתייחסים שבו לשון הוא ÈÁa˙ו"כה" ‡e‰ "‰Ê"∆¿ƒ«

‰ÓÎÁ שמיעה בחינת שהיא מ'בינה' (בשונה מקרוב ראיה בחינת שהיא »¿»
ÔÎÏÂוגילוי ÎLÓ‰Â˙מרחוק), ,ÏeËa‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ¿«¿»««»¿»ƒ«¿≈«ƒ¿»≈

."‰Ê"a ‰LÓ ‡a˙ƒ¿«≈…∆¿∆
‰Ê ·e˙Îa ‡¯˜ L„ÁŒL‡¯L ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ על המדבר ¿∆«≈«∆……∆ƒ¿»¿»∆

תורה למתן "ÌBiaההכנות ÔBLÏa¿»«
ÈeÏ‚Â ¯B‡ ‡e‰ "ÌBÈ" ,"‰f‰«∆¿ƒ
והעלם), חושך שהוא לילה (לעומת

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ "‰Ê"Â¿∆¿ƒ«»¿»
"‰f‰ ÌBÈ"Â ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿«∆
.‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·c ÈeÏb‰ ‡e‰«ƒƒ¿ƒ«»¿»
L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿«……∆
¯kÊpk ÏeËa‰ ÏÚ ‰¯BnL∆∆««ƒ«ƒ¿»
,"‰f‰ ÌBia" ‰NÚ ,ÏÈÚÏ¿≈«¬∆««∆

‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·c ÈeÏb‰ וזו «ƒƒ¿ƒ«»¿»
תורה  למתן הראוייה וההכנה ההקדמה

הפנימית  והמשמעות התוכן גם (וזה

למעליותא, ועניות דלות ד', אות של

העניות  את המסמלת ר' מהאות בשונה

להלן). עוד שיתבאר וכפי רצויה, הלא

‡e‰L) ÏeËa‰ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««ƒ∆
¯kÊpk ,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Î‰‰«¬»»¿««»«ƒ¿»
'‚ ÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ (ÏÈÚÏ¿≈»ƒƒ¿¿»

ÔÈew‰'ה עבודת B˙'c¯‰,של ««ƒ¿»
'ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÓ‚e ‰„B·Ú39. ¬»¿ƒ¬»ƒ
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰¯Bz ‰p‰c של ¿ƒ≈»ƒ«¿»»

Ó‰ÎLÓ‰‰Âאלוקות ,‰ÏÚÓlƒ¿«¿»¿««¿»»
ÈÓÏ ‡˜Âc ‡È‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ«¿»¿ƒ

ÏËaL מתגאה ואינו לאלוקות ∆»≈
והמציאות  ה'ישות' את ומחשיב

שלו, e˙kL·העצמית BÓÎe40 ¿∆»
˙‡Â ,ÔBkL‡ LB„˜Â ÌB¯Ó»¿»∆¿¿∆

Áe¯ ÏÙLe ‡kc הקדושֿברוךֿהוא «»¿««
למעלה, ("אשכון") שכינתו את משרה

("מרום  ורוחניים עליונים בעולמות

בביטול  שהוא במי ולמטה וקדוש"),

רוח"). ושפל ("דכא ≈«∆ÔÎlLושפלות
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»»ƒƒ¿

„ÓBlL ÈÓ LÈ ˙ÈÁ·a ‡Ï לא …ƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈
של  תחושה לו יש שהלומד באופן

ומציאות, BÓkאלא ¯˜"ישות" «¿
·e˙kL41,E˙¯Ó‡ ÈBLÏ ÔÚz ∆»««¿ƒƒ¿»∆

זה  פסוק על ז"ל חכמינו ודרשו

הלימוד  אופן גם אלא עצמו התורה לימוד על רק לא היא הבקשה שמשמעות
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e"lyz'dלב ,hay 'g ,`a zyxt zay

הּקֹורא  ּבקו 42אחר ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה , ְְֵֶֶֶַַַַַַ

הּוא  הּצדקה ּדענין רּוח 43הּצדקה, להחיֹות ְְְְְֲִַַַַַָָָָ

ּבפרט, לצדקה ּבנֹוגע ׁשהּוא ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָׁשפלים.

ׁשּנקראֹות ע  הּמצֹות ּבכללּות ּגם הּוא לּֿדרֿזה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ

צדקה  להיֹות 44ּבׁשם צרי הּמצֹות ׁשּקּיּום , ְְְְִִִִֵֶַָָָ

הוי' מצֹות מקּים ׁשהּוא ּדוקא, ב ּבבטּול ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

מרּגיׁש ׁשהּוא הּתֹורה, ּבלימּוד הּבטּול ְְְְִִִֶַַַַָ[ּובדּוגמת

ּגם  הּוא ועלּֿדר ֿזה .["אמרת" היא ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה

הּוא  ׁשענינּה העבֹודה, ּבטּול 43ּבקו ּבחינת ְְְֲִִִֶַַָָָָ

הּתפּלה  ׁשעבֹודת מה ּדזהּו למעלה), ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ(מּלמּטה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדוקא, ּבבטּול להיֹות ּתפּלה 45צרי ְְְְְִִִִֶַָָָָ

אני, ואביֹון עני ּכי וענני, גֹו' הּטה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָלדוד

רז"ל  אּלא 46ּוכמאמר להתּפּלל עֹומדים אין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ

הכנעה  רׁש"י ּופרׁש ראׁש, ּכֹובד ְִִֵֵֶַַָָֹמּתֹו

ֿ 47וׁשפלּות  ּכבֹוד ּׁשמבאר מה ּגםּֿכן וזהּו . ְְְְְִֵֵֶֶַַָ

ו') (ּפרק ּבּמאמר אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְֲִִֶֶַַַַָָקדּוׁשת

הּתֹורה  לימּוד ּדבענין הּקּוין, ג' ּבכל הּבטּול ְְְְִִִִִִַַַַַַָָענין

רז"ל  ּׁשאמרּו מה מביא ּבגּסי 48- ּתמצא לא ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

להיֹות  צרי הּתֹורה לימּוד ּכי כּו', ְִִִִַַָָָהרּוח

מרּבֹו, המקּבל הּתלמיד ּוכמֹו הּבטּול, ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַּבתכלית

ּבתכלית  ּבטל להיֹות צרי ההׁשּפעה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבעת

מר  נֹוטפֹות -49(ׂשפתֹותיו לתפּלה ּבנֹוגע וכן ,( ְְְְְִִִֵֵַָָֹ

ה' ה ּטה לדוד, ּתפ ּלה ּׁשּכת ּוב מה  ּבּמאמר  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמביא

"הּטה  ׁשהּבּקׁשה אני, ואביֹון עני ּכי וענני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאזנ

וגם  אני", ואביֹון ּד"עני לפי היא וענני" ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָגֹו'

ׁשם  מרּמז הּמצֹות, ּכללּות - חסדים ּדֿגמילּות ּבּקו להיֹות ׁשּצרי ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻהּבטּול

עצמֹו, את לצמצם צרי ּכבד מּׂשא להגּביּה ׁשּבכדי הּתנּועה, ּדכח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבּמׁשל
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ואילך).ב] סע"ב (ה, בראשית באוה"ת וכדאיתא

ב.42) לח, סוכה שם.43)ע"ד פ'44)תו"א לקו"ת ג. סג, בשלח ג. מב, מקץ ב. כז, וישב תו"א גם וראה שם. יתרו תו"א

א. לח, שה"ש ג. כג, א.45)ראה פו, ב.46)תהלים ל, (סה"מ 47)ברכות ושפלות" "הכנעה רש"י בשם בדא"ח בכ"מ כ"ה

ביאור  לתוספת ובאה "ושפלות", תיבת אין לפנינו בפרש"י אבל ועוד), .203 ע' תש"ז צד. ע' ריש תרע"ח קצד. ס"ע תרס"ה

וש"נ]. .18 הערה 69 ע' חל"ד לקו"ש שם. ותש"ז תרע"ח בסה"מ הערה [ראה ההכנעה א.48)ענין נה, ראה 49)עירובין

ב. ל, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהוא  והרגשה הכרה מתוך בביטול, יהיה אלא וישות גאוה יחוש לא שהלומד

רק אלא עצמו משל דבר שום אומר ואינו ה' דבר את ‡Á¯אומר ‰BÚk¿∆««
‡¯Bw‰42‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ כך , התורה, בקו ביטול להיות שצריך כשם «≈¿«∆∆∆

‡e‰ ‰˜„v‰ ÔÈÚc ,‰˜„v‰ Â˜a Ìb ‡e‰43Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï «¿««¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¬«
ÌÈÏÙL.בביטול הנמצאים אלו ¿»ƒ

‰˜„ˆÏ Ú‚Ba ‡e‰L BÓÎe¿∆¿≈«ƒ¿»»
Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,Ë¯Ùaƒ¿»«∆∆∆«
˙B‡¯˜pL ˙Bˆn‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«ƒ¿∆ƒ¿»

‰˜„ˆ ÌLa44ÌeiwL , ¿≈¿»»∆ƒ
ÏeË·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙Bˆn‰«ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ

,‡˜Âc מצוות מקיים אדם וכאשר «¿»
והרגשה  בהכרה חדור להיות צריך הוא

'ÈÂ‰ ˙BˆÓ Ìi˜Ó ‡e‰L ב ∆¿«≈ƒ¿¬»»
„eÓÈÏa ÏeËa‰ ˙Ó‚e„·e]¿¿««ƒ¿ƒ
LÈb¯Ó ‡e‰L ,‰¯Bz‰«»∆«¿ƒ
E˙¯Ó‡" ‡È‰ ‰¯Bz‰L" ∆«»ƒƒ¿»∆
הקדושֿברוךֿהוא  של ].אמרתו

Â˜a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿«
,‰„B·Ú‰,התפילה עבודת »¬»

‡e‰ dÈÚL43ÏeËa ˙ÈÁa ∆ƒ¿»»¿ƒ«ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ) התבטלות ƒ¿«»¿«¿»

האדם  מצד שתחילתה ),לאלוקות
‰lÙz‰ ˙„B·ÚL ‰Ó e‰Êc¿∆«∆¬««¿ƒ»
,‡˜Âc ÏeË·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ«¿»

·e˙kL BÓÎe45„Â„Ï ‰lÙz ¿∆»¿ƒ»¿»ƒ
,ÈÚÂ 'B‚ ‰h‰ שבגללו והטעם «≈«¬≈ƒ

יענה  שהקדושֿברוךֿהוא דוד מבקש

הוא ‡È,לתפילתו ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èkƒ»ƒ¿∆¿»ƒ
הביטול, היינו העניות, מפני

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe46ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ¿«¬«««≈¿ƒ
„·Bk CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆»ƒ∆
‰ÚÎ‰ È"L¯ L¯Ùe ,L‡…̄≈≈«ƒ«¿»»

˙eÏÙLÂ47 הראוייה ההכנה וזו ¿ƒ¿
לתפלה.

¯‡·ÓM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿»≈
ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k¿¿«ƒ¿»ƒ
('Â ˜¯t) ¯Ó‡na ¯"BÓ„‡«¿««¬»∆∆

ÏeËa‰ ÔÈÚלאלוקות האדם ‰ÔÈewשל '‚ ÏÎa,תורה של האמורים ƒ¿««ƒ¿»««ƒ
חסדים, וגמילות Ó‰עבודה ‡È·Ó - ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ÔÈÚ·cƒ¿ƒ¿«ƒ«»≈ƒ«

Ï"Ê¯ e¯Ó‡M48‡ˆÓz ‡Ï התורה'eÎ Áe¯‰ Èq‚a שהם ∆»¿««…ƒ»≈¿«≈»«
‰ÏeËaבעליֿגאווה, ˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ Èkƒƒ«»»ƒƒ¿¿«¿ƒ«ƒ

הלומד, ‰ÈÓÏz„מצד BÓÎe¿««¿ƒ
Ïa˜Ó‰ ולומד˙ÚaL ,Ba¯Ó «¿«≈≈«∆¿≈

ˆ¯CÈמהרב‰‰ÚtL‰קבלת ««¿»»»ƒ
ÈÏÎ˙a˙התלמיד  ÏËa ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿«¿ƒ

¯Ó ˙BÙËB ÂÈ˙B˙ÙN)49 ƒ¿»¿…
חכם  "תלמיד ז"ל: חכמינו כמאמר

נוטפות  שפתותיו ואין רבו לפני שיושב

שושנים  שפתותיו שנאמר תכוינה, מר

'מֹור  תקרי אל - עובר מור נוטפות

תקרי  אל עובר', 'מר אלא ֵַעֹובר'

ׁששֹונים  אלא Ú‚Ba'שֹושנים' ÔÎÂ ,( ִֶ¿≈¿≈«
‰Ó ¯Ó‡na ‡È·Ó - ‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»≈ƒ««¬»«
'‰ ‰h‰ ,„Â„Ï ‰lÙz ·e˙kM∆»¿ƒ»¿»ƒ«≈
ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk ÈÚÂ EÊ‡»¿¿«¬≈ƒƒ»ƒ¿∆¿
'B‚ ‰h‰" ‰Lwa‰L ,È‡»ƒ∆««»»«≈
ÈÚ"c ÈÙÏ ‡È‰ "ÈÚÂ«¬≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

,"È‡ ÔBÈ·‡Â,לעיל Ì‚Âכמבואר ¿∆¿»ƒ¿«
Âwa ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÏeËa‰«ƒ∆»ƒƒ¿««
˙eÏÏk - ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚cƒ¿ƒ¬»ƒ¿»

ÌL Ên¯Ó ,˙Bˆn‰ במאמר «ƒ¿¿À»»
È„ÎaL ,‰Úez‰ ÁÎc ÏLna«»»¿…««¿»∆ƒ¿≈

CÈ¯ˆ „·k ‡OÓ dÈa‚‰Ï האדם ¿«¿ƒ««»»≈»ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÏ המציאות ואת ¿«¿≈∆«¿

לשון  (וזה במשימה ולהתרכז שלו

של  הביטול לעניין בהמשך המאמר,

מההכנה  בזה "והמשל לרבו: התלמיד

משא, איזה להגביה התנועה בכוח

כלל, הכנה צריכה אינה קלה דמשא

יצמצם  אשר מה כל הנה כבדה ומשא
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לג dlk izeg` ipbl iz`a

ּכי  הּמצֹות. ׁשּבקּיּום הּבטּול ענין מרּמז ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבזה

וענין  ּגׁשמּיים, ּבדברים מלּוּבׁשֹות ְְְְְְִִִִִִַַַָָהּמצֹות

ּדבר  הּוא יהּודי) (אצל ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִִֵֶַַַָָההתלּבׁשּות

הּתנּועה, ּדכח ּבּמׁשל ׁשּמרּמז מה וזהּו ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקׁשה.

לצמצם  צרי ּכבד מּׂשא להגּביּה ׁשּבכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדכמֹו

הּמצֹות  ּבקּיּום ּגם הּוא עלּֿדרֿזה עצמֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַַאת

להיֹות  ׁשּצרי ּכבד) מּׂשא ּדּוגמת ְְִִֵֶֶַַָָָ(ׁשהּוא

ְִּבבטּול.

(ׁשּבאחֹורי p‰Â‰ד) יּו"ד ּדאֹות הּבטּול ּבענין ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֶַַַ

וזהֿלׁשֹונֹו: ּבּמאמר, מבאר ְְְֲֵֶֶַַַָָָהּדל"ת)

ּגרמּה ואזעירת הּבטּול על מֹורה יּו"ד ,50ּדאֹות ְְְְִִַַַַַָָ

ּכלּום. מּגרמ ּה לּה ּדלית ּדאצילּות, מלכּות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָוהינּו

לּה ּדלית הענין ׁשּמֹוסיף ּבזה הּכּונה לֹומר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש

אף  ּגרמּה, ּדאזעירת הענין ּכי ּכלּום, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָמּגרמּה

איזֹו עדין נׁשאר מּכלֿמקֹום  ּבטּול, ּבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַַָָׁשהּוא

ּבאֹופן  היא ׁשהּמציאּות (ורק ְְְְִִִֶֶַַמציאּות

מּגרמּה לּה ּדלית הענין מֹוסיף ולכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּד'אזעירת'),

ּבתכלית  ׁשם) הּמאמר (ּכלׁשֹון ׁשהיא ְְְְֲִִִֶַַַָָּכלּום,

ּׁשּכתב  מה עלּֿפי זה ויּובן והּׁשפלּות. ְְְִִִֶֶַַַַַָָהּבטּול

הּזהר' ּב'באּורי האמצעי אדמֹו"ר ּבענין 51כ"ק ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּבת  לא א היא, אבי ּבת אחֹותי אמנה ְְֲִִִַַַַָָָֹ"וגם

ּבאה 52אּמי" ריקן' ּד'כלי הּבטּול ׁשּבחינת , ְְִִִִִִֵֶַַָָָ

מההתּבֹוננּות  ּכי ּדוקא. ('אבי') החכמה ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָמּבחינת

ּבבחינת  ההתּפעלּות נעׂשה ('אּמי') ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָּד'בינה'

ּבא  ריקן' ּד'כלי הּבטּול וענין ורעׁש, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָהתלהבּות

הּׁשפלּות  ענין הּוא ּדחכמה ׁשההתּפעלּות ּדוקא, ('אבי') החכמה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָמּבחינת

ההתּפעלּות  ׁשּגם מּובן, והּנה וכל. מּכל עצמֹו את ּולבּטל עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹלהניח

אּמי" "ּבת ׁשּגם מּכיון ּד'בינה', מההתּבֹוננּות ׁשּבאה ורעׁש התלהבּות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבבחינת

ׁשּיהיה  הּקדּוׁשה ענין "ּכל ׁשהרי ּבטּול, ּבבחינת היא ּדקדּוׁשה, ּבחינה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיא

ּבתכלית" ּבטּול והה 53ּבבחינת מה , רק הּוא אבי" ל"בת אּמי" "ּבת ׁשּבין פרׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ׁש'ּבינה' מּכיון ּכי ּבתכלית. ּבטּול ּבבחינת אינּה מהּבינה הּנֹולדה ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשההתּפעלּות

היא  מּמּנה הּנֹולדת ההתּפעלּות ּגם לכן מציאּות, ּבחינת והּׂשגה, הבנה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהיא
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e"lyz'dלד ,hay 'g ,`a zyxt zay

החכמה  מּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן רעׁש. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבבחינת

ׁשהּבטּול  והינּו ּבתכלית, ּבטּול לידי ּבא ְְְְִִִִֵֶַַַָהּוא

ּבחינת  (ׁשהּוא ּד'בינה' ההתּבֹוננּות עלֿידי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהּבא

ּבלבד, חיצֹונּיּות ּבבחינת הּוא והתּפעלּות) ְְְְֲִִִִִִַַַַַרעׁש

ּבחׁשאי) (ׁשהּוא ּד'חכמה' הּבטּול ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבעצם  ּבטל ׁשהּוא עצמי' 'ּבטּול ּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא

לּה ּדלית הענין ּבּמאמר ׁשמדּיק מה וזהּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָמהּותֹו.

מּכיון  ּכי הּבטּול, ּתכלית ּבחינת ּכלּום, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָמּגרמּה

מדּיק  לכן ּכּנ"ל, ּדרגֹות ּכּמה יׁשנן ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבבטּול

ּבטּול  הּוא ּכאן המבאר ד') (ּדאֹות ְְִִֶַַָָֹׁשהּבטּול

מהּבטּול  ּגם יֹותר נעלה ּבטּול (ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַּבתכלית

ּבטּול  ׁשעלֿידי לקּמן). ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּד'חכמה',

ׁשפע  ּגם לקּבל ּכלי נעׂשה הּוא ּדוקא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָּכזה

ּבּמׁשל  ׁשּמבאר ּוכמֹו ּכלל, אליו ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּבאיןֿער ֹו

ּבבחינת  הּוא ׁשהּתלמיד ׁשעלֿידי ותלמיד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַּדרב

הּבטּול  ּבתכלית לגמרי, ּבמציאּות ְְְְְִִִִִֵַַַּבטּול

אמּתית  לקּבל ּכלי הּוא ּדוקא אז ְְְְְֲִִִִֵַַַָָוהּׁשפלּות,

הרב. ְַַַָָהׁשּפעת

ּכבֹודֿקדּוׁשת ÔÈÚ‰Âה) ׁשּמבאר ּכמֹו הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֵֶַָ

ּב'אֹור  צדק' ה'צמח ְְֶֶֶַַַאדמֹו"ר

הרב,54הּתֹורה' ׁשפע לקּבל הּתלמיד ׁשּבטּול , ְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

לּתלמיד, להׁשּפיע ּבכדי הרב ּבטּול ּבדּוגמת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָהּוא

ׁשּבערּכֹו, לתלמיד ׂשכל מׁשּפיע הרב ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדכאׁשר

ׂשכלֹו, את קצת לצמצם צרי אז ׁשּגם הגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנה

 ֿ מה עצמֹו. את להּניח צרי אינֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָמּכלֿמקֹום

ׁשאינֹו לתלמיד ׂשכל להׁשּפיע ּכׁשרֹוצה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּׁשאיןּֿכן

כּו'. עצמּותֹו ּכל ּולצמצם הּצד על עצמּותֹו להּניח צרי הּוא אז ּכלל, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּבער

(אף וע  ׁשּבערּכֹו הׁשּפעה לקּבל ׁשּבכדי הּתלמיד, לבטּול ּבנֹוגע הּוא לּֿדרֿזה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

הּבטּול, ּבתכלית להיֹות צרי אינֹו מּכלֿמקֹום) ּבבטּול, להיֹות צרי אז ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּגם

ׁשהרב  ּכמֹו הּנה ּכלל, ּבערּכֹו ׁשאינֹו הׁשּפעה לקּבל ּבכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבּתלמיד  ּגם הּוא עלּֿדרֿזה לעיל, ּכּנזּכר עצמּותֹו את להּניח צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָהּמׁשּפיע

לּפנים  הּפנים (ּכּמים ּבתכלית.55הּמקּבל ּבטּול ּבבחינת להיֹות ׁשּצרי ( ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
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ואילך.54) א'רנא ע' יט.55)מסעי כז, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÚ¯.הביטול את ולא המציאות את מבטא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשלמעשה «««∆≈≈

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ בלבד נקודה בבחינת שהיא כפי שכלית ‰e‡מהארה ƒ¿ƒ««»¿»
˙ÈÏÎ˙a ÏeËa È„ÈÏ ‡a,החכמה אור מהארת eÈ‰Âהנובע »ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿

˙ÈÁa ‡e‰L) '‰È·'c ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a‰ ÏeËa‰L∆«ƒ«»«¿≈«ƒ¿¿¿ƒ»∆¿ƒ«
‡e‰ (˙eÏÚt˙‰Â LÚ¯ ביטול ««¿ƒ¿«¬

„·Ïa ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁ·a ולא ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«
שבעומק  (וייתכן ופנימי עמוק ביטול

לחלוטין), בטל אינו »Œ‰Óהדברים
'‰ÓÎÁ'c ÏeËa‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒ¿»¿»

È‡LÁa ‡e‰L) ללא בשקט, ∆«¬«
'ÏeËaרעש  ˙ÈÁa ‡e‰ (¿ƒ«ƒ

ÌˆÚa ÏËa ‡e‰L 'ÈÓˆÚ«¿ƒ∆»≈¿∆∆
B˙e‰Ó,מוחלט ביטול הוא והביטול «

במציאות'. 'ביטול

¯Ó‡na ˜i„ÓL ‰Ó e‰ÊÂ לגבי ¿∆«∆¿«≈««¬»
המלכות ספירת של «¿ÔÈÚ‰»ƒהביטול

,ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc¿≈»ƒ«¿»¿
,ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz ˙ÈÁa,וכאמור ¿ƒ««¿ƒ«ƒ

המלכות  שספירת בכך מסתפק אינו

את  שמקטינה משום הביטול ענין היא

ÔLÈעצמה ÏeË·aL ÔÂÈkÓ Èkƒƒ≈»∆¿ƒ∆¿»
˜i„Ó ÔÎÏ ,Ï"pk ˙B‚¯c ‰nk«»¿»««»≈¿«≈
¯‡·Ó‰ ('„ ˙B‡c) ÏeËa‰L∆«ƒ¿«¿…»

Ô‡k באות הנרמזת והשפלות הענווה »
(e‰L‡ד' ˙ÈÏÎ˙a ÏeËa ‡e‰ƒ¿«¿ƒ∆

‰ÏÚ ÏeËaופנימי BÈ˙¯עמוק ƒ«¬∆≈
'‰ÓÎÁ'c ÏeËa‰Ó Ìb«≈«ƒ¿»¿»
נקודה  בבחינת היא כי ביטול שמסמלת

Ôn˜Ï).בלבד, ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿«»
‡˜Âc ‰Êk ÏeËa È„ÈŒÏÚL עד ∆«¿≈ƒ»∆«¿»

עצמו  משל כלום לו שאין כך כדי

‡e‰ לאלוקות המתבטל האדם

ÈÏk ‰NÚ ראויÏa˜Ï מלמעלה «¬∆¿ƒ¿«≈
ÂÈÏ‡ CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÚÙL Ìb«∆«∆¿≈¬≈»
ÏLna ¯‡·nL BÓÎe ,ÏÏk¿»¿∆¿»≈«»»
È„ÈŒÏÚL ,„ÈÓÏ˙Â ·¯c¿«¿«¿ƒ∆«¿≈
ÏeËa ˙ÈÁ·a ‡e‰ „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙ÈÏÎ˙a ,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ

,˙eÏÙM‰Â ÏeËa‰ ביטול רק ולא «ƒ¿«ƒ¿
Ïa˜Ïמועט  ÈÏk ‡e‰ ‡˜Âc Ê‡»«¿»¿ƒ¿«≈

·¯‰ ˙ÚtL‰ ˙ÈzÓ‡ גם ¬ƒƒ«¿»«»«
שלו. לדרגה שבאיןֿערוך השפעה

¯‡·nL BÓk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»¿∆¿»≈

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k54, ¿¿««¿«∆«∆∆¿«»
ÏeËaLשל מנת ‰ÈÓÏz„המציאות ‰e‡על ,·¯‰ ÚÙL Ïa˜Ï ∆ƒ««¿ƒ¿«≈∆«»«

·¯‰ ÏeËa ˙Ó‚e„a עצמו את ומשפיל ויורד שלו המציאות את המבטל ¿¿«ƒ»«
„ÈÓÏ˙Ï ÏÎN ÚÈtLÓ ·¯‰ ¯L‡Îc ,„ÈÓÏzÏ ÚÈtL‰Ï È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒ«««¿ƒ¿«¬∆»««¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ

Bk¯ÚaL שיש כזו ברמה לו תלמיד ∆¿∆¿
הרב, של לדרגה ושייכות ≈p‰ƒ‰קשר
CÈ¯ˆ Ê‡ ÌbL Ì‚‰ הרב ¬«∆«»»ƒ
,BÏÎN ˙‡ ˙ˆ˜ ÌˆÓˆÏ סוף כי ¿«¿≈¿»∆ƒ¿

הרב  בין הערך וריחוק פער יש סוף

את  לקלוט יכול לא והתלמיד לתלמיד,

הרב, אצל שהוא כפי הרב «ŒÏkÓƒשכל
CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌB˜Ó הרבÁÈp‰Ï »≈»ƒ¿«ƒ«

BÓˆÚ את ‡˙ ולבטל הצידה ∆«¿
לגמרי. שלו ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמציאות

‰ˆB¯LkהרבÏÎN ÚÈtL‰Ï ¿∆∆¿«¿ƒ«≈∆
ÏÏk C¯Úa BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ∆≈¿≈∆¿»

הרב, ÁÈp‰Ïלגבי CÈ¯ˆ ‡e‰ Ê‡»»ƒ¿«ƒ«
Ïk ÌˆÓˆÏe „v‰ ÏÚ B˙eÓˆÚ«¿«««¿«¿≈»

'eÎ B˙eÓˆÚ.מאד גדול בצמצום «¿
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
È„ÎaL ,„ÈÓÏz‰ ÏeË·Ï¿ƒ««¿ƒ∆ƒ¿≈
Û‡) Bk¯ÚaL ‰ÚtL‰ Ïa˜Ï¿«≈«¿»»∆¿∆¿«
ÏeË·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ê‡ ÌbL∆«»»ƒƒ¿¿ƒ

קבלה, של ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ)וב'תנועה'
˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒƒ¿¿«¿ƒ
È„Îa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÏeËa‰«ƒ«∆≈≈ƒ¿≈

‰ÚtL‰ Ïa˜Ï נעלית שהיא מהרב ¿«≈«¿»»
‰p‰מאד ,ÏÏk Bk¯Úa BÈ‡L∆≈¿∆¿¿»ƒ≈

CÈ¯ˆ ÚÈtLn‰ ·¯‰L BÓk¿∆»«««¿ƒ«»ƒ
¯kÊpk B˙eÓˆÚ ˙‡ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«∆«¿«ƒ¿»
Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,ÏÈÚÏ¿≈«∆∆∆«
ÌÈnk) Ïa˜n‰ „ÈÓÏza««¿ƒ«¿«≈««ƒ

ÌÈtÏ ÌÈt‰55CÈ¯vL ( «»ƒ«»ƒ∆»ƒ
˙BÈ‰Ï התלמידÏeËa ˙ÈÁ·a ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

.˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ
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לה dlk izeg` ipbl iz`a

רז"ל  ּׁשאמרּו מה (ׁשם) מבאר רּבי 56ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּתלמּוד  מּנּה ּדלׁשּתּכח ּתעניתא מאה צם ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָזירא

ירּוׁשלמי, ּתלמּוד לקּבל ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַּבבלי,

ּבידֹו והיה ריקן ּכלי היה ׁשּכׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ"ׁשהמכּון,

הּׁשפע  לקּבל יכֹול היה לא הראׁשֹונים, ְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמהּׂשגֹות

ּבזה, הּכּונה לֹומר ויׁש יׂשראל". ּדארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעליֹון

זירא  רּבי ּׁשהּוצר מה מּובן אינֹו ּבפׁשטּות ְְְִִֵֵֶַַַַָָּכי

קֹודם  ּגם הרי ּדלכאֹורה, כּו', ּתעניתא מאה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָלצּום

ּגּופא  [ּדמּזה ּכדבעי הּבטּול אצלֹו היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלזה,

ׁשהיה  מּוכח הרי ּבבלי, ּתלמּוד והּׂשיג ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּלמד

הּבטּול  עלֿידי היא הּתֹורה הּׂשגת ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּבבטּול,

ׂשפתֹותיו  ׁשאין ּתלמיד ּכל אׁשר ועד ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדוקא,

מאה  לצּום הּוצר לּמה ּכן ואם כּו'], מר ְְְִֵֵַָָָָֹנֹוטפֹות

ּכבֹודֿקדּוׁשת  מבאר זה ועל כּו', ְְְְֲִֵֶַַַָָּתעניתא

ׁשהיה  הּוא ּבזה ׁשהמכּון צדק', ה'צמח ְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻאדמֹו"ר

הראׁשֹונֹות. מהּׂשגֹות ּגם ריקן' 'ּכלי להיֹות ְְִִִִֵֵַַָָָָצרי

צרי יֹותר, נעלה אֹור לקּבל ׁשּבכדי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּדמּכיון

ׁשּיּוכל  ּבכדי לכן יֹותר, ּגדֹול ּבבטּול ְְְִִִֵֵֵֶַָָלהיֹות

נעלה  [ׁשהּוא יׂשראל ּדארץ עליֹון הּׁשפע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָלקּבל

ׁשהיה  הּבטּול מסּפיק היה לא ,[ְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבאיןֿערֹו

ּתעניתא, מאה לצּום והּוצר מּקֹודם, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאצלֹו

זה  ּובטּול האדם , ּדמציאּות ּבטּול הּוא ְִִִִֶֶָָָׁשּצֹומֹות

ּדלׁשּתּכח  ּגם להיֹות והּוצר עדין, מסּפיק ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַאינֹו

רק  לא להיֹות ׁשּצרי (הינּו, ּבבלי ּתלמּוד ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹמּנּה

הּׂשגתֹו ּבטּול ּגם ּכיֿאם ּבכלל, מציאּותֹו ְְִִִִִִַַָָָּבטּול

אמּתי  ׁשּזהּו ריקן',הּקֹודמת), ּד'כלי הענין ת ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

וזהּו הראׁשֹונֹות. מההּׂשגֹות ּגם 'ריקן' הּוא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָאׁשר

ּבחינת  ּכי היא", אבי ּבת "אחתי ענין ְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּגםּֿכן

ּכמבאר  ּבינה, מּבחינת ולא ּדוקא החכמה מּצד נמׁש לעיל, הּנזּכר ריקן' ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ'ּכלי

ׁשם. הּתֹורה' ְַָָּב'אֹור

‰p‰Â ההׁשּפעה לקּבל ׁשּבכדי למעלה, ּבהׁשּפעה ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּוכמֹו ּדוקא. הּבטּול עלֿידי הּוא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּדבחינה
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א.56) פה, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(ÌL) ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂÏ"Ê¯ e¯Ó‡M ‰Ó56 האמורא ¯Èaעל ¿«ƒ∆¿»≈»«∆»¿«««ƒ

‡¯ÈÊישראל לארץ מבבל עלייתו ÈÚz˙‡שלקראת ‰‡Ó Ìˆ מאה ≈»»≈»«¬ƒ»
dpÓתעניות ÁkzLÏcממנו שישתכח מנת È„kעל ,ÈÏ·a „eÓÏz ¿ƒ¿««ƒ≈«¿«¿ƒ¿≈

‰È‰ ‡lLkL ,ÔeÎÓ‰L" ,ÈÓÏLe¯È „eÓÏz Ïa˜Ï ÏÎeiL∆«¿«≈«¿¿«¿ƒ∆«¿À»∆¿∆…»»
Ô˜È¯ ÈÏkלחלוטיןB„Èa ‰È‰Â ¿ƒ≈»¿»»¿»

ÌÈBL‡¯‰ ˙B‚O‰Ó שהשיג מה ≈«»»ƒƒ
בבלי, ÏBÎÈבתלמוד ‰È‰ ‡Ï…»»»

ı¯‡c ÔBÈÏÚ‰ ÚÙM‰ Ïa˜Ï¿«≈«∆«»∆¿¿∆∆
."Ï‡¯NÈƒ¿»≈

Èk ,‰Êa ‰ek‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«««»»»∆ƒ
‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ˙eËLÙa¿«¿≈»«
ÌeˆÏ ‡¯ÈÊ Èa¯ C¯ˆe‰M∆¿««ƒ≈»»

'eÎ ‡˙ÈÚz ‰‡Ó להיות כדי ≈»«¬ƒ»
הירושלמי, התלמוד את לקלוט 'כלי'

Ì„B˜ Ìb È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈«∆
,‰ÊÏ בלימוד ועסק בבבל היה כאשר ¿∆

בבלי, ‰ÏeËaתלמוד BÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿«ƒ
ÈÚ·„kלהיות שצריך [fÓc‰כפי ƒ¿»≈¿ƒ∆
‡Ùeb עצמו‚ÈO‰Â „ÓlL »∆»«¿ƒƒ

,ÈÏ·a „eÓÏz עד נעלית בהשגה «¿«¿ƒ
צריך  היה אותה לשכוח שכדי כך כדי

צומות, מאה ÁÎeÓלצום È¯‰¬≈»
˙‚O‰ È¯‰L ,ÏeË·a ‰È‰L∆»»¿ƒ∆¬≈«»«
ÏeËa‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ«¿≈«ƒ
„ÈÓÏz Ïk ¯L‡ „ÚÂ ,‡˜Âc«¿»¿«¬∆»«¿ƒ
¯Ó ˙BÙËB ÂÈ˙B˙ÙN ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»¿…

'eÎ שהובא ז"ל חכמינו כמאמר

‰C¯ˆeלעיל  ‰nÏ Ôk Ì‡Â ,[¿ƒ≈»»¿«
ÏÚÂ ,'eÎ ‡˙ÈÚz ‰‡Ó ÌeˆÏ»≈»«¬ƒ»¿«
˙Le„˜Œ„B·k ¯‡·Ó ‰Ê∆¿»≈¿¿«
,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆
‰È‰L ‡e‰ ‰Êa ÔeÎÓ‰L∆«¿À»»∆∆»»
Ìb 'Ô˜È¯ ÈÏk' ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ≈»«

˙BBL‡¯‰ ˙B‚O‰Ó ולהגיע ≈«»»ƒ
נעלה. יותר הרבה «≈ÔÂÈkÓc¿ƒלביטול

‰ÏÚ ¯B‡ Ïa˜Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«≈«¬∆
ÏeË·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,¯˙BÈ≈»ƒƒ¿¿ƒ

,¯˙BÈ ÏB„b לעיל המבואר דרך ועל »≈
הפער  שכאשר ותלמיד מרב במשל

הביטול  אזי באיןֿערוך, הוא ביניהם

'ביטול  מוחלט, ביטול הוא הנדרש

ÏÎeiLבמציאות' È„Îa ÔÎÏ רבי »≈ƒ¿≈∆«
ı¯‡cזירא ÔBÈÏÚ ÚÙM‰ Ïa˜Ï¿«≈«∆«∆¿¿∆∆

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚ ‡e‰L] Ï‡¯NÈ בבבל שיש השפע Ï‡לגבי ,[ ƒ¿»≈∆«¬∆¿≈¬…
Ì„BwÓ BÏˆ‡ ‰È‰L ÏeËa‰ ˜ÈtÒÓ ‰È‰ ועסק בבבל כשהיה »»«¿ƒ«ƒ∆»»∆¿ƒ∆

בבלי, תלמוד ‰e‡בלימוד ˙BÓBvL ,‡˙ÈÚz ‰‡Ó ÌeˆÏ C¯ˆe‰Â¿¿«»≈»«¬ƒ»∆
‰Ê ÏeË·e ,Ì„‡‰ ˙e‡ÈˆÓc ÏeËaכשלעצמן הצומות ‡BÈשל ƒƒ¿ƒ»»»ƒ∆≈

˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰Â ,ÔÈ„Ú ˜ÈtÒÓ«¿ƒ¬«ƒ¿¿«ƒ¿
„eÓÏz dpÓ ÁkzLÏc Ìb«¿ƒ¿««ƒ≈«¿
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,eÈ‰) ÈÏ·a«¿ƒ«¿∆»ƒƒ¿
,ÏÏÎa B˙e‡ÈˆÓ ÏeËa ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿ƒƒ¿»
B˙‚O‰ ÏeËa Ìb Ì‡ŒÈkƒƒ«ƒ«»»
˙ÈzÓ‡ e‰fL ,(˙Ó„Bw‰«∆∆∆∆¬ƒƒƒ
‡e‰ ¯L‡ ,'Ô˜È¯ ÈÏÎ'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¬∆
˙B‚O‰‰Ó Ìb 'Ô˜È¯'≈»«≈««»

˙BBL‡¯‰ דבר שום בתוכו ואין »ƒ
לפני  שלו, הקודמת למציאות שקשור

ÔÈÚהביטול. ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿«
,"‡È‰ È·‡ ˙a È˙Á‡" הביטול ¬…ƒ«»ƒƒ

'אב' הנקראת לחכמה Èkƒשקשור
¯kÊp‰ 'Ô˜È¯ ÈÏk' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ≈»«ƒ¿»

ÏÈÚÏ,מאד גדול ביטול שהיא ¿≈
‡˜Âc ‰ÓÎÁ‰ „vÓ CLÓƒ¿»ƒ««»¿»«¿»

בלבד נקודה ÈÁaÓ˙שהיא ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ«
‰Èa הנקודה הסתעפות שהיא ƒ»

ורוחב, אורך ויש «…¿»Ók·‡¯לפרטים
.ÌL '‰¯Bz‰ ¯B‡'a¿«»»

‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â פעולת בדוגמת ¿ƒ≈«∆∆∆
מרב  השפעה לקבל כדי הביטול

להשגות  כלי להיות וכדי ותלמיד,

זירא רבי אצל שהיה כפי ‰e‡נעלות
,‰ÏÚÓÏ ‰ÚtL‰a Ìb ההשפעה «««¿»»¿«¿»

הנבראים  אל העליונה האלקית

Ïa˜Ïוהעולמות, È„ÎaL∆ƒ¿≈¿«≈
ÚÓlL ‰ÈÁ·c ‰ÚtL‰‰‰Ï ««¿»»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó השפעה תוספת ≈ƒ¿«¿¿
ההשתלשלות  סדר לפי מהרגיל יותר

ממדריגה  האלוקי האור השפעת של

‰ÏeËaלמדריגה È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ
התחתונים הנבראים «¿»Âc˜‡.של
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e"lyz'd ,hay 'g ,`a zyxt zay

החכמה  מּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן רעׁש. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבבחינת

ׁשהּבטּול  והינּו ּבתכלית, ּבטּול לידי ּבא ְְְְִִִִֵֶַַַָהּוא

ּבחינת  (ׁשהּוא ּד'בינה' ההתּבֹוננּות עלֿידי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהּבא

ּבלבד, חיצֹונּיּות ּבבחינת הּוא והתּפעלּות) ְְְְֲִִִִִִַַַַַרעׁש

ּבחׁשאי) (ׁשהּוא ּד'חכמה' הּבטּול ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבעצם  ּבטל ׁשהּוא עצמי' 'ּבטּול ּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא

לּה ּדלית הענין ּבּמאמר ׁשמדּיק מה וזהּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָמהּותֹו.

מּכיון  ּכי הּבטּול, ּתכלית ּבחינת ּכלּום, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָמּגרמּה

מדּיק  לכן ּכּנ"ל, ּדרגֹות ּכּמה יׁשנן ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבבטּול

ּבטּול  הּוא ּכאן המבאר ד') (ּדאֹות ְְִִֶַַָָֹׁשהּבטּול

מהּבטּול  ּגם יֹותר נעלה ּבטּול (ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַּבתכלית

ּבטּול  ׁשעלֿידי לקּמן). ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּד'חכמה',

ׁשפע  ּגם לקּבל ּכלי נעׂשה הּוא ּדוקא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָּכזה

ּבּמׁשל  ׁשּמבאר ּוכמֹו ּכלל, אליו ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּבאיןֿער ֹו

ּבבחינת  הּוא ׁשהּתלמיד ׁשעלֿידי ותלמיד, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַּדרב

הּבטּול  ּבתכלית לגמרי, ּבמציאּות ְְְְְִִִִִֵַַַּבטּול

אמּתית  לקּבל ּכלי הּוא ּדוקא אז ְְְְְֲִִִִֵַַַָָוהּׁשפלּות,

הרב. ְַַַָָהׁשּפעת

ּכבֹודֿקדּוׁשת ÔÈÚ‰Âה) ׁשּמבאר ּכמֹו הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְֵֶַָ

ּב'אֹור  צדק' ה'צמח ְְֶֶֶַַַאדמֹו"ר

הרב,54הּתֹורה' ׁשפע לקּבל הּתלמיד ׁשּבטּול , ְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

לּתלמיד, להׁשּפיע ּבכדי הרב ּבטּול ּבדּוגמת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָהּוא

ׁשּבערּכֹו, לתלמיד ׂשכל מׁשּפיע הרב ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּדכאׁשר

ׂשכלֹו, את קצת לצמצם צרי אז ׁשּגם הגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנה

 ֿ מה עצמֹו. את להּניח צרי אינֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָמּכלֿמקֹום

ׁשאינֹו לתלמיד ׂשכל להׁשּפיע ּכׁשרֹוצה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּׁשאיןּֿכן

כּו'. עצמּותֹו ּכל ּולצמצם הּצד על עצמּותֹו להּניח צרי הּוא אז ּכלל, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּבער

(אף וע  ׁשּבערּכֹו הׁשּפעה לקּבל ׁשּבכדי הּתלמיד, לבטּול ּבנֹוגע הּוא לּֿדרֿזה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

הּבטּול, ּבתכלית להיֹות צרי אינֹו מּכלֿמקֹום) ּבבטּול, להיֹות צרי אז ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּגם

ׁשהרב  ּכמֹו הּנה ּכלל, ּבערּכֹו ׁשאינֹו הׁשּפעה לקּבל ּבכדי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּבּתלמיד  ּגם הּוא עלּֿדרֿזה לעיל, ּכּנזּכר עצמּותֹו את להּניח צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָהּמׁשּפיע

לּפנים  הּפנים (ּכּמים ּבתכלית.55הּמקּבל ּבטּול ּבבחינת להיֹות ׁשּצרי ( ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
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ואילך.54) א'רנא ע' יט.55)מסעי כז, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÚ¯.הביטול את ולא המציאות את מבטא ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשלמעשה «««∆≈≈

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ בלבד נקודה בבחינת שהיא כפי שכלית ‰e‡מהארה ƒ¿ƒ««»¿»
˙ÈÏÎ˙a ÏeËa È„ÈÏ ‡a,החכמה אור מהארת eÈ‰Âהנובע »ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿

˙ÈÁa ‡e‰L) '‰È·'c ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a‰ ÏeËa‰L∆«ƒ«»«¿≈«ƒ¿¿¿ƒ»∆¿ƒ«
‡e‰ (˙eÏÚt˙‰Â LÚ¯ ביטול ««¿ƒ¿«¬

„·Ïa ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁ·a ולא ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«
שבעומק  (וייתכן ופנימי עמוק ביטול

לחלוטין), בטל אינו »Œ‰Óהדברים
'‰ÓÎÁ'c ÏeËa‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒ¿»¿»

È‡LÁa ‡e‰L) ללא בשקט, ∆«¬«
'ÏeËaרעש  ˙ÈÁa ‡e‰ (¿ƒ«ƒ

ÌˆÚa ÏËa ‡e‰L 'ÈÓˆÚ«¿ƒ∆»≈¿∆∆
B˙e‰Ó,מוחלט ביטול הוא והביטול «

במציאות'. 'ביטול

¯Ó‡na ˜i„ÓL ‰Ó e‰ÊÂ לגבי ¿∆«∆¿«≈««¬»
המלכות ספירת של «¿ÔÈÚ‰»ƒהביטול

,ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc¿≈»ƒ«¿»¿
,ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz ˙ÈÁa,וכאמור ¿ƒ««¿ƒ«ƒ

המלכות  שספירת בכך מסתפק אינו

את  שמקטינה משום הביטול ענין היא

ÔLÈעצמה ÏeË·aL ÔÂÈkÓ Èkƒƒ≈»∆¿ƒ∆¿»
˜i„Ó ÔÎÏ ,Ï"pk ˙B‚¯c ‰nk«»¿»««»≈¿«≈
¯‡·Ó‰ ('„ ˙B‡c) ÏeËa‰L∆«ƒ¿«¿…»

Ô‡k באות הנרמזת והשפלות הענווה »
(e‰L‡ד' ˙ÈÏÎ˙a ÏeËa ‡e‰ƒ¿«¿ƒ∆

‰ÏÚ ÏeËaופנימי BÈ˙¯עמוק ƒ«¬∆≈
'‰ÓÎÁ'c ÏeËa‰Ó Ìb«≈«ƒ¿»¿»
נקודה  בבחינת היא כי ביטול שמסמלת

Ôn˜Ï).בלבד, ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿«»
‡˜Âc ‰Êk ÏeËa È„ÈŒÏÚL עד ∆«¿≈ƒ»∆«¿»

עצמו  משל כלום לו שאין כך כדי

‡e‰ לאלוקות המתבטל האדם

ÈÏk ‰NÚ ראויÏa˜Ï מלמעלה «¬∆¿ƒ¿«≈
ÂÈÏ‡ CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÚÙL Ìb«∆«∆¿≈¬≈»
ÏLna ¯‡·nL BÓÎe ,ÏÏk¿»¿∆¿»≈«»»
È„ÈŒÏÚL ,„ÈÓÏ˙Â ·¯c¿«¿«¿ƒ∆«¿≈
ÏeËa ˙ÈÁ·a ‡e‰ „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙ÈÏÎ˙a ,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ

,˙eÏÙM‰Â ÏeËa‰ ביטול רק ולא «ƒ¿«ƒ¿
Ïa˜Ïמועט  ÈÏk ‡e‰ ‡˜Âc Ê‡»«¿»¿ƒ¿«≈

·¯‰ ˙ÚtL‰ ˙ÈzÓ‡ גם ¬ƒƒ«¿»«»«
שלו. לדרגה שבאיןֿערוך השפעה

¯‡·nL BÓk ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»¿∆¿»≈

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k54, ¿¿««¿«∆«∆∆¿«»
ÏeËaLשל מנת ‰ÈÓÏz„המציאות ‰e‡על ,·¯‰ ÚÙL Ïa˜Ï ∆ƒ««¿ƒ¿«≈∆«»«

·¯‰ ÏeËa ˙Ó‚e„a עצמו את ומשפיל ויורד שלו המציאות את המבטל ¿¿«ƒ»«
„ÈÓÏ˙Ï ÏÎN ÚÈtLÓ ·¯‰ ¯L‡Îc ,„ÈÓÏzÏ ÚÈtL‰Ï È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒ«««¿ƒ¿«¬∆»««¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ

Bk¯ÚaL שיש כזו ברמה לו תלמיד ∆¿∆¿
הרב, של לדרגה ושייכות ≈p‰ƒ‰קשר
CÈ¯ˆ Ê‡ ÌbL Ì‚‰ הרב ¬«∆«»»ƒ
,BÏÎN ˙‡ ˙ˆ˜ ÌˆÓˆÏ סוף כי ¿«¿≈¿»∆ƒ¿

הרב  בין הערך וריחוק פער יש סוף

את  לקלוט יכול לא והתלמיד לתלמיד,

הרב, אצל שהוא כפי הרב «ŒÏkÓƒשכל
CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌB˜Ó הרבÁÈp‰Ï »≈»ƒ¿«ƒ«

BÓˆÚ את ‡˙ ולבטל הצידה ∆«¿
לגמרי. שלו ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמציאות

‰ˆB¯LkהרבÏÎN ÚÈtL‰Ï ¿∆∆¿«¿ƒ«≈∆
ÏÏk C¯Úa BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ∆≈¿≈∆¿»

הרב, ÁÈp‰Ïלגבי CÈ¯ˆ ‡e‰ Ê‡»»ƒ¿«ƒ«
Ïk ÌˆÓˆÏe „v‰ ÏÚ B˙eÓˆÚ«¿«««¿«¿≈»

'eÎ B˙eÓˆÚ.מאד גדול בצמצום «¿
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
È„ÎaL ,„ÈÓÏz‰ ÏeË·Ï¿ƒ««¿ƒ∆ƒ¿≈
Û‡) Bk¯ÚaL ‰ÚtL‰ Ïa˜Ï¿«≈«¿»»∆¿∆¿«
ÏeË·a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ê‡ ÌbL∆«»»ƒƒ¿¿ƒ

קבלה, של ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ)וב'תנועה'
˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒƒ¿¿«¿ƒ
È„Îa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÏeËa‰«ƒ«∆≈≈ƒ¿≈

‰ÚtL‰ Ïa˜Ï נעלית שהיא מהרב ¿«≈«¿»»
‰p‰מאד ,ÏÏk Bk¯Úa BÈ‡L∆≈¿∆¿¿»ƒ≈

CÈ¯ˆ ÚÈtLn‰ ·¯‰L BÓk¿∆»«««¿ƒ«»ƒ
¯kÊpk B˙eÓˆÚ ˙‡ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«∆«¿«ƒ¿»
Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,ÏÈÚÏ¿≈«∆∆∆«
ÌÈnk) Ïa˜n‰ „ÈÓÏza««¿ƒ«¿«≈««ƒ

ÌÈtÏ ÌÈt‰55CÈ¯vL ( «»ƒ«»ƒ∆»ƒ
˙BÈ‰Ï התלמידÏeËa ˙ÈÁ·a ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

.˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ
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e"lyz'dלו ,hay 'g ,`a zyxt zay

מהר"ׁש אדמֹו"ר ּכבֹודֿקדּוׁשת על 57ׁשּמבאר ְְְְֲֵֶַַַַַָ

על 58הּפסּוק  ועֹובר עֹון נֹוׂשא ּכמֹו אֿל מי ְִֵֵֵַַָָָ

רז"ל  ואמרּו נחלתֹו, לׁשארית "למי 59ּפׁשע ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ

מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּכׁשירים", עצמֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָשּמׂשים

ׁשהּוא  מאד ּגבֹוּה מּמקֹום נמׁשכה הּסליחה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹוהלא

למי  ּדוקא ולּמה הּדקּדּוק, מּמקֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָלמעלה

ּבהקּדים  ּבזה ּומבאר ּכׁשירים. עצמֹו 60שּמׂשים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

האריז"ל  ׁשּלפני הראׁשֹונים ּׁשהּמקּוּבלים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמה

והאריז"ל  'ּגדּולה', ּבׁשם החסד למּדת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָקראּו

לזה  והּטעם 'חסד'. ּבׁשם החסד למּדת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָקרא

ּבענין  ּדּברּו הראׁשֹונים מקּוּבלים ּכי ְְְְִִִִִִַָָהּוא,

ּבבחינת  הּוא ּדתהּו' ו'חסד ּד'תהּו', ְְְְִִִֶֶַַֹֹהּמּדֹות

ּבבחינת  מדּבר האריז"ל מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּגדּולה,

סתם. 'חסד' זה קֹורא ולכן ּדאצילּות, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָחסד

'חסד  ּבׁשם ּגם נקרא ּדאצילּות) (חסד זה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָו'חסד'

'חסד  ּבׁשם נקרא זה ׁש'חסד' לזה והּטעם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָזּוטא'.

ׁשהרי  זּוטא, הּוא ּגּופא ׁשהחסד זה אין ֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָזּוטא',

מּופלג, ּבריּבּוי הּוא זה ּדחסד הׁשּפעה ְְְְִֶֶֶַַָָָּגם

צּדיקים' 'ארחֹות ּבספר ּבנֹוגע 61וכדאיתא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

מרּכבה  (ׁשהיה אבינּו לחסד לאברהם ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּובנפׁשֹו,62ּדאצילּות  ּבגּופֹו ּבממֹונֹו נדיב ׁשהיה ( ְְְְֲִִֶַַָָָָ

מּפני  לא הּוא זּוטא' 'חסד ּבׁשם ּׁשּנקרא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹּומה

ּבא  ׁשהחסד לפי אלא קטן, הּוא עצמֹו ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהחסד

החסד  ׁשהׁשּפעת והינּו הּקטנּות, ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָּבסיּבת

אברהם  ּוכמֹו הּבטּול. מחמת הּוא ְְֲֲִִַַַַַָָּדאצילּות

לעיל), ּכּנזּכר ּדאצילּות, לחסד מרּכבה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ(ׁשהיה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עצמֹו, ּבעיני ׁשפל ׁשהיה 63ּדלהיֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הּטֹוב  ּכל מׁשּפיע היה ולכן ואפר, עפר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹואנכי

ענין  ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה לזּולתֹו. ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָוהחסד

החסדים  מּכל ּכמֹו64קטנּתי יעקב, ׁשאמר ְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹ

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁש'חסד 65ׁשּכתּוב הגם והּנה . ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
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ואילך.57) קצט ע' תר"ל ואילך. תמז ואילך. קצח ע' תרכ"ז יח.58)סה"מ ז, רע"ב.59)מיכה יז, לקו"ת 60)ר"ה גם ראה

ד. יז, ואילך.61)עקב קכט ע' תרח"ץ ואילך. 90 ע' תרפ"ט סה"מ וראה יז. הובא 62)שער סקצ"א. הבהיר ספר ראה

פ"ד. הכינויים) (שער כב שער כז.63)בפרדס יח, יא.64)וירא לב, ס"ב.65)וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k ¯‡·nL BÓÎe57ÏÚ ¿∆¿»≈¿¿««¿«¬««

˜eÒt‰58˙È¯‡LÏ ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB EBÓk ÏŒ‡ ÈÓ «»ƒ≈»≈»¿≈«∆«ƒ¿≈ƒ
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,B˙ÏÁ59,"לשארית" הכתוב לשון "ÈÓÏבדיוק «¬»¿»¿««¿ƒ

,"ÌÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘ היא החטא על והכפרה שהסליחה היינו ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ
מציאותו  את מבטל שהאדם עלֿידי

להם  שאין כ"שיריים" עצמו ומחשיב

Ô·eÓ,חשיבות, BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»
‰ÎLÓ ‰ÁÈÏq‰ ‡Ï‰Â«¬…«¿ƒ»ƒ¿¿»
‡e‰L „‡Ó dB·b ÌB˜nÓƒ»»«¿…∆
,˜ec˜c‰ ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿
לקבל  שכדי אלו ממדריגות למעלה

האדם  עם מדקדקים השפעה מהן

לו  להשפיע ראוי האם היטב ובוחנים

נמשכת  שהסליחה ומאחר לא, או

לא  החטא (שם יותר גבוהה ממדריגה

מלכתחילה) כן nÏÂ‰פוגם אם ¿»»
סולח ÈÓÏהקדושֿברוךֿהוא ‡˜Âc«¿»¿ƒ

?ÌÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn∆̆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ
‰Êa ¯‡·Óe מהר"ש הרבי ¿»≈»∆

ÌÈc˜‰a60ÌÈÏae˜n‰M ‰Ó ¿«¿ƒ«∆«¿»ƒ
Ï"ÊÈ¯‡‰ ÈÙlL ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ∆ƒ¿≈»¬ƒ«

„ÒÁ‰ ˙cÓÏ e‡¯˜ האלקית »¿¿ƒ««∆∆
'Ïe„b‰',העליונה ÌLa«≈¿»

„ÒÁ‰ ˙cÓÏ ‡¯˜ Ï"ÊÈ¯‡‰Â¿»¬ƒ«»»¿ƒ««∆∆
‰ÊÏ ÌÚh‰Â .'„ÒÁ' ÌLa«≈∆∆¿«««¿∆
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏae˜Ó Èk ,‡e‰ƒ¿»ƒ»ƒƒ
,'e‰˙'c ˙Bcn‰ ÔÈÚa e¯acƒ¿¿ƒ¿««ƒ¿…

וחס  בקבלה שהעולמות מבואר ידות

'סדר  עם הנוכחית במתכונתם

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך

'עולם  קדם ל'תיקון' התיקון'. 'עולם

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו'

הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

'e‰˙c „ÒÁ'Â כדי (עד בריבוי שבא ¿∆∆¿…
אותו) להכיל יכולים לא שה'כלים' כך

Œ‰Ó ,‰Ïe„b ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»«
¯a„Ó Ï"ÊÈ¯‡‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»¬ƒ«¿«≈

,˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ ˙ÈÁ·a שהוא ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ
לפי  הם האורות ובו ה'תיקון' בעולם

הכלים, של ˜B¯‡ערכם ÔÎÏÂ¿»≈≈

לעניין האצילותÊ‰האריז"ל עולם של החסד Ì˙Ò.ספירת '„ÒÁ' ∆∆∆¿»
'‡ËeÊ „ÒÁ' ÌLa Ìb ‡¯˜ (˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ) ‰Ê '„ÒÁ'Â¿∆∆∆∆∆«¬ƒƒ¿»«¿≈∆∆»

מועט. קטן, 'ÒÁ„חסד ÌLa ‡¯˜ ‰Ê '„ÒÁ'L ‰ÊÏ ÌÚh‰Â¿«««¿∆∆∆∆∆ƒ¿»¿≈∆∆
‡Ùeb „ÒÁ‰L ‰Ê ÔÈ‡ ,'‡ËeÊ עצמוÌb È¯‰L ,‡ËeÊ ‡e‰ »≈∆∆«∆∆»»∆¬≈«

‰Ê „ÒÁc ‰ÚtL‰ החסד «¿»»¿∆∆∆
ÏÙeÓ‚,דאצילות ÈeaÈ¯a ‡e‰¿ƒ¿»

˙BÁ¯‡' ¯ÙÒa ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆»¿
'ÌÈ˜Ècˆ61Ì‰¯·‡Ï Ú‚Ba «ƒƒ¿≈«¿«¿»»

„ÒÁÏ ‰·k¯Ó ‰È‰L) eÈ·‡»ƒ∆»»∆¿»»¿∆∆
˙eÏÈˆ‡c62 בביטול זו למידה בטל «¬ƒ

לחלוטין  שבטלה מרכבה כמו מוחלט

משלה  רצון שום לה ואין )לרוכב
BÙe‚a BBÓÓa ·È„ ‰È‰L∆»»»ƒ¿»¿

,BLÙ·e דרך בכל נדיבות היינו ¿«¿
החסד  ממידת שהשפע כשם אפשרית,

רב שפע ÌLaהוא ‡¯˜pM ‰Óe«∆ƒ¿»¿≈
ÈtÓ ‡Ï ‡e‰ '‡ËeÊ „ÒÁ'∆∆»…ƒ¿≈

BÓˆÚ „ÒÁ‰Lההשפעה‡e‰ ∆«∆∆«¿
‡a „ÒÁ‰L ÈÙÏ ‡Ï‡ ,ÔË»̃»∆»¿ƒ∆«∆∆»

,˙eËw‰ ˙aÈÒa הקטנות כלומר, ¿ƒ«««¿
החסד, השפעת את הגורם ¿»¿eÈ‰Âהיא

˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰L∆«¿»««∆∆«¬ƒ
BÓÎe .ÏeËa‰ ˙ÓÁÓ ‡e‰«¬««ƒ¿
‰·k¯Ó ‰È‰L) Ì‰¯·‡«¿»»∆»»∆¿»»
¯kÊpk ,˙eÏÈˆ‡c „ÒÁÏ¿∆∆«¬ƒ«ƒ¿»
ÏÙL ‰È‰L ˙BÈ‰Ïc ,(ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿∆»»»»
·e˙kL BÓÎe ,BÓˆÚ ÈÈÚa63 ¿≈≈«¿¿∆»

עצמו על אמר אבינו ÈÎ‡Â¿»…ƒשאברהם
ÚÈtLÓ ‰È‰ ÔÎÏÂ ,¯Ù‡Â ¯ÙÚ»»»≈∆¿»≈»»«¿ƒ«

B˙ÏeÊÏ „ÒÁ‰Â ·Bh‰ Ïk כי »«¿«∆∆¿»
לא  עצמו, בעיני ושפל קטן שהיה מפני

לשמור  עליו לו שיש מה שאת חשב

לזולת. השפיע אלא »¿ŒÏÚÂלעצמו
ÈzË˜ ÔÈÚ Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«ƒ¿«»…¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ64·˜ÚÈ ¯Ó‡L ƒ»«¬»ƒ∆»««¬…
עם  לבן מבית בשלום שחזר לאחר

ורכושו, e˙kL·משפחתו BÓk¿∆»
'L„w‰ ˙¯b‡'a65 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

לא  מלמעלה החסדים השפעת כיצד

עצמית  ישות של תחושות ליעקב גרמה

ביטול  של תחושה להיפך אלא

ושפלות.
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לז dlk izeg` ipbl iz`a

זּוטא', 'חסד אֹו סתם 'חסד' נקרא ְְֲִִֶֶֶֶַָָָּדאצילּות'

ׁשּלמעלה  החסד על קאי 'ּגדּולה' ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָוהּתֹואר

ּבכּמה  מבאר אףֿעלּֿפיֿכן ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹמהׁשּתלׁשלּות,

הּכתּוב  ּבפרּוׁש הּגדּולה 66מקֹומֹות הוי' ל ְְְְֲֵַַָָָָ

ּדאצילּות. הּמּדֹות על ׁשּקאי וגֹו' ְְְֲִִֵֶַַַַָָוהּגבּורה

מחמת  ּבא זּוטא' ׁש'חסד ּדלהיֹות ּבזה, ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹּומבאר

עד  עצמֹו את ּומׁשּפיל ׁשּמקטין הּקטנּות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַּבחינת

הּוא  ּגּופא זה מּטעם לכן לכלּום, נחׁשב ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ׁשּלמעלה  החסד ּבחינת הׁשּפעת לקּבל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָּכלי

הּגלּוי  ואדרּבה, ּגדּולה, הּנקרא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות

'חסד  ּבבחינת ּדוקא הּוא הּגדּולה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָּדבחינת

נחלתֹו" לׁשארית גֹו' ּכמֹו אֿל "מי וזהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָזּוטא'.

ּדי"ג  ׁשההמׁשכה ּכׁשירים, עצמֹו שּמׂשים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלמי

היא  מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה הרחמים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּדֹות

ּבטּול  ּבחינת ּכׁשירים, עצמֹו שּמׂשים למי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּדוקא

ְְִַּבתכלית.

(מּבאּורי p‰Â‰ו) ד' סעיף לעיל ׁשּנתּבאר הגם ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָ

'ּבטּול  (הינּו הּבטּול ׁשענין ְְִִִֶַַַַַֹהזהר)

מּכלֿמקֹום  ּדוקא, החכמה מּבחינת הּוא ְְְְִִִִַַַַָָָָָעצמי')

הארת ּגלּוי נמׁשעלֿידי ּב'ּבינה', ה'חכמה' ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּבחינת  אּלא ּב'ּבינה'. ּגם ּד'חכמה' ְְְִִִֶֶַַַַָָָָהּבטּול

ּבחינת  רק היא ּב'ּבינה' הּמתּגּלת ְְְִִִִֵַַַַַַָָָהחכמה

 ֿ מה ה'ּבינה', אל הּׁשּיכת ה'חכמה' ְִִִֶֶֶַַַַַָָָחיצֹונּיּות

למעלה  היא החכמה ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּׁשאיןּֿכן

 ֿ ּכבֹוד ׁשּמבאר ּוכמֹו ל'ּבינה'. מקֹור ְְְְִִִֵֶַַָָָמּבחינת

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ְְְְִֵֶַַַָָקדּוׁשת

תרס"ו  על 67ּבהמׁש (הּמֹורה יּו"ד ׁשּבאֹות , ְְְֵֶֶַַָ

עם  הּיּו"ד אֹות האחד, ענינים. ׁשני יׁש ְְְִִִֵֵֶַָָָָָחכמה)

החכמה  חיצֹונּיּות ּבחינת הּוא ו"ד ׁשּלּה ְְִִִִֶַַַָָָהּמילּוי

עצמּה יּו"ד אֹות הּוא והׁשני, ל'ּבינה'. ְְִִֵֶֶַַַַַָָהּׁשּיכת

החכמה  עצמּות ּבחינת והּוא הּמּלּוי, ְְְְְִִַַַַָָֹּבלא

הּבאּור  לֹומר ויׁש ל'ּבינה'. מקֹור ּבבחינת ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאינּה

ּב'ּסדּור' ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּוב'דרּוׁש68ּבזה, ְִִִֶֶַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÒÁ' B‡ Ì˙Ò '„ÒÁ' ‡¯˜ '˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ'L Ì‚‰ ‰p‰Â¿ƒ≈¬«∆∆∆«¬ƒƒ¿»∆∆¿»∆∆

,'‡ËeÊ,לעיל כמבואר והקטנות, הביטול לעניין שייכות Bz‰Â‡¯בגלל »¿««
È‡˜ '‰Ïe„b' מכוון,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ÏÚ ¿»»≈««∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

האצילות, מעולם BÓB˜Ó˙למעלה ‰nÎa ¯‡·Ó ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¿…»¿«»¿
וחסידות, ≈¿Le¯Ùaבקבלה

·e˙k‰66‰Ïe„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ «»¿¬»»«¿»
'B‚Â ‰¯e·b‰Â והנצח "והתפארת ¿«¿»¿

ובארץ" בשמים כל כי È‡wLוההוד (∆»≈
מכוון ‰Bcn˙הכתוב ÏÚ««ƒ

˙eÏÈˆ‡c מידת עד החסד ממידת «¬ƒ
מידת  שגם נמצא כן ואם המלכות,

החסד  מידת רק (ולא דאצילות החסד

מהשתלשלות) למעלה שהיא כפי

'גדולה'. Êa‰,נקראת ¯‡·Óe¿…»»∆
Ê „ÒÁ'L ˙BÈ‰Ïc'‡Ëe החסד ¿ƒ¿∆∆∆»

ÈÁa˙דאצילות  ˙ÓÁÓ ‡a»«¬«¿ƒ«
,˙eËw‰ כך כדי עד ביטול ««¿

BÓˆÚ ˙‡ ÏÈtLÓe ÔÈË˜nL∆«¿ƒ«¿ƒ∆«¿
ÔÎÏ ,ÌeÏÎÏ ·LÁ BÈ‡L „Ú«∆≈∆¿»ƒ¿»≈

‡Ùeb ‰Ê ÌÚhÓ בגלל עצמו, ƒ««∆»
והקטנות, המתבטל ‰e‡הביטול

‰ÚtL˙נעשה Ïa˜Ï ÈÏk¿ƒ¿«≈«¿»«
‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
,‰Ïe„b ‡¯˜p‰ ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿»
˙ÈÁ·c ÈeÏb‰ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«ƒƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a ‡˜Âc ‡e‰ ‰Ïe„b‰«¿»«¿»ƒ¿ƒ«

'‡ËeÊ „ÒÁ' מעניין כתוצאה ∆∆»
והביטול. הקטנות

'B‚ EBÓk ÏŒ‡ ÈÓ" e‰ÊÂ¿∆ƒ≈»
ÈÓÏ "B˙ÏÁ ˙È¯‡LÏƒ¿≈ƒ«¬»¿ƒ
,ÌÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn∆̆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ
˙BcÓ ‚"Èc ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿ƒ
‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó נמשכת שמהם ≈ƒ¿«¿¿
העוון על והסליחה È‰ƒ‡המחילה

BÓˆÚ ÌÈNn˘ ÈÓÏ ‡˜Âc«¿»¿ƒ∆≈ƒ«¿
ÏeËa ˙ÈÁa ,ÌÈ¯ÈLk¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ

˙ÈÏÎ˙a הוא שהביטול וכאמור ¿«¿ƒ
שלמעלה  החסד להמשכת הכלי

זוטא', 'חסד רק ולא מהשתלשלות,

האצילות. עולם של החסד

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Ì‚‰ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¬«∆ƒ¿»≈¿≈
(¯‰Ê‰ È¯e‡aÓ) '„ ÛÈÚÒ¿ƒƒ≈≈«…«
ÏeËa' eÈ‰) ÏeËa‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ«¿ƒ

'ÈÓˆÚ'במציאות 'ביטול המהות, עצם של מוחלט ÈÁaÓ˙ביטול ‡e‰ ( «¿ƒƒ¿ƒ«
,‡˜Âc ‰ÓÎÁ‰ היו"ד מסמלת זה (ואת בלבד נקודה בחינת היא כי «»¿»«¿»

ד') Èa'a‰'שבאות '‰ÓÎÁ'‰ ˙¯‡‰ ÈeÏb È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈ƒ∆»««»¿»«ƒ»
בבינה, מאירה שהחכמה וההשפעה ההמשכה סדר זהו «¿CLÓƒשהרי

'‰Èa'a Ìb '‰ÓÎÁ'c ÏeËa‰«ƒ¿»¿»««ƒ»
ולא שמצד  והשגה הבנה היא עצמה

'נקודה'. ÈÁaL˙רק ‡l‡∆»∆¿ƒ«
'‰Èa'a ˙lb˙n‰ ‰ÓÎÁ‰«»¿»«ƒ¿«≈«ƒ»
˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ˜¯ ‡È‰ƒ«¿ƒ«ƒƒ
Ï‡ ˙ÎiM‰ '‰ÓÎÁ'‰«»¿»««∆∆∆

,'‰Èa'‰ ההמשכה סדר כפי «ƒ»
השתלשלות' ב'סדר למדריגה ממדריגה

של  והחיצוני התחתון החלק שרק

לדרגה  ונמשך יורד העליונה הדרגה

שבעליון, ("חיצוני ממנה שלמטה

בתחתון") פנימי ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óנעשה
'‰ÓÎÁ'‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa Ôk≈¿ƒ«¿ƒƒ«»¿»
¯B˜Ó ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«»

'‰Èa'Ï ונמשכת יורדת ואיננה «ƒ»
ב'בינה'. nL·‡¯להתגלות BÓÎe¿∆¿»≈

¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k¿¿««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«ƒ¿»≈∆

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a67˙B‡aL , ¿∆¿≈∆¿
‰ÓÎÁ ÏÚ ‰¯Bn‰) „"eÈ«»«»¿»
בתורת  מקומות בכמה כמבואר

הוי' שם אותיות שארבע החסידות

חכמה, – י' הספירות: עשר על מורות

מלכות  – ה' מידות, – ו' בינה, – )ה'
˙B‡ ,„Á‡‰ .ÌÈÈÚ ÈL LÈ≈¿≈ƒ¿»ƒ»∆»
dlL ÈeÏÈn‰ ÌÚ „"ei‰«ƒ«ƒ∆»
"יו"ד" המילה את המרכיבות האותיות

ו"ד  האותיות עם ÈÁa˙היינו ‡e‰¿ƒ«
˙ÎiM‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«»¿»««∆∆

,ÈL‰Â .'‰Èa'Ï השני העניין «ƒ»¿«≈ƒ
יו"ד dÓˆÚבאות „"eÈ ˙B‡ ‡e‰«¿»

,Èeln‰ ‡Ïa מודגש זה ובעניין ¿…«ƒ
'נקודה' היא שהחכמה ¿e‰Â‡יותר

‰ÓÎÁ‰ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ««¿«»¿»
¯B˜Ó ˙ÈÁ·a dÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ«»

.'‰Èa'Ï«ƒ»
ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ

'¯e„q'a ·e˙kM ‰Ó68 ספר «∆»«ƒ
דבריֿאלוקיםֿחיים  דא"ח' עם 'סידור

חסידות  מאמרי –Le¯„'·e (ƒ¿
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e"lyz'dלח ,hay 'g ,`a zyxt zay

הּזּולת.69הּמלּויים' ּבׁשביל הּוא הּמּלּוי ׁשענין , ְְִִִִִִֶַַַַַ

אזי  לזּולתֹו, ּבדּבּור יּו"ד אֹות לֹומר ְְְֲִִִֶַַָָּדכׁשּצרי

ּכמֹו ֿ ּכן מהּֿׁשאין ו"ד, אֹותּיֹות ּבהכרח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַנתוּספים

(הּיּו"ד  אחת אֹות אּלא אינּה - ּבּמחׁשבה ְֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

עם  יּו"ד ׁשאֹות מה מּובן, ועלּֿפיֿזה ְְִִֶֶַַַָָעצמּה).

החכמה  חיצֹונּיּות ּבחינת הּוא ו"ד, ׁשּלּה ְְִִִִֶַַַָָָהּמלּוי

לגּבי  זּולת ּכמֹו היא (ׁשה'ּבינה' ל'ּבינה' ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשּיכת

ּבלא  עצמּה יּו"ד אֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֵֵֶַַַָָָֹה'חכמה'),

ּוׁשּתי  החכמה. עצמּות ּבחינת היא ְְְְִִִֵַַַַָָהּמלּוי,

ּבבחינת  ּגם חלּוקֹות הן ׁשּב'חכמה', אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבחינֹות

ּבהמׁש ּׁשּמבאר מּמה וכּמּובן ׁשּבהם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּבטּול

היא  החכמה חיצֹונּיּות ׁשּבחינת ׁשם, ְְִִִִֶַַָָָתרס"ו

הּמתּפּׁשט  מים) (ּבחינת האֹור ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַַַַָּדּוגמת

היא  החכמה ּפנימּיּות ּובחינת ּבּכלים, ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָּומתלּבׁש

התלּבׁשּות  מענין ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּדּוגמת

ּפנימּיּות  ּדבחינת הּבטּול ּגם והּנה ְְְִִִִִִִֵֵַַַַּבּכלים.

לגמרי, המציאּות העּדר ּבבחינת אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהחכמה,

ּבבח  היא ה'חכמה' ּגם ׁשהּגון ּכי ורק ּגון, ינת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשם, 'ּב'המׁש וכּמבאר עצמי. ּגון הּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלּה

,"זּולת ּד"אין הּבטּול הּוא ּד'חכמה' ְְְִִֵֶֶַַָָָׁשהּבטּול

ׁשּום  ּׁשאין מה הּוא "זּולת "אין ֵֵֵֶֶֶַָׁשּפרּוׁש

יׁש העצמּות עם אבל העצמּות, מּלבד ְְְְֲִִִֵַַַָָָמציאּות

(ּכמֹו ּד'אֹור' הּבטּול הּוא זה ּובטּול ְְְִִִֶַמציאּות,

לעצמֹו מציאּות ּׁשאינֹו מה ּגלּוי) ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַׁשהּוא

ּבבחינת  הּוא הּמאֹור עם אבל הּמאֹור, ְְֲִִִִַַַַָָָמּלבד

הּמתּפּׁשט  אֹור ּבבחינת הּוא זה ּדבטּול ְְְְִִִִִֵֶַַַמציאּות,

הּכלּול  ּד'אֹור הּבטּול  מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִֵֵֶַַַַָָּדוקא.

(ׁשּלמעלה  ּד'אפס' הּבטּול הּוא ְְְִֶֶֶַַַָָּבּמאֹור',

לא  ,יתּבר עמיּה ׁשּגם - והּוא ּד'אין'), ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹמהּבטּול

האֹור  ּבבחינת הּוא זה ׁשּבטּול ּכלל, מציאּות ְְְִִִִֵֶֶַָָיׁש

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ּבּמאֹור, ּכלּול ְְְִַַַַַַָָָָּבהיֹותֹו

סתרֹו חׁש יׁשת חׁש70ּבבחינת ּבחינת ׁשהּוא , ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
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כ.69) ע' לאזניא אתהלך יב.70)סה"מ יח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÈÈeÏn‰69, שמות 'מילוי' של זה בנושא העוסק הזקן אדמו"ר של מאמר «ƒƒ

‰e‡האותיות  Èeln‰ ÔÈÚL נועדCÈ¯vLÎc .˙Ïef‰ ÏÈ·La ∆ƒ¿««ƒƒ¿ƒ««ƒ¿∆»ƒ
ÈÊ‡ ,B˙ÏeÊÏ ¯ea„a „"eÈ ˙B‡ ¯ÓBÏ אפשר אות אי רק י'לבטא «¿ƒ¿»¬«

אלא  ÈÙqÂ˙„"Âעצמה ˙Bi˙B‡ Á¯Î‰a Ì של המילוי אותיות שהן ƒ¿«¿ƒ¿∆¿≈«ƒ
e‰L‡"יוד", BÓk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆

י' ‡l‡האות dÈ‡ - ‰·LÁna««¿»»≈»∆»
(dÓˆÚ „"ei‰) ˙Á‡ ˙B‡ ואין ««««¿»

במילוי. Ô·eÓ,צורך ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»
ÈeÏn‰ ÌÚ „"eÈ ˙B‡L ‰Ó«∆ƒ«ƒ

dlL ו"ד,בתוספת ‰e‡האותיות ∆»
מבחינת  חלק זו אמנם אבל החכמה

‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ«»¿»
'‰Èa'Ï ˙ÎiM‰ וכאמור ««∆∆«ƒ»

כל  של היורדת שהחיצוניות היא בחינה

ממנה  שלמטה «Èa'‰L)∆«ƒ‰'לבחינה
'‰ÓÎÁ'‰ Èa‚Ï ˙ÏeÊ BÓk ‡È‰ƒ¿«¿«≈«»¿»
ב'חכמה' קשורה אמנם ה'בינה' כי

אבל  ממנה, ומקבלת ממנה ונמשכת

עצמה  ה'חכמה' ŒÔÈ‡MŒ‰Óאיננה ,(«∆≈
‡Ïa dÓˆÚ „"eÈ ˙B‡ Ôk≈«¿»¿…
˙eÓˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ,ÈeÏn‰«ƒƒ¿ƒ««¿

והפנימיות  «¿«»‰ÓÎÁ‰.של העצם
el‡ ˙BÈÁa ÈzLe¿≈¿ƒ≈

,'‰ÓÎÁ'aL של והפנימיות העצם ∆«»¿»
וההתייחסות  והחיצוניות ה'חכמה',

ה'חכמה' של B˜eÏÁ˙לזולת Ô‰ זו ≈¬
‰ÏeËaמזו ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ««ƒ

,Ì‰aL כמה עמוק עד הביטול ∆»∆
nM·‡¯ומוחלט, ‰nÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ«∆¿…»

˙ÈÁaL ,ÌL Â"Ò¯˙ CLÓ‰a¿∆¿≈»∆¿ƒ«
˙Ó‚ec ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«»¿»ƒ¿«
ÌÈÓ ˙ÈÁa) ¯B‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿ƒ««ƒ

השפעה  ‰ËMt˙nהמסמלים («ƒ¿«≈
ÌÈÏka LaÏ˙Óe מצומצם והוא ƒ¿«≈«≈ƒ

ערך  לפי »ÈÁ·e¿ƒ˙הכלים,ומותאם
˙Ó‚ec ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿»ƒ¿«
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆¿«¿»≈ƒ¿«

ÌÈÏka ˙eLaÏ˙‰ שלו והביטול ƒ¿«¿«≈ƒ
יותר. ונעלה עמוק

˙ÈÁ·c ÏeËa‰ Ìb ‰p‰Â¿ƒ≈««ƒƒ¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt שהוא אף ¿ƒƒ«»¿»

ביותר, ועמוק פנימי ביטול בוודאי

˙e‡ÈˆÓ‰ ¯cÚ‰ ˙ÈÁ·a BÈ‡≈ƒ¿ƒ«∆¿≈«¿ƒ

,È¯Ó‚Ï מציאות ÈÁ·a˙שמתבטלת,אלא ‡È‰ '‰ÓÎÁ'‰ Ìb Èk ¿«¿≈ƒ««»¿»ƒƒ¿ƒ«
ÔÂb מסויים 'צבע' לה בבחינת ויש היותה עם לה (כי יש זאת בכל 'נקודה', »∆

לה), מיוחדים וגדרים ÈÓˆÚתכונות ÔÂb ‡e‰ dlL ÔÂb‰L ˜¯Â ולא ¿«∆«»∆∆»»∆«¿ƒ
לאחרים. יחסית או חיצוני CLÓ‰'a'משהו ¯‡·nÎÂ שנת תרס"ו של ¿«¿…»«∆¿≈

‡e‰ '‰ÓÎÁ'c ÏeËa‰L ,ÌL»∆«ƒ¿»¿»
,"E˙ÏeÊ ÔÈ‡"c ÏeËa‰«ƒ¿≈»∆
‡e‰ "E˙ÏeÊ ÔÈ‡" Le¯tL∆≈≈»∆
„·lÓ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈¿ƒƒ¿«

,˙eÓˆÚ‰ מציאות שום אין כלומר, »«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא «¬‡·Ïמלבד

˙eÓˆÚ‰ ÌÚ קרובים כאשר ƒ»«¿
e‡ÈˆÓ˙,ל'עצמות'ומחוברים  LÈ≈¿ƒ

'¯B‡'c ÏeËa‰ ‡e‰ ‰Ê ÏeË·eƒ∆«ƒ¿
ÈeÏb ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk)¿∆ƒ¿ƒ«ƒ

למקורו והתפשטות  Ó‰מחוץ («
„·lÓ BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡M∆≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«

¯B‡n‰ הביטול כלומר האור, מקור «»
באופן  הוא המאור, למקורו, האור של

משלו  עצמית מציאות לאור שאין כזה

מציאות  ÌÚהמאור מלבד Ï·‡¬»ƒ
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¯B‡n‰«»ƒ¿ƒ«¿ƒ
הוא  מהמאור נפרד בלתי חלק כי

ומאיר העובדה  ומתפשט שמתגלה

אור, Ê‰ממנו ÏeË·c ביטול של ¿ƒ∆
כמציאות  אבל עצמה בפני כמציאות

המאור  של התגלות ‰e‡בתור
ËMt˙n‰ ¯B‡ ˙ÈÁ·a ומתגלה ƒ¿ƒ««ƒ¿«≈

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמהמאור  .‡˜Âc«¿»«∆≈≈
'¯B‡na ÏeÏk‰ ¯B‡'c ÏeËa‰«ƒ¿«»«»
למאור, מחוץ ומתפשט מתגלה ואינו

'ÒÙ‡'c ÏeËa‰ ‡e‰«ƒ¿∆∆
,('ÔÈ‡'c ÏeËa‰Ó ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»≈«ƒ¿«ƒ
,C¯a˙È dÈÓÚ ÌbL - ‡e‰Â¿∆«ƒ≈ƒ¿»≈

,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ LÈ ‡Ï אפילו …≈¿ƒ¿»
 ֿ הקדושֿברוך של מעצמותו חלק בתור

מציאות  של הגדרה שום לו אין גם הוא

‰Ê ÏeËaL שום אין לאור בו ∆ƒ∆
‰‡B¯כלל מציאות  ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«»

ŒÏÚÂ ,¯B‡na ÏeÏk B˙BÈ‰aƒ¿»«»¿«
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ נעלית במדריגה «««»¿«»

CLÁיותר עוד  ˙LÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆…∆
B¯˙Ò70, ביטוי שום לאור אין שם ƒ¿

גילוי  CLÁושום ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«…∆
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לט dlk izeg` ipbl iz`a

'אֹור  מּבחינת (ּגם אֹור מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָוהעלם

ּדבחינת  הּבטּול ׁשּבין ההפרׁש וזהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּכלּול').

ּד'חכמה' ׁשהּבטּול ּכתר, ּדבחינת לּבטּול ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָחכמה

הּבטּול  מהּֿׁשאיןּֿכן 'אין', ּדבחינת הּבטּול ְִִִִִֵֵֶַַַַַהּוא

מה  ּדזהּו 'אפס', ּדבחינת הּבטּול הּוא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַּד'כתר'

זעיר  לי ּכּתר מּלׁשֹון הּוא ענין 71ׁש'ּכתר' ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ

ּגם  למעלה הּוא ּדׁשתיקה ׁשהּבטּול ְְְְִִִִֶַַַַָָָהׁשתיקה,

ּׁשאמרּו מה וזהּו החכמה. ּדפנימּיּות 72מהּבטּול ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

מֹורֹות  אּלּו ּתב ֹות ׁשׁשלׁש ׁשתיקה, לחכמה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹסיג

הּבטּול  על מֹורה 'סיג' הּנ"ל. ּבחינֹות ׁשלׁש ְְִִֶַַַַַָָֹעל

ּבגימטרּיא  ּׁש'ּסיג' מה ּדזהּו הּכתר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּדחיצֹונּיּות

חכמה  ּדבחינת  מהּבטּול ׁשּלמעלה הינּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ'חכמה',

לבד  ּדחכמה) (והעלם ּגימטרּיא ורק .ג מּמׁש, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

עצמּה. מּצד חכמה ּדבחינת הּבטּול הּוא ְְְְִִִִַַַַָָָָָחכמה

לעיל  וכּנזּכר ּד'כתר', הּביטּול הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָּוׁשתיקה

ענין  ׁשהּוא זעיר, לי ּכּתר מּלׁשֹון הּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַׁש'ּכתר'

ְִַָהׁשתיקה.

ה'ּתקּונים'לקּׁשLÈÂז) מאמר עם זה ּכל 73ר ¿≈ְֲִִִֵֶַַַַָ

יׂשראל, מארץ 'רּבי' ּכל מּבבל, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'רב'

רׁשּב"י' מאמרי ּב'ׁשער ׁשּבצאתֹו74ּומבאר , ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹ

יֹוצא  אינֹו (ּבבל), לארץ חּוצה אל לחּוץ, ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיתּבר

ׁשלׁשה  ּבבחינת ׁשּבא אּלא ההויֹות ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמּבחינת

ׁשּכתּוב  וזהּו מ"ה. ס"ג ע"ב ׁשל הּנה 75הּמלּויים ְִִִֵֶֶֶַָ

יֹוצא  אינּנּו ּכי ּפירּוׁש, ק"ל, ע"ב על רֹוכב ִֵֵֵֵֶַַָה'

מלּוי  [ׁשהּוא ק"ל ע"ב ּבבחינת אּלא לארץ ְְִִִֶֶֶַַָָָָלחּוץ

ק"ל  ע"ב והּנה ּכּנֹודע], דאלפי"ן מ"ה ׁשל ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָההוי'
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-ג] ספ"ז בשעהיוה"א מש"כ ע"ד חשבון ויש - (במילויו) השם אותיות עשר כל - עשר בגימטריא הוי') (דשם י' ע"ד

וכלל. ופרט כלל וע"ד:

ד.71) לו, מי"ג.72)איוב פ"ג שם.73)אבות ובהערה 121 ע' תש"ח סה"מ וראה כת"י. התיקונים ס' בתחילתו,74)הקדמת

התיקונים. מאמר א.75)בביאור יט, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÌÏÚ‰Â במובן ל'חושך' הכוונה אין כלומר, ¿∆¿≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ«

כי  נעלם של במובן 'חושך' אלא האור והעדר והסתר העלם למעלה של הוא

והתגלות  הארה הוא עניינו שכל כ'אור' מוגדר ואינו »Ìbנעלה (מגילוי
.('ÏeÏk‰ ¯B‡' ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»

ÏeËa‰ ÔÈaL L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈∆≈«ƒ
ÏeËaÏ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«»¿»«ƒ
ÏeËa‰L ,¯˙k ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«∆∆∆«ƒ
ÏeËa‰ ‡e‰ '‰ÓÎÁ'c¿»¿»«ƒ

'ÔÈ‡' ˙ÈÁ·c ביטול היותו שעם ƒ¿ƒ««ƒ
תכלית  אינו עדיין ביותר, ופנימי עמוק

המאיר  אור של הביטול (והוא הביטול

מהמאור), ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óומתגלה
'¯˙Î'c ÏeËa‰ שלמעלה «ƒ¿∆∆

ÈÁ·c˙מהחכמה  ÏeËa‰ ‡e‰«ƒƒ¿ƒ«
'ÒÙ‡' אור (כמו מוחלט ביטול ∆∆

בחינת  מזה, ולמעלה במאור, הכלול

סתרו'), חושך Ó‰'ישת e‰Êc¿∆«
¯zk ÔBLlÓ ‡e‰ '¯˙k'LÈÏ ∆∆∆ƒ¿««ƒ

¯ÈÚÊ71 לי e‰L‡מעט המתן ¿≈∆
‰˜È˙L‰ ÔÈÚ,דברים ללא המתנה ƒ¿»«¿ƒ»

‰˜È˙Lc ÏeËa‰L בשעה שהרי ∆«ƒƒ¿ƒ»
את  מבטא לא הוא שותק שאדם

Ìbמציאותו  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«
‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙc ÏeËa‰Ó≈«ƒƒ¿ƒƒ«»¿»

והתגלות.שם  הארה שהיא איזו יש

e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ72 ז"ל חכמינו ¿∆«∆»¿
אבות  ÓÎÁÏ‰בפרקי ‚ÈÒ¿»«»¿»

el‡ ˙B·z LÏLL ,‰˜È˙L¿ƒ»∆»…≈≈
˙BÈÁa LÏL ÏÚ ˙B¯BÓ«»…¿ƒ

Ï"p‰ של דרגות שלוש מסמלות והן ««
ומפרט. שהולך כפי «¿'ÈÒ‚'ביטול,

וגדר  גבול ‰ÏeËaלשון ÏÚ ‰¯BÓ∆««ƒ
‰Ó e‰Êc ,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁc¿ƒƒ«∆∆¿∆«
,'‰ÓÎÁ' ‡i¯ËÓÈ‚a '‚Èq'M∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿»
ÏeËa‰Ó ‰ÏÚÓlL eÈ‰«¿∆¿«¿»≈«ƒ
˜¯Â ,LnÓ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«»¿»«»¿«

,„·Ï (‰ÓÎÁc ÌÏÚ‰Â) ‡i¯ËÓÈb עצמה לחכמה אין שבה דרגה ƒ«¿ƒ»¿∆¿≈¿»¿»¿«
בתוך  נעלמת והיא ÈÁ·c˙.ג הגימטריא ביטוי ÏeËa‰ ‡e‰ ‰ÓÎÁ»¿»«ƒƒ¿ƒ«
,dÓˆÚ „vÓ ‰ÓÎÁ.באריכות לעיל נתבאר שענינו 'אין' של הביטול »¿»ƒ««¿»

,'¯˙Î'c ÏeËÈa‰ ‡e‰ ‰˜È˙Le'אפס' של ÏÈÚÏהביטול ¯kÊpÎÂ ¿ƒ»«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»¿≈
.‰˜È˙L‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,¯ÈÚÊ ÈÏ ¯zk ÔBLlÓ ‡e‰ '¯˙k'L∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈∆ƒ¿««¿ƒ»

'ÌÈe˜z'‰ ¯Ó‡Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Ê73,Ï·aÓ '·¯' Ïk ¿≈¿«≈∆ƒ«¬««ƒƒ»«ƒ»∆
'È"aL¯ È¯Ó‡Ó ¯ÚL'a ¯‡·Óe ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó 'Èa¯' Ïk74, »«ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿…»¿««««¿≈«¿ƒ

ה'תיקונים' על ≈¿∆B˙‡ˆaLפירוש
ıeÁÏ C¯a˙È ֿ הקדושֿברוך כאשר ƒ¿»≈«

'החוצה', ומתגלה יוצא ∆‡Ïהוא
BÈ‡ ,(Ï·a) ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆»∆≈

˙BÈÂ‰‰ ˙ÈÁaÓ ‡ˆBÈ גם אלא ≈ƒ¿ƒ««¬»
האור  וההתגלות, ה'יציאה' אחרי

הוי' שם באמצעות מאיר האלוקי

‰LÏL ˙ÈÁ·a ‡aL ‡l‡∆»∆»ƒ¿ƒ«¿…»
‰"Ó ‚"Ò ·"Ú ÏL ÌÈÈeÏn‰«ƒƒ∆

אופנים כי  בכמה להיות יכול הוי' שם

'מילוי' יוצר של מהם אחד שכל

– הללו הקדושים השמות של גימטריא

הגימטריא  – ע"ב שם מ"ה. ס"ג, ע"ב,

הי  (יוד י' האות במילוי הוי' שם של

שם  של הגימטריא – ס"ג שם הי); ויו

שם  הי); ואו הי (יוד שונה במילוי הוי'

- הוי'מ"ה שם אותיות של גימטריא

ו"ו  ה"א (יו"ד אל"ף האות במילוי

ה"א).

·e˙kL e‰ÊÂ75·ÎB¯ '‰ ‰p‰ ¿∆∆»ƒ≈≈
Ï"˜ ·"Ú ÏÚ,קל ענן מילולית: «»«

Le¯Èt הקבלה פי ‡epÈעל Èk , ≈ƒ≈∆
‡l‡ ı¯‡Ï ıeÁÏ ‡ˆBÈ נשאר ≈¿»»∆∆»

‡e‰L] Ï"˜ ·"Ú ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«∆
‰"Ó ÏL 'ÈÂ‰‰ ÈeÏÓƒ«¬»»∆

Ú„Bpk Ô"ÈÙÏ‡„'הוי שם כאמור, ¿«¿ƒ«»
ה"א) ו"ו ה"א (יו"ד אלפי"ן במילוי

שם  הוא ע"ב מ"ה], בגימטריא הוא

יֿהֿוֿה) יֿהֿו, יֿה, (י, בריבוע הוי'

במילוי  - המילוי עם הוי' שם הוא וק"ל

ה"א, יו"ד (יו"ד, בריבוע - אלפי"ן

ה"א), וא"ו ה"א יו"ד וא"ו, ה"א יו"ד

- וזיו) כהתפשטות (שהוא המילוי רק מאיר לארץ שבחוץ הכוונה וכנראה

ו' א' ה' ד' ו' י' (היינו עצמם האותיות עשר גוף ללא אבל - ק"ל ע"ב וזהו

א') ה' ו' '¯"·'א' Ïk ÔÎÏÂ ,·"¯ ‡i¯ËÓÈ‚a Ï"˜ ·"Ú ‰p‰Â ,¿ƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈»«
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e"lyz'd ,hay 'g ,`a zyxt zay

הּזּולת.69הּמלּויים' ּבׁשביל הּוא הּמּלּוי ׁשענין , ְְִִִִִִֶַַַַַ

אזי  לזּולתֹו, ּבדּבּור יּו"ד אֹות לֹומר ְְְֲִִִֶַַָָּדכׁשּצרי

ּכמֹו ֿ ּכן מהּֿׁשאין ו"ד, אֹותּיֹות ּבהכרח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַנתוּספים

(הּיּו"ד  אחת אֹות אּלא אינּה - ּבּמחׁשבה ְֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא

עם  יּו"ד ׁשאֹות מה מּובן, ועלּֿפיֿזה ְְִִֶֶַַַָָעצמּה).

החכמה  חיצֹונּיּות ּבחינת הּוא ו"ד, ׁשּלּה ְְִִִִֶַַַָָָהּמלּוי

לגּבי  זּולת ּכמֹו היא (ׁשה'ּבינה' ל'ּבינה' ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשּיכת

ּבלא  עצמּה יּו"ד אֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֵֵֶַַַָָָֹה'חכמה'),

ּוׁשּתי  החכמה. עצמּות ּבחינת היא ְְְְִִִֵַַַַָָהּמלּוי,

ּבבחינת  ּגם חלּוקֹות הן ׁשּב'חכמה', אּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּבחינֹות

ּבהמׁש ּׁשּמבאר מּמה וכּמּובן ׁשּבהם, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּבטּול

היא  החכמה חיצֹונּיּות ׁשּבחינת ׁשם, ְְִִִִֶַַָָָתרס"ו

הּמתּפּׁשט  מים) (ּבחינת האֹור ּבחינת ְְְְִִִִֵַַַַַַָּדּוגמת

היא  החכמה ּפנימּיּות ּובחינת ּבּכלים, ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָּומתלּבׁש

התלּבׁשּות  מענין ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּדּוגמת

ּפנימּיּות  ּדבחינת הּבטּול ּגם והּנה ְְְִִִִִִִֵֵַַַַּבּכלים.

לגמרי, המציאּות העּדר ּבבחינת אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהחכמה,

ּבבח  היא ה'חכמה' ּגם ׁשהּגון ּכי ורק ּגון, ינת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשם, 'ּב'המׁש וכּמבאר עצמי. ּגון הּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלּה

,"זּולת ּד"אין הּבטּול הּוא ּד'חכמה' ְְְִִֵֶֶַַָָָׁשהּבטּול

ׁשּום  ּׁשאין מה הּוא "זּולת "אין ֵֵֵֶֶֶַָׁשּפרּוׁש

יׁש העצמּות עם אבל העצמּות, מּלבד ְְְְֲִִִֵַַַָָָמציאּות

(ּכמֹו ּד'אֹור' הּבטּול הּוא זה ּובטּול ְְְִִִֶַמציאּות,

לעצמֹו מציאּות ּׁשאינֹו מה ּגלּוי) ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַׁשהּוא

ּבבחינת  הּוא הּמאֹור עם אבל הּמאֹור, ְְֲִִִִַַַַָָָמּלבד

הּמתּפּׁשט  אֹור ּבבחינת הּוא זה ּדבטּול ְְְְִִִִִֵֶַַַמציאּות,

הּכלּול  ּד'אֹור הּבטּול  מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִֵֵֶַַַַָָּדוקא.

(ׁשּלמעלה  ּד'אפס' הּבטּול הּוא ְְְִֶֶֶַַַָָּבּמאֹור',

לא  ,יתּבר עמיּה ׁשּגם - והּוא ּד'אין'), ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹמהּבטּול

האֹור  ּבבחינת הּוא זה ׁשּבטּול ּכלל, מציאּות ְְְִִִִֵֶֶַָָיׁש

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ּבּמאֹור, ּכלּול ְְְִַַַַַַָָָָּבהיֹותֹו

סתרֹו חׁש יׁשת חׁש70ּבבחינת ּבחינת ׁשהּוא , ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
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כ.69) ע' לאזניא אתהלך יב.70)סה"מ יח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'ÌÈÈeÏn‰69, שמות 'מילוי' של זה בנושא העוסק הזקן אדמו"ר של מאמר «ƒƒ

‰e‡האותיות  Èeln‰ ÔÈÚL נועדCÈ¯vLÎc .˙Ïef‰ ÏÈ·La ∆ƒ¿««ƒƒ¿ƒ««ƒ¿∆»ƒ
ÈÊ‡ ,B˙ÏeÊÏ ¯ea„a „"eÈ ˙B‡ ¯ÓBÏ אפשר אות אי רק י'לבטא «¿ƒ¿»¬«

אלא  ÈÙqÂ˙„"Âעצמה ˙Bi˙B‡ Á¯Î‰a Ì של המילוי אותיות שהן ƒ¿«¿ƒ¿∆¿≈«ƒ
e‰L‡"יוד", BÓk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆

י' ‡l‡האות dÈ‡ - ‰·LÁna««¿»»≈»∆»
(dÓˆÚ „"ei‰) ˙Á‡ ˙B‡ ואין ««««¿»

במילוי. Ô·eÓ,צורך ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»
ÈeÏn‰ ÌÚ „"eÈ ˙B‡L ‰Ó«∆ƒ«ƒ

dlL ו"ד,בתוספת ‰e‡האותיות ∆»
מבחינת  חלק זו אמנם אבל החכמה

‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ«»¿»
'‰Èa'Ï ˙ÎiM‰ וכאמור ««∆∆«ƒ»

כל  של היורדת שהחיצוניות היא בחינה

ממנה  שלמטה «Èa'‰L)∆«ƒ‰'לבחינה
'‰ÓÎÁ'‰ Èa‚Ï ˙ÏeÊ BÓk ‡È‰ƒ¿«¿«≈«»¿»
ב'חכמה' קשורה אמנם ה'בינה' כי

אבל  ממנה, ומקבלת ממנה ונמשכת

עצמה  ה'חכמה' ŒÔÈ‡MŒ‰Óאיננה ,(«∆≈
‡Ïa dÓˆÚ „"eÈ ˙B‡ Ôk≈«¿»¿…
˙eÓˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ,ÈeÏn‰«ƒƒ¿ƒ««¿

והפנימיות  «¿«»‰ÓÎÁ‰.של העצם
el‡ ˙BÈÁa ÈzLe¿≈¿ƒ≈

,'‰ÓÎÁ'aL של והפנימיות העצם ∆«»¿»
וההתייחסות  והחיצוניות ה'חכמה',

ה'חכמה' של B˜eÏÁ˙לזולת Ô‰ זו ≈¬
‰ÏeËaמזו ˙ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ««ƒ

,Ì‰aL כמה עמוק עד הביטול ∆»∆
nM·‡¯ומוחלט, ‰nÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ«∆¿…»

˙ÈÁaL ,ÌL Â"Ò¯˙ CLÓ‰a¿∆¿≈»∆¿ƒ«
˙Ó‚ec ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«»¿»ƒ¿«
ÌÈÓ ˙ÈÁa) ¯B‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿ƒ««ƒ

השפעה  ‰ËMt˙nהמסמלים («ƒ¿«≈
ÌÈÏka LaÏ˙Óe מצומצם והוא ƒ¿«≈«≈ƒ

ערך  לפי »ÈÁ·e¿ƒ˙הכלים,ומותאם
˙Ó‚ec ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿»ƒ¿«
ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»∆¿«¿»≈ƒ¿«

ÌÈÏka ˙eLaÏ˙‰ שלו והביטול ƒ¿«¿«≈ƒ
יותר. ונעלה עמוק

˙ÈÁ·c ÏeËa‰ Ìb ‰p‰Â¿ƒ≈««ƒƒ¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt שהוא אף ¿ƒƒ«»¿»

ביותר, ועמוק פנימי ביטול בוודאי

˙e‡ÈˆÓ‰ ¯cÚ‰ ˙ÈÁ·a BÈ‡≈ƒ¿ƒ«∆¿≈«¿ƒ

,È¯Ó‚Ï מציאות ÈÁ·a˙שמתבטלת,אלא ‡È‰ '‰ÓÎÁ'‰ Ìb Èk ¿«¿≈ƒ««»¿»ƒƒ¿ƒ«
ÔÂb מסויים 'צבע' לה בבחינת ויש היותה עם לה (כי יש זאת בכל 'נקודה', »∆

לה), מיוחדים וגדרים ÈÓˆÚתכונות ÔÂb ‡e‰ dlL ÔÂb‰L ˜¯Â ולא ¿«∆«»∆∆»»∆«¿ƒ
לאחרים. יחסית או חיצוני CLÓ‰'a'משהו ¯‡·nÎÂ שנת תרס"ו של ¿«¿…»«∆¿≈

‡e‰ '‰ÓÎÁ'c ÏeËa‰L ,ÌL»∆«ƒ¿»¿»
,"E˙ÏeÊ ÔÈ‡"c ÏeËa‰«ƒ¿≈»∆
‡e‰ "E˙ÏeÊ ÔÈ‡" Le¯tL∆≈≈»∆
„·lÓ ˙e‡ÈˆÓ ÌeL ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈¿ƒƒ¿«

,˙eÓˆÚ‰ מציאות שום אין כלומר, »«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא «¬‡·Ïמלבד

˙eÓˆÚ‰ ÌÚ קרובים כאשר ƒ»«¿
e‡ÈˆÓ˙,ל'עצמות'ומחוברים  LÈ≈¿ƒ

'¯B‡'c ÏeËa‰ ‡e‰ ‰Ê ÏeË·eƒ∆«ƒ¿
ÈeÏb ˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk)¿∆ƒ¿ƒ«ƒ

למקורו והתפשטות  Ó‰מחוץ («
„·lÓ BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡M∆≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«

¯B‡n‰ הביטול כלומר האור, מקור «»
באופן  הוא המאור, למקורו, האור של

משלו  עצמית מציאות לאור שאין כזה

מציאות  ÌÚהמאור מלבד Ï·‡¬»ƒ
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ¯B‡n‰«»ƒ¿ƒ«¿ƒ
הוא  מהמאור נפרד בלתי חלק כי

ומאיר העובדה  ומתפשט שמתגלה

אור, Ê‰ממנו ÏeË·c ביטול של ¿ƒ∆
כמציאות  אבל עצמה בפני כמציאות

המאור  של התגלות ‰e‡בתור
ËMt˙n‰ ¯B‡ ˙ÈÁ·a ומתגלה ƒ¿ƒ««ƒ¿«≈

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמהמאור  .‡˜Âc«¿»«∆≈≈
'¯B‡na ÏeÏk‰ ¯B‡'c ÏeËa‰«ƒ¿«»«»
למאור, מחוץ ומתפשט מתגלה ואינו

'ÒÙ‡'c ÏeËa‰ ‡e‰«ƒ¿∆∆
,('ÔÈ‡'c ÏeËa‰Ó ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»≈«ƒ¿«ƒ
,C¯a˙È dÈÓÚ ÌbL - ‡e‰Â¿∆«ƒ≈ƒ¿»≈

,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ LÈ ‡Ï אפילו …≈¿ƒ¿»
 ֿ הקדושֿברוך של מעצמותו חלק בתור

מציאות  של הגדרה שום לו אין גם הוא

‰Ê ÏeËaL שום אין לאור בו ∆ƒ∆
‰‡B¯כלל מציאות  ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«»

ŒÏÚÂ ,¯B‡na ÏeÏk B˙BÈ‰aƒ¿»«»¿«
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ נעלית במדריגה «««»¿«»

CLÁיותר עוד  ˙LÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆…∆
B¯˙Ò70, ביטוי שום לאור אין שם ƒ¿

גילוי  CLÁושום ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«…∆
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e"lyz'dמ ,hay 'g ,`a zyxt zay

אבל  מּבבל. הּוא 'ר"ב' ּכל ולכן ר"ב, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבגימטר ּיא

ׁשּׁשם  לפי 'רּבי', נקרא אז יׂשראל, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבארץ

עם  ההוי' ׁשל  אֹותּיֹות העׂשרה  עם ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָמתחּברים

הּכל  ויהיה ק"ל, ע"ב ׁשהּוא ׁשּלהם ְְִִֶֶֶֶַַַָָֹהּמלּוי

 ֿ הּבעלֿׁשם ּומֹוסיף (ע"כ). רּב"י ְְִִִִֵַַַַַָּבגימטרּיא 

'רּבי'76טֹוב  וכל מּבבל, 'רב' ּכל הּמאמר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָּבפרּוׁש

חכמה  ּבחינת על קאי ׁשר"ב יׂשראל, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ

ּבחינת  הּוא ב' חכמה, ראׁשית הּוא ר' ְְִִִֵַָָָּובינה,

הנביעה  הּוא ּברּבי הּמתוּסף י' ואֹות ְְְְִִִִֵַַַַָָּבינה,

הּמתוּסף  היּו"ד  ׁשּבחינת לֹומר ויׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַמ'איןֿס ֹוף'.

למעלה  הּוא הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּבאּור לפי ְְְְִִֵֵַַַַַָּב'רּבי'

מאמרי  ׁשּב'ׁשער הּבאּור לפי הּנ"ל יּו"ד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַמּבחינת

רׁשּב"י' מאמרי ׁשּב'ׁשער הּבאּור לפי ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַרׁשּב"י '.

עם  יּו"ד [ׁשהּוא אֹותּיֹות העׂשר היא ִִִֶֶֶַָהּיּו"ד

הּמלּוי  מּבחינת יֹותר נעלה ׁשהּוא ורק ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַהּמלּוי,

ּבאּור  לפי מהּֿׁשאיןּֿכן ק"ל], ע"ב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבגימטרּיא

ׁשּלמעלה  עצמֹו הּיּו"ד הּוא ְְְֵֶַַַַַַָהּבעלֿׁשםֿט ֹוב,

מלּוי. ְִִִַמּבחינת

¯e‡·e יׂשראל לארץ יּו"ד ּדבחינת הּׁשּיכּות ≈ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

'רּבי' הּוא ּדוקא יׂשראל ׁשּבארץ ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ(מה

' ּתֹורת ּבהקּדים יּובן הּמּגיד'ּביּו"ד), הּפסּוק 77הרב אלקי78על ה' אׁשר ארץ ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הּזהר  ּדבספר גֹו', אלקי ה' עיני ּתמיד ּכתיב 79גֹו' יראיו,80הקׁשה, אל ה' עין ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ּוכתיב  יחיד. לֹומר,81לׁשֹון יׁש ּפׁשּוטֹו ּולפי רּבים. לׁשֹון צּדיקים, אל ה' עיני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָ

נקראּו חכמים הּנה ּוכתיב 82ּכי העדה, ׁשּתי 83עיני ּתרֹונה, ּבחּוץ חכמֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָ

ּתּתאה  וחכמה עיּלאה חכמה ויראה 84חכמֹות, ּפנימית יראה יׁש והּנה . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָ

ּגדלּות  ׁשּמחמת הּיראה היא חיצֹונית יראה מּכיר 85חיצֹונית, ׁשאינֹו הינּו , ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

המבאר  ועלּֿדר] ירא הּוא זה ּומחמת ּגדלֹו, את ׁשרֹואה ורק ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּפנימּיּותֹו,

רֹואה 86ּבּתניא  ורק ּכלל, מּכירֹו ואינֹו מעֹולם הּמל את ראה ּכׁשּלא ׁשּגם , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ויראה  ופחד], אימה עליו ּתּפֹול אחד, לאיׁש מׁשּתחוים ונכּבדים רּבים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּׂשרים

ּומתּבּיׁש ירא הּוא זה ּומחמת וחׁשיבּותֹו, ּפנימּיּותֹו את ׁשּמּכיר היא ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּפנימית
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חוקת.76) פ' יוסף יעקב תולדות ס' קמ. סי' טוב שם ואילך.77)כתר ב נג, עקב פ' תורה יב.78)אור יא, ראה 79)עקב

א. קל, יח.80)זח"ג לג, טז.81)תהלים לד, כד.82)שם טו, כ.83)שלח א, בראשית 84)משלי תו"ח ב. קמא, זח"א ראה

ואילך. ב ואילך).85)ג, סע"ג קנא, דא"ח עם (סידור חצות לתיקון הערה רפמ"ג. א).86)תניא (סא, בהגהה פמ"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
' ‡¯˜ Ê‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a Ï·‡ .Ï·aÓ ‡e‰ÌML ÈÙÏ ,'Èa¯ ƒ»∆¬»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆»

מיוחדת  ומעלה קדושה בה שיש ישראל ‰NÚ¯‰בארץ ÌÚ ÌÈ¯aÁ˙Óƒ¿«¿ƒƒ»¬»»
,Ï"˜ ·"Ú ‡e‰L Ì‰lL ÈeÏn‰ ÌÚ 'ÈÂ‰‰ ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆«¬»»ƒ«ƒ∆»∆∆»«

Ïk‰ ‰È‰ÈÂ עשר ביחד ועוד ר"ב (Î"Ú).היינו È"a¯ ‡i¯ËÓÈ‚a ¿ƒ¿∆«…¿ƒ«¿ƒ»«ƒ
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÛÈÒBÓe76 ƒ«««≈

'·¯' Ïk ¯Ó‡n‰ Le¯Ùa¿≈««¬»»«
ı¯‡Ó 'Èa¯' ÏÎÂ ,Ï·aÓƒ»∆¿»«ƒ≈∆∆
ÏÚ È‡˜ ·"¯L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«»≈«
‡e‰ '¯ ,‰È·e ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ»

) ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡¯ הכתוב כלשון ≈ƒ»¿»
יראת  חכמה ‰e‡ה'","ראשית '·

'È ˙B‡Â ,‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»¿
Èa¯a ÛqÂ˙n‰ האותיות שתי על «ƒ¿«≈¿«ƒ

וב' ŒÔÈ‡'Óר' ‰ÚÈ·‰ ‡e‰«¿ƒ»≈≈
˙ÈÁaL ¯ÓBÏ LÈÂ .'ÛBÒ¿≈«∆¿ƒ«
ÈÙÏ 'Èa¯'a ÛqÂ˙n‰ „"eÈ‰««ƒ¿«≈¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯e‡a≈«««≈

‰ÏÚÓÏ יותר גבוהה דרגה ¿«¿»
ÈÙÏ Ï"p‰ „"eÈ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«««¿ƒ
È¯Ó‡Ó ¯ÚL'aL ¯e‡a‰«≈∆¿««««¿≈
¯e‡a‰ ÈÙÏ Èk .'È"aL«̄¿ƒƒ¿ƒ«≈
'È"aL¯ È¯Ó‡Ó ¯ÚL'aL∆¿««««¿≈«¿ƒ
˙Bi˙B‡ ¯NÚ‰ ‡È‰ „"ei‰«ƒ»∆∆ƒ

,ÈeÏn‰ ÌÚ „"eÈ ‡e‰L] שהרי ∆ƒ«ƒ
היא  וד' ו' האותיות של הגימטרייא

BÈ˙¯עשר  ‰ÏÚ ‡e‰L ˜¯Â¿«∆«¬∆≈
‡i¯ËÓÈ‚aL ÈeÏn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»

,Ï"˜ ·"Ú המילוי הוא זה גם אבל »«
הוא  המילוי וכידוע עצמה, האות ולא

עצמה  האות מאשר במדריגה ],למטה
¯e‡a ÈÙÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ≈
„"ei‰ ‡e‰ ,·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈«

BÓˆÚ עצמה ÏÚÓlL‰האות «¿∆¿«¿»
.ÈeÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ

„"eÈ ˙ÈÁ·c ˙eÎiM‰ ¯e‡·e≈««»ƒ¿ƒ«
ı¯‡aL ‰Ó) Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈«∆¿∆∆
'Èa¯' ‡e‰ ‡˜Âc Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»«ƒ
˙¯Bz ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ,(„"eÈa¿»¿«¿ƒ«

„Èbn‰ ÏÚממעזריטש ‰77¯· »«««ƒ«
˜eÒt‰78 ארץ אודות בתורה הנאמר «»

‡EÈ˜Ïישראל  '‰ ¯L‡ ı¯‡∆∆¬∆¡…∆

¯‰f‰ ¯ÙÒ·c ,'B‚ EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz 'B‚79,‰L˜‰ »ƒ≈≈¡…∆ƒ¿≈∆«…«ƒ¿»
·È˙k80·È˙Îe .„ÈÁÈ ÔBLÏ ,ÂÈ‡¯È Ï‡ '‰ ÔÈÚ81Ï‡ '‰ ÈÈÚ ¿ƒ≈∆¿≈»¿»ƒ¿ƒ≈≈∆

ÌÈa¯ ÔBLÏ ,ÌÈ˜Ècˆ אל מביט הקדושֿברוךֿהוא האם השאלה ונשאלת «ƒƒ¿«ƒ
עיניים? בשתי או אחת בעין הצדיקים ואל יראיו

Èk ,¯ÓBÏ LÈ BËeLt ÈÙÏe¿ƒ¿≈«ƒ
e‡¯˜ ÌÈÓÎÁ ‰p‰82ÈÈÚ ƒ≈¬»ƒƒ¿¿≈≈

·È˙Îe ,‰„Ú‰83ıeÁa ˙BÓÎÁ »≈»¿ƒ»¿«
‰ÓÎÁ ,˙BÓÎÁ ÈzL ,‰B¯z»»¿≈»¿»¿»

‰‡zz ‰ÓÎÁÂ ‰‡lÈÚ84 חכמה ƒ»»¿»¿»«»»
תחתונה. וחכמה LÈעליונה ‰p‰Â¿ƒ≈≈

‰‡¯ÈÂ ˙ÈÓÈt ‰‡¯Èƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»
‡È‰ ˙ÈBˆÈÁ ‰‡¯È ,˙ÈBˆÈÁƒƒƒ¿»ƒƒƒ
˙eÏ„b ˙ÓÁnL ‰‡¯i‰85 «ƒ¿»∆«¬««¿

גדול  דבר או אדם מול כשנמצאים

ויראה, פחד BÈ‡Lחשים eÈ‰«¿∆≈
‰‡B¯L ˜¯Â ,B˙eiÓÈt ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒƒ¿«∆∆

‰Ê ˙ÓÁÓe ,BÏ„b מפני ‡˙ ∆»¿«¬«∆
בלבד [ŒÏÚÂהגדולה ‡¯È ‡e‰»≈¿«

‡Èza ¯‡·Ó‰ C¯c86ÌbL , ∆∆«¿…»««¿»∆«
ÌÏBÚÓ CÏn‰ ˙‡ ‰‡¯ ‡lLk¿∆…»»∆«∆∆≈»
‰‡B¯ ˜¯Â ,ÏÏk B¯ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ¿»¿«∆
ÌÈ„aÎÂ ÌÈa¯ ÌÈ¯OL∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÏBtz ,„Á‡ LÈ‡Ï ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ¿ƒ∆»ƒ

„ÁÙÂ ‰ÓÈ‡ ÂÈÏÚ יראה זו וגם »»≈»»««
במהות  הכרה מבלי הגדולה ],מפני

¯ÈknL ‡È‰ ˙ÈÓÈt ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒƒƒ∆«ƒ
ומביןיו  B˙eiÓÈtדע ˙‡∆¿ƒƒ

‡e‰ ‰Ê ˙ÓÁÓe ,B˙e·ÈLÁÂ«¬ƒ«¬«∆
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מי dlk izeg` ipbl iz`a

ּבֹוׁשת  יראה נקראת זֹו ויראה ּוׁשּתי 85מּפניו. . ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

עיּלאה  חכמה נגד הן ׁשּביראה, אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבחינֹות

ּבחינת  ׁשהיא ּתּתאה, ּדבחכמה ּתּתאה. ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָוחכמה

ּובחכמה  ּגדלּות, מחמת היא הּיראה ׁשם ְְְְְֲִִַַַַַָָָָמלכּות,

מחמת  היא הּיראה חכמה) ּבחינת (הינּו ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָעיּלאה

צרי ּבׁשת', 'ירא להיֹות ּכדי והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָֹּפנימּיּות.

אי  וזה , יתּבר אלקּותֹו את ּולהּׂשיג ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹלהּכיר

עצמֹו את ׁשּמצמצם צמצּום עלֿידי אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאפׁשר

ּבא  הּצמצ ּום וזה להּׂשיגֹו, ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִִֶֶַַָָּכביכֹול

ע  את האדם ׁשּיקטין "ּכּמים עלֿידי ּכי צמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ארץ  ּגּבי ּׁשּכתּוב מה וזהּו לּפנים". ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפנים

רּבים, לׁשֹון עיני ּבּה, אלקי ה' עיני ְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָֹיׂשראל:

החיצֹונית  יראה עינין, ׁשּתי יׁש יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבארץ

ּבחינת  היא ׁשארץ היֹות ּדעם הּפנימית. ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָויראה

הּמעלה  מּצד מּכלֿמקֹום ּתּתאה, חכמה ְְֲִִַַַַַָָָָָָָמלכּות,

עליֹונה. יראה התּגּלּות ּגם ּבּה יׁש חֹוזר' ְְְְִִֵֵֶַַָָָּד'אֹור

יֹותר  יׁש לארץ, הּסמּו ׁשּבאויר מה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּובדּוגמת

על  ׁשּמּכה הּׁשמׁש ּכי האמצעי, מּבאויר ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָחמימּות

ׁשליׁש עד למעלה הארה מּמּנּו חֹוזרת ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ

ּבּה", אלקי ה' עיני אׁשר "ארץ וזהּו ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹהחלל.

עינין, ׁשּתי ּבּה ויׁש יׂשראל, ארץ הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ"ארץ"

הּׁשנה  "מרׁשית ּתּתאה. וחכמה עיּלאה ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָָחכמה

עיּלאה  חכמה הּוא "ראׁשית" ׁשנה", אחרית ְְֲִִִֵַַָָָָָָועד

הּמתּגּלת  עיּלאה חכמה ּכי ּכתיב, חסר ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ[ו"רׁשית"

הּמֹורה  אל"ף ּבּה אין (ארץ) ּתּתאה ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּבחכמה

'הרב  ׁשל הּתֹורה ּתֹוכן (עדּֿכאן ֶֶֶַַַָָָָָעליה].

'רב' ּכל ּׁשאמרּו: מה יּובן ועלּֿפיֿזה ְְִִֶֶַַַַַָָָהמגיד').

יׂשראל  [ׁשּבארץ יׂשראל מארץ 'רּבי' וכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמּבבל,

'חכמה'], על הּמֹורה יּו"ד ּבתֹוספת 'רב' ְְֶֶַַַָָָהּוא

חכמה  מלכּות, ּבחינת היא יׂשראל ׁשארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדהגם

ׁשּבּיראה  מּכיון מּכלֿמקֹום ּתּתאה, ויראה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתּתאה

לכן  עליֹונה, יראה התּגּלּות ּגם יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּתחּתֹונה

מה  ֿ ּכן ּגם וזה ּו ּביּו"ד. 'רּבי' הּוא יׂשראל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָּבארץ

הּוא  יׂשראל) (מארץ ּב'רּבי' הּמתוּסף ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּיּו"ד

'יראה  ּבחינת ּכי ּכּנ"ל, החכמה ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָּבחינת
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BÊ ‰‡¯ÈÂ .ÂÈtÓ Lia˙Óe ‡¯Èהפנימית È¯‡‰היראה ˙‡¯˜ »≈ƒ¿«≈ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»

˙LBa85,‰‡¯ÈaL el‡ ˙BÈÁa ÈzLe פנימית . ויראה חיצונית יראה ∆¿≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ „‚ Ô‰ עליונה‰‡zz ‰ÓÎÁÂ.תחתונה‰ÓÎÁ·c ≈∆∆»¿»ƒ»»¿»¿»«»»ƒ¿»¿»

,˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰L ,‰‡zz,הספירות מעשר האחרונה הספירה «»»∆ƒ¿ƒ««¿
˙ÓÁÓ ‡È‰ ‰‡¯i‰ ÌL»«ƒ¿»ƒ«¬«

˙eÏ„b אין זו נמוכה במדריגה שהרי «¿
והשגה, lÈÚ‡‰הבנה ‰ÓÎÁ·e¿»¿»ƒ»»

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa eÈ‰) שהיא «¿¿ƒ«»¿»
הספירות  מעשר הראשונה )הספירה
.˙eiÓÈt ˙ÓÁÓ ‡È‰ ‰‡¯i‰«ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒƒ
'˙La ‡¯È' ˙BÈ‰Ï È„k ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿≈…∆
הקדושֿברוךֿהוא, מפני בושה ולחוש

˙‡ ‚ÈO‰Ïe ¯Èk‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆
È‡ ‰ÊÂ ,C¯a˙È B˙e˜Ï‡¡…ƒ¿»≈¿∆ƒ

¯LÙ‡ להבנה להגיע יתכן לא ∆¿»
באלקות È„ÈŒÏÚוהשגה ‡l‡∆»«¿≈

ÌˆÓˆnL ÌeˆÓˆ ֿ הקדושֿברוך ƒ¿∆¿«¿≈
ÏBÎÈ·kהוא BÓˆÚ ˙‡∆«¿ƒ¿»

‰ÊÂ ,B‚ÈO‰Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿«ƒ¿∆
ÌeˆÓv‰ צמצום למעלה שגורם מה «ƒ¿

את  להשיג שיוכלו כזה באופן וירידה

האלוקי È„ÈŒÏÚהאור ‡a»«¿≈
Èk BÓˆÚ ˙‡ Ì„‡‰ ÔÈË˜iL∆«¿ƒ»»»∆«¿ƒ

"ÌÈtÏ ÌÈt‰ ÌÈnk" וכפי ««ƒ«»ƒ«»ƒ
(שמקטין  מעלה כלפי מתנהג שהאדם

למעלה  נוהגים כך עצמו) את ומבטל

אור  שיבוא גורמת והנהגתו כלפיו,

להשיג. יכול שהאדם מצומצם

Èab ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ אודות ¿∆«∆»«≈
ÈÈÚ :Ï‡¯NÈ ı¯‡EÈ˜Ï‡ '‰ ∆∆ƒ¿»≈≈≈¡…∆

ı¯‡aL ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ÈÈÚ ,da»≈≈¿«ƒ∆¿∆∆
,ÔÈÈÚ ÈzL LÈ Ï‡¯NÈ שני ƒ¿»≈≈¿≈«¿ƒ

אלוקי  'מבט' של «¿Èƒ¯‡‰אופנים
˙ÈBˆÈÁ‰ הבנה ללא הגדלות, מפני «ƒƒ

‰ÈÓÈt˙והשגה, ‰‡¯ÈÂ שנובעת ¿ƒ¿»«¿ƒƒ
והשגה. הבנה עלֿידי לאלקות מקירוב

˙ÈÁa ‡È‰ ı¯‡L ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆∆∆ƒ¿ƒ«
˙eÎÏÓ.א ומהם: טעמים, (מכמה «¿

כך  פירות, מצמיחה שהארץ כשם

כל  את המהווה היא המלכות ספירת

בביטול  היא שהארץ כשם ב. הנבראים.

של  עניינה כך עליה", דשין "שהכל

לה  "דלית ביטול, הוא המלכות ספירת

כלום"), zz‡‰,מגרמה ‰ÓÎÁ»¿»«»»
‰ÏÚn‰ „vÓ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«««¬»

'¯ÊBÁ ¯B‡'c מתוך הנובע אור ¿≈

המעלה אל המטה BÈÏÚ‰.התעלות ‰‡¯È ˙elb˙‰ Ìb da LÈ≈»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿»
,ı¯‡Ï CeÓq‰ ¯ÈÂ‡aL ‰Ó ˙Ó‚e„·e במקום נמצא שהוא למרות ¿¿««∆«¬ƒ«»»»∆

החום, מקור והיא למעלה שנמצאת מהשמש רחוק יותר ולכאורה ≈LÈנמוך
ÈÚˆÓ‡‰ ¯ÈÂ‡aÓ ˙eÓÈÓÁ ¯˙BÈ הגבוה‰knL LÓM‰ Èk , ≈¬ƒƒ«¬ƒ»∆¿»ƒƒ«∆∆∆«»

˙¯ÊBÁ ı¯‡‰ ÏÚועולהepnÓ «»»∆∆∆ƒ∆
Ú„מהארץ ‰ÏÚÓÏ ‰¯‡‰∆»»¿«¿»«

ÏÏÁ‰ LÈÏL'ה'חוזר השמש ואור ¿ƒ∆»»
דוקא  חום הגורם הוא למעלה מלמטה

לארץ. סמוך

'‰ ÈÈÚ ¯L‡ ı¯‡" e‰ÊÂ¿∆∆∆¬∆≈≈
‡e‰ "ı¯‡" ,"da EÈ˜Ï‡¡…∆»∆∆
ÈzL da LÈÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿≈

,ÔÈÈÚ אלוקות של המשכות שתי «¿ƒ
למטה lÈÚ‡‰מלמעלה ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»»

˙ÈL¯Ó" .‰‡zz ‰ÓÎÁÂ¿»¿»«»»≈≈ƒ
,"‰L ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰M‰«»»¿««¬ƒ»»
‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ ‡e‰ "˙ÈL‡¯"≈ƒ»¿»ƒ»»
Èk ,·È˙k ¯ÒÁ "˙ÈL¯"Â]¿≈ƒ»≈¿ƒƒ
˙lb˙n‰ ‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»»«ƒ¿«≈
da ÔÈ‡ (ı¯‡) ‰‡zz ‰ÓÎÁa¿»¿»«»»∆∆≈»

‰ÈÏÚ ‰¯Bn‰ Û"Ï‡ שזו כיון »∆«»»∆»
המילה  תחתונה', 'חכמה של התגלות

'ראשית' לא היא זו חכמה על שמורה

אל"ף  בלי 'רשית' אלא אל"ף ].עם
ÏL ‰¯Bz‰ ÔÎBz Ô‡kŒ„Ú)«»∆«»∆

'„È‚Ó‰ ).ממעזריטש '‰¯· »«««ƒ
:e¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»¿
'Èa¯' ÏÎÂ ,Ï·aÓ '·¯' Ïk»«ƒ»∆¿»«ƒ
ı¯‡aL] Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿»≈∆¿∆∆
˙ÙÒB˙a '·¯' ‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿∆∆

'‰ÓÎÁ' ÏÚ ‰¯Bn‰ „"eÈ הן «»«»¿»
עניין  במעלתה, והן כנקודה, בצורתה,

Ï‡¯NÈהביטול  ı¯‡L Ì‚‰c ,[«¬«∆∆∆ƒ¿»≈
‰ÓÎÁ ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ««¿»¿»
ŒÏkÓ ,‰‡zz ‰‡¯ÈÂ ‰‡zz«»»¿ƒ¿»«»»ƒ»
‰‡¯iaL ÔÂÈkÓ ÌB˜Ó»ƒ≈»∆«ƒ¿»

‰BzÁz‰ עצמהÌb LÈ ««¿»≈«
ÔÎÏ ,‰BÈÏÚ ‰‡¯È ˙elb˙‰ƒ¿«ƒ¿»∆¿»»≈
'Èa¯' ‡e‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈«ƒ

„"eÈa יש המלכות בספירת גם כי ¿
מהחכמה. Ó‰הארה ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«

'Èa¯'a ÛqÂ˙n‰ „"ei‰L∆««ƒ¿«≈¿«ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ (Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó)≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«

Ï"pk ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt רק ולא ¿ƒƒ«»¿»««
מאירה  שחכמה (כפי שלה החיצוניות

לעיל), כמבואר ÈÁa˙ב'בינה', Èkƒ¿ƒ«
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e"lyz'dמב ,hay 'g ,`a zyxt zay

ּבחינת  היא הּפנימּיּות מהּכרת הּבאה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבׁשת'

ּב'רּבי' היה ולכן עיּלאה, חכמה ְְְְִִִִֵַָָָָָָָּפנימּיּות

ועד  החכמה, ּפנימּיּות ּבחינת יׂשראל) ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(ׁשּמארץ

לעיל  ּכּנזּכר סֹוף', מ'אין נביעה ְְְְִִִִֵֵֵַַָָלבחינת

ֵֵַַַמהּבעלֿׁשםֿטֹוב.

מֹוריֿוחמי e‰ÊÂח) ּכבֹודֿקדּוׁשת ּׁשּכתב מה ¿∆ְְְִִֶַַַָָ

הּיּו"ד  ּבענין ּבּמאמר ְְְֲִַַַַַָאדמֹו"ר

ׁשאֹות  הד', הּבטּול ׁשּבאחֹורי על מֹורה יּו"ד ֲִֵֶֶַַַַָ

לּה ּדלית ּדאצילּות מלכּות והינּו ּגרמּה, ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָואזעירת

הּוא  מלכּות ּדבחינת ׁשהּבטּול ּכלּום, ְְְְִִִִֶַַַַָמּגרמּה

ּבחינת  ּכיֿאם] ּגרמּה, ּדאזעירת הּבטּול רק ְְְְִִִִִַַַַַַָֹ[לא

ּתכלית  ׁשהּוא ּכלּום, מּגרמּה לּה ּדלית ְְְְִִִֵֶַַַָָהּבטּול

ּבחינת  ּבמלכּות, ׁשּדוקא לעיל וכּנזּכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּבטּול.

עליֹון. הכי ּבטּול ּבחינת מתּגּלה ּתּתאה, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָחכמה

ּבכל  להיֹות צרי זה ׁשּבטּול ּבּמאמר, ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָּוממׁשי

חסדים, ּוגמלּות עבֹודה ּד-תֹורה הּקּוין ְְֲֲִִִַַָָָג'

סתם  ּבטּול  מסּפיק אינֹו הּתֹורה ְְְִִִֵֶַַָָׁשּבלימּוד

להיֹות  צרי ּכיֿאם הרּוח') ּד'גּסי ְְְִִִִִֵַַַָָָ(הּׁשלילה

ּבקו  וכן לגמרי", ּבמציאּות ּבטּול ְְְְְְִִִִִֵֵַַַ"ּבבחינת

ּדֿעני  הּבּטּול להיֹות צרי (ּתפּלה) ְְֲִִִִִַָָָָָֽהעבֹודה

ּדבחינת  הּבטּול ּבחינת ׁשהּוא אני, ְְְְִִִִִֶֶַַַָואביֹון

(קּיּום  חסדים' ה'ּגמלּות ּבקו וכן ְְְְֲִִִֵַַַָמלכּות,

ּכבד  מּׂשא ּדהגּבהת ּבּמׁשל מבאר ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָהּמצֹות)

ּכּנזּכר  הּמצֹות, ּדקּיּום ענין על מׁשל ְְְְִִִִֶַַַָָָָ(ׁשהּוא

קצת, עצמֹו ׁשּיצמצם מסּפיק (אינֹו ּביֹותר ּכבד מּׂשא להגּביּה ׁשּבכדי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלעיל),

הּנ"ל) קּוין ג' (ּבכל הּבט ּול ועלֿידי ּביֹותר. עצמֹו את לצמצם צרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּכיֿאם)

ׁשּנֹותנים  והּכחֹות הּגילּוים ּכל את ׁשּמקּבל ּומחזיק', ריקן 'ּכלי נעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּוא

הּתפּלה, ועבֹודת הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ּבלימּוד עבֹודתֹו את לעבֹוד ְְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָמּלמעלה

את  ׁשּמהּפ הּמׁשּכן, לקרׁשי ׁשּיתהּפ העֹולם ו'ׁשקר' מ'ּקׁשר' ׁשעֹוׂשה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָועד

ּד'כלי  הּבטּול עלֿידי הּוא זה ּדכל ּדקדּוׁשה'. ל'ׁשטּות ּד'לעּומתֿזה' ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּׁשטּות

את  לנּצח ׁשּיּוכל מּלמעלה, ׁשּנֹותנים הּכחֹות את לקּבל ּכלי הּוא ׁשאז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹריקן',

ּבּמאמר  וכּמבאר הּיצר, את 87מלחמת מבזּבזים הּמלחמה נּצּוח ׁשּבׁשביל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
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פי"א.87) שם לגני באתי ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ ˙eiÓÈt‰ ˙¯k‰Ó ‰‡a‰ '˙La ‰‡¯È'ƒ¿»…∆«»»≈«»««¿ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ ויראה עילאה מחכמה באה נעלית שיראה לעיל כמבואר »¿»ƒ»»
תתאה מחכמה באה נמוכה (ı¯‡nLבדרגה 'Èa¯'a ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»¿«ƒ∆≈∆∆

‰ÚÈ· ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa (Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒƒ«»¿»¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,'ÛBÒ ÔÈ‡'Ó≈≈«ƒ¿»¿≈

·BËŒÌLŒÏÚa‰Ó הנוספת שהאות ≈«««≈
על  מורה 'רבי' נקרא שבגללה ל'רב'

סוף'. מה'אין נביעה

Œ„B·k ·˙kM ‰Ó e‰ÊÂ (Á¿∆«∆»«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„¿̃«ƒ¿»ƒ«¿

הריי"צ לגני Ó‡na¯הרבי באתי ««¬»
הנזכר ‰ei"„תש"י ÔÈÚa¿ƒ¿««

„"eÈ ˙B‡L ,'„‰ È¯BÁ‡aL∆«¬≈«∆
˙¯ÈÚÊ‡Â ÏeËa‰ ÏÚ ‰¯BÓ»««ƒ¿«¿ƒ«

,dÓ¯b,עצמה את eÈ‰Âומקטינה «¿»¿«¿
dÏ ˙ÈÏc ˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ«¿«¬ƒ¿≈»

dÓ¯bÓ מעצמה לה ÌeÏk,שאין ƒ«¿»¿
eËa‰L‡e‰ ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·c Ï ∆«ƒƒ¿ƒ««¿

˙¯ÈÚÊ‡c ÏeËa‰ ˜¯ ‡Ï]…««ƒ¿«¿ƒ«
ÏeËa‰ ˙ÈÁa [Ì‡ŒÈk ,dÓ¯b«¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ
,ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc¿≈»ƒ«¿»¿

ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰L לה שאין ∆«¿ƒ«ƒ
ומקבל  עצמה משל ותוכן עניין שום

ממנה. שלמעלה מהספירות הכול

‡˜ÂcL ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈∆«¿»
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ,˙eÎÏÓa««¿¿ƒ«»¿»

‰‡zz הכי הספירה שהיא אף , «»»
ÏeËaתחתונה, ˙ÈÁa ‰lb˙Óƒ¿«»¿ƒ«ƒ

.ÔBÈÏÚ ÈÎ‰¬ƒ∆¿
‰Ê ÏeËaL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»∆ƒ∆
כל  של ה' בעבודת משתקף שהוא כפי

ואחד  ‚'אחד ÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿»
‰„B·Ú ‰¯B˙-c ÔÈew‰««ƒ¿»¬»
„eÓÈÏaL ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÓ‚e¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ
ÏeËa ˜ÈtÒÓ BÈ‡ ‰¯Bz‰«»≈«¿ƒƒ
'Áe¯‰ Èq‚'c ‰ÏÈÏM‰) Ì˙Ò¿»«¿ƒ»¿«≈»«

מתגאה  שאינו ˆ¯CÈזה Ì‡ŒÈk (ƒƒ»ƒ
ÏeËa ˙ÈÁ·a" ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

"È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa כל ללא ƒ¿ƒ¿«¿≈
כלל, מציאות של Â˜aתחושה ÔÎÂ¿≈¿«

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ (‰lÙz) ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ»»ƒƒ¿
È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ-c Ïeha‰«ƒ¿»ƒ¿∆¿»ƒ

משלו, כלום לו שאין ∆e‰L‡בתחושה

˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·c ÏeËa‰ ˙ÈÁa,'כלום מגרמה לה Â˜a'דלית ÔÎÂ ¿ƒ««ƒƒ¿ƒ««¿¿≈¿«
˙‰a‚‰c ÏLna ¯‡·Ó (˙Bˆn‰ Ìei˜) 'ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÓb'‰«¿ƒ¬»ƒƒ«ƒ¿¿»≈«»»¿«¿»«
¯kÊpk ,˙Bˆn‰ Ìei˜c ÔÈÚ ÏÚ ÏLÓ ‡e‰L) „·k ‡OÓ«»»≈∆»»«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿»
˜ÈtÒÓ BÈ‡) ¯˙BÈa „·k ‡OÓ dÈa‚‰Ï È„ÎaL ,(ÏÈÚÏ¿≈∆ƒ¿≈¿«¿ƒ««»»≈¿≈≈«¿ƒ

BÓˆÚ ÌˆÓˆiL למציאות ייתן לא ∆¿«¿≈«¿
יקטין  אלא ולהתפזר להתפשט שלו

ויתרכז  ˆ¯CÈעצמו (Ì‡ŒÈk ,˙ˆ¿̃»ƒƒ»ƒ
¯˙BÈa BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÏ¿«¿≈∆«¿¿≈

מאד. רבה ‰ÏeËaבמידה È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ
‡e‰ (Ï"p‰ ÔÈe˜ '‚ ÏÎa)¿»«ƒ««

,'˜ÈÊÁÓe Ô˜È¯ ÈÏk' ‰NÚ כלי «¬∆¿ƒ≈»«¬ƒ
להתמלא Ïkשראוי ˙‡ Ïa˜nL∆¿«≈∆»

ÌÈeÏÈb‰ אלוקיים אורות של «ƒƒ
˙BÁk‰Â הרוחנייםÌÈ˙BpL ¿«…∆¿ƒ

B˙„B·Ú ˙‡ „B·ÚÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¬∆¬»
˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿
‰NBÚL „ÚÂ ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚÂ«¬««¿ƒ»¿«∆∆

ÌÏBÚ‰ '¯˜L'Â '¯Lw'Ó שהם ƒ∆∆¿∆∆»»
לא  ≈»¿Ct‰˙iL∆ƒרצויים דברים

ÔkLn‰ ÈL¯˜Ï חושך והופך ¿«¿≈«ƒ¿»
‰eËM˙לאור, ˙‡ Ct‰nL∆¿«≈∆«¿

˙eËL'Ï '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'cƒ¿«∆ƒ¿
ŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎc .'‰Le„˜cƒ¿»¿»∆«
Ê‡L ,'Ô˜È¯ ÈÏÎ'c ÏeËa‰ È„È¿≈«ƒƒ¿ƒ≈»∆»

ÈÏk ‡e‰ ראוי˙‡ Ïa˜Ï ¿ƒ¿«≈∆
˙BÁk‰ הרוחנייםÌÈ˙BpL «…∆¿ƒ

˙‡ ÁvÏ ÏÎeiL ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆«¿«≈«∆
¯‡·nÎÂ ,¯ˆi‰ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆«≈∆¿«¿…»

¯Ó‡na87 תש"י לגני' 'באתי ««¬»
‰ÓÁÏn‰ Áev ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿»»

˙B¯ˆB‡‰ ˙‡ ÌÈÊaÊ·Ó של ¿«¿¿ƒ∆»»
והממלכה  ÌÈÒeÓk‰«¿ƒהמדינה
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מג dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשאצר  (מה ּדֹור מּדֹור הּכמּוסים ְִִֶַַַָָָהאֹוצרֹות

אֹותם  ּומֹוסרים אבֹותיו) ׁשאצרּו מה וגם ְְְְְֲִֶַַַָָָּבעצמֹו,

ׁשהם  החיל, אנׁשי ּבׁשביל החיל, ּפקידי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעלֿידי

ּבפֹועל, הּנּצחֹון את מביאים החיל) (אנׁשי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּדוקא

ׁשּבזה, הּפרּוׁשים ׁשלׁשת ּבכל הוי', ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּצבאֹות

ּבּמאמ  הוי''88ר ּכמבאר 'צבאֹות הּתֹואר והּנה . ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֹ

ּוכמֹו מצרים, יציאת מּזמן התחיל ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָליׂשראל

הּזה 89ׁשּכתּוב  הּיֹום צבאֹות ד ּבעצם ּכל יצאּו ְְְִֶֶֶֶַַָָָ

ּבנֹוגע  ּגם מּובן ּומּזה מצרים, מארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהוי'

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מצרים, ּדיציאת הּגאּולה ּבדּוגמת ׁשּתהיה העתידה, 90לּגאּולה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדגאּולה  הּגלּוי יהיה ׁשעלֿידיֿזה נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ צאת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכימי

מצרים  ּביציאת  ׁשהי ּו הענינים לג ּבי אפילּו נפלאֹות יהיּו ׁשאז ,91העתידה, ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

עפר" ׁשֹוכני ורּננּו "הקיצּו יהיה ּבתֹוכם.92ּולאחריֿזה והּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
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הזה.ד] היום בפי' ג'] [אות מהנ"ל להעיר

פי"ב.88) מא.89)שם יב, טו.90)בא ז, (ח"א 91)מיכה עה"פ נ"ך אוה"ת פ"ו. המצות חג שער פע"ח ב. רסא, ח"א זהר

תפז). יט.92)ע' כו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ˆ‡L ‰Ó) ¯Bc ¯BcÓ המלךÂÈ˙B·‡ e¯ˆ‡L ‰Ó Ì‚Â ,BÓˆÚa ƒ«∆»«¿«¿¿««∆»¿¬»

הקודמים  בדורות ‰ÏÈÁהמלכים È„È˜t È„ÈŒÏÚ Ì˙B‡ ÌÈ¯ÒBÓe (¿ƒ»«¿≈¿ƒ≈∆»ƒ
הצבא, של  ‰ÏÈÁהמפקדים ÈL‡ ÏÈ·La,החיילים‡˜Âc Ì‰L ƒ¿ƒ«¿≈∆»ƒ∆≈«¿»

,ÏÚBÙa ÔBÁvp‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó (ÏÈÁ‰ ÈL‡) ישראל שבני כפי «¿≈∆»ƒ¿ƒƒ∆«ƒ»¿«
מצרים, יציאת (בעת בתורה נקראים

ÏÎaכדלהלן) ,'ÈÂ‰ ˙B‡·vƒ¿¬»»¿»
‰ÊaL ÌÈLe¯t‰ ˙LÏL במושג ¿…∆«≈ƒ∆»∆

Ó‡na¯"צבא", ¯‡·Ók88. «¿…»««¬»
''ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ' ¯‡Bz‰ ‰p‰Â¿ƒ≈««ƒ¿¬»»
˙‡ÈˆÈ ÔÓfÓ ÏÈÁ˙‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ«
·e˙kL BÓÎe ,ÌÈ¯ˆÓ89 ƒ¿«ƒ¿∆»

‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa דÏk e‡ˆÈ ¿∆∆««∆»¿»
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó 'ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»≈∆∆ƒ¿»ƒ
‰Ïe‡bÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««¿»
˙Ó‚e„a ‰È‰zL ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆ƒ¿∆¿¿«
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰Ïe‡b‰«¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

·e˙kL BÓÎe90E˙‡ˆ ÈÓÈk ¿∆»ƒ≈≈¿
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

,˙B‡ÏÙ את מדמה שהכתוב הרי ƒ¿»
מצרים, ליציאת העתידה הגאולה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL וגמילות עבודה בתורה, ה'" "צבאות ישראל בני של עבודתם ∆«¿≈∆
לשטות  זה' ד'לעומת השטות ואת ל'קרש' ה'שקר' את המהפכת חסדים,

B‡ÏÙ˙דקדושה, eÈ‰È Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡‚c ÈeÏb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒƒ¿»»¬ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ Èa‚Ï eÏÈÙ‡91, המשמעות כפי ¬ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

שאין  הנזכר הפסוק של הפנימית

לבוא  לעתיד שגם לומר רק הכוונה

הזמן, שבאותו אלא 'נפלאות' יהיו

ניסים  כאלה יהיו הגאולה, בבוא

אפילו  'נפלאות' שייחשבו גדולים

ביציאת  שהיו ולנפלאות לניסים ביחס

È‰È‰מצרים  ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿∆
"¯ÙÚ ÈÎBL ep¯Â eˆÈ˜‰"92 »ƒ¿«¿¿≈»»

‡e‰Â של ההילולא בעל הריי"צ הרבי ¿
שבט  «¿ÌÎB˙a.יו"ד
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א בנש"ק כו' וכו'

מוה"ר שלום יחזקאל שרגא שליט"א

שלום וברכה!

בעתו נעם לי לקבל מכתבו עם המוסגר בו שו"ת בדיני נזקקין לתובע אשר כבקשתו מוחזר 

בזה. וכבר הראה כת"ר בתשובתו בש"ס ופוסקים המדברים בכגון דא, ולדעתי נקודה העיקרית בזה 

היא שעל הדיינים לברר עד כמה שידם מגעת אם החשש שישתמט התובע וכו' אמת הוא או מרומה, 

כי מחובתו של הדיין לדין דין אמת לאמיתו, וכמרז"ל שבועות ל' ע"ב הובא ג"כ בתוספת ד"ה דין ב"ב 

ח' ע"ב לפסק הלכה אשר ברובא דרובא עפ"ז יש להדיין להחליט אם למלאות תביעת הנתבע כשטוען 

שהתובע ישתמט אח"כ.

מוסג"פ מה שהו"ל בקשר עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

יו"ד שבט העבר, ובטח יעניין את כת"ר שי'.

בכבוד ובברכה.



מד

b"i ,glya zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,hay
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È‰ÈÂ'וגֹו העם את ּפרעה ּבענין 1ּבׁשּלח הּנה , «¿ƒְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

יׂשראל  ּבני את ׁשילח ׁשּפרעה מצינּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו ּכרחם יגרׁשם 2על חזקה ּוביד ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ

יׂשראל  ׁשל ּכרחם על להבין,3מארצֹו, וצרי .( ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

יׂשראל  ּבני על לׁשלֹוט יכֹול ּפרעה היה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹאי

לׁשליטתֹו ּבנֹוגע ּובׁשלמא ּכרחם. על ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלׁשּלחם

ּבגלל  זה הרי ּבמצרים, לעּכבם יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָעל

אי מּובן אינֹו אבל  מלמעלה, ּגזרה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָׁשהיתה

לגרׁשם  יׂשראל ּבני על ׁשליטה לֹו ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָהיתה

הּתֹורה. את לקּבל ּכרחם על ליל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּמצרים,

היה  העם" את  ּפרעה ּד"ּבׁשּלח  ׁשהענין ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹּובפרט

ׁשבירה  ׁשּפעלּו הּמּכֹות עׂשר היּו ׁשּכבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָלאחרי

מצרים' הּגלּות,4ּב'קליּפת זמן נסּתּים ּוכבר , ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

יׂשראל, ּבני על ּפרעה ׁשליטת נסּתּימה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹּובמילא

אי ואםּֿכן ּכלל, ממׁשלּתֹו ּתחת היּו לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכבר

מּמצרים. לׁשּלחם עליהם ׁשליטה לֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהיתה

יׂשראל  ּבני ׁשאצל הּידּוע עלּֿפי יּוקׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּוביֹותר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חפׁשית, ּדבחירה הענין הן 5יׁשנֹו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָ

ׁשרׁשם  מּצד ׁשּזהּו גֹו', מּמּנּו ּכאחד היה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָהאדם

ענין  אמּתית הּוא ׁשּׁשם העצמּות, ְְְֲִִִִִֶַַַָָּבבחינת

ּבעלּות  ׁשּתהיה ׁשּי אי ואםּֿכן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָהּבחירה,

ּומה  יׂשראל. ּבני ׁשל הּבחירה על ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹלפרעה

כּו' אֹותֹו ּדּֿכֹופין הענין ׁשּיׁשנֹו הרי 6ׁשּמצינּו , ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָ

היא הּכפּיה ּכאׁשר רק (וכן זה יׂשראל עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּׁשּיׂשראל  מה עׂשה לֹו: ואמרּו עּכּו"ם הּכּוהּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָאם

ל ּכמֹו7אֹומרים לרע "ואהבּת הּציּוּוי ׁשּיׁשנֹו לפי והינּו ּתֹוכיח 8), ו"הֹוכח ," ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

"עמית את 9את לכּפֹות ליהּודי ׁשּמסּיע מּלמעלה ּכח נתינת הּוא זה וציּוּוי , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
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פרשתנו.1) שמות.2)ריש עה"פ.3)ס"פ א.4)פירש"י נז, וארא תו"א תשובה 5)ראה הל' רמב"ם וראה כב. ג, בראשית

ב. לח, אמור בלקו"ת הובא א.6)רפ"ה. כא, ערכין משנה ג. א, ויקרא ופירש"י ספ"ב.7)תו"כ גירושין הל' רמב"ם

יח.8) יט, יז.9)קדושים שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ1‰Ê ÔÈÚa ‰p‰ שילוח , של «¿ƒ¿«««¿…∆»»¿ƒ≈¿ƒ¿»∆

מצרים  מלך פרעה עלֿידי ממצרים ישראל ÁÏÈLבני ‰Ú¯tL eÈˆÓ»ƒ∆«¿…ƒ«
ÌÁ¯k ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ממצרים ‡˙ לצאת רצו לא מצידם הם ואילו ∆¿≈ƒ¿»≈«»¿»

·e˙kL BÓk)2 אמר שהקדושֿברוךֿהוא שמות פרשת בסוף È·e„לעיל ¿∆»¿»
ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ פרעה,Bˆ¯‡Ó ¬»»¿»¿≈≈«¿

רש"י ÏLופירש ÌÁ¯k ÏÚ«»¿»∆
Ï‡¯NÈ3.( ƒ¿»≈

‰Ú¯t ‰È‰ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈»»«¿…
Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ËBÏLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

ÌÁ¯k ÏÚ ÌÁlLÏ בניגוד ¿«¿»«»¿»
מילאÓÏL·e‡לרצונם. ,Ú‚Ba ƒ¿»»¿≈«

B˙ËÈÏLÏ מצרים מלך פרעה של ƒ¿ƒ»
Ì·kÚÏ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

ÌÈ¯ˆÓa,לצאת להם לאפשר ולא ¿ƒ¿«ƒ
‰¯Êb ‰˙È‰L ÏÏ‚a ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«∆»¿»¿≈»

‰ÏÚÓÏÓ שבני מהקדושֿברוךֿהוא ƒ¿«¿»
(כפי  במצרים משועבדים יהיו ישראל

בין  ב'ברית אבינו לאברהם שנאמר

‡CÈהבתרים'), Ô·eÓ BÈ‡ Ï·‡¬»≈»≈
Èa ÏÚ ‰ËÈÏL BÏ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»«¿≈
,ÌÈ¯ˆnÓ ÌL¯‚Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»ƒƒ¿«ƒ
˙‡ Ïa˜Ï ÌÁ¯k ÏÚ CÏÈÏ≈≈«»¿»¿«≈∆

‰¯Bz‰ לאלץ הכוח לו היה ומאין «»
לרצונם? בניגוד ללכת אותם

ÁlLa"c ÔÈÚ‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆»ƒ¿»¿¿««
,"ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t מצרים יציאת «¿…∆»»

‰eÈבפועל, ¯·kL È¯Á‡Ï ‰È‰»»¿«¬≈∆¿»»
ÏÚtL ˙Bkn‰ ¯NÚ‰¯È·L e ∆∆««∆»¬¿ƒ»
'ÌÈ¯ˆÓ ˙tÈÏ˜'a4, כוחות ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

נקראים  הקדושה, היפך הסטראֿאחרא,

והסתר  העלם מהווים הם כי 'קליפה'

את  המכסה קליפה כמו האלוקות על

המכות  ועשר אותו, ומסתירה הפרי

המצרים  על הקדושֿברוךֿהוא שהביא

קליפת  של (הכנעה) 'שבירה' פעלו

‰eÏb˙מצרים ÔÓÊ ÌizÒ ¯·Îe¿»ƒ¿«≈¿««»
במצרים, ישראל בני «≈¿ÏÈÓ·e‡של

ÏÚ ‰Ú¯t ˙ËÈÏL ‰ÓizÒƒ¿«¿»¿ƒ««¿…«
eÈ‰ ‡Ï ¯·kL ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈∆¿»…»

ÏÏk BzÏLÓÓ ˙Áz הכוח כי ««∆¿«¿¿»
בני  על לשלוט מלמעלה לו שניתן

נסתיים, כבר ‡CÈישראל ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈

ÌÈ¯ˆnÓ ÌÁlLÏ Ì‰ÈÏÚ ‰ËÈÏL BÏ ‰˙È‰ לא מצידם הם אם »¿»¿ƒ»¬≈∆¿«¿»ƒƒ¿«ƒ
בכך? רצו

ÔÈÚ‰ BLÈ Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡L Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰L˜eÈ ¯˙BÈ·e¿≈¿∆«ƒ«»«∆≈∆¿≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,˙ÈLÙÁ ‰¯ÈÁ·c5 עץ חטא לאחר בראשית, בפרשת ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿∆»

Á‡k„הדעת, ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰≈»»»»»¿««
ÌL¯L „vÓ e‰fL ,'B‚ epnÓƒ∆∆∆ƒ«»¿»

ישראל  בני ‰eÓˆÚ˙של ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«¿
הקדושֿברוךֿהוא  של והמהות העצם

ה'עצמות'ÌMLבעצמו, בבחינת ∆»
‰¯ÈÁa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰¬ƒƒƒ¿««¿ƒ»
בוודאי  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא שהרי

שירצה  ואיך שירצה מה לבחור יכול

יעשה, מה לו יאמר ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒומי
CiL CÈ‡ייתכן È‰zL‰איך ≈«»∆ƒ¿∆

˙eÏÚa שליטה שהיא ואיזו «¬
Èa ÏL ‰¯ÈÁa‰ ÏÚ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…««¿ƒ»∆¿≈

Ï‡¯NÈ מי שיש הדבר עצם והרי ƒ¿»≈
או  כך לעשות אותם להכריח שיכול

הבחירה  לעיקרון סתירה הוא אחרת

החופשית?

ÔÈÚ‰ BLiL eÈˆnL ‰Óe«∆»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
'eÎ B˙B‡ ÔÈÙBk-c6, שלפעמים ¿ƒ

המוטל  את לעשות רוצה לא אדם אם

אותו  מכריחים התורה פי על עליו

ב  זאת לרצונו לעשות Ê‰ניגוד È¯‰¬≈∆
ŒÏÚ ‡È‰ ‰iÙk‰ ¯L‡k ˜«̄«¬∆«¿ƒ»ƒ«

Ï‡¯NÈ È„È נתונה הזו שהסמכות ¿≈ƒ¿»≈
התורה פי על ‰e‰ekלהם Ì‡ ÔÎÂ)¿≈ƒƒ

‰Ó ‰NÚ :BÏ e¯Ó‡Â Ì"ekÚ«¿»¿¬≈«
EÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ï‡¯NiM7 זו שגם ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

על  מבוססת היא כי אפשרית כפייה

התורה  פי על יהודים של ),הוראה
ÈeeÈv‰ BLiL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆∆¿«ƒ

EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â"8," ¿»«¿»¿≈¬»
"E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰"Â9, ¿≈«ƒ«∆¬ƒ∆

‰Ê ÈeeÈˆÂ והחובה ישראל אהבת של ¿ƒ∆
הזולת של הרוחני למצבו ‰e‡לדאוג

ÚiÒnL ‰ÏÚÓlÓ Ák ˙È˙¿ƒ«…«ƒ¿«¿»∆¿«≈«
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מה d"kyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay

אנסּוהּו עּכּו"ם ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָחברֹו,

 ֿ ועלֿאחת ּכן, נֹותן הּדין אם (אפילּו ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָמעצמן

ּכּדין) ׁשּלא אנסהּו אם וכיון 7ּכּמהֿוכּמה . ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

מּצד  (לא מעצמֹו יׂשראל ּבני את ׁשילח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּפרעה

ּבכחֹו היה אי ֿ ּכן אם ליׂשראל), הּקּב"ה ְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹציּוּוי

יׂשראל. ּבני ׁשל הּבחירה על ְְְְִִִֵֵֶַַָָלׁשלֹוט 

אֹור'Ô·eÈÂב) ּב'תֹורה המבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְִַַָָֹ

הּׁשבּוע  חסידי'ׁשע 10ּבפרׁשת (ּדי ְֲִִִֶַַַָָָ

העם", את ּפרעה ּבׁשּלח  "ויהי ּבפירּוׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹּפרׁשה)

הּידּוע  והינּו11ּבהקּדים לּפרי', קדמה ׁש'ּקליּפה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

הּוא  ּבּקליּפֹות המלּוּבׁש והחּיּות ְְְִֶַַַַָָׁשהאֹור

ה'ּתהּו' מּבחינת מאד, ונעלֹות ּגבֹוהֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַֹֹמּמדרג ֹות

יׂשראל, ּדבני הּׁשרׁש ׁשהּוא ל'ּתקּון' ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּקדם

ּבררּו מצרים, ּבׁשעּבּוד היּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָוכאׁשר

עלֿידי  ׁשם ׁשּנפלּו הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות את ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָוהעלּו

ניתוּסף  ועלֿידיֿזה ּד'תהּו', הּכלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹׁשבירת

ּבׁשּלח  "ויהי וזהּו כּו'. יֹותר ּגדֹול עילּוי ְְְְִִֵֶֶַַַָָאצלם

יׂשראל  ּבני עם מׁשּלח ׁשהיה העם", את ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפרעה

העם") "עם ּכמֹו הּוא העם" "את ְְִֵֶָָָָ(ּדפירּוׁש

ניצֹוצֹות  את עּמהם ׁשּׁשלח כּו', וענפים ֲִִִֶֶֶַַָָָֹּפארֹות

ּבהיֹותם  עלֿידם ונתעּלּו ׁשּנתּבררּו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָהּקדּוׁשה

ְְִִַּבמצרים.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבׁשּלח ּד"ויהי הענין ּגם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

רק  (לא ּכפׁשּוטֹו העם" את ְְִֶַַָָֹֹּפרעה

הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות את העם עם מׁשּלח ְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיה

ּבני ׁשּנת  את מּמצרים ׁשּׁשלח אּלא ּבמצרים, ּבררּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּמּכֹות  עׂשר לאחרי ׁשּדוקא עצמם), ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל

דמצרים, הּברּור ענין ׁשהּוא הּׁשעּבּוד, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַוסּיּום

ּד"ּבׁשּלח  להענין וההכרח האפׁשרּות ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה

אצלֹו, ׁשהיּו הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ונתּגּלּו נתּבררּו ׁשּכבר ּדכיון העם", את ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּפרעה

יׂשראל  ּבני את לׁשּלח הּכח לֹו היה ּד'תהּו', הּניצֹוצֹות מעלת ּגֹודל מּצד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּנה
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Ì"ekÚ ¯L‡k ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,B¯·Á ˙‡ ˙BtÎÏ È„e‰ÈÏ עובדי «¿ƒƒ¿∆¬≈«∆≈≈«¬∆«

יהודים  לא ומזלות, ÔÓˆÚÓכוכבים e‰eÒ‡ של הוראה פי על ולא ¬»≈«¿»
התורה  פי על Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂיהודים ,Ôk Ô˙B ÔÈc‰ Ì‡ eÏÈÙ‡)¬ƒƒ«ƒ≈≈¿««««»

(ÔÈck ‡lL e‰Ò‡ Ì‡ ‰nÎÂ7 והיא מקום לה אין זה מסוג שכפייה ¿«»ƒ¬»»∆…«ƒ
חופשית. לבחירה «≈¿ÔÂÈÎÂסתירה

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÁÏÈL ‰Ú¯tL∆«¿…ƒ«∆¿≈ƒ¿»≈
ÈeeÈˆ „vÓ ‡Ï) BÓˆÚÓ≈«¿…ƒ«ƒ
ÔkŒÌ‡ ,(Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈ƒ≈

BÁÎa ‰È‰ CÈ‡ פרעה של ≈»»¿…
Èa ÏL ‰¯ÈÁa‰ ÏÚ ËBÏLÏƒ¿««¿ƒ»∆¿≈

Ï‡¯NÈ,לצאת שלא בחרו הם ואם ƒ¿»≈
את  עליהם לכפות הכוח לו היה מנין

היציאה?

¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ«¿…»
'¯B‡ ‰¯B˙'a הזקן לרבנו ¿»
Úe·M‰ ˙L¯Ùa10 בשלח פרשת ¿»»««»«

‰L¯t ÚL'È„ÈÒÁ Èc) הפרשה ƒ¬ƒƒ∆«¿»
מאמרי  נקראים כך – החסידית

התורה, פרשיות על החסידות

החומשים  (על אור' 'תורה שבספרים

על  תורה' ו'לקוטי ושמות) בראשית

ויש  ויקראֿבמדברֿדברים, החומשים

הרבי  עורר תשכ"ה זו, שבשנה להעיר

שבוע  מידי אלו מאמרים לימוד על

ÁlLaבשבוע  È‰ÈÂ" Le¯ÈÙa (¿≈«¿ƒ¿««
ÌÈc˜‰a ,"ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t«¿…∆»»¿«¿ƒ

Úe„i‰11 וחסידות בקבלה «»«
'È¯tÏ ‰Ó„˜ ‰tÈÏw'L שורש ∆¿ƒ»»¿»«¿ƒ

קדום  הקדושה, היפך ה'קליפות',

הקדושה  ¿»¿eÈ‰Âעצמה,לשורש
˙eiÁ‰Â ¯B‡‰L האלוקיים ∆»¿««

˙BtÈÏwa LaeÏÓ‰ היפך «¿»«¿ƒ
B‰B·b˙הקדושה  ˙B‚¯„nÓ ‡e‰ƒ«¿≈¿

˙ÈÁaÓ ,„‡Ó ˙BÏÚÂ¿«¬¿…ƒ¿ƒ«
'Ôe˜z'Ï Ì„wL 'e‰z'‰ מבואר «…∆»««ƒ

שהעולמות  וחסידות בקבלה

'סדר  עם הנוכחית במתכונתם

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך

'עולם  קדם ל'תיקון' התיקון'. 'עולם

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו'

הכלים' ל'שבירת שגרם מצב התיקון'e‰L‡מועטים, ‰L¯M'עולם ∆«…∆
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚLa eÈ‰ Ï‡¯NÈ Èa ¯L‡ÎÂ ,Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¬∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

e¯¯a הרע מתוך הטוב eÏÙpLאת ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈ ˙‡ eÏÚ‰Â ≈¿¿∆¡∆ƒ«¿»∆»¿
ÌL במצרים‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'e‰˙'c ÌÈÏk‰ ˙¯È·L È„ÈŒÏÚ »«¿≈¿ƒ««≈ƒ¿…¿«¿≈∆

ÌÏˆ‡ ÛqÂ˙È ישראל בני אצל ƒ¿«≈∆¿»
'eÎ ¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚ מצבם לגבי ƒ»≈

למצרים. הירידה קודם

˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ" e‰ÊÂ¿∆«¿ƒ¿«««¿…∆
Èa ÌÚ ÁlLÓ ‰È‰L ,"ÌÚ‰»»∆»»¿«≈«ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ איתם (Le¯ÈÙcביחד ƒ¿»≈¿≈
ÌÚ" BÓk ‡e‰ "ÌÚ‰ ˙‡"∆»»¿ƒ

'eÎ ÌÈÙÚÂ ˙B¯‡t ("ÌÚ‰ של »»…«¬»ƒ
של  הפנימית והמשמעות עצים,

היא  ‡˙הדברים Ì‰nÚ ÁÏML∆»«ƒ»∆∆
e¯¯a˙pL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈƒ«¿»∆ƒ¿»¿
Ì˙BÈ‰a Ì„ÈŒÏÚ elÚ˙Â¿ƒ¿««»»ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓa אלא במצרים יישארו שלא ¿ƒ¿«ƒ
לקדושה. יתעלו

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿ƒ¿«««¿…
˜¯ ‡Ï) BËeLÙk "ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒ¿…«
˙‡ ÌÚ‰ ÌÚ ÁlLÓ ‰È‰L∆»»¿«≈«ƒ»»∆
e¯¯a˙pL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈƒ«¿»∆ƒ¿»¿

ÁÏML ‡l‡ ,ÌÈ¯ˆÓa גירש ¿ƒ¿«ƒ∆»∆»«
Ï‡¯NÈושילח  Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈

¯NÚ È¯Á‡Ï ‡˜ÂcL ,(ÌÓˆÚ«¿»∆«¿»¿«¬≈∆∆
,„eaÚM‰ ÌeiÒÂ ˙Bkn‰««¿ƒ«ƒ¿

ÌÈ¯ˆÓ„ ¯e¯a‰ ÔÈÚ ‡e‰L כי ∆ƒ¿««≈¿ƒ¿«ƒ
הביאו  השעבוד והפסקת המכות עשר

מצרים, של וזיכוך «¿«‰È˙‰לבירור
ÔÈÚ‰Ï Á¯Î‰‰Â ˙e¯LÙ‡‰»∆¿»¿«∆¿≈«¿»ƒ¿»
,"ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa"c¿¿«««¿…∆»»
elb˙Â e¯¯a˙ ¯·kL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿«

eÈ‰L ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈBÏˆ‡ ƒ«¿»∆»∆¿
ממשלתו, תחת vÓ„ונתונים ‰p‰ƒ≈ƒ«

'e‰˙'c ˙BˆBˆÈp‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬««ƒ¿…
נתגלו, BÏשכעת ‰È‰ לפרעהÁk‰ »»«…«

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÁlLÏ¿«≈«∆¿≈ƒ¿»≈
.ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ
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ׁשּכבר  לאחרי ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּמצרים.

יׂשראל  מּבני ּכאּלּו היּו דמצרים, הּׁשעּבּוד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָנסּתּים

ּבמיטב  מצרים, ּבארץ להּׁשאר ׁשּמּוטב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּסברּו

ּגֹוׁשן  ּבארץ מּתֹו12הארץ, ה' את ולעבֹוד , ְְֲִֶֶֶֶֶַָָ

ּבֹו ׁשּיׁש לּמדּבר לצאת רצּו לא ולכן כּו', ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹמנּוחה

ועקרב  ׂשרף זרּועה 13נחׁש לא ארץ (ּגם 14, ְְְֶֶַַָָָָָָֹ

ּבחינת 15ּברּוחנּיּות  מּצד הּוא זה ּכל אמנם, .( ְְְִִִֶַַָָָָ

ּבכלים, אֹורֹות והגּבלה, ּבמדידה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַָָָה'ּתקּון',

ּוגבּולים  מצרים ּבמצרים, להּׁשאר יכֹולים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָולכן

מּבחינת  ׁשּׁשרׁשֹו ּפרעה, ּדוקא א ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹּדקדּוׁשה.

נאמר  ּבכלים, מהתיּׁשבּות ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹה'ּתהּו'

ׁשל 16עליו  לּבן את ׁשהקריב הקריב, ּופרעה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

ׁשּבּׁשמים  לאביהם מּמצרים 17יׂשראל ׁשּיצאּו , ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

גֹו' נעּורי ּדֿחסד ההתעֹוררּות עלֿידי ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּדקדּוׁשה,

זרּועה  לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי 14לכּת. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבמה LÈÂג) ּגם מצינּו ׁשעלּֿדרֿזה להֹוסיף, ¿≈ְְִִֶֶֶֶַַַָ

הּפרׁשה  ּבהמׁש ה'וּי18ּׁשּכתּוב ֹורהּו ְְֵֵֶֶַַָָָָ

ואיתא  הּמים, וּימּתקּו הּמים אל וּיׁשל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעץ

מר,19ּבּמדרׁש עץ ׁשהּוא היה, הרּדּופני זה ׁשעץ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּמות  סם הם הּנה 20ׁשּפירֹותיו ואףֿעלּֿפיֿכן , ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

והענין  הּמרים. הּמים נמּתקּו עלֿידֹו ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּדוקא

ּפעם 21ּבזה  ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּגילּוי 22, מּצד זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

 ֿ סטרא ּדאתהּפכא הענין אּלא הּקדּוׁשה, ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָאֹור

מתהּפכת  עצמּה ׁשהּסטראֿאחרא ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָאחרא,

והינּו, הּתהּו. ּבעֹולם ׁשרׁשּה מּצד ְְְְְִִַַַָָָָֹלקדּוׁשה,

הּׁשרׁש התּגּלּות את ׁשּמעֹוררת הּמרירּות, ּתכלית הרּדּופני, עלֿידי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּדוקא

חׁשֹוכא  ּדאתהּפכא ענין ׁשּזהּו הּמרים, הּמים מתיקּות נעׂשית הּתהּו, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבבחינת

למיתקא  ּומרירּו ּומתיקּות.23לנהֹורא אֹור נעׂשים עצמם והּמרירּות ׁשהחֹוׁש , ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ

(אף  אֹור ּגילּוי עלֿידי ּׁשּנעׂשה הּברּור מאׁשר י ֹותר למעלה מּגיע זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוענין
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יא.12) שם, ו. מז, 13.374)ויגש ע' ח"ב לקו"ש וראה טו. ח, ב.14)עקב ב, פח,15)ירמי' מסעי א. כ, נשא לקו"ת ראה

יו"ד.16)ג. יד, ה.17)פרשתנו פכ"א, כה.18)שמו"ר עה"פ.19)טו, תיב"ע ג. פ"נ, ג. פכ"ג, שמו"ר עה"פ. מכילתא

שם.20) פ"נ לשמו"ר כהונה במתנות הובא - הרדופני ערך הערוך ע'21)ספר ואילך. א'שטו ע' ח"ג תער"ב המשך ראה

מנחם 22)א'שכח. (תורת תשט"ו לגני באתי ד"ה וראה סט). ע' תשי"א (סה"מ תשי"א חודש מחר יהונתן לו ויאמר ד"ה

לח). ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט מעשה ואנשי חסידים ד"ה ואילך). קסב ס"ע לגני באתי המאמרים ספר א.23)- ד, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ˆÓ„ „eaÚM‰ ÌizÒ ¯·kL È¯Á‡Ï ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»ƒ¿«≈«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

היציאה  זמן e¯·qLממצרים,והגיע Ï‡¯NÈ ÈaÓ el‡k eÈ‰»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈∆»¿
ı¯‡a ,ı¯‡‰ ·ËÈÓa ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯‡M‰Ï ·ËenL∆»¿ƒ»≈¿∆∆ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆¿∆∆

ÔLBb12'eÎ ‰ÁeÓ CBzÓ '‰ ˙‡ „B·ÚÏÂ אינם , כבר מעתה שהרי ∆¿«¬∆ƒ¿»
והמצרים, פרעה של לשעבוד נתונים

¯a„nÏ ˙‡ˆÏ eˆ¯ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…»»≈«ƒ¿»
·¯˜ÚÂ Û¯N LÁ Ba LiL13, ∆≈»»»»¿«¿»

Ê ‡Ï ı¯‡‰Úe¯14Ìb) ∆∆…¿»«
˙eiÁe¯a15 בחסידות כמבואר ¿»ƒ

שרף', 'נחש', אלה כל כיצד בהרחבה

מבטאים  זרועה' לא ו'ארץ 'עקרב'

הרוחני  במובן שליליים ).עניינים
ÌÓ‡ צריכים היו דבר, של לאמיתו »¿»

כי  ממצרים, Ê‰לצאת Ïk השיקולים »∆
במצרים  הישארות בעד ‰e‡האמורים

‡e‰L ,'Ôe˜z'‰ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««ƒ∆
˙B¯B‡ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óaƒ¿ƒ»¿«¿»»

מידת לפי ÌÈÏÎaהמלובשים  ¿≈ƒ
M‰Ï‡¯האורות, ÌÈÏBÎÈ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈

,ÌÈ¯ˆÓa בתוךÌÈ¯ˆÓ ¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
‡˜Âc C‡ .‰Le„˜c ÌÈÏe·‚e¿ƒƒ¿»««¿»
˙ÈÁaÓ BL¯ML ,‰Ú¯t«¿…∆»¿ƒ¿ƒ«
˙e·MÈ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL 'e‰z'‰«…∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

ÌÈÏÎa דתוהו שהאורות כך כדי (ועד ¿≈ƒ
הכלים'), 'שבירת »¡∆Ó‡¯גרמו

ÂÈÏÚ16,·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe »»«¿…ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÏL ÔaÏ ˙‡ ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈

ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï17, ודווקא «¬ƒ∆∆«»«ƒ
ישראל  לבני גרם ¿«∆e‡ˆiLפרעה

È„ÈŒÏÚ ,‰Le„˜c ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿»«¿≈
'B‚ CÈ¯eÚ „ÒÁc ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿¿∆∆¿»ƒ
‡Ï ı¯‡a ¯a„na È¯Á‡ CzÎÏ∆¿≈«¬««ƒ¿»¿∆∆…

‰Úe¯Ê14 בגודל התבוננות ידי על כי ¿»
במדבר, וההליכה מצרים יציאת עניין

להוציא  שבכוחה להתעוררות מגיעים

וההגבלות  מהמיצרים האדם את

ממדידה  למעלה ה' את ולעבוד

והגבלה.

ŒC¯cŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆«∆∆

‰L¯t‰ CLÓ‰a ·e˙kM ‰Óa Ìb eÈˆÓ ‰Ê18,השבוע פרשת ∆»ƒ«¿«∆»¿∆¿≈«»»»
בשלח  ‰'פרשת e‰¯BiÂ רבינו למשהÌÈn‰ Ï‡ CÏLiÂ ıÚ המרים «≈≈««¿≈∆««ƒ

‡˙È‡Â ,ÌÈn‰ e˜zÓiÂ מובאL¯„na19ÈÙec¯‰ ‰Ê ıÚL «ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆≈∆«¿¿ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ì‰ ÂÈ˙B¯ÈtL ,¯Ó ıÚ ‡e‰L ,‰È‰20ŒÏÚŒÛ‡Â , »»∆≈«∆≈»≈««»∆¿««

B„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ ÔÎŒÈtƒ≈ƒ≈«¿»«»
ÌÈ¯n‰ ÌÈn‰ e˜zÓ ֿ על וזהו ƒ¿¿««ƒ«»ƒ

ידי  על שדווקא לעיל האמור דרך

במצרים  ישראל בני את ששעבד פרעה

מצרים. יציאת לבסוף הייתה

‰Êa ÔÈÚ‰Â21¯‡a˙pL BÓk , ¿»ƒ¿»¿∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÚt22 הרבי של חסידות במאמרי ««
Ê‰קודמות בשנים  ÔÈ‡L המתקת ∆≈∆

על  דווקא מר המים שפריו עץ ידי

,‰Le„w‰ ¯B‡ ÈeÏÈb „vÓƒ«ƒ«¿»
‡Ît‰˙‡c ÔÈÚ‰ ‡l‡∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ האחר הצד הפיכת ƒ¿»«¬»
הקדושה) צד «¿Œ‡¯Ëq‰L∆«ƒ(שאינו

˙Ît‰˙Ó dÓˆÚ ‡¯Á‡«¬»«¿»ƒ¿«∆∆
dL¯L „vÓ ,‰Le„˜Ï הגבוה ƒ¿»ƒ«»¿»

‰e‰zוהנעלה  ÌÏBÚa שלמעלה ¿»«…
ה'תיקון'. ÂcL˜‡מעולם ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿»

˙ÈÏÎz ,ÈÙec¯‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿¿ƒ«¿ƒ
˙‡ ˙¯¯BÚnL ,˙e¯È¯n‰«¿ƒ∆¿∆∆∆

L¯M‰ ˙elb˙‰ הנעלה˙ÈÁ·a ƒ¿««…∆ƒ¿ƒ«
ÌÈn‰ ˙e˜È˙Ó ˙ÈNÚ ,e‰z‰«…«¬≈¿ƒ««ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈ¯n‰«»ƒ∆∆ƒ¿»
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור  ÈÓÏ˙˜‡חושך e¯È¯Óe23 ¿ƒ¿ƒ¿»
למתוק, e¯È¯n‰Â˙ומר CLBÁ‰L∆«∆¿«¿ƒ

.˙e˜È˙Óe ¯B‡ ÌÈNÚ ÌÓˆÚ«¿»«¬ƒ¿ƒ
ÚÈbÓ ‰Ê ÔÈÚÂ והוא 'נגיעה' לו יש ¿ƒ¿»∆«ƒ«

ÏÚÓÏ¯L‡Ó‰פועל  ¯˙BÈ ¿«¿»≈≈¬∆
ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM ¯e¯a‰«≈∆«¬∆«¿≈ƒ
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מז d"kyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay

מּגיע  אֹור, ּגילּוי עלֿידי ׁשּנעׂשה הּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַׁשּגם

עצמֹו), מּצד האֹור ּגילּוי מאׁשר יֹותר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָלמעלה

מּגיע  ׁשּבחֹוטם הּׂשמאלי נקב ׁשּדוקא ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועלּֿדר

הּימני  מהּנקב למעלה ּדחּיין, חּיין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבבחינת

חּיין  ּבבחינת רק ֿ 24ׁשּמּגיע על הּוא זה וענין . ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ

ניתוּסף  ּפרעה עלֿידי ׁשּדוקא לעיל האמּור ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדר

ענין  ּכללּות ּגם וזהּו כּו'. יֹותר ּגדֹול ְְְִִֵֶַַָָעילּוי

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר לזריעת 10הּגלּות, ׁשּנמׁשל ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

זה  הרי (ׁשּלכן ונפסד ׁשּנרקב ּבארץ, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּגרעין

ּבדמעה" ּד"הּזֹורעים ועלֿידיֿזה 25ּבאֹופן ,( ְְְְְְְִִֵֶֶַַָ

יקצרּו" ("ּברּנה הּצמיחה נעׂשית )25ּדוקא ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר וריּבּוי, ּכּורי 26ּבתֹוספת ּכּמה מֹוציא ּכּור ן.זֹורע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
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ואילך).24) נח ס"ע תשי"א (סה"מ תשי"א ידו והניף ד"ה ואילך. תמח ע' ח"ב תער"ב המשך ב. קל, בזח"ג אד"ר ראה

(תורת  26 הערה ספ"ב וישלח דש"פ בידו הבא מן ויקח ד"ה וראה רכט). ע' תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב ההוא ביום והי' ד"ה

.(326 ע' חמ"א התוועדויות - ה.25)מנחם קכו, שם:26)תהלים בפסחים (ועוד). פרשתנו ריש בתו"א כ"ה ב. פז, פסחים

סאה.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚÈbÓ ,¯B‡ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ¯e¯a‰ ÌbL Û‡) ¯B‡«∆««≈∆«¬∆«¿≈ƒ«ƒ«

BÓˆÚ „vÓ ¯B‡‰ ÈeÏÈb ¯L‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ שגם ברור שכן ¿«¿»≈≈¬∆ƒ»ƒ««¿
ידי  על שנפעל והזיכוך שה'בירור' אלא והשפעה פעולה לו יש אור גילוי

יותר  גדולה והשפעה פעולה לו יש הטוב והעלאת מהרע הטוב ),הפרדת
·˜ ‡˜ÂcL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿»∆∆

,ÌËBÁaL ÈÏ‡ÓO‰ שבדרך אף «¿»ƒ∆«∆
לעומת  לימין חשיבות יש כלל

ÔÈiÁהשמאל, ˙ÈÁ·a ÚÈbÓ«ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
ÈÓi‰ ·˜p‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,ÔÈiÁc¿«ƒ¿«¿»≈«∆∆«¿»ƒ
ÔÈiÁ ˙ÈÁ·a ˜¯ ÚÈbnL24 ∆«ƒ««ƒ¿ƒ««ƒ

מריח  שהאדם שהריח בזוהר (מובא

ויש  החיות, עצם הוא האף באמצעות

– הנקבים שני שהם דרגות שתי בכך

שבאף, – הזהר בלשון "פרדשקא"

ודווקא  השמאלי, והנקב הימני הנקב

ממש, החיות עצם הוא השמאלי הנקב

בין  שההבדל בחסידות כך על ומבואר

להבדל  בדומה הוא ה"פרדשקא" שני

הנקב  בבחינת שהם הקרבנות, ריח בין

בבחינת  שהוא הכיפורים), יום של הקטורת (ובמיוחד הקטורת לריח הימני,

השמאלי). הנקב

‰Ú¯t È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆»»¿≈∆«¿»«¿≈«¿…
לקדושה  מנגד eÎ'שהיה ¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚ ÛqÂ˙È.ישראל בבני ƒ¿«≈ƒ»≈

,˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»ƒ¿««»
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Ók10 «¿…»¿»

ÏLÓpL הגלותÔÈÚ¯b‰ ˙ÚÈ¯ÊÏ ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«««¿ƒ
ÔÎlL) „ÒÙÂ ·˜¯pL ,ı¯‡a»»∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆»≈
ÌÈÚ¯Bf‰"c ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«¿ƒ

"‰ÚÓ„a25 אין עדיין הזריעה ובעת ¿ƒ¿»
שמח  ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰האדם הגירעון ), ¿«¿≈∆

ÈNÚ˙והחיסרון  ‡˜Âc«¿»«¬≈
"e¯ˆ˜È ‰p¯a") ‰ÁÈÓv‰25 «¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿…

שמחה  ÈeaÈ¯Â,מתוך ˙ÙÒB˙a (¿∆∆¿ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók26Ú¯BÊ ¿«¬««≈«≈«

¯ek(נפח (מידת nk‰אחד ‡ÈˆBÓƒ«»
ÔÈ¯ek.גדולה כמות ƒ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הפרופ. שלמה שי' שוהם

שלום וברכה!

בתודה הנני לאשר קבלתי ימים אלו Israel Studies in Criminology שעורר בזכרוני תוכן 

שיחתנו כשהי' כאן. ותקותי שגם מר שמר הדברים, ובפרט בהנוגע להנקודה שזכות הרבים תלוי בו, 

)כדי  וביותר  ביותר  והשפעה  להדרכה  כזה הצריך  בחוג  ובמיוחד  חוגים,  לו השפעה בכמה  יש  שהרי 

להעמידו על דרך הישר( וגם חשיבות ההשפעה היא ביותר וביותר – כיון שחלק חשוב מהם בני נוער 

לחיים  להיכנס  או שמתכוננים  חייהם העצמאיים,  זאת אומרת אלה שעדיין מתחילים  צעיר,  ובגיל 

עצמאיים, שאז ההשפעה יש בכוחה לעצב כל החיים של המדובר, כולל גם המשפחה והסביבה.

והובטחנו הבא לטהר )ובדיוק אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע – לטהר עצמו ולטהר אחרים( 

מסייעין אותו, שכן הוא בכל פועל טוב, ובפרט, כאמור, בהנוגע לזכות הרבים.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בטח גם להבא ישלח פרסומיו ותודה רבה מראש.



מח

.d"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לך ‡. כמו נהגם, ולא - נחם "ולא רש"י: מפרש הפרשה בהתהלכך 1בהתחלת העם, את תנחה 2נחה
אותך".

להבין: וצריך

אותך"),א) תנחה ו"בהתהלכך העם", את נחה ("לך פסוקים משני ראיה להביא רש"י צריך מדוע
ואומר"? "מאי מקומות: בכמה הגמרא ובלשון מהם. באחד מסתפק ואינו

ש"נחם"ב) ראיה להביא יכול רש"י היה לכאורה  יותר: גדולה שכתוב קושיא ממה "נהגם" פירושו
הדרך" "לנחותם - 'שני') לפני הראשונה, בפרשה (ומיד גופא בשלח מפרש:3בפרשת עצמו שרש"י וכפי ,

מפסוק  ראיה רש"י מביא - בסמוך שכתוב ממה להביא ובמקום הנהגה; של ענין שזהו להנחותם", "כמו
'משלי'! בספר מפסוק נוספת וראיה זה, לאחרי פרשיות כמה שנאמר

בזה:·. הביאור לומר ויש
שהפירוש  אף ולכן, בדיוק, הם הסכמי) לשון (שאינו הקודש בלשון שהם התורה שתיבות - ובהקדמה
וכיון  ("נהגם"), הנהגה ללשון ("נחם") הנחה לשון  בין חילוק יש עדיין מכלֿמקום "נהגם", הוא ד"נחם"
עדיין  נשארת "נהגם", הוא שפירושו שלמרות עלֿכןֿצריךֿלומר, "נחם", אלא "נהגם", נאמר לא שבכתוב

הנהגה. מלשון שאינה כפי הנחה של המשמעות גם

בביכורים  שכתוב למה בנוגע לדבר: איתאezgpde"4וראיה אלקיך", ה' אומר 5בגמרא לפני יהודה "ר' :
מנהיג, (כלומר: מנחה שהוא וגו', אלקים נחם ולא לשון "והנחתו רש"י: ומפרש תנופה", זו והנחתו
אלא  אינו או תנופה, זו אומר "אתה הגמרא: דברי ובהמשך ומוריד". ומעלה רוחות לארבע אותו מניף)

אומר  כשהוא ממש, שגם 6הנחה ונמצא, תנופה". זו והנחתו, מקיים אני מה הא אמור, הנחה הרי והניחו,
לפירוש  מקום נשאר עדיין הנהגה, שפירושו אלקים" נחם "ולא מלשון "והנחתו" שמפרש יהודה ר' לדעת

ממש". ד"הנחה

ולא  "נחם", הוא הכתוב שלשון כיון מכלֿמקום "נהגם", הוא ד"נחם" שהפירוש אף לעניננו: ובנוגע
שאףֿעלֿפי  והיינו, ומנוחה, נחת של באופן היא שההנהגה - הנחה של המשמעות גם נשארת "נהגם",

רז"ל  וכמאמר המנוחה, היפך היא בדרך ישראל 7שהליכה בני בצאת מכלֿמקום, כו', ממעטת שהדרך
ומנוחה. בנחת היתה שהליכתם באופן בניֿישראל את הקדושֿברוךֿהוא הנהיג ממצרים

ממה ‚. נהגם", "לא פירושו נחם" ש"לא לפירושו ראיה מביא שרש"י הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
הנהגה, של מלשון הוא ש"נחם" מוכח שמזה - אותך" תנחה ו"בהתהלכך העם" את נחה "לך שכתוב

מנוחה: של באופן היא וההנהגה
הנחה  מלשון לפרש אפשר אי שהרי - הנהגה לשון שזהו (רק) יודעים העם" את נחה "לך מהפסוק
ישראל, לארץ להוליכם במקום במדבר, בניֿישראל את שיניח למשה אמר שהקדושֿברוךֿהוא ממש,
מנוחה  של באופן הנהגה זוהי אם יודעים לא עדיין אבל הנהגה; מלשון הוא ש"נחה" ֿ צריךֿלומר ועלֿכן
יום  הארבעים כמו (לא בכעס שהיו האמצעיים יום בארבעים נאמר גו'" נחה "לך שהרי לא, או ונחת

ברצון) שהיו והאחרונים ד"לך 8הראשונים לענין בנוגע גם התבטא הכעס שענין לומר מקום יש ואםֿכן, ,
ונחת. מנוחה של באופן היה לא שההנהגה גו'", נחה
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מט d"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy

נחת  של באופן הנהגה שזוהי מוכח שמזה אותך", תנחה "בהתהלכך הפסוק את גם רש"י מביא ולכן
כו'. מנוחה של באופן האדם את מנהיגה שהיא התורה מעלת את לבאר הפסוק כוונת שהרי - ומנוחה

- הנהגה מלשון ולא מנוחה, מלשון רק שהוא לפרש מקום יש אותך" תנחה "בהתהלכך בפסוק אבל
הכוונה שאין לפרש יש "בהתהלכך", לתיבת בהמשך באה "תנחה" שתיבת אףֿעלֿפי עצמה,dkildlכי

הזה onflאלא דעולם הזמן משך דהיינו, הפסוק 9ההליכה, בהמשך וכמו עליך",2, תשמור "בשכבך :
שנה  ק"כ לאחרי האדם את שומרת שהתורה מביאה 9שפירושו, שהתורה אותך", תנחה "בהתהלכך גם כך ,

אדמות. עלי חייו ימי במשך לאדם מנוחה

בפסוק  לפרש יכולים אזי הנהגה, מלשון שזהו העם" את נחה "לך מהפסוק ראיה שיש לאחרי ולכן,
היא  בדרך  שההנהגה היינו, מנוחה), מלשון רק (ולא הנהגה מלשון גם שזהו אותך" תנחה "בהתהלכך

מנוחה. של באופן הנהגה הוא ד"נחם" הפירוש גם הנה לכך, ובהתאם מנוחה. של באופן

כי  הנהגה, מלשון שפירושו הדרך" "לנחותם שכתוב ממה ראיה מביא אינו שרש"י הטעם גם וזהו
"לנחותם ופירוש מנוחה, מלשון רק הוא ש"לנחותם" לפרש אפשר כאן בדרך,jxcaגם שבהיותם הוא, "

שמצינו  לאחרי ורק מנוחה; של באופן תהיה עצמה בדרך שההליכה לא אבל מנוחה, למקום הענן יביאם
"לנחותם" שגם רש"י מפרש אזי הנהגה, מלשון שזהו - נחם" "ולא בפרשתנו: וגם - נוספים במקומות

" להנחותם".הוא כמו

תנופה" ש"זו בגמרא שנתפרש בביכורים, שנאמר "והנחתו" מהפסוק ראיה רש"י מביא לא כן וכמו
רש"י  ובלשון להלכה, בנוגע דרש שזהו כיון - וגו'") אלקים נחם ולא לשון "והדרשה 10("והנחתו :

מקרא. של לפשוטו שייך זה ואין תדרש",

להבין:„. צריך ועדיין
וגו'". פרעה בשלח "ויהי התיבות את רש"י מעתיק פירושו בהתחלת

בכל  פירושו להתחיל לו היה כן, דאם חדשה, פרשה מתחילה שכאן לציין רש"י שכוונת לומר ואין
הפרשה  התחלת בהעתקת .11פרשה

את  תחילה העתיק למה - כו'" נהגם "ולא נחם", "ולא התיבות את רק מפרש שרש"י כיון ולכאורה,
וגו'"? פרעה בשלח "ויהי התיבות

הפסוק: בכללות שאלה לתרץ רש"י שכוונת לומר, ויש

ושבו  מלחמה בראותם העם ינחם "פן הפסוק: בהמשך כמפורש - הוא גו'" נחם ש"לא הטעם
מצרימה".

צרות  סבלו במצרים בהיותם הרי - למצרים לחזור ירצו ישראל שבני יתכן כיצד מובן: אינו ולכאורה
רז"ל  כמאמר הנשים, את גם אלא האנשים, את רק ולא פרך, בעבודת אותם שיעבד שפרעה כיון 12רבות,

אותם  השקיעו הקטנים, הילדים וגם לאנשים", נשים ומלאכת לנשים אנשים מלאכת מחליפין "שהיו
בדמם 13בבנין  רוחץ היה שפרעה ועד מצרימה?!14, לשוב שירצו לחשש מקום יש איך כן, ואם ,

אףֿעלֿפי  הנה - כו'" שינחמו וידע ספק בלי העתידות יודע השם כי "וידענו ה'אבןֿעזרא' שכתוב ומה
מקרא. של בפשוטו כלֿכך מחוור זה אין המקרא, מפשטני הוא שה'אבןֿעזרא'

כאלו  שהיו מובן, שמזה - העם" את פרעה בשלח "ויהי התיבות בהעתקת רש"י מבהיר זו ושאלה
ה  שפרעה עד ממצרים, לצאת רצו שלא ישראל לעיל מבני שנתבאר וכמו לשלחם, הפסוק 15וצרך 16בפירוש
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מ"ט.9) פ"ו אבות ראה
ט.10) ו, וארא
ועוד.11) .2 הערה 78 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
ע"ב.12) ריש יא, סוטה
בתו"ש13) בהנסמן וראה א. קיא, (אות סנהדרין כד ב, שמות

קצה).
כג.14) שם, פרש"י
התוועדויות 15) - מנחם (תורת ואילך סי"ג שמות ש"פ שיחת

ואילך). 116 ע' חמ"ב
א).16) (ו, שמות ס"פ

.d"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לך ‡. כמו נהגם, ולא - נחם "ולא רש"י: מפרש הפרשה בהתהלכך 1בהתחלת העם, את תנחה 2נחה
אותך".

להבין: וצריך

אותך"),א) תנחה ו"בהתהלכך העם", את נחה ("לך פסוקים משני ראיה להביא רש"י צריך מדוע
ואומר"? "מאי מקומות: בכמה הגמרא ובלשון מהם. באחד מסתפק ואינו

ש"נחם"ב) ראיה להביא יכול רש"י היה לכאורה  יותר: גדולה שכתוב קושיא ממה "נהגם" פירושו
הדרך" "לנחותם - 'שני') לפני הראשונה, בפרשה (ומיד גופא בשלח מפרש:3בפרשת עצמו שרש"י וכפי ,

מפסוק  ראיה רש"י מביא - בסמוך שכתוב ממה להביא ובמקום הנהגה; של ענין שזהו להנחותם", "כמו
'משלי'! בספר מפסוק נוספת וראיה זה, לאחרי פרשיות כמה שנאמר

בזה:·. הביאור לומר ויש
שהפירוש  אף ולכן, בדיוק, הם הסכמי) לשון (שאינו הקודש בלשון שהם התורה שתיבות - ובהקדמה
וכיון  ("נהגם"), הנהגה ללשון ("נחם") הנחה לשון  בין חילוק יש עדיין מכלֿמקום "נהגם", הוא ד"נחם"
עדיין  נשארת "נהגם", הוא שפירושו שלמרות עלֿכןֿצריךֿלומר, "נחם", אלא "נהגם", נאמר לא שבכתוב

הנהגה. מלשון שאינה כפי הנחה של המשמעות גם

בביכורים  שכתוב למה בנוגע לדבר: איתאezgpde"4וראיה אלקיך", ה' אומר 5בגמרא לפני יהודה "ר' :
מנהיג, (כלומר: מנחה שהוא וגו', אלקים נחם ולא לשון "והנחתו רש"י: ומפרש תנופה", זו והנחתו
אלא  אינו או תנופה, זו אומר "אתה הגמרא: דברי ובהמשך ומוריד". ומעלה רוחות לארבע אותו מניף)

אומר  כשהוא ממש, שגם 6הנחה ונמצא, תנופה". זו והנחתו, מקיים אני מה הא אמור, הנחה הרי והניחו,
לפירוש  מקום נשאר עדיין הנהגה, שפירושו אלקים" נחם "ולא מלשון "והנחתו" שמפרש יהודה ר' לדעת

ממש". ד"הנחה

ולא  "נחם", הוא הכתוב שלשון כיון מכלֿמקום "נהגם", הוא ד"נחם" שהפירוש אף לעניננו: ובנוגע
שאףֿעלֿפי  והיינו, ומנוחה, נחת של באופן היא שההנהגה - הנחה של המשמעות גם נשארת "נהגם",

רז"ל  וכמאמר המנוחה, היפך היא בדרך ישראל 7שהליכה בני בצאת מכלֿמקום, כו', ממעטת שהדרך
ומנוחה. בנחת היתה שהליכתם באופן בניֿישראל את הקדושֿברוךֿהוא הנהיג ממצרים

ממה ‚. נהגם", "לא פירושו נחם" ש"לא לפירושו ראיה מביא שרש"י הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
הנהגה, של מלשון הוא ש"נחם" מוכח שמזה - אותך" תנחה ו"בהתהלכך העם" את נחה "לך שכתוב

מנוחה: של באופן היא וההנהגה
הנחה  מלשון לפרש אפשר אי שהרי - הנהגה לשון שזהו (רק) יודעים העם" את נחה "לך מהפסוק
ישראל, לארץ להוליכם במקום במדבר, בניֿישראל את שיניח למשה אמר שהקדושֿברוךֿהוא ממש,
מנוחה  של באופן הנהגה זוהי אם יודעים לא עדיין אבל הנהגה; מלשון הוא ש"נחה" ֿ צריךֿלומר ועלֿכן
יום  הארבעים כמו (לא בכעס שהיו האמצעיים יום בארבעים נאמר גו'" נחה "לך שהרי לא, או ונחת

ברצון) שהיו והאחרונים ד"לך 8הראשונים לענין בנוגע גם התבטא הכעס שענין לומר מקום יש ואםֿכן, ,
ונחת. מנוחה של באופן היה לא שההנהגה גו'", נחה
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d"kyz'dנ ,hay b"i ,glya t"y zgiy

ושבו  גו' העם ינחם "פן החשש ישנו אליהם ובנוגע מארצו", יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד "כי
גו'". פלשתים ארץ דרך אלקים נחם "לא ולכן מצרימה",

את  שלח (שפרעה זה ענין הרי - העם" את פרעה בשלח "ויהי כאן נאמר מדוע גם מתורץ ועלֿפיֿזה
ממצרים  ישראל בצאת ויהי לומר צריך הכתוב היה כן, ואם זה, שלפני בפרשה כבר נאמר ישראל) בני
לבאר  הקדמה שזהו אלא - העם? את שלח  שפרעה  ולכפול לחזור התורה צריכה ומדוע בזה, וכיוצא
ממצרים, לצאת רצו לא שמלכתחילה כאלו שיש כיון מצרימה", ושבו העם ינחם פן גו' נחם ש"לא הטעם

לעיל. כנזכר

כאשר ‰. שאפילו - ישראל בני עם הקדושֿברוךֿהוא של הנהגתו באופן נפלא דבר רואים זה ובענין
החשש  לולי הנה משם, אותם שלח שפרעה בגלל רק ממצרים שיצאו ישראל מבני אלו אודות מדובר

ומנוחה. נחת של באופן אותם גם מנהיג הקדושֿברוךֿהוא היה גו'", ינחם "פן
מישראל: אחד לכל הוראה גם וזוהי

הארץ" "ערות ממצרים, לצאת הרצון אצלו שחסר באופן הוא הרוחני שמצבו יהודי עדיין 17גם -
ומנוחה; נחת של באופן הטוב, בתכלית מלמעלה עמו מתנהגים

ש"בראותו  החשש בגלל רק שזהו לידע, צריך בעבודתו, וקשיים המנוחה העדר של מצב רואה ואם
מצרימה, וישוב יתיירא בלבד), המלחמה ראיית אלא בפועל, מלחמה לידי יבוא לא אם (אפילו מלחמה"

התורה. לקבלת בדרך שישנם הקשיים עם להתמודד ירצה ולא

במנוחה  אותו מנהיגים לא לכן הנפש, פנימיות שמצד העבודה את אצלו לעורר רוצים שמלמעלה וכיון
הנפש  מפנימיות כחות אצלו מתעוררים שעלֿידיֿזה שונים, נסיונות בפניו מעמידים אלא קרובה, ובדרך

שכתוב ל  כמו הנסיונות, תכלית שזוהי - הקשיים כל על הבט מבלי עבודתו אלקיכם 18עבוד ה' מנסה "כי
היינו  גו'", לבבכם בכל אלקיכם ה' את אוהבים הישכם לדעת אצל 19אתכם חסֿושלום שחסרה בגלל לא ,

ההרגש  האדם אצל יתעורר הנסיון שעלֿידי בכדי אלא בנסיון, לעמוד יוכל אם הידיעה הקדושֿברוךֿהוא
גו'". אוהבים ד"הישכם

מוכן  ולהיות כו', מקשיים להתפעל מבלי עבודתו לעבוד בתוקף להחליט עצמו על שיפעל - לזה והעצה
ומסירות  נסיון לידי אותו להביא צורך יהיה שלא כשלעצמה, זו בהחלטה ודי הצורך, בעת למלחמה אפילו
נפש, המסירות ענין את כבר מחליפה דאתכפיא, בעבודה אוחז שהוא העובדה שעצם והיינו, בפועל. נפש

כולא" קטלא לי מה פלגא, קטלא לי "מה ומנוחה.20כי בנחת היא מלמעלה עמו ההנהגה ואז ,

(כמו  התורה פנימיות לגילוי לזכות והשלימה האמיתית הגאולה אל מהגלות יוצאים כזה ובאופן
הנגלית  התורה לקבלת זכו מצרים גלות שכתוב 21שעלֿידי כמו אראנו 22, מצרים מארץ צאתך "כימי

שכתוב  וכמו תוושעון".23נפלאות"), ונחת "בשובה

***

.Â.העם את פרעה בשלח ויהי דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ê עצמו בפני לאור יצא - מכות מסכת על ה"הדרן" הבא).24המשך בעמוד (נדפס .

***

.Á של ידו - יֿה כס על יד כי משה, - "ויאמר הפרשה, בסיום רש"י בפירוש הביאור
. עולמית בעמלק ואיבה מלחמה לו להיות בכסאו לישבע הורמה ֿ הקדושֿברוךֿהוא הקדושֿברוך נשבע .
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יב.17) שם, ט. מב, מקץ - הכתוב לשון
ד.18) יג, ראה פ'
ובכ"מ.19) רע"ג. יט, ראה לקו"ת ראה
פרשתנו20) תו"א וראה ועוד. א. סה, ובכ"מ.ב"ק ב. סא,

ובכ"מ.21) שמות. ר"פ תו"א
טו.22) ז, מיכה
טו.23) ל, ישעי'
ואילך.24) 186 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם בתורת נדפס



ני zekn zkqn lr "oxcd"

שלם  השם יהיה שמו וכשימחה כולו, עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין הוא
וכו'" שלם הציווי 25והכסא את משה קיים גו'" כס על יד "כי שבאמירה (שהיה 26- יהושע" באזני "ושים

עיכוב  ללא מיד, לקיימו ש"ויחלוש 27צריך לאחרי גם גמולו, את לו לשלם ישראל את לצוות לעוררו ,(
עמלק" את לו 28יהושע להיות  הקדושֿברוךֿהוא של שבועתו בגלל כולו", עמלק של שמו שימחה "עד ,

תהיה  שהמלחמה אף יהושע, של בזמנו גם בתוקף השנאה רגש שיהיה שפועלת עולמית, ואיבה מלחמה
"ואיבה" תיבות בראשי והרמז רב; זמן ההיא"29לאחרי בעת ה' אל "ואתחנן בגימטריא 30, "ואתחנן" ,

(ט"ו  מוחין חיבור נאמר 31תקט"ו, עליו נחש, משרש (שהיה עמלק של ענינו היפך (ת"ק), ומדות (32

הוגה  - שלם) שמו יהיה שלא לו"ה, י"ה בין (הפסק למדות מוחין בין הפסק שגורם גו'") אשית "ואיבה
ואילך. 95 עמוד ו חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי

.c"qa".zekn zkqn lr "oxcd
-‰"Î˘˙'‰ ,Ë·˘ ‚"È ÁÏ˘· Ù"˘Â ,Ë·˘ „"ÂÈ ˙ÂÁÈ˘Ó*-

מוגה  בלתי

שנינו:‡. מכות מסכת בסיום

קול  ושמעו בדרך מהלכין עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן היה "וכבר
רומי  של מפני 1המונה לו אמרו משחק, עקיבא ורבי בוכין התחילו מיל, ועשרים מאה ברחוק מפלטה

כושיים  הללו לו אמרו בוכים, אתם מה מפני ואתם להם אמר משחק, אתה לעצבים 2מה שמשתחוים
אמר  נבכה, ולא באש שרוף אלקינו רגלי הדום בית ואנו והשקט, בטח יושבין לעבודתֿכוכבים ומקטרים

עלֿאחתֿכמהֿוכמה. רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי ומה משחק, אני לכך להן

הבית  להר שהגיעו כיון בגדיהם, קרעו הצופים להר שהגיעו כיון לירושלים, עולין היו אחת פעם שוב
אתה  מה מפני לו אמרו משחק, עקיבא ורבי בוכין הן התחילו הקדשים, קדשי מבית שיצא שועל ראו

בו  שכתוב מקום לו אמרו בוכים, אתם מה מפני להם אמר שועלים 3משחק, ועכשיו יומת, הקרב והזר
דכתיב  משחק, אני לכך להן אמר נבכה, ולא בו, א 4הלכו את נאמנים עדים לי ואת ואעידה הכהן וריה

תלה  אלא שני, במקדש וזכריה ראשון במקדש אוריה זכריה, אצל אוריה ענין מה וכי יברכיהו, בן זכריה
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(25. מזבח של - שמו "ויקרא שלפניו: בפסוק הביאור .וכן
(לא  קאי ש"ויקרא" כו'", הנס את זוכר מזבח של שמו המזכיר
ופועל  הנס את שמזכיר מזבח, של "שמו" על אלא) משה, על

נסי". "ה' ההכרזה
יד.26) יז, פרשתנו
יד)27) (יט, יתרו בפ' רש"י שמפרש משה כפי הנהגת אודות

מהקב"ה, שליחות -במסירת כו'" לעסקיו פונה משה הי' "שלא
בהיותו  שגם שכיון משה, של עסקיו אודות מדובר כאשר אפילו
מט, נצבים לקו"ת (ראה דאצילות חכמה בדרגת הי' למטה בעולם
את  הניח ואעפ"כ, העילוי, בתכלית "עסקיו" היו בודאי הרי ב),

הקב"ה. של שליחותו בקיום מיד והתעסק הכל,
(סכ"א) באגה"ק במ"ש הזקן רבינו כוונת גם שזוהי לומר ויש
עצמה  ש"העקדה העקדה, בענין אבינו אברהם מעלת בביאור
כי  בשגם ע"ה, א"א מעלת לערך גדול לנסיון כ"כ נחשבת אינה

. בו דיבר קדושת ה' על נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי .
היא  אבינו אברהם מעלת אלא ה'", בם דיבר לא כי גם ה',
מובן: אינו עדיין דלכאורה - כו'" נפלאה בזריזות זאת ש"עשה
הי' בעצמו, מהקב"ה ציווי שומע שהי' מישראל אחד כל גם הרי
אבינו  אברהם בעבודת שהחידוש - נפלאה בזריזות זאת עושה

"eiwqr"הוא, z` gipdy בזריזות והלך העילוי, בתכלית שהיו ,
ה'. ציווי למלא נפלאה

יג.28) שם,
בראשית29) באוה "ת  הובא רח . אופן ד.מג"ע מז,
ואתחנן.30) ר"פ
זו31) לשנה ט"ו דמספר מהשייכות שנה להעיר ט"ו -

אדמו"ר. מו"ח כ"ק להסתלקות
טו.32) ג, בראשית

•

אדמו"ר)* כ"ק אמר ה"הדרן" שעריכת בתחילת שליט"א
ובשייכות בקשר היא אמו ההדרן  הסתלקות (על האבילות לשנת

זו  במסכת בחר ולכן ז"ל), נ"ע חנה מרת הצדקנית הרבנית
בענין .הנחמה שמסיימת

באיכ"ר 1) ועד"ז בדק"ס), (הובאו הש"ס דפוסי ברוב כ"ה

"של  דפוסים ובכמה ארם", "של ובע"י .(7 (שבהערה וספרי
המלכות. בקורת מפני - השינויים סיבת וכנראה בבל".

שגוים2) ובדק"ס: הללו. עו"כ בע"י: הללו.ראה
ז.3) יח, קרח יו"ד. ג, נא. א, במדבר
ב.4) ח, ישעי'

zekn zkqn lr "oxcd"

שלם  השם יהיה שמו וכשימחה כולו, עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין הוא
וכו'" שלם הציווי 25והכסא את משה קיים גו'" כס על יד "כי שבאמירה (שהיה 26- יהושע" באזני "ושים

עיכוב  ללא מיד, לקיימו ש"ויחלוש 27צריך לאחרי גם גמולו, את לו לשלם ישראל את לצוות לעוררו ,(
עמלק" את לו 28יהושע להיות  הקדושֿברוךֿהוא של שבועתו בגלל כולו", עמלק של שמו שימחה "עד ,

תהיה  שהמלחמה אף יהושע, של בזמנו גם בתוקף השנאה רגש שיהיה שפועלת עולמית, ואיבה מלחמה
"ואיבה" תיבות בראשי והרמז רב; זמן ההיא"29לאחרי בעת ה' אל "ואתחנן בגימטריא 30, "ואתחנן" ,

(ט"ו  מוחין חיבור נאמר 31תקט"ו, עליו נחש, משרש (שהיה עמלק של ענינו היפך (ת"ק), ומדות (32

הוגה  - שלם) שמו יהיה שלא לו"ה, י"ה בין (הפסק למדות מוחין בין הפסק שגורם גו'") אשית "ואיבה
ואילך. 95 עמוד ו חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי

.c"qa".zekn zkqn lr "oxcd
-‰"Î˘˙'‰ ,Ë·˘ ‚"È ÁÏ˘· Ù"˘Â ,Ë·˘ „"ÂÈ ˙ÂÁÈ˘Ó*-

מוגה  בלתי

שנינו:‡. מכות מסכת בסיום

קול  ושמעו בדרך מהלכין עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן היה "וכבר
רומי  של מפני 1המונה לו אמרו משחק, עקיבא ורבי בוכין התחילו מיל, ועשרים מאה ברחוק מפלטה

כושיים  הללו לו אמרו בוכים, אתם מה מפני ואתם להם אמר משחק, אתה לעצבים 2מה שמשתחוים
אמר  נבכה, ולא באש שרוף אלקינו רגלי הדום בית ואנו והשקט, בטח יושבין לעבודתֿכוכבים ומקטרים

עלֿאחתֿכמהֿוכמה. רצונו לעושי כך, רצונו לעוברי ומה משחק, אני לכך להן

הבית  להר שהגיעו כיון בגדיהם, קרעו הצופים להר שהגיעו כיון לירושלים, עולין היו אחת פעם שוב
אתה  מה מפני לו אמרו משחק, עקיבא ורבי בוכין הן התחילו הקדשים, קדשי מבית שיצא שועל ראו

בו  שכתוב מקום לו אמרו בוכים, אתם מה מפני להם אמר שועלים 3משחק, ועכשיו יומת, הקרב והזר
דכתיב  משחק, אני לכך להן אמר נבכה, ולא בו, א 4הלכו את נאמנים עדים לי ואת ואעידה הכהן וריה

תלה  אלא שני, במקדש וזכריה ראשון במקדש אוריה זכריה, אצל אוריה ענין מה וכי יברכיהו, בן זכריה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(25. מזבח של - שמו "ויקרא שלפניו: בפסוק הביאור .וכן
(לא  קאי ש"ויקרא" כו'", הנס את זוכר מזבח של שמו המזכיר
ופועל  הנס את שמזכיר מזבח, של "שמו" על אלא) משה, על

נסי". "ה' ההכרזה
יד.26) יז, פרשתנו
יד)27) (יט, יתרו בפ' רש"י שמפרש משה כפי הנהגת אודות

מהקב"ה, שליחות -במסירת כו'" לעסקיו פונה משה הי' "שלא
בהיותו  שגם שכיון משה, של עסקיו אודות מדובר כאשר אפילו
מט, נצבים לקו"ת (ראה דאצילות חכמה בדרגת הי' למטה בעולם
את  הניח ואעפ"כ, העילוי, בתכלית "עסקיו" היו בודאי הרי ב),

הקב"ה. של שליחותו בקיום מיד והתעסק הכל,
(סכ"א) באגה"ק במ"ש הזקן רבינו כוונת גם שזוהי לומר ויש
עצמה  ש"העקדה העקדה, בענין אבינו אברהם מעלת בביאור
כי  בשגם ע"ה, א"א מעלת לערך גדול לנסיון כ"כ נחשבת אינה

. בו דיבר קדושת ה' על נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי .
היא  אבינו אברהם מעלת אלא ה'", בם דיבר לא כי גם ה',
מובן: אינו עדיין דלכאורה - כו'" נפלאה בזריזות זאת ש"עשה
הי' בעצמו, מהקב"ה ציווי שומע שהי' מישראל אחד כל גם הרי
אבינו  אברהם בעבודת שהחידוש - נפלאה בזריזות זאת עושה

"eiwqr"הוא, z` gipdy בזריזות והלך העילוי, בתכלית שהיו ,
ה'. ציווי למלא נפלאה

יג.28) שם,
בראשית29) באוה "ת  הובא רח . אופן ד.מג"ע מז,
ואתחנן.30) ר"פ
זו31) לשנה ט"ו דמספר מהשייכות שנה להעיר ט"ו -

אדמו"ר. מו"ח כ"ק להסתלקות
טו.32) ג, בראשית

•

אדמו"ר)* כ"ק אמר ה"הדרן" שעריכת בתחילת שליט"א
ובשייכות בקשר היא אמו ההדרן  הסתלקות (על האבילות לשנת

זו  במסכת בחר ולכן ז"ל), נ"ע חנה מרת הצדקנית הרבנית
בענין .הנחמה שמסיימת

באיכ"ר 1) ועד"ז בדק"ס), (הובאו הש"ס דפוסי ברוב כ"ה

"של  דפוסים ובכמה ארם", "של ובע"י .(7 (שבהערה וספרי
המלכות. בקורת מפני - השינויים סיבת וכנראה בבל".

שגוים2) ובדק"ס: הללו. עו"כ בע"י: הללו.ראה
ז.3) יח, קרח יו"ד. ג, נא. א, במדבר
ב.4) ח, ישעי'

d"kyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiy

ושבו  גו' העם ינחם "פן החשש ישנו אליהם ובנוגע מארצו", יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד "כי
גו'". פלשתים ארץ דרך אלקים נחם "לא ולכן מצרימה",

את  שלח (שפרעה זה ענין הרי - העם" את פרעה בשלח "ויהי כאן נאמר מדוע גם מתורץ ועלֿפיֿזה
ממצרים  ישראל בצאת ויהי לומר צריך הכתוב היה כן, ואם זה, שלפני בפרשה כבר נאמר ישראל) בני
לבאר  הקדמה שזהו אלא - העם? את שלח  שפרעה  ולכפול לחזור התורה צריכה ומדוע בזה, וכיוצא
ממצרים, לצאת רצו לא שמלכתחילה כאלו שיש כיון מצרימה", ושבו העם ינחם פן גו' נחם ש"לא הטעם

לעיל. כנזכר

כאשר ‰. שאפילו - ישראל בני עם הקדושֿברוךֿהוא של הנהגתו באופן נפלא דבר רואים זה ובענין
החשש  לולי הנה משם, אותם שלח שפרעה בגלל רק ממצרים שיצאו ישראל מבני אלו אודות מדובר

ומנוחה. נחת של באופן אותם גם מנהיג הקדושֿברוךֿהוא היה גו'", ינחם "פן
מישראל: אחד לכל הוראה גם וזוהי

הארץ" "ערות ממצרים, לצאת הרצון אצלו שחסר באופן הוא הרוחני שמצבו יהודי עדיין 17גם -
ומנוחה; נחת של באופן הטוב, בתכלית מלמעלה עמו מתנהגים

ש"בראותו  החשש בגלל רק שזהו לידע, צריך בעבודתו, וקשיים המנוחה העדר של מצב רואה ואם
מצרימה, וישוב יתיירא בלבד), המלחמה ראיית אלא בפועל, מלחמה לידי יבוא לא אם (אפילו מלחמה"

התורה. לקבלת בדרך שישנם הקשיים עם להתמודד ירצה ולא

במנוחה  אותו מנהיגים לא לכן הנפש, פנימיות שמצד העבודה את אצלו לעורר רוצים שמלמעלה וכיון
הנפש  מפנימיות כחות אצלו מתעוררים שעלֿידיֿזה שונים, נסיונות בפניו מעמידים אלא קרובה, ובדרך

שכתוב ל  כמו הנסיונות, תכלית שזוהי - הקשיים כל על הבט מבלי עבודתו אלקיכם 18עבוד ה' מנסה "כי
היינו  גו'", לבבכם בכל אלקיכם ה' את אוהבים הישכם לדעת אצל 19אתכם חסֿושלום שחסרה בגלל לא ,

ההרגש  האדם אצל יתעורר הנסיון שעלֿידי בכדי אלא בנסיון, לעמוד יוכל אם הידיעה הקדושֿברוךֿהוא
גו'". אוהבים ד"הישכם

מוכן  ולהיות כו', מקשיים להתפעל מבלי עבודתו לעבוד בתוקף להחליט עצמו על שיפעל - לזה והעצה
ומסירות  נסיון לידי אותו להביא צורך יהיה שלא כשלעצמה, זו בהחלטה ודי הצורך, בעת למלחמה אפילו
נפש, המסירות ענין את כבר מחליפה דאתכפיא, בעבודה אוחז שהוא העובדה שעצם והיינו, בפועל. נפש

כולא" קטלא לי מה פלגא, קטלא לי "מה ומנוחה.20כי בנחת היא מלמעלה עמו ההנהגה ואז ,

(כמו  התורה פנימיות לגילוי לזכות והשלימה האמיתית הגאולה אל מהגלות יוצאים כזה ובאופן
הנגלית  התורה לקבלת זכו מצרים גלות שכתוב 21שעלֿידי כמו אראנו 22, מצרים מארץ צאתך "כימי

שכתוב  וכמו תוושעון".23נפלאות"), ונחת "בשובה

***

.Â.העם את פרעה בשלח ויהי דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ê עצמו בפני לאור יצא - מכות מסכת על ה"הדרן" הבא).24המשך בעמוד (נדפס .

***

.Á של ידו - יֿה כס על יד כי משה, - "ויאמר הפרשה, בסיום רש"י בפירוש הביאור
. עולמית בעמלק ואיבה מלחמה לו להיות בכסאו לישבע הורמה ֿ הקדושֿברוךֿהוא הקדושֿברוך נשבע .
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יב.17) שם, ט. מב, מקץ - הכתוב לשון
ד.18) יג, ראה פ'
ובכ"מ.19) רע"ג. יט, ראה לקו"ת ראה
פרשתנו20) תו"א וראה ועוד. א. סה, ובכ"מ.ב"ק ב. סא,

ובכ"מ.21) שמות. ר"פ תו"א
טו.22) ז, מיכה
טו.23) ל, ישעי'
ואילך.24) 186 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם בתורת נדפס
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כתיב  באוריה אוריה, של בנבואתו זכריה של נבואתו בזכריה 5הכתוב [וגו'], תחרש שדה ציון בגללכם לכן
מתיירא 6כתיב  הייתי אוריה, של נבואתו נתקיימה שלא עד ירושלים, ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד

זכריה  של שנבואתו בידוע אוריה, של נבואתו שנתקיימה עכשיו זכריה, של נבואתו תתקיים שלא
ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו עקיבא לו, אמרו הזה בלשון .7מתקיימת.

דיוקים  וכמה כמה עוד עליהם להוסיף ויש זו, בסוגיא דיוקים כמה ישנם והע"י הש"ס במפרשי 8והנה,

לזה  והתיקון והגלות, החורבן ענין כללות דבר על הסוגיא תוכן ביאור הקדמת לאחרי כולם שיתורצו -
כדלקמן. הגאולה, בנחמת

(רבן ·. עמו מהלכין שהיו התנאים שאר עם עקיבא רבי נחלק שבהם סיפורים שני ישנם זו בסוגיא
ש"התחילו - יהושע) ורבי עזריה בן אלעזר ורבי דהחורבן oikeaגמליאל הירידה גודל את בראותם ,"

עקיבא ו"רבי "לעולם wgynוהגלות, לשיטתו (בהתאם בעתיד שיתגלה שבדבר הטוב התוכן את בראותו ,"
עביד" לטב רחמנא דעביד כל לומר רגיל אדם שבשני 9יהא הדיוקים על לכלֿלראש להתעכב ויש .(

עצמו: בפני סיפור שבכל הדיוקים על גם ואחרֿכך לזה, זה ביחס  הסיפורים
מודגשא) הסיפורים aiwr`בשני iax zbdpday yecigd שהנהגתם התנאים שאר לגבי משחק) (שהיה

לשם מובן: ואינו כזה. במצב ישראל בני כל שמתנהגים כפי היתה בוכין") כאן ("התחילו נתפרשו 10מה

לו  להודות (והוכרחו עקיבא רבי של דעתו לעומק הגיעו לא עצמם שמצד - התנאים שאר של שמותיהם
מקומות  בכמה שמצינו (כפי נאמר ולא - ניחמתנו") "עקיבא עקיבא11באמרם רבי היו "כבר (mipwfe

בזה? וכיוצא כו'", מהלכין

הספוריםב) שני הא'?deyתוכן סיפור לגבי הב' שבסיפור וההוספה החידוש ומהו לכאורה, ,

היה xcqג) עקיבא  ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן של שמקומם כיון הסיפורים:
l`xyi ux`a12בדרך יחד) (כולם שהליכתם מובן, ,ux`lÎuegl13,inexl14הוא ,libxÎizla rxe`n ובודאי ,

עולין ש"היו המאורע כמו רגיל קודם"milyexilשאינו "תדיר הכלל פי ועל לכאורה,15". להקדים, יש ,
המונה  קול ושמעו בדרך "מהלכין שהיו המאורע סיפור לפני לירושלים" עולין ש"היו המאורע סיפור

רומי"? של

הסיפוריםד) עקיבא elaiwבשני רבי של תשובתו את יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל, רבן
אמירתם  למה כן, ואם דבריו), את ולהפריך לשלול דבר השיבו שלא (והראיה, כו'" משחק אני "לכך

הראשון  בסיפור ולא השני, בסיפור רק היתה ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו ?16"עקיבא
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יב.5) ג, מיכה
ד.6) ח, זכרי'
טו.7) יא, עקב ויל"ש בספרי גם הובאו הנ"ל סיפורים ב'

שינויים. בכמה - יח פ"ה, איכ"ר
מכות 8) מסכת על הדרן גם ראה - דלהלן ענינים בכמה

ואילך. 67 ע' חי"ט בלקו"ש
סע"ב.9) ס, ברכות

א 10) כה, בר"ה לו*משא"כ "שלח (במשנה): -'xl) b"x
(ryedi שחל ביוה"כ ובמעותיך במקלך אצלי שתבוא עליך גוזרני

גזר  שהנשיא (על מיצר (לר"י) ר"ע ומצאו הלך בחשבונך, להיות
[רבי] לו "אמר שם: ובגמרא וכו'", לו אמר יוה"כ) לחלל עליו
למטה  שיפול לו ראוי עקיבא, (רבי) לו אמר מיצר, אתה מה מפני

גזירה  עליו יגזור ואל חדש לפניך י"ב לומר תרשיני רבי א"ל זו,
וכו', שלמדתני אחד ipzngpדבר ipzngp `aiwr el xn` כהסיום) "

עם הי' זה שמאורע להדגיש צורך יש - iaxeבמכות) l`ilnb oax
ryedi להתחשב יש החודש קידוש שבעניני למרות כי: דוקא,

של ryediבדעתו 'x כדאיתא התכונה, בחכמת גדול להיותו
וכו'", שנה לשבעים עולה אחד "כוכב שאמר א) (יו"ד, בהוריות

צריך ed`מ"מ, mbדברי ולקבל הנשיא.b"xלשמוע שהוא

ולהעיר 11) לרומי"). הזקנים שעלו ("כיון ד פ"כ, ב"ר ראה
בספינה  באין שהיו והזקנים גמליאל ("רבן מ"ט פ"ה ממע"ש
כו'"). מסובין וזקנים ר"ט הי' ("וכבר ב מ, קידושין כו'").
התחילו  כו' לבקרו תלמידיו נכנסו ר"א ("כשחלה א קא, סנהדרין

כו'"). משחק ור"ע בוכין הן
לנשיא 12) שנתמנה ראב"ע וכן נשיא, שהי' - ר"ג ובפרטיות:

(ראה  ב"ד אב שהי' ר"י וכן ואילך), ב כז, ברכות (ראה במקומו
רמב"ם  (ראה שבביהמ"ק הגדול בבי"ד מקומם - סע"ב) עד, ב"ק
(ראה  ברק בבני ישיבה לו היתה - ור"ע ה"ג); פ"א סנהדרין הל'

סע"א). סג, (ברכות בא"י" כמותו הניח ו"לא ב), לב, סנהדרין
(ראה13) כהן שלהיותו - ראב"ע בערכו),ובפרט סדה"ד

(שבת  טומאה עלי' שגזרו לחו"ל, מיציאה להזהר ביותר הוצרך
ועוד). ב. נד, נזיר - ארץ תוד"ה וראה וש"נ. ואילך. ב יד,

שהיו 14) (אף רומי" של המונה קול "שמעו הסיפור: כהמשך
"נכנסים  שם: ואיכ"ר ובספרי מיל"). ועשרים מאה "ברחוק עדיין

בגמרא). הפירוש פשטות (וכ"ה לרומי"
ב.15) נא, ברכות
המעשים 16) שני ע"ש הדברים "כפלו מהרש"א: בחדא"ג

*(h"n d"t y"rna f"cre,`n dkeqae,25 dxrd l"pd y"ewl d`x - a.
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הראשון:‚. הסיפור בפרטי גם לדייק ויש
"ה) הלשון דיוק מהלכין xakeמהו עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן היה

כו'" מקומות 17בדרך בכמה הרגיל (כהלשון ולא כו'"?18, אחת "פעם (

שבלכתם ו) בודאי בדרך, מהלכין ארבעה) ועל ֿאחתֿכמהֿוכמה שנים, (אפילו חכמים תלמידי כאשר
במשנה  וכמפורש אחרים, בענינים להפסיק מבלי בתורה עוסקים ומפסיק 19בדרך ושונה בדרך "המהלך

העסק  הרי - רומי" של המונה קול "שמעו בדרך בלכתם בתורה שבעסקם יתכן ואיך וכו'". ממשנתו
עד בלימודם שקועים שיהיו כזה באופן להיות צריך היה ernyiבתורה `ly?רומי של המונה קול

.ז) ש"הללו ובפרט זה (בכלל, לזה יש תפיסתֿמקום ואיזה הוא נחשב במה - והשקט" בטח יושבין .
רגלי  הדום בית ("אנו המקדש בית חורבן לעומת יהושע) ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן אצל

. (ש"הללו זה דבר ראיית שדוקא באש"), שרוף כדי אלקינו עד בצער תוסיף והשקט") בטח יושבין .
בכיה?

מוסיף)ח) אלא בזה, מסתפק (ולא לעצבים שמשתחוים כושיים "הללו הדיוק לעבודת mixhwneמהו
דוקא? קטורת - כוכבים"

הוא,ט) והשקט", בטח "יושבין העולם שאומות לזה zelbaהניגוד md l`xyi ipay חז"ל 20(בלשון

בנוגע כו'") ("ואנו מסיים ולמה כו'"), ומטורפין סחופים דחופים דוויים הזה בזמן ycwnd"ישראל zial
באש"? שרוף אלקינו רגלי הדום "בית -

אלקינו י) רגלי הדום בית ("ואנו אלקינו" רגלי הדום "בית בשם לביתֿהמקדש לקרוא הדיוק מהו
כלל? בלתיֿרגיל שם - באש") שרוף

רצונויא) לעושי כך, רצונו לעוברי "אם עקיבא רבי שבדברי ה"נחמה" -מהי עלֿאחתֿכמהֿוכמה"
וממהֿנפשך:

אלקיכם" לה' אתם ("בנים לישראל לבוא העתידה הטובה על והוכחה ראיה להביא "עושי 21בשביל ,(
צורך אין - epevx"רצונו" ixaer" ly mzaehn xnegeÎlwa,("והשקט בטח ש"יושבים רומי" של ("המונה

ed`שהרי `ln `xwn22"'וגו פריו יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה וגו' תלכו בחקותי וכמבואר 23"אם ,
לבוא  לעתיד אלה יעודים קיום אופן חז"ל וישבה 24בדרשות "וראמה בה שנאמר לירושלים בנוגע ובפרט ,
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"הראשון  העקידה): (מבעל לע"י יוסף עץ בפי' ועד"ז שזכר".
שנחמם  מה כנגד והשני ארם, הצלחת על שנחמם מה כנגד
שהסיום  כיון אבל, הקדשים". קדשי מבית השועל ביציאת

וסיום המשך (בפשטות) הוא כו'" לו אמרו הזה xetiq"בלשון
rxe`ndולא)`xnbd ixac לומר דוחק שנזכרו), המעשים שני על

שהי' - השני המאורע mewneשלאחרי onf wqtda מהמאורע
" הגמרא בלשון (וכמודגש `zgהראשון mrt aey,("'כו

חזרו  - דוגמתו בענין נחלקו ושוב יחדיו כולם עוה"פ כשנפגשו
לו  להודות במקום הקודם, במאורע גם שניחמם על לר"ע והודו
והטוב" הישר "ועשית מצד המתחייב [דבר מעשה בשעת
שום  אין שהרי הראשון, המאורע לאחרי תיכף - יח)] ו, (ואתחנן

יודו zegclסיבה ואז דוגמתו מאורע עוד יזדמן שמא ההודאה
הזה  ש"בלשון יותר ומסתבר - אחת! בבת המאורעות שני על
לסיפור  ושייך אירע ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו עקיבא לו אמרו

בלבד  .*השני
בהמשך 17) בא כו'" ש"וכבר מבואר מהרש"א בחדא"ג

שבאו  הגזירות ד' בענין ריב"ח כמ"ש "ר"ל לפנ"ז: למ"ש
זה  לענין דומה ר"ע ואמר וכו' ר"ג הי' כבר ובטלום , הנביאים
לכאורה  אבל כו'". אורי' וגזירת נבואת וביטל זכרי' נביא שבא

ביטל  שזכרי' נאמר לא שכאן לכך [נוסף כי לגמרי, מחוור אינו
בקיום  תלוי' זכרי' נבואת שקיום אדרבה, אלא אורי', נבואת

כיון אורי'], גזירותיו נבואת ביטול אודות מדובר ריב"ח שבמאמר
לביטול dynשל בנוגע זה" לענין "דומה מוסיף כשר"ע הרי, ,

זמן`ixe'נבואת ריבוי שאירע ,f"g`l" הלשון יותר מתאים ,oke
" ולא כו'".xakeכו'",

כו'".18) היו אחת פעם "שוב השני: בסיפור - כאן וגם
מ"ז.19) פ"ג אבות
א.20) מז, יבמות
א.21) יד, ראה פ'
פ"א,22) איכ"ר ה"ד. פ"ב ברכות (ירושלמי חז"ל ובלשון

מושיען  נולד החורבן שלאחרי שברגע הערבי לדברי בנוגע נא)
הוא  מלא מקרא ולא הזה, הערבי מן ללמוד לנו "מה ישראל: של
וכתיב  יפול, באדיר והלבנון לד) יו"ד, (ישעי' דכתיב (בתמי'),

יפרה". משרשיו ונצר ישי מגזע חטר ויצא א) (יא, בתרי'
בחוקותי.23) ר"פ
נזרעת24) להיות עתידה "הארץ בן ולדוגמא: פירות ועושה
. .יומה נאכל להיות עתיד העץ להיות . עתידים סרק אילני אף .

עה"פ). (תו"כ פירות" עושים

*(s"ixd 'itn xirdle" :t"a epzngp epzngp,zengp 'a,lreyd lr '`d,eayi cer 'ixkf z`eap miiwzze 'b zia oipa zghad meiw lr '`de
l"rl zepwfe mipwf,"epiid,ipyd rxe`nd lr md zengpd 'ay.
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כתיב  באוריה אוריה, של בנבואתו זכריה של נבואתו בזכריה 5הכתוב [וגו'], תחרש שדה ציון בגללכם לכן
מתיירא 6כתיב  הייתי אוריה, של נבואתו נתקיימה שלא עד ירושלים, ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד

זכריה  של שנבואתו בידוע אוריה, של נבואתו שנתקיימה עכשיו זכריה, של נבואתו תתקיים שלא
ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו עקיבא לו, אמרו הזה בלשון .7מתקיימת.

דיוקים  וכמה כמה עוד עליהם להוסיף ויש זו, בסוגיא דיוקים כמה ישנם והע"י הש"ס במפרשי 8והנה,

לזה  והתיקון והגלות, החורבן ענין כללות דבר על הסוגיא תוכן ביאור הקדמת לאחרי כולם שיתורצו -
כדלקמן. הגאולה, בנחמת

(רבן ·. עמו מהלכין שהיו התנאים שאר עם עקיבא רבי נחלק שבהם סיפורים שני ישנם זו בסוגיא
ש"התחילו - יהושע) ורבי עזריה בן אלעזר ורבי דהחורבן oikeaגמליאל הירידה גודל את בראותם ,"

עקיבא ו"רבי "לעולם wgynוהגלות, לשיטתו (בהתאם בעתיד שיתגלה שבדבר הטוב התוכן את בראותו ,"
עביד" לטב רחמנא דעביד כל לומר רגיל אדם שבשני 9יהא הדיוקים על לכלֿלראש להתעכב ויש .(

עצמו: בפני סיפור שבכל הדיוקים על גם ואחרֿכך לזה, זה ביחס  הסיפורים
מודגשא) הסיפורים aiwr`בשני iax zbdpday yecigd שהנהגתם התנאים שאר לגבי משחק) (שהיה

לשם מובן: ואינו כזה. במצב ישראל בני כל שמתנהגים כפי היתה בוכין") כאן ("התחילו נתפרשו 10מה

לו  להודות (והוכרחו עקיבא רבי של דעתו לעומק הגיעו לא עצמם שמצד - התנאים שאר של שמותיהם
מקומות  בכמה שמצינו (כפי נאמר ולא - ניחמתנו") "עקיבא עקיבא11באמרם רבי היו "כבר (mipwfe

בזה? וכיוצא כו'", מהלכין

הספוריםב) שני הא'?deyתוכן סיפור לגבי הב' שבסיפור וההוספה החידוש ומהו לכאורה, ,

היה xcqג) עקיבא  ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן של שמקומם כיון הסיפורים:
l`xyi ux`a12בדרך יחד) (כולם שהליכתם מובן, ,ux`lÎuegl13,inexl14הוא ,libxÎizla rxe`n ובודאי ,

עולין ש"היו המאורע כמו רגיל קודם"milyexilשאינו "תדיר הכלל פי ועל לכאורה,15". להקדים, יש ,
המונה  קול ושמעו בדרך "מהלכין שהיו המאורע סיפור לפני לירושלים" עולין ש"היו המאורע סיפור

רומי"? של

הסיפוריםד) עקיבא elaiwבשני רבי של תשובתו את יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל, רבן
אמירתם  למה כן, ואם דבריו), את ולהפריך לשלול דבר השיבו שלא (והראיה, כו'" משחק אני "לכך

הראשון  בסיפור ולא השני, בסיפור רק היתה ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו ?16"עקיבא
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יב.5) ג, מיכה
ד.6) ח, זכרי'
טו.7) יא, עקב ויל"ש בספרי גם הובאו הנ"ל סיפורים ב'

שינויים. בכמה - יח פ"ה, איכ"ר
מכות 8) מסכת על הדרן גם ראה - דלהלן ענינים בכמה

ואילך. 67 ע' חי"ט בלקו"ש
סע"ב.9) ס, ברכות

א 10) כה, בר"ה לו*משא"כ "שלח (במשנה): -'xl) b"x
(ryedi שחל ביוה"כ ובמעותיך במקלך אצלי שתבוא עליך גוזרני

גזר  שהנשיא (על מיצר (לר"י) ר"ע ומצאו הלך בחשבונך, להיות
[רבי] לו "אמר שם: ובגמרא וכו'", לו אמר יוה"כ) לחלל עליו
למטה  שיפול לו ראוי עקיבא, (רבי) לו אמר מיצר, אתה מה מפני

גזירה  עליו יגזור ואל חדש לפניך י"ב לומר תרשיני רבי א"ל זו,
וכו', שלמדתני אחד ipzngpדבר ipzngp `aiwr el xn` כהסיום) "

עם הי' זה שמאורע להדגיש צורך יש - iaxeבמכות) l`ilnb oax
ryedi להתחשב יש החודש קידוש שבעניני למרות כי: דוקא,

של ryediבדעתו 'x כדאיתא התכונה, בחכמת גדול להיותו
וכו'", שנה לשבעים עולה אחד "כוכב שאמר א) (יו"ד, בהוריות

צריך ed`מ"מ, mbדברי ולקבל הנשיא.b"xלשמוע שהוא

ולהעיר 11) לרומי"). הזקנים שעלו ("כיון ד פ"כ, ב"ר ראה
בספינה  באין שהיו והזקנים גמליאל ("רבן מ"ט פ"ה ממע"ש
כו'"). מסובין וזקנים ר"ט הי' ("וכבר ב מ, קידושין כו'").
התחילו  כו' לבקרו תלמידיו נכנסו ר"א ("כשחלה א קא, סנהדרין

כו'"). משחק ור"ע בוכין הן
לנשיא 12) שנתמנה ראב"ע וכן נשיא, שהי' - ר"ג ובפרטיות:

(ראה  ב"ד אב שהי' ר"י וכן ואילך), ב כז, ברכות (ראה במקומו
רמב"ם  (ראה שבביהמ"ק הגדול בבי"ד מקומם - סע"ב) עד, ב"ק
(ראה  ברק בבני ישיבה לו היתה - ור"ע ה"ג); פ"א סנהדרין הל'

סע"א). סג, (ברכות בא"י" כמותו הניח ו"לא ב), לב, סנהדרין
(ראה13) כהן שלהיותו - ראב"ע בערכו),ובפרט סדה"ד

(שבת  טומאה עלי' שגזרו לחו"ל, מיציאה להזהר ביותר הוצרך
ועוד). ב. נד, נזיר - ארץ תוד"ה וראה וש"נ. ואילך. ב יד,

שהיו 14) (אף רומי" של המונה קול "שמעו הסיפור: כהמשך
"נכנסים  שם: ואיכ"ר ובספרי מיל"). ועשרים מאה "ברחוק עדיין

בגמרא). הפירוש פשטות (וכ"ה לרומי"
ב.15) נא, ברכות
המעשים 16) שני ע"ש הדברים "כפלו מהרש"א: בחדא"ג

*(h"n d"t y"rna f"cre,`n dkeqae,25 dxrd l"pd y"ewl d`x - a.
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חז"ל 25תחתיה" ודרשו ו"עתיד 26, למעלה", פרסאות ג' ירושלים את להגביה הקדושֿברוךֿהוא "עתיד
על להוסיף וכו'הקדושֿברוךֿהוא מגדלים קפל אלף גינואות טפף אלף פרסי) תלתא (דהויא ירושלים

קדירה"), ציקי מוכרי של שווקים אלף ושמונים מאה בה (ש"היו בשלוותה" כצפורי הויא ואחת אחת וכל
זכרונםֿלברכה 27וכתיב  חכמינו ודרשו למעלה", ונסבה את 28"ורחבה מרחיב ש "הקדושֿברוךֿהוא

. רומי".ירושלים של ל"המונה כלל בערך שלא - הכבוד" כסא "עד לשמים", שעולה עד .

שבתנ"ך  ההבטחות שידעו למרות בוכין" "היו יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל שרבן וכיון
ֿ ידי על הנחמה בענין אצלם נתחדש מה - לישראל לבוא העתידה הטובה דבר ixaerl"אםxnegeÎlwdעל

epevx?"'כו כך

השני:„. הסיפור בפרטי גם לדייק יש וכן
(ורבי יב) בוכין הן התחילו - הקדשים קדשי מבית יוצא שועל (ו)ראו הבית להר כ"שהגיעו רק למה

ש" שאף - הצופים" להר כ"שהגיעו זה, לפני ואילו משחק)", mdicbaעקיבא erxw"הכי ליעבד ("דדינו "29,
ששנינו  משום30כפי קורע") לצופים שהגיע oaxegd"כיון xrv לא מכלֿמקום הנפש, נקודת עד שנוגע
בוכין? היו

. רומי של המונה קול כש"שמעו הראשון, בסיפור מזה: הדברים ויתירה והרי - בוכין" התחילו .
בכיה, לידי מביאה בלבד, רומי של המונה קול שמיעת אם ומצב mixkfpykקלֿוחומר: המעמד אודות

"מקום  הצופים, להר כשמגיעים זה, לפני ועוד הבית, להר כשמגיעים - כו'" אלקינו רגלי הדום ד"בית
המקדש" בית לראות ומשם31שיכול ,mi`ex קרעו" (שלכן באש" שרוף אלקינו רגלי הדום ש"בית

כשהגיעו  שגם משמע הלשון ומפשטות בכיה; לידי להביא הדבר שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה - בגדיהם")
עדיין הבית oikeaלהר eid `l"כש ורק ,miycwd iycw zian `vei lrey e`x!"בוכין הן התחילו -

בוכים"יג) אתם מה "מפני משחק") אתה מה "מפני לשאלתם (במענה עקיבא רבי של שאלתו מהי
בגדיו  את עקיבא רבי (גם) קרע - הצופים" להר כ"שהגיעו - עתה זה עצמך: והגע -32,dpaxeg lr zelia`l

milyexi lyבראותם הקדשים", קדשי מבית יוצא שועל (ו)ראו הבית להר כש"הגיעו ועכשיו, ,oaxegd lceb
ycwnd ziac ירושלים של מחורבנה יותר סימן 33(שחמור (שזהו קרועים בבגדים עקיבא, רבי עומד - (

" חבריו על ותמה הבכיה) ענין - השמחה היפך mikeaעל mz` dn iptn...!?"

ואת  הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה דכתיב משחק, אני "לכך עקיבא רבי של ובתשובתו
. להבין:זכריה צריך - מתקיימת" זכריה של שנבואתו בידוע אוריה של נבואתו שנתקיימה עכשיו .

של יד) הגאולה לנבואת ישעיה מתייחס (שבה דוקא זו מנבואה ראיה להביא עקיבא רבי ראה מה
המשיח  המלך ידי על לבוא העתידה שהגאולה בשעה בה - אוריה) של החורבן נבואת עם ומקשרה זכריה,

irndpen`dהיא ixw הרמב"ם כפסקֿדין בשאר 34, לא לביאתו, מחכה שאינו מי או בו מאמין שאינו מי "כל
הוא בלבד אלאxtekנביאים ,epiax dynae dxeza ומוסיף וכו'", שנאמר עליו, העידה התורה שהרי ,35,
הנביאים di`xש"בדברי jixv xacd oi`36 הספרים שכל זה"?!37, בדבר מלאים
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"שתגיע25) שם: ובפרש"י יו"ד. יד, סוף זכרי' עד ירושלים
העולם". כל

ב.26) עה, ב"ב
ז.27) מא, יחזקאל
דברים 28) ספרי גם וראה ה. פ"ז, שהש"ר יב. צו תנחומא

א. א,
כאן.29) גרשום רבינו פי'
סע"א.30) כו, מו"ק
א.31) מט, פסחים ב. מט, ברכות - עבר אם ד"ה פרש"י
קרעו 32) ר"ע) (גם ארבעתם שכל הלשון מסתימת כדמשמע

בגדיהם.
עליו33) "תמהו שלכן לע"י, יוסף עץ קטן ראה צער שעל

ביהמ"ק) חורבן (כשראה ועתה ונצטער, קרע ירושלים) (חורבן
שחק".
רפי"א.34) מלכים הל'
ה"ב.35) שם
נאמנים"36) ד"עדים חיזוק בתוספת צורך שאין גם כולל

הנביא. של לדבריו
הנבואות37) מריבוי החל הנביאים, כל envrשלשל 'iryi,

כמו  פורענות, בעניני היתה נבואתם שעיקר הנביאים ואפילו
ס"ע  חי"ח לקו"ש (ראה מרירות מלשון בשמו, כמודגש ירמי',
גם  (וראה הגאולה על גם שהתנבא - וש"נ) ואילך. 343

.(118 הערה 189 ע' ח"ג תנש"א התוועדויות
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שהיוטו) בלבד זו שלא עדים, שני עלֿידי נאמנים") עדים לי ("ואעידה עדות הגדת שייך mipnfaכיצד
mipey וזכריה ראשון במקדש אוריה זכריה, אצל אוריה ענין מה "וכי עקיבא: רבי דברי בהמשך (כהשאלה

על שמעידים - העיקר והוא - זאת עוד אלא שני"), dflבמקדש df dxizqa mdy mipipr ipy אוריה שהרי ,
על עלoaxegdמעיד מעיד וזכריה ,dle`bd38!?

.טז) אוריה של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב הייתי "תלה אוריה של נבואתו נתקיימה שלא עד .
בחברתה, תלויה אמת נביא של אחת שנבואה מצינו היכן - זכריה" של נבואתו תתקיים שלא מתיירא
הנבואה  תתקיים שלא להתיירא מקום שיש ועד פורענות, של בנבואה תלויה שתהיה לטובה נבואה ובפרט

חוזר" אינו תנאי על אפילו האֿל שיגזור טובה דבר ש"כל הכלל היפך ?39לטובה,

ציון יז) בגללכם "לכן בפסוקים עקיבא רבי בחר ונחמות, פורעניות של הנבואות שמכל הטעם מהו
פסוקים  שיש אף - (בזכריה) ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד (באוריה), וגו'" תחרש שדה

כאן הענין לתוכן מתאימים שלכאורה אלה:xzeiאחרים מפסוקים

ועכשיו יומת הקרב והזר בו שכתוב "מקום - לפורענות eaבנוגע ekld milrey לשון ממש זה הרי - "
ששמם)40הפסוק  ציון הר ea"(על ekld milrey?"'וגו תחרש שדה "ציון מהפסוק יותר שמתאים ובודאי ,"

אודות (ישירות) שמדברים נחמות פסוקי וכמה כמה ישנם - לנחמה ziaובנוגע oipae milyexi ly dpipa
ycwnd41 אודות הוא שתוכנו ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד הפסוק דוקא הובא ולמה ,

וזקנות הזקנים כדרך zeaegxaישיבת ישבו ברחובות כ"א בית לשבת החולשה ישיגם לא ("ר"ל
ירושלים 42הבחורים" של בנינה גם אגב) (כבדרך שנזכר אלא (של)43), "רחובות אודות שמדובר בכך

milyexi?"

בתוספות  בר 44[ולהעיר: וזקנות זקנים ישבו עוד דכתיב נבואה ש"אותה לעולם מוכיח היא חובות
"דקאמר  מהא - גאולה") קודם הזה בעולם היא "דלמא (דלכאורה מתים,45הבא" שיחיו צדיקים עתידים

כתיב  המת שהחיה אלישע ועל משענותם, על וילכו ירושלים ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד דכתיב
המתים, תחיית כאן אף המת החיה להלן מה דאלישע, ממשענת קרא דהאי משענת וגמרינן משענתו,
המתים", תחיית היתה שלא שני ובית ראשון בית עבר שהרי לבוא, לעתיד נבואה האי ע"כ כן, ואם
(כפסק  ישראל נדחי וקיבוץ המקדש בית בנין רק לא יהיה שבו הגאולה זמן אודות קאי זו שנבואה והיינו,

המתים.46הרמב"ם  דתחיית הענין גם יתוסף אלא ,(

שלא  העיקרים) י"ג בין הרמב"ם שמונה (כפי בתורה עיקר גם הוא גופא המתים דתחיית הענין אבל,
מוחלפת  אודות 47תהיה שמדובר ועלֿכןֿצריךֿלומר, אוריה. של נבואתו מקיום זה על בהוכחה צורך ואין ,

אוריה]. של נבואתו בקיום תלוי שקיומו גופא, המתים בתחיית חידוש דבר

הדיוק יח) מהו - ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו עקיבא לו, אמרו הזה dfd"48"בלשון oeyla"לו אמרו
הדיוק ומהו בש"ס), בלתיֿרגיל פעמים ltka(סגנון (ב' ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו "עקיבא הלשון (כל)

ניחמתנו  פעמים וב' בחדא"ג 49עקיבא, המהרש"א מבאר ד"ניחמתנו" להכפל בנוגע בשלמא - ?(50
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שנתקשה 38) הקושיא שזוהי לע"י, יוסף עץ פירוש וראה
. כפולה אחת "קושיא - שאין ר"ע זכרי', אצל אורי' ענין מה .

פורענות  היא אורי' שענין זל"ז, מתייחסים עצמם מצד הענינים
. טובה בשורה זכרי' שהיא וענין שמלבד הקושיא, והרחיב .

עדים  השני שאין מוכחשת היא הנה כנזכר, מעצמה מוכחשת
. אחד ובזמנים".בזמן בענינים מתחלפות העדות נמצא .

סע"א.39) ז, מברכות - ה"ד פ"י יסוה"ת הל' רמב"ם
יח.40) ה, איכה
זכ 41) שבנבואת גופא,ולהעיר, f"ptlyרי' weqtd('ג (פסוק

אמר  "כה - הקודש ולהר לירושלים הקב"ה שיבת אודות מדבר
עיר  ירושלים ונקראה ירושלים בתוך ושכנתי ציון אל שבתי ה'
יותר  מתאים שלכאורה - הקודש" הר צבאות ה' והר הקודש

לכאן.
עה"פ.42) מצו"ד

ביהמ"ק.43) של ולא ירושלים, של בנינה רק אבל,
באורי'.44) ד"ה
א.45) סח, פסחים
ספי"א.46) מלכים הל'
הט'47) יסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש ראה
והי"ג.

בעיקר 48) הוא כו' תיבה בכל שהדיוק שאף ולהעיר,
ואפילו  בתיבה לדייק מקום יש בתושבע"פ גם הרי בתושב"כ,

למעשה. להלכה בנוגע מזה וללמוד מיותרת, באות
נחמתנו".49) עקיבא "עקיבא בספרי: (שקרוב אבל ובילקוט

"עקיבא  ובאיכ"ר: נחמתנו". נחמתנו "עקיבא הספרי): ללשון
מבשר". ברגלי תתנחם נחמתנו

ראה 50) - שזכר" המעשים שני ע"ש הדברים ש"כפלו ומ"ש
.16 הערה לעיל
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חז"ל 25תחתיה" ודרשו ו"עתיד 26, למעלה", פרסאות ג' ירושלים את להגביה הקדושֿברוךֿהוא "עתיד
על להוסיף וכו'הקדושֿברוךֿהוא מגדלים קפל אלף גינואות טפף אלף פרסי) תלתא (דהויא ירושלים

קדירה"), ציקי מוכרי של שווקים אלף ושמונים מאה בה (ש"היו בשלוותה" כצפורי הויא ואחת אחת וכל
זכרונםֿלברכה 27וכתיב  חכמינו ודרשו למעלה", ונסבה את 28"ורחבה מרחיב ש "הקדושֿברוךֿהוא

. רומי".ירושלים של ל"המונה כלל בערך שלא - הכבוד" כסא "עד לשמים", שעולה עד .

שבתנ"ך  ההבטחות שידעו למרות בוכין" "היו יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל שרבן וכיון
ֿ ידי על הנחמה בענין אצלם נתחדש מה - לישראל לבוא העתידה הטובה דבר ixaerl"אםxnegeÎlwdעל

epevx?"'כו כך

השני:„. הסיפור בפרטי גם לדייק יש וכן
(ורבי יב) בוכין הן התחילו - הקדשים קדשי מבית יוצא שועל (ו)ראו הבית להר כ"שהגיעו רק למה

ש" שאף - הצופים" להר כ"שהגיעו זה, לפני ואילו משחק)", mdicbaעקיבא erxw"הכי ליעבד ("דדינו "29,
ששנינו  משום30כפי קורע") לצופים שהגיע oaxegd"כיון xrv לא מכלֿמקום הנפש, נקודת עד שנוגע
בוכין? היו

. רומי של המונה קול כש"שמעו הראשון, בסיפור מזה: הדברים ויתירה והרי - בוכין" התחילו .
בכיה, לידי מביאה בלבד, רומי של המונה קול שמיעת אם ומצב mixkfpykקלֿוחומר: המעמד אודות

"מקום  הצופים, להר כשמגיעים זה, לפני ועוד הבית, להר כשמגיעים - כו'" אלקינו רגלי הדום ד"בית
המקדש" בית לראות ומשם31שיכול ,mi`ex קרעו" (שלכן באש" שרוף אלקינו רגלי הדום ש"בית

כשהגיעו  שגם משמע הלשון ומפשטות בכיה; לידי להביא הדבר שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה - בגדיהם")
עדיין הבית oikeaלהר eid `l"כש ורק ,miycwd iycw zian `vei lrey e`x!"בוכין הן התחילו -

בוכים"יג) אתם מה "מפני משחק") אתה מה "מפני לשאלתם (במענה עקיבא רבי של שאלתו מהי
בגדיו  את עקיבא רבי (גם) קרע - הצופים" להר כ"שהגיעו - עתה זה עצמך: והגע -32,dpaxeg lr zelia`l

milyexi lyבראותם הקדשים", קדשי מבית יוצא שועל (ו)ראו הבית להר כש"הגיעו ועכשיו, ,oaxegd lceb
ycwnd ziac ירושלים של מחורבנה יותר סימן 33(שחמור (שזהו קרועים בבגדים עקיבא, רבי עומד - (

" חבריו על ותמה הבכיה) ענין - השמחה היפך mikeaעל mz` dn iptn...!?"

ואת  הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה דכתיב משחק, אני "לכך עקיבא רבי של ובתשובתו
. להבין:זכריה צריך - מתקיימת" זכריה של שנבואתו בידוע אוריה של נבואתו שנתקיימה עכשיו .

של יד) הגאולה לנבואת ישעיה מתייחס (שבה דוקא זו מנבואה ראיה להביא עקיבא רבי ראה מה
המשיח  המלך ידי על לבוא העתידה שהגאולה בשעה בה - אוריה) של החורבן נבואת עם ומקשרה זכריה,

irndpen`dהיא ixw הרמב"ם כפסקֿדין בשאר 34, לא לביאתו, מחכה שאינו מי או בו מאמין שאינו מי "כל
הוא בלבד אלאxtekנביאים ,epiax dynae dxeza ומוסיף וכו'", שנאמר עליו, העידה התורה שהרי ,35,
הנביאים di`xש"בדברי jixv xacd oi`36 הספרים שכל זה"?!37, בדבר מלאים
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"שתגיע25) שם: ובפרש"י יו"ד. יד, סוף זכרי' עד ירושלים
העולם". כל

ב.26) עה, ב"ב
ז.27) מא, יחזקאל
דברים 28) ספרי גם וראה ה. פ"ז, שהש"ר יב. צו תנחומא

א. א,
כאן.29) גרשום רבינו פי'
סע"א.30) כו, מו"ק
א.31) מט, פסחים ב. מט, ברכות - עבר אם ד"ה פרש"י
קרעו 32) ר"ע) (גם ארבעתם שכל הלשון מסתימת כדמשמע

בגדיהם.
עליו33) "תמהו שלכן לע"י, יוסף עץ קטן ראה צער שעל

ביהמ"ק) חורבן (כשראה ועתה ונצטער, קרע ירושלים) (חורבן
שחק".
רפי"א.34) מלכים הל'
ה"ב.35) שם
נאמנים"36) ד"עדים חיזוק בתוספת צורך שאין גם כולל

הנביא. של לדבריו
הנבואות37) מריבוי החל הנביאים, כל envrשלשל 'iryi,

כמו  פורענות, בעניני היתה נבואתם שעיקר הנביאים ואפילו
ס"ע  חי"ח לקו"ש (ראה מרירות מלשון בשמו, כמודגש ירמי',
גם  (וראה הגאולה על גם שהתנבא - וש"נ) ואילך. 343

.(118 הערה 189 ע' ח"ג תנש"א התוועדויות
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נחמו  כפול, בלשון הנחמות כל .51ש"מצינו ד"עקיבא הכפל מהו אבל עמי", ובפרט נחמו עקיבא", .
בש"ס  אחר נחמתני"?מצ 52שבמקום נחמתני (פ"א) עקיבא (ר"י) לו אמר הזה "בלשון ינו

תחילתה:‰. עם המסכת סיום שבין הקשר  על - ב"הדרן" כנהוג - להתעכב יש גם יט)
בראשונים  המבואר עלֿפי לזה, ונוסף כו'". זוממין נעשים העדים "כיצד - היא מכות מסכת 53התחלת

בפרטי  היא המסכת שהתחלת נמצא, סנהדרין, למסכת וסיום) המשך (ומהוה מחוברת מכות שמסכת
שבעים  של דין ל"בית ועד קטנה"), ("סנהדרין ושלשה" "בעשרים כו'", "בשלשה דבתיֿדינים, החילוקים 

גדולה"). ("סנהדרין ואחד"

תוכנם - אדרבה אלא להתחלה, הסיום בין ושייכות קשר מצינו שלא בלבד זו לא - ,iktdולכאורה
כי:

תלוי - גדולה) וסנהדרין קטנה (סנהדרין הסנהדרין של והשלימות ycwndהתוקף zia oipaa כיון ,
הוא הסנהדרין של ycwndשמקומם ziaay zifbd zkyla חז"ל כדרשת לפרשת 54, דינין פרשת נסמכה "למה

המקום  אל ועלית "וקמת מזבח", אצל סנהדרין שתשים לך לומר מלמד55מזבח, ,mxeb mewndy גבי) "
שכינה) למחנה סמוך הגזית לשכת אלא מקום מקרי לא אפילו 56סנהדרין סנהדרין", לה כש"גלתה ולכן, ,

נפשות" דיני דנו "לא הבית", חרב שלא עד שנה נפשות.57"מ' בדיני זוממין עדים דין גם בטל ובמילא ;

בענין מכות מסכת של שסיומה ycwndונמצא, zia oaxeg,"באש שרוף אלקינו רגלי הדום "בית -
הוא - בו" הלכו שועלים ועכשיו יומת הקרב והזר בו שכתוב בענין jtid"מקום המסכת התחלת תוכן

והשלימות. התוקף בכל זוממין עדים ודין סנהדרין

"אם כ) אשר התנאים, מגדולי ארבעה אודות בסיפורים עוסקת זו שסוגיא כיון להבין: צריך גם
וכו'" אנו מלאכים בני בסוגיא 58ראשונים הביאור מהו - דמשיחא דעקבתא דרא זה, יתום בדור ובפרט ,

בתורה  (חלק הוראה 59זו מלשון (תורה ה' בעבודת וההוראה והלימוד המוסר, ועלֿדרך ב"המעשה 60) (
העיקר" נצחית 61הוא היא התורה (שהרי אלה בימינו גם מישראל ואחד אחד לכל היוםֿיום, בחיי ,62.(

.Â:הנ"ל בכל הביאור ונקודת תוכן לומר ויש
- ה' בעבודת וההוראה המוסר ועלֿדרך - מכות מסכת של והגלות,תוכנה החורבן ענין כללות עם קשור

הלוקין" הן "אלו ועלֿדרךֿזה הגולין", הן "אלו בפרק ובפרט "מכות", בשם בסיום 63כמרומז וכמפורש ,
"יושבין64וחותם  רומי", של המונה ("קול רומי של נצחונה אודות ל"סוכת המסכת בניגוד והשקט") בטח

הנופלת" המקדש65דוד ובית ירושלים חורבן ש"שועלים - ועד באש", שרוף אלקינו רגלי הדום ("בית
בו"). הלכו
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א.51) מ, ישעי'
אחר).52) (בענין 10 שבהערה ר"ה
לפיהמ"ש:53) הרמב"ם הקדמת היא ראה מכות "מסכת

(מהדורות בנוסחאות מסכת נקשרת עם שונים ) כתבי ֿיד  של 
ובכללה מנוי '"סנהדרין הראשונים *היא  פרקים  שב ' שכתבו  ויש .

הן "אלו שלישי, ומפרק סנהדרין, למסכת קראו oiweldשייכים ,"
"רמב"ם zeknמסכת (בהוצאת להרמב"ם המצוות ספר (ראה

בהערה). מו ע' לעם")
ה"ו.54) פ"ב מכות מירושלמי - משפטים ר"פ פרש"י

יד. כא, משפטים יתרו. ס"פ מכילתא
ח.55) יז, שופטים פ'
מלמד.56) ובתוד"ה ב יד, סנהדרין
א.57) טו, שבת
הערה 58) 281 ע' חט"ו בלקו"ש הנסמן (וראה ב קיב, שם

.(14
כל 59) ללמוד מישראל כאו"א על בהחיוב נכלל שלימודה

ל"ו  ועאכו"כ וכו', וספרי ספרא מכילתא, גם (כולל כולה התורה
לאדה"ז  ת"ת הל' (ראה לגירסא אחת פעם הפחות לכל המסכתות)
לידי  "שמביא באופן צ"ל זה ענין שלימוד גם כולל ה"ד), פ"א

וש"נ). ב. מ, (קידושין מעשה"
ועוד.60) ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
מי"ז.61) פ"א אבות
ובכ"מ.62) רפי"ז. תניא
הענינים63) פרטי כל הקדמת בהדין לאחרי ודרישה  דחקירה

ממונות" "דיני  סנהדרין.ומשפט, שבמסכת וכו', נפשות" ו"דיני
א).64) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך ו"הכל
ט,65) עמוס - הכתוב יא.לשון

*(122 dxrd 22 'r a"g `"ypz zeiecreezd mb d`x) zezkqnd oipna dxizqd zayiizn dfae.(p"ye,"zekln dnd miyy,zeizkqn miyy el`"
e"t x"ydy),((a) h,zezkqn b"q epiptly s`,ik,zg` zkqn mipnip zeaad 'b,zg` zkqn mipnip zekne oixcdpq oke.



נז zekn zkqn lr "oxcd"

ד"מכות" והמטרה התכלית כדי66אמנם, אלא ("מפני lhalאינה הגלות שגרמו הבלתיֿרצויים הענינים
epi`hg"מארצנו כמודגש67גלינו - רושם מהם ישאר שלא ועד ,(meiqa תכלית גם שזהו ושלימות, (גמר

במשנה  המסכת שלקו68ומטרת) כריתות חייבי "כל :exhtp שנאמר כריתתם, לעיניך,69ידי אחיך ונקלה
הוא הרי שלקה .jig`k"70כיון

המסכת בסיום יותר עוד ומפורש סיפורים xnba`ומבואר בשני המשנה) דברי ומפרשת (שמבארת
שבהגאולה; והשלימות העילוי את בזה שרואה כיון והגלות החורבן על משחק" ש"ר"ע - הנ"ל

" - ממש וחותם להסיום "נחמתי"epzngipועד ה'", "וינחם כמו - ש"נחמה" פעמים), (וב' "71

ינחם" ולא ישקר "לא מחשבה72(ועלֿדרךֿזה "לשון שפירושו ,(zxg`" מזה, ויתירה ,"dktdp"73מחשבתו

גם  אלא הבלתיֿרצויים, הענינים ביטול עלֿידי הצער ביטול רק לא היא, ובשלימותה, לאמיתתה -
לטוב  wegyl,74הפיכתם 'ikad miktdny75 הגאולה בנבואת מהֿשכתוב עלֿדרך אודך 76, ההוא ביום "ואמרת

ותנחמני"; אפך ישוב בי אנפת כי ה'

ענין גם יהי' המסכת)oixcdpqdואז zenilyd(התחלת zilkza- שופטיך 77כמוֿשכתוב "ואשיבה
למקדש" ש"נעתקין גו'", ביהמ"ק78כבראשונה .79השלישי ,

אודות המסכת שבסיום הסיפורים בשני ובפרטיות בארוכה מבואר בזה העבודה גמליאל וסדר רבן
עקיבא  ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ישראל ורבי בני דכללות העבודה סדר מרומז שבהם ,

ור"ע  ר"י ראב"ע ר"ג עלֿידי שמיוצגים כלליים סוגים לד' (80[שמתחלקים כהנים -r"a`x כהן שהי' ,
(81מיוחס  לוים ,(i"x המשוררים מן ,82) ישראלים (b"x וגרים יהודה) משבט נשיא, ,83)r"x גרים בן שהי' ,84(

ולפעול  מרע) (סור והגלות החורבן סיבת לבטל ישראל] בני כל של לעבודתם הדרך את סללו ובכך -
טוב) (עשה המקדש בית עקיבא 85בנין ורבי בוכין "הן - ושחוק דבכיה הקוין בשני היא לזה הגישה אשר ,

שבאים  ועד בוכים", אתם מה "מפני משחק", אתה מה "מפני זה את זה שואלים ואחרֿכך משחק",
כדלקמן. ניחמתנו", ד"עקיבא הענין לשלימות

כל  שיתורצו באופן הנ"ל, הסיפורים שבשני הענינים פרטי כל לבאר נתחיל זו הקדמה ולאחרי
לעיל. האמורים והדיוקים השאלות

.Ê"'id xake`aiwr iaxe ryedi iaxe dixfr oa xfrl` iaxe l`ilnb oaxjxca oikldn:"
ומשפט" צדקה לעשות ה' דרך "ושמרו (כמוֿשכתוב ה' בדרכי דהליכה הענין כללות על ,86נוסף

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

רק 66) (לא חסד" "תורת שהיא - שבתורה שהעונשים כידוע
שנראים  הענינים אפילו אלא קמ"ל, דמאי שבה, החסדים עניני
בשביל  אלא ח"ו, בלבד עונש לשם אינם - החסד) היפך כמו

וש"נ). ואילך. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש (ראה הענין תיקון
דיו"ט.67) מוסף תפלת נוסח
סע"א.68) כג,
ג.69) כה, תצא
(הל'70) הרמב"ם כפס"ד - מזה ה"ז):ויתירה פי"ז סנהדרין

הוא "אחיך"`jig"הרי רק ", (לא ממש הכתוב) (כלשון
"kבכ"ף קראו אחיך", "משלקה עה"פ: בפרש"י וכ"ה הדמיון).

jig`."
וֿז.71) ו, בראשית
כט.72) טו, שמואלֿא
ו.73) שם, בראשית פרש"י
(74. ינחם "המקום בנוסח גם אבליומרומז שאר בתוך .oeiv

milyexie בנחמת רק שייכת ובשלימותה לאמיתתה נחמה כי, - "
גם  יהי' שאז לבוא, העתידה בגאולה היינו, וירושלים, ציון
האבל  יתבטל ובמילא, יט), כו, (ישעי' עפר" שוכני ורננו "הקיצו
מנחם  - מנחם תורת גם (ראה הקצה אל הקצה מן ויהפך לגמרי

.(548 ע' .544 ע' .537 ע' ואילך. 382 ס"ע ח"ב ציון
מה 75) "מפני שאלתם על ר"ע של שהמענה בכך ומרומז

ההקדמה  לאחרי בא כו'") משחק אני ("לכך משחק " אתה

לבאר  רק לא היא כוונתו כי, - בוכים" אתם מה מפני ד"ואתם
ש" לכך הטעם גם`ipלהם אלא משחק", `mlv(ר"ע) lertl

("ניחמתנו"). לשחוק מבכי' השינוי ("אתם")
א.76) יב, ישעי'
כו.77) א, שם
הי"ב.78) פי"ד סנהדרין הל' רמב"ם
מבית79) יותר גדולה שמעלתו שכיון ושני,וי"ל ראשון

אדנֿי  "מקדש  ידיך",להיותו לקמן כוננו (ראה דקוב"ה" "בנינא
הסנהדרין מעלת גם תהי' `eilסוס"כ), dkenqd יותר נעלה באופן

מ"ש  לפרש יש ועפ"ז וראשון. שני שבבית הסנהדרין ממעלת
שופטיך הדמיוןk"ואשיבה בכ"ף - .zeilrnl`בראשונה"

ר"י.80) ראב"ע ר"ג של שמותיהם גם נזכרו ולכן
(ברכות 81) לעזרא עשירי דור והוא - .13 הערה לעיל ראה
ב). כז,
פ"ה 82) מע"ש המשניות מפרשי גם וראה - ב. יא, ערכין

מ"ט.
שאמר 83) מי של בנים מזה, ויתירה אברהם", "בני הם שגם

ע' חכ"ו בלקו"ש נסמנה - הידועה הרמב"ם (תשובת העולם והי'
.(14 הערה 161

וש"נ.84) בערכו. סדה"ד
הסיפורים,85) ב' תוכן הם אלה ענינים כדלקמן.וב'
יט.86) יח, וירא

zekn zkqn lr "oxcd"

נחמו  כפול, בלשון הנחמות כל .51ש"מצינו ד"עקיבא הכפל מהו אבל עמי", ובפרט נחמו עקיבא", .
בש"ס  אחר נחמתני"?מצ 52שבמקום נחמתני (פ"א) עקיבא (ר"י) לו אמר הזה "בלשון ינו

תחילתה:‰. עם המסכת סיום שבין הקשר  על - ב"הדרן" כנהוג - להתעכב יש גם יט)
בראשונים  המבואר עלֿפי לזה, ונוסף כו'". זוממין נעשים העדים "כיצד - היא מכות מסכת 53התחלת

בפרטי  היא המסכת שהתחלת נמצא, סנהדרין, למסכת וסיום) המשך (ומהוה מחוברת מכות שמסכת
שבעים  של דין ל"בית ועד קטנה"), ("סנהדרין ושלשה" "בעשרים כו'", "בשלשה דבתיֿדינים, החילוקים 

גדולה"). ("סנהדרין ואחד"

תוכנם - אדרבה אלא להתחלה, הסיום בין ושייכות קשר מצינו שלא בלבד זו לא - ,iktdולכאורה
כי:

תלוי - גדולה) וסנהדרין קטנה (סנהדרין הסנהדרין של והשלימות ycwndהתוקף zia oipaa כיון ,
הוא הסנהדרין של ycwndשמקומם ziaay zifbd zkyla חז"ל כדרשת לפרשת 54, דינין פרשת נסמכה "למה

המקום  אל ועלית "וקמת מזבח", אצל סנהדרין שתשים לך לומר מלמד55מזבח, ,mxeb mewndy גבי) "
שכינה) למחנה סמוך הגזית לשכת אלא מקום מקרי לא אפילו 56סנהדרין סנהדרין", לה כש"גלתה ולכן, ,

נפשות" דיני דנו "לא הבית", חרב שלא עד שנה נפשות.57"מ' בדיני זוממין עדים דין גם בטל ובמילא ;

בענין מכות מסכת של שסיומה ycwndונמצא, zia oaxeg,"באש שרוף אלקינו רגלי הדום "בית -
הוא - בו" הלכו שועלים ועכשיו יומת הקרב והזר בו שכתוב בענין jtid"מקום המסכת התחלת תוכן

והשלימות. התוקף בכל זוממין עדים ודין סנהדרין

"אם כ) אשר התנאים, מגדולי ארבעה אודות בסיפורים עוסקת זו שסוגיא כיון להבין: צריך גם
וכו'" אנו מלאכים בני בסוגיא 58ראשונים הביאור מהו - דמשיחא דעקבתא דרא זה, יתום בדור ובפרט ,

בתורה  (חלק הוראה 59זו מלשון (תורה ה' בעבודת וההוראה והלימוד המוסר, ועלֿדרך ב"המעשה 60) (
העיקר" נצחית 61הוא היא התורה (שהרי אלה בימינו גם מישראל ואחד אחד לכל היוםֿיום, בחיי ,62.(

.Â:הנ"ל בכל הביאור ונקודת תוכן לומר ויש
- ה' בעבודת וההוראה המוסר ועלֿדרך - מכות מסכת של והגלות,תוכנה החורבן ענין כללות עם קשור

הלוקין" הן "אלו ועלֿדרךֿזה הגולין", הן "אלו בפרק ובפרט "מכות", בשם בסיום 63כמרומז וכמפורש ,
"יושבין64וחותם  רומי", של המונה ("קול רומי של נצחונה אודות ל"סוכת המסכת בניגוד והשקט") בטח

הנופלת" המקדש65דוד ובית ירושלים חורבן ש"שועלים - ועד באש", שרוף אלקינו רגלי הדום ("בית
בו"). הלכו
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א.51) מ, ישעי'
אחר).52) (בענין 10 שבהערה ר"ה
לפיהמ"ש:53) הרמב"ם הקדמת היא ראה מכות "מסכת

(מהדורות בנוסחאות מסכת נקשרת עם שונים ) כתבי ֿיד  של 
ובכללה מנוי '"סנהדרין הראשונים *היא  פרקים  שב ' שכתבו  ויש .

הן "אלו שלישי, ומפרק סנהדרין, למסכת קראו oiweldשייכים ,"
"רמב"ם zeknמסכת (בהוצאת להרמב"ם המצוות ספר (ראה

בהערה). מו ע' לעם")
ה"ו.54) פ"ב מכות מירושלמי - משפטים ר"פ פרש"י

יד. כא, משפטים יתרו. ס"פ מכילתא
ח.55) יז, שופטים פ'
מלמד.56) ובתוד"ה ב יד, סנהדרין
א.57) טו, שבת
הערה 58) 281 ע' חט"ו בלקו"ש הנסמן (וראה ב קיב, שם

.(14
כל 59) ללמוד מישראל כאו"א על בהחיוב נכלל שלימודה

ל"ו  ועאכו"כ וכו', וספרי ספרא מכילתא, גם (כולל כולה התורה
לאדה"ז  ת"ת הל' (ראה לגירסא אחת פעם הפחות לכל המסכתות)
לידי  "שמביא באופן צ"ל זה ענין שלימוד גם כולל ה"ד), פ"א

וש"נ). ב. מ, (קידושין מעשה"
ועוד.60) ב. נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
מי"ז.61) פ"א אבות
ובכ"מ.62) רפי"ז. תניא
הענינים63) פרטי כל הקדמת בהדין לאחרי ודרישה  דחקירה

ממונות" "דיני  סנהדרין.ומשפט, שבמסכת וכו', נפשות" ו"דיני
א).64) יב, (ברכות החיתום" אחר הולך ו"הכל
ט,65) עמוס - הכתוב יא.לשון

*(122 dxrd 22 'r a"g `"ypz zeiecreezd mb d`x) zezkqnd oipna dxizqd zayiizn dfae.(p"ye,"zekln dnd miyy,zeizkqn miyy el`"
e"t x"ydy),((a) h,zezkqn b"q epiptly s`,ik,zg` zkqn mipnip zeaad 'b,zg` zkqn mipnip zekne oixcdpq oke.



zeknנח zkqn lr "oxcd"

בה" ילכו יותר,87"הדרך בפרטיות הנה ,(" קאי - זה) סיפור אירע (שאז הגלות jxcaבזמן oikldn על "
הגלות" משך זמן כל ועבודתינו גם 88"מעשינו בטל ממילא ובדרך הגלות, סיבת מבטלים שעלֿידיֿזה ,

ומצוות התורה בקיום ה' בדרכי ההליכה תהיה ואז הגלות, zenilydהמסובב, zilkza כל "חוזרין -
. קרבנותהמשפטים מקריבין בתורה". האמורה מצותה ככל ויובלות שמטין רצונך"34ועושין "כמצות ,67.

הגלות: דזמן העבודה כללות - בדרך" ד"מהלכין הענין וביאור

חז"ל  גרים",89אמרו עליהם שיתוספו כדי אלא האומות לבין ישראל את הקדושֿברוךֿהוא הגלה "לא
חסידות  בדרושי לבירור 90ומבואר ובעיקר גם אלא מועט), (שמספרם כפשוטם לגרים רק הכוונה שאין

האומות" לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה אמרו זה ועל הקדושה, ניצוצות "אחד 89והעלאת ,
לסמטריא" גולה מכם ואחד לברבריא גולה העולם 91מכם שבכל הקדושה ניצוצות את שיבררו כדי -

והעלאת92כולו  בירור את מסיימים ישראל בני וכאשר .lk העולם מכל ולקבצם ללקטם הקדושה, ניצוצות
ישראל" נדחי ("קבץ ישראל בני דכל גלויות קיבוץ ונעשה הגלות, מסתיימת אזי "האובדים 34כולו, ,(93

מצרים" בארץ והנדחים אשור .94בארץ

לכיוון  בדרך" מהלכין עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל ש"רבן הענין תוכן וזהו
ישראל iptlרומי, בני כללות של הליכתם להיות צריכה שלכלֿלראש - לירושלים" עולין ש"היו

עלֿידי עקיבא (המיוצגים ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל לברר רבן ו) סעיף לעיל כנזכר ,
דירושלים), (הלעומתֿזה רומי תחתון, היותר להמקום עד העולם, שבכל הקדושה xyt`Îi`eניצוצות

" יהיו ישראל milyexilשכללות oiler ובית דירושלים ומצב המעמד ולבחון לראות - הב') (סיפור "
ד" ההקדמה ללא - כו' לבנותו כבר יכולים אם jxcaהמקדש, oikldn שבכל הקדושה ניצוצות בירור ,"

האומות. לבין ישראל גלו זה שבשביל העולם,

" הלשון דיוק גם לבאר יש didועלֿפיֿזה xake ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
בדרךעקיבא  שמהלכין (שמשמעותו בדרך" oklמהלכין mcewn onf jyn דכללות בדרך שההליכה כיון - (

נולד  שלאחריֿזה (שברגע החורבן שלאחרי מהרגע מתחילה העולם, שבכל הניצוצות לברר ישראל בני
ישראל  של תבוא 95מושיען שאז הגלות, סיבת לבטל תשמעו" ד"בקולו העבודה מתחילה ומיד ,

ברייתם 96הגאולה  (מתחילת למטה הנשמה מירידת החל - יותר בכללות - מזה ויתירה ירדה 97), שלא ,(
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כ.87) יח, יתרו
רפל"ז.88) תניא ראה
ב.89) פז, פסחים
סע"ב 90) (קכא, שרה חיי ר"פ תו"ח א. ו, בראשית תו"א

ובכ"מ. ואילך).
(ב).91) ח פ"ב, שהש"ר
ש"מפני92) אינו epi`hgואף ולכאורה - מארצנו" גלינו

ולא  חטאו לא אם הניצוצות) לבירור (בנוגע נעשה הי' "מה מובן
כנר  ממילא הנצוצות נכללים היו שאז צ"ל "ע"כ - גולים" היו
לשמוע  באו העמים כל וכן העמונית, נעמה כמו האבוקה, בפני
שלמה  "וישב כג) כט, הימיםֿא (דברי נאמר (עליו שלמה חכמת
שמו"ר  (ראה באשלמותא" סיהרא "קיימא ובימיו הוי'", כסא על
וכמ"ש  התוקף), בכל מאירה היתה הוי'" ש"שמש כו), פט"ו,

והיינו כו', שבא ע"כ במלכת עד"מ, גדולה אבוקה הי' שאז לפי
יותר  כן בהמ"ק נמשך הי' ואם הנצוצות, בה מתכללים ממילא

. עד"ז מתבררים כולם נחסר היו (שאז שחטא אחר משא"כ .
. כז)) כ, (משלי אדם" נשמת הוי' ד"נר האבוקה צריך בתוקף .

שם). (תו"א יבררם" ושם הקליפות מקום אל לירד
יג.93) כז, ישעי'
ז,94) (מיכה נאמר עלי' האחרונה הגאולה של מעלתה וזוהי

מארץ צאתך "כימי שביצי"מ טו) שכשם  - נפלאות " אראנו  מצרים 
שביררולא  כיון במצרים, אחד יהודי אפילו ניצוצות lkנשאר

נשאר ולא במצרים, שהיו גם הקדושה תהי' כך שם, לעשות מה

האחרונה (דלא הגאולה בגלות ישאר לא אחד  יהודי שאפילו באופן
נשארו הגאולה לאחרי שגם שלפנ"ז מישראל כבגאולות כו"כ

נתבררו שכבר דכיון העולם,lkבגלות), שבכל הקדושה ניצוצות
תורת  גם (ראה הבירורים בעבודת שם לעשות מה ליהודי נותר לא

וש"נ). .108 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
יג, (זכרי' היעוד יקויים האחרונה בגאולה שדוקא הטעם וזהו
של  וחיותה קיומה כי, - הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את ב)

קדושה' ה'ניצוץ מצד אלא אינו הטומאה" וכשנתברר "רוח שבה,
ויתעלה קדושה' המציאות ה'ניצוץ ממילא בדרך תתבטל למקורו,

הטומאה".ד"רוח
(95(22 שבהערה ואיכ"ר (ירושלמי חז"ל במדרשי כמסופר

געתה  ותיכף ביהמ"ק, שחרב הערבי לו אמר פרתו, געתה שכאשר
שזהו  (אלא ישראל של מושיען שנולד לו ואמר שני', פעם פרתו
ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת (פ"ד במאמר המבואר ע"ד
אלו  שענינים לנבואה, ובנוגע האצילות, לעולם בנוגע ((150
ועד"ז  בה"מקבל". הוא שהחסרון אלא למטה, בעולם נמצאים

מושיען נולד החורבן שלאחרי שברגע אלא בנדו"ד, ישראל, של
ז) צה, (תהלים תשמעו" בקולו אם ד"היום הענין צ"ל שעדיין

ישראל"). של ל"מושיען מסביב שנמצאים אלו אצל
(96- מר" אתי "לאימת השאלה על במענה - משיח כדברי

סע"א). צח, (סנהדרין תשמעו" בקולו אם "היום,
"כל 97) ד) פ"ב, (שמו"ר כמארז"ל - "הי'" בהלשון כמרומז

בו שכתוב .id'מי לכך לכך".מתוקן נתקנו ברייתם מתחלת .



נט zekn zkqn lr "oxcd"

כדי אלא עצמה, את לתקן הבהמיתכדי ונפש הגוף את mleraלתקן ewlge98 לבין "פיזרן זה שבשביל ,
האומות".

.Á" - (כנ"ל) שבעולם הקדושה ניצוצות לברר כדי בדרך" ש"מהלכין inexוכיון ly dpend lew erny:"
כולם" כנגד תורה ש"תלמוד אלא עוד ולא בתורה, עוסקים בדרך ההליכה בעת שגם מכלֿמקום,99אף ,

גופא  בתורה העסק גם בדרך") (כש"מהלכין הגלות בבחינת 100בזמן מהעולם, ניתוק של באופן (לא הוא
ושלוה  מנוחה מתוך הצלתי", נפשי את של 101"אני בשליחותו בדרך שהולכים שיודעים באופן אלא) ,

שבעולם  הקדושה ניצוצות לברר צריכים102הקדושֿברוךֿהוא ובמילא, ,renyle aiywdl בעולם נעשה מה
ב" גם אלא שבעולם, ובתיֿמדרשות בבתיֿכנסיות רק ולא -inex ly dpend(או (יהודי נמצא היכן לידע - "

מסירות  צריכים זה בשביל אם (גם לקדושה זה ניצוץ ולהעלות לברר כדי נדח, או אובד קדושה ניצוץ
התורה 103נפש  מלימוד להפסיק ).104כדי

" - גישות שתי ישנן wgynוכאן `aiwr iaxe oikea eligzd:"

מעור  כזה שמצב - ("התחילו") ראשון מושכל מצד הראשונה, לידיההנחה ומביא ("בוכין"),dikaר
בדרך  שבהליכה הצער גודל עמיקתא 105בגלל לבירא רמה מאיגרא הנשמה ירידת מכללות החל לעולם 106, ,

הגשמי  בו 107הזה גוברים שהרשעים אחרא, וסטרא הקליפות (עולם וקלֿוחומר 108והחומרי ובמכלֿשכן ,(
הגלות. ומצב ומעמד שבזמן הירידה גודל מצד

בוכין", "התחילו וישראל) לוי (כהן יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן רק אמנם,
aiwr`מהֿשאיןֿכן iaxהיה גרים) כי:wgyn(בן ,

התנאים  מגדולי ונעשה גרים, בן שהיה עקיבא, התורה 109רבי את העמיד שמם" העולם "היה וכאשר ,
הבאים  הדורות כל עבור תלמידיו) עקיבא"110(עלֿידי דרבי אליבא ש"כולהו ועד ,111-yibxde rci גודל

"גרים" הנקראים הקדושה, ניצוצות שבבירור בעצמו!112החשיבות הוא היה היכן יודע מי הגירות לולי שהרי ,
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ב).98) (מח, פל"ז תניא ראה
מ"א.99) פ"א פאה

שמביא 100) באופן להיות שצריך  לכך  ובזה נוסף מעשה, לידי
של הגדלות מתבטאת לידי דוקא שמביא תלמוד "גדול - הלימוד

הל'מעשה", וראה ה"ג. פ"ג ת"ת (הל' הרמב"ם ת"ת וכמ"ש
שהיא  כולן המצות בכל מצוה לך "אין וש"נ) ה"ב. פ"ד לאדה"ז

תלמוד כנגד המצות שקולה כל כנגד תורה תלמוד אלא תורה,
לידי כולן, מביא שהתלמוד לפי) - הדבר טעם לבאר (ומוסיף

ולעשות  לשמור וללמד "ללמוד התפלה: בנוסח וכמ"ש מעשה",
ולקיים".
על 101) מצטער כשהי' נרי' בן לברוך ירמי' מדברי ולהעיר

אני  בניתי אשר הנה ה' אמר "כה - נבואה עליו שרתה שלא זה
כלומר,הורס (בתמי'), גדולות" לך תבקש ואתה אתה וגו' "איך

וכו'"dzrמבקש גולים כשישראל הנבואה, היא גדלות, דברי
ובמצו"ד). דֿה מה, (ירמי'

"מה'102) כג) לז, (תהלים הפסוק בפי' מהידוע להעיר
שליחות  לו יש הולך, שיהודי מקום שבכל כוננו", גבר מצעדי
גם  או בשנים, ומאות זה, במקום ותיקון בירור איזה ולתקן לברר
והנשמה  להתברר, שצריך (הדבר מחכים העולם, בריאת משעת
ואילך. סע"א תקצו, ח"ד לקו"ד (ראה זה לזמן לבררו) שצריכה

ובכ"מ). חשון. יד אלול. ג תמוז. י יום" "היום
הם 103) אדה"ז של המס"נ עניני שכל הצ"צ מפתגם להעיר

המס"נ לגבי לא כ"לא" ד"עמך מהדביקות עצמו את לנתק
בתשובהחפצתי" שיתעורר יהודי, של לטובתו כו'ולהתמסר

א). מה, ח"א (לקו"ד
כל 104) כנגד "שקול כולם", כנגד תורה ש"תלמוד זה כי,

לידי מביא ש"התלמוד משום הוא, הערה dyrnהמצוות", (כנ"ל "
.(100

"גורמת 105) - בגשמיות - בדרך שהליכה שמצינו כפי
וממעטת  הממון את וממעטת ורבי' פרי' ממעטת דברים לשלשה

ו את ב), יב, לך לך (פרש"י ברוחניותהשם" אג"ק עאכו"כ (ראה
קצה). ע' ח"א

ב.106) ה, חגיגה - חז"ל לשון ע"פ
הירידה 107) בה נעשית נעלית, הכי בדרגא תשאר אם וגם

והצורך השייכות izye'מצד dlik`a*" שבהם מהדברים -minec
dndal.(א טז, חגיגה (ראה "

פכ"ד.108) פ"ו. תניא ראה
ק"ו 109) ש"דן ועי"ז שנה, ארבעים בהיותו רק לזה ובא

שחקו  ד"אבנים מהא עאכו"כ"] כו' "ומה [כבסוגיין: בעצמו"
הנה  האבן, כלב לבו אם שאפילו היינו, ה"ב), פ"ו (אדר"נ מים"

לא רק יחקקו אם אזי יום, אחר יום בעבודתו ויתמיד יתפעל,
ביותר. החזקה האבן את גם המים

ב.110) סב, יבמות ראה
רע"א.111) פו, סנהדרין
(בחוקותי112) בלקו"ת מהמבואר בפירוש ולהעיר א) מט,

מעלה  עליך יעלה בקרבך אשר "הגר מג) כח, (תבוא הכתוב
. נפשו את המחי' אלקות "ניצוץ על שקאי - שיהי'מעלה" .

כו'". ועצום רב עילוי בבחי'

*(ezcixiay - epiax dyn elit`y crez"ewl d`x) zeliv`c dnyp zbxca x`yp dhnlhn miavp,a.dxezd lawl dxdd ezelra - (n"kae,
lke`e oefip 'idy"dpikyd eifn"-"dprzp. .xrhvp(e)"y dfn"dzy `l mine lk` `l mgl"f"nt x"eny),(f.

zekn zkqn lr "oxcd"

בה" ילכו יותר,87"הדרך בפרטיות הנה ,(" קאי - זה) סיפור אירע (שאז הגלות jxcaבזמן oikldn על "
הגלות" משך זמן כל ועבודתינו גם 88"מעשינו בטל ממילא ובדרך הגלות, סיבת מבטלים שעלֿידיֿזה ,

ומצוות התורה בקיום ה' בדרכי ההליכה תהיה ואז הגלות, zenilydהמסובב, zilkza כל "חוזרין -
. קרבנותהמשפטים מקריבין בתורה". האמורה מצותה ככל ויובלות שמטין רצונך"34ועושין "כמצות ,67.

הגלות: דזמן העבודה כללות - בדרך" ד"מהלכין הענין וביאור

חז"ל  גרים",89אמרו עליהם שיתוספו כדי אלא האומות לבין ישראל את הקדושֿברוךֿהוא הגלה "לא
חסידות  בדרושי לבירור 90ומבואר ובעיקר גם אלא מועט), (שמספרם כפשוטם לגרים רק הכוונה שאין

האומות" לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה אמרו זה ועל הקדושה, ניצוצות "אחד 89והעלאת ,
לסמטריא" גולה מכם ואחד לברבריא גולה העולם 91מכם שבכל הקדושה ניצוצות את שיבררו כדי -

והעלאת92כולו  בירור את מסיימים ישראל בני וכאשר .lk העולם מכל ולקבצם ללקטם הקדושה, ניצוצות
ישראל" נדחי ("קבץ ישראל בני דכל גלויות קיבוץ ונעשה הגלות, מסתיימת אזי "האובדים 34כולו, ,(93

מצרים" בארץ והנדחים אשור .94בארץ

לכיוון  בדרך" מהלכין עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל ש"רבן הענין תוכן וזהו
ישראל iptlרומי, בני כללות של הליכתם להיות צריכה שלכלֿלראש - לירושלים" עולין ש"היו

עלֿידי עקיבא (המיוצגים ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל לברר רבן ו) סעיף לעיל כנזכר ,
דירושלים), (הלעומתֿזה רומי תחתון, היותר להמקום עד העולם, שבכל הקדושה xyt`Îi`eניצוצות

" יהיו ישראל milyexilשכללות oiler ובית דירושלים ומצב המעמד ולבחון לראות - הב') (סיפור "
ד" ההקדמה ללא - כו' לבנותו כבר יכולים אם jxcaהמקדש, oikldn שבכל הקדושה ניצוצות בירור ,"

האומות. לבין ישראל גלו זה שבשביל העולם,

" הלשון דיוק גם לבאר יש didועלֿפיֿזה xake ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
בדרךעקיבא  שמהלכין (שמשמעותו בדרך" oklמהלכין mcewn onf jyn דכללות בדרך שההליכה כיון - (

נולד  שלאחריֿזה (שברגע החורבן שלאחרי מהרגע מתחילה העולם, שבכל הניצוצות לברר ישראל בני
ישראל  של תבוא 95מושיען שאז הגלות, סיבת לבטל תשמעו" ד"בקולו העבודה מתחילה ומיד ,

ברייתם 96הגאולה  (מתחילת למטה הנשמה מירידת החל - יותר בכללות - מזה ויתירה ירדה 97), שלא ,(
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כ.87) יח, יתרו
רפל"ז.88) תניא ראה
ב.89) פז, פסחים
סע"ב 90) (קכא, שרה חיי ר"פ תו"ח א. ו, בראשית תו"א

ובכ"מ. ואילך).
(ב).91) ח פ"ב, שהש"ר
ש"מפני92) אינו epi`hgואף ולכאורה - מארצנו" גלינו

ולא  חטאו לא אם הניצוצות) לבירור (בנוגע נעשה הי' "מה מובן
כנר  ממילא הנצוצות נכללים היו שאז צ"ל "ע"כ - גולים" היו
לשמוע  באו העמים כל וכן העמונית, נעמה כמו האבוקה, בפני
שלמה  "וישב כג) כט, הימיםֿא (דברי נאמר (עליו שלמה חכמת
שמו"ר  (ראה באשלמותא" סיהרא "קיימא ובימיו הוי'", כסא על
וכמ"ש  התוקף), בכל מאירה היתה הוי'" ש"שמש כו), פט"ו,

והיינו כו', שבא ע"כ במלכת עד"מ, גדולה אבוקה הי' שאז לפי
יותר  כן בהמ"ק נמשך הי' ואם הנצוצות, בה מתכללים ממילא

. עד"ז מתבררים כולם נחסר היו (שאז שחטא אחר משא"כ .
. כז)) כ, (משלי אדם" נשמת הוי' ד"נר האבוקה צריך בתוקף .

שם). (תו"א יבררם" ושם הקליפות מקום אל לירד
יג.93) כז, ישעי'
ז,94) (מיכה נאמר עלי' האחרונה הגאולה של מעלתה וזוהי

מארץ צאתך "כימי שביצי"מ טו) שכשם  - נפלאות " אראנו  מצרים 
שביררולא  כיון במצרים, אחד יהודי אפילו ניצוצות lkנשאר

נשאר ולא במצרים, שהיו גם הקדושה תהי' כך שם, לעשות מה

האחרונה (דלא הגאולה בגלות ישאר לא אחד  יהודי שאפילו באופן
נשארו הגאולה לאחרי שגם שלפנ"ז מישראל כבגאולות כו"כ

נתבררו שכבר דכיון העולם,lkבגלות), שבכל הקדושה ניצוצות
תורת  גם (ראה הבירורים בעבודת שם לעשות מה ליהודי נותר לא

וש"נ). .108 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
יג, (זכרי' היעוד יקויים האחרונה בגאולה שדוקא הטעם וזהו
של  וחיותה קיומה כי, - הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את ב)

קדושה' ה'ניצוץ מצד אלא אינו הטומאה" וכשנתברר "רוח שבה,
ויתעלה קדושה' המציאות ה'ניצוץ ממילא בדרך תתבטל למקורו,

הטומאה".ד"רוח
(95(22 שבהערה ואיכ"ר (ירושלמי חז"ל במדרשי כמסופר

געתה  ותיכף ביהמ"ק, שחרב הערבי לו אמר פרתו, געתה שכאשר
שזהו  (אלא ישראל של מושיען שנולד לו ואמר שני', פעם פרתו
ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת (פ"ד במאמר המבואר ע"ד
אלו  שענינים לנבואה, ובנוגע האצילות, לעולם בנוגע ((150
ועד"ז  בה"מקבל". הוא שהחסרון אלא למטה, בעולם נמצאים

מושיען נולד החורבן שלאחרי שברגע אלא בנדו"ד, ישראל, של
ז) צה, (תהלים תשמעו" בקולו אם ד"היום הענין צ"ל שעדיין

ישראל"). של ל"מושיען מסביב שנמצאים אלו אצל
(96- מר" אתי "לאימת השאלה על במענה - משיח כדברי

סע"א). צח, (סנהדרין תשמעו" בקולו אם "היום,
"כל 97) ד) פ"ב, (שמו"ר כמארז"ל - "הי'" בהלשון כמרומז

בו שכתוב .id'מי לכך לכך".מתוקן נתקנו ברייתם מתחלת .
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העולם  שבכל הקדושה ניצוצות לברר כדי לרומי) (עד בדרך בהליכה הצורך גודל גם הוא מרגיש ולכן
י  מי זאת, לולי לקדושה (שהרי ויתעלה יתברר קדושה' ה'ניצוץ אם הכרוכים 113ודע הקשיים שכל כך, ,(

הניצוצות. דבירור העילוי גודל לגבי נחשבים אינם בזה

.Ë" - עקיבא רבי עם יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל רבן וטריא שקלא iptnובזה el exn`
mikea mz` dn iptn mz`e mdl xn` ,wgyn dz` dn:"

בגלות  נמצאים שכאשר אמת הן עקיבא: לרבי אומרים יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
migxkenמהי אבל הקדושה, ניצוצות והעלאת בבירור לעסוק בדרך בודאי dgnydלילך הרי - שבדבר

מתוך  ומצוות בתורה ועוסקים אדמתם על יושבים היו אלא גולים, היו לא ישראל בני אילו היה מוטב
ונכללים  מאליהם מתקבצים היו שהניצוצות באופן נעשה היה הקדושה ניצוצות (ובירור ושלוה מנוחה

האבוקה)?! באור

יהודים  של כדרכם - יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל לרבן עקיבא רבי משיב זה ועל
זה  שבגלל רומי") של המונה "קול (בשמיעת זהֿעתה אצלכם נתחדש מה בשאלה: שאלה על שמשיבים 

- לבכות שמתרחשdikaהתחלתם טוב לא מאורע בסיבת שבאה כל ietvÎizlaבאופןrztlדייקא, הרי -
והשקט  בטח יושבין העולם ואומות בגלות נמצאים ישראל שבני כולנו יודעים בדרך ההליכה משך

?!114וכו'

.Èשל המענה בתוכן הביאור יהושע ונקודת ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל של רבן שאלתו (על
וכו'": לו "אמרו - בוכים") אתם מה "מפני עקיבא רבי

אפשרות להיות צריכה הקדושה, ניצוצות לברר כדי היא בדרך שההליכה xikdleכיון oigadl
dyecw'("דערהערן") uevip'd.לקדושה ולהעלותו לבררו יכולים אז שרק ,

קול ש"שמעו inexוכיון ly dpend הקדושה ניצוצי "קול" ולהכיר) (להבחין "לשמוע" מבלי בלבד, "
ביותר. הגלות ירידת גדלה כמה עד  הבינו - שם שנמצאים

אצלם נתעוררה lecbומזה ikd xrve dlecb ikd ddinz ניצוצות לברר כדי בדרך בהליכה התועלת מהי :
לבררם?! האפשרות נראית שלא כך, הקדושה, ניצוצות את "שומעים" שלא כזה ירוד במצב - הקדושה

סיבת היא תנאים) של בשכלם לא (גם כלל בשכל מובן שאינו דבר על והתמיה הצער .dikad115וגודל

.‡È(לו "(אמרו - יותר ghaובפרטיות oiayei miakek zcearl mixhwne miavrl miegzyny miiyek elld
hwyde:"

מהם  ויש הרשות, עניני שהם הגשמיים בדברים שנמצאים מהם יש - שבעולם הקדושה בניצוצות
- הירידה לתכלית ועד האסורים, בדברים - יותר למטה miavrl"שנפלו miegzyn" למהותו (ניגוד ע"ז -

וכללות  שרש יתברך), נח 116ועצמותו בני מצוות .117שבע
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ונתמעט113) שנחלש הגלות, בזמן האבוקה ובפרט אור
אלא  באבוקה, ליכלל מעצמם נמשכים אינם שהניצוצות באופן
לבררם  כדי הנצוצות, נפלו שבו להמקום למטה, לירד צריכים

.(92 שבהערה בתו"א (כמבואר
כדי 114) היתה לרומי שהליכתם לומר שמסתבר גם ומה

תוקף  מודגש עצמה זו שבהליכה היינו, בנ"י, על גזירות לבטל
הגלות.

בליחות 115) המותרות דוחה במוח שה"כיווץ כידוע
א). כו, וישלח (תו"א הדמעות"

התורה 116) כל וכללות שרש הם לך" יהי' ולא ש"אנכי כשם
כל  כולל לך" יהי' ו"לא מ"ע, רמ"ח כל כולל ש"אנכי" כולה,

רפ"כ). (תניא מל"ת שס"ה
בני 117) נצטוו מצות "שבע (ובפרש"י): ב נו, סנהדרין ראה

. בלבד,נח ע"ז על אלא נצטווה לא אדה"ר אומר יהודה רבי .
אלקותו  (את האדם על אלקים ה' ויצו טז) ב, (בראשית שנאמר
בתירה  בן יהודה רבי באחר), ימירהו שלא האדם על עליו צוה
צוה  אלקותו מאלקים, נמי לי' (דנפקא השם ברכת על אף אומר
נמי  (מאלקים הדינים על אף אומרים ויש יקללוהו), שלא עליו

. עליך מוראי להיות עליך אלקותי יהא בשר נפקא, מורא ולא .
פט"ז, ב"ר וראה הוא)". לאלקים המשפט כי משפט, להטות ודם

. ע"ז על "ויצו, ה',ו: יא). ה, (הושע צו אחרי הלך הואיל כי .
אלקים, יומת. מות ה' שם ונוקב טז) כד, (אמור כד"א ה' ברכת על
על  תקלל. לא אלקים כז) כב, (משפטים שנאמר הדיינים אלו
לאמר, האדם. דם שופך ו) ט, (נח שנאמר דמים שפיכת זו האדם,
אשתו  את איש ישלח הן לאמר א) ג, (ירמי' שנאמר עריות גילוי זה
הגזל". על צוהו טז), ב, (בראשית תאכל אכול הגן עץ מכל וגו'.
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הכ  ירידה ישנה גופא זרה "ובעבודה - גדולה "חביבה mixhwnי היא הקטורת כי: - כוכבים" לעבודת
הקרבנות" כל הכהן 118מן עלֿידי בשנה, (אחת הקדשים בקדש נעשית שהיתה היחידה שהעבודה ועד ,

וכידוע 119גדול) דוקא, הקטורת עבודת עם 120היא ישראל בני של ההתקשרות מתבטאת שבה
אתקטרנא" קטירא ש"בחד באופן ש"121הקדושֿברוךֿהוא ונמצא, .dxfÎdcearl mixhwn הניגוד הוא "

לעבודהֿזרה. וחיבור קישור - לגמרי וההיפך

הוא הקטורת שבעבודת המיוחדים שמהענינים להוסיף, dfÎznerld[ויש zkitde xexia י"א בין שלכן, ,122

טהורה  שאינה חיה דם הוא דעות שלכמה "מור", הוא הקטורת הענינים 123סממני שאר שבכל אףֿעלֿפי ,
בפיך" ומותרים טהורים אלא שמים למלאכת הוכשרו שב"מקטרים 124"לא הירידה גודל מודגש ובזה .

ענין  את מנצלים המקדש, בבית הקטורת עלֿידי לקדושה הלעומתֿזה הפיכת שתמורת - לעבודהֿזרה"
לעבודהֿזרה]. הקטורת

הידוע  למטה 125ועלֿפי שנופלת החומה שבראש האבן כמשל יותר, למטה יורד ביותר הגבוה שכל
"מקטרים  מזה: ויתירה לעצבים", "משתחוים - ביותר למטה הקדושה ניצוצי שנפילת מובן, יותר, בריחוק 

אלה קדושה' 'ניצוצי של ששרשם מורה - xzeiaלעבודהֿזרה" deab.

ה"קול  להשמע צריך היה שכן, ולעלות וכיון להתברר וחפצים ורוצים שצריכים הקדושה דניצוצות "
למטה 126לקדושה  ונפלו ביותר, גבוה ששרשם אלה קדושה ניצוצי מעלת גודל שמצד אלא עוד ולא ,

גדול  ("שטורעם") רעש מתוך לקדושה) ולעלות להתברר וחפצם (רצונם קולם להשמע צריך היה ביותר,
- אדרבה אלא כו', רעש מתוך הקדושה ניצוצות של קולם נשמע שלא בלבד זו לא ואףֿעלֿפיֿכן, כו';

hwyde"יושבין ghaשל המונה "קול אלא אינו ששומעים ומה ,"inex!"

.·È" - מזה y`aויתירה sexy epiwl` ilbx mecd zia ep`:"
שכתוב  כמו - (אלקינו)" רגלי הדום "(בית) נקרא המקדש שבית הטעם בית 127ובהקדם (בחורבן

זכר "ולא eilbxהמקדש) mecd"המקדש בית אלא זה הדום "אין אפו", שכתוב 128ביום וכמו "השמים 129,
והארץ ilbxכסאי mecd130זה zia131ilאי epaz xy`."

רצונו  שהיא תורה, על קאי כסאי" ש"השמים בתחלתו, אור' ב'תורה המבואר עלֿפי זה לבאר ויש
על  היושב כמשל  - גשמיים בענינים ולדון לדבר למטה וירדו שנשפלו הקדושֿברוךֿהוא של וחכמתו

ו"הארץ למטה, קומתו נשפל שעלֿידיֿזה ilbxהכסא mecdעל קאי "zeevnלמטה ההשפלה שבהם ,dlecb
xzeiכיון גשמיים), בענינים מדברת (שרק דתורה גשמייםeyalzpyמההשפלה בצמר ynnבדברים (ציצית

שרפרף, כמו שהוא "הדום" בדוגמת - למעלה יתעלו ועלֿידיֿזה בזה), וכיוצא גשמי בקלף ותפילין גשמי
נקרא  המקדש שבית הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה הארץ. מעל להגביהם הרגלים תחת שמעמידין קטן כסא

לפי - אלקינו" רגלי הדום רגלי"ielibdy"בית ("הדום הגשמי הזה בעולם יתברך אלקותו )132דהשפלת
(בעיקר) ycwndהוא ziaa133.
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ח.118) פי"ח, במדב"ר
קדשי 119) מבית שיצא ד"שועל מהמצב בתכלית ההיפך

השני. שבסיפור שבסיפורהקדשים" הפרטים ששני י"ל  ועפ"ז -
לע"ז",הראשון , ו"מקטרים לעצבים" לשני "משתחוים מכוונים

"הגיעו השני, שבסיפור חורבן הפרטים (ראיית כו'" הצופים להר
שיצאביהמ"ק שועל ראו הבית להר ו"הגיעו כו'"בכללותו)

הקדשים). קדשי דבית (החורבן
-ראה120) מנחם ואילך.תורת רפד ע' אייר וש"נ.סה"מ
א.121) רפח, זח"ג
כתרין 122) י"א והפיכת בירור על שמורה - דייקא י"א

וש"נ). ואילך. שמ ס"ע חשון סה"מ - מנחם תורת (ראה דמסאבותא
ה"ג.123) פ"א המקדש כלי הל' רמב"ם ראה
וראה 124) סע"ב). (מו, פל"ז תניא אֿב. כח, שבת ראה

וע"ד  ועוד. כג. ל, תשא רמב"ן שם. לרמב"ם הראב"ד השגות
וש"נ. קסה. ע' תשרי סה"מ - מנחם תורת - החסידות

ובכ"מ.125) ג. יט, ראה לקו"ת ראה

(126c"rתקו "ז) כו '" בוכין  תחתונים  וראה "מים  - ת"ה).
.102 שבהערה לקו"ד

א.127) ב, איכה
ג.128) פ"ב, איכ"ר
א.129) סו, ישעי'
"ומ"ש130) שם: לאיכ"ר מהרז"ו פי' כסאי ראה השמים

כסאו  כנגד שמכוון שבארץ ביהמ"ק על ג"כ פי' רגלי הדום והארץ
בשמים".
זה131) "אי ג): (א, בתחלתו תו"א הכסא ראה כי כו' בית

להעמידן דרכן אין ומזה והשרפרף הבית". בתוך אלא בחוץ
- תבנו" אשר בית זה "אי שמפרש הפירוש (ע"דzegipa`משמע

השמים "הנה כז) ח, (מלכיםֿא יכלכלוך בפסוק לא השמים ושמי
בניחותא). - הזה" הבית כי אף

מעלה 132) של ביהמ"ק על שקאי - כסאי" "השמים משא"כ
.(130 הערה (כנ"ל

בבחינת 133) (הארץ) "דהתם שם: לאיכ"ר ענף יפה פי' ראה

zekn zkqn lr "oxcd"

העולם  שבכל הקדושה ניצוצות לברר כדי לרומי) (עד בדרך בהליכה הצורך גודל גם הוא מרגיש ולכן
י  מי זאת, לולי לקדושה (שהרי ויתעלה יתברר קדושה' ה'ניצוץ אם הכרוכים 113ודע הקשיים שכל כך, ,(

הניצוצות. דבירור העילוי גודל לגבי נחשבים אינם בזה

.Ë" - עקיבא רבי עם יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל רבן וטריא שקלא iptnובזה el exn`
mikea mz` dn iptn mz`e mdl xn` ,wgyn dz` dn:"

בגלות  נמצאים שכאשר אמת הן עקיבא: לרבי אומרים יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
migxkenמהי אבל הקדושה, ניצוצות והעלאת בבירור לעסוק בדרך בודאי dgnydלילך הרי - שבדבר

מתוך  ומצוות בתורה ועוסקים אדמתם על יושבים היו אלא גולים, היו לא ישראל בני אילו היה מוטב
ונכללים  מאליהם מתקבצים היו שהניצוצות באופן נעשה היה הקדושה ניצוצות (ובירור ושלוה מנוחה

האבוקה)?! באור

יהודים  של כדרכם - יהושע ורבי עזריה בן אלעזר רבי גמליאל לרבן עקיבא רבי משיב זה ועל
זה  שבגלל רומי") של המונה "קול (בשמיעת זהֿעתה אצלכם נתחדש מה בשאלה: שאלה על שמשיבים 

- לבכות שמתרחשdikaהתחלתם טוב לא מאורע בסיבת שבאה כל ietvÎizlaבאופןrztlדייקא, הרי -
והשקט  בטח יושבין העולם ואומות בגלות נמצאים ישראל שבני כולנו יודעים בדרך ההליכה משך

?!114וכו'

.Èשל המענה בתוכן הביאור יהושע ונקודת ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל של רבן שאלתו (על
וכו'": לו "אמרו - בוכים") אתם מה "מפני עקיבא רבי

אפשרות להיות צריכה הקדושה, ניצוצות לברר כדי היא בדרך שההליכה xikdleכיון oigadl
dyecw'("דערהערן") uevip'd.לקדושה ולהעלותו לבררו יכולים אז שרק ,

קול ש"שמעו inexוכיון ly dpend הקדושה ניצוצי "קול" ולהכיר) (להבחין "לשמוע" מבלי בלבד, "
ביותר. הגלות ירידת גדלה כמה עד  הבינו - שם שנמצאים

אצלם נתעוררה lecbומזה ikd xrve dlecb ikd ddinz ניצוצות לברר כדי בדרך בהליכה התועלת מהי :
לבררם?! האפשרות נראית שלא כך, הקדושה, ניצוצות את "שומעים" שלא כזה ירוד במצב - הקדושה

סיבת היא תנאים) של בשכלם לא (גם כלל בשכל מובן שאינו דבר על והתמיה הצער .dikad115וגודל

.‡È(לו "(אמרו - יותר ghaובפרטיות oiayei miakek zcearl mixhwne miavrl miegzyny miiyek elld
hwyde:"

מהם  ויש הרשות, עניני שהם הגשמיים בדברים שנמצאים מהם יש - שבעולם הקדושה בניצוצות
- הירידה לתכלית ועד האסורים, בדברים - יותר למטה miavrl"שנפלו miegzyn" למהותו (ניגוד ע"ז -

וכללות  שרש יתברך), נח 116ועצמותו בני מצוות .117שבע
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ונתמעט113) שנחלש הגלות, בזמן האבוקה ובפרט אור
אלא  באבוקה, ליכלל מעצמם נמשכים אינם שהניצוצות באופן
לבררם  כדי הנצוצות, נפלו שבו להמקום למטה, לירד צריכים

.(92 שבהערה בתו"א (כמבואר
כדי 114) היתה לרומי שהליכתם לומר שמסתבר גם ומה

תוקף  מודגש עצמה זו שבהליכה היינו, בנ"י, על גזירות לבטל
הגלות.

בליחות 115) המותרות דוחה במוח שה"כיווץ כידוע
א). כו, וישלח (תו"א הדמעות"

התורה 116) כל וכללות שרש הם לך" יהי' ולא ש"אנכי כשם
כל  כולל לך" יהי' ו"לא מ"ע, רמ"ח כל כולל ש"אנכי" כולה,

רפ"כ). (תניא מל"ת שס"ה
בני 117) נצטוו מצות "שבע (ובפרש"י): ב נו, סנהדרין ראה

. בלבד,נח ע"ז על אלא נצטווה לא אדה"ר אומר יהודה רבי .
אלקותו  (את האדם על אלקים ה' ויצו טז) ב, (בראשית שנאמר
בתירה  בן יהודה רבי באחר), ימירהו שלא האדם על עליו צוה
צוה  אלקותו מאלקים, נמי לי' (דנפקא השם ברכת על אף אומר
נמי  (מאלקים הדינים על אף אומרים ויש יקללוהו), שלא עליו

. עליך מוראי להיות עליך אלקותי יהא בשר נפקא, מורא ולא .
פט"ז, ב"ר וראה הוא)". לאלקים המשפט כי משפט, להטות ודם

. ע"ז על "ויצו, ה',ו: יא). ה, (הושע צו אחרי הלך הואיל כי .
אלקים, יומת. מות ה' שם ונוקב טז) כד, (אמור כד"א ה' ברכת על
על  תקלל. לא אלקים כז) כב, (משפטים שנאמר הדיינים אלו
לאמר, האדם. דם שופך ו) ט, (נח שנאמר דמים שפיכת זו האדם,
אשתו  את איש ישלח הן לאמר א) ג, (ירמי' שנאמר עריות גילוי זה
הגזל". על צוהו טז), ב, (בראשית תאכל אכול הגן עץ מכל וגו'.
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כידוע  - באש" שרוף כסאי") "השמים (ולא אלקינו רגלי הדום "בית (רק) הגלות שבזמן וזהו
רק נגע והגלות רגלי")zeevnaשהחורבן מצוות 134("הדום פ"ז רק נשארו מצוותֿעשה רמ"ח שמכל ,135,

החורבן dxezaמהֿשאיןֿכן לאחרי שגם כסאי"), העו 136("השמים הקריב "כל כאילו עולה בתורת סק
באש"137עולה" ד"שרוף הענין בזה שייך לא ולכן חסֿושלום.138,

"הללו  עקיבא לרבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן דברי המשך לבאר יש ועלֿפיֿזה
אלקינו  רגלי הדום בית ואנו והשקט בטח יושבין כוכבים לעבודת ומקטרים לעצבים שמשתחוים כושיים

באש": שרוף

הגלות  שעבוד דקושי הצער את כאן מזכירים אינם יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
מה כי רומי, של לשלוותה mdlבניגוד rbepy כללות ושל שלהם הגשמי הצער (לא הוא בכיה) כדי (עד

אלא) dpikydבניֿישראל, zelbc xrvd139- ביותר מטה למטה הקדושה ניצוצות בנפילת גם שמתבטא ,
והשקט"). בטח ("יושבין קולם נשמע שלא עד כוכבים", לעבודת ומקטרים לעצבים "משתחוים

(לא  אלה ניצוצות עקיבא: לרבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן טוענים - מזה ויתירה
לגמרי  אורם שנחשך עד ביותר שנתרחקו הקדושה 140רק דאש באבוקה להכלל במקום - זאת) עוד אלא ,

-ellkpונשרפוdfÎznerlc y`a ירידת גם נכלל [שבזה אלקינו" רגלי הדום "בית כמו ד'רומי'), (אש
ש" המצוות] קיום עלֿידי לקדושה להעלותם כדי הגשמיים בדברים הקדושה y`aניצוצות sexy,כך ,"

בדרך. ההליכה עלֿידי לקדושה ולהעלותם לבררם אפשרות נראית שלא

.‚È בזה:ויש להוסיף
טיטוס, או אספסיינוס נבוכדנאצר, של ותקפם חזקם בגלל אינה - אלקינו" רגלי הדום "בית שריפת
מלכי  כל מתקבצים היו אם גם כן; לומר "כפירה" זוהי כו'; המלחמה מכונות כל עם חילותיהם ריבוי
אדמתם, מעל ישראל את ולהגלות המקדש בית את להחריב עצמם, מצד יכולים, היו לא ומערב מזרח

בניֿישראל, על שליטה העולם לאומות שאין כיון

שגם mnvrובפרט cvn. יתברך רצונו על כלל לעבור העולם) (אומות יכולים חיותם "אינם שהוא .
"קרו  עבודהֿזרה, עובדים אם וגם רוחם", שמרה יתברך ופקודתו תפקידם משנים "אינם ליה 141וקיומם",

דאלקייא" להעמיד142אלקא יכולים היו אם גם ובמילא, ,lkida mlv ממלכי כמה בהנהגת שמצינו [כפי
צלם  בו שיעמידו אלא תלו על לעמוד ישאר המקדש שבית שחפצו שמים 143רומי שם שיתוף שענינו ,[

אחר  יכולים144ודבר היו לא -lkidd sexyl;יתברך למציאותו בסתירה שזהו כיון ,
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. רגליו תחת כבושה בבחינתשהיא הוא (בביהמ"ק) וכאן .zelbd¦
eceak my."בהדומו מיוחדים שרגליו כמלך
הצמצום 134) ע"י למטה, שירדו כפי רק - גופא ובמצוות

"מצוות`miwlדשם שנקראות למעלה, שהם כפי ולא ,'ied"
יומתק  ועפ"ז - ובכ"מ). א. מו, שלח לקו"ת וראה לט. טו, (שלח,

רגלי הדום "בית הלשון כסאי `epiwlדיוק "השמים שבפסוק אף ,"
אמר ("כה הוי' שם נזכר רגלי" הדום ").ied'והארץ

לאדהאמ"צ 135) חיל אנשי לקיחת ענין להבין ד"ה ראה
פ"ז  היינו פ"ז, כתם "ראשו רסו): ע' קונטרסים אדהאמ"צ (מאמרי
נק' אלו מצות ופ"ז נתבטלו, קס"א כי מרמ"ח, שנשארו מצות
(וראה  בארוכה עיי"ש העולם", קיום עיקר המה כי ראשו, בחי'

וש"נ. .(209 ע' ריש חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם
לו 136) אין ביהמ"ק שחרב "מיום א: ח, ברכות וראה

הלכה". של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה
ואילך:137) סע"א יג, במדבר לקו"ת וראה - בסופה. מנחות

היא  שהתורה (אף עצמן מהמצוות עדיפא זו התורה "מעלת
קיים  הי' שביהמ"ק בזמן אלא נוהגות שאינם המצוות) פירושי

. מזבח במקום לכל דוקא חיות הממשיך הדם בחי' היא שהתורה .

דמלכא  אברין שהם המצוות משא"כ בכללותן, בשוה האברין
. וזמן עת התחלקות בהן יש .עד"מ שהם לפי מבחינת . למטה .

התורה".
כט)138) כג, (ירמי' כמ"ש לאש, נמשלו תורה דברי ואדרבה:

ב) כא, (יומא נאמר שעלי' דקדושה, אש כאש", דברי כה "הלא
דלעו"ז. האש ומכלה ששורפת אש", אוכלת "אש

שמבקש139) היא התפלה ששלימות מילוי וע"ד על (לא
לו  נוגע זה שאין כזו בדרגא שנמצא כיון שלו, אלא)*החסרון ,

רא  "כובד השכינה, חסרון מילוי לקו"ש על (ראה דלמעלה ש"
וש"נ). .217 ע' חכ"ג

קב.140) ע' עת"ר סה"מ ראה
בסופה.141) מנחות
(אוה"ת 142) השכירה תער בדרוש בארוכה וראה פכ"ד. תניא

ואילך). תשסז ע' ח"ב נ"ך
צלם 143) "והעמיד ע"ב: ריש כו, תענית (לדוגמא) ראה
בהיכל".
(ראה 144) השיתוף על נצטוו לא שב"נ להדעות ובפרט

.(36 הערה 41 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמן סקנ"ו. או"ח רמ"א

*(dgnya mixeqi zlaw epnn cenll ick il`tip`n `yef 'x v"dxd l` eicinlzn '` gly cibnd axdy xetiqd c"re,epi`y `yef 'x el xn`e ©Ç¨
n"dd egly dnl oianeil`,jli`e 203 r"q c"lg zeiecreezd - mgpn zxez mb d`x) 'eke cexn ipr 'idy s` - mixeqi el oi` ixdy.(p"ye.
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בניֿישראל  של הנהגתם בגלל היא לכך הסיבה יצאו"146("מהרסיך 145אלא ממך -147ומחריביך (
בגמרא  בו 148כדאיתא שהיו דברים ג' מפני חרב מה מפני ראשון עריות 149"מקדש וגילוי 150עבודהֿזרה

. דמים .ושפיכות שני מקדש ש"ראשונים . הטעם (וזהו חנם" שנאת בו שהיתה מפני חרב מה מפני .
בחירה  להם שניתנה שכיון - קצם") נתגלה לא עונם נתגלה שלא אחרונים קצם, נתגלה עונם שנתגלה

zelabdחפשית da oi`y151 בהיכל אש יציתו העולם שאומות לגרום ביכלתם לכן, "בית 152, שיהיה עד
באש". שרוף אלקינו רגלי הדום

ומקטרים  לעצבים ("משתחוים דלעומתֿזה באש ונשרפו שנכללו הקדושה לניצוצות בנוגע ועלֿדרךֿזה
עצמה. מצד וסטראֿאחרא הקליפה בכח זה אין בניֿישראל של התערבותם שלולי - כוכבים") לעבודת

" הלשון דיוק לבאר יש באש"ep`eועלֿפיֿזה שרוף אלקינו רגלי הדום מרומז 153בית שבזה -
" - בניֿישראל של מצדם ההתערבות היא באש" שרוף אלקינו רגלי הדום ל"בית ".`epשהאפשרות

קול  ושמעו בדרך "מהלכין כשהיו - יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן של טענתם וזוהי
והיגיעה  בטירחא התועלת מהי - באש" שרוף כו' ואנו כו' ומקטרים כו' ש"משתחוים רומי", של המונה
ביותר  גדול צער של רגש מתוך שנאמרת טענה - ביותר?! ירוד ומצב במעמד בדרך שבהליכה והצער

(בתמיה). נבכה" "ולא - בכיה כדי עד

.„È" להן") ("אמר עקיבא רבי להם משיב זה `zgועל lr epevx iyerl ,jk epevx ixaerl dne ,wgyn ip` jkl
dnke dnk מדי עלֿפי אינה הקדושֿברוךֿהוא של שהנהגתו רואים שמכאן הוא, בזה שהחידוש - והגבלה:" דה

מדה" כנגד "מדה שהיא הקדושֿברוךֿהוא" של ב"מדתו הרגיל כהסדר - והגבלה מדידה -154מצד
" העולם שאומות יתכן epevxלא ixaerשמתנהגים) "mrah jtid רצונו על כלל לעבור יכולים ש"אינם

שפגעו  כיון ממציאותם יתבטלו שלא רק [לא כוכבים" לעבודת ומקטרים לעצבים ש"משתחוים יתברך"),
מזה, ויתירה והשקט", בטח "יושבין יהיו זאת] עוד אלא וקיומם", xzeiaב"חיותם lecb sweza כדי עד

. רומי של המונה קול ש"שמעו mixyre.כך d`n wegxa155lin!"

ש"הלבנון- באופן להיות אמנם הוצרך המקדש בית יפול"xic`aחורבן יכול 156(דוקא) הדבר אבל ,
של חמור הכי בענין יתברך רצונו על עוברת שאינה מלכות עלֿידי dxfלהתקיים dcear ועלֿכלֿפנים ,

ש" באופן כוכבים".mixhwnלא לעבודת

רצונו  "לעושי - והגבלה מדידה עלֿפי שאינה הנהגה כך", רצונו ש"לעוברי שרואים וכיון
והגבלה. ממדידה למעלה ההנהגה שתהיה עלֿאחתֿכמהֿוכמה"
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הב')145) (בסיפור הסוגיא בהמשך שהובא - הכתוב ובלשון
"לכן -mkllba."'גו תחרש שדה ציון

נג.146) ע' חכ"ג אג"ק וראה יז. מט, ישעי'
כשצרו147) "ת"ר בסופה: סוטה גם בית וראה מלכי

המלוכה", על מתקוטטין שהיו אחים ("שני זה על זה חשמונאי
. פרש"י) - רומיים" חייל עמו "הביא מהם אחד וא' זקן שם הי' .

למחר . בידכם, נמסרין אין בעבודה שעוסקים זמן כל להן אמר .
לחצי  שהגיע כיון חזיר, להם והעלו בקופה דינרים להם שלשלו

וכו'". צפרניו נעץ חומה
משיח  לעשותו הקב"ה שביקש - המלך חזקי' בזמן גם הי' וכן
כו', לסנחריב אחיזה שנתן שבנא, אז שהי' - א) צד, (סנהדרין
ריש  תתרסה, ו) (כרך נח אוה"ת (ראה משיח של הלעו"ז שהי'

ועוד).ע"ב.
ב.148) ט, יומא
"לפיכך149) שם): (יומא הסוגיא ג'ובהמשך עליהן הביא

שבידם, עבירות ג' כנגד שדה גזירות ציון בגללכם  לכן שנאמר
וירושלים יער".תחרש לבמות הבית והר תהי' עיין

פתילות 150) שתי על לה "ואמרי סע"א: נח, גיטין גם ראה
פרש"י). - איש (אשת אחד" בנר

ממנו",151) כאחד הי' האדם "הן כב) ג, (בראשית שעז"נ
. בעולם יחיד הי' אדם של זה מין הן מה "כלומר כל עושה .

רפ"ה), תשובה הל' (רמב"ם כו'" בידו שיעכב מי ואין חפץ שהוא

. מאד גבוה מבחי' נלקחה זו ברצונו ש"בחירה כשעלה ע"ד .
שניתן  הבחירה בחי' הוא ועד"ז ידו, על מעכב ואין כו' הפשוט

. ידו על שמעכב מי שאין עד ומעלה לאדם שבחינה לפי אך .
. למטה ונתלבשה ירדה זו זו הרמה ממשלה להיות יכולה ע"כ .

ב). לח, אמור (לקו"ת ח"ו" הרע לבחור גם
אצלם שאין בלבד זו (לא שאוה"ע חפשית,ולהעיר, בחירה

במהותה השגה להם אין שלכן,אלא) דבנ"י, חפשית הבחירה של
מושיען  שנולד הב') בפעם הפרה געיית (בשמעו הערבי כשידע

שיכול להיהודי אמר ישראל, cineשל skiz שורו ולקשור לחזור
דעתו  על עלתה לא כי ,(22 שבהערה ואיכ"ר (ירושלמי וצמדו
משום  מיד, ויגאלו תשובה יעשו לא שבנ"י אפשרות שקיימת

חפשית. דבחירה בהענין השגה לו שאין
א.152) כט, תענית ראה
"ובית 153) לומר ויכולים מיותרת, "אנו" תיבת דלכאורה:

באש". שרוף כו'
ואילך.154) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ריא)155) (ע' לש"ס וביאורים חידושים לוי"צ תורת ראה

ק"כ, במספר רומ"י על יותר ממנו") יצא רומי (ש"מלכות ש"עשו
. מה .הוא מיל ק"כ ברחוק רומי של המונה קול (ש)שמעו ..

עש"ו". מספר הוא ואז ק"כ, עוד שמתפשטת
ע"ב.156) ריש נו, גיטין וראה לד. יו"ד, ישעי'

zekn zkqn lr "oxcd"

כידוע  - באש" שרוף כסאי") "השמים (ולא אלקינו רגלי הדום "בית (רק) הגלות שבזמן וזהו
רק נגע והגלות רגלי")zeevnaשהחורבן מצוות 134("הדום פ"ז רק נשארו מצוותֿעשה רמ"ח שמכל ,135,

החורבן dxezaמהֿשאיןֿכן לאחרי שגם כסאי"), העו 136("השמים הקריב "כל כאילו עולה בתורת סק
באש"137עולה" ד"שרוף הענין בזה שייך לא ולכן חסֿושלום.138,

"הללו  עקיבא לרבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן דברי המשך לבאר יש ועלֿפיֿזה
אלקינו  רגלי הדום בית ואנו והשקט בטח יושבין כוכבים לעבודת ומקטרים לעצבים שמשתחוים כושיים

באש": שרוף

הגלות  שעבוד דקושי הצער את כאן מזכירים אינם יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
מה כי רומי, של לשלוותה mdlבניגוד rbepy כללות ושל שלהם הגשמי הצער (לא הוא בכיה) כדי (עד

אלא) dpikydבניֿישראל, zelbc xrvd139- ביותר מטה למטה הקדושה ניצוצות בנפילת גם שמתבטא ,
והשקט"). בטח ("יושבין קולם נשמע שלא עד כוכבים", לעבודת ומקטרים לעצבים "משתחוים

(לא  אלה ניצוצות עקיבא: לרבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן טוענים - מזה ויתירה
לגמרי  אורם שנחשך עד ביותר שנתרחקו הקדושה 140רק דאש באבוקה להכלל במקום - זאת) עוד אלא ,

-ellkpונשרפוdfÎznerlc y`a ירידת גם נכלל [שבזה אלקינו" רגלי הדום "בית כמו ד'רומי'), (אש
ש" המצוות] קיום עלֿידי לקדושה להעלותם כדי הגשמיים בדברים הקדושה y`aניצוצות sexy,כך ,"

בדרך. ההליכה עלֿידי לקדושה ולהעלותם לבררם אפשרות נראית שלא

.‚È בזה:ויש להוסיף
טיטוס, או אספסיינוס נבוכדנאצר, של ותקפם חזקם בגלל אינה - אלקינו" רגלי הדום "בית שריפת
מלכי  כל מתקבצים היו אם גם כן; לומר "כפירה" זוהי כו'; המלחמה מכונות כל עם חילותיהם ריבוי
אדמתם, מעל ישראל את ולהגלות המקדש בית את להחריב עצמם, מצד יכולים, היו לא ומערב מזרח

בניֿישראל, על שליטה העולם לאומות שאין כיון

שגם mnvrובפרט cvn. יתברך רצונו על כלל לעבור העולם) (אומות יכולים חיותם "אינם שהוא .
"קרו  עבודהֿזרה, עובדים אם וגם רוחם", שמרה יתברך ופקודתו תפקידם משנים "אינם ליה 141וקיומם",

דאלקייא" להעמיד142אלקא יכולים היו אם גם ובמילא, ,lkida mlv ממלכי כמה בהנהגת שמצינו [כפי
צלם  בו שיעמידו אלא תלו על לעמוד ישאר המקדש שבית שחפצו שמים 143רומי שם שיתוף שענינו ,[

אחר  יכולים144ודבר היו לא -lkidd sexyl;יתברך למציאותו בסתירה שזהו כיון ,
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. רגליו תחת כבושה בבחינתשהיא הוא (בביהמ"ק) וכאן .zelbd¦
eceak my."בהדומו מיוחדים שרגליו כמלך
הצמצום 134) ע"י למטה, שירדו כפי רק - גופא ובמצוות

"מצוות`miwlדשם שנקראות למעלה, שהם כפי ולא ,'ied"
יומתק  ועפ"ז - ובכ"מ). א. מו, שלח לקו"ת וראה לט. טו, (שלח,

רגלי הדום "בית הלשון כסאי `epiwlדיוק "השמים שבפסוק אף ,"
אמר ("כה הוי' שם נזכר רגלי" הדום ").ied'והארץ

לאדהאמ"צ 135) חיל אנשי לקיחת ענין להבין ד"ה ראה
פ"ז  היינו פ"ז, כתם "ראשו רסו): ע' קונטרסים אדהאמ"צ (מאמרי
נק' אלו מצות ופ"ז נתבטלו, קס"א כי מרמ"ח, שנשארו מצות
(וראה  בארוכה עיי"ש העולם", קיום עיקר המה כי ראשו, בחי'

וש"נ. .(209 ע' ריש חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם
לו 136) אין ביהמ"ק שחרב "מיום א: ח, ברכות וראה

הלכה". של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה
ואילך:137) סע"א יג, במדבר לקו"ת וראה - בסופה. מנחות

היא  שהתורה (אף עצמן מהמצוות עדיפא זו התורה "מעלת
קיים  הי' שביהמ"ק בזמן אלא נוהגות שאינם המצוות) פירושי

. מזבח במקום לכל דוקא חיות הממשיך הדם בחי' היא שהתורה .

דמלכא  אברין שהם המצוות משא"כ בכללותן, בשוה האברין
. וזמן עת התחלקות בהן יש .עד"מ שהם לפי מבחינת . למטה .

התורה".
כט)138) כג, (ירמי' כמ"ש לאש, נמשלו תורה דברי ואדרבה:

ב) כא, (יומא נאמר שעלי' דקדושה, אש כאש", דברי כה "הלא
דלעו"ז. האש ומכלה ששורפת אש", אוכלת "אש

שמבקש139) היא התפלה ששלימות מילוי וע"ד על (לא
לו  נוגע זה שאין כזו בדרגא שנמצא כיון שלו, אלא)*החסרון ,

רא  "כובד השכינה, חסרון מילוי לקו"ש על (ראה דלמעלה ש"
וש"נ). .217 ע' חכ"ג

קב.140) ע' עת"ר סה"מ ראה
בסופה.141) מנחות
(אוה"ת 142) השכירה תער בדרוש בארוכה וראה פכ"ד. תניא

ואילך). תשסז ע' ח"ב נ"ך
צלם 143) "והעמיד ע"ב: ריש כו, תענית (לדוגמא) ראה
בהיכל".
(ראה 144) השיתוף על נצטוו לא שב"נ להדעות ובפרט

.(36 הערה 41 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמן סקנ"ו. או"ח רמ"א

*(dgnya mixeqi zlaw epnn cenll ick il`tip`n `yef 'x v"dxd l` eicinlzn '` gly cibnd axdy xetiqd c"re,epi`y `yef 'x el xn`e ©Ç¨
n"dd egly dnl oianeil`,jli`e 203 r"q c"lg zeiecreezd - mgpn zxez mb d`x) 'eke cexn ipr 'idy s` - mixeqi el oi` ixdy.(p"ye.
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באש", שרוף אלקינו רגלי הדום ש"בית לכך שגרמו עד ההוה שבמצב הירידה גודל למרות ולכן,
והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן שלהם הטובה תהיה ויגאלו, תשובה ישראל כשיעשו jxraהרי, `ly

רצונו". ל"עוברי

בענינים רק מיל,becymznולא ק"כ בריחוק רומי של המונה קול שמיעת כמו רצונו, לעוברי ניתן
dfn dxizie ותתרחב תתפשט עצמה שהיא למעלה", ונסבה "ורחבה תחתי'", וישבה "וראמה 157בירושלים:

שעולה"ג' "עד וכו'", מגדלים קפל אלף גינואות טפף "אלף למעלה", הכבוד"פרסאות כסא "עד לשמים",
אלה ענינים שהרי, -mewnÎzqitz mdl oi` אתם "בנים שלהיותם דבניֿישראל, האמיתית לטובתם ביחס

דאבוה" כרעא ו"ברא אלקיכם", וחפצם158לה' רצונם אלא מוגבלים, בדברים מסתפקים אינם ,leabÎilaa,
יתברך! ועצמותו דמהותו האמיתי לבליֿגבול ועד

עבודתם  מצד אם מעלה) של ביתֿדין (מצד היא השאלה מאי, לכך 159אלא הם של 160ראויים באופן
מדה" כנגד עלֿפי 161"מדה אינה עמהם (שההנהגה כך רצונו לעוברי "אם הקלֿוחומר בא זה על הנה -

ממדידה  שלמעלה באופן עמהם ההנהגה שתהיה עלֿאחתֿכמהֿוכמה" רצונו לעושי והגבלה), מדידה
יתברך. ועצמותו דמהותו האמיתי להבליֿגבול עד והגבלה,

" עקיבא רבי אומר זה wgynועל ip` jkl:"

ולכן, ט). סעיף לעיל כנזכר הבכיה, הפכו, (כמו בלתיֿצפוי מפתיע חידוש בגלל בא - (שמחה) שחוק
א  הנביאים בדברי שנתפרשו הגאולה ויעודי ההבטחות שהדברים כל כיון שחוק, לידי אותו מביאים ינם

זה". בדבר מלאים הספרים "כל שהרי לכל, ידועים

של  המונה "קול לשמיעת עד והגבלה, מדידה עלֿפי שאינה בהנהגה מפתיע חידוש כשראה אבל,
. שרוף רומי אלקינו רגלי הדום בית ואנו וכו' לעצבים שמשתחוים "הללו אצל מיל" ק"כ ברחוק .
"162באש" אףֿעלֿפיֿכן, אבל ירוד, הכי במצב עתה שנמצאים אמת הן באמרו: משחק, היה -jkl(דוקא)

למדים  גופא זה בלתיֿרצוי שמענין כיון משחק", נתפרש 163אני שלא העתידה, להגאולה בנוגע חידוש
לגמרי. והגבלה ממדידה שלמעלה באופן תהיה בניֿישראל עם שההנהגה - הגאולה ביעודי

.ÂË" - השני הסיפור בא בדרך", "מהלכין כשהיו הראשון הסיפור סיום eidולאחרי zg` mrt aey
milyexil oiler:"

" `zgהלשון mrt aey בירור בדרך", ד"מהלכין העבודה לא - עצמה בפני מיוחדת עבודה על מורה "
שיתוספו  כדי אלא כו' הגלה ("לא הגלות סיבת מבטלים שעלֿידיֿזה שבעולם, הקדושה ניצוצות והעלאת
עבודה  התחילו ולאחריה (כדלקמן), זו עבודה סיימו שכבר  - מרע" "סור הקדושה), ניצוצות גרים", עליהם

" - עצמה בפני milyexilמיוחדת oiler."טוב "עשה המקדש, ובית ירושלים בנין עם הקשורה עבודה ,"

ש" לומר, היינו,aeyויש ושוב"), "הלוך (כמו בדרך" ל"מהלכין בניגוד וחזרה, שיבה מלשון גם הוא "
מיד בדרך", ד"מהלכין פרך) (עבודת העבודה סיום עולין eayשלאחרי ו"היו בדרך מהליכתם ("שוב")

לירושלים".
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רק157) מקום.rnyiyולא בריחוק המונה קול
ד"ה 158) - א צב, כתובות פרש"י ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

ע"ח  רפפ"ב. רפ"ד. אלם יונת א. ג, יבמות - מקמי תוד"ה כבעל.
א. קנד, של"ה פי"ז. הבריאה עולם שער עמה"מ פ"א. שכ"ג

ועוד. כז. ע' ח"ג "התמים"
ואהבה 159) ביראה ה' עובד גמור צדיק הוא ש"אפי'

. פל"ה).בתענוגים (תניא כו'" עצמו בפני דבר הוא .
(איוב160) בעיניו" זכו לא "שמים ו"במלאכיו שהרי טו), טו,

יח). ד, (שם תהלה" ישים
"לכאורה 161) (ס"ח): אגה"ק בתניא הזקן אדמו"ר ובלשון

מה  כנגד לבד העוה"ב חיי לו להשפיע כ"א המדה מן אינה זו
ה' אור הארת חיי לו להשפיע לא אבל עוה"ז, חיי משפיע שהוא

ממש". ב"ה] [א"ס
ההנהגהyecigשזהו162) כללות לגבי בזמן גם בנ"י עם

בגלוי  שראו הבית כבזמן [דלא מדה" כנגד ב"מדה שאינה הגלות
לא  רח"ל כרת עון שע"י בעבירה, והפכו מצוה, קיום על השכר
חבל  ונפסק שנכרת (לפי שנה ס' או מנ' יותר לחיות אפשר הי'

. "נמצאו שהרי כו')], כריתות ההמשכה חייבי וכמה כמה .
ושנותיהם ימיהם והאריכו גם minirpaומיתות ש"יכול כיון ,"
. חיות לקבל ישראל ופושעי .החוטא שאת ביתר ואדרבה נוטל . .

- באיכות (גם כו'" בראש (אבות delyחלק רז"ל שאמרו "וזהו ,(
דוקא, בידינו וכו', הרשעים משלות לא בידינו אין מט"ו) פ"ד
אגה"ת  בתניא כמבואר החורבן", אחר הגלות בזמן כלומר,
אחר  העלם בערך, שלא באופן בזה ניתוסף שכאן כיון - (פ"דֿו)

תכלית. אין עד מטה למטה העלם,
אודותly`אף163) כאן לא ezkitdaehlמדובר שלכן, ,

ניחמתנו "עקיבא זה על בסיפור אמרו (כיֿאם ניחמתנו" עקיבא
כדלקמן בארוכה).הב',
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עקיבא, ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל שרבן - בזה הדור,והענין mzcearגדולי eniiq
עולין  "היו שלכן להגאולה, כבר מוכנים היו ומצדם הקדושה), ניצוצות (בירור הגלות סיבת בביטול

רובו  אחר (שנידון הדור שרוב כנראה אלא, לכך 164לירושלים"; ראוי היה לא ענינים 165) שנתערבו או ,
בלתיֿרצוי). באופן חפשית דבחירה הכח שניצלו אלה (עלֿידי כו' הצד מן אחרים

הקיצין  לכל בנוגע לומר יש וכו',166[ועלֿדרךֿזה הקודש רוח בעלי ישראל גדולי עלֿידי שנאמרו
הרס"ג  רש"י 167כמו: הרמב"ם 168, בדורות 169, ישראל גדולי עלֿידי שנאמרו להקיצין ועד וכו',

האחרונות  השנים על אלה 170שלאחרי ֿזה קיצין שעברו יתכן איך דלכאורה ישראל 171- של ומושיען
בא  לא הנהגתם 172עדיין ואופן שמצדם משום אמיתית, היתה ישראל גדולי של שהבטחתם - יכול 173?!

("בעתה" ההיא בעת קץ אותו להיות היה הזמן].174וצריך נתארך כו' סיבות שמצד אלא ,(

.ÊË" - לירושלים" עולין lreyוכש"היו e`x ziad xdl eribdy oeik ,mdicba erxw mitevd xdl eribdy oeik
oikea od eligzd ,miycwd iycw zian `viy:"

הבית  להר כשהגיעו לא וגם הצופים, להר כשהגיעו בגדיהם") ש"קרעו (אף בוכין היו שלא הטעם
ששמם" ציון "הר שראו אף כו', שיצא השועל ראיית בסיבת 175(לולי באה שבכיה משום לומר, יש - (

החורבן  שראו אף דידן, בנדון ואילו ט), סעיף לעיל (כנזכר בלתיֿצפוי באופן שמתרחש טוב לא מאורע
אצלם. חידוש הדבר היה לא הכי"], ליעבד "דדינו בגדיהם", "קרעו [ולכן כו'

שיבוא" יום בכל לו "אחכה - הגאולה תבוא ומיד שתיכף שלימה באמונה חדורים שהיו גם ,176ומה
אחישנה" חדא 177ו"זכו וברגע חדא בשעתא - תשובה עושין שישראל תורה שהבטיחה וכפי עלֿידי 178, ,

(גמור) צדיק שנעשה תשובה נגאלין"179הרהור הן "ומיד מישראל,180- יחיד שאפילו אלא עוד ולא ,
תשועה  ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת, מצוה כש"עשה

.181והצלה"

המקדש בית מהֿשאיןֿכן הגשמי, המקדש בבית אלא אינו שהחורבן בידעם אחד ipgexdובפרט שבכל
מישראל  הי 182ואחד (נקודת קדשֿהקדשים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פנימה, הואבלבו ,zenilya183הדות)

טפל  וגופם עיקר (נשמתם טפל והגשמיות עיקר הרוחניות ישראל, בני שאצל ששלימות 184וכיון בודאי ,(
הגשמי. המקדש ושלימות בנין גם תביא הרוחני המקדש
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ב.164) מ, קידושין ראה
בחוץ 165) בהיותו יעקב של הראשון בגלות שמצינו ע"ד

להיעוד  כבר מוכן הי' מצידו שיעקב - אבי") אובד ("ארמי לארץ
ימי  אודות שנאמר עשו" הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו
והבקר  והצאן רכים ש"הילדים אלא בסופו), (עובדי' המשיח
וישלח. ר"פ תו"א וראה יג. לג, (וישלח וגו'" ודפקום עלי עלות

ובכ"מ).
לשו"ת 166) מרגליות הרב בהערות ונסמנו הובאו מהם כמה

עא. סי' תשי"ז) (ירושלים השמים מן
פ"ג.167) ח' מאמר והדעות האמונות
ב.168) צז, סנהדרין יד. ח, דניאל
לסופו).169) (קרוב פ"ג תימן אגרת
(170181 ס"ע ח"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.
הקיצין"171) כל ש"כלו כבר נאמר הש"ס שבזמן ועד

שם). (סנהדרין
ברגע 172) שנולד ישראל, של מושיען התינוק, מזה: ויתירה

(22 שבהערה ואיכ"ר (בירושלמי שנתפרש - החורבן שלאחרי
דבית  מלכא (בירת לידתו ומקום (חזקי'), אביו שם (מנחם), שמו

דין! בעלמא שאינו שנים ריבוי כבר - יהודה) לחם
אחר 173) בענין - ה"כ) פ"ד דעות (הל' הרמב"ם לשון וע"ד

כו'". לו ערב אני שהורינו אלו בדרכים עצמו המנהיג "כל -

א.174) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
הלכו175) "שועלים שסיומו הכתוב  לא כלשון ואעפ"כ בו",

שראו  עד בוכין, היו לא ששמם" ציון הר "על כי בגמרא, נזכר
בו". הלכו ש"שועלים

העיקרים.176) מי"ג הי"ב עיקר
שם.177) סנהדרין
סע"א.178) קכט, זח"א
שאני 179) מנת "על האשה את המקדש ב: מט, קידושין ראה

הל' רמב"ם - (מספק מקודשת גמור רשע אפילו (גמור), צדיק
סל"א), סל"ח אה"ע טושו"ע ה"ה. פ"ח הרהר אישות שמא

שהרהר ודאי כאשר אבל מקודשת.תשובה", ודאי ה"ה תשובה,
ה"ה.180) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ה"ד.181) פ"ג שם
ושכנתי 182) מקדש לי "ועשו ח) כה, (תרומה כמ"ש

ואחד" אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא "בתוכו בתוכם",
ועוד). א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך (ראה

ביהמ"ק183) חורבן לאחרי שגם -כשם הקדושה בו נשארת
המקדש שקדושת השכינה."לפי מפני .dlha dpi` dpikye והרי ,

ואמרו  מקדשיכם, את והשמותי לא) כו, (בחוקותי אומר הוא
סע"א) כח, (מגילה עומדים"חכמים הם בקדושתן ששמומין  אע"פ

ספ"ו).(רמב"ם ביהב"ח הל'
רפל"ב.184) תניא ראה
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באש", שרוף אלקינו רגלי הדום ש"בית לכך שגרמו עד ההוה שבמצב הירידה גודל למרות ולכן,
והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן שלהם הטובה תהיה ויגאלו, תשובה ישראל כשיעשו jxraהרי, `ly

רצונו". ל"עוברי

בענינים רק מיל,becymznולא ק"כ בריחוק רומי של המונה קול שמיעת כמו רצונו, לעוברי ניתן
dfn dxizie ותתרחב תתפשט עצמה שהיא למעלה", ונסבה "ורחבה תחתי'", וישבה "וראמה 157בירושלים:

שעולה"ג' "עד וכו'", מגדלים קפל אלף גינואות טפף "אלף למעלה", הכבוד"פרסאות כסא "עד לשמים",
אלה ענינים שהרי, -mewnÎzqitz mdl oi` אתם "בנים שלהיותם דבניֿישראל, האמיתית לטובתם ביחס

דאבוה" כרעא ו"ברא אלקיכם", וחפצם158לה' רצונם אלא מוגבלים, בדברים מסתפקים אינם ,leabÎilaa,
יתברך! ועצמותו דמהותו האמיתי לבליֿגבול ועד

עבודתם  מצד אם מעלה) של ביתֿדין (מצד היא השאלה מאי, לכך 159אלא הם של 160ראויים באופן
מדה" כנגד עלֿפי 161"מדה אינה עמהם (שההנהגה כך רצונו לעוברי "אם הקלֿוחומר בא זה על הנה -

ממדידה  שלמעלה באופן עמהם ההנהגה שתהיה עלֿאחתֿכמהֿוכמה" רצונו לעושי והגבלה), מדידה
יתברך. ועצמותו דמהותו האמיתי להבליֿגבול עד והגבלה,

" עקיבא רבי אומר זה wgynועל ip` jkl:"

ולכן, ט). סעיף לעיל כנזכר הבכיה, הפכו, (כמו בלתיֿצפוי מפתיע חידוש בגלל בא - (שמחה) שחוק
א  הנביאים בדברי שנתפרשו הגאולה ויעודי ההבטחות שהדברים כל כיון שחוק, לידי אותו מביאים ינם

זה". בדבר מלאים הספרים "כל שהרי לכל, ידועים

של  המונה "קול לשמיעת עד והגבלה, מדידה עלֿפי שאינה בהנהגה מפתיע חידוש כשראה אבל,
. שרוף רומי אלקינו רגלי הדום בית ואנו וכו' לעצבים שמשתחוים "הללו אצל מיל" ק"כ ברחוק .
"162באש" אףֿעלֿפיֿכן, אבל ירוד, הכי במצב עתה שנמצאים אמת הן באמרו: משחק, היה -jkl(דוקא)

למדים  גופא זה בלתיֿרצוי שמענין כיון משחק", נתפרש 163אני שלא העתידה, להגאולה בנוגע חידוש
לגמרי. והגבלה ממדידה שלמעלה באופן תהיה בניֿישראל עם שההנהגה - הגאולה ביעודי

.ÂË" - השני הסיפור בא בדרך", "מהלכין כשהיו הראשון הסיפור סיום eidולאחרי zg` mrt aey
milyexil oiler:"

" `zgהלשון mrt aey בירור בדרך", ד"מהלכין העבודה לא - עצמה בפני מיוחדת עבודה על מורה "
שיתוספו  כדי אלא כו' הגלה ("לא הגלות סיבת מבטלים שעלֿידיֿזה שבעולם, הקדושה ניצוצות והעלאת
עבודה  התחילו ולאחריה (כדלקמן), זו עבודה סיימו שכבר  - מרע" "סור הקדושה), ניצוצות גרים", עליהם

" - עצמה בפני milyexilמיוחדת oiler."טוב "עשה המקדש, ובית ירושלים בנין עם הקשורה עבודה ,"

ש" לומר, היינו,aeyויש ושוב"), "הלוך (כמו בדרך" ל"מהלכין בניגוד וחזרה, שיבה מלשון גם הוא "
מיד בדרך", ד"מהלכין פרך) (עבודת העבודה סיום עולין eayשלאחרי ו"היו בדרך מהליכתם ("שוב")

לירושלים".
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רק157) מקום.rnyiyולא בריחוק המונה קול
ד"ה 158) - א צב, כתובות פרש"י ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

ע"ח  רפפ"ב. רפ"ד. אלם יונת א. ג, יבמות - מקמי תוד"ה כבעל.
א. קנד, של"ה פי"ז. הבריאה עולם שער עמה"מ פ"א. שכ"ג

ועוד. כז. ע' ח"ג "התמים"
ואהבה 159) ביראה ה' עובד גמור צדיק הוא ש"אפי'

. פל"ה).בתענוגים (תניא כו'" עצמו בפני דבר הוא .
(איוב160) בעיניו" זכו לא "שמים ו"במלאכיו שהרי טו), טו,

יח). ד, (שם תהלה" ישים
"לכאורה 161) (ס"ח): אגה"ק בתניא הזקן אדמו"ר ובלשון

מה  כנגד לבד העוה"ב חיי לו להשפיע כ"א המדה מן אינה זו
ה' אור הארת חיי לו להשפיע לא אבל עוה"ז, חיי משפיע שהוא

ממש". ב"ה] [א"ס
ההנהגהyecigשזהו162) כללות לגבי בזמן גם בנ"י עם

בגלוי  שראו הבית כבזמן [דלא מדה" כנגד ב"מדה שאינה הגלות
לא  רח"ל כרת עון שע"י בעבירה, והפכו מצוה, קיום על השכר
חבל  ונפסק שנכרת (לפי שנה ס' או מנ' יותר לחיות אפשר הי'

. "נמצאו שהרי כו')], כריתות ההמשכה חייבי וכמה כמה .
ושנותיהם ימיהם והאריכו גם minirpaומיתות ש"יכול כיון ,"
. חיות לקבל ישראל ופושעי .החוטא שאת ביתר ואדרבה נוטל . .

- באיכות (גם כו'" בראש (אבות delyחלק רז"ל שאמרו "וזהו ,(
דוקא, בידינו וכו', הרשעים משלות לא בידינו אין מט"ו) פ"ד
אגה"ת  בתניא כמבואר החורבן", אחר הגלות בזמן כלומר,
אחר  העלם בערך, שלא באופן בזה ניתוסף שכאן כיון - (פ"דֿו)

תכלית. אין עד מטה למטה העלם,
אודותly`אף163) כאן לא ezkitdaehlמדובר שלכן, ,

ניחמתנו "עקיבא זה על בסיפור אמרו (כיֿאם ניחמתנו" עקיבא
כדלקמן בארוכה).הב',
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ד"שועל  המאורע בראיית כי, - בוכין" הן התחילו הקדשים קדשי מבית שיצא שועל כש"ראו אבל
שזהו הקדשים", קדשי מבית gxkenשיצא epi`y sqep xac שהרי] המקדש בית דחורבן הענין כללות מצד

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  בו, יהלכו ששועלים כלל הכרח אין באש" שרוף אלקינו רגלי הדום כש"בית גם
שבו  אצלם185בקדשֿהקדשים נתחדש ,[dcixid dxenge dlecb dnk cr וחומר גודל (בגלל והגלות דהחורבן

בניֿישראל  של ומצבם במעמדם בוכין".186הירידה הן "התחילו זה ועל ,(

.ÊÈ:בזה וההסברה
"miycwd iycw כולו הבית" ד"הר הקדושה על שנוסף - המקום 187" הוא גופא המקדש בבית הרי ,

קדושות" ד"עשר השלימות (תכלית ביותר הארון 188המקודש מקום הוא - ש"189) שני 190אין , רק בארון
האבנים" התורה,191לוחות שלימות ,eznkg- גופא ובזה הקדושֿברוךֿהוא, dnkgdשל zeinipt שעליה ,

.192נאמר  בה שמשתעשע הקדושֿברוךֿהוא המלך ושעשוע לב "שמחת להיותה יראו", לא ואהיה "ופני .
שעשועים  דוקא"193אצלו אצלו מצד 194, - היא כזה קדוש דבר לקחת יוכלו שבניֿישראל והאפשרות ;

התורה  עם התאחדותה עלֿידי הקדושֿברוךֿהוא עם שמתאחדת  היחידה, בחינת שבנפשם, הקדשים קדש
התפילה  הקדמת ד"ברכו 195(לאחרי ענין שזהו תחילה"196, החקיקה 197בתורה אותיות של באופן (198.
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(185" הלשון דיוק לבאר יש בו"eiykreועפ"ז הלכו שועלים
"ועכשיו" תיבת דלכאורה "מקום - לומר יכולים והיו מיותרת,

שבסיפור  (כשם בו" הלכו שועלים יומת הקרב והזר בו שכתוב
"eiykreהראשון exn` `lבית- באש") שרוף אלקינו רגלי הדום

ד"שועלים "eiykrש" ההוספה לולי (גם כשלעצמו הגלות) (בזמן
של מצב הוא בו") יומת",dcixiהלכו הקרב ד"והזר בהענין

שבזמן  שם) לרמב"ם הראב"ד השגות (ראה הפוסקים כדעת
רק יש אין`xeqiהגלות אבל המקדש, למקום yperdלהכנס

ד"שועלים  הירידה גם ישנה לזה ונוסף יומת"; הקרב ד"והזר
בו". הלכו

כללות 186) מצד מוכרחת שאינה הוספה שזוהי וכיון
(שבאה  בנ"י של ומצבם למעמדם שייכותה מודגשת החורבן,

בפועלxzeiבגללם) שנעשה - החורבן דכללות i"rמהשייכות
r"de`אלא בנ"י d`vezkשזהו, של הבלתיֿרצוי' מהנהגתם

סי"ג). (כנ"ל
יכנס 187) ש"לא - המקום בכבוד מיוחדת זהירות צ"ל שלכן

רפ"ט). (ברכות כו'" רגליו שעל ובאבק כו' במקלו הבית להר
קדושות188) "עשר ֿ ט : מ"ו פ"א כלים ישראל ראה ארץ הן,

. הארצות מכל .מקודשת ממנו מקודש הבית הר מקודש . החיל .
. .הימנו נשים עזרת .. ישראל עזרת .. הכהנים עזרת בין . .

. ולמזבח .האולם ההיכל שאין . מהם מקודש הקדשים קדש .
העבודה". בשעת הכפורים ביום גדול כהן אלא לשם נכנס

בכניסתו ביוהכ"פ כה"ג שבקדושת גופא ולהעיר, לקד"ק
ielirניתוסף xg` ielira* טבילת על שנוסף מזה כדמוכח ,

ביוהכ"פ  לכניסה כניסה בין הרי לקד"ק, הכניסה קודם הכה"ג
צ"ל ztqepגופא dliah'הל ה"ב),(רמב"ם פ"ב יוהכ"פ עבודת

צריך  לקודש הטהור גם (שלכן בקדושה ועילוי הוספה על שמורה
נכללות  אלה דרגות שכל אלא ב)); יח, (חגיגה לחטאת טבילה

"zixiyrdבקדושה -xyr שכולל המספר, שלימות - קדושות"
עשר, פעמים עשר - מאה מספר (ולדוגמא: שלאח"ז המספרים כל

שמצינו  וע"ד וכיו"ב). עשר, פעמים עשר פעמים עשר - ואלף
לריבוא  מישראל עשרה בין חילוק אין ענינים כמה שלגבי בהלכה

(ואדה"ז)**וכו' (טושו"ע הזימון ברכת נוסח לענין ולדוגמא: ,
וראה  ב. עד, (סנהדרין פרהסיא לענין (ס"ג)), ס"א סקצ"ב או"ח
ח"מ  התוועדויות - מנחם תורת גם וראה .1332 ע' ח"ד לקו"ש

וש"נ). .199 ע'
הארון 189) וביניהם דברים חמשה בו שחסרו שני בבית וגם

נשאר - ב) כא, שבקד"ק),mewn(יומא שתי' האבן (על הארון
"למטה  - זה במקום נגנז עצמו הארון שגם אלא עוד ולא
רפ"ד. ביהב"ח הל' (רמב"ם ועקלקלות" עמוקות במטמוניות

ואילך). 156 ע' חכ"א בלקו"ש נתבאר
יו"ד.190) ה, הימיםֿב דברי וראה ט. ח, מלכיםֿא
ב"ב 191) (ראה הארון מצד או הארון בתוך - תורה הספר וכן

אֿב). יד,
כג.192) לג, תשא
ל.193) ח, משלי
א.194) קסא, קו"א תניא
נו,195) (ישעי' כמ"ש וקדה"ק, לביהמ"ק שייכת היא שגם

וכדברי  העמים", לכל (אפילו) יקרא תפלה בית ביתי "כי ז)
שגם  ועד לה), ח, (מלכיםֿא הזה" המקום אל "והתפללו שלמה:
פניו  ש"יחזיר המתפלל צריך ובחו"ל, הגלות בזמן החורבן, לאחרי

.. גם ויכוין או"ח . אדה"ז (שו"ע ק"ק" בית וכנגד המקדש כנגד .
ולבי  עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא נאמר שעליו המקום - צד) ר"ס
אחדות  עם והתפילה התורה שם מתאחדים שלכן הימים", כל שם

אחד". ד"ה' הפשוטה
וש"נ.196) .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. פא, נדרים
להבין 197) בינה בלבנו "ותן - כפשוטה - התפילה על נוסף

כו'". וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל
חוקת .198) ור "פ  בחוקותי  ר "פ  לקו"ת ובכ"מ.ראה

*() jlil jixv l`xyin cg` lky myk"izewegaeklz"zenc` ilr eiig ini lk jyna `bxcl `bxcn (,epiide,dyecwd zilkzl ribnyk mby
meid eavne ecnrn jxr itl,ecnr lr x`ydl el oi`,mei lka `l`,dpy mixyre d`n cr,ielir xg` ielira jlil jiyndl eilr,c"qtdk

(zekxa seq) `xnba"`qxib yie) minkg icinlz:"miwicv,"ixde"miwicv mlek jnr"a"dera `le f"dera `l dgepn mdl oi` (,ekli xn`py
lig l` lign."

**(zkxa iably s`"mifxd mkg"(d"q d"kxq g"e` r"eyeh) `wec l`xyin `eaix miyy l"v.dxeza dbyde dpade cenill rbepa `ed oke
c"ei zekn) l"fx exn` ixdy -,`.(p"ye"mlekn xzei icinlzne,"oaen dfne,micinlzd xtqn lcbiy lkky,dbydde dpadd zlrn xzei lcbz

axd lv`.



סז zekn zkqn lr "oxcd"

האלקים" עשה זה לעומת זה "199ו"את -lrey"שבחיות "פיקח שהוא שלימות200", ,dnkgd לא אבל ,
"אתם  ד"אדם", אדם"201חכמה לעליון"202קרויין "אדמה שם על ד"203, חכמה אלא ,zeig שבין היינו, ,"

בעניני  אלא ודומיהן, ושתיה אכילה בתאוות, כלֿכך מונח שאינו "פיקח", הוא הרי גופא ה"חיות"
השכלה.

גו'" דגנך "ואספת הוא הרגיל שהסדר הגלות, בזמן עצמן"204והנה, עלֿידי נעשית "מלאכתן ,205,
תעשה"206"וברכך  אשר בכל אלקיך בשביל 207ה' ("פיקח") בשכל גם להשתמש והכרח צורך אמנם יש -

"פיקח208המלאכה  - העולם בעניני הוא עוסק תורה שעלֿפי זמן באותו אלא אינו זה כל אבל ,zeigay"
הקדשים"). ב"קדש בהיותו - בתורה עוסק שבו בזמן (ולא

שב" - הקדשים" קדשי מבית שיצא "שועל ראו כאן miycwdאבל iycw בארץ לארץ, בחוץ רק (לא "
זיך  ("האט וחדר הסתנן דוקא) הקדשים" ב"קדשי אלא בהיכל, ואפילו הבית, בהר ָישראל,

" דוקא lreyאריינגעכאּפט") "שועל" אלא אחר, בעלֿחי (לא "209" אלא עוד ולא ,(iycw zian `viy ַַ
miycwd דב של", מצב על המורה החורבן levipר מאשר יותר גדולה ירידה (שזוהי גופא הקדשים" "קדשי

שבחיות". ל"פיקח השייכים לענינים דקדשֿהקדשים)

.ÁÈ במסכת המסופר עלֿפי - הקדשים" קדשי מבית שיצא ד"שועל הענין בתוכן ביאור להוסיף ויש
ה"200ברכות  הגלות:lreyאודות בזמן התורה בלימוד ישראל בני של להנהגתם ביחס "

עקיבא  לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא בתורה, ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות גזרה אחת "פעם
לך  אמשול לו, אמר מלכות., מפני מתיירא אתה אי לו, אמר בתורה. ועוסק ברבים קהלות מקהיל שהיה

דומה, הדבר למה (רצים lreylמשל למקום ממקום מתקבצים שהיו דגים וראה הנהר גב על מהלך שהיה
ולכאן  אתם210לכאן מה מפני להם אמר אמר ), אדם, בני עלינו שמביאין רשתות מפני לו אמרו בורחים,

רצונכם לו,להם אמרו אבותיכם, עם אבותי שדרו כשם ואתם אני ונדור ליבשה הוא שתעלו אתה
אתה, טפש אלא אתה פקח לא שבחיות, פקח עליך במקום שאומרים מתייראין, אנו חיותנו במקום ומה

אף עלֿאחתֿכמהֿוכמה. בה מיתתנו שכתוב בתורה ועוסקים יושבים שאנו עכשיו חייך 211אנחנו, הוא כי
עלֿאחתֿכמהֿוכמה". ממנה, ומבטלים הולכים אנו אם כך, ימיך, ואורך

שבהיותם  רואים שכאשר היא, טענתו אבל במים, הוא הדגים של שמקומם ומבין יודע השועל כלומר:
. ו"בורחים ולכאן", לכאן ("רצים המנוחה העדר של במצב הם לתלות במים יש כו'"), רשתות מפני .

אלא) בדגים, (לא הדבר סיבת ידור minaאת ושם ליבשה, ולעלות המים מן לצאת להם מציע ולכן ו ,
לדגים  (שנמשלו ישראל בני צריכים בודאי בהנמשל: ודוגמתו כמותו. בתורה 212במנוחה לעסוק (

למים  דאגות 213(שנמשלה ריבוי של ומצב במעמד מלכיות, בשעבוד הגלות, בזמן כשנמצאים אבל ,(
כו' הפרנסה חלק 214וטרדות שזהו משום [לא היא לכך שהסיבה השועל טוען - ולכאן") לכאן ("רצים

להיות שבחרו משום אלא] מארצנו", גלינו חטאינו ד"מפני ומצב המעמד מכללות נפרד lyבלתי dld`a
dxez המפרנסת אומנות בידם שאין באופן ומתחנכים גדלים והילדים למורים, לשלם כסף אין ששם (מים),
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יד.199) ז, קהלת
ב.200) סא, ברכות
וש"נ.201) רע"א. סא, יבמות
התורה 202) "זאת - הקב"ה) של (חכמתו התורה לימוד ע"י

לאחרי הוא זה כלל שלכן, יד), יט, (חוקת (ראה אדם" דוקא מ"ת
ב). ע, נדה - ואין תוד"ה

רע"א.203) ג, של"ה פל"ג. ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ ראה
ועוד.

יד.204) יא, עקב
ב.205) לה, ברכות
יח.206) טו, ראה פ'
ועוד),207) ב. סד, פסחים (ראה הנס" על סומכין "אין כי

ביתו, ובני אשתו את לזון מחוייב שהרי - לפרנסה שזקוק וכיון
עליו  - וכו' וחינוך תורה מוסדות ולהחזיק צדקה, ליתן ומחוייב

בענין  הקב"ה של ברכתו תומשך שבו הטבע בדרך "כלי" לעשות
הפרנסה.
וכמ"ש 208) ותפלה, בתורה בעיקר השכל מונח אז שגם אף

"יגיע ב) קכח, צ"ל jitk(תהלים שהיגיעה גו'", אשריך תאכל כי
בתורה  מונח "ראשך" ואילו בלבד, המעשה) (כלי ב"כפיך"

וש"נ). רמו. ע' חשון סה"מ - מנחם תורת (ראה ותפלה
מדגישה 209) שתושבע"פ כיון הרי, בפועל, אירע שכך דאף

והוראה. לימוד בזה שיש מובן, זה, פרט (גם) ומספרת
שם.210) בע"י כ"ה
נצבים.211) ס"פ
סע"ב.212) ג, ע"ז
סע"א.213) ז, תענית
ובכ"מ.214) נח. ר"פ תו"א ראה

zekn zkqn lr "oxcd"

ד"שועל  המאורע בראיית כי, - בוכין" הן התחילו הקדשים קדשי מבית שיצא שועל כש"ראו אבל
שזהו הקדשים", קדשי מבית gxkenשיצא epi`y sqep xac שהרי] המקדש בית דחורבן הענין כללות מצד

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  בו, יהלכו ששועלים כלל הכרח אין באש" שרוף אלקינו רגלי הדום כש"בית גם
שבו  אצלם185בקדשֿהקדשים נתחדש ,[dcixid dxenge dlecb dnk cr וחומר גודל (בגלל והגלות דהחורבן

בניֿישראל  של ומצבם במעמדם בוכין".186הירידה הן "התחילו זה ועל ,(

.ÊÈ:בזה וההסברה
"miycwd iycw כולו הבית" ד"הר הקדושה על שנוסף - המקום 187" הוא גופא המקדש בבית הרי ,

קדושות" ד"עשר השלימות (תכלית ביותר הארון 188המקודש מקום הוא - ש"189) שני 190אין , רק בארון
האבנים" התורה,191לוחות שלימות ,eznkg- גופא ובזה הקדושֿברוךֿהוא, dnkgdשל zeinipt שעליה ,

.192נאמר  בה שמשתעשע הקדושֿברוךֿהוא המלך ושעשוע לב "שמחת להיותה יראו", לא ואהיה "ופני .
שעשועים  דוקא"193אצלו אצלו מצד 194, - היא כזה קדוש דבר לקחת יוכלו שבניֿישראל והאפשרות ;

התורה  עם התאחדותה עלֿידי הקדושֿברוךֿהוא עם שמתאחדת  היחידה, בחינת שבנפשם, הקדשים קדש
התפילה  הקדמת ד"ברכו 195(לאחרי ענין שזהו תחילה"196, החקיקה 197בתורה אותיות של באופן (198.
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(185" הלשון דיוק לבאר יש בו"eiykreועפ"ז הלכו שועלים
"ועכשיו" תיבת דלכאורה "מקום - לומר יכולים והיו מיותרת,

שבסיפור  (כשם בו" הלכו שועלים יומת הקרב והזר בו שכתוב
"eiykreהראשון exn` `lבית- באש") שרוף אלקינו רגלי הדום

ד"שועלים "eiykrש" ההוספה לולי (גם כשלעצמו הגלות) (בזמן
של מצב הוא בו") יומת",dcixiהלכו הקרב ד"והזר בהענין

שבזמן  שם) לרמב"ם הראב"ד השגות (ראה הפוסקים כדעת
רק יש אין`xeqiהגלות אבל המקדש, למקום yperdלהכנס

ד"שועלים  הירידה גם ישנה לזה ונוסף יומת"; הקרב ד"והזר
בו". הלכו

כללות 186) מצד מוכרחת שאינה הוספה שזוהי וכיון
(שבאה  בנ"י של ומצבם למעמדם שייכותה מודגשת החורבן,

בפועלxzeiבגללם) שנעשה - החורבן דכללות i"rמהשייכות
r"de`אלא בנ"י d`vezkשזהו, של הבלתיֿרצוי' מהנהגתם

סי"ג). (כנ"ל
יכנס 187) ש"לא - המקום בכבוד מיוחדת זהירות צ"ל שלכן

רפ"ט). (ברכות כו'" רגליו שעל ובאבק כו' במקלו הבית להר
קדושות188) "עשר ֿ ט : מ"ו פ"א כלים ישראל ראה ארץ הן,

. הארצות מכל .מקודשת ממנו מקודש הבית הר מקודש . החיל .
. .הימנו נשים עזרת .. ישראל עזרת .. הכהנים עזרת בין . .

. ולמזבח .האולם ההיכל שאין . מהם מקודש הקדשים קדש .
העבודה". בשעת הכפורים ביום גדול כהן אלא לשם נכנס

בכניסתו ביוהכ"פ כה"ג שבקדושת גופא ולהעיר, לקד"ק
ielirניתוסף xg` ielira* טבילת על שנוסף מזה כדמוכח ,

ביוהכ"פ  לכניסה כניסה בין הרי לקד"ק, הכניסה קודם הכה"ג
צ"ל ztqepגופא dliah'הל ה"ב),(רמב"ם פ"ב יוהכ"פ עבודת

צריך  לקודש הטהור גם (שלכן בקדושה ועילוי הוספה על שמורה
נכללות  אלה דרגות שכל אלא ב)); יח, (חגיגה לחטאת טבילה

"zixiyrdבקדושה -xyr שכולל המספר, שלימות - קדושות"
עשר, פעמים עשר - מאה מספר (ולדוגמא: שלאח"ז המספרים כל

שמצינו  וע"ד וכיו"ב). עשר, פעמים עשר פעמים עשר - ואלף
לריבוא  מישראל עשרה בין חילוק אין ענינים כמה שלגבי בהלכה

(ואדה"ז)**וכו' (טושו"ע הזימון ברכת נוסח לענין ולדוגמא: ,
וראה  ב. עד, (סנהדרין פרהסיא לענין (ס"ג)), ס"א סקצ"ב או"ח
ח"מ  התוועדויות - מנחם תורת גם וראה .1332 ע' ח"ד לקו"ש

וש"נ). .199 ע'
הארון 189) וביניהם דברים חמשה בו שחסרו שני בבית וגם

נשאר - ב) כא, שבקד"ק),mewn(יומא שתי' האבן (על הארון
"למטה  - זה במקום נגנז עצמו הארון שגם אלא עוד ולא
רפ"ד. ביהב"ח הל' (רמב"ם ועקלקלות" עמוקות במטמוניות

ואילך). 156 ע' חכ"א בלקו"ש נתבאר
יו"ד.190) ה, הימיםֿב דברי וראה ט. ח, מלכיםֿא
ב"ב 191) (ראה הארון מצד או הארון בתוך - תורה הספר וכן

אֿב). יד,
כג.192) לג, תשא
ל.193) ח, משלי
א.194) קסא, קו"א תניא
נו,195) (ישעי' כמ"ש וקדה"ק, לביהמ"ק שייכת היא שגם

וכדברי  העמים", לכל (אפילו) יקרא תפלה בית ביתי "כי ז)
שגם  ועד לה), ח, (מלכיםֿא הזה" המקום אל "והתפללו שלמה:
פניו  ש"יחזיר המתפלל צריך ובחו"ל, הגלות בזמן החורבן, לאחרי

.. גם ויכוין או"ח . אדה"ז (שו"ע ק"ק" בית וכנגד המקדש כנגד .
ולבי  עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא נאמר שעליו המקום - צד) ר"ס
אחדות  עם והתפילה התורה שם מתאחדים שלכן הימים", כל שם

אחד". ד"ה' הפשוטה
וש"נ.196) .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. פא, נדרים
להבין 197) בינה בלבנו "ותן - כפשוטה - התפילה על נוסף

כו'". וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל
חוקת .198) ור "פ  בחוקותי  ר "פ  לקו"ת ובכ"מ.ראה

*() jlil jixv l`xyin cg` lky myk"izewegaeklz"zenc` ilr eiig ini lk jyna `bxcl `bxcn (,epiide,dyecwd zilkzl ribnyk mby
meid eavne ecnrn jxr itl,ecnr lr x`ydl el oi`,mei lka `l`,dpy mixyre d`n cr,ielir xg` ielira jlil jiyndl eilr,c"qtdk

(zekxa seq) `xnba"`qxib yie) minkg icinlz:"miwicv,"ixde"miwicv mlek jnr"a"dera `le f"dera `l dgepn mdl oi` (,ekli xn`py
lig l` lign."

**(zkxa iably s`"mifxd mkg"(d"q d"kxq g"e` r"eyeh) `wec l`xyin `eaix miyy l"v.dxeza dbyde dpade cenill rbepa `ed oke
c"ei zekn) l"fx exn` ixdy -,`.(p"ye"mlekn xzei icinlzne,"oaen dfne,micinlzd xtqn lcbiy lkky,dbydde dpadd zlrn xzei lcbz

axd lv`.
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ראשונה  (שבהשקפה דבריו השועל את מסיים - תורה של מאהלה יצאו רק ואם וכו', בכבוד בעליה את
טוב  דבר שזהו ושלוה, מנוחה חיי (כמותו) לחיות יוכלו אזי - פיקחות) דברי אלא שטות, דברי אינם

לנפשותיכם" גו' "ונשמרתם שציוותה תורה עלֿפי .215וחיובי

עליך שאומרים הוא "אתה להשועל: הדגים משיבים זה zeigay[ועל gwtאלא אתה פקח לא !?yth
ואורך  ("חייך חיותנו" "מקום הם בתורה) (העסק ה"מים" כי - הוא טפש ל"חיות" ביחס שגם - אתה"

ימיך"),

גם אלא וקדושה, רוחניות של לענינים בנוגע רק miinybdולא miigd העסק עלֿידי נמשכים כפשוטם
לי" יהיה ד"שלום ומצב מעמד יהודי אצל יתכן לא בתורה העסק ולולי במעמד 216בתורה, הוא אם (גם

אלך") לבי בשרירות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו ש"התברך ליהודי 217ומצב החיות שהשפעת כיון ,
ההשפעה  שתופסק ובהכרח שעה, לפי אלא אינה בעליֿחיים), שאר (כמו דקליפה וכיון 218מסטרא ,

הוראותיה, עלֿפי ולהתנהג ללמדה - התורה אל עצמנו את להתאים אנו צריכים "חיותנו", היא שהתורה
הדרך  תמצא ובודאי אלינו), החיות את להתאים להיפך, (ולא "חיותנו" לקבל כלים נהיה שעלֿידיֿזה

וכו']. מהגזירות להנצל

התורה, היפך שהוא לענין גופא הקדשים) (קדשי התורה את שמנצל הוא השועל של שענינו ונמצא,
צריכים ולכן הגלות, לקושי הסיבה היא (במים) תורה של באהלה שהשהות של z`vlבאמרו מאהלה

ש) לפעול ש(רוצה "שועל - המים) מן (לצאת miycwdתורה iycw zian `vi"219 מבית חסֿושלום לצאת -
טפש). אלא אינו דבר של שלאמיתתו (אף שבחיות" "פיקח כ"שועל", ולהתנהג הקדשים, קדשי

.ËÈ:"בוכין הן התחילו הקדשים, קדשי מבית שיצא שועל כש"ראו ולכן,
הוא  מישראל ואחד אחד שבכל הפנימי המקדש שבבית הקדשים" ש"קדש וידעו שהאמינו זמן כל
הגשמי; המקדש ושלימות בנין גם בקרוב תביא הרוחני המקדש ששלימות חזקה תקוותם היתה בשלימות,
נקודת  עם הקשורה היהדות, נקודת הנפש, (פנימיות הקדשים" קדשי ב"בית נגע שה"שועל" כשראו אבל
- הפכי באופן זה שמנצל אלא עוד ולא הקדושֿברוךֿהוא), של הפשוטה ואחדות והתורה התפילה

"oikea od eligzd."

"mdl xn`(עקיבא mikea(רבי mz` dn iptn"220 לרחוב צאו לבכות, במקום בבכיה?! התועלת מהי -
הקדשים! קדשי לבית ותכניסוהו שתשיבוהו עד בחוץ הנמצא יהודי על ותפעלו

"dkap `le ,ea ekld milrey eiykre znei axwd xfde ea aezky mewn el exn` בפעולתנו התועלת מהי (בתמיה): "
הקדשים, דקדשי במקום רחמנאֿליצלן, שינוי, שנעשה בשעה בה - הקדשים" ל"קדשי יהודי להשיב
הכי  שענשו אלא עוד ולא בו, להכנס לזר (שאסור  יומת" הקרב והזר בו שכתוב "מקום היותו שתמורת

("שועל באקראי שאירע חדֿפעמי דבר רק ולא בו", הלכו שועלים "עכשיו הנה קדשי viy`חמור), מבית
ש"(שועלים) אלא דברekldהקדשים"), - לבנו ולמגנת לדאבוננו - שנעשה נבכה.libxdבו", לא ואיך ,

עקיבא) (רבי להם wgyn"אמר ip` jkl:הנותנת היא כי, - "

שטות" "רוח יהודי אצל להכנס יכולה היהדות, בנקודת נוגעים שלא זמן לעבור 221כל אתה") ("טפש
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ובחדא"ג 215) סע"ב לב, שבת וראה טו. ד, ואתחנן
מהרש"א.
יח.216) כט, נצבים
במנוחה217) ישן שיהודי יתכן לא רואיק"),כלומר: ָ("שלאפן

"גלולה" ליטול יכול הוא תורה; ע"פ מתנהג שאינו בשעה בה
ראשו"), וישכח ("ישתה המשכר משקה לשתות או ּפיל"), ַ("א
סוכ"ס  אבל הכאב, את ירגיש שלא עצמו את ולהרדים לבלבל כדי
כו'. בלבבו יצטער ואז ומצבו, במעמדו ויווכח מהתרדמה, יתעורר
אלקה  "חלק ישנו הכלל, מן יוצא ללא מישראל כאו"א אצל -
שה"חלק  ובודאי רפ"ב), תניא - הזקן רבינו (כדברי ממש" ממעל
מ"קודש  יצא שיהודי לכך יסכים לא ממש" ממעל אלקה

לבןֿאדם! ולא לחי' שראוי למקום וילך הקדשים"
ואילך.218) (פ"ג) ו' מאמר סוף ומעין קונטרס בארוכה ראה
"שועל219) הלשון דיוק יומתק קדשי viy`ועפ"ז מבית

הלכו  "שועלים הכתוב (כלשון "מהלך" או "נכנס" ולא הקדשים",
בו").

(כבסיפור 220) נאמר לא השני) (בסיפור שכאן להעיר
" על mz`eהראשון) מענה זה שאין כיון - בוכים" אתם מה מפני

לאידך  הלשון נופל זה (שעל משחק" אתה מה "מפני דבריהם
" - בכייתם mz`eגיסא לפשר שאלה אלא בוכים"), אתם מה מפני

בפנים. כדלקמן משחק), הי' לא הוא אם (גם כשלעצמה
א.221) ג, סוטה



סט zekn zkqn lr "oxcd"

ישראל" מאלקי מובדלת נשמתו ואין ביהדותו עודנו זו "שבעבירה לעצמו ולדמות יכול 222עבירה, וכך, ,
חטאינו"; "מפני הגלות ומצב מעמד חסֿושלום ולהתמשך לילך

אפילו  הרי - ביהדותו" ש"עודנו עצמו את לרמות יכול כשאינו - היהדות בנקודת כשנוגעים אבל
. פעולתה ופועלת משנתה היהדות) (נקודת "ניעורה שבקלים קל .אצל הקליפות על להתגבר ולבחור . .

ש  קדושת על נפשו לו למסור ולגורלו לחלקו ה' ביותר,223מו"לו למטה הירידה תכלית דוקא כלומר, .
והשלימות. התיקון העליה, את ומביאה שמעוררת זו היא - היהדות בנקודת לנגיעה עד

לעצמם  לדמות ישראל מבני כמה יכולים היו עכשיו עד דידן: בנדון - עקיבא רבי אומר - ועלֿדרךֿזה
העמים" מכל המעט ש"אתם מפני היא הגלות הוא"224שסיבת קטן כי יעקב יקום "מי נוצחו 225, ולכן ,

הקדשים", קדשי מבית שיצא "שועל שרואים עכשיו, אבל ידם; ועוצם כחם מצד רומי מלכות עלֿידי
. יומת הקרב והזר בו שכתוב רומי "מקום מלכות לפעולת כלל שייך שאינו דבר - בו" הלכו שועלים .

לשוב  נפשם פנימיות מנקודת יתעוררו מזה וכתוצאה זאת", עשתה ה' ש"יד כולם ויודו יכירו בודאי -
החורבן  בענין ביותר למטה הירידה תכלית שדוקא כיון - משחק" אני ו"לכך הגאולה. תבוא ואז בתשובה,

המקדש. בית ובנין הגאולה את שתביא זו היא

גרים: בן להיותו - דוקא עקיבא לרבי שייך זה וענין

סנהדרין  כה 226במסכת עובדי' "חזון איתא: ה) סעיף לעיל כנזכר מכות, מסכת וסיומה (שהמשכה
וגו' לאדום אלקים ה' .227אמר לאדום עובדיה שנא מאי עובדיה, .inec` xb אינשי דאמרי והיינו היה,

את  בו ויקצצו יד בית להיות הגרזן בתוך יכנס (אבא) יער של (מעצמו נרגא" ביה ניזיל אבא וביה מיניה
לאדום). עובדיה וכן היער,

מבית  שיצא ("שועל בחורבן גדולה הכי הירידה אודות - גרים בן - עקיבא רבי אומר ועלֿדרךֿזה
- הקדשים") teb`קדשי dpnny.המקדש בית ובנין הגאולה תבוא וביה") ("מיניה

וכי  יברכיהו, בן זכריה ואת הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה "דכתיב עקיבא, רבי וממשיך
נבואת  הכתוב תלה אלא שני, במקדש וזכריה ראשון במקדש אוריה זכריה, אצל אוריה ענין של מה ו

ישבו  עוד כתיב בזכריה וגו', תחרש שדה ציון בגללכם לכן כתיב באוריה אוריה, של בנבואתו זכריה
. ירושלים ברחובות וזקנות מתקיימת"זקנים זכריה של שנבואתו בידוע אוריה של נבואתו משנתקיימה .

נבואות  שאר לגבי כו'") הכתוב "תלה גו'", נאמנים עדים לי ("ואעידה דוקא זו בנבואה שהחידוש -
שדה  ("ציון דוקא הירידה ובתכלית החורבן, נבואת בקיום תלויה הגאולה נבואת שקיום הוא, הגאולה,

כדלקמן. הגאולה, תצמח דוקא שמזה תחרש"),

.Î:הענין וביאור
לא  ראשון, במקדש שהיה אוריה עלֿידי שנאמרה אף - וגו'" תחרש שדה ציון "בגללכם הנבואה

אלא ראשון, מקדש בחורבן ipyנתקיימה ycwn oaxega בירושלמי כדאיתא - עסקינן) (דביה 228דוקא

והשאיר  המקדש, בית של התקרה אלא נבוכדנצר החריב (שלא התקרה את העבירו (בחטאם) "אבותינו
שנאמר  מסך 229היסודות, את ויגל (שבחורבן 230) הכתלים את ש)פעפענו עוונותינו (גרם אנו אבל יהודה,

כדכתיב  היסודות, גם החריבו שני בה"231בית היסוד עד ערו ערו האומרים (232.

את  "פעפענו שני בבית רק (שהרי הכתלים גם אלא היסודות, רק לא נשארו ראשון שבבית [ולהעיר,
. בכותל קבועין היו אבן של ("קילולות הכתלים בתוך שהיה הפרה אפר שגם אלא עוד ולא .הכתלים"),
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פי"ד.222) תניא
פי"ט.223) שם
ז.224) ז, ואתחנן
ה.225) ב. ז, עמוס
(ובפרש"י).226) ב לט,
בתחלתו.227) עובדי'
גיטין 228) גם וראה ופ"מ. ובקה"ע ב), (ד, ה"א פ"א יומא

ה. פל"ה, שמו"ר ב. נז,
ח.229) כב, ישעי'
שם).230) (פ"מ ותקרה" סכך "מלשון
ז.231) קלז, תהלים
ראה 232) - היסודות עד רק או היסודות גם החריבו אם

א. פט, זח"ג רפ"ה. איכ"ר שם. בשמו"ר הדעות
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ראשונה  (שבהשקפה דבריו השועל את מסיים - תורה של מאהלה יצאו רק ואם וכו', בכבוד בעליה את
טוב  דבר שזהו ושלוה, מנוחה חיי (כמותו) לחיות יוכלו אזי - פיקחות) דברי אלא שטות, דברי אינם

לנפשותיכם" גו' "ונשמרתם שציוותה תורה עלֿפי .215וחיובי

עליך שאומרים הוא "אתה להשועל: הדגים משיבים זה zeigay[ועל gwtאלא אתה פקח לא !?yth
ואורך  ("חייך חיותנו" "מקום הם בתורה) (העסק ה"מים" כי - הוא טפש ל"חיות" ביחס שגם - אתה"

ימיך"),

גם אלא וקדושה, רוחניות של לענינים בנוגע רק miinybdולא miigd העסק עלֿידי נמשכים כפשוטם
לי" יהיה ד"שלום ומצב מעמד יהודי אצל יתכן לא בתורה העסק ולולי במעמד 216בתורה, הוא אם (גם

אלך") לבי בשרירות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו ש"התברך ליהודי 217ומצב החיות שהשפעת כיון ,
ההשפעה  שתופסק ובהכרח שעה, לפי אלא אינה בעליֿחיים), שאר (כמו דקליפה וכיון 218מסטרא ,

הוראותיה, עלֿפי ולהתנהג ללמדה - התורה אל עצמנו את להתאים אנו צריכים "חיותנו", היא שהתורה
הדרך  תמצא ובודאי אלינו), החיות את להתאים להיפך, (ולא "חיותנו" לקבל כלים נהיה שעלֿידיֿזה

וכו']. מהגזירות להנצל

התורה, היפך שהוא לענין גופא הקדשים) (קדשי התורה את שמנצל הוא השועל של שענינו ונמצא,
צריכים ולכן הגלות, לקושי הסיבה היא (במים) תורה של באהלה שהשהות של z`vlבאמרו מאהלה

ש) לפעול ש(רוצה "שועל - המים) מן (לצאת miycwdתורה iycw zian `vi"219 מבית חסֿושלום לצאת -
טפש). אלא אינו דבר של שלאמיתתו (אף שבחיות" "פיקח כ"שועל", ולהתנהג הקדשים, קדשי

.ËÈ:"בוכין הן התחילו הקדשים, קדשי מבית שיצא שועל כש"ראו ולכן,
הוא  מישראל ואחד אחד שבכל הפנימי המקדש שבבית הקדשים" ש"קדש וידעו שהאמינו זמן כל
הגשמי; המקדש ושלימות בנין גם בקרוב תביא הרוחני המקדש ששלימות חזקה תקוותם היתה בשלימות,
נקודת  עם הקשורה היהדות, נקודת הנפש, (פנימיות הקדשים" קדשי ב"בית נגע שה"שועל" כשראו אבל
- הפכי באופן זה שמנצל אלא עוד ולא הקדושֿברוךֿהוא), של הפשוטה ואחדות והתורה התפילה

"oikea od eligzd."

"mdl xn`(עקיבא mikea(רבי mz` dn iptn"220 לרחוב צאו לבכות, במקום בבכיה?! התועלת מהי -
הקדשים! קדשי לבית ותכניסוהו שתשיבוהו עד בחוץ הנמצא יהודי על ותפעלו

"dkap `le ,ea ekld milrey eiykre znei axwd xfde ea aezky mewn el exn` בפעולתנו התועלת מהי (בתמיה): "
הקדשים, דקדשי במקום רחמנאֿליצלן, שינוי, שנעשה בשעה בה - הקדשים" ל"קדשי יהודי להשיב
הכי  שענשו אלא עוד ולא בו, להכנס לזר (שאסור  יומת" הקרב והזר בו שכתוב "מקום היותו שתמורת

("שועל באקראי שאירע חדֿפעמי דבר רק ולא בו", הלכו שועלים "עכשיו הנה קדשי viy`חמור), מבית
ש"(שועלים) אלא דברekldהקדשים"), - לבנו ולמגנת לדאבוננו - שנעשה נבכה.libxdבו", לא ואיך ,

עקיבא) (רבי להם wgyn"אמר ip` jkl:הנותנת היא כי, - "

שטות" "רוח יהודי אצל להכנס יכולה היהדות, בנקודת נוגעים שלא זמן לעבור 221כל אתה") ("טפש
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ובחדא"ג 215) סע"ב לב, שבת וראה טו. ד, ואתחנן
מהרש"א.
יח.216) כט, נצבים
במנוחה217) ישן שיהודי יתכן לא רואיק"),כלומר: ָ("שלאפן

"גלולה" ליטול יכול הוא תורה; ע"פ מתנהג שאינו בשעה בה
ראשו"), וישכח ("ישתה המשכר משקה לשתות או ּפיל"), ַ("א
סוכ"ס  אבל הכאב, את ירגיש שלא עצמו את ולהרדים לבלבל כדי
כו'. בלבבו יצטער ואז ומצבו, במעמדו ויווכח מהתרדמה, יתעורר
אלקה  "חלק ישנו הכלל, מן יוצא ללא מישראל כאו"א אצל -
שה"חלק  ובודאי רפ"ב), תניא - הזקן רבינו (כדברי ממש" ממעל
מ"קודש  יצא שיהודי לכך יסכים לא ממש" ממעל אלקה

לבןֿאדם! ולא לחי' שראוי למקום וילך הקדשים"
ואילך.218) (פ"ג) ו' מאמר סוף ומעין קונטרס בארוכה ראה
"שועל219) הלשון דיוק יומתק קדשי viy`ועפ"ז מבית

הלכו  "שועלים הכתוב (כלשון "מהלך" או "נכנס" ולא הקדשים",
בו").

(כבסיפור 220) נאמר לא השני) (בסיפור שכאן להעיר
" על mz`eהראשון) מענה זה שאין כיון - בוכים" אתם מה מפני

לאידך  הלשון נופל זה (שעל משחק" אתה מה "מפני דבריהם
" - בכייתם mz`eגיסא לפשר שאלה אלא בוכים"), אתם מה מפני

בפנים. כדלקמן משחק), הי' לא הוא אם (גם כשלעצמה
א.221) ג, סוטה
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ופרה" פרה מכל אפר הגולה"233ובתוכן מן "כשעלו נטהרו ידו ועל ובטהרתו, בשלימות נשאר (כי,233)
הניח" הכתלים אבל התקרה אלא החריב לא נבוכדנצר )].234"כשהחריב

היא  שהירידה כיון הרי, - היסודות) גם (שהחריבו יותר גדולה ירידה היתה שני בית שבחורבן ואף
יותר. גדולה עליה ופועלת מביאה ביותר, הירידה שגודל מובן, עליה, לצורך

המדרש  דברי עלֿפי זה לבאר הפסוק 235ויש בנחלתך",236בפירוש גוים באו אלקים לאסף "מזמור
. לאסף מזמור אומר ומה לאסף, קינה לאסף, נהי לאסף , בכי אלא למימר צריך קרא הוה אמרו "לא כך .

אני מזמר להם, אמר ומזמר?! יושב ואתה ומקדש, היכל החריב הקדושֿברוךֿהוא ששפך לאסף,
חמתו" את ה' ("כלה חמתו ולא237הקדושֿברוךֿהוא האבנים ועל העצים על ישראל",) על חמתו שפך

בקיומם  נשארו שעלֿידיֿזה ישראל לבני הצלה היה המקדש בית שחורבן לפעול 238היינו, הם יכולים (ואז
מחדש  המקדש בית בנין ).239גם

התקרה, רק שחרבה ראשון בית שבחורבן לומר, ezngויש lk jty `l וכיון האבנים, ועל העצים על
ובית  הגאולה בשלימות גם חסר (ולכן חסֿושלום ישראל על שתשפך אפשרות יש חימה, עדיין שנשארה

שני240המקדש  בית בחורבן מהֿשאיןֿכן ;(ezng lk jtyy הכתלים גם שחרבו עד האבנים ועל העצים על
- ישראל,dzlkוהיסודות בני על חימה דשפיכת האפשרות נשללה ובמילא חמתו"), את ה' ("כלה חמתו

הגאולה  שלימות לבוא יכולה .241ואז

ברכות  בתוספתא שכתוב מה לבאר יש אומר 242ועלֿפיֿזה שהוא "לפי היתה 243: חמתי ועל אפי על
בחימה, היא הרי עכשיו אף יכול פני, מעל להסירה הזה היום עד אותה בנו אשר היום למן הזאת העיר לי

לשבתו  אלקים חמד ההר שאין 244תלמודֿלומר חורבתה, לה שכיפר מלמד ובתאוה, בחמדה היא הרי ,
. הר שתעשה עד חוזרת .שכינה יסודותיה משנעקרו מאימתי בה". היסוד עד ערו ערו שדוקא 245. -

"dizeceqi exwrpyn" שני) בית (בחורבן "dzaxeg dl xtikהיא "הרי ומאז ,"de`zae dcnga."

" - אוריה של בנבואתו ביותר מודגש זה yxgzוענין dcy oeiv:"

("ציון"yxgz"שדה המקדש בית מבנין מאומה נשאר שלא בתכלית, החורבן על מורה - "246,(
גם  אלא) לעיים, שנעשו והאבנים בהעצים רק (לא שפגע מזה, ויתירה בה", היסוד עד ערו "ערו עלֿדרך

mewna חרישה בו שנעשית - וקדשֿהקדשים המקדש בית עמד שבו "דמרפי 247("שדה") ("תחרש")
הקדשים".248ארעא" קדשי מבית שיצא "שועל - דהשדה הקודמת המציאות ביטול על שמורה ,
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שם.233) פרה הר"ש בפי' הובא - מ"ג פ"ג פרה תוספתא
שם.234) פרה הר"ש פי'
יד.235) פ"ד, איכ"ר
א.236) עט, תהלים
יא.237) ד, איכה
על 238) העונש מגודל מאומה גורע אינו זה שענין ופשוט,

(כשם  רשעותם גודל מצד היתה ביהמ"ק בחורבן שפעולתם אוה"ע
"ועבדום  הגזירה שהיתה אע"פ בנ"י, שיעבוד על פרעה שנענש
ראה  - רשעותו מצד בזה שהוסיף כיון יג), טו, לך (לך אותם" וענו

יד). טו, לך לך רמב"ן ספ"ו. תשובה הל' הראב"ד השגות
ריב"ז 239) בקשת ע"ד ב) נו, (גיטין הגמרא מסיפור ולהעיר

תהרוג  ולא תחריבנה (שלא וחכמי'" יבנה לי "תן מאספסיינוס
יפעלו  בתורה), (שיעסקו וחכמי' יבנה של קיומה שע"י - חכמי')
(עליו  דלעו"ז ה"אדיר" את שיבטל דקדושה ד"אדיר" התוקף

יפול"). באדיר "והלבנון נאמר
הערה240) (כנ"ל  דברים חמשה בו הגאולה שחסרו וכן .(189

אין  שלכן אנן", אחשורוש עבדי ש"אכתי פורים גאולת ע"ד היא
א). יד, (מגילה הלל עלי' אומרים

ישראל 241) "נטלו ספ"ד) (איכ"ר ממארז"ל גם ולהעיר

בית  שחרב ביום עוונותיהם על שלימה רוח) וקורת (הנחה איפוכי
כב) ד, (איכה הה"ד jperהמקדש, mz באוה"ת (נתבאר ציון" בת

להעיר  "ויש ושם: - ואילך) א'פב ע' ב' (כרך עה"פ איכה נ"ך
שנאה  כו', הזאת העיר לי היתה חמתי ועל אפי על כי ממ"ש

. רפ"ז) (ויק"ר כו' היתה עם כבושה ביהמ"ק בחורבן .
בפנימיותו  מ"מ, והרוגז, והדין הגבורה גילוי הי' שבחיצוניות
האהבה  ונתעוררה הנ"ל הכבושה השנאה נתבטלה זה מחמת
העתידה, להגאולה באים דוקא שמזה הענין, ובהמשך והרחמים".

כו'). מנחם נולד ביום בו שלכן,
ספ"א.242)
לא.243) לב, ירמי'
יז.244) סח, תהלים
ע'245) צפונות במפענח (הובא להרגצ'ובי צפע"נ וראה

בה" היסוד עד ערו ד"ערו באופן הי' שהחורבן עי"ז שדוקא קמא)
בקדושתו" המקום "נשאר -*.

ב).246) רצו, (זח"ג "ציון" נקרא שקד"ק להעיר
(247c"reשנימוחו המבול בעונש טפחים שמצינו ג' גם

dyixgnd iaerc פל יג).(ב"ר ו, נח פרש"י ז. "א,
חורש).248) משום (ד"ה ב עג, שבת פרש"י

*(dl rbepay s`"lelig"-"e`adellge mivixt da"f l`wfgi),ak.(b"deye zexrdae 253 'r `"kg y"ewl d`xe,yk"e`a"cala,iptl cer
w"ndia eaixgdy.
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" - גיסא תהיה"dcyולאידך "עיין (ולא תחרש" "כמו249(דייקא) ,. אבנים"עיים גלי שחרישה 250. ,(
dcyaהכנה היא ,drixfl251אלא תבוא(שאינה ידה שעל צחיח), סלע או אבן גבי על ולא dginvd252בשדה,

פעמים כורין"כמה כמה להכניס אלא סאה זורע אדם ("כלום שחורבן 89ככה דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה ,(
(זריעה  והתחלה הכנה מהוה תחרש" ד"שדה באופן המקדש (על 253בית השלישי המקדש בית דבנין (

לבנות" מנת על "סותר שיהיה254דרך (jexrÎoi`a xzei dlrp מן האחרון הזה הבית כבוד יהיה ("גדול
ידיך"255הראשון" כוננו אדנֿי "מקדש דקודשאֿבריךֿהוא"256), "בנינא אחריו 257, (שאין נצחי בית ,

חורבן).

הבלתיֿרצוי שהענין מודגש כשלעצמה זו שבנבואה aehlדהחורבןונמצא, jtdzn עצמו שהחורבן -
המקדש בית בנין והתחלת הכנה השלישי.הוא

.‡Î" - זכריה בנבואת גם מודגש זה milyexiוענין zeaegxa zepwfe mipwf eayi cer:ובהקדמה ."
היעוד  כשיקויים לבוא, מן258לעתיד אעביר הטומאה רוח המיתה 259הארץ""את ענין יתבטל ,

שכתוב 260בעולם  כמו ויהיו261, לנצח", המות של "בלע ענין גם יהיה שלא מובן ומזה נצחיים. חיים
הזקנה  מצד אלא 262חלישות אחת בבת בא שלא דמיתה, הכליון מצד הוא החלישות דטבע ההכרח כי ,

הבחיי  מאמר (ועלֿדרך לאט הכליון 263לאט שיבטל וכיון להתייבש"), מתחיל הולדו מיום "התינוק
דזקנה. החלישות גם תבטל דמיתה,

בנבואתו  זכריה אומר המתים לתחיית בנוגע וזקנות 264אמנם, זקנים בידו .*ש"ישבו משענתו ואיש .
בידם" למשענת צריכים "יהיו (שלכן ימים" בתחילת 265מרוב (כמו כ"בחורים" מיד יקומו שלא - (

נבראו" שנה עשרים "כבני בידם",266הבריאה, למשענת צריכים ש"יהיו וזקנות" "זקנים כיֿאם ,(
ש" ירושלים", ברחובות "ישבו dylegdואףֿעלֿפיֿכן mbiyi `lישבו ברחובות ביתֿכיֿאם jxckלשבת

mixegad"267.

"ונשיהם)* שכתוב (וכמו לבד ומה המתים תחיית קודם היינו - א עמוד ריש נב, סוכה וראה יב. יב, (זכריה "
" שם) (זכריה המתים.וספדה שנאמר תחיית לאחר - וזקנות" זקנים ד"ישבו קרא מהֿשאיןֿכן ("

שליט"א) אדמו"ר כ"ק (מרשימת
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הובא 249) שלא - תהי'") עיין ("וירושלים הכתוב כהמשך
כאן  .*בגמרא

עה"פ.250) מצו"ד
תחרש 251) שדה "ציון א: קלט, שבת מהרש"א חדא"ג ראה

לזריעה". ראוי ויהי'
ובלשון252) הגרעין, רקבון הקדמת (תהלים לאחרי הכתוב

("בוכין") בדמעה "הזורעים ה) יקצורו".קכו, ("משחק") ברנה -
כמ"ש 253) לזריעה, נמשל הגלות ענין שכללות להעיר,

כמ"פ  הצמיחה בשביל שהיא בארץ", לי "וזרעתי' כה) ב, (הושע
ובכ"מ). (בשלח). פרשתנו ריש (תו"א ככה

וש "נ.254) ואילך . 12 ע' חכ "ט לקו"ש ראה
ביהמ"ק 255) על שקאי א) כח, (ח"א הזהר וכפי' - ט. ב, חגי
השלישי.
יז.256) טו, בשלח
א.257) רכא, זח"ג
ב.258) יג, זכרי'
(וגם)259) זקנים "ישבו zeaegxaולכן zepwf אף - ירושלים"

והישיבה  יד), מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה ש"כל
תהי' לא לבוא שלעתיד משום - הצניעות היפך היא ברחובות

ליצה"ר  .**שליטה
בגלל260) שרק - עה"ד חטא לפני מיתה.כמו נקנסה זה
מו"ק.261) סוף משנה וראה ח. כה, ישעי'
הי'262) לא עה"ד) חטא לאחרי (גם הבריאה שבתחילת כשם

ט). פס"ה, ב"ר א. פז, ב"מ (ראה בעולם (חלישות) זקנה
עה"ת263) בפי' למ"ש הכוונה כח""אולי א, בראשית

שליט"א אדמו"ר כ"ק 142).(הערת ע' תשי"א בסה"מ
המתים.264) בתחיית שקאי (44 הערה (לעיל התוס' כפי'
משענת 265) "גמרינן התוס' לפי' וגם - עה"פ. רש"י כפירוש

.. דאלישע ממשענת מקרא . "אין הרי, המתים", תחיית כאן אף .
וש"נ), א. סג, (שבת פשוטו" מידי זקנים יוצא לתחי' שיקומו

למשענת. ויצטרכו וזקנות
ז.266) פי"ד, ב"ר
עה"פ.267) מצו"ד

*(i"ra `aed la`,hewlie ixtq.
**(df mrhne"ixra (`eal cizrl) 'eb rnyidlk lew (mbe) ozg lew 'eb milyexi zevegae dcedi"bl 'inxi),'idi f`e] (`iÎc"ei"ozg gnyn

dlkd mr" ,"z` gnyn `ed dlkd ici lryozgd,"ozgdn dlrnl dlrzzy" ,aaeqz dawpxab" ,"dlra zxhr lig zy`""q `"ez d`x)t
[(ybie,renyl xeq`y dfd onfak `lc"dlk lew")"dexr dy`a lew"ck zekxa -,(`,xy`ky cre"mixne` oi` '` xcga miype miyp`

hley x"dviyk dgny oi`c eperna dgnydy"(`"iwq a"qq r"d` y"ae g"a).

zekn zkqn lr "oxcd"

ופרה" פרה מכל אפר הגולה"233ובתוכן מן "כשעלו נטהרו ידו ועל ובטהרתו, בשלימות נשאר (כי,233)
הניח" הכתלים אבל התקרה אלא החריב לא נבוכדנצר )].234"כשהחריב

היא  שהירידה כיון הרי, - היסודות) גם (שהחריבו יותר גדולה ירידה היתה שני בית שבחורבן ואף
יותר. גדולה עליה ופועלת מביאה ביותר, הירידה שגודל מובן, עליה, לצורך

המדרש  דברי עלֿפי זה לבאר הפסוק 235ויש בנחלתך",236בפירוש גוים באו אלקים לאסף "מזמור
. לאסף מזמור אומר ומה לאסף, קינה לאסף, נהי לאסף , בכי אלא למימר צריך קרא הוה אמרו "לא כך .

אני מזמר להם, אמר ומזמר?! יושב ואתה ומקדש, היכל החריב הקדושֿברוךֿהוא ששפך לאסף,
חמתו" את ה' ("כלה חמתו ולא237הקדושֿברוךֿהוא האבנים ועל העצים על ישראל",) על חמתו שפך

בקיומם  נשארו שעלֿידיֿזה ישראל לבני הצלה היה המקדש בית שחורבן לפעול 238היינו, הם יכולים (ואז
מחדש  המקדש בית בנין ).239גם

התקרה, רק שחרבה ראשון בית שבחורבן לומר, ezngויש lk jty `l וכיון האבנים, ועל העצים על
ובית  הגאולה בשלימות גם חסר (ולכן חסֿושלום ישראל על שתשפך אפשרות יש חימה, עדיין שנשארה

שני240המקדש  בית בחורבן מהֿשאיןֿכן ;(ezng lk jtyy הכתלים גם שחרבו עד האבנים ועל העצים על
- ישראל,dzlkוהיסודות בני על חימה דשפיכת האפשרות נשללה ובמילא חמתו"), את ה' ("כלה חמתו

הגאולה  שלימות לבוא יכולה .241ואז

ברכות  בתוספתא שכתוב מה לבאר יש אומר 242ועלֿפיֿזה שהוא "לפי היתה 243: חמתי ועל אפי על
בחימה, היא הרי עכשיו אף יכול פני, מעל להסירה הזה היום עד אותה בנו אשר היום למן הזאת העיר לי

לשבתו  אלקים חמד ההר שאין 244תלמודֿלומר חורבתה, לה שכיפר מלמד ובתאוה, בחמדה היא הרי ,
. הר שתעשה עד חוזרת .שכינה יסודותיה משנעקרו מאימתי בה". היסוד עד ערו ערו שדוקא 245. -

"dizeceqi exwrpyn" שני) בית (בחורבן "dzaxeg dl xtikהיא "הרי ומאז ,"de`zae dcnga."

" - אוריה של בנבואתו ביותר מודגש זה yxgzוענין dcy oeiv:"

("ציון"yxgz"שדה המקדש בית מבנין מאומה נשאר שלא בתכלית, החורבן על מורה - "246,(
גם  אלא) לעיים, שנעשו והאבנים בהעצים רק (לא שפגע מזה, ויתירה בה", היסוד עד ערו "ערו עלֿדרך

mewna חרישה בו שנעשית - וקדשֿהקדשים המקדש בית עמד שבו "דמרפי 247("שדה") ("תחרש")
הקדשים".248ארעא" קדשי מבית שיצא "שועל - דהשדה הקודמת המציאות ביטול על שמורה ,
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שם.233) פרה הר"ש בפי' הובא - מ"ג פ"ג פרה תוספתא
שם.234) פרה הר"ש פי'
יד.235) פ"ד, איכ"ר
א.236) עט, תהלים
יא.237) ד, איכה
על 238) העונש מגודל מאומה גורע אינו זה שענין ופשוט,

(כשם  רשעותם גודל מצד היתה ביהמ"ק בחורבן שפעולתם אוה"ע
"ועבדום  הגזירה שהיתה אע"פ בנ"י, שיעבוד על פרעה שנענש
ראה  - רשעותו מצד בזה שהוסיף כיון יג), טו, לך (לך אותם" וענו

יד). טו, לך לך רמב"ן ספ"ו. תשובה הל' הראב"ד השגות
ריב"ז 239) בקשת ע"ד ב) נו, (גיטין הגמרא מסיפור ולהעיר

תהרוג  ולא תחריבנה (שלא וחכמי'" יבנה לי "תן מאספסיינוס
יפעלו  בתורה), (שיעסקו וחכמי' יבנה של קיומה שע"י - חכמי')
(עליו  דלעו"ז ה"אדיר" את שיבטל דקדושה ד"אדיר" התוקף

יפול"). באדיר "והלבנון נאמר
הערה240) (כנ"ל  דברים חמשה בו הגאולה שחסרו וכן .(189

אין  שלכן אנן", אחשורוש עבדי ש"אכתי פורים גאולת ע"ד היא
א). יד, (מגילה הלל עלי' אומרים

ישראל 241) "נטלו ספ"ד) (איכ"ר ממארז"ל גם ולהעיר

בית  שחרב ביום עוונותיהם על שלימה רוח) וקורת (הנחה איפוכי
כב) ד, (איכה הה"ד jperהמקדש, mz באוה"ת (נתבאר ציון" בת

להעיר  "ויש ושם: - ואילך) א'פב ע' ב' (כרך עה"פ איכה נ"ך
שנאה  כו', הזאת העיר לי היתה חמתי ועל אפי על כי ממ"ש

. רפ"ז) (ויק"ר כו' היתה עם כבושה ביהמ"ק בחורבן .
בפנימיותו  מ"מ, והרוגז, והדין הגבורה גילוי הי' שבחיצוניות
האהבה  ונתעוררה הנ"ל הכבושה השנאה נתבטלה זה מחמת
העתידה, להגאולה באים דוקא שמזה הענין, ובהמשך והרחמים".

כו'). מנחם נולד ביום בו שלכן,
ספ"א.242)
לא.243) לב, ירמי'
יז.244) סח, תהלים
ע'245) צפונות במפענח (הובא להרגצ'ובי צפע"נ וראה

בה" היסוד עד ערו ד"ערו באופן הי' שהחורבן עי"ז שדוקא קמא)
בקדושתו" המקום "נשאר -*.

ב).246) רצו, (זח"ג "ציון" נקרא שקד"ק להעיר
(247c"reשנימוחו המבול בעונש טפחים שמצינו ג' גם

dyixgnd iaerc פל יג).(ב"ר ו, נח פרש"י ז. "א,
חורש).248) משום (ד"ה ב עג, שבת פרש"י

*(dl rbepay s`"lelig"-"e`adellge mivixt da"f l`wfgi),ak.(b"deye zexrdae 253 'r `"kg y"ewl d`xe,yk"e`a"cala,iptl cer
w"ndia eaixgdy.



zeknעב zkqn lr "oxcd"

סנהדרין  במסכת המבואר .268[ועלֿדרך ומתרפאין במומן ואני .ש"עומדין מחצתי ואחיה אמית אני
מחיה,269ארפא  אני  ממית  שאני מה  הקב"ה אמר מתרפא)., כן (שלאחר ארפא" ואני שמחצתי מה והדר

במדרש  אלם.270ועלֿדרךֿזה ובא אלם חרש, ובא חרש עור, ובא עור הולך בא. הוא הולך שאדם "כשם :
הוא  כך הולך שהאדם כשם "ולמה - הדבר טעם לבאר ומוסיף כו'", לבוש בא לבוש הולך שהוא כשם
דומה  (בתמיה), הביאן ואחרֿכך הקב"ה ריפאן משמתו ריפאן, לא חיים כשהם יאמרו, "שלא - בא"

אותן"]. מרפא אני ואחרֿכך שהלכו כמו יעמדו כן אם הקב"ה אמר הם, אחרים אלו לא אותן שאינן

והחידוש  המעלה בביאור להוסיף ישבו271ויש ש"עוד zepwfeבכך mipwf"ירושלים ברחובות 272(דוקא)

שענין  יותר מתאים השלימות) בתכלית הענינים כל יהיו (שאז לבוא דלעתיד השלימות מצד דלכאורה: -
כבחורים  שלימות של במצב לכתחילה שיקומו באופן יהיה השכר) נצחיות בשביל (שעיקרו -273התחיה

" שיקומו בזה zepwfeכי, mipwf לשון אלא ישיבה "אין קביעות, של (באופן "ישבו ואףֿעלֿפיֿכן "
"zeaegxa)274עכבה" mixegadירושלים", jxck העילוי חדֿפעמי) באופן רק (לא בתמידות מודגש - "

`ktdz`cשל באופן שיהיו הגאולה יעודי לשאר בנוגע גם מובן ומזה .`ktdz` הבלתיֿרצוי שהענין ,
גם) אלא יתבטל, רק (לא והגלות aehlדהחורבן jtdzi.

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל (עלֿדרך ישראל של בעבודתם תלויים העולם עניני שכל ,275וכיון
של באופן היא ישראל של עבודתם כאשר הנה - בתורה) תחילה ישנם העולם עניני ,`ktdz`שכל

ברנה  (ועלֿידיֿזה) בדמעה ד"הזורעים הענין נעשה תחרש", שדה ציון ש"בגללכם זה שתמורת
השביעי 252יקצורו" באלף השכר (ושלימות המתים דתחיית להענין ועד הגאולה, יעודי גם נעשים אזי ,276(

של .`ktdz`באופן

.·Î. אוריה את נאמנים עדים לי  ואעידה "דכתיב - עקיבא רבי דברי תוכן לבאר יש ואת עלֿפיֿזה .
. אוריה":זכריה של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב תלה .

אודות ישעיה של הנבואות ריבוי כל לגבי זו בנבואה שהיוהחידוש - וזכריה שאוריה הוא , הגאולה ,
שונות נבואות והתנבאו שונים  הירידה בזמנים תכלית על  אוריה נבואת  מזה , זה ונבואת 277והפכיות דהחורבן,

על  העליה זכריה ונעשית 277תכלית מצטרפת שעדותם נפרדים) (גופים עדים שני כמו הם - דהגאולה
zecr zcbd ly zg` ze`ivn278 הירידה תכלית בהקדמת תלויה דהגאולה העליה שתכלית שתוכנה, ,

אלא  הגאולה), הפכו, בא ולאחריו לגמרי, להתבטל (שצריך עצמו בפני ענין אינו החורבן כי דהחורבן,
`cgהוא oipr.הגאולה להתחלת ועד והכנה, הכשר להיותו הגאולה, עם

הירידה , תכלית בהקדמת  תלויה  העליה שתכלית  תליא , בהא  שהא  נבואתו וכיון נתקיימה שלא "עד לכן,
דהחורבן) הירידה לתכלית (בנוגע אוריה  תתקיים של שלא מתיירא (בנוגע 279הייתי זכריה" של נבואתו

דהגאולה). העליה לתכלית

שאפשר  אופנים שיש לכך נוסף הרי, - חוזר" אינו תנאי על אפילו האֿל שיגזור טוב דבר ש"כל ואף
בשבת  וכדאיתא הטוב, הדבר יתקיים לרעה,280שלא בה וחזר הקב"ה מפי טובה מדה יצתה לא "מעולם
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ב.268) צא,
לט.269) לב, האזינו
פצ"ה,270) ב.ב"ר קצט, זח"ב וראה א. צא, זח"ג א.
על271) כו'".jxevdנוסף יאמרו "שלא מפני שבדבר
(272" הכתוב בלשון גם תיבה ישבוcerכמודגש (שגם גו'"

וחידוש. הוספה על שמורה כאן), בגמרא הובאה - "עוד" - זו
(כביכול)273) "טירחא " בכך שאין גם  ביחס ומה  יותר גדולה

התחי'. ענין לכללות
ד.274) יב, תזריע עה"ת בפרש"י הובא סע"א. כא, מגילה

ועוד. ט. ט, עקב
ע"ב.275) ריש קסא, זח"ב
בהגהה.276) פל"ו תניא

כשלעצמם,277) והגאולה בהחורבן מוכרח שאינו נוסף דבר
היסוד  עד ערו ד"ערו באופן להיות הוכרח החורבן אם גם שהרי,
שדה  ד"ציון לאופן עד יותר גדולה הירידה שתהי' הכרח אין בה",
ש"ישבו  בהחידוש הכרח שאין - לתחה"מ בנוגע ועד"ז תחרש".
יכול  אלא דאתהפכא), (באופן ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים

כנ"ל. כבחורים, לכתחילה שיקומו באופן להיות
ש"אינן 278) המסכת, שבהתחלת זוממין" ד"עדים הענין ע"ד

במשנה). - ב ה, (מכות זוממין" שניהם שיהיו עד נהרגין
יוסף 279) ענף פי' (ע"ד מיד לקיומה לצפות שאין ועאכו"כ

שלא זמן "כל תוחלתלע"י: אין  אורי ' של  נבואתו  נתקיימה
זמנה").שתתקיים הגיע לא שעדיין זכרי' של נבואתו
(ראה 280) שבדבר בהשקו"ט המפרשים והאריכו - א. נה,
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. זה מדבר מצינו חוץ [ועלֿדרךֿזה מיחו" ולא למחות בידם שהיה (משום) ירושלים 281. חרבה ש"לא
שנאמר  זה, את זה הוכיחו שלא בשביל  ראשו 282אלא זה איל מה מרעה, מצאו לא כאילים שריה היו

יש  זה"], את זה הוכיחו ולא בקרקע  פניהם כבשו הדור שבאותו ישראל אף זה, של זנבו בצד זה של
שמצד  טוב דבר על לגזירה ונצטרף צדדי, ענין הוא עצמו שמצד "תנאי", זה אין דידן שבנדון לומר,

כיֿאם התנאי, ללא גם להתקיים יכול `cgעצמו oiprפרטים לב' dfaשנחלק df miielzd שגודל כיון ,
הצמיחה) בשביל לזריעה הכנה שמהוה חרישה (בדוגמת הוא תחרש") שדה ("ציון דהחורבן הירידה

הבלתיֿרצויים  הענינים הפיכת של באופן דהגאולה העליה גודל האתהפכא 283התחלת בענין (כמודגש
ביניהם  להפריד אפשר ואי ירושלים"), ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד - המתים .284שבתחיית

אוריה של נבואתו שנתקיימה "עכשיו נבואות reciaורק ששתי דכיון - מתקיימת" זכריה של שנבואתו
הן `zgאלה zecrגם מהוה אוריה נבואת שקיום נמצא, ,dixkf z`eap meiw zlgzdוכיון ,lgzedy,קיומה

שמתקיימת שמצינו dzenilyaבידוע עלֿדרך פעולה 285, לעשות הנביא נצטווה שבהם נבואות בכמה
התחלת  כמו היא זו שפעולה ברוחניות), רק (לא ממש בפועל הנבואה של קיומה את להבטיח גשמית

שתתקיים  בידוע ואז הנבואה, בשלימותה.קיום

.‚Î" - הנ"ל עקיבא רבי דברי epzngipולאחרי `aiwr epzngip `aiwr ,el exn` dfd oeyla:"
הבלתיֿרצוי הענין כאשר היא - ובשלימותה לאמיתתה - ("ניחמתנו") aehl"נחמה" jtdp עד ,

דכתיב  משחק, אני "לכך להם אמר עקיבא כשרבי ולכן, ס"ו). (כנ"ל בי" אנפת כי ה' "אודך שאומרים
. נאמנים עדים לי מתקיימת",ואעידה זכריה של שנבואתו בידוע אוריה של נבואתו שנתקיימה עכשיו .

הוא הדברים aehlשתוכן jtdp envr oaxegdyעקיבא לו "אמרו אזי - בארוכה) נחמה epzngip(כנ"ל ,"
לעוברי  ("אם עקיבא רבי בדברי מצינו שלא הראשון בסיפור מהֿשאיןֿכן לשחוק; הצער הפיכת שענינה
הפיכת  אודות מאומה נזכר לא (שהרי לטוב דהפיכה הענין עלֿאחתֿכמהֿוכמה") רצונו לעושי כך, רצונו

לישראל), הטובה אודות למדים שמזה כיֿאם רומי", של did"המונה `l לא (ולכן נחמה של ענין שם
ניחמתנו). לו אמרו

" הש"ס dfdומדייק oeyla,שבעלֿפה לתורה שבכתב תורה שבין מהחילוקים כי, - לו" אמרו
הוא  העיקר שבה שבעלֿפה, בתורה כלֿכך ולא שבכתב, בתורה עיקרה ביותר הלשון דיוק על שההדגשה

הענין  "286תוכן הגמרא: אומרת דוקא, מסויים לשון הדגשת ביותר כשנוגע ולכן, ,dfd oeyla- לו" אמרו
הוא זה .aekirl`שלשון

- ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו, "עקיבא הוא זה ltkaeוהלשון שענין מדגיש כשלעצמו שהכפל לשון,
לעכב"הו  עליו הכתוב "שנה עלֿדרך לעיכובא, חבה"287א "לשון גם והוא בהא 288, שהא לומר ויש ,

לעיכובא. זה הרי החביבות שמצד תליא,

("עקיבא"), להשם בנוגע הן בשתים, הוא הכפל - יותר הנחמה ובפרטיות לענין בנוגע והן
("ניחמתנו"):

". epzngipepzngip שכתוב . מה עלֿדרך בכפליים, נחמה - במדרש 51" וכדאיתא עמי", נחמו 289"נחמו

. בכפליים ."חטאו בכפליים לקו רק . לא הוא בכפליים" ב"מתנחמים שהפירוש בכפליים", ומתנחמים .
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פ"י  יסוה"ת הל' לרמב"ם לח"מ א. ד, לברכות מהרש"א חדא"ג
ואכ"מ. ועוד). ה"ד.

ב.281) קיט, שבת
ו.282) א, איכה
שנעשה 283) עצמו  החורבן הפיכת הבנין בדוגמת התחלת

דהגאולה.
אפשר 284) שאי - גופא תחרש" שדה "ציון בהנבואה וכמו

הדבר  הקדמת ללא הצמיחה) (מעלת שבזה הטוב הדבר שיתקיים
זמן  וכל  דהחרישה), (הביטול  שבזה הדבר הבלתיֿרצוי נתקיים שלא

יתקיים לא ועאכו"כהבלתיֿרצוי, שבזה, הטוב dlhazpykהדבר
אותה נבואה ולנבא לחזור אורי' הוצרך (שלכן התשובה ע"י זו

לע"י), יוסף ענף פי' ראה - מיכה שנבא xacdנבואה mb lhay

aehd. טוב דבר ש"כל אף חוזר".שבזה, אינו .
שם.285) לך לך לרקנטי לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ראה

ב'. דרוש הר"ן דרשות
באותיות 286) היא התוספות בדיבור אחת, השכלה ולכן

באותיות  היא עצמה זו השכלה והר"ן ובהרא"ש אלו, ותיבות
36 ע' תש"י סה"מ וראה ד. כד, ראה פ' (לקו"ת אחרים ותיבות

שם). שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת
וש"נ.287) ב. נא, יומא
הקריאות288) "כל ויקרא: ר"פ תו"כ .ראה משה משה .היו

. אברהם אברהם משה, גם משה ישנו ובנדו"ד, חבה". לשון .
. "עקיבא - שם בקריאת עקיבא".הכפל .

ספ"א.289) איכ"ר

zekn zkqn lr "oxcd"

סנהדרין  במסכת המבואר .268[ועלֿדרך ומתרפאין במומן ואני .ש"עומדין מחצתי ואחיה אמית אני
מחיה,269ארפא  אני  ממית  שאני מה  הקב"ה אמר מתרפא)., כן (שלאחר ארפא" ואני שמחצתי מה והדר

במדרש  אלם.270ועלֿדרךֿזה ובא אלם חרש, ובא חרש עור, ובא עור הולך בא. הוא הולך שאדם "כשם :
הוא  כך הולך שהאדם כשם "ולמה - הדבר טעם לבאר ומוסיף כו'", לבוש בא לבוש הולך שהוא כשם
דומה  (בתמיה), הביאן ואחרֿכך הקב"ה ריפאן משמתו ריפאן, לא חיים כשהם יאמרו, "שלא - בא"

אותן"]. מרפא אני ואחרֿכך שהלכו כמו יעמדו כן אם הקב"ה אמר הם, אחרים אלו לא אותן שאינן

והחידוש  המעלה בביאור להוסיף ישבו271ויש ש"עוד zepwfeבכך mipwf"ירושלים ברחובות 272(דוקא)

שענין  יותר מתאים השלימות) בתכלית הענינים כל יהיו (שאז לבוא דלעתיד השלימות מצד דלכאורה: -
כבחורים  שלימות של במצב לכתחילה שיקומו באופן יהיה השכר) נצחיות בשביל (שעיקרו -273התחיה

" שיקומו בזה zepwfeכי, mipwf לשון אלא ישיבה "אין קביעות, של (באופן "ישבו ואףֿעלֿפיֿכן "
"zeaegxa)274עכבה" mixegadירושלים", jxck העילוי חדֿפעמי) באופן רק (לא בתמידות מודגש - "

`ktdz`cשל באופן שיהיו הגאולה יעודי לשאר בנוגע גם מובן ומזה .`ktdz` הבלתיֿרצוי שהענין ,
גם) אלא יתבטל, רק (לא והגלות aehlדהחורבן jtdzi.

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל (עלֿדרך ישראל של בעבודתם תלויים העולם עניני שכל ,275וכיון
של באופן היא ישראל של עבודתם כאשר הנה - בתורה) תחילה ישנם העולם עניני ,`ktdz`שכל

ברנה  (ועלֿידיֿזה) בדמעה ד"הזורעים הענין נעשה תחרש", שדה ציון ש"בגללכם זה שתמורת
השביעי 252יקצורו" באלף השכר (ושלימות המתים דתחיית להענין ועד הגאולה, יעודי גם נעשים אזי ,276(

של .`ktdz`באופן

.·Î. אוריה את נאמנים עדים לי  ואעידה "דכתיב - עקיבא רבי דברי תוכן לבאר יש ואת עלֿפיֿזה .
. אוריה":זכריה של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב תלה .

אודות ישעיה של הנבואות ריבוי כל לגבי זו בנבואה שהיוהחידוש - וזכריה שאוריה הוא , הגאולה ,
שונות נבואות והתנבאו שונים  הירידה בזמנים תכלית על  אוריה נבואת  מזה , זה ונבואת 277והפכיות דהחורבן,

על  העליה זכריה ונעשית 277תכלית מצטרפת שעדותם נפרדים) (גופים עדים שני כמו הם - דהגאולה
zecr zcbd ly zg` ze`ivn278 הירידה תכלית בהקדמת תלויה דהגאולה העליה שתכלית שתוכנה, ,

אלא  הגאולה), הפכו, בא ולאחריו לגמרי, להתבטל (שצריך עצמו בפני ענין אינו החורבן כי דהחורבן,
`cgהוא oipr.הגאולה להתחלת ועד והכנה, הכשר להיותו הגאולה, עם

הירידה , תכלית בהקדמת  תלויה  העליה שתכלית  תליא , בהא  שהא  נבואתו וכיון נתקיימה שלא "עד לכן,
דהחורבן) הירידה לתכלית (בנוגע אוריה  תתקיים של שלא מתיירא (בנוגע 279הייתי זכריה" של נבואתו

דהגאולה). העליה לתכלית

שאפשר  אופנים שיש לכך נוסף הרי, - חוזר" אינו תנאי על אפילו האֿל שיגזור טוב דבר ש"כל ואף
בשבת  וכדאיתא הטוב, הדבר יתקיים לרעה,280שלא בה וחזר הקב"ה מפי טובה מדה יצתה לא "מעולם
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ב.268) צא,
לט.269) לב, האזינו
פצ"ה,270) ב.ב"ר קצט, זח"ב וראה א. צא, זח"ג א.
על271) כו'".jxevdנוסף יאמרו "שלא מפני שבדבר
(272" הכתוב בלשון גם תיבה ישבוcerכמודגש (שגם גו'"

וחידוש. הוספה על שמורה כאן), בגמרא הובאה - "עוד" - זו
(כביכול)273) "טירחא " בכך שאין גם  ביחס ומה  יותר גדולה

התחי'. ענין לכללות
ד.274) יב, תזריע עה"ת בפרש"י הובא סע"א. כא, מגילה

ועוד. ט. ט, עקב
ע"ב.275) ריש קסא, זח"ב
בהגהה.276) פל"ו תניא

כשלעצמם,277) והגאולה בהחורבן מוכרח שאינו נוסף דבר
היסוד  עד ערו ד"ערו באופן להיות הוכרח החורבן אם גם שהרי,
שדה  ד"ציון לאופן עד יותר גדולה הירידה שתהי' הכרח אין בה",
ש"ישבו  בהחידוש הכרח שאין - לתחה"מ בנוגע ועד"ז תחרש".
יכול  אלא דאתהפכא), (באופן ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים

כנ"ל. כבחורים, לכתחילה שיקומו באופן להיות
ש"אינן 278) המסכת, שבהתחלת זוממין" ד"עדים הענין ע"ד

במשנה). - ב ה, (מכות זוממין" שניהם שיהיו עד נהרגין
יוסף 279) ענף פי' (ע"ד מיד לקיומה לצפות שאין ועאכו"כ

שלא זמן "כל תוחלתלע"י: אין  אורי ' של  נבואתו  נתקיימה
זמנה").שתתקיים הגיע לא שעדיין זכרי' של נבואתו
(ראה 280) שבדבר בהשקו"ט המפרשים והאריכו - א. נה,
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dkk minrt 'a"כפליים" אלא - קאֿמשמעֿלן' ד'מאי - מדה" כנגד "מדה בכפליים", ש"לקו זה כנגד ,
גבול  בלי עד מופלג ריבוי בשלימותה.290מלשון היא הנחמה דוקא שאז לגמרי, שבאיןֿערוך באופן ,

" - לזה הענין aiwr`(ניחמתנו)aiwr`וההקדמה שהפיכת (סי"ט) לעיל כאמור - (ניחמתנו)"
להיותו  דוקא, עקיבא לרבי שייכת נרגא", ביה ניזיל אבא וביה "מיניה הנחמה), (ענין לטוב הבלתיֿרצוי
קדשי  מבית שיצא  ("שועל ביותר הירידה בתכלית בלתיֿרצוי דבר הפיכת אודות כשמדובר ולכן, גרים, בן

. "עקיבא וכופלים חוזרים אזי ביותר, תוספתֿכח צריך שלזה עקיבא".הקדשים"), .

.„Î. "עקיבא הלשון דיוק ולהמתיק להוסיף אופנים:ויש ג' בזה שמצינו - פעמים) (ב' עקיבא" .
השנה א) ראש "שלח 291במסכת החודש, לקידוש בנוגע גמליאל רבן על יהושע רבי כשחלק במשנה,

הלך  בחשבונך, להיות שחל הכפורים ביום ובמעותיך במקלך אצלי שתבא עליך גוזרני גמליאל רבן לו
aiwr`ומצאו iax ללמוד לי יש לו, אמר הכפורים), יום לחלל עליו גזר שהנשיא (על מיצר יהושע) (לרבי

שנאמר  עשוי, גמליאל רבן שעשה מה (בקריאת 292שכל אתם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי אלה
שכאן - בזמנן" שלא בין בזמנן בין הכתוב), תלאו xkfpביתֿדין `l עקיבא" לו אמר יהושע שרבי

דבריו). את שקיבל (אף ניחמתני"

מה ב) מפני [רבי] לו אמר מיצר, כשהוא יהושע לרבי ומצאו עקיבא רבי הלך "תניא שם: בגמרא
רבי  לו אמר זו, גזירה עליו יגזור ואל חדש י"ב למטה שיפול לו ראוי עקיבא (רבי) לו אמר מיצר, אתה
פעמים  ג' אתם אתם אתם אומר הוא הרי לו אמר אמור, לו אמר שלמדתני, אחד דבר לפניך לומר תרשיני

. אותם תקראו אשר כתיב זמנין מזידין (שלשה אפילו אתם שוגגין אפילו אתם אתם), תקראו ביה וקרי .
לו אמר הזה בלשון מוטעין, אפילו ipzngpאתם ipzngp `aiwr.(אחת פעם (עקיבא "

לו:ג) אמרו הזה "בלשון epzngpבסוגיין: `aiwr ,epzngp `aiwr.(פעמים ב' (עקיבא "

לעיל: האמור עלֿפי - בזה וההסברה 

הדין  עיקר נתפרש שבמשנה - לגמרא המשנה בין החודש קידוש בענין עקיבא רבי בדברי החילוק
ניתוסף  ובגמרא בזמנן", שלא בין בזמנן "בין ביתֿדין, בקריאת אלא) בחשבון, (לא תלוי החודש שקידוש

לענין האפשרות אפילוievxÎizlaגם "אתם - בזמנן) שלא (שקידשו ביתֿדין אפילו beyoibאצל אתם
oicifn"כפרה צריכים "השוגגין שגם שמנוגה"293כו'", הבהמית נפש מהתגברות הן ש"השגגות לפי ,294

"לא  שהרי שוגג, לידי בא היה לא כדבעי, מתנהג היה ואילו וחומריות), בגשמיות מושקע שהיה (בגלל
און" כל לצדיק בלתיֿרצוי295יאונה ענין - "מזידין" ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,icedi lv` jiiy `ly נפשו מצד

מצד296האלקית  xzqde[כיֿאם mlrd" הבהמית, ונפש בגוף ההתלבשות בקרבך"iebdשעלֿידי ,297אשר
שכתוב  (כמו הרע התגברות גם להיות יכול ורע, טוב תערובות בה שיש נוגה מקליפת "ולאום 298שלהיותה

"דבר שהיא במשנה נזכר לא ולכן יאמץ ")], "עולם xexa"299מלאום נקרא הבא שעולם (עלֿדרך
נאמר 300ברור" עליה בגמרא, כיֿאם ,(301"mikygna תורה" - מ"מחשכים" נעשה שעלֿידה הושיבני",
.302אור"
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שנאמר290) לתושי'" "כפלים הפירוש שבירת ע"ד על בנחמה
עשרת  אלא היו שלא הראשונות בלוחות תצטער "אל - הלוחות
נדרים  - יהושע" וספר תורה חומשי "חמשה (או לבד הדברות

השניים ובלוחות ב), מדרש כב, הלכות בהם שיהא לך נותן אני
כפלים ואגדות, כי חכמה תעלומות לך ויגד ו) יא, (איוב הה"ד

הריבוי  ניתוסף שניות שבלוחות - רפמ"ו) (שמו"ר לתושי'"
שהוא leabדתושבע"פ ila ההלכות אלו כו' מספר אין ("עלמות

לקו"ש  וראה א). (קנא, סכ"ט אגה"ק תניא - חושבנא" לון דלית
וש"נ). .111 ע' חכ"ט

(291.10 שבהערה
ד.292) כג, אמור
שבועות.293) ריש - תולה ד"ה פרש"י
כח.294) סו"ס אגה"ק תניא
כא.295) יב, משלי
ומפחדת 296) שהואdrahaשיראה הבורא,מדבר רצון היפך

ומים  אש כמו המזיק, מדבר שירא דבהמה) (גם הגוף שטבע כשם
וש"נ). .114 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת (ראה כו'

תבוא 297) לקו"ת וראה מג. כח, תבוא - הכתוב לשון ע"פ
ובכ"מ. ד. צ, שמע"צ דרושי ב. מב,

כג.298) כה, תולדות
(ד"ה299) לפיהמ"ש הרמב"ם הקדמת ראה ראה  אח"כ

להסתפק).
וש"נ.300) א. נ, פסחים
א.301) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ממאמר302) שלפנ"ז בהתוועדות הזקן וכמשנ"ת רבינו של

פרשיות על אדה"ז "פלפולא(מאמרי בענין רכה) ע' ח"א התורה
לח,דאורייתא" (נדרים לישראל" ונתנה עין טובת משה בה ש"נהג

קודש  בין רק לא הבירור ונעשה ההלכה, לעומק באים שעי"ז א),
כו'. החושך את גם שמבררים באופן אלא לחול,



עה zekn zkqn lr "oxcd"

אומר כו'" מזידין אפילו כו' שוגגין "אפילו זה aiwr`וענין iax"גרים "בן להיותו כי, - יהושע לרבי
אצלו  שגם (בגלל בקרבך" אשר מה"גוי שבא בלתיֿרצוי ענין הזולת אצל ולהבחין לראות הוא 303יכול

הגירות  שלפני ומצב מעמד נאמר 304היה ועליו מעיקרו, צדיק שהיה יהושע רבי מהֿשאיןֿכן "אשרי 305),
לוי  משבט שהיה אלא עוד ולא מגר), לגמרי (היפך אלי"82יולדתו" אישי "ילוה עלֿשם רואה 306, אינו -

בלתיֿרצוי  ענין הזולת אצל .307גם

אפילו  אתם שוגגין אפילו אתם פעמים, ג' אתם אתם אתם אומר הוא "הרי עקיבא רבי אומר זה ועל
. ד"שוגגין בלתיֿרצוי ומצב מעמד שגם - מוטעין" אפילו אתם יכוליםמזידין כו'" מזידין .jetdl ולעשות

dxezaמזה oicÎwqt המועדים קביעות תהיה פיו על וביתֿדין 308אשר להקב"ה בנוגע (וגם ישראל בני לכל
מעלה) .309של

אודות כאן שמדובר vxÎizlaוכיון oipr zkitdieעקיבא לו אמר הזה "בלשון לכן -ipzngp ipzngp"
בלתיֿרצוי). ענין אודות מזכיר אינו גרים, בן עקיבא, רבי שגם במשנה, (מהֿשאיןֿכן

של מזיד ואפילו שוגג הפיכת אודות מדובר זה בענין היתה l`xyiÎipaאמנם, החטא בשעת "גם אשר ,
יתברך" אתו הרמב"ם 310באמנה דין וכפסק ,311. מישראל להיות רוצה "הוא מעשה להתרחק שבשעת .

עבירה  זו אין ובמילא מחשבת ", "מלאכת אינו העבירה שמעשה ונמצא, שתקפו", הוא ויצרו העבירות מן
נוקפו 312אמיתית  לבו מהחטא, שנהנה בשעה שאפילו אלא עוד ולא כו'313, עוולה שעושה בידעו ,314.

של מזיד אפילו או שוגג ("נחמתני") להפוך כדי אחת.icediולכן, פעם גרים) (בן "עקיבא" מספיק -

בלתיֿרצוי ענין להפוך כשצריכים הירידה mlerayמהֿשאיןֿכן לתכלית ועד רומי", של ב"המונה ,
(שבכחו  אחת פעם "עקיבא" של הכח מספיק לא - הקדשים") קדשי מבית שיצא ("שועל ביותר למטה
אמרו  (דוקא) הזה "בלשון - יתירה בתוספתֿכח צורך יש אלא ישראל), בני של בלתיֿרצוי ענין להפוך

פעמים)aiwr`ניחמתנוaiwr`לו (ב' .315ניחמתנו"
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טוב303) שם כתר (ראה הבעש"ט תשנ"ט כתורת (הוצאת
וש "נ) ואילך. סקע"ה הזולת בהוספות אצל בלתיֿרצוי דבר שראיית

כמשל לכלוך היא רואה שכאשר מראה, בתוך המביט ה"ז האדם
או  בדקות זה, ענין יש אצלו שגם היינו, מלוכלכין, שפניו משום
אזי  קצהו, אפס אפילו הי' לא אצלו ואילו עכ"פ, דדקות בדקות
במציאות  קיים אינו זה שענין כיון הזולת, אצל זאת רואה הי' לא

בעולמו.
דומה  (וסיפור האמצעי אדמו"ר אודות מהסיפור ולהעיר

אג"ק ראה - הצ"צ ואילך.אודות שעט ס "ע  ח"ג מהוריי"צ אדמו "ר 
היפך שנכנסוש "נ), ומאוס, בזוי ענין על תיקון לבקש א' אליו

בעצמו  למצוא יכול הי' שלא כו', לגמרי האנושיות והיפך התורה
גם זה zewccמעין zewca לצורת בקשר ענין איזה מצא וסו"ס ,

-*מטבע  מנחם תורת (ראה הנ"ל מענין דדקות בדקות הי' שזה ,
ואילך). שפה ס"ע היומן רשימת

עקיבא304) "ר' סע"ב: כז, מברכות זכות .להעיר  לי' לית .
אבות".

מ"ט.305) פ"ב אבות
ויחי 306) ר"פ תו"א וראה לד. כט, שמיני.ויצא ר"פ לקו"ת .

ובכ"מ.
לו 307) אומר ר"ע (שהרי זה דין אמר עצמו שר"י ואף

שהוא  כפי ה"ז - שלמדתני") אחד דבר לפניך לומר "תרשיני
dxeza.

(יוה"כ).308) הקדוש" ל"יום ועד
יד.309) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר ראה
ספכ"ד.310) תניא
ספ"ב.311) גירושין הל'
ע"י 312) והפגם, הלכלוך ולהעביר למרק צריך בזה שגם אף

כו'. העונש
וש"נ.313) ב. ג, נדה ב. ז, ברכות ראה
מעמד 314) להיות יכול - וכיו"ב נמרוד עמלק, - גוי אצל ורק

בחוקותי  ופרש"י (תו"כ בו למרוד ומכוין רבונו את שיודע ומצב
וש"נ). .38 הערה 193 ע' חכ"א לקו"ש וראה יד. כו,

עקיבא 315) לו אמר הזה "בלשון (בר"ה) שהדיוק לומר, ויש
גם כולל נחמתני" כי zlilyנחמתני עקיבא", ד"עקיבא הכפל

השייכים ענינים לערב אין החודש דקידוש העולם בענין לבירור
הקודמת, בפרשה שמצינו החודש (וע "ד קידוש  פרשת  שאמירת 

("החודש  לא למשה מצרים בארץ וקדש") ראה "כזה לכם", הזה
לפי הכרך, בתוך להיות יכולה אלאהיתה גילולים, מלאה שהיתה

jxkl uegאיכפת (מכילתא מה שלכאורה דאף  - א) יב, בא ופרש"י
נע  מה ביניהם) (שמדברים ומשה ומה להקב"ה מצרים, בארץ שה

בה  לא, או גילולים מלאה מצרים ארץ אם אצלם מקום תופס
אומרת מ"מ, מלבדו", עוד ש"אין שמדוברבשעה שבשעה התורה,

החודש , קידוש  דוקא).אודות לכרך מחוץ להיות צריך זה הרי

*(xnel yie,zece` `l) `ed xaecndy'ievxÎizla dzxevy rahn,zellkl rbepa (`l`ly oiprd"`fefc `zxev,"elit`"ly rahnmilyexi,
xg` cvn ycewd xir milyexie cg` cvn dnlye cec"fv w"a),jxrÎitly - (aezlrn lcebirvn`d x"enc` ly" ,miyecw ly opa"eininy

"`fefc `zxeva lkzqd `l"cw migqt d`x),(`,ievxÎizla oiprl df mb aygp,jk ick cr,dxezd jtid `edy oiprn zewcc zewca edfy
'ek zeiyep`d jtide.

zekn zkqn lr "oxcd"

dkk minrt 'a"כפליים" אלא - קאֿמשמעֿלן' ד'מאי - מדה" כנגד "מדה בכפליים", ש"לקו זה כנגד ,
גבול  בלי עד מופלג ריבוי בשלימותה.290מלשון היא הנחמה דוקא שאז לגמרי, שבאיןֿערוך באופן ,

" - לזה הענין aiwr`(ניחמתנו)aiwr`וההקדמה שהפיכת (סי"ט) לעיל כאמור - (ניחמתנו)"
להיותו  דוקא, עקיבא לרבי שייכת נרגא", ביה ניזיל אבא וביה "מיניה הנחמה), (ענין לטוב הבלתיֿרצוי
קדשי  מבית שיצא  ("שועל ביותר הירידה בתכלית בלתיֿרצוי דבר הפיכת אודות כשמדובר ולכן, גרים, בן

. "עקיבא וכופלים חוזרים אזי ביותר, תוספתֿכח צריך שלזה עקיבא".הקדשים"), .

.„Î. "עקיבא הלשון דיוק ולהמתיק להוסיף אופנים:ויש ג' בזה שמצינו - פעמים) (ב' עקיבא" .
השנה א) ראש "שלח 291במסכת החודש, לקידוש בנוגע גמליאל רבן על יהושע רבי כשחלק במשנה,

הלך  בחשבונך, להיות שחל הכפורים ביום ובמעותיך במקלך אצלי שתבא עליך גוזרני גמליאל רבן לו
aiwr`ומצאו iax ללמוד לי יש לו, אמר הכפורים), יום לחלל עליו גזר שהנשיא (על מיצר יהושע) (לרבי

שנאמר  עשוי, גמליאל רבן שעשה מה (בקריאת 292שכל אתם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי אלה
שכאן - בזמנן" שלא בין בזמנן בין הכתוב), תלאו xkfpביתֿדין `l עקיבא" לו אמר יהושע שרבי

דבריו). את שקיבל (אף ניחמתני"

מה ב) מפני [רבי] לו אמר מיצר, כשהוא יהושע לרבי ומצאו עקיבא רבי הלך "תניא שם: בגמרא
רבי  לו אמר זו, גזירה עליו יגזור ואל חדש י"ב למטה שיפול לו ראוי עקיבא (רבי) לו אמר מיצר, אתה
פעמים  ג' אתם אתם אתם אומר הוא הרי לו אמר אמור, לו אמר שלמדתני, אחד דבר לפניך לומר תרשיני

. אותם תקראו אשר כתיב זמנין מזידין (שלשה אפילו אתם שוגגין אפילו אתם אתם), תקראו ביה וקרי .
לו אמר הזה בלשון מוטעין, אפילו ipzngpאתם ipzngp `aiwr.(אחת פעם (עקיבא "

לו:ג) אמרו הזה "בלשון epzngpבסוגיין: `aiwr ,epzngp `aiwr.(פעמים ב' (עקיבא "

לעיל: האמור עלֿפי - בזה וההסברה 

הדין  עיקר נתפרש שבמשנה - לגמרא המשנה בין החודש קידוש בענין עקיבא רבי בדברי החילוק
ניתוסף  ובגמרא בזמנן", שלא בין בזמנן "בין ביתֿדין, בקריאת אלא) בחשבון, (לא תלוי החודש שקידוש

לענין האפשרות אפילוievxÎizlaגם "אתם - בזמנן) שלא (שקידשו ביתֿדין אפילו beyoibאצל אתם
oicifn"כפרה צריכים "השוגגין שגם שמנוגה"293כו'", הבהמית נפש מהתגברות הן ש"השגגות לפי ,294

"לא  שהרי שוגג, לידי בא היה לא כדבעי, מתנהג היה ואילו וחומריות), בגשמיות מושקע שהיה (בגלל
און" כל לצדיק בלתיֿרצוי295יאונה ענין - "מזידין" ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,icedi lv` jiiy `ly נפשו מצד

מצד296האלקית  xzqde[כיֿאם mlrd" הבהמית, ונפש בגוף ההתלבשות בקרבך"iebdשעלֿידי ,297אשר
שכתוב  (כמו הרע התגברות גם להיות יכול ורע, טוב תערובות בה שיש נוגה מקליפת "ולאום 298שלהיותה

"דבר שהיא במשנה נזכר לא ולכן יאמץ ")], "עולם xexa"299מלאום נקרא הבא שעולם (עלֿדרך
נאמר 300ברור" עליה בגמרא, כיֿאם ,(301"mikygna תורה" - מ"מחשכים" נעשה שעלֿידה הושיבני",
.302אור"
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שנאמר290) לתושי'" "כפלים הפירוש שבירת ע"ד על בנחמה
עשרת  אלא היו שלא הראשונות בלוחות תצטער "אל - הלוחות
נדרים  - יהושע" וספר תורה חומשי "חמשה (או לבד הדברות

השניים ובלוחות ב), מדרש כב, הלכות בהם שיהא לך נותן אני
כפלים ואגדות, כי חכמה תעלומות לך ויגד ו) יא, (איוב הה"ד

הריבוי  ניתוסף שניות שבלוחות - רפמ"ו) (שמו"ר לתושי'"
שהוא leabדתושבע"פ ila ההלכות אלו כו' מספר אין ("עלמות

לקו"ש  וראה א). (קנא, סכ"ט אגה"ק תניא - חושבנא" לון דלית
וש"נ). .111 ע' חכ"ט

(291.10 שבהערה
ד.292) כג, אמור
שבועות.293) ריש - תולה ד"ה פרש"י
כח.294) סו"ס אגה"ק תניא
כא.295) יב, משלי
ומפחדת 296) שהואdrahaשיראה הבורא,מדבר רצון היפך

ומים  אש כמו המזיק, מדבר שירא דבהמה) (גם הגוף שטבע כשם
וש"נ). .114 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת (ראה כו'

תבוא 297) לקו"ת וראה מג. כח, תבוא - הכתוב לשון ע"פ
ובכ"מ. ד. צ, שמע"צ דרושי ב. מב,

כג.298) כה, תולדות
(ד"ה299) לפיהמ"ש הרמב"ם הקדמת ראה ראה  אח"כ

להסתפק).
וש"נ.300) א. נ, פסחים
א.301) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ממאמר302) שלפנ"ז בהתוועדות הזקן וכמשנ"ת רבינו של

פרשיות על אדה"ז "פלפולא(מאמרי בענין רכה) ע' ח"א התורה
לח,דאורייתא" (נדרים לישראל" ונתנה עין טובת משה בה ש"נהג

קודש  בין רק לא הבירור ונעשה ההלכה, לעומק באים שעי"ז א),
כו'. החושך את גם שמבררים באופן אלא לחול,
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.‰Î מישראל ואחד אחד לכל הגלות משך זמן כל ועבודתינו למעשינו בנוגע הוראה מהוה זה :316וכל
גמליאל  רבן עלֿידי (שמיוצגים וגר ישראל לוי דכהן הסוגים לד' נחלקים ישראל שכללות לכך נוסף
שבישראל  ההתכללות ענין מצד הרי, ו), סעיף לעיל כנזכר עקיבא, ורבי יהושע רבי עזריה בן אלעזר רבי

ה" רק (לא אחד כל אצל ה"l`xyiיש גם אלא) שבו, "odk ממלכת" נקראים ישראל כל שהרי - שבו "
ה"317כהנים" ;iel הרמב"ם דין כפסק - שבו ה"318" וגם כו'"; איש כל אלא בלבד לוי שבט שבו xb"לא "

לבהמה" "דומים שבהם מהדברים ודומיהן, ושתיה אכילה עניני אומות 319- לגופי בחומריותו "נדמה ,
כהנים"320העולם" ל"ממלכת ראויים שיהיו ועד ביהדות, חדורים יהיו הם שגם לפעול "לגיירם", וצריך ,

בקדשים  הכהנים אכילת ובדוגמת עלֿדרך נעשית שאכילתו ).321(ולדוגמא:

נפשו  כחות כל לקבץ מישראל אחד כל צריך העולם, בבירור היא הגלות בזמן העבודה שעיקר וכיון
גו'" נפשך ובכל לבבך "322("בכל יהיו יחדיו שכולם שבו, והגר הישראל הלוי הכהן ,(jxca oikldn,"

הקדושֿברוךֿהוא  של שליחותו שיהיו 323למלא עד בעולם), שבחלקו "רומי" גם (כולל בעולם בחלקו
"milyexil oiler התפלה [בעת מישראל ואחד אחד דכל הפרטית מהגאולה החל בשם 324", מברכים שבה -

ישראל" "גואל כלל"325ומלכות ספק שום כאן ש"אין כיון מיצוי 326, "עד היא כשתפלתו ובפרט ,
ישראל.327הנפש" בני דכל הכללית הגאולה גם נעשית מישראל וכמה כמה עוד ובצירוף ,[

ששומעים  מזה חסֿושלום להתייאש שלא ובודאי להתפעל שאין - הסיפורים משני ההוראה ונקודת
ומצב  למעמד עד ישראל מבני וכמה כמה אצל הירידה גודל את כשרואים ואפילו רומי", של המונה "קול
("התחילו  בכיה כדי עד הצער רגש להיות וצריך שישנו אף שכן, הקדשים", קדשי מבית שיצא ד"שועל

ש" באופן זה הרי דאdikaבוכין"), מסטרא בלבאי דא"decgeתקיעא מסטרא בלבאי ("רבי 328תקיעא
לעליה  התחלה כבר  שנעשית ועד ופועלת, מעוררת ביותר הירידה גודל דוקא שכן, משחק"), עקיבא
שלא  ובאופן תחרש"), שדה ("ציון צמיחה לידי שמביא וזריעה שבחרישה הביטול בדוגמת ביותר, גדולה

שמ  אדרבה, אלא הבלתיֿרצויים, הענינים שמבטלים בלבד עלֿידי זו - ("ניחמתנו") לטוב אותם הפכים
מצדיקים 329התשובה  יותר תשובה בעלי שגדולים הגאולה), את באופן 330(שפועלת היא שעבודתם כיון ,
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ישבו 316) "עוד ממש"נ ישראל נשי לעבודת בנוגע ההוראה
(תורת . ואילך סי"ט שבט יו"ד בשיחת נדפסה - גו'" זקנות .

ואילך). 171 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם
ו.317) יט, יתרו
בסופן.318) ויובל שמיטה הל'
(319.107 הערה לעיל ראה
רע"א).320) (ע, פמ"ט תניא
מכפר 321) אדם של "שולחנו רע"א: כז, מחגיגה להעיר

המזבח. בדוגמת עליו",
ה.322) ו, ואתחנן
אדם323) של ד"שלוחו באופן ב.ezenkשצ"ל לד, (ברכות "

בגלות בנ"י) עם (יחד נמצא שהקב"ה כשם ולכן, lkaוש"נ),
eze`ivn ובכל מציאותו בכל בגלות יהודי של עבודתו צ"ל כך ,

נפשו. כחות
מהשכינה 324) פרטי ניצוץ "כל ס"ד: אגה"ק תניא ראה

בחיי  שעה לפי והשבי' מהגלות יוצאת מישראל אחד כל שבנפש
מבחינת שעה דלבא מעומקא שבלב ועבודה תפלה נקודה זו

כו'". הפנימית
דגלות 325) גאולה  לאו גאולה  דהאי שיגאלנו "אע"ג אלא היא

. תמיד עלינו הבאות הצרות (פרש"י מן עלה" גאולה דשם כיון .
ב). יז, מגילה - אתחלתא ד"ה

קכב:326) ע' ענינים מאוה"ת ולהעיר - פי"א. אגה"ת תניא
. שבגשמיות הגדולה "ואף כנסת אנשי תקנו ואיך נתקיים אינו .

ישראל  תפילות שמכל הוא הענין אך לבטלה, ברכה ח"ו שיהי'
. אך הכל, בודאי למעלה וממשיכים נשאר'מעוררים להיות יוכל .

. בהעלם למעלה שהמתנה ההמשכה פי' בסת"ר מתן ונק' .
אותה  שנותנים אך צדקה שנותנים למשל כמו והוא בסתר נשארה

הכלי  אך בהכלי, בשלימות היא שהמתנה אף והנה סגור, בכלי
המתנה  אבל לגילוי, מהעלם לו מתגלה ואינו ומסוגר סגור היא

כו'". בשלימות בהכלי יש היא
שם.327) ואתחנן ספרי
רפי"א.328) אגה"ת ספל"ד. תניא א. עה, זח"ג
דא 329) מסטרא וחדוא דא מסטרא בכי' של באופן היא שגם

חמ"א  התוועדויות - מנחם תורת (ראה בכ"מ בארוכה כמבואר -
בוכין", ד"הן באופן שהיא התשובה, מצות שאפילו וש"נ), .47 ע'
כי  ביותר, גדולה שמחה מתוך להיות צריכה בדמעה", "הזורעים

שהי' (פכ"ט):למרות בתניא הזקן רבינו ובלשון כו', "רע מרוחק
חכמינו  לו שקראו השמות ככל וכו' ומנוול ומתועב ומשוקץ ורשע

הכ  לו ניתן ולהיות חז"ל", שבשמים , לאביו שלימה בתשובה לשוב
כו'. יותר ועוד החטא, כקודם ית' לפני וחביב מרוצה

שנוי'330) שבמחלוקת (אף ב לד, ברכות - אבהו ר' כדעת
ראה  - אבהו". דר' "פליגא יוחנן ר' אמר אבא בר חייא ור' שם,
361 ע' חי"ד לקו"ש בהערה. 183 ע' תש"ט סה"מ בארוכה

ואילך).
גמור  צדיק שאני ע"מ האשה את המקדש לדינא: ונפק"מ
זה  מצד הרי, - (179 הערה (כנ"ל תשובה הרהר שמא מקודשת

wicvnשבעלֿתשובה lecbכמו חשיב ,gayl drhd שאינה
אחר  הולכים זה שבענין אלא, א), מט, ב מח, (קידושין מקודשת

mc` ipa oeyl(בנדרים micitwn(כמו mpi`y צדיק שבין בחילוק
גם  שישנו הצדיק דהיפך השלילה הוא אצלם והעיקר לבע"ת,
עזאי  בן כשמעון אומרים אין ת"ח שאני מנת "על [וע"ד בבע"ת
הטעם  לולי אבל, ב)], מט, (שם כו'" אותו ששואלים כל אלא כו'
מקודשת  שאינה לשבח בהטעה כמו הדין הי' מקפידים, שאין

וש"נ). .186 ע' חי"ז לקו"ש גם (ראה
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כזכיות" לו נעשו "זדונות לנהורא, חשוכא אתהפכא "אותן 331של באיסור 332, לו שהציעה 333מצעות

בהיתר" לו אתו"334הציעה ישלים אויביו "גם "זה 335, שאמר 337הנחש"336, דוד כמו רק "ולבי 338(לא
בתענית  שהרגו לפי הרע, יצר לו שאין בקרבי", טוב,339חלל יצרֿהרע ש"עשה אברהם, כמו אלא ,

לפניך"340דכתיב  נאמן לבבו את שכתוב 341ומצאת כמו יצריך"322, "בשני לבבך", ).342"בכל

היו גופא שאצלו שבידעו - עקיבא) (רבי גרים" "בן של בכחו  נעשה זה ("גוי'שע xaraוענין חול עניני
אלה על לפעול כו'") וביה ("מיניה וביכלתו בכחו לקדושה, ונתעלו ש"נתגיירו" אצלם dedayענינים") יש

לקדושה. שיתהפכו - ענינים") ("גוי'שע קדושה של שאינם ענינים

קדושה, בעניני בעצמו חדור להיות צריך שלכלֿלראש הוא עקיבא) רבי אצל (גם העבודה סדר אמנם,
לעולם  לצאת וצריכים יכולים אזי התורה, השקפת היא עולמם שהשקפת עד בתורה חדורים נעשים וכאשר
אודות  השנה בראש הסוגיא באה ֿ לראש שלכל בכך כמרומז - שבעולם הבלתיֿרצויים הענינים להפוך כדי

בענין עקיבא רבי ycegdדברי yeciwבעניני העבודה על שמורה ,dyecw334 גם נכלל [ובזה טוב" "עשה ,
מזידין  כו' "שוגגין ישראל, בני אצל מרע") ("סור הבלתיֿרצויים הענינים והפיכת דשלילת הנוסף השלב
רבי  של עבודתו אודות דמכות הסוגיא באה זה ולאחרי נחמתני"], נחמתני אחת) (פעם "עקיבא כו'",
"עקיבא  - כו'" שיצא "שועל רומי", של "המונה שבעולם, הבלתיֿרצויים הענינים את להפוך עקיבא

עקיבא). פעמים (ב' ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו

("זקנים  חלישות של באופן אצלו שהיו שהענינים - אצלו גם דאתהפכא הענין נעשה זה ידי ועל
ירושלים". ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד - התוקף בכל נעשים וזקנות"),

l zenlyd""oxcd
כו': מעוררת ביותר הירידה גודל שדוקא בסכ"ה,

זו: במדינה בימינו שרואים וכפי

בחשבם  יהדות, בעניני ומצבם ממעמדם עיניהם העלימו דורות וכמה שנים כמה שבמשך יהודים יש
דברי  של קל דקדוק מצוה, הידור על יוותרו אם גם יהודי, בתור שנה ק"כ לחיות להמשיך שיכולים
תשובה... לעשות יכולים שהרי וכיו"ב, כשרות כמו יותר, חמור ענין על אפילו או שמדרבנן, ענין סופרים,

הם  ב"גטו"; להסתגר ולא כו', בהרחבה "לחיות" הם רוצים חפשית, מדינה באמריקא, בהיותם
כו'. כולו העולם כל נגד ולעמוד "מזלות", עם גוים, עם מלחמות לנהל במקום במנוחה, לישון מעדיפים 
ותורה  מצוה ה"נר אצלם שחסר כיון באפילה, ממששים - שנים וכמה כמה במשך לכך שהתרגלו ולאחרי

בעולם.1אור" דרכם את שיאיר

בניֿאדם, בטבע הקב"ה שהטביע [כפי שלהם הילדים עם קורה מה לראות התחילו דבר של בסופו אך
הביתה  שמביאים - יותר] עוד לילדיו ודואג מייקר הוא הרי עצמו, בעיני האדם יוקר שיגדל כמה שעד
. כמותו העריות בכל שאין הפסד בו ש"יש רחמנאֿליצלן, תערובות נישואי לידי ובאים ."שייגעץ"...

הכותית מן epaהבן epi`אלא)ieb שנאמר ה'"2), אחרי מלהיות אותו מסיר מאחרי, בנך את יסיר .3כי
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ב.331) פו, יומא
א.332) מד, מנחות
(333. תשובה בעל דמי "היכי שם: מיומא כגון להעיר .

. עבירה דבר לידו .שבאת הימנה וניצל באותו . אשה באותה .
הציעה  מצעות שאותן - בנדו"ד מזה ויתירה מקום". באותו פרק

בהיתר. לו
קטיגור334) ש"אין הוא הרגיל שהסדר סניגור"אף נעשה

וש"נ). רע"א. נט, (ברכות
ז.335) טז, משלי
רפנ"ד.336) ב"ר
חֿט),337) כא, (חוקת בנ"י את שריפא הנחושת" "נחש לא

אתו". "ישלים ואעפ"כ, "אויביו", שהוא הקדמוני", "נחש אלא
כב.338) קט, תהלים
ב).339) (ה, פ"א תניא
ח.340) ט, נחמי'
ה"ה.341) פ"ה סוטה ה"ה. פ"ט ברכות ירושלמי
(342) עה"פ ופרש"י ה).ואת ספרי ו, חנן

אליבא 343) ש"כולהו - התנא עקיבא רבי של העיקרי ענינו
ס"ח). (כנ"ל דרע"ק"

כג.1) ו, משלי
ד.2) ז, ואתחנן
ה"ז.3) פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם

zekn zkqn lr "oxcd"

.‰Î מישראל ואחד אחד לכל הגלות משך זמן כל ועבודתינו למעשינו בנוגע הוראה מהוה זה :316וכל
גמליאל  רבן עלֿידי (שמיוצגים וגר ישראל לוי דכהן הסוגים לד' נחלקים ישראל שכללות לכך נוסף
שבישראל  ההתכללות ענין מצד הרי, ו), סעיף לעיל כנזכר עקיבא, ורבי יהושע רבי עזריה בן אלעזר רבי

ה" רק (לא אחד כל אצל ה"l`xyiיש גם אלא) שבו, "odk ממלכת" נקראים ישראל כל שהרי - שבו "
ה"317כהנים" ;iel הרמב"ם דין כפסק - שבו ה"318" וגם כו'"; איש כל אלא בלבד לוי שבט שבו xb"לא "

לבהמה" "דומים שבהם מהדברים ודומיהן, ושתיה אכילה עניני אומות 319- לגופי בחומריותו "נדמה ,
כהנים"320העולם" ל"ממלכת ראויים שיהיו ועד ביהדות, חדורים יהיו הם שגם לפעול "לגיירם", וצריך ,

בקדשים  הכהנים אכילת ובדוגמת עלֿדרך נעשית שאכילתו ).321(ולדוגמא:

נפשו  כחות כל לקבץ מישראל אחד כל צריך העולם, בבירור היא הגלות בזמן העבודה שעיקר וכיון
גו'" נפשך ובכל לבבך "322("בכל יהיו יחדיו שכולם שבו, והגר הישראל הלוי הכהן ,(jxca oikldn,"

הקדושֿברוךֿהוא  של שליחותו שיהיו 323למלא עד בעולם), שבחלקו "רומי" גם (כולל בעולם בחלקו
"milyexil oiler התפלה [בעת מישראל ואחד אחד דכל הפרטית מהגאולה החל בשם 324", מברכים שבה -

ישראל" "גואל כלל"325ומלכות ספק שום כאן ש"אין כיון מיצוי 326, "עד היא כשתפלתו ובפרט ,
ישראל.327הנפש" בני דכל הכללית הגאולה גם נעשית מישראל וכמה כמה עוד ובצירוף ,[

ששומעים  מזה חסֿושלום להתייאש שלא ובודאי להתפעל שאין - הסיפורים משני ההוראה ונקודת
ומצב  למעמד עד ישראל מבני וכמה כמה אצל הירידה גודל את כשרואים ואפילו רומי", של המונה "קול
("התחילו  בכיה כדי עד הצער רגש להיות וצריך שישנו אף שכן, הקדשים", קדשי מבית שיצא ד"שועל

ש" באופן זה הרי דאdikaבוכין"), מסטרא בלבאי דא"decgeתקיעא מסטרא בלבאי ("רבי 328תקיעא
לעליה  התחלה כבר  שנעשית ועד ופועלת, מעוררת ביותר הירידה גודל דוקא שכן, משחק"), עקיבא
שלא  ובאופן תחרש"), שדה ("ציון צמיחה לידי שמביא וזריעה שבחרישה הביטול בדוגמת ביותר, גדולה

שמ  אדרבה, אלא הבלתיֿרצויים, הענינים שמבטלים בלבד עלֿידי זו - ("ניחמתנו") לטוב אותם הפכים
מצדיקים 329התשובה  יותר תשובה בעלי שגדולים הגאולה), את באופן 330(שפועלת היא שעבודתם כיון ,
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ישבו 316) "עוד ממש"נ ישראל נשי לעבודת בנוגע ההוראה
(תורת . ואילך סי"ט שבט יו"ד בשיחת נדפסה - גו'" זקנות .

ואילך). 171 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם
ו.317) יט, יתרו
בסופן.318) ויובל שמיטה הל'
(319.107 הערה לעיל ראה
רע"א).320) (ע, פמ"ט תניא
מכפר 321) אדם של "שולחנו רע"א: כז, מחגיגה להעיר

המזבח. בדוגמת עליו",
ה.322) ו, ואתחנן
אדם323) של ד"שלוחו באופן ב.ezenkשצ"ל לד, (ברכות "

בגלות בנ"י) עם (יחד נמצא שהקב"ה כשם ולכן, lkaוש"נ),
eze`ivn ובכל מציאותו בכל בגלות יהודי של עבודתו צ"ל כך ,

נפשו. כחות
מהשכינה 324) פרטי ניצוץ "כל ס"ד: אגה"ק תניא ראה

בחיי  שעה לפי והשבי' מהגלות יוצאת מישראל אחד כל שבנפש
מבחינת שעה דלבא מעומקא שבלב ועבודה תפלה נקודה זו

כו'". הפנימית
דגלות 325) גאולה  לאו גאולה  דהאי שיגאלנו "אע"ג אלא היא

. תמיד עלינו הבאות הצרות (פרש"י מן עלה" גאולה דשם כיון .
ב). יז, מגילה - אתחלתא ד"ה

קכב:326) ע' ענינים מאוה"ת ולהעיר - פי"א. אגה"ת תניא
. שבגשמיות הגדולה "ואף כנסת אנשי תקנו ואיך נתקיים אינו .

ישראל  תפילות שמכל הוא הענין אך לבטלה, ברכה ח"ו שיהי'
. אך הכל, בודאי למעלה וממשיכים נשאר'מעוררים להיות יוכל .

. בהעלם למעלה שהמתנה ההמשכה פי' בסת"ר מתן ונק' .
אותה  שנותנים אך צדקה שנותנים למשל כמו והוא בסתר נשארה

הכלי  אך בהכלי, בשלימות היא שהמתנה אף והנה סגור, בכלי
המתנה  אבל לגילוי, מהעלם לו מתגלה ואינו ומסוגר סגור היא

כו'". בשלימות בהכלי יש היא
שם.327) ואתחנן ספרי
רפי"א.328) אגה"ת ספל"ד. תניא א. עה, זח"ג
דא 329) מסטרא וחדוא דא מסטרא בכי' של באופן היא שגם

חמ"א  התוועדויות - מנחם תורת (ראה בכ"מ בארוכה כמבואר -
בוכין", ד"הן באופן שהיא התשובה, מצות שאפילו וש"נ), .47 ע'
כי  ביותר, גדולה שמחה מתוך להיות צריכה בדמעה", "הזורעים

שהי' (פכ"ט):למרות בתניא הזקן רבינו ובלשון כו', "רע מרוחק
חכמינו  לו שקראו השמות ככל וכו' ומנוול ומתועב ומשוקץ ורשע

הכ  לו ניתן ולהיות חז"ל", שבשמים , לאביו שלימה בתשובה לשוב
כו'. יותר ועוד החטא, כקודם ית' לפני וחביב מרוצה

שנוי'330) שבמחלוקת (אף ב לד, ברכות - אבהו ר' כדעת
ראה  - אבהו". דר' "פליגא יוחנן ר' אמר אבא בר חייא ור' שם,
361 ע' חי"ד לקו"ש בהערה. 183 ע' תש"ט סה"מ בארוכה

ואילך).
גמור  צדיק שאני ע"מ האשה את המקדש לדינא: ונפק"מ
זה  מצד הרי, - (179 הערה (כנ"ל תשובה הרהר שמא מקודשת

wicvnשבעלֿתשובה lecbכמו חשיב ,gayl drhd שאינה
אחר  הולכים זה שבענין אלא, א), מט, ב מח, (קידושין מקודשת

mc` ipa oeyl(בנדרים micitwn(כמו mpi`y צדיק שבין בחילוק
גם  שישנו הצדיק דהיפך השלילה הוא אצלם והעיקר לבע"ת,
עזאי  בן כשמעון אומרים אין ת"ח שאני מנת "על [וע"ד בבע"ת
הטעם  לולי אבל, ב)], מט, (שם כו'" אותו ששואלים כל אלא כו'
מקודשת  שאינה לשבח בהטעה כמו הדין הי' מקפידים, שאין

וש"נ). .186 ע' חי"ז לקו"ש גם (ראה
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אל  בנוגע שמדובר זמן "חלומות"כל לעצמו ומדמיין "תירוצים" מיני כל לו יש - להוריו בנוגע או יו
כל  "כלו אזי - רחמנאֿליצלן תערובות נישואי סף על שעומדים בתו או בנו אודות כשמדובר אבל כו';
גוי  להיוולד שעלול יודע שהרי עצמו, את לרמות יכול אינו ושוב לתירוצים מקום אין שוב הקיצין"...

שלו. ההמשך" "דור שזהו אליו, בשייכות האל" ב"סיטי אותו לרשום יצטרכו וכך ָרחמנאֿליצלן,

אלו  על גם פעל זה הרי - בעיתונים זאת ולהדפיס בושה, ללא בגלוי, זה על לדבר התחילו וכאשר
בוכין": ש"היו

הענין... גמר לאחר כבר שזהו כיון מאומה, לפעול אפשר שאי וסבורים התייאשו, שכבר כאלו ישנם
בוכים! אנו משיבים: - משהו!... עשו להם: אומרים וכאשר

("שלעּפֿאריין") ומשוך  ממקומך צא - בבכיה?! התועלת מהי  הקדשים"!...ובכן: ל"קודש יהודים ַ
תשב  אזי עבודה, לך תישאר ולא הקדשים, לקודש היהודים כל את שתמשוך לאחרי - לבכות רצונך
למשוך  עליך - הקדשים לקודש מחוץ שנמצא ילד ישנו ולקונן; לבכות זמן אין - עכשיו אבל לבכות;
לקודש  אותה משוך - וכו' וכו' חלה אודות נרות, הדלקת אודות יודעת שאינה ילדה יש פנימה; אותו

לבכות! זמן אין הקדשים;

ויודעים  זו, במדינה שגדלו אלו - ממנו למטה שאין תחתון דוקא, אדומי" ב"גר צורך יש זה ובשביל
שהוא  והראיה, דבר, משום להתפעל אין אזי באמת דברֿמה רוצים שכאשר ויודעים המדינה, תהלוכות
אל  הקצה מן חרטה של באופן ד"ניחמתנו", הענין שפועל ה"עקיבא" זהו הנה - התפעל לא בעצמו
אלא  כיהודי, יתנהג מהיום ומקצת כגוי, יתנהג מהיום מקצת "תוהו", קצת אצלו שישאר רק לא הקצה:
יהודי. כמו היום כל עתה להתנהג צריך כך גוי, כמו היום כל התנהג - שהתגייר קודם - שאתמול כשם

מאתנו: אחד לכל נוגע זה וענין

לדרוש יכולים כיצד לעצמו: חושב יהודי ומצוות,epnnכאשר תורה שומרי שיהיו בישראל, עדה לבנות
אזי  - למהוי?! כדבעי אינו בעצמו שהוא בשעה בה בבוקר, מחר משיח פני לקבל לצאת מוכנים ויהיו
ובמילא, גרים", "בן הנך היום הנה ליהודי, הראוי' בשלימות הנהגתך היתה לא אתמול אם גם לו: אומרים
הקצה. אל הקצה מן הנהגתם תשתנה שמחר ליהודי, כראוי מתנהגים אינם היום שגם אלו על לפעול עליך

אצל ד"ניחמתנו" הענין פועלים שזוכים ועלֿידיֿזה ועד ישראלים, אצל והן לויים אצל הן כהנים,
המלוכה" לה' "והיתה היעוד .4לקיום

הענינים  את להפוך אז ורק קדושה, בעניני חדור להיות שצריך העבודה, לסדר בנוגע שם,
קידוש  בענין עקיבא רבי דברי אודות השנה' ד'ראש הסוגיא בהקדמת כמרומז שבעולם, הבלתיֿרצויים

שבעולם: הבלתיֿרצויים הענינים בהפיכת עקיבא רבי עבודת אודות דמכות לסוגיא החודש

אלינו: בנוגע ההוראה גם וזוהי

הענין  שם שיהיה תורה, למקום אמריקא את לעשות שצריכים להם אומרים שכאשר כאלו ישנם
בתוכם" הצורך 5ד"ושכנתי מהו לטעון: מתחילים - ֿ ברוךֿהוא הקדוש של מציאותו ברחוב ניכר ויהיה ,

ישראל  בני של בספרים להסתכל מה אין אמריקא, עם "לעבוד" צריך כאשר בשולחןֿערוך?! לעיין
לעבוד, צריכים דרך באיזו לידע כדי להבדיל, שלהם, בספרים להסתכל צריך אלא ספרים"), ("אידישע

וכו'. וכו' זאת ליישם וכיצד

הבלתיֿרצויים  הענינים את להפוך שענינו השני, ל"עקיבא" להגיע אפשר שאי - זה על והמענה
בעניני iptlשבעולם, הפעולה שזוהי ושנים, חדשים וקביעת סידור שענינו הראשון, ה"עקיבא" שישנו

כיֿאם  הגוים, דרכי עם עסק לו אין וועלט"), גוי'שע ("א גוים  של  בעולם לפעול צריך כאשר וגם ַיהדות;
עלֿפי  הם פעולותיו שכל כך, בשולחןֿערוך, שכתוב מה ויודע זיך") האלט ("ער קשור שהוא ַבאופן
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בסופו.4) ח.5)עובדי' כה, תרומה
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הכנסת  "מבית התורה, לימוד ולאחרי התפלה שלאחרי לו, אומר השולחןֿערוך השולחןֿערוך: הוראת
המדרש" ארץ"6לבית דרך מנהג בהן "הנהג אזי ד"ניחמ 7, הענין ופועל השני "עקיבא" בא ואז תנו";

ארץ". "דרך בעניני

גמליאל  רבן על גם פעלו עקיבא רבי של הנחמה שדברי מזה (כמובן מישראל אחד לכל נוגע זה וענין
לעיל  כמדובר - יהושע) ורבי עזריה בן אלעזר וצריך 8רבי עצמו, עם לעסוק צריך מישראל אחד שכל

הענין  גם אצלו להיות וצריך קהילתו, ובני ביתו בני שהם שלו, באניה שנמצאים אלו עם גם לעסוק
רבים" במים מלאכה שיהודי 9ד"עושי יתכן שלא וכאמור, עליהם, להשפיע שיכול יהודים עם להתעסק ,

תנא  בתור עקיבא רבי פעולת ישנה שתחילה הוא, בזה שהסדר - שנמצא מקום באיזה להשפיע יוכל לא
ברחוב, לפעול כיצד לידע שכדי והיינו, בגמרא, כמו "מחשכים" של הענין כלל קיים לא ששם במשנה,
("א  תורני עולם של באופן העולם השקפת אצלו נעשית וכאשר התורה, בענין בעצמו חדור להיות ַצריך

הושיבני" ד"במחשכים ומצב למעמד לירד יכול אזי וועלט"), כו'.10תורה שם ולפעול ,

.ÂÎ,'בעלֿבית' להושיב שלא להזהיר צורך יש בביתֿדין, יהודי להושיב צריך שכאשר כך, כדי ועד
חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך הסמ"ע שכתב הפכים":11כמו שני הם הלומדים ופסקי הבעליֿבתים ש"פסקי

"רב", אלא) 'בעלֿבית', (לא הוא אם גם הרי - הארץ" "עם הוא אם הדבר: טעם מובן אינו לכאורה
דין?! יודע שאינו אלא 'בעלֿבית', שהוא בכך אינו החסרון כן, ואם בביתֿדין, להושיבו אסור

לא  כן לא (דאם חושןֿמשפט, בשולחןֿערוך שנאמרו התורה דיני את יודע שהוא ועלֿכןֿצריךֿלומר,
יש  העולם, בעניני שמתעסק ֿ בית', 'בעל להיותו ואףֿעלֿפי ֿכן, בביתֿדין), יושיבוהו שלא להזהיר צריך
שרגיל  והיינו, קוק"), 'בעלֿבית'טישער א איז וועלט אויף קוק ("זיין 'בעלֿבית' של העולם השקפת ַלו
יהיה  הכרעה, לידי וכשיבוא המסחר, בעולם הגשמי, הזה בעולם שהוא כפי דבר כל על להסתכל

התורה. עלֿפי להיות שצריכה כפי העולם מהשקפת אותו שתסיר שלו, העולם מהשקפת "משוחד"

היא  'בעלֿבית' שדעת - הסמ"ע כדברי - אלא הדין, את לפסוק כיצד ידע שלא בלבד זו לא כלומר:
jtid!תורה דעת

ושאר  חושןֿמשפט שולחןֿערוך שלמד 'בעלֿבית' חרדי, 'בעלֿבית' אודות מדובר מובן: אינו לכאורה
יתכן  איך כן, ואם בביתֿדין), שיושיבוהו לקאֿסלקאֿדעתך מקום אין כן, לא (דאם השולחןֿערוך חלקי

תורה?! דעת היפך תהיה שדעתו

אזי  ארץ", "דרך בעסקי הוא עסוק לביתֿדין חוץ נמצא שבהם שעות שבאותם שכיון מוכח, ומזה
כן" גם מתנוול מנוול עם משהו 12"המתאבק בו שיתדבק בהכרח העולם, עניני  עם שמתעסק כיון ;

זה  שאין בלבד זו לא הנה דין, לפסוק כשיבוא ולכן, לתורה, בנוגע גם עליו וישפיע העולם, מהשקפת
תורה! דעת היפך שיהיה זאת, עוד אלא תורה, דעת

.ÊÎ רואים הרבים ובעוונותינו הדין, הוא כך אבל הדבר, טעם מהו ולשאול להתווכח יכולים לכאורה
ממש: בפועל זאת

העולם, של ענין מתערב כאשר, אבל סופרים, דברי של קל דקדוק על שמקפיד חרדי, 'בעלֿבית' ישנו
צריך  כך ואחר מסחר בקשרי עמו שעומד 'בעלֿבית' כלפי או עורךֿדין, כלפי חובתו ידי לצאת וצריך

עם אולהתעסק הקונגרס, חבר להיות רוצה שבו ("דיסטריקט") מחוז באותו בית ה"מפלגה" חבר 
אומרים שראשיֿישיבות למרות הנה - ("סענאטאר") שאינו המחוקקים  בלבד זו לא הרי האסור, דבר שזהו ַָ

קיבל  ובעבר דתי, הוא שגם באמרו, תורה, דעת היפך אצלו שנעשה זאת, עוד אלא תורה, דעת מקבל
תורה. דעת היפך פוסק והוא בבית ֿדין, לישב יכול ובמילא לרבנות, סמיכה
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אל  בנוגע שמדובר זמן "חלומות"כל לעצמו ומדמיין "תירוצים" מיני כל לו יש - להוריו בנוגע או יו
כל  "כלו אזי - רחמנאֿליצלן תערובות נישואי סף על שעומדים בתו או בנו אודות כשמדובר אבל כו';
גוי  להיוולד שעלול יודע שהרי עצמו, את לרמות יכול אינו ושוב לתירוצים מקום אין שוב הקיצין"...

שלו. ההמשך" "דור שזהו אליו, בשייכות האל" ב"סיטי אותו לרשום יצטרכו וכך ָרחמנאֿליצלן,

אלו  על גם פעל זה הרי - בעיתונים זאת ולהדפיס בושה, ללא בגלוי, זה על לדבר התחילו וכאשר
בוכין": ש"היו

הענין... גמר לאחר כבר שזהו כיון מאומה, לפעול אפשר שאי וסבורים התייאשו, שכבר כאלו ישנם
בוכים! אנו משיבים: - משהו!... עשו להם: אומרים וכאשר

("שלעּפֿאריין") ומשוך  ממקומך צא - בבכיה?! התועלת מהי  הקדשים"!...ובכן: ל"קודש יהודים ַ
תשב  אזי עבודה, לך תישאר ולא הקדשים, לקודש היהודים כל את שתמשוך לאחרי - לבכות רצונך
למשוך  עליך - הקדשים לקודש מחוץ שנמצא ילד ישנו ולקונן; לבכות זמן אין - עכשיו אבל לבכות;
לקודש  אותה משוך - וכו' וכו' חלה אודות נרות, הדלקת אודות יודעת שאינה ילדה יש פנימה; אותו

לבכות! זמן אין הקדשים;

ויודעים  זו, במדינה שגדלו אלו - ממנו למטה שאין תחתון דוקא, אדומי" ב"גר צורך יש זה ובשביל
שהוא  והראיה, דבר, משום להתפעל אין אזי באמת דברֿמה רוצים שכאשר ויודעים המדינה, תהלוכות
אל  הקצה מן חרטה של באופן ד"ניחמתנו", הענין שפועל ה"עקיבא" זהו הנה - התפעל לא בעצמו
אלא  כיהודי, יתנהג מהיום ומקצת כגוי, יתנהג מהיום מקצת "תוהו", קצת אצלו שישאר רק לא הקצה:
יהודי. כמו היום כל עתה להתנהג צריך כך גוי, כמו היום כל התנהג - שהתגייר קודם - שאתמול כשם

מאתנו: אחד לכל נוגע זה וענין

לדרוש יכולים כיצד לעצמו: חושב יהודי ומצוות,epnnכאשר תורה שומרי שיהיו בישראל, עדה לבנות
אזי  - למהוי?! כדבעי אינו בעצמו שהוא בשעה בה בבוקר, מחר משיח פני לקבל לצאת מוכנים ויהיו
ובמילא, גרים", "בן הנך היום הנה ליהודי, הראוי' בשלימות הנהגתך היתה לא אתמול אם גם לו: אומרים
הקצה. אל הקצה מן הנהגתם תשתנה שמחר ליהודי, כראוי מתנהגים אינם היום שגם אלו על לפעול עליך

אצל ד"ניחמתנו" הענין פועלים שזוכים ועלֿידיֿזה ועד ישראלים, אצל והן לויים אצל הן כהנים,
המלוכה" לה' "והיתה היעוד .4לקיום

הענינים  את להפוך אז ורק קדושה, בעניני חדור להיות שצריך העבודה, לסדר בנוגע שם,
קידוש  בענין עקיבא רבי דברי אודות השנה' ד'ראש הסוגיא בהקדמת כמרומז שבעולם, הבלתיֿרצויים

שבעולם: הבלתיֿרצויים הענינים בהפיכת עקיבא רבי עבודת אודות דמכות לסוגיא החודש

אלינו: בנוגע ההוראה גם וזוהי

הענין  שם שיהיה תורה, למקום אמריקא את לעשות שצריכים להם אומרים שכאשר כאלו ישנם
בתוכם" הצורך 5ד"ושכנתי מהו לטעון: מתחילים - ֿ ברוךֿהוא הקדוש של מציאותו ברחוב ניכר ויהיה ,

ישראל  בני של בספרים להסתכל מה אין אמריקא, עם "לעבוד" צריך כאשר בשולחןֿערוך?! לעיין
לעבוד, צריכים דרך באיזו לידע כדי להבדיל, שלהם, בספרים להסתכל צריך אלא ספרים"), ("אידישע

וכו'. וכו' זאת ליישם וכיצד

הבלתיֿרצויים  הענינים את להפוך שענינו השני, ל"עקיבא" להגיע אפשר שאי - זה על והמענה
בעניני iptlשבעולם, הפעולה שזוהי ושנים, חדשים וקביעת סידור שענינו הראשון, ה"עקיבא" שישנו

כיֿאם  הגוים, דרכי עם עסק לו אין וועלט"), גוי'שע ("א גוים  של  בעולם לפעול צריך כאשר וגם ַיהדות;
עלֿפי  הם פעולותיו שכל כך, בשולחןֿערוך, שכתוב מה ויודע זיך") האלט ("ער קשור שהוא ַבאופן
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בסופו.4) ח.5)עובדי' כה, תרומה
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מישראל ילדים לרבבות שנוגע ענין זה הרי אליו: טוענים -וכאשר הכשר בחינוך להתחנך שיוכלו
לרבנות... סמיכה לו שיש זה עונה, על מחפש אזי - אחר באופן תורה דעת שהורה רב ישנו מאי, אלא

תירוץ...

הדברות, בעשרת שנאמר ענין הוא ואם אב שכיבוד שיודע דתי, 'בעלֿבית' אודות מדובר וכאמור,
תירוץ! שום אין בודאי זה שעל - אביו נגד פניו מעיז ואףֿעלֿפיֿכן

במסחר, - למסחר! שייך שהוא שיודע למרות דין, לפסוק רוצה 'בעלֿבית' כאשר שקורה מה זה ובכן:
ח  אודות כשמדובר אבל הפוסק; הוא ואתה 'בעלֿהבית' הוא העזר אתה אבן דעה, יורה משפט, ושן

בביתֿדין! בעליֿבתים להושיב אסור - חיים ואורח

רב!... כתב - זה דין הוא: טוען - זה דין אודות גם שיודע ואף

פגע!... ולא נגע לא ואףֿעלֿפיֿכן, ברבים, שנעשה ענין וזהו

שכתוב  וכמו זאת, יניח לא שהקדושֿברוךֿהוא כיון הדבר, יצליח שלא במשיחי",13ובודאי תגעו "אל
רז"ל  ויחנכו 14ודרשו הילדים, עבור הכספים שיתקבלו יפעלו שבודאי כך, רבן", בית של תינוקות "אלו :

והמצוה. התורה יסודי על אותם

כיון  הכספים, את לחלק להם שיתנו לדרוש ה"ברייטקייט" לבעליֿבתים תהיה עוד - דבר של ובסופו
כספים!... לחלק יודע ואינו "בטלן", הוא שהרב

שזה בגלל הכסף, את לקחת שאסור צעק שהוא בשעה בה - זה "חוקתֿהמדינה"וכל נגד
ילדים. רבבות של חינוכם חשבון על גם "חוקתֿהמדינה" שמירת על להקפיד ויש ָ("קאנסטיטוציע"),
של  יהודי אני באמרו: דבריהם, את שולל - לחוקתֿהמדינה בניגוד זה שאין ואומרים גוים באים וכאשר

פוסק  משפט" ו"חושן משפט", דינא"...15"חושן דמלכותא ש"דינא

הוא  האבא - אב כיבוד של ענין ישנו "בטלנים"; הם רבנים - הדין את פסקו כבר רבנים מאי, אלא
שני  או מלמד ועוד כתה עוד וצריכים ילדים, לרשום צריכים איד"); אלדֿפעשענד ("אן הישן ַָמהדור
ולהתעסק  כתפיו, על "חוקתֿהמדינה" את לשאת צריך שהוא בשעה לזה יש תפיסתֿמקום איזה - מלמדים

מסחר?!... עמהם לנהל צריך שלמחרת ושלישי, שני 'בעלֿבית' ועם עורךֿדין, עם

ענין  אבל האמת; אל מכוין שהוא לו שנדמה כיון בשוגג, אם כי במזיד, זאת עושה לא אמנם הוא
שלא  כשם שלו!... שאינו בענין להתערב 'בעלֿבית' צריך לא מלכתחילה השולחןֿערוך: מבהיר גופא זה

משפט"!... "חושן בעניני תתערב אל כך שלך, במסחר מתערבים

זה הרי הרב בשביל גם שהרי - לרב יותר וטוב ל'בעלֿבית', ("געזינטער") יותר טוב יהיה oeiqpואז
lecb הדין "יודע" שבודאי כך, חרדי, רב של למשכורתו שדואג כזה 'בעלֿבית' דינו בבית שישב

זה, דין יודע שאינו ה'בעלֿבית' [שהרי בביתֿדין לישב ל"בעלֿבית" שאסור חושןֿמשפט בשולחןֿערוך
זיך") שּפארט ("ער עצמו את ודוחק בו"... "מורד ואףֿעלֿפיֿכן חרדי...], לרב משכורת משלם ַאינו

בביתֿדין! לישב

שזהו  הכפורים, ויום השנה ראש של בהקביעות יתערב ולא שלו, בחלק יעסוק הבעלֿהבית כאשר
רבנן" מלכי "מאן לרבנים, ששייך לתינוקות 16ענין טוב שיהיה - והעיקר לו, וטוב לו טוב יהיה אזי -

רבן. בית של

שניתנה  ה"חוקה" נוגע לראש לכל הנה - וכו' וכך כך נאמר שבחוקתֿהמדינה האמורים, התירוצים וכל
לבניך" "ושננתם סיני: התלמידים"17בהר "אלו "ושננתם",18, של במצב שאינו אחד ילד שישנו זמן וכל ,

מישראל. ואחד אחד כל על מוטל בזה החיוב הרי
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ליתן... אחר למישהו יניח - מכספו ליתן רוצה אינו ואם מכספו, שיתן או ברירות: שתי לו שיש אלא
אל  אבל לך, שנראה ממה היפך לעשות ממך דורש לא אחד אף תתערב; אל - בעיניך חן מוצא לא
אומר  מי ובכלל, אחרות, במצוות תעסוק זה ובמקום זו, במצוה חלק לך יהיה לא אחר; למישהו תקלקל
אחד!... כתר לו שיהיה מספיק - וכו' וכו' מסחר" "כתר וגם מלכות", "כתר גם כהונה", "כתר גם שצריך

אחרים" עלֿידי נעשית ש"מלאכתן באופן זה יהיה סוף כל סוף - אופן שכתוב 7ובכל כמו "ועמדו 19,
גוים. עלֿידי הכספית התמיכה את יקבלו רבן בית של שהתינוקות כך, צאנכם", ורעו זרים

הם יהיו אזי הכספים, את לקבל יצטרכו שכאשר לעיל, שיתנו וכאמור שידרשו  בראש", ה "קופצים
ה"מחלקים ", יהיו  והם  הכספים, את ללמוד!להם  לימוד ספר ובאיזה לבחור, מלמד איזה שיקבעו אלו והם

בסיום  זה על שנאמרו הסימנים ככל משיחא", "בעקבות אנו נמצאים שהרי - זה על לתמוה ואין
סוטה... מסכת

- בש"ס ונדפסה שניתוספה - יאיר בן פינחס דרבי בברייתא שם שכתוב מה שיקויים ויהיֿרצון
גדול, ב"אמן" מפטירים זה ולאחרי לטוב, זכור הנביא אליהו בביאת שמסיימת

אמן". ונאמר גואל, לציון "ובא לסיים: רגילים ה"מגידים" שהיו וכפי
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ליתן... אחר למישהו יניח - מכספו ליתן רוצה אינו ואם מכספו, שיתן או ברירות: שתי לו שיש אלא
אל  אבל לך, שנראה ממה היפך לעשות ממך דורש לא אחד אף תתערב; אל - בעיניך חן מוצא לא
אומר  מי ובכלל, אחרות, במצוות תעסוק זה ובמקום זו, במצוה חלק לך יהיה לא אחר; למישהו תקלקל
אחד!... כתר לו שיהיה מספיק - וכו' וכו' מסחר" "כתר וגם מלכות", "כתר גם כהונה", "כתר גם שצריך

אחרים" עלֿידי נעשית ש"מלאכתן באופן זה יהיה סוף כל סוף - אופן שכתוב 7ובכל כמו "ועמדו 19,
גוים. עלֿידי הכספית התמיכה את יקבלו רבן בית של שהתינוקות כך, צאנכם", ורעו זרים

הם יהיו אזי הכספים, את לקבל יצטרכו שכאשר לעיל, שיתנו וכאמור שידרשו  בראש", ה "קופצים
ה"מחלקים ", יהיו  והם  הכספים, את ללמוד!להם  לימוד ספר ובאיזה לבחור, מלמד איזה שיקבעו אלו והם

בסיום  זה על שנאמרו הסימנים ככל משיחא", "בעקבות אנו נמצאים שהרי - זה על לתמוה ואין
סוטה... מסכת

- בש"ס ונדפסה שניתוספה - יאיר בן פינחס דרבי בברייתא שם שכתוב מה שיקויים ויהיֿרצון
גדול, ב"אמן" מפטירים זה ולאחרי לטוב, זכור הנביא אליהו בביאת שמסיימת

אמן". ונאמר גואל, לציון "ובא לסיים: רגילים ה"מגידים" שהיו וכפי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ה.19) סא, ישעי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc oihib(iriax meil)

,iprpkd,äNòa øáBòmiprpk micar zyxta xn`py(en dk `xwie), ¥©£¥
','EcarY mdA mlrldøîì déì àðôéék äåäz` dtek iziid - §Ÿ¨¨¤©££¨¨¥§¨¥§¨¨

dpec`àúeøéçc àhéb dì áéúëedide xexgy hb dl aezkiy - §¦¨¦¨§¥¨
.dpfz `ly dilr xneye dy`l dze` `yep l`xyi

àä ék ,øîà àðéáø,da milykp mixg`y df ote`a -áø äãBî ¨¦¨¨©¦¨¤©
äãeäé,dxxgyl xzenyàøeqéàc àúléî íeMî.zepfn drpenl - §¨¦¦§¨§¦¨

,`xnbd dywnéiaàå,dxxgyl dpec` zetkl dvx `lyíeMî §©©¥¦
àøeqéàzepf xeqi` repnl ick ike -àìdpec` xeariy sicrlr ¦¨Ÿ

e ,dyr xeqi`äNòî ,÷çöé éaø øîà àðéè÷ áø øa àðéðç éaø øîàä̈¨©©¦£¦¨©©§¦¨¨©©¦¦§¨©£¥
L úçà äMàadzid,ïéøBç úa déöçå äçôL déöçipy ly dzidy §¦¨©©¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦

,ewlg xxgy mdn cg`e mitzey
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc oihib(iyily meil)

e .micard z` zectl devn jk oixegeúéøîà÷ Leàé øçàì éà- ¦§©©¥¨¨§¦
ede`ct m` okle ,y`iizd oey`xd eaxy ote`a mzxaic m`e

izaeyz ,llk carzyn `l oixeg oa myl,äi÷æçãkyyg yiy ¦§¦§¦¨
.edectiy ick zeqiibl envr liti cardy

,`xnbd dywnøîàc àáøìezxacn dpyndyLeàé øçàìly §¨¨§¨©§©©¥
,oey`xd eaxåcarzyi zecar myl e`ct m`Baøìd,éðLBaø §§©¥¦©

ddéì éð÷ ïànî éðLjgxk lr ,card z` ipyd eax dpw inn - ¥¦¦©¨¥¥
éàaLî,card z` dayy iebdn -déì éð÷ éî déôeb éàaLike - ¦©©©©¥¦¨¥¥

.l`xyil exkenl lkeiy ick ,cara oipw el yi envr i`ayd
vxzn,`xnbd zïéàwifgny ici lr cara oipw i`ayl yi ,ok - ¦

,epnn y`iizd eaxy xg`l eaeåéãé äNòîì déì éð÷dkefe - ¨¥¥§©£¥¨¨

z` sqka i`aydn dpew ipyd eaxe .cala card ly eici dyrna
mb didi ,zecar myl card z` liahi xy`ke ,card ici dyrn

.el iepw card seb
n cnlp ,eici dyrnl iprpk car dpew i`aydy df xaceøîàc§¨©

äNòîì íéáëBk ãáBòä úà äðwL íéáëBk ãáBòì ïépî ,Lé÷ì Léø¥¨¦¦©¦§¥¨¦¤¨¨¤¨¥¨¦§©£¥
øîàpL ,åéãé(cn dk `xwie),miFBd z`n Kl Eidi xW` Lzn`e LCare' ¨¨¤¤¡©§©§§©£¨§£¤¦§¨¥¥©¦

xn`p jk xg`e ,'dn`e car EpwY mdn mkizaiaq xW`(dn dk my), £¤§¦Ÿ¥¤¥¤¦§¤¤§¨¨
.'eð÷z íäî íënò íéøbä íéáLBzä éðaî íâå''epwz mdn' milind §©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

,minkg eyxc ok lre ,mcewd weqta exn`p xaky itl ,zexzein
íäî íéðB÷ ízàmicar ©¤¦¥¤
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc oihib(iyily meil)

,rwxwa÷çöé éaøcî déì éð÷cly oekyna oipw yi delnly - §¨¥¥¦§©¦¦§¨
.ieabk aygp aegd okle ,wgvi iax ly epic it lr oilhlhnøîàc§¨©

ïépî ,÷çöé éaøïBkLî äðBwL áBç ìòáì,dxezdnøîàpLoipra ©¦¦§¨¦©¦§©©¤¤©§¤¤¡©
oekynk gwl `edy dlild zeqk z` dell xifgny delnmixac)

(bi ck,'ä÷ãö äéäz Eìe'e ,dwcvk aygp df dyrnyíàxn`p §¦§¤§¨¨¦
delnyäðB÷ Bðéà,oekynd z`ïépî ä÷ãöel aygp df recn - ¥¤§¨¨¦©¦

,cqg zelinb `l` df oi`e ,dell jiiy oekynd `ld dwcvl`l`
,ïBkLî äðBwL áBç ìòáì ïàkîel zaygp ,ely oekyndy oeike ¦¨§©©¤¤©§

.dwcvl oekynd zxfgd
:hnypy aeg xifgny mc`a dpc `xnbdíúä ïðzzkqna - §©¨¨

ziriay(g"n i"t),
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' א

"oxcd"l zenlyd

מישראל ילדים לרבבות שנוגע ענין זה הרי אליו: טוענים -וכאשר הכשר בחינוך להתחנך שיוכלו
לרבנות... סמיכה לו שיש זה עונה, על מחפש אזי - אחר באופן תורה דעת שהורה רב ישנו מאי, אלא

תירוץ...

הדברות, בעשרת שנאמר ענין הוא ואם אב שכיבוד שיודע דתי, 'בעלֿבית' אודות מדובר וכאמור,
תירוץ! שום אין בודאי זה שעל - אביו נגד פניו מעיז ואףֿעלֿפיֿכן

במסחר, - למסחר! שייך שהוא שיודע למרות דין, לפסוק רוצה 'בעלֿבית' כאשר שקורה מה זה ובכן:
ח  אודות כשמדובר אבל הפוסק; הוא ואתה 'בעלֿהבית' הוא העזר אתה אבן דעה, יורה משפט, ושן

בביתֿדין! בעליֿבתים להושיב אסור - חיים ואורח

רב!... כתב - זה דין הוא: טוען - זה דין אודות גם שיודע ואף

פגע!... ולא נגע לא ואףֿעלֿפיֿכן, ברבים, שנעשה ענין וזהו

שכתוב  וכמו זאת, יניח לא שהקדושֿברוךֿהוא כיון הדבר, יצליח שלא במשיחי",13ובודאי תגעו "אל
רז"ל  ויחנכו 14ודרשו הילדים, עבור הכספים שיתקבלו יפעלו שבודאי כך, רבן", בית של תינוקות "אלו :

והמצוה. התורה יסודי על אותם

כיון  הכספים, את לחלק להם שיתנו לדרוש ה"ברייטקייט" לבעליֿבתים תהיה עוד - דבר של ובסופו
כספים!... לחלק יודע ואינו "בטלן", הוא שהרב

שזה בגלל הכסף, את לקחת שאסור צעק שהוא בשעה בה - זה "חוקתֿהמדינה"וכל נגד
ילדים. רבבות של חינוכם חשבון על גם "חוקתֿהמדינה" שמירת על להקפיד ויש ָ("קאנסטיטוציע"),
של  יהודי אני באמרו: דבריהם, את שולל - לחוקתֿהמדינה בניגוד זה שאין ואומרים גוים באים וכאשר

פוסק  משפט" ו"חושן משפט", דינא"...15"חושן דמלכותא ש"דינא

הוא  האבא - אב כיבוד של ענין ישנו "בטלנים"; הם רבנים - הדין את פסקו כבר רבנים מאי, אלא
שני  או מלמד ועוד כתה עוד וצריכים ילדים, לרשום צריכים איד"); אלדֿפעשענד ("אן הישן ַָמהדור
ולהתעסק  כתפיו, על "חוקתֿהמדינה" את לשאת צריך שהוא בשעה לזה יש תפיסתֿמקום איזה - מלמדים

מסחר?!... עמהם לנהל צריך שלמחרת ושלישי, שני 'בעלֿבית' ועם עורךֿדין, עם

ענין  אבל האמת; אל מכוין שהוא לו שנדמה כיון בשוגג, אם כי במזיד, זאת עושה לא אמנם הוא
שלא  כשם שלו!... שאינו בענין להתערב 'בעלֿבית' צריך לא מלכתחילה השולחןֿערוך: מבהיר גופא זה

משפט"!... "חושן בעניני תתערב אל כך שלך, במסחר מתערבים

זה הרי הרב בשביל גם שהרי - לרב יותר וטוב ל'בעלֿבית', ("געזינטער") יותר טוב יהיה oeiqpואז
lecb הדין "יודע" שבודאי כך, חרדי, רב של למשכורתו שדואג כזה 'בעלֿבית' דינו בבית שישב

זה, דין יודע שאינו ה'בעלֿבית' [שהרי בביתֿדין לישב ל"בעלֿבית" שאסור חושןֿמשפט בשולחןֿערוך
זיך") שּפארט ("ער עצמו את ודוחק בו"... "מורד ואףֿעלֿפיֿכן חרדי...], לרב משכורת משלם ַאינו

בביתֿדין! לישב

שזהו  הכפורים, ויום השנה ראש של בהקביעות יתערב ולא שלו, בחלק יעסוק הבעלֿהבית כאשר
רבנן" מלכי "מאן לרבנים, ששייך לתינוקות 16ענין טוב שיהיה - והעיקר לו, וטוב לו טוב יהיה אזי -

רבן. בית של

שניתנה  ה"חוקה" נוגע לראש לכל הנה - וכו' וכך כך נאמר שבחוקתֿהמדינה האמורים, התירוצים וכל
לבניך" "ושננתם סיני: התלמידים"17בהר "אלו "ושננתם",18, של במצב שאינו אחד ילד שישנו זמן וכל ,

מישראל. ואחד אחד כל על מוטל בזה החיוב הרי
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טו.13) קה, תהלים
ב.14) קיט, שבת
סשס"ט.15)

(ברע"מ).16) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ז.17) ו, ואתחנן
עה"פ.18) ופרש"י ספרי
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ÍÎ
הפסוק  אומרים 1על בחור..." רכב מאות שש "ויקח

במכילתא  פרעה 2חז"ל השתמש בהן שה"בהמות" ,
הירא  שהניס ה"מקנה מן היו רכב" מאות "שש לצורך
טוב  אומר, שמעון רבי היה ו"מכאן ה'", דבר את

מוחו". את רצוץ שבנחשים טוב הרוג, שבגויים

הייתכן  זה: מאמר על הנשאלת השאלה ידועה
ה"טוב  את אפילו להרוג מצווה שהתורה לומר,

והיושר  הצדק מן ההיפך זה האין – ?3שבגויים"

רבים  תירוצים נאמרו זו קושיה יוזכרו 4על (שחלקם
נגד  ישראל גדולי שנהלו בויכוחים במיוחד בהמשך),

רבי  של בויכוחים (החל הדורות במשך ישראל שונאי
דורותינו  ועד התוספות, בעלי מגדולי מפריז, יחיאל

האחרונים).

.·
Ì‰ÈÏÚ È˘Â˜‰Â ,‰Ê ÔÈÚ· È"˘¯ È¯·„

הוא  זה. פסוק על לתורה בפירושו מתעכב רש"י גם
מצרים" רכב "וכל המילים את ומסביר 5מצטט ,6

תאמר  אם הללו? הבהמות היו "ומהיכן (כבמכילתא):

נאמר  הרי מצרים, ואם 7משל מצרים, מקנה כל וימת
נאמר  והלא ישראל משל עמנו,8תאמר ילך מקננו וגם

ה' דבר את מהירא היו, מי רבי 9משל היה מכאן .

כשר  אומר, שבנחשים 11שבמצרים 10שמעון טוב הרוג,
מוחו". את רצוץ
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ז.1) יד, פרשתנו
שם 2) יל"ש כ. וארא באבער תנחומא (ח). כאן בתנחומא ועד"ז כאן.

"טוב  נשמט – דלקמן – ירושלמי דפוסי ובכמה שם (אבל קפו רמז
ב  (כו, ע"ז ובתוס' ועוד. הצענזאר). מפני זהו ואולי – הרוג"! ָשבגוים
נוסחאות  שינויי וראה הי"א). (פ"ד קידושין בירושלמי כן גריס ולא) ד"ה

שם.
לדרך 3) וצידה האורה* לבוש רע"ב, ראה – ההלכה ע"ד וגם

וש"נ. כאן. בפירש"י
באוצר 4) (סי"ט). וארא לפ' מילואים שלמה בתורה הובאו מהם כמה

ועוד. (אייזנשטיין). הוויכוחים
רש"י 5) וראה שם. ויל"ש באבער תנחומא בתנחומא, (וכן במכילתא

"ויקח  התיבות על היא " כו' הבהמות היו מי "משל הקושיא י) ט, וארא
"וכל  על רק ו)מקשה (משנה שרש"י ומה ." גו' בחור רכב מאות שש
מי  "משל קשה " גו' רכב מאות ב"שש גם שלכאו' אף – מצרים" רכב

לומר: יש – " כו' הבהמות היו
(כמובן  האומות מתגרי שקנו לומר אפשר " גו' רכב מאות ב"שש
ועוד); נז. מא, מקץ כה. לז, בראשית גם וראה עמהם. דסחרו בפשטות
ריבוי  שהי' שעכצ"ל ועוד מצרים, דמדגיש מצרים" רכב "וכל משא"כ
(פרשתנו  אחריהם" נוסע "מצרים כשראו בנ"י יראו למה דאל"כ, – מופלג
(בא  " גו' רב ערב וגם מטף לבד גו' אלף מאות "שש היו והרי י), שם,
(ראה  רגלי ולא רוכבים, היו המצריים שכל את"ל ובפרט לזֿלח)? יב,
ראה  אבל א. טו, (וברש"י). כח שם, ובפרש"י. כה שם, כג. יד, לקמן
קצת. באו"א טוב דבק וראה הבאה, הערה גם וראה ט). פסוק כאן ראב"ע
– שבמכילתא הג' בבא רש"י השמיט למה בפשטות מתורץ ובזה
אין  הפשט, ע"ד כי – כו'"** נאמר כבר והלא היו פרעה משל "וא"ת

לומר (ולהעיר מסתבר פרעה של כ"כ בהמות ריבוי שהי' בקס"ד אפילו
כו). י, שם ו. ה, מ"א יז. מז, מויגש

וי"ל 6) הרכב". שאר כל ועמהם – מצרים רכב "וכל שמפרש לאחרי
כאן) טוב שכל ומדרש טוב) (לקח (כבפס"ז הפי' לשלול בזה דכוונתו
וכדמשמע  אחרים, ממקומות אלא ממצרים הי' לא בחור" דה"רכב
מצרים" רכב "וכל דמש"נ פרש"י לכן – מצרים" רכב "וכל ממש"נ
בחור" רכב מאות ה"שש גם אבל הרכב", שאר כל "ועמהם פירושו

ממצרים***. היו שלפנ"ז
הללו" הבהמות היו "ומהיכן הקושיא מביא שרש"י מה מובן ועפ"ז
היו  "מהיכן לשאול מקום אין הנ"ל פרש"י בלי הנ"ל: שמפרש לאחרי רק
העולם, מאומות שקנו לומר אפשר שהרי ," גו' מאות ה"שש על " כו'
"וכל  על (רק) שמקשה שם, טוב בשכל (וראה הקודמת בהערה וכנ"ל
ה"שש  דגם הנ"ל ע"פ אבל במצרים"); הרכב הי' "ומהיכן – מצרים רכב
היו  "ומהיכן עליהם גם קשה שוב הרי – ממצרים היו " גו' מאות

הקודמת. שבהערה טוב דבק וראה הללו". הבהמות
ו.7) ט, וארא
כו.8) י, בא
הזכרון 9) וס' רא"ם י. שם, רש"י וראה כ. שם, וארא הכתוב ל'

כאן. בפרש"י
דרש"י):10) שני בדפוס וכן מקומות. בכמה (וכן שלפנינו במכילתא

כאן, דרשב"י מכילתא הי"א), (פ"ד קדושין בירושלמי**** אבל טוב.
ט, וארא פס"ז ה'), דבר את הירא (עה"פ והזהיר ס' שם, באבער תנחומא
ב  כו, (ע"ז התוס' גירסת הוא (וכן כאן הגדול ומדרש כאן), (משא"כ כ

.34 הערה לקמן וראה כשר. (ספט"ו)): סופרים במס' ולא) ד"ה
וכמה 11) שני בדפוס וכן מקומות. בכמה (וכן שלפנינו במכילתא

.o`k eyexit ly meiqde dlgzdd ehinyd (f"g`l t"nke .a"kxz `yx`ee) miyexit xve`a qtcpda (*
`a lirl d`xe) ewl `l drxt zenday xnel mewn yi hytd c"r mb ik ,epi` la` ± "mixvn lyn z"`" y"na (hytd c"r) llkp dfc ,xnel xyt` 'id 'e`kl (**

.'ek eilr mev :bi ,e `x`e i"yxtn xirdle 52 dxrd onwl d`xe .(hk ,ai `a i"yxt) 'id xeka drxt mby s` ,zexeka zkna dwl `l drxty enke ,(dk ,i
likyna `aed) i"gp .aeh wac .`"eb) i"yx iyxtna y"nke ,mdl milth eidy xnelk ," 'ek mdnre" i"yx wiicn okle "xega akx" eidy iptn ± r"ta ehxtpy dne (***

.o`k (cere .(cecl
."mixvn akx lke" lr mb "gwie" zaiz i`w zehytac ,dfl sqep) la` ± "migewldn mdy `l 'ek mnvrn ekld" mdy " 'ek lk mdnre"a i"yx zpeekc 'k m"`xa

.a"eike "ekld mdnre" l"lede ,i"yxta xqg xwird df 'itl (ixd ± my i"gp d`xe
.my b"deyae 42 dxrd onwl d`x ± "migewldn" md mby dxizq f"i` ± aehd mpevxn ekldc m"`xdl 'i`x ied "bexd mixvnay xyk" y"x `"ynnc ,cecl likyna y"ne

***.l"pk ,ef `aa dhnyp inlyexi iqetc dnka (*
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מיועד  רש"י פירוש אמנם, כלל: מובן לא לכאורה,
"שנים  בענין בהלכה נקבע ולכן בישראל, לגדול גם
וגם  תרגום יקרא שמים ש"ירא תרגום" ואחד מקרא

רש"י" פעמים 12פירוש כמוסבר זאת, עם יחד אך ,
גם  ומותאם, מיועד לחומש רש"י פירוש הרי רבות,
פשוטו  את להבין כדי אשר באופן למקרא", חמש ל"בן

מקרא  למפרשים 13של להזדקק צורך אין לאמיתו,
אין  בפירושו. בפשטות הכל את מסביר רש"י – נוספים
רש"י  בפירושי או זה במקום מיותר), (או חסר דבר

לפניֿכן. שנלמדו

של  מאמרו את רש"י מצטט מדוע, קשה, זה לפי
שום  הוספת ללא הרוג", שבמצרים "כשר שמעון רבי
על  לעיל הנזכרת הקושיה אשר בעוד תירוץ, או הסבר

חמש". "בן אצל גם להתעורר עשויה זה מאמר

לפניֿכן  למד כבר החמש" "בן ,14יתרֿעלֿכן:
פרעה  עמו הטיב במצרים, אבינו אברהם היה שכאשר

ומשרה. ממנו רעה למנוע בכוונה משם ושלחו

באו  שכאשר החמש", "בן למד מכך יותר ואף
פרעה  אותם הושיב במצרים, להתיישב כדי ובניו יעקב

הארץ" ב"מיטב שלו, מרצונו כך 15בעצמו, ,
ש"ויאחזו  באופן היתה שם ויפרו 16שהתיישבותם בה

מאד" .17וירבו

שבמצרים  ש"כשר לומר ייתכן כיצד כך, ואם
אל  שהתנהגו מצרים שהיו מוצאים, אשר בעוד הרוג",
הטיבו  ואף ושלוה בשלום עמם חיו כראוי, יהודים

עמם?

את  ילמד כאשר החמש" "בן אצל תחריף זו סתירה
כיֿתצא  "לא 18פרשת מפורשת: מצוה מופיעה שבה ,

מצרי, "תיעוב" על איסור קיים – מצרי..." תתעב
להורגו!? אסור ובודאי

אפשר  כיצד הרוג", שבמצרים "כשר אם ועוד:
הפסוק  המשך את להם 19לקיים יבוא שלישי "דור

שהוא  לכך סימן הוא להתגייר רצונו אמנם, ה'"? בקהל
"כשר  שאפילו אומר שמעון רבי אך שבמצרים", "כשר

הרוג"! שבמצרים

לפחות  זאת, להסביר צריך רש"י היה לפיכך
כיֿתצא. בפרשת

.‚
Â˙ÏÈÏ˘Â ,‰ÓÁÏÓ ˙Ú˘· :ÌÈˆÂ¯È˙‰ „Á‡

רבים  בספרים הנמצא התירוצים זה 20אחד לקושי
סופרים  במסכת "הטוב 21הוא: היא המאמר גירסת

ה"טוב  הריגת ענין – הרוג" מלחמה בשעת שבעכו"ם
במצב  לא אך מלחמה, שעת לגבי אמור שבעכו"ם"

מלחמה. שאינו

פירוש  את להבין לכאורה, היה, ניתן לכך בדומה
המצרים 22רש"י  נלחמים שבו למצב מכוונים דבריו :

רדפו  כאשר נענש ה'" דבר את ה"ירא בישראל.
ביםֿסוף. להלחם כדי ישראל אחר המצרים

פירוש  את כך להבין אפשר אי הפשט בדרך אבל
אומר  שמעון רבי היה "מכאן בדבריו הכוונה כי רש"י,
למצבים  למדים שמכאן א) היא הרוג" שבמצרים כשר
– מצרים" רכב "ויקח... הפסוק מן – מכאן ב) אחרים.
ה'" דבר את ה"ירא הבהמות, לקיחת של המאורע מן
בעת  ה' עליו שהביא בעונש חייב היה המצרים מבין

("הרוג" סוף ים נתינת 23קריעת של זה מעשה בגלל ,(
בגלל  לו הגיע לא המיתה עונש כלומר, הבהמות.
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ופס"ז  באבער, תנחומא כאן. בתנחומא אבל שבגוים. דרש"י): כת"י
וארא  בבעה"ט* וכ"ה (שם). סופרים במס' הבחיי גריס (וכן שם וארא
שהרי  – ברש"י) (עכ"פ הנכונה הגירסא כ"ה ולכאורה שבמצרים. שם):
הובא  רש"י מפרשי בכמה גם אבל במצרים. שהמדובר "מכאן", נלמד
מ"שבמצרים" שינה הזעצער שהבחור מסתבר ואין (וכיו"ב). "שבגוים"
מ"שבגוים" בשינוי (משא"כ בזה? "תיקן" מה  כי – ל"שבגוים"

כמובן). ל"שבמצרים",
ס"ב.12) סרפ"ה חאו"ח (ואדה"ז) שו"ע
ובכ"מ.13) ח. ג, בראשית פרש"י
(יטֿכ).14) ובפרש"י כ שם, טז. יב, לך
ו.15) מז, שם ובפרש"י. יח מה, ויגש
ויגש.16) ס"פ
וברש"י)17) ח א, (שמות חדש" מלך ב"ויקם להפירוש ואף

(ו"נתחדשו  חדש" מלך "ויקם ממש"נ הרי – גזירותיו" "שנתחדשו
חידוש. של ענין שהי' מובן גזירותיו")

ח.18) כג,

ט.19) פסוק
שבהערה 20) ע"ז תוס' .22 הערה לקמן .4 שבהערה בספרים ראה

סמ"ע  שם. ש"ך סקנ"ח. יו"ד וב "ח ב"י הי"א. פ"ד רוצח הל' כס"מ .2
סקי"ח. סתכ"ה חו"מ

כ"א 21) סופרים, במס' כן גריס לא שם ע"ז ובתוס' ספט"ו.
"בשעת  תיבות ליתא שלפנינו בירושלמי אבל (שם). קדושין בירושלמי

כאן. לדרך בצידה וכמ"ש מלחמה",
האורה:22) ובלבוש כאן. לדרך וצידה בחיי וראה כאן. בגו"א כדפי'

רדפו. ולאבד ולהרוג לשונאים לבם נהפך עכשיו
הללו 23) הבהמות שכל "מכיון רש"י: דברי המשך פי' שם בלבוש

הוא  הי' משלו בהמה לו שהי' מי כל ספק בלי ה' דבר הירא משל הי'
נהרגו  ולכן ,(43 הערה לקמן (וראה " כו' הרודפים מן ראשון בעצמו
המשך  מפשטות אבל – הקודמת) בהערה (וכנ"ל הרודפים מן להיותם
משמע, – " כו' רש"א הי' מכאן ה' דבר את הירא "משל – רש"י דברי

"הרוג". – צ"ל בהמתם שנתנו משו"ז שרק

.(ef dln dxqg i"zkae) i"etca d"kc oiivne ,"miebay" :(`"lyz ,i"`) dycg d`veda la` (*

glya zyxt zegiy ihewlfh jxk
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הפסוק  אומרים 1על בחור..." רכב מאות שש "ויקח

במכילתא  פרעה 2חז"ל השתמש בהן שה"בהמות" ,
הירא  שהניס ה"מקנה מן היו רכב" מאות "שש לצורך
טוב  אומר, שמעון רבי היה ו"מכאן ה'", דבר את

מוחו". את רצוץ שבנחשים טוב הרוג, שבגויים

הייתכן  זה: מאמר על הנשאלת השאלה ידועה
ה"טוב  את אפילו להרוג מצווה שהתורה לומר,

והיושר  הצדק מן ההיפך זה האין – ?3שבגויים"

רבים  תירוצים נאמרו זו קושיה יוזכרו 4על (שחלקם
נגד  ישראל גדולי שנהלו בויכוחים במיוחד בהמשך),

רבי  של בויכוחים (החל הדורות במשך ישראל שונאי
דורותינו  ועד התוספות, בעלי מגדולי מפריז, יחיאל

האחרונים).

.·
Ì‰ÈÏÚ È˘Â˜‰Â ,‰Ê ÔÈÚ· È"˘¯ È¯·„

הוא  זה. פסוק על לתורה בפירושו מתעכב רש"י גם
מצרים" רכב "וכל המילים את ומסביר 5מצטט ,6

תאמר  אם הללו? הבהמות היו "ומהיכן (כבמכילתא):

נאמר  הרי מצרים, ואם 7משל מצרים, מקנה כל וימת
נאמר  והלא ישראל משל עמנו,8תאמר ילך מקננו וגם

ה' דבר את מהירא היו, מי רבי 9משל היה מכאן .

כשר  אומר, שבנחשים 11שבמצרים 10שמעון טוב הרוג,
מוחו". את רצוץ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ז.1) יד, פרשתנו
שם 2) יל"ש כ. וארא באבער תנחומא (ח). כאן בתנחומא ועד"ז כאן.

"טוב  נשמט – דלקמן – ירושלמי דפוסי ובכמה שם (אבל קפו רמז
ב  (כו, ע"ז ובתוס' ועוד. הצענזאר). מפני זהו ואולי – הרוג"! ָשבגוים
נוסחאות  שינויי וראה הי"א). (פ"ד קידושין בירושלמי כן גריס ולא) ד"ה

שם.
לדרך 3) וצידה האורה* לבוש רע"ב, ראה – ההלכה ע"ד וגם

וש"נ. כאן. בפירש"י
באוצר 4) (סי"ט). וארא לפ' מילואים שלמה בתורה הובאו מהם כמה

ועוד. (אייזנשטיין). הוויכוחים
רש"י 5) וראה שם. ויל"ש באבער תנחומא בתנחומא, (וכן במכילתא

"ויקח  התיבות על היא " כו' הבהמות היו מי "משל הקושיא י) ט, וארא
"וכל  על רק ו)מקשה (משנה שרש"י ומה ." גו' בחור רכב מאות שש
מי  "משל קשה " גו' רכב מאות ב"שש גם שלכאו' אף – מצרים" רכב

לומר: יש – " כו' הבהמות היו
(כמובן  האומות מתגרי שקנו לומר אפשר " גו' רכב מאות ב"שש
ועוד); נז. מא, מקץ כה. לז, בראשית גם וראה עמהם. דסחרו בפשטות
ריבוי  שהי' שעכצ"ל ועוד מצרים, דמדגיש מצרים" רכב "וכל משא"כ
(פרשתנו  אחריהם" נוסע "מצרים כשראו בנ"י יראו למה דאל"כ, – מופלג
(בא  " גו' רב ערב וגם מטף לבד גו' אלף מאות "שש היו והרי י), שם,
(ראה  רגלי ולא רוכבים, היו המצריים שכל את"ל ובפרט לזֿלח)? יב,
ראה  אבל א. טו, (וברש"י). כח שם, ובפרש"י. כה שם, כג. יד, לקמן
קצת. באו"א טוב דבק וראה הבאה, הערה גם וראה ט). פסוק כאן ראב"ע
– שבמכילתא הג' בבא רש"י השמיט למה בפשטות מתורץ ובזה
אין  הפשט, ע"ד כי – כו'"** נאמר כבר והלא היו פרעה משל "וא"ת

לומר (ולהעיר מסתבר פרעה של כ"כ בהמות ריבוי שהי' בקס"ד אפילו
כו). י, שם ו. ה, מ"א יז. מז, מויגש

וי"ל 6) הרכב". שאר כל ועמהם – מצרים רכב "וכל שמפרש לאחרי
כאן) טוב שכל ומדרש טוב) (לקח (כבפס"ז הפי' לשלול בזה דכוונתו
וכדמשמע  אחרים, ממקומות אלא ממצרים הי' לא בחור" דה"רכב
מצרים" רכב "וכל דמש"נ פרש"י לכן – מצרים" רכב "וכל ממש"נ
בחור" רכב מאות ה"שש גם אבל הרכב", שאר כל "ועמהם פירושו

ממצרים***. היו שלפנ"ז
הללו" הבהמות היו "ומהיכן הקושיא מביא שרש"י מה מובן ועפ"ז
היו  "מהיכן לשאול מקום אין הנ"ל פרש"י בלי הנ"ל: שמפרש לאחרי רק
העולם, מאומות שקנו לומר אפשר שהרי ," גו' מאות ה"שש על " כו'
"וכל  על (רק) שמקשה שם, טוב בשכל (וראה הקודמת בהערה וכנ"ל
ה"שש  דגם הנ"ל ע"פ אבל במצרים"); הרכב הי' "ומהיכן – מצרים רכב
היו  "ומהיכן עליהם גם קשה שוב הרי – ממצרים היו " גו' מאות

הקודמת. שבהערה טוב דבק וראה הללו". הבהמות
ו.7) ט, וארא
כו.8) י, בא
הזכרון 9) וס' רא"ם י. שם, רש"י וראה כ. שם, וארא הכתוב ל'

כאן. בפרש"י
דרש"י):10) שני בדפוס וכן מקומות. בכמה (וכן שלפנינו במכילתא

כאן, דרשב"י מכילתא הי"א), (פ"ד קדושין בירושלמי**** אבל טוב.
ט, וארא פס"ז ה'), דבר את הירא (עה"פ והזהיר ס' שם, באבער תנחומא
ב  כו, (ע"ז התוס' גירסת הוא (וכן כאן הגדול ומדרש כאן), (משא"כ כ

.34 הערה לקמן וראה כשר. (ספט"ו)): סופרים במס' ולא) ד"ה
וכמה 11) שני בדפוס וכן מקומות. בכמה (וכן שלפנינו במכילתא

.o`k eyexit ly meiqde dlgzdd ehinyd (f"g`l t"nke .a"kxz `yx`ee) miyexit xve`a qtcpda (*
`a lirl d`xe) ewl `l drxt zenday xnel mewn yi hytd c"r mb ik ,epi` la` ± "mixvn lyn z"`" y"na (hytd c"r) llkp dfc ,xnel xyt` 'id 'e`kl (**

.'ek eilr mev :bi ,e `x`e i"yxtn xirdle 52 dxrd onwl d`xe .(hk ,ai `a i"yxt) 'id xeka drxt mby s` ,zexeka zkna dwl `l drxty enke ,(dk ,i
likyna `aed) i"gp .aeh wac .`"eb) i"yx iyxtna y"nke ,mdl milth eidy xnelk ," 'ek mdnre" i"yx wiicn okle "xega akx" eidy iptn ± r"ta ehxtpy dne (***

.o`k (cere .(cecl
."mixvn akx lke" lr mb "gwie" zaiz i`w zehytac ,dfl sqep) la` ± "migewldn mdy `l 'ek mnvrn ekld" mdy " 'ek lk mdnre"a i"yx zpeekc 'k m"`xa

.a"eike "ekld mdnre" l"lede ,i"yxta xqg xwird df 'itl (ixd ± my i"gp d`xe
.my b"deyae 42 dxrd onwl d`x ± "migewldn" md mby dxizq f"i` ± aehd mpevxn ekldc m"`xdl 'i`x ied "bexd mixvnay xyk" y"x `"ynnc ,cecl likyna y"ne

***.l"pk ,ef `aa dhnyp inlyexi iqetc dnka (*
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שהוא  העובדה עצם בגלל אלא ישראל, נגד מלחמתו
"שעת  לפני עוד רעה, בכוונה לפרעה הבהמות את נתן

המלחמה".

.„
ÌÈ‡˘ ÈÙÓ ,ÌÈÏ·˜˙Ó ÌÈ‡ ÌÈ·¯ ÌÈˆÂ¯È˙

˙ÂË˘Ù· ÌÈ·ÂÓ
לצורך  "ויקח" של זה מאורע שגם נאמר אם גם
"בשעת  של בכוונה נכלל המאוחרת המלחמה

לומר  התכוון שרש"י לומר, אפשר אי עדיין מלחמה",
הבא: החשוב הטעם בגלל הרוג", מלחמה ש"בשעת

החמש", "בן למען גם פירושו את רש"י כתב כאמור,
של  פשוטו להבנת שנחוץ מה כל בפירושו נכלל ולכן

רש"י  התכוון אם ולפיכך ובהירה, פשוטה בדרך מקרא
אלו  מילים אומר היה הוא הרוג", מלחמה ל"בשעת

את  שיחפש החמש", "בן על מסתמך היה ולא בפירוש,
לפי  כאשר ובמיוחד סופרים, במסכת רש"י... כוונת

בענין. עיקרי תנאי היא מלחמה" "שעת זה פירוש

לפי  גם רש"י דברי את להבין קשה  זו, מסיבה

אח  –תירוצים שונים בספרים המוצעים רים

איננה  שמעון רבי של הכלל משמעות א) [לדוגמא

אפילו  אלא: "הרוג", לעונש ראוי שבמצרים" שה"כשר
בענישת  דנים כאשר "הרוג": אומר שבמצרים" ה"כשר

מוכן  שבמצרים" ה"כשר גם אז ברצח, המואשם חוטא
ללא  בלבד, השערות סמך על ("הרוג") למוות לשפטו

הנאשם  של זכויותיו חיפוש וללא מדוקדקת .24חקירה
והצילו  העדה... "ושפטו נאמר יהודים אצל ואילו

לחפש 25העדה" וחובה וכו', והתראה עדים דרושים ,
הנדון. של זכויותיו את

המשך  על כהסבר גוזמא, בדרך נאמר שהמאמר ב)
במסכת  מובא שהוא (כפי שמעון רבי של מאמרו

ֿ 26סופרים  חס כשפים"; בעלת שבנשים "הכשירה (
ובמיוחד  ולאה, רחל רבקה שרה בת על לומר ושלום

אלא  כשפים"! "בעלת שהיא שבהן", "הכשירה על
שיש  הזהירות את להדגיש כדי בגוזמא נאמר שהמאמר

שבנשים" ה"כשירה לגבי אפילו לכך 27לנקוט בדומה ,
זוהי  אלא לפשט, הרוג" שבמצרים ב"כשר הכוונה אין

עליהם. לסמוך אין כמה עד מוגזמת, הדגשה

רבות  צרות היהודים סבלו שמעון רבי בתקופת ג)
במאמרו  שמעון רבי התכוון ואליהם ישראל, משונאי

גלויה  שנאה שהראו כיוון הרוג", שבמצרים "כשר
המלא  לאחרֿמכן, מיד המוזכר כ"נחש" ישראל, כלפי

לא  ואפילו הגויים, לכל מתכוון הוא אין אך בארס.
חז"ל  מאמרי כמה ישנם לכך: הוכחה למצריים.

ואף  המצריים, על הקב"ה של רחמנותו את המדגישים
גר  כי מצרי תתעב "לא בציווי הדבר בולט מכך יותר

בארצו" –28היית [

באופן  מובנים אינם להם ודומים אלה פירושים

"כשר  רש"י שאומר המילים ממשמעות פשוט
להוסיף  רש"י צריך היה כך ואם הרוג", שבמצרים

שבמצרים  ב"כשר כוונתו את להסביר כדי מילים
הרוג".

מילים  מצטט אלא זאת, עושה אינו שרש"י וכיוון
הכרחי  במכילתא, שמעון רבי מדברי בלבד אלו ספורות

ממילים  פשוט באופן מובנת המאמר שכוונת לומר,
לתרץ  כדי דבר להוסיף צריך אינו ורש"י עצמן, אלו

חמש". ל"בן לא אפילו זה, קושי

.‰
˙ÂÈ˘Â˜‰ ˜ÂÊÈÁ

נובעת לעיל האמור בענין מכל ביותר עזה תמיהה

ונסביר  צדדיו, לכל ונסבירו רש"י את שנתרץ נניח, זה:
באופן  הרוג" שבמצרים "כשר המאמר מובן כיצד

כיצד  שני: מצד קשה יהיה אז החמש", ל"בן פשוט
בחיפוש  התייגעו הדורות במשך ישראל שגדולי ייתכן

רש"י  של בהסבר הסתפקו ולא לקושיה, תירוץ אחר
החמש"? ל"בן

בן  לשאלת לענות איננה כאן שהכוונה ברור, שהרי
ההסבר  איננו אך להבנתו, המתאים בהסבר החמש

כאשר  רק הנ"ל בספרים ימצא הוא אותו אשר האמיתי,
לפי  לא החמש" "בן את מלמד שרש"י לומר, אין יגדל.

להסבר  כאן מתכוון שרש"י ברור אלא האמת,
להוסיף  צריך אינו שרש"י כך, כל פשוט אשר האמיתי,

מצד  חמש". "בן לצורך אפילו המכילתא, לשון על דבר
הויכוחים  מן ויכוח בשום זה בהסבר השתמשו לא שני,

הנ"ל.
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בספר 24) נדפס – הלוי שלמה ודון אברבנאל שמואל דון בוויכוח
שם). חו"מ בסמ"ע והובא .4 שבהערה בס' (נעתק יהודה שבט

ועוד.25) א. כו, ר"ה ראה כדֿכה. לה, מסעי

ועוד.26) שם. קדושין בירושלמי וכן שם.
שם.27) קדושין לירושלמי משה פני ראה
כאן.28) גו"א גם וראה
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.Â
È"˘¯ ÔÂ˘Ï· ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜

להבין: יש כן

פירוש  אלא הלכה, ספר איננו רש"י פירוש א)
בדברי  הפסוק פשט להבנת צורך ומה הפסוקים. לפשט
לענות  כדי – אומר..."? שמעון רבי היה "מכאן רש"י
מספקת  הללו" הבהמות היו "מהיכן השאלה על
מכך. ביותר צורך ואין ה'", דבר את "מהירא התשובה

דבר  את ה"ירא שגם להדגיש צריך רש"י אם אף ב)
כיצד  השאלה, על לענות כדי כראוי, התנהג לא ה'"
לניהול  בהמותיו את יתן ה'" דבר את ש"ירא ייתכן
לומר  יש מה לשם מובן: לא עדיין ישראל, נגד מלחמה

"הרוג"? של לעונש ראוי שהוא

מוחו, את רצוץ שבנחשים "טוב להמשך ג)
הפסוק  להסבר קשר שום אין ?29לכאורה,

"מכאן", של הלימוד בדרך צורך יש מה לשם ד)
מוחו  את רצוץ שבנחשים שמקרא 30ש"טוב בעוד ,"

הכתוב  דיבר ישופך 31מלא הוא בינך... אשית "ואיבה :
?32ראש 

.Ê
È"˘¯ ÔÂ˘Ï· ÌÈ˜ÂÈ„

רש"י: בדברי נוספים דיוקים ישנם וכן

המאמר  בעל שם את גם רש"י מציין מה לשם א)
שמעון  רבי את 33– רש"י מציין פעמים, מספר כאמור ?

לפירושו. הסבר מוסיף הדבר כאשר רק האומר, שם

משתמש  הוא שבמצרים" "כשר על מדוע ב)
את  "רצוץ – שבנחשים" "טוב ועל "הרוג", בביטוי

?34מוחו"

לומר, רש"י היה צריך "רצוץ" במילה בשימוש ג)

ראשו" את "רצוץ ללשון 35לכאורה, בהתאם ,
לויתן" ראשי "רצצת ראש" ישופך "הוא ?36הפסוקים:

שמעון  רבי היה "מכאן הדיוק משמעות מהי ד)
גם  זאת ללמוד שניתן האפשרות, את השולל אומר...",

אחר? ממקום

.Á
,¯˙ÂÈ ‰ÓÈ‡˙Ó ÌÈ¯ÙÂÒ ˙ÎÒÓ· ‡Ò¯È‚‰

Ë˘ÙÏ ,‰¯Â‡ÎÏ
כללית  שאלה להקדים צריך זה, ענין להסביר כדי

זה: רש"י פירוש על לשאול שניתן

הגירסא  מקרא של לפשוטו מתאימה לכאורה,
בשעת  שבעכו"ם "הטוב – סופרים במסכת המובאת
נגד  להילחם כדי באו שהמצרים כיון הרוג": מלחמה
של  באופן היה הקב"ה עלֿידי עונשם וגם ישראל,

בפסוק  כנאמר "ה'37"מלחמה", לכם...", ילחם ה' :
נלחמים  שכאשר חמש" "בן גם מבין להם...", נלחם
האויב. שבצד ב"כשרים" להבחין אפשר אי אויב נגד

שמצטט  הגירסא מן יותר "חלקה" זו גירסא כך, אם
"כשר  סתמי באופן כתוב שבה ממכילתא, רש"י
לכל  היא הכוונה א) בה: אשר הרוג", שבמצרים
הצדק  מן ההיפך שהוא דבר מצב, ולכל תקופה
עונש  הגיע ה'", דבר את של"ירא מודגש ב) והיושר.
לעיל  (כאמור לפרעה בהמותיו את שנתן מפני רק מוות

ג')? בסעיף

לפי  כלל: שאלה זאת אין דבר של לאמיתו אך
המצרים  ואיבוד יםֿסוף קריעת שנס מובן, הפשט
ישראל  אחר רדפו שהמצרים מפני רק בא לא הרודפים,

בפסוקים  לפניֿכן כתוב שהרי בם, להלחם ,38כדי
ורדף...", פרעה לב את "וחזקתי למשה: אמר שהקב"ה

לאחרֿמכן  בפסוק פרעה...39וכך לב את ה' "ויחזק
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כו'.29) אגב אלא לה דייק מהכא לאו כאן: רא"ם וראה
(וראה 30) לה" דייק מהכא ד"לאו הקודמת שבהערה רא"ם ראה

כאן. ולבוש גו"א ראה אבל – הדרש) ע"ד כאן ריב"א
טו.31) ג, בראשית
גם 32) לסמוך דאין ," כו' שבנחשים "טוב הוא דהחידוש לומר ואין

ירושלמי  משה פני כאן. ולבוש גו"א (ראה תרבות בן שהוא נחש על
ג  אשית "ואיבה בפסוק גם שהרי – שם) ראש"קדושין ישופך הוא ו'

"זרעך". בכלל כולם והרי הנחשים, כל על – סתמי באופן נאמר
אבל 33) ישמעאל. ר' דרש"י): שני בדפוס (וכן שבריב"א רש"י בל'

ושם: מתנחומא. (לבד 2 שבהערה במקומות וכן רש"י, דפוסי בשאר
(וכן  ועוד כאן. פס"ז כ. ט, וארא טוב ושכל פס"ז כו'). אמרו מכאן

יוחאי). בן – (סתם שמעון ר' – הוא שם) סופרים ומס' בירושלמי
הרי 34) – הקודמת) שבהערה המקומות (ושאר במכילתא שכ"ה ואף

שאינם  רז"ל של לשונות בפירושו מעתיק אינו רש"י כמ"פ, כמדובר
בלשון  משנה גם (ולפעמים אתר על הכתובים ופירוש לפשש"מ שייכים
ובמילא  כמ"פ), כמדובר לפשש"מ, שיתאים הכתוב בלשון אפילו או רז"ל

כאן. הכתובים לפירוש שייך מוחו" את "רצוץ שהלשון מובן
(10 הערה לעיל (ראה שבמצרים" "כשר בהגירסא בוחר שרש"י ומה
וראוי  "כשר" שהמצרי דאף לרמז דבא י"ל, – "טוב" כ' שבנחש אף –
לקמן  וראה כאן. גו"א ראה "הרוג". – בכ"ז גר, ממנו) שיהי' (או להיות

.55 הערה
שם.35) וארא טוב שכל כבמדרש
שם.36) בירושלמי נוסחאות שינויי וראה יד. עד, תהלים
כה.37) שם, יד. יד, פרשתנו
ד.38) שם,
ח.39) שם,
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שהוא  העובדה עצם בגלל אלא ישראל, נגד מלחמתו
"שעת  לפני עוד רעה, בכוונה לפרעה הבהמות את נתן

המלחמה".

.„
ÌÈ‡˘ ÈÙÓ ,ÌÈÏ·˜˙Ó ÌÈ‡ ÌÈ·¯ ÌÈˆÂ¯È˙

˙ÂË˘Ù· ÌÈ·ÂÓ
לצורך  "ויקח" של זה מאורע שגם נאמר אם גם
"בשעת  של בכוונה נכלל המאוחרת המלחמה

לומר  התכוון שרש"י לומר, אפשר אי עדיין מלחמה",
הבא: החשוב הטעם בגלל הרוג", מלחמה ש"בשעת

החמש", "בן למען גם פירושו את רש"י כתב כאמור,
של  פשוטו להבנת שנחוץ מה כל בפירושו נכלל ולכן

רש"י  התכוון אם ולפיכך ובהירה, פשוטה בדרך מקרא
אלו  מילים אומר היה הוא הרוג", מלחמה ל"בשעת

את  שיחפש החמש", "בן על מסתמך היה ולא בפירוש,
לפי  כאשר ובמיוחד סופרים, במסכת רש"י... כוונת

בענין. עיקרי תנאי היא מלחמה" "שעת זה פירוש

לפי  גם רש"י דברי את להבין קשה  זו, מסיבה

אח  –תירוצים שונים בספרים המוצעים רים

איננה  שמעון רבי של הכלל משמעות א) [לדוגמא

אפילו  אלא: "הרוג", לעונש ראוי שבמצרים" שה"כשר
בענישת  דנים כאשר "הרוג": אומר שבמצרים" ה"כשר

מוכן  שבמצרים" ה"כשר גם אז ברצח, המואשם חוטא
ללא  בלבד, השערות סמך על ("הרוג") למוות לשפטו

הנאשם  של זכויותיו חיפוש וללא מדוקדקת .24חקירה
והצילו  העדה... "ושפטו נאמר יהודים אצל ואילו

לחפש 25העדה" וחובה וכו', והתראה עדים דרושים ,
הנדון. של זכויותיו את

המשך  על כהסבר גוזמא, בדרך נאמר שהמאמר ב)
במסכת  מובא שהוא (כפי שמעון רבי של מאמרו

ֿ 26סופרים  חס כשפים"; בעלת שבנשים "הכשירה (
ובמיוחד  ולאה, רחל רבקה שרה בת על לומר ושלום

אלא  כשפים"! "בעלת שהיא שבהן", "הכשירה על
שיש  הזהירות את להדגיש כדי בגוזמא נאמר שהמאמר

שבנשים" ה"כשירה לגבי אפילו לכך 27לנקוט בדומה ,
זוהי  אלא לפשט, הרוג" שבמצרים ב"כשר הכוונה אין

עליהם. לסמוך אין כמה עד מוגזמת, הדגשה

רבות  צרות היהודים סבלו שמעון רבי בתקופת ג)
במאמרו  שמעון רבי התכוון ואליהם ישראל, משונאי

גלויה  שנאה שהראו כיוון הרוג", שבמצרים "כשר
המלא  לאחרֿמכן, מיד המוזכר כ"נחש" ישראל, כלפי

לא  ואפילו הגויים, לכל מתכוון הוא אין אך בארס.
חז"ל  מאמרי כמה ישנם לכך: הוכחה למצריים.

ואף  המצריים, על הקב"ה של רחמנותו את המדגישים
גר  כי מצרי תתעב "לא בציווי הדבר בולט מכך יותר

בארצו" –28היית [

באופן  מובנים אינם להם ודומים אלה פירושים

"כשר  רש"י שאומר המילים ממשמעות פשוט
להוסיף  רש"י צריך היה כך ואם הרוג", שבמצרים

שבמצרים  ב"כשר כוונתו את להסביר כדי מילים
הרוג".

מילים  מצטט אלא זאת, עושה אינו שרש"י וכיוון
הכרחי  במכילתא, שמעון רבי מדברי בלבד אלו ספורות

ממילים  פשוט באופן מובנת המאמר שכוונת לומר,
לתרץ  כדי דבר להוסיף צריך אינו ורש"י עצמן, אלו

חמש". ל"בן לא אפילו זה, קושי

.‰
˙ÂÈ˘Â˜‰ ˜ÂÊÈÁ

נובעת לעיל האמור בענין מכל ביותר עזה תמיהה

ונסביר  צדדיו, לכל ונסבירו רש"י את שנתרץ נניח, זה:
באופן  הרוג" שבמצרים "כשר המאמר מובן כיצד

כיצד  שני: מצד קשה יהיה אז החמש", ל"בן פשוט
בחיפוש  התייגעו הדורות במשך ישראל שגדולי ייתכן

רש"י  של בהסבר הסתפקו ולא לקושיה, תירוץ אחר
החמש"? ל"בן

בן  לשאלת לענות איננה כאן שהכוונה ברור, שהרי
ההסבר  איננו אך להבנתו, המתאים בהסבר החמש

כאשר  רק הנ"ל בספרים ימצא הוא אותו אשר האמיתי,
לפי  לא החמש" "בן את מלמד שרש"י לומר, אין יגדל.

להסבר  כאן מתכוון שרש"י ברור אלא האמת,
להוסיף  צריך אינו שרש"י כך, כל פשוט אשר האמיתי,

מצד  חמש". "בן לצורך אפילו המכילתא, לשון על דבר
הויכוחים  מן ויכוח בשום זה בהסבר השתמשו לא שני,

הנ"ל.
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בספר 24) נדפס – הלוי שלמה ודון אברבנאל שמואל דון בוויכוח
שם). חו"מ בסמ"ע והובא .4 שבהערה בס' (נעתק יהודה שבט

ועוד.25) א. כו, ר"ה ראה כדֿכה. לה, מסעי

ועוד.26) שם. קדושין בירושלמי וכן שם.
שם.27) קדושין לירושלמי משה פני ראה
כאן.28) גו"א גם וראה
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חיזק  שהקב"ה מכך נבעה שהרדיפה וכיוון וירדף...",
מג  לא פרעה, לב עונש!את כך על זה 40יע היה אלא,

המצרים, על ה' שהביא הקודמות המכות לכל המשך

כה  שנים במשך ישראל את ושעבדם הציקם על
ולסיום 41רבות  את 42, ה' הביא האלה, המכות כל

שבעקבותיו  יםֿסוף, קריעת נס – ביותר הגדול העונש
אחד". עד בהם נשאר "לא

שבמסכת  הגירסא את לצטט יכול רש"י אין לפיכך

אפילו  להרוג צריך מלחמה" "בשעת ש(רק) סופרים,
איננה  הפסוק שכוונת כיוון שבעכו"ם", ה"טוב את

הסיבה  היתה בישראל ומלחמתם מצרים שרדיפת
סוף. בים לטביעתם

.Ë
"...‰È‰ Ô‡ÎÓ" È"˘¯ È¯·„ ÌÈ·ÂÓ ‰Ê ÈÙÏ

היה  "מכאן לומר רש"י צריך מדוע מובן זה לפי

הלכות: ספר זה שאין למרות אומר...", שמעון רבי
בהמותיו  את נתן ה'" דבר את שה"ירא רש"י מדברי

יםֿסוף  קריעת בעת היו הם שגם מובן, ואף 43לפרעה, ,

הסבר  אפוא, ונדרש, המצרים, שאר עם נענשו :44הם
יםֿסוף  בקריעת טבע ה'" דבר את שה"ירא ייתכן כיצד

בפסוקים 45כמו  כנאמר "ירא...", היה שלא "לא 46מי :

בהמותיו? את שנתן מפני רק אחד", עד בהם נשאר

לשם  רדיפתם בגלל היתה שטביעתם נאמר (אם

עונש, להם מגיע מדוע מובן היה בישראל, מלחמה

זאת  להסביר צריך היה לא שלא 47ורש"י כיוון אך ,
מדוע  להבין קשה לטביעתם, הסיבה היתה רדיפתם

ה'"). דבר את "ירא שהיה מי גם נענש

סדום  בענין למד כבר החמש" "בן כאשר ובמיוחד,

צדיקים,48ועמורה  (תשעה) עשרה רק שם נמצאו שלו ,

כל  על מגינה היתה וזכותם ניצולים, בעצמם הם היו
שה"ירא  די לא ההיפך: בדיוק אירע וכאן עירם, יושבי

האחרים  המצרים את והציל הגן לא ה'" דבר את

הו  אף אלא ניצל.מכליה, לא עצמו א

"מכאן... שמעון רבי מאמר את רש"י מצטט לפיכך

להסביר  כדי שבנחשים...", טוב הרוג, שבמצרים כשר
בהמותיו  את שנתן כך על רק נענש לא שה"ירא"

מוכיח  ה"ירא" של הכבד שהעונש אלא לפרעה,

לישראל, שנאה של תוצאה היא הבהמות שנתינת
המצרים  לכל כנחש,49המשותפת כזו, ארסית שנאה ,

הרבה, כלֿכך לישראל להציק המצרים כל את שהניעה
גם  כולם, על נגזר זאת בגלל ואשר רב, כה זמן ובמשך

עד  בהם נשאר "לא – "הרוג" של עונש ה"ירא", על

אחד".

.È
"Ô‡ÎÓ" ÏÚ ‰˘‚„‰‰

שבמצרים  כשר "מכאן... ההדגשה גם מובנת כך

הוכחה  אין יםֿסוף שבקריעת לעונש שעד כיון הרוג",

שנאה  היו ה'" דבר את ה"ירא אצל שגם ברורה
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(4066 ס"ע ח"ו  [המתורגם ] לקו"ש וראה ג. ז, וארא מפרש"י להעיר
ואילך.

אותם 41) לוקים כך כו' שאלו שכשם כה): (יד, לקמן פרש"י ראה
בעשר  – אנכי "דן יד): (טו, לך מפרש"י להעיר אבל במצרים. שנשארו

מכות".
הי'42) דקרי"ס וש"נ) ואילך. 131 (ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה

עיי"ש. דיצי"מ, הגמר
פרש"י 43) ע"פ יותר ויובן .(23 הערה לעיל (נעתק כאן בלבוש כמ"ש

עמכם  אשוה אני כו' בדברים "משכם – עמו" ד"לקח ו) (פסוק לעיל
ע"י  כזה באופן היתה הבהמות לקיחת שגם מובן ומזה ," כו' בחלק
פעולת  – כפשוטו הוא כאן ב"ויקח" שהפירוש [אף בדברים"* ש"משכם
שנתנו  רק ש(לא פשוט ובמילא – "רכב"] על קאי שהרי – הלקיחה
לעיל  (פרש"י שהשאילום" ממונם "בשביל רדפו הם גם אלא) בהמתם,

ה'). פסוק
שהרי  במצרים, נשארו " ה' דבר את ש"הירא אפ"ל זה לולי (אבל

ד) יד, (שלח ממש"נ וכדמוכח במצרים, אומה נשארה קרי"ס לאחרי גם
כה. יד, לקמן  פרש"י יב. לב, תשא (וראה מצרימה" ונשובה ראש "נתנה

לצבא). יוצאה האומה כל שלא הדברים בפשטות גם וכמובן ועוד),
כאן.44) בלבוש מ"ש וע"ד
אבן).45) כמו (ד"ה ה טו, לקמן פרש"י וראה – המיתה בענין
כח.46) יד,
הלכו 47) "שלא דאפ"ל כ' שם בלבוש – כאן. לדרך צידה וראה

"כשר  רש"י מביא ולכן ," כו' פרעה לכבוד הלכו רק ישראל את להרוג
עכשיו  כו' יודע כו' לבות כל הבוחן הש"י "ודאי כלומר הרוג", שבמצרים
המבואר  על (נוסף אבל – " כו' רדפו ולאבד ולהרוג לשונאים לבם נהפך
אחרי  שרדפו משום (לא שנהרגו היא רש"י דכוונת ,23 ובהערה ס"ג לעיל
ו) (פסוק לעיל מפרש"י הרי) – לפרעה בהמתם שנתנו משום כ"א) בנ"י,

.43 הערה וכנ"ל הטוב, מרצונם שהלכו מוכח
ואילך.48) כג יח, וירא
(49." כו' לשונאים לבם נהפך ד"עכשיו בלבוש כמ"ש רק ולא

"mdly zendad lk gwl jlnd qpe`ac `l` eid mixyk mlerl `nlic" (47 dxrday yeald ziiyew oke) o`k cecl likynd ziiyew zehyta zvxezn dfae (*
i"r 'id dgiwld ote`c lirl i"yxt xak ik ± [mnvrn drxtl mznda epzp `l i"pay heyt ixdy ± "eid l`xyi lyn z"`e" c"qd ok yxtl jixv k"ry hxtae]

."mixaca mkyn"y
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להם  שיגיע כזאת, גדולה במידה ישראל כלפי ורשעות
כדלהלן: המצרים, כלשאר "הרוג", העונש כך על

(חוץ  במכות האחרים לבין ה"ירא" בין הבחנה אי
היה 51וברד 50מדבר  לא שהוא הוכחה מהווה אינו ,(

זה  היה שלא כיוון לישראל, בשנאתו מהאחרים שונה
מוות  של ביותר החמור במדה 52העונש צורך היה ולא ,

לבוא  יכולות אלה מכות רשעות, של ביותר גדולה
דבר  את ל"ירא שהיתה יותר קטנה רשעות על כעונש

למכות  ראוי היה בגללה ואשר .53ה'",

מוות  עונש שהיא בכורות, מכת לגבי אפילו
לפניֿכן  רש"י הסביר כבר בני 54("הרוג"), לקו "למה :

ושמחים  בהם משעבדים היו הם שאף השפחות
קטן  חלק על רק החל מיתה עונש גם כלומר, בצרתם".
הרשעות  בגלל ניתן איננו הבכורות, על המשפחה, מן
השפחות" "בני גם נכללו ולכן המצרים, של המלאה

זו. במכה

בקריעת  המצרים שכליית מזה – "מכאן" רק
אחד" עד בהם נשאר "לא של באופן היתה ,55יםֿסוף

שבמצרים") ("כשר ה'" דבר את של"ירא הוכחה יש
באופן  ישראל כלפי ושנאה רשעות היו דור שבאותו

כשאר "הרוג".מלא של העונש עליו חל ולכן המצרים,

.‡È
·ÂË" È·‚Ï ˙Â¯Â„‰ ÏÎÏ ÌÈÊÓÂ¯ È"˘¯ È¯·„

"ÌÈ˘Á·˘
הרוג" שבמצרים "כשר רש"י שדברי מובן זה לפי
זה, בפסוק הקושי על לענות כדי כאן המצוטטים
ההוא, שבדור המצרים לגבי בפשטות, אמורים,
ל"כשר" ואפילו שלהם, בפסוק, מדובר שעליהם
שהוזכרה  הסיבה מן "הרוג" של עונש מגיע שבהם,

כשרים  אחרים, דורות של המצרים על ואילו לעיל,
מדבר. רש"י אין ורשעים,

ההתבטאות  מן שאלה: מעורר החמש" "בן אך
זה  שענין משתמע, אומר..." שמעון רבי היה "מכאן

יותר. מאוחרים בדורות אחרת תקופה כל לגבי אמור
שבמצרים  ש"כשר מזה הדורות שאר על ההשלכה מהי

הרוג"? ההוא) (בדור

רבי  של מאמרו המשך  את רש"י מביא לפיכך
הוא  ובכך מוחו", את רצוץ שבנחשים "טוב שמעון

"כשר  של בענין איננה לדורות שהמסקנה רומז
"טוב  של הכלל כאן שנלמד אלא הרוג", שבמצרים

מוחו". את רצוץ שבנחשים

מישהו  יימצא שאם מובן, "מכאן" לכך: בנוסף

"נחש", לכנותו שניתן כזו היא לישראל לרעה שיחסו
ששמשון  לטובה, שמוצאים כפי – בכך ידוע והוא

נחש  שבנחשים..."56נקרא "טוב הכלל: עליו חל –57.

שנהגו  רבים היו ותלמידיו רש"י שבתקופת ולהעיר,
בקינות  גם שמתבטא כפי כ"נחש", ישראל כלפי

ותלמידיו. רש"י שכתבו

.·È
Â˙‡˘ ÏÏ‚· ,˘Á‰ Ï˘ "ÂÁÂÓ ˙‡ ıÂˆ¯"

Ì„‡Ï ˙È„ÈÓ˙‰
"טוב  המאמר שמוסיף החידוש גם מובן זה לפי
"הוא  המפורש הפסוק על מוחו", את רצוץ שבנחשים
ואתה  ראש ישופך "הוא הפסוק מן ראש": ישופך
ב"אתה  תלוי ראש" ש"ישופך יודעים עקב" תשופנו

הוא  כאשר הנחש של "ראשו" ריצוץ – עקב" תשופנו
עקב" תשופנו "ואתה של .58במצב
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י.)50 ט, וארא פרש"י
כ.51) שם, וארא
ח,52) (וארא בפרש"י ועיין מיתה. בה נאמרה לא – ערוב מכת וגם

כ). (שם, הארץ" "תשחת ע"ד שהוא – בהם" משחיתים "והיו יז):
מיתה,53) בזה צ"ל שהי' מפני – וברד דבר במכת לקו שלא ומה

– כו' זאת שבעבור (אלא הארץ מן ותכחד גו' עתה כי טו): (ט, וכמש"נ
שם). פרש"י

ראה  – בהמתם מיתת בהן הי' הרי בפועל דגם ההלכה) (ע"ד וי"ל
שמו"ר (מכילתא, ברמב"ן מרז"ל והובא ג. יז, פרשתנו עה"פ – ויל"ש

חאו"ח  אדה"ז שו"ע להלכה וראה כו'. חייו היא אדם של דבהמתו שם)
השור  דדיני א): (קיב, ב"ק מרשב"א ולהעיר שם). (ממג"א סי"ג סרמ"ח
ס"ע  ח"ו לקו"ש וראה השור. מיתת כך הבעלים דכמיתת נפשות, כדיני

ואילך. 330
השבי"):54) "בכור (לענין כט יב, שם פרש"י גם וראה ה. יא, בא

השבי). בכור עד ד"ה – ה יא, שם פרש"י ראה (אבל כו' שמחין שהיו
יב, שם (פרש"י נהרגו במצרים" והם אחרים "בכורות דגם מזה ולהעיר

כט). שם, יב.

(55," גו' בכור כל הכה ד"וה' בכורות במכת הרמז): (ע"ד וי"ל
מהם  להיות שעתידים כאלה היו לא המוכים שבין לפניו דגלוי אפ"ל
– הרוג" שבמצרים "כשר לבנ"י) (הוראה מכאן ללמוד אא"פ ולכן גרים,
ד"ה' קרי"ס משא"כ ;(34 הערה לעיל (ראה גרים ממנו יהיו אולי שהרי
מלחמת  במקום מצרים עם שלחם – פרש"י) – ("בשבילכם" לכם" ילחם
ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש [וראה כביכול בו"ד מלחמת ובדוגמת בנ"י
להגיד  – יחיד ל' – פרעה" "סוס כג) (יד, הכתוב מדגיש זה שמטעם ,256
(פרש"י  אחד" כסוס אלא המקום לפני חשובין כולם "אין ש(אעפ"כ)
בהם  נשאר ד"לא באופן לחם ובכ"ז כו', להבחין יכולים אין שהם שם)]
גרים) ממנו להיות (וראוי "כשר דגם "מכאן" למדים – אחד" עד

הרוג". שבמצרים
ובפרש"י.56) יז מט, ויחי
פרשתנו 57) ובפרש"י תצא). (ס"פ עמלק מחיית ממצות ולהעיר

[המתורגם] לקו"ש וראה כו'. עולמית בעמלק ואיבה מלחמה (בסופה):
צפע.. יצא נחש משורש "המן המן): (ערך קה"י וראה ואילך. 109 ע' ח"ו

עיי"ש. נחש", משורש הוא ר"ת המן ע"כ עמלק..
כו'.58) מתרגזת שהיא שתראה מיד כאן: בלבוש כמ"ש
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חיזק  שהקב"ה מכך נבעה שהרדיפה וכיוון וירדף...",
מג  לא פרעה, לב עונש!את כך על זה 40יע היה אלא,

המצרים, על ה' שהביא הקודמות המכות לכל המשך

כה  שנים במשך ישראל את ושעבדם הציקם על
ולסיום 41רבות  את 42, ה' הביא האלה, המכות כל

שבעקבותיו  יםֿסוף, קריעת נס – ביותר הגדול העונש
אחד". עד בהם נשאר "לא

שבמסכת  הגירסא את לצטט יכול רש"י אין לפיכך

אפילו  להרוג צריך מלחמה" "בשעת ש(רק) סופרים,
איננה  הפסוק שכוונת כיוון שבעכו"ם", ה"טוב את

הסיבה  היתה בישראל ומלחמתם מצרים שרדיפת
סוף. בים לטביעתם

.Ë
"...‰È‰ Ô‡ÎÓ" È"˘¯ È¯·„ ÌÈ·ÂÓ ‰Ê ÈÙÏ

היה  "מכאן לומר רש"י צריך מדוע מובן זה לפי

הלכות: ספר זה שאין למרות אומר...", שמעון רבי
בהמותיו  את נתן ה'" דבר את שה"ירא רש"י מדברי

יםֿסוף  קריעת בעת היו הם שגם מובן, ואף 43לפרעה, ,

הסבר  אפוא, ונדרש, המצרים, שאר עם נענשו :44הם
יםֿסוף  בקריעת טבע ה'" דבר את שה"ירא ייתכן כיצד

בפסוקים 45כמו  כנאמר "ירא...", היה שלא "לא 46מי :

בהמותיו? את שנתן מפני רק אחד", עד בהם נשאר

לשם  רדיפתם בגלל היתה שטביעתם נאמר (אם

עונש, להם מגיע מדוע מובן היה בישראל, מלחמה

זאת  להסביר צריך היה לא שלא 47ורש"י כיוון אך ,
מדוע  להבין קשה לטביעתם, הסיבה היתה רדיפתם

ה'"). דבר את "ירא שהיה מי גם נענש

סדום  בענין למד כבר החמש" "בן כאשר ובמיוחד,

צדיקים,48ועמורה  (תשעה) עשרה רק שם נמצאו שלו ,

כל  על מגינה היתה וזכותם ניצולים, בעצמם הם היו
שה"ירא  די לא ההיפך: בדיוק אירע וכאן עירם, יושבי

האחרים  המצרים את והציל הגן לא ה'" דבר את

הו  אף אלא ניצל.מכליה, לא עצמו א

"מכאן... שמעון רבי מאמר את רש"י מצטט לפיכך

להסביר  כדי שבנחשים...", טוב הרוג, שבמצרים כשר
בהמותיו  את שנתן כך על רק נענש לא שה"ירא"

מוכיח  ה"ירא" של הכבד שהעונש אלא לפרעה,

לישראל, שנאה של תוצאה היא הבהמות שנתינת
המצרים  לכל כנחש,49המשותפת כזו, ארסית שנאה ,

הרבה, כלֿכך לישראל להציק המצרים כל את שהניעה
גם  כולם, על נגזר זאת בגלל ואשר רב, כה זמן ובמשך

עד  בהם נשאר "לא – "הרוג" של עונש ה"ירא", על

אחד".

.È
"Ô‡ÎÓ" ÏÚ ‰˘‚„‰‰

שבמצרים  כשר "מכאן... ההדגשה גם מובנת כך

הוכחה  אין יםֿסוף שבקריעת לעונש שעד כיון הרוג",

שנאה  היו ה'" דבר את ה"ירא אצל שגם ברורה
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(4066 ס"ע ח"ו  [המתורגם ] לקו"ש וראה ג. ז, וארא מפרש"י להעיר
ואילך.

אותם 41) לוקים כך כו' שאלו שכשם כה): (יד, לקמן פרש"י ראה
בעשר  – אנכי "דן יד): (טו, לך מפרש"י להעיר אבל במצרים. שנשארו

מכות".
הי'42) דקרי"ס וש"נ) ואילך. 131 (ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה

עיי"ש. דיצי"מ, הגמר
פרש"י 43) ע"פ יותר ויובן .(23 הערה לעיל (נעתק כאן בלבוש כמ"ש

עמכם  אשוה אני כו' בדברים "משכם – עמו" ד"לקח ו) (פסוק לעיל
ע"י  כזה באופן היתה הבהמות לקיחת שגם מובן ומזה ," כו' בחלק
פעולת  – כפשוטו הוא כאן ב"ויקח" שהפירוש [אף בדברים"* ש"משכם
שנתנו  רק ש(לא פשוט ובמילא – "רכב"] על קאי שהרי – הלקיחה
לעיל  (פרש"י שהשאילום" ממונם "בשביל רדפו הם גם אלא) בהמתם,

ה'). פסוק
שהרי  במצרים, נשארו " ה' דבר את ש"הירא אפ"ל זה לולי (אבל

ד) יד, (שלח ממש"נ וכדמוכח במצרים, אומה נשארה קרי"ס לאחרי גם
כה. יד, לקמן  פרש"י יב. לב, תשא (וראה מצרימה" ונשובה ראש "נתנה

לצבא). יוצאה האומה כל שלא הדברים בפשטות גם וכמובן ועוד),
כאן.44) בלבוש מ"ש וע"ד
אבן).45) כמו (ד"ה ה טו, לקמן פרש"י וראה – המיתה בענין
כח.46) יד,
הלכו 47) "שלא דאפ"ל כ' שם בלבוש – כאן. לדרך צידה וראה

"כשר  רש"י מביא ולכן ," כו' פרעה לכבוד הלכו רק ישראל את להרוג
עכשיו  כו' יודע כו' לבות כל הבוחן הש"י "ודאי כלומר הרוג", שבמצרים
המבואר  על (נוסף אבל – " כו' רדפו ולאבד ולהרוג לשונאים לבם נהפך
אחרי  שרדפו משום (לא שנהרגו היא רש"י דכוונת ,23 ובהערה ס"ג לעיל
ו) (פסוק לעיל מפרש"י הרי) – לפרעה בהמתם שנתנו משום כ"א) בנ"י,

.43 הערה וכנ"ל הטוב, מרצונם שהלכו מוכח
ואילך.48) כג יח, וירא
(49." כו' לשונאים לבם נהפך ד"עכשיו בלבוש כמ"ש רק ולא

"mdly zendad lk gwl jlnd qpe`ac `l` eid mixyk mlerl `nlic" (47 dxrday yeald ziiyew oke) o`k cecl likynd ziiyew zehyta zvxezn dfae (*
i"r 'id dgiwld ote`c lirl i"yxt xak ik ± [mnvrn drxtl mznda epzp `l i"pay heyt ixdy ± "eid l`xyi lyn z"`e" c"qd ok yxtl jixv k"ry hxtae]

."mixaca mkyn"y
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את  אף להרוג שיש כשם שמעון: רבי מוסיף כך על
לישראל, הארסית שנאתם בגלל שבמצרים הכשרים
לגבי  גם כך ישראל, נגד למלחמה יציאתם בגלל ולא

שהק  בינך נחש, אשית "ואיבה הגזירה את גזר כבר ב"ה
ורק  אדם, על יתנפל שהנחש עד להמתין אין ובין..."
בנחש, מבחינים כאשר מיד אלא ראש", "ישופך אז
הוא  שבנחשים" שה"טוב מפני מוחו", את "רצוץ נאמר
– המסוכן שונאך והוא שבפרשה, שבמצרים ככשר

אשית..." .59"ואיבה

למד  ונמצא ללמד בא זה שרש"י 60בענין מזה :
שבנחשים  "טוב שמעון רבי של מאמרו סוף את מצטט
של  הראשון שחלקו גם יותר ברור מוחו" את רצוץ
הדור  לגבי רק אמור הרוג" שבמצרים "כשר המאמר
כשנאת  היתה לישראל ששנאתם המצרים, של ההוא

אשית..."). ("ואיבה לאדם הנחש

.‚È
"Â˘‡¯" ‡ÏÂ ,"ÂÁÂÓ" :È"˘¯ Ï˘ Â˜ÂÈ„

 ֿ יוצא דור היה אז שדוקא לכך הסיבה באמת מהי
את  ומצטט רש"י מדייק לכך לענות כדי כך? כל דופן
מוחו" את רצוץ שבנחשים "טוב המכילתא לשון

למד): ונמצא ללמד שבא לעיל, (כאמור

היתה  אשית...", "ואיבה הנחש על שהגזירה כשם
ערום..." היה "והנחש מכך 61בגלל שכתוצאה "מוח", -

לשנאת  הסיבה היתה גם כך וכו', הדעת עץ חטא ארע
נתחכמה  "הבה אמר שפרעה בכך לישראל המצרים

דבר 62לו..." ערומים, ויהיו יתחכמו, המצרים שכל -
ישראל. בני של הקשים ולעינויים לשעבוד שגרם

את  "ראשו"): (ולא "מוחו" במילה רש"י רומז לכך
היה  "והנחש בגלל - "מוחו" בגלל לרוצץ צריך הנחש
הענין  נבע וכך אשית...", ל"ואיבה שגרם דבר ערום",
("הבה  מהתחכמותם, הרוג" שבמצרים "כשר של

הקשה; לשעבוד שגרמה לו"), נתחכמה

.„È
¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ï˘ ÂÓ˘ ÔÂÈˆÏ ‰·ÈÒ‰

מנין  ההסבר: על כללית שאלה מתעוררת עדיין אך
שנאתם  בגלל היתה שבמצרים" ה"כשר שהריגת
לכאורה, ייתכן, ישראל, כלפי האישית ורשעותם

גזירה  זו גלויה?63שהיתה סיבה ללא ה', מאת

רבי  - המאמר בעל של שמו את רש"י מציין לפיכך
דקרא" טעמא "דריש תמיד שהוא (=דורש 64שמעון,

כשיטתו. נוהג הוא כאן ואף הפסוק) טעם את

.ÂË
ÁÒÂÏ ‡ÏÂ ,È"˘¯Ï ˜¯ ÌÈ‡˙Ó Ï"‰ ¯·Ò‰‰

ÌÈ¯ÙÂÒ 'ÒÓ·˘
על  שמתעוררים הויכוחים בכל מדוע מובן זה לפי
בהסבר  השתמשו לא לעיל, כמוזכר שמעון, רבי מאמר
מתאים  הוא אך בהחלט, פשוט הוא זה הסבר זה:
רש"י  א) הבאות: הסיבות מפני בלבד, רש"י לפירוש
הפסוק  את רק מקרא", של "פשוטו את רק מסביר
מוסב  רש"י פירוש לפי ולפיכך דבריו, מוסבים שעליו
שמוסבר  אלה על שבמצרים" "כשר בענין המאמר
"טוב  מצוטט רש"י בפירוש ב) זה. בפסוק עליהם
שבמצרים  ל"כשר כהמשך מוחו" את רצוץ שבנחשים
- שבנחשים..." "טוב גם נלמד לכן (ואשר הרוג"
שב"כשר  לכך הוכחה מהווה זה וגם "מכאן"),
ההוא  שבדור למצרים היא הכוונה הרוג" שבמצרים

כדלעיל. בלבד,

מאמרו  מובא שבו הסתמי בנוסח מדובר כאשר אך
סופרים  במסכת שמעון רבי רשב"י 65של "תני וכדומה:

מוחו  את רצוץ שבנחשים טוב הרוג שבעכו"ם... הטוב
להסביר  אפשר אי כשפים", בעלת שבנשים הכשירה
או  מסויים דור לגבי אמורים אינם שהדברים מפני כך,

מסויים  מצרים 66סוג או "גוים", .67של

חלק  גם מובא זה שבנוסח מפני לכך: בנוסף
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כאן.59) גו"א גם ראה
והזהיר 60) ס' כ. ט, לוארא ופס"ז באבער (תנחומא מהגירסא ולהעיר

שמקדים  האראוויטץֿרבין) מהדורת – במכילתא גם הובאה ועד"ז  שם.
." כו' שבמצרים ל"כשר " כו' שבנחשים "טוב

א.61) ג, בראשית
מרו 62) וסיעתו "פרעה (פ"ח): להרמב"ם מח"פ ולהעיר י. א, שמות

." כו' הפעולה וזאת לו נתחכמה הבה גו' עמו אל ויאמר כו' בבחירתם
שנאמר  כו' תחלה מעצמו שחטא "לפי ה"ג): (פ"ו תשובה בהל' ועד"ז

.37 הערה 63 ע' ח"ו לקו"ש וראה לו". נתחכמה הבה
שעפ"ז,63) – לכך ראויים כו' ישראל יד): (ב, שמות מפרש"י להעיר

המצריים. להעניש טעם אין לכאורה,
(הערה 64) 184 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש וראה וש"נ. ב. מט, גיטין

(אבל  לדינא נפקותא בדליכא גם ורבנן ר"ש פליגי רש"י דלשיטת (43
נחש). גבי – לדינא נפקותא גם יש סט"ז, בפנים לקמן המבואר ע"פ

שם.65) קדושין בירושלמי וכן
בירושלמי 66) הרי – מלחמה" "בשעת מוסיף סופרים שבמס' ואף

ליתא  – בבות הג' כל שם שגם – כאן) הגדול במדרש (וכן שם קידושין
אלו. תיבות

"שבמצרים",67) נאמר לא (11 הערה לעיל (ראה הגי' שלרוב ובפרט
(סתם). "שבגוים" כ"א
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לו  שאין כשפים", בעלת שבנשים "הכשירה שלישי
שבעכו"ם..." ל"הטוב קשר שכל 68שום לומר, הכרחי ,

– שבנשים..." "הכשירה עצמו: בפני ענין הוא חלק

"הטוב  הנשים; לאופי בקשר הוראה היא
ששני  וכשם הנחשים, תכונת לגבי – שבנחשים..."

"הטוב  מהווה כך מסויים, לדור קשורים אינם אלה
לתכונותיו  בקשר הדורות, לכל הוראה שבעכו"ם..."

הגוי. של

.ÊË
ÔÈ„Œ˙È· ‡ÏÏ ˘Á ˙‚È¯‰ È·‚Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰

על  רש"י מפירוש ללמוד ניתן רבות, פעמים כאמור
לחלק  השייכים ענינים גם רבים במקומות התורה

כך: כאן ואף שבתורה, ההלכה

במסכת  אליעזר רבי אומר והנחש" "זאב... לגבי
בבית 69הדרין סנ  צורך ואין זכה", להורגן הקודם "כל :

מחלוקת  קיימת זה בענין כ"ג. של יוחנן 70דין רבי בין
רק  אמור שהדבר סובר לקיש ריש לקיש: ריש לבין

צורך  ואין מוות לו מגיע ואז אדם, המית שנחש במקרה

להרגו. אסור אדם, הנחש המית לא אם אך בביתֿדין,
שלא  ש"אףֿעלֿפי יוחנן רבי סובר זאת, לעומת

מפני  זכה", להורגן הקודם ש"כל אומרים המיתו"

תרבות". להם שאין

ש"טוב  מקרא, של בפשוטו רש"י דברי לפי

יש  (אשר הרוג" שבמצרים מ"כשר נלמד שבנחשים..."
הנקודות  נובעת כפשוטם), ובראשונה בראש לפרשם

להלכה: הבאות

נחש, להרוג כדי בביתֿדין במשפט צורך אין א)

כך  (שאם עצמו בפני מצרי כל שפטו שלא כמו בדיוק

העדה" והצילו העדה... "ושפטו את לקיים צורך 71יש

דבר  את ה"ירא גם נהרגו וכאן זכות, עליהם לחפש ויש

אחד" "עד – כל 72ה'" את כללה הגזירה אלא ,(
בשווה. המצרים

מפני  המיתו", "כשלא אפילו נחש להרוג יש ב)
כשם  מוחו", את רצוץ – שבנחשים "טוב שאפילו
נגד  מלחמתם בגלל היה לא הרוג" שבמצרים ש"כשר

לישראל. שנאתם עצם בגלל אלא ישראל,

לנחש  בקשר רק אמור זה כל חלה 73ג) שעליו ,
בעלי  לגבי ואילו ובין...", בינך אשית "ואיבה הגזירה

תרבות" להם ש"יש לומר אפשר אחרים, .74חיים

.ÊÈ
È„Â‰È ÏÎ ˙„Â·ÚÏ ÍÎÓ ‰‡¯Â‰‰

הרוחנית  בעבודתו יהודי לכל מכך הנובעת ההוראה
היא: האישית

הרע"75חז"ל  יצר ש"דא הנחש על אומרים
- "דתי" יצרֿרע יש ולפעמים הרע), יצר (=זה
"להשלים" שברצונו טוען, הוא שבנחשים": "טוב
יאפשר  הוא עמו: ולהתפשר הטוב, היצר עם
הטוב  והיצר וכו', מסויים בזמן תורה ללמוד ליהודי
האכילה  בזמן מתאוותיו "מעט" לספק לו יאפשר

וכדומה.

את  רצוץ שבנחשים "טוב שמעון רבי אומר כך על
הי  עם ל"השלים" אסור שהוא מוחו": מפני הרע, צר

תחפושותיו  כל למרות אותך, ושונא ,76"נחש"
אחת  היא הדברים מן בחלק לך לוותר ומוכנותו
אומר  ולמחר כך עשה לו אומר ש"היום מתחבולותיו,

זרה..." עבודה עבוד היא:77לו... מכך להימנע העצה .
את  מוחו, את לרוצץ יש – מוחו" את "רצוץ

הרע. היצר של ותחבולותיו ערמומיותו

ידוע  בכך: נוסף הפסוק 78פרט בלשון 79הדיוק

הפרנסה  בעסקי היהודי יגיעת – תאכל" כי כפיך "יגיע
אך  שלו, המעשה בכח ב"כפיך", רק להיעשות צריכה
תמיד  להיות צריך שבמוח) שכל – ("ראשך" ראשו

בתורה. מלא

המוח  את לרוצץ יש מוחו": את ב"רצוץ הכוונה וזוהי
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הכשר אבל68) אומר רשב"י הי' מכאן כאן: הגדול ממדרש להעיר
כו'. שבנשים כשרה כו' שבנחשים היפה כו' שבגוים

(במשנה).69) בתחלתה
ב.70) טו, שם
(71.25 הערה לעיל נסמן
מהם?!72) אחד על אפילו זכות נמצא הי' לא דבחיפוש דהיתכן
ותוס'73) פרש"י וראה לעולם. מועד והנחש ב): (טו, ב"ק וראה

הבאה. שבהערה
ומזה 74) כר"א. ס"ל בנחש ד(רק) שם, בסנה' רע"ק דעת וראה

משמע  לעולם", מועד ד"נחש (שם) מב"ק איכא) (ד"ה שם רש"י שמביא
ראה  אבל – בעלים להם ואין תרבות להם דאין כר"י דאתי דמפרש קצת

ואכ"מ. ור"י). (ד"ה שם וסנה' ר"א), ד"ה – ב (טז, ב"ק תוס'
ב.75) לה, זח"א
לד.76) מזמור תהלים מדרש רפנ"ד. ב"ר ראה
ב.77) קה, שבת
(78.53 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש וראה ועוד. ד. מב, שלח לקו"ת

ועוד.
ב.79) קכח, תהלים
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את  אף להרוג שיש כשם שמעון: רבי מוסיף כך על
לישראל, הארסית שנאתם בגלל שבמצרים הכשרים
לגבי  גם כך ישראל, נגד למלחמה יציאתם בגלל ולא

שהק  בינך נחש, אשית "ואיבה הגזירה את גזר כבר ב"ה
ורק  אדם, על יתנפל שהנחש עד להמתין אין ובין..."
בנחש, מבחינים כאשר מיד אלא ראש", "ישופך אז
הוא  שבנחשים" שה"טוב מפני מוחו", את "רצוץ נאמר
– המסוכן שונאך והוא שבפרשה, שבמצרים ככשר

אשית..." .59"ואיבה

למד  ונמצא ללמד בא זה שרש"י 60בענין מזה :
שבנחשים  "טוב שמעון רבי של מאמרו סוף את מצטט
של  הראשון שחלקו גם יותר ברור מוחו" את רצוץ
הדור  לגבי רק אמור הרוג" שבמצרים "כשר המאמר
כשנאת  היתה לישראל ששנאתם המצרים, של ההוא

אשית..."). ("ואיבה לאדם הנחש

.‚È
"Â˘‡¯" ‡ÏÂ ,"ÂÁÂÓ" :È"˘¯ Ï˘ Â˜ÂÈ„

 ֿ יוצא דור היה אז שדוקא לכך הסיבה באמת מהי
את  ומצטט רש"י מדייק לכך לענות כדי כך? כל דופן
מוחו" את רצוץ שבנחשים "טוב המכילתא לשון

למד): ונמצא ללמד שבא לעיל, (כאמור

היתה  אשית...", "ואיבה הנחש על שהגזירה כשם
ערום..." היה "והנחש מכך 61בגלל שכתוצאה "מוח", -

לשנאת  הסיבה היתה גם כך וכו', הדעת עץ חטא ארע
נתחכמה  "הבה אמר שפרעה בכך לישראל המצרים

דבר 62לו..." ערומים, ויהיו יתחכמו, המצרים שכל -
ישראל. בני של הקשים ולעינויים לשעבוד שגרם

את  "ראשו"): (ולא "מוחו" במילה רש"י רומז לכך
היה  "והנחש בגלל - "מוחו" בגלל לרוצץ צריך הנחש
הענין  נבע וכך אשית...", ל"ואיבה שגרם דבר ערום",
("הבה  מהתחכמותם, הרוג" שבמצרים "כשר של

הקשה; לשעבוד שגרמה לו"), נתחכמה

.„È
¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ï˘ ÂÓ˘ ÔÂÈˆÏ ‰·ÈÒ‰

מנין  ההסבר: על כללית שאלה מתעוררת עדיין אך
שנאתם  בגלל היתה שבמצרים" ה"כשר שהריגת
לכאורה, ייתכן, ישראל, כלפי האישית ורשעותם

גזירה  זו גלויה?63שהיתה סיבה ללא ה', מאת

רבי  - המאמר בעל של שמו את רש"י מציין לפיכך
דקרא" טעמא "דריש תמיד שהוא (=דורש 64שמעון,

כשיטתו. נוהג הוא כאן ואף הפסוק) טעם את

.ÂË
ÁÒÂÏ ‡ÏÂ ,È"˘¯Ï ˜¯ ÌÈ‡˙Ó Ï"‰ ¯·Ò‰‰

ÌÈ¯ÙÂÒ 'ÒÓ·˘
על  שמתעוררים הויכוחים בכל מדוע מובן זה לפי
בהסבר  השתמשו לא לעיל, כמוזכר שמעון, רבי מאמר
מתאים  הוא אך בהחלט, פשוט הוא זה הסבר זה:
רש"י  א) הבאות: הסיבות מפני בלבד, רש"י לפירוש
הפסוק  את רק מקרא", של "פשוטו את רק מסביר
מוסב  רש"י פירוש לפי ולפיכך דבריו, מוסבים שעליו
שמוסבר  אלה על שבמצרים" "כשר בענין המאמר
"טוב  מצוטט רש"י בפירוש ב) זה. בפסוק עליהם
שבמצרים  ל"כשר כהמשך מוחו" את רצוץ שבנחשים
- שבנחשים..." "טוב גם נלמד לכן (ואשר הרוג"
שב"כשר  לכך הוכחה מהווה זה וגם "מכאן"),
ההוא  שבדור למצרים היא הכוונה הרוג" שבמצרים

כדלעיל. בלבד,

מאמרו  מובא שבו הסתמי בנוסח מדובר כאשר אך
סופרים  במסכת שמעון רבי רשב"י 65של "תני וכדומה:

מוחו  את רצוץ שבנחשים טוב הרוג שבעכו"ם... הטוב
להסביר  אפשר אי כשפים", בעלת שבנשים הכשירה
או  מסויים דור לגבי אמורים אינם שהדברים מפני כך,

מסויים  מצרים 66סוג או "גוים", .67של

חלק  גם מובא זה שבנוסח מפני לכך: בנוסף
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כאן.59) גו"א גם ראה
והזהיר 60) ס' כ. ט, לוארא ופס"ז באבער (תנחומא מהגירסא ולהעיר

שמקדים  האראוויטץֿרבין) מהדורת – במכילתא גם הובאה ועד"ז  שם.
." כו' שבמצרים ל"כשר " כו' שבנחשים "טוב

א.61) ג, בראשית
מרו 62) וסיעתו "פרעה (פ"ח): להרמב"ם מח"פ ולהעיר י. א, שמות

." כו' הפעולה וזאת לו נתחכמה הבה גו' עמו אל ויאמר כו' בבחירתם
שנאמר  כו' תחלה מעצמו שחטא "לפי ה"ג): (פ"ו תשובה בהל' ועד"ז

.37 הערה 63 ע' ח"ו לקו"ש וראה לו". נתחכמה הבה
שעפ"ז,63) – לכך ראויים כו' ישראל יד): (ב, שמות מפרש"י להעיר

המצריים. להעניש טעם אין לכאורה,
(הערה 64) 184 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש וראה וש"נ. ב. מט, גיטין

(אבל  לדינא נפקותא בדליכא גם ורבנן ר"ש פליגי רש"י דלשיטת (43
נחש). גבי – לדינא נפקותא גם יש סט"ז, בפנים לקמן המבואר ע"פ

שם.65) קדושין בירושלמי וכן
בירושלמי 66) הרי – מלחמה" "בשעת מוסיף סופרים שבמס' ואף

ליתא  – בבות הג' כל שם שגם – כאן) הגדול במדרש (וכן שם קידושין
אלו. תיבות

"שבמצרים",67) נאמר לא (11 הערה לעיל (ראה הגי' שלרוב ובפרט
(סתם). "שבגוים" כ"א
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וקדושה. לתורה כולו יתמסר שהמוח כדי הרע, היצר של

"טוב  חז"ל הוראת את מקיימים שיהודים ועלֿידי
זוכים  הגלות, זמן במשך מוחו" את רצוץ שבנחשים

אתו" ישלים אויביו "גם של הייעוד כפירוש 80לקיום ,
עד 81חז"ל  יתהפך, ה"נחש" שגם - הנחש" "זה ,

אתו". ש"ישלים

(h"kyz `yz t"ye ,mixet ,glya t"y zegiyn)

•

1
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6

ז.80) טז, משלי
מז,81) בראשית אוה"ת וראה שם. ב"ר ה"ג. פ"א תרומות ירושלמי

ואילך. סע"ב
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאז, וזה עתה הפ"נ מיום ההילולא שיקרא בעת רצון על הציון הק' 

של בעל ההילולא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ואם  ומצותי',  תורה  לעניני  ישראל  מבני  אחדים  לב  בקרב  ההצלחה  אודות  ממ"ש  נהניתי 

ידוע אשר  וכבר  נפשות,  בהנוגע לנפש אחת שנו חכמים שהוא כאילו קיים עולם מלא עאכו"כ כמה 

פעולה מצוה אחת ואפילו חד פעמית, הרי יחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד )תניא ספכ"ה( ובפרט 

כשבכמה פעולות טובות ומצות זכה להיות הממוצע בזה. ויה"ר שיקוים גם בזה הפסק דמצוה גוררת 

מצוה, היינו שאצלו יתגדל החשק והמרץ לפעול בכל הנ"ל ובמילא יזמינו לו האפשריות למלא משאלות 

לבבו לטובה, בענינים הפרטים בבני ביתו וגם באחרים.

לאחרי בקשת סליחתו ובהקדים הידוע בענין גודל השלום שבשביל זה ניתנה כל התורה וכפסק 

הרמב"ם סוף הלכות חנוכה ולא עוד אלא שזהו דבר משנה כלי מחזיק ברכתו של הקב"ה, ארשה לי 

לעורר אותו ולזרזו על החיזוק לרבות השלום בביתם, היינו כפשוטו בהנוגע לו ואל זוגתו תחי', שכנראה 

ההשתדלות  כדאית  )שטימונג(,  רוחה  ומצב  כאן  לי  שהיתה  השיחה  שיטת  מבין  וגם  השיטים  מבין 

יתירה מצדו להיות וותרן במדותיו ולהתייגע ככל יכולתו בזה, וכבר ידועה ההוכחה וגם בנגלה דתורה 

מגודל ענין זה, מה שאמרו רז"ל, שאמר הקב"ה ומצוה למחוק שמו הגדול הנכתב בקדושה ודוקא שם 

ובלבד להטיל שלום בין איש לאשתו ואפילו כשהאשה מתנהגת באופן  ידי כהן,  ודוקא על  המפורש 

דקנוי ח"ו, ועאכו"כ באשה צנועה שגדלה את ב"ב לחסידות, שכל ההשתדלות בזה מצוה רמה ונשאה, 

ותקותי שישמחני בבשורה טובה שעושה בזה ככל יכולתו ומתאים להוראת רז"ל שנשים דעתן קלה 

ישמח לב זוגתו תחי' באופן המתאים לה, היינו לא דורך אנגעצויגענקייט כי אם דוקא ע"י הסברת פנים 

וכו'. ובודאי שורותי אלה המעטות בכמות ג"כ תספיקנה ואחכה לבשו"ט.

בברכת הצלחה בכל האמור.



צי

בראשית כז, כה – ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני 
למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת

ברכת יצחק הי' בפסח, וזהו "שני גדיי עזים" הם כנגד 
קרבנות פסח וחגיגה, "לחם" הוא המצה, "ויבא יין" ד' 

כוסות – וטעם שלא הביא מרור

וכן  ומרור,  מצה  פסח  לאכול  הם  שבפסח  המצוות 
לשתיית ד' כוסות.

ויש לומר זהו כשבירך יצחק את יעקב, אכל מקודם שני 
גדיי עזים טובים ולחם, ושתה יין, כמ"ש1 ותתן את הלחם 

ואת המטעמים אשר עשתה כו', וכתיב ויבא לו יין וישת.
השני גדיי עזים, הם כמו פסח וחגיגה2.

והלחם, הוא הלחם דמצה.
והיין, הוא היין דד' כוסות.

ומה שלא הביא יעקב גם מרור, יש לומר מרור, מרירות 
בחי' גבורות, הוא בחי' יצחק עצמו, ואם הי' מביא מרור 
יהי' תוקף הדין ביותר. משא"כ יין אם שהוא בחי' גבורות, 
השליך לתוכו מים3 כמ"ש בזוהר4 דארמי מיא לגו חמרא5.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומארז"ל עמוד קד

"ויבא לו יין", טעם דכתוב "לו" בתרי טעמי – מרכא 
כפולה, דיעקב עירב מים ביין )כמ"ש בזוהר ח"ג קפט.(, 
משא"כ נדב ואביהו שתו יין חי, ולכן כתוב שם "לא" 

)ויקרא י, א(, שלא הי' כמו ביעקב וכו'

על  נקוד  וישת,  יין  לו  ויבא  על  תולדות  בפרשת  הנה 
בא'  לא  מן  היפך  בו',  לו  הוא  ביעקב  אך  טעמי,  תרי  לו 

שבמלת6 לא צוה אותם.

1( בראשית כז, יז.
2( זוהר חלק א' דף קמב ריש ע"ב. ראה לעיל סימן רכט.

3( מים הוא בחי' חסד, כדלקמן.
4( פרשת בלק דף קפט ע"א. וז"ל: חנוך שהוא ממטרו"ן )שהוא ראש 
)פירושו(  יין  לו  ויבא  )מה שכתוב(  הישיבה במתיבתא דרקיע( אמר 
דארמי מיא בההוא יין )יעקב הטיל ושפך מים באותו היין(, ואי לאו 
דארמי ביה מיא )ואם לא הי' שופך בו מים( לא יכיל למסבל )לא הי' 
אפשר לסבול תוקף הדינים(, ושפיר אמר חנוך מטטרו"ן )ויפה אמר 
)ולכך המשיך הכתוב  חנוך מט"ט( ובגין כך אמשיך לו בתרי טעמי 
את מלת "לו" בשני טעמים דהיינו במרכא כפולה, לרמז( דהא בתרין 

סטרין אחיד )כי הוא אחוז בשני צדדים(. 
5( וראה בתורה אור )פרשת וישלח( עמוד כה, ב וז"ל: וז"ש ביעקב ויבא 
לו יין, ופי' בזוהר דארמי מיא לגו חמרא. כי יין הוא בחי' רצוא גבורות 
ורשפי אש ממטה למעלה, ויעקב ארמי מיא בחי' שוב, ולכן ויבא לו 
יין כו' הוא בתרי טעמי שהוא התכללות הרו"ש מים ויין כו' ולכן איתא 
דיעקב הוא שלימו דאבהן כי לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, מפני 
שהיה אברהם מדת החסד הפשוט בלא מזיגה לכך נתפשט יותר מדאי 
עד שאמר לו ישמעאל כו' ויצחק היה בבחי' גבורה כו' אבל יעקב הוא 

שלימו דאבהן התכללות ההפכים רצוא ושוב כנ"ל, ע"ש.
6( ויקרא י, א. "ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן 
אש וישימו עלי' קטרת ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם". 

חמרא  לגו  דחכמה  מיא  יעקב  ארמי  ביעקב,  והיינו 
דבינה, שהמתיק במים דחכמה את הגבורות דבינה. והיינו 
לו בו' שהוא המשכה7. ועיין לקמן ]בזוהר[ בפרשת8 בלק 
הוא  ואביהוא  בנדב  משא"כ  ע"ש.  מזה  ע"א  קפ"ט  דף 
אלא  דבינה,  חמרא  לגו  מיא  ארמו  שלא  בא'  לא  בהיפך 

שתויי יין בלבד, דבינה בלי מים דחכמה, נכנסו.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רעז

רמז דכתוב ב' פעמים "לו" "לא" בטעמי המקרא מרכא 
כפולא )אחד באות ו', ואחד באות אלף(

יין  יין נכנסו9,  במיתת נדב ואביהוא, יש דעה ששתויי 
הוא תוקף הגבורות.

ומובן שהי' יין חי, שלכן נצטווה אח"כ יין10 ושכר אל 
תשת. יין דרך שכרותו דוקא. ואם נתן בו מעט מים11 אינו 

חייב מיתה.
והוא לא כמו יין שהביא יעקב ליצחק, ששם ארמי מיא 
לגו חמרא12. כמ"ש ]בזוהר[ בפרשת בלק13 דף קפ"ט ע"א.

ובנדב ואביהוא – שתו יין חי.
וזהו שכתוב – ביעקב – לו בו' במרכא כפולה, ושם – 
בנדב ואביהוא – כתוב14 לא צוה בא', ג"כ במרכא כפולה.

ונלמד נדב ואביהו, מיעקב, שכמו ביעקב יין כמו"כ – 
בנדב ואביהוא – יין.

 לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רסח
"ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק ויקרא סימן קמג"

ועל תיבת "לא" יש טעם המקרא מרכא כפולא, ומבאר הרמז דכאן 
כתוב "לו" באות ו', ושם בנדב ואביהוא "לא" באלף.

7( הוא המשכת נו"ה דאבא בנו"ה דבינה )לקולוי"צ שם(.
8( לעיל סימן רלג הערה 4. 5.

9( ויקרא רבה פרשה יב, א.
10( ויקרא י, ט.

11( ראה רמב"ם הל' ביאת המקדש פרק א הלכה א ואילך.
וז"ל:  בזה  כתב  ב  כה,  עמוד  וישלח(  )פרשת  אור  בתורה  וראה   )12
וז"ש ביעקב ויבא לו יין, ופי' בזוהר דארמי מיא לגו חמרא. כי יין הוא 
בחי' רצוא גבורות ורשפי אש ממטה למעלה, ויעקב ארמי מיא בחי' 
יין כו' הוא בתרי טעמי שהוא התכללות הרו"ש  שוב, ולכן ויבא לו 
כאברהם  לא  כי  דאבהן  הוא שלימו  דיעקב  איתא  ולכן  כו'  ויין  מים 
ישמעאל, מפני שהיה אברהם מדת החסד הפשוט בלא  שיצא ממנו 
מזיגה לכך נתפשט יותר מדאי עד שאמר לו ישמעאל כו' ויצחק היה 
ההפכים  התכללות  דאבהן  הוא שלימו  יעקב  אבל  כו'  גבורה  בבחי' 

רצוא ושוב כנ"ל, ע"ש.
במתיבתא  הישיבה  ראש  )שהוא  ממטרו"ן  שהוא  חנוך  וז"ל:   )13
יין )פירושו( דארמי מיא בההוא  דרקיע( אמר )מה שכתוב( ויבא לו 
יין )יעקב הטיל ושפך מים באותו היין(, ואי לאו דארמי ביה מיא )ואם 
לא הי' שופך בו מים( לא יכיל למסבל )לא הי' אפשר לסבול תוקף 
הדינים, דין הוא גבורה ודין, ומים חסד(, ושפיר אמר חנוך מטטרו"ן 
)ולכך  טעמי  בתרי  לו  אמשיך  כך  ובגין  מט"ט(,  חנוך  אמר  )ויפה 
כפולה,  במרכא  דהיינו  טעמים  בשני  "לו"  מלת  את  הכתוב  המשיך 

לרמז( דהא בתרין סטרין אחיד )כי הוא אחוז בשני צדדים(.
14( ויקרא י, א.

ילקוט לוי יצחק על התורה glya zyxt - zegiyÎihewl
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צב
ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי   – יז  יג, 
קרוב  כי  פלשתים  ארץ  דרך  אלקים  נחם 
בראותם  העם  ינחם  פן  אלקים  אמר  כי  הוא 

מלחמה ושבו מצרימה

פי”ד בנשיא השביעי, שלשה אומות  נשא  ]במד”ר[  א. 
שנאמר  ארצם  את  לירש  לארץ  לכשנכנסו  הקב”ה  אסר 
ארץ  כו'  באדום  וכן  מואב  את  תצר  אל  ט(  ב,  )דברים 
פלשתים מנין דכתיב ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי 
קרוב הוא קרובה היתה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך 
לישראל,  שלשתן  להתיר  הקב”ה  עתיד  לבא  ולעתיד  כו' 
פסוק  י”א  סי'  בישעי'  ימה  פלשתים  בכתף  ועפו  שנאמר 
די  ית פלשתאי  ויתחברון כתף חד לממחי  ומתרגמינן  י”ד 

במערבא כו', אדום ומואב משלוח ידם כו'.
ועיין ברבות לך לך ס”פ מ”ד ששלשה אומות לא נתן לו 
עד לעתיד לבא קני קניזי וקדמוני רק שבעה אומות נתן לו 
עכשיו ונתבאר במקום אחר שהשבעה אומות הם לברר ז' 
תחתונים, אבל בירור ג' ראשים עדיין לא ניתן לו בשלימות, 
אם כן לכאורה פלשתים זהו מבירור הג' ראשים כו' ועל זה 
נאמר ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, ולכן ועדיין לא 
נחם לא קיבל תנחומין בשלימות כמ”ש ברבות ר”פ בשלח, 
אבל לעתיד לבא כתיב נחמו נחמו עמי על ידי שיתן להם גם 

בירור ג' ראשים כו'.
ירושלים  תשב  פרזות  לבא  לעתיד  דלכן  לומר  ואפשר 
על ידי בירור פלשתים מבוי המפולש שלעתיד לבא ישמח 
ישראל בעושיו, משא”כ בעולם הזה אין שמחה בשלימות 
ערך  הקמח  כד  ובספר  פ”כ.  אחרי  פרשת  ברבות  עיין  כו' 

שמחה, ועמ”ש ע”פ צדקת פרזונו בישראל.
אור התורה שמות ח"ב עמוד שנ"ב

העם  ברח  כי  מצרים  למלך  ויוגד   – ה  יג, 
ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה 

זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

ב. כי ברח העם. לכאורה הוא תמוה למה היתה כזאת, 
וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חפשי לעולם לא הי' מוכרח 

לשלחם.
בתקפו  הי'  עדיין  ישראל  שבנפשות  שהרע  מפני  אלא 
רק  תורה  מתן  עד  זוהמתם  פסקה  לא  כי  השמאלי  בחלל 
מגלות  האלקית  נפשם  לצאת  היתה  וחפצם  מגמתם 
יתברך  בו  ולדבקה  מצרים  טומאת  היא  הסטרא־אחרא 
וגו'  ומנוסי  משגבי  וגו'  צרה  ביום  ומנוסי  עוזי  ה'  וכדכתיב 

והוא מנוס לי וגו'.
ולכן לעתיד כשיעביר ה' רוח הטומאה מן הארץ כתיב 

ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'.
תניא פרק ל"א

וישב  הים  על  ידו  את  משה  ויט   – כז  יד, 
נסים  ומצרים  לאיתנו  בוקר  לפנות  הים 

1( עיין לקוטי שיחות חלק ו.

לקראתו וינער ה' את מצרים בתוך הים

ג. וישב הים לפנות בקר לאיתנו וכו'. והנה רז”ל 
אתה  הקב”ה  לפני  משה  אמר  אמרו  פכ”א  רבה  בשמות 
אומר לי שאקרע הים וכו' א”ל הקב”ה וכו' כך התניתי עמו 
מתחלה שאני קורע שנאמר וישב הים לפנות בקר לאיתנו 

לתנאו שהתניתי עמו מתחילה וכו'.
ונהירנא שראיתי במכתב להרב המקובל הגדול מהר”ר 
שדקדק  כ”י  אורות  טל  בספר  זלה”ה  כ”ץ  פאפירש  מאיר 
הו”ל  הא  רז”ל  שאמרו  כמו  לתנאו  פירושו  לאיתנו  דאם 
בשם  ופירש  בחזירתם1,  לא  הים  בבקיעת  לאומרו  לכתוב 
רבו מהר”ר ישראל אשכנזי במשז”ל שקריעת ים סוף תהי' 
ים  לשון  את  ה'  והחרים  יא(  )ישעי'  כמש”ה  לבא  לעתיד 
מצרים, לכן אי כתב רחמנא גבי הבקיעה הוה אמינא דתנאי 
לאיתנו  כתב  לזה  עוד,  ולא  בפרק  בו  הקב”ה  התנה  אחד 
וחזר  הים  שנקרע  דגם אחר  להורות  בחזרת המים  לתנאו 
כמנהגו הנה זה עומד עדיין בתנאו ליקרע לישראל לעתיד, 

אלו דבריו דברי פי חכם חן.
יתבאר אצלי לשון בראשית רבה פרשה  פי דבריו  ועל 
ה' וז”ל א”ר יוחנן תנאין התנה הקב”ה עם הים שיהא נקרע 
לפני ישראל הה”ד וישב הים לאיתנו לתנאין שהתנה עמו 
וכו'  ולכאורה יפלא מה הלשון אומרת תנאין התנה  עכ”ל. 
לתנאין שהתנה וכו' ומאן נינהו תנאין לשון רבים, אין כאן 
הרב  וכבר  יחיד,  לתנאו  לאיתנו  כתוב  וכך  זה  תנאי  אלא 

מהר”ש יפה נתקשה בזה.
ועל פי דברי הרב הנזכר מה טוב ומה נעים דשפיר דייק 
רבי יוחנן לומר תנאין התנה הקב”ה עם הים וכו' תנאין תרי 
ודאי חד תמן וחד לעתיד לבא כדכתיב והחרים ה' את לשון 
ים מצרים, וז”ש הה”ד וישב הים לאיתנו כלומר דמדכתיב 
שמעינן  הים  כשנבקע  כתיב  ולא  המים  בחזרת  לאיתנו 
וז”ש לתנאין שהתנה  דאכתי פש תנאי אחד לעתיד לבא, 

עמו.
החיד"א – ראש דוד

את  ישראל  ובני  משה  ישיר  אז   – א  טו, 
השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' 

כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים

ד. השירה הזאת. ר' ברכי' בשם ר' שמואל בר נחמן, 
נכסים2  נוטלת עישור  זו  נמשלו ישראל כנקבה, מה נקבה 
עישור  שהוא  עממין  שבעה  ישראל  כך  ויוצאה,  מאבי' 
לשבעים אומות, ועל ידי שירשו ישראל כנקבה אמרו שירה 
בלשון נקבה, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 
הזאת, אבל לעתיד לבא עתידין לירש כזכר היורש כל נכסי 
אביו, הה”ד )יחזקאל מח, ג( מפאת קדימה ועד פאת ימה 
כו' והם אומרים שירה בלשון זכר, שנאמר )תהלים קמט, 

א( שירו לה' שיר חדש, חדשה אין כתוב כאן אלא חדש.
שיר השירים רבה פ"א-ח

2( עיין כתובות סח. אמר רבי בת הניזונית מן האחין נוטלת עישור נכסים וכו'.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בשלח
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âé(æé)çlLa éäéåíéäìû íçð-àìå íòä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À
ìt õøà Cøcék àeä áBø÷ ék íézL|íéäìû øîà ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À

:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa íòä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨
i"yx£ÌÁ ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑,נהגם לב)ּכמֹו:ולא העם",(שמות את נחה ו)"ל "ּבהתהּלכ(משלי «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

"אֹות ‰e‡.ּתנחה ·B¯˜ Èk∑,למצרים הּדר ּבאֹותֹו לׁשּוב הרּבה ונֹוח יׁש אּגדה Ì˙‡¯a.ּומדרׁשי ְֶַָƒ»ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָƒ¿…»
‰ÓÁÏÓ∑מלחמת יד)ּכגֹון וגֹו'",(במדבר והּכנעני העמלקי ּומה,(מכילתא)"וּירד חֹוזרים. היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ƒ¿»»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ראׁש "נּתנה אמרּו: מעּקם, ּדר ּכׁשהּקיפם ֿ אם עלֿאחתּֿכּמה ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ונׁשּובה ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
יפה  מרדכי ּוברּבי אריה ּובגּור מזרחי, אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים, הרׁשימֹות נראה הּכתּוב סדר (לפי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻוכּמה.

זה) על נכֹון ÌÁpÈ.יּׁשּוב Ôt∑ מחׁשבה לׁשּוב יחׁשבּו לב ויּתנּו ׁשּיצאּו .על ִֶַָ∆ƒ»≈ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ

(çé)íéäìû áqiå|óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò íéLîçå©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑ העקּומה לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן אגם ∑ÛeÒŒÌÈ.הסיבם לׁשֹון הּוא וסּוף ליםֿסּוף. ּכמֹו ««≈ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ«ְְְְֲַָ
וסּו "קנה ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו קמלּו"ׁשּגדלים (לפי ∑ÌÈLÓÁÂ.ף מזּינים אּלא חמּוׁשים אין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ«¬Àƒְְֲִִִֵֶָָֻ

ּׁשּצריכים, מה ּכל להם מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו חמּוׁשים, ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשהסּבתן
לזּמן  צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ּכׁשהּוא אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו למקֹום מּמקֹום ׁשעֹובר ּכאדם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועֹוג  סיחֹון ּובמלחמת עמלק ּבמלחמת ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר ּכיֿאם נכּתב לא זה וכתּוב .הּצר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹּכל

אֹומר: הּוא וכן יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ּכלי להם היּו מהיכן א)ּומדין, ּתעברּו(יהושע "ואּתם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכמֹו: מזרזין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן יד)חמּוׁשים", אחד (בראשית חמּוׁשים, אחר: ּדבר וזריז. חניכיו", את "וּירק ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אפלה  ימי ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה יצאּו, .מחמּׁשה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

(èé)òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©
íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà òéaLä¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå íëúà¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«

„Ôep¯aיז  ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח  ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿
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i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהםהׁשּביעם ּכנען (מכילתא)ׁשּיׁשּביעּו לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה . «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לא מּיד, ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם לכ לעׂשֹות. מצרים יג)יּניחּום È˙ÓˆÚ.(סוטה ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ¿«¬ƒ∆∆«¿…«
ÌÎz‡ ‰fÓ∑.ּכן הׁשּביע "אּתכם"לאחיו ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף .למדנּו ƒ∆ƒ¿∆ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 237 'nr k jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?sqFi lW FpFx` dWn `Up rECn©©¨¨Ÿ¤£¤¥

אֹותֹו" וּיקּברּו כנען ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ויחי ּבפרשת הּפסּוק יג)על לׂשאת (נ, עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הארֹון". ֶָָאת

ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו מּׁשבט (יג, היה הרי מׁשה ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ּכתּוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו לוי ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" ואם־ּכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני ומושב לוי חזקוני גם וראה כאן, הריב"א (לשון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

?זקנים)
לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר וראה ויׁש ד. ה, שמות (רש"י ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' חֹורין"'שמות ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת עתידין כּו' לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר הדר , (תוספות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות ל זקנים "עתידין ׁשהי ּו ׁשּמּכיון ונמצא, ּכלל . ׁשּיכים היּו לא לכן הארֹון", את ׂשאת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד
רׁש"י ּוכדברי הּׁשעּבּוד, צרת התחילה אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו פרשתנו)והּנה יעקב (ריש ׁשּנפטר "ּכיון ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבינּו
לכן  מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ׁשּנׂשיאת ּדמּכיון הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוזהּו

מצרים. לׁשעּבּוד ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" לא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"לוי
ּבזה  ׁשאין רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ארֹונֹו לוי ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּולפי־זה
יפקֹוד  "ּפקֹוד ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, הּגאּולה על הֹוראה ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, שם)אלקים מּמׁשה,(בשלח יֹותר יֹוסף ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ועל . ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹראׁש

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

:äìéìå̈¨«§¨
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, א)נקּוד בּה"(דברים ּתלכּו אׁשר ּבּדר "לראֹותכם «¿…»«∆∆ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ל  ּכמֹו והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּוא הענן, עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, עלֿידי להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הענן ּבכבֹודֹו עּמּוד עלֿידי ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ּומּכלֿמקֹום, לפניהם. מֹוליכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּדר להֹורֹותם אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. .הם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôì¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ ֿהּואמׁשלים הּקדֹוׁשּֿברּו הענן ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם, הענן עּמּוד את …»ƒְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
הענן, לעּמּוד מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, כג)לעּמּוד זה (שבת עֹולה זה, יׁשקע ׁשּלא .ׁשעד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»



צה glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f oey`x meil inei xeriy

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ

eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−
:íiä-ìò©©¨«

i"yx£e·LÈÂ∑:ׁשּיאמר ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
וגֹו'" יׂשראל לבני ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ‰ÈÁ¯˙.ּתֹועים Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא) הּוא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…

ׁשּביניהם ּפיתם, והּגיא זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על החירת, ּפי נקרא ועכׁשו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
הּסלעים  ּפי ˆÔBÙ.קרּוי ÏÚa ÈÙÏ∑(מכילתא),מצרים אלהי מּכל נׁשאר קׁשה הּוא ׁשּיאמרּו להטעֹותן ּכדי ְִִַָָƒ¿≈««¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

אּיֹוב: ּפרׁש ועליו יב)יראתן, ויאּבדם"(איוב לּגֹויים ."מׂשּגיא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - qy zxb` a"g w"b` ,g"yz oqip f"k azknn)

zFxigd iR iptl mikap l`xUi ipA Eid Ki ¥̀¨§¥¦§¨¥§ª¦¦§¥¦©¦

החירתהחירתהחירתהחירת ּפּפּפּפיייי לפנילפנילפנילפני ויחנויחנויחנויחנּוּוּוּו ב)ויויויויׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
ולא  מרּבעֹות, אּלא עגּולֹות היּו ולא מּקפֹות, אּלא ּתרּוטֹות היּו ולא ּגדּודּיֹות, אּלא מׁשּפעֹות היּו לא הּללּו, חירֹות היּו ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻמה

ּפתּוחֹות להם ועינים ׁשמים, מעׂשה אּלא אדם מעׂשה (מכילתא)היּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
אּלּו? ׁשּבאבנים הּפרטים ּכל נפק"מ ּדלמאי מאד, ּתמּוהים הּמדרׁש ּדברי ריהטא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפּום

ּבארץ" הם "נבכים לפיכ החירֹות" "ּפי לפני ׁשּנמצאים זה ּדמחמת ּפרעה, ׁשאמר מה היטב מבאר זה ּפי ׁשעל ליּׁשב, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש
ג) לברח.(שם, יכֹולים ְְְִִֵַָֹואינם

הּוא: ּכ הּדברים ְְִִַָָוׁשעּור
ואי  יׁשרֹות, ׁשהיּו – ּגדּודּיֹות אּלא ולברח, עליהם לטּפס יכֹולים היּו הרי מׁשּפעֹות האבנים היּו ּבאם – מׁשּפעֹות היּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻלא

עליהן. לטּפס היה ְְֲֵֵֶֶַָָָאפׁשר
מעט אפילּו ּפתּוחֹות האבנים היּו לא – ּתרּוטֹות היּו טרוטות)לא ערך ערוך אּלא (ראה הּפתּוח, מּמקֹום לברח יכֹולין היּו ּדאז , ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּפתח. ׁשּום ּבהם היה ׁשּלא – ֶֶֶַָָָָֹֻמּקפֹות
ּביֹותר  הּקצר חלק רק לנּתץ עליו  ּביניהם לעבֹור הרֹוצה הּנה זה, אצל זה סמּוכין עגּולים עּמּודים ּדבׁשני – עגּולֹות היּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלא

עבים. ּכל לנּתץ צרי לברח ּוכדי עבים, ּבכל ּבזה זה ׁשּנגעּו – מרּבעֹות אּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשּבעּגּול,
ׁשמים. מעׂשה אּלא להרסם, יכֹול אחר ׁשאדם ּפׁשיטא עׂשאם, אדם ּבן ּדאם – אדם מעׂשה היּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלא

חז"ל אמרּו הרי קׁשה, - ׁשמים מעׂשה היּו אם ועוד)א ה"ב. פ"ג נדרים מעשרות. סוף ימי (ירושלמי, מּׁשׁשת מרּבע "אין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
"מרּבעֹות"? היּו אי ּכן ואם ְְְִִֵֵֵָָֻּבראׁשית",

לא  ּובמילא עינים, ּכמין חֹורים ּבֹו היּו אּלא לגמרי, חלק היה לא הּסלע ּדׁשטח – ּפתּוחֹות להם עינים – מתרץ זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹועל
וק"ל. ׁשלם. רּבּועם ִֵָָָָהיה

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).ïôö ìòa éðôì`Ed ,i"Wx WxiR ¦§¥©©§Ÿ¥©©¦
icM mixvn idl` lMn x`Wp¦§©¦¨¡Ÿ¥¦§©¦§¥
`Ed ,FAlA drxR aWg .mzFrhdl§©§¨¨©©§Ÿ§¦
izxifB lr miMqdl icM ozF` drhn©§¤¨§¥§©§¦©§¥¨¦
Kkl ,EPcar`e Kl` ,miOA mcA`l§©§¨©©¦¥¥§¤¤§¤§¨

xn`p(i weqt)`l axw ,aixwd drxtE ¤¡©©§Ÿ¦§¦¨©Ÿ
aixwdW cOln ,aixwd `N` xn`p¤¡©¤¨¦§¦§©¥¤¦§¦

eiptl oAxw(a idiec 'qn `zlikn),xg` xaC . ¨§¨§¨¨¨¨©¥

daEWY zFUrl l`xUi aixwdx"eny) ¦§¦¦§¨¥©£§¨
(d `k:.eðçú BçëðiAx axdl DniY ¦§©£¥©§¨©©¦

mId lr EpgIW Fl xn` K`id dcEdi§¨¥¨¨©¤©£©©¨
opixn` `de ,oFtv lrA iptl(:bq oixcdpq) ¦§¥©©§§¨¨§¦©

il oYnd Fxiagl xnFl mc`l xEq`̈§¨¨©©£¥©§¥¦
.oEIr Kixv ,zipFlR dxfÎdcFar cvA§©£¨¨¨§¦¨¦¦
la` [xEq`] mc`l `wecC d`xp ile§¦¦§¤§©§¨§¨¨¨£¨
Epivn ixdW ,`l `EdÎKExAÎWFcTdl§©¨¨Ÿ¤£¥¨¦

lM z` oce aWFi `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥§¨¤¨
W`xA ENit`e ,zAWA ENit` mlFrd̈¨£¦§©¨©£¦§Ÿ
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glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f oey`x meil inei xeriy

i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהםהׁשּביעם ּכנען (מכילתא)ׁשּיׁשּביעּו לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה . «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לא מּיד, ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם לכ לעׂשֹות. מצרים יג)יּניחּום È˙ÓˆÚ.(סוטה ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ¿«¬ƒ∆∆«¿…«
ÌÎz‡ ‰fÓ∑.ּכן הׁשּביע "אּתכם"לאחיו ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף .למדנּו ƒ∆ƒ¿∆ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 237 'nr k jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?sqFi lW FpFx` dWn `Up rECn©©¨¨Ÿ¤£¤¥

אֹותֹו" וּיקּברּו כנען ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ויחי ּבפרשת הּפסּוק יג)על לׂשאת (נ, עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הארֹון". ֶָָאת

ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו מּׁשבט (יג, היה הרי מׁשה ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ּכתּוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו לוי ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" ואם־ּכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני ומושב לוי חזקוני גם וראה כאן, הריב"א (לשון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

?זקנים)
לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר וראה ויׁש ד. ה, שמות (רש"י ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' חֹורין"'שמות ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת עתידין כּו' לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר הדר , (תוספות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות ל זקנים "עתידין ׁשהי ּו ׁשּמּכיון ונמצא, ּכלל . ׁשּיכים היּו לא לכן הארֹון", את ׂשאת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד
רׁש"י ּוכדברי הּׁשעּבּוד, צרת התחילה אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו פרשתנו)והּנה יעקב (ריש ׁשּנפטר "ּכיון ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבינּו
לכן  מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ׁשּנׂשיאת ּדמּכיון הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוזהּו

מצרים. לׁשעּבּוד ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" לא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"לוי
ּבזה  ׁשאין רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ארֹונֹו לוי ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּולפי־זה
יפקֹוד  "ּפקֹוד ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, הּגאּולה על הֹוראה ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, שם)אלקים מּמׁשה,(בשלח יֹותר יֹוסף ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ועל . ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹראׁש

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

:äìéìå̈¨«§¨
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, א)נקּוד בּה"(דברים ּתלכּו אׁשר ּבּדר "לראֹותכם «¿…»«∆∆ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ל  ּכמֹו והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּוא הענן, עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, עלֿידי להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הענן ּבכבֹודֹו עּמּוד עלֿידי ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ּומּכלֿמקֹום, לפניהם. מֹוליכֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּדר להֹורֹותם אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. .הם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôì¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ ֿהּואמׁשלים הּקדֹוׁשּֿברּו הענן ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם, הענן עּמּוד את …»ƒְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
הענן, לעּמּוד מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, כג)לעּמּוד זה (שבת עֹולה זה, יׁשקע ׁשּלא .ׁשעד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»



glyaצו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f oey`x meil inei xeriy

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ לאחֹוריהם ׁשבים ׁשהם Ï‡¯NÈ.ּכׁשּיׁשמע È·Ï∑ יּלחם "ה' וכן: יׂשראל. ּבני על ¿»««¿…ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִֵֵֵֵַָָ
עליכם, כ)לכם", עלי (בראשית אמרי הּוא", אחי לי ‰Ì."אמרי ÌÈÎ·∑,שירי"ר ּובלע"ז: ּומׁשּקעים, ּכלּואים ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָ¿Àƒ≈ְְְִִַַָֻ

פד)ּכמֹו: הּבכא",(תהלים כא)"ּבעמק נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ּבּמדּבר (שם הם ּכלּואים הם, נבכים ים". "נבכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ילכּו ּולהיכן מּמּנּו לצאת יֹודעין .ׁשאינן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

:ïë-eNòiå©©«£¥«
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿ƒ»¿»¿«¿…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לח) והת (יחזקאל "והתּגּדלּתי :ואחרּֿכ וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי "ׁשּמה (תהלים ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ואחרּֿכ קׁשת", רׁשפי ט)ׁשּבר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' Ú¯Ùa‰."נֹודע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ¿«¿…

BÏÈÁ ÏÎ·e∑הּפרענּות התחילה ּומּמּנּו ּבעברה, התחיל ׁשּׁשמעּו∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)הּוא ׁשבחן להּגיד ¿»≈ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻ««¬≈ְְְִִֶַָָ
מׁשה, ּבן לקֹול ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל נתקרב היא אמרּו: ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

.(מכילתא)עמרם ְַָ

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח וראּואיקטֹורין ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין וליל (מכילתא)ׁשאינן אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי ּובחמּׁשי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּים. ירדּו דסוטה)ׁשביעי ׁשביעי (פ"ק יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפס ּבׁשחרית ּבּיֹום ׁשל הּׁשירה קֹורין אנּו לכ ח. ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

להם:∑CÙ‰iÂ.הּׁשביעי  אמר ׁשהרי ּׁשהיה, מּמה יב)נהפ עבדיו,(לעיל לבב ונהפ עּמי". מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְִִַ«≈»≈ְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ממֹונם  ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהרי

אֹותנּו∑e„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּום  .מעבד ְִִֶ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו BnÚ.(מכילתא)הּוא Á˜Ï BnÚ ˙‡Â∑ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆«»«ƒְְְְִִִֵָָָָָָ

ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשּלחנּום,
לּטל  מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואני

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם אׁשוה אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש .ּבּזה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑.ּבחּור נבחרים היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ÌÈ¯ˆÓ.ּבחּור, ·Î¯ ÏÎÂ∑ ועּמהם »ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְִֶָ
הרכב  ׁשאר נאמר:.(מכילתא)ּכל הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ט)ּומהיכן ּכל (לעיל "וּימת ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם מצרים", י)מקנה מ"הּירא (שם היּו? מי מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
מחֹו! את רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: ׁשמעֹון רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר .את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

Blk ÏÚ ÌLÏLÂ∑ּכתרּגּומֹו צבאֹות, .ׂשרי ¿»ƒƒ«Àְְְֵַָָ

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿



צז glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh jxk zegiy ihewl)

מחמחמחמחֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת רצץרצץרצץרצץ ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבּנּנּנּנחחחחׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ז)טטטטֹוֹוֹוֹובבבב יד, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֹֹ
"יגיע הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים צריכה ּכּכּכּכּפּפּפּפייייחז"ל ּבפרנסה ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יצר  ׁשל הּמח את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ּתמיד להיֹות צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח רק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹלהעׂשֹות
ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו יתמּסר ׁשהּמח ּכדי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻֻהרע,

(ç)ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה .ּבגבּורה ְְְְִֶֶָָֹֻ

ß hay 'g ipy mei ß

(è)íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìò©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

ïôö ìòa éðôì úøéçä: ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ
(é)íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹

íéøöî äpäå|e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð §¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬
:ýåýé-ìà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«

i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑ּכמֹו לפניהם לקּדם ונתאּמץ עצמֹו הקריב "הקריב"? מהּו קרב", "ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
עּמהם  ‡Ì‰È¯Á.ׁשהתנה ÚÒ∑ראּו אחריהם", נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש אחד ּבלב ְִִֶֶָָ…≈««¬≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

למצרים. לעזר הּׁשמים מן נֹוסע מצרים ׁשל  ּבאברהם (מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)ׂשר אבֹותם: אמנּות ּתפׂשּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹ«ƒ¿¬ְְְֲֳַָָָָָ
אֹומר: יט)הּוא ּביצחק:(בראשית ׁשם", עמד אׁשר הּמקֹום כד)"אל ּביעקב:(שם ּבּׂשדה", כח)"לׂשּוח "וּיפּגע (שם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

.ּבּמקֹום" ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 52 'nr `i jxk y"ewl t"r)

dNtYd "zEpO`"ª¨©§¦¨

אלאלאלאל־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה:::: בניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיצעקצעקצעקצעקּוּוּוּו
אבֹותם אּמנּות ובפרש"י)ּתפסּו י. (יד, ְֲָָָֻ

ּתפּלה  ואּלּו האדם, ׁשל הּתמידי עּסּוקֹו היא, ׁשּמׁשמעּותּה 'אּמנּות' ּבׁשם הּתפּלה לכּנֹות מתאים אי לתמּה: יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלכאֹורה
?ּׁשּמצטר ּבׁשעה רק היא צרכיו ּבּקׁשת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיא

ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש
לתֹועלת  הּוא ּתפּלה ׁשל עּקרּה זה, ּפי ועל האדם. צרכי ׁשּימּלא להּקּב"ה ּתחּנה היא, ּבפׁשטּות "ּתפּלה" לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמׁשמעּות

ּוברּוח. ּבגׁשם לֹו הּנצר ּכל את הּוא מקּבל ׁשעל־ידי־ זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאדם,
הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת תפלה)א להל' ּדתפּלה (ב"כותרת" ׁשהמצות־עׂשה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

האדם  מתקרב הּתפּלה שעל־ידי ה'", את "לעבד אלא צרכיו ּבּקׁשת אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את "לעבד ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהיא
הּקּב"ה. עם ְִִֵַַָָּומתאחד

הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה הּתפּלה ׁשאין ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻולכן
הּבֹורא  עם מתאחדים ועל־ידה היא, השי"ת עבֹודת מעּקרי הּתפּלה ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּצרֹותיו,

ּתפּל ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים ולכן ,צרה).יתּבר ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם היא הּתפּלה ּכי ה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

È˙י  Ï‡¯NÈ È· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f oey`x meil inei xeriy

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ לאחֹוריהם ׁשבים ׁשהם Ï‡¯NÈ.ּכׁשּיׁשמע È·Ï∑ יּלחם "ה' וכן: יׂשראל. ּבני על ¿»««¿…ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִֵֵֵֵַָָ
עליכם, כ)לכם", עלי (בראשית אמרי הּוא", אחי לי ‰Ì."אמרי ÌÈÎ·∑,שירי"ר ּובלע"ז: ּומׁשּקעים, ּכלּואים ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָ¿Àƒ≈ְְְִִַַָֻ

פד)ּכמֹו: הּבכא",(תהלים כא)"ּבעמק נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ּבּמדּבר (שם הם ּכלּואים הם, נבכים ים". "נבכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ילכּו ּולהיכן מּמּנּו לצאת יֹודעין .ׁשאינן ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

:ïë-eNòiå©©«£¥«
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿ƒ»¿»¿«¿…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לח) והת (יחזקאל "והתּגּדלּתי :ואחרּֿכ וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי "ׁשּמה (תהלים ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָ
ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ואחרּֿכ קׁשת", רׁשפי ט)ׁשּבר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' Ú¯Ùa‰."נֹודע ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ¿«¿…

BÏÈÁ ÏÎ·e∑הּפרענּות התחילה ּומּמּנּו ּבעברה, התחיל ׁשּׁשמעּו∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)הּוא ׁשבחן להּגיד ¿»≈ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻ««¬≈ְְְִִֶַָָ
מׁשה, ּבן לקֹול ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל נתקרב היא אמרּו: ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ

.(מכילתא)עמרם ְַָ

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח וראּואיקטֹורין ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין וליל (מכילתא)ׁשאינן אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי ּובחמּׁשי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּים. ירדּו דסוטה)ׁשביעי ׁשביעי (פ"ק יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפס ּבׁשחרית ּבּיֹום ׁשל הּׁשירה קֹורין אנּו לכ ח. ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

להם:∑CÙ‰iÂ.הּׁשביעי  אמר ׁשהרי ּׁשהיה, מּמה יב)נהפ עבדיו,(לעיל לבב ונהפ עּמי". מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְִִַ«≈»≈ְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ממֹונם  ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהרי

אֹותנּו∑e„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּום  .מעבד ְִִֶ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו BnÚ.(מכילתא)הּוא Á˜Ï BnÚ ˙‡Â∑ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆«»«ƒְְְְִִִֵָָָָָָ

ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוׁשּלחנּום,
לּטל  מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואני

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם אׁשוה אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש .ּבּזה ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑.ּבחּור נבחרים היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ÌÈ¯ˆÓ.ּבחּור, ·Î¯ ÏÎÂ∑ ועּמהם »ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְִֶָ
הרכב  ׁשאר נאמר:.(מכילתא)ּכל הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ט)ּומהיכן ּכל (לעיל "וּימת ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם מצרים", י)מקנה מ"הּירא (שם היּו? מי מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
מחֹו! את רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: ׁשמעֹון רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר .את ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

Blk ÏÚ ÌLÏLÂ∑ּכתרּגּומֹו צבאֹות, .ׂשרי ¿»ƒƒ«Àְְְֵַָָ

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿



glyaצח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì§«¦−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑?מּׁשם לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן פלינצס"א .שיפו"ר ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? נמּות,∑Óe˙n.והיכן מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ֲֵֶָ

לקּמן  ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָואם
וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד  עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּפרׁשת

וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן יט)"מי ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי "ליֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
יח) ב הימים ׁשאׁשּוב (דברי ׁשאקּום, ּבׁשלֹום", ׁשּובי ."עד ְִֶֶַָָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑,אֹותם ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם מה ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹוד  ּתֹוסיפּו .ולא ְִֹ

(ãé):ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ וכן:∑‰' לכם", נלחם ה' "ּכי וכן: יג)ּבׁשבילכם, וכן(איוב ּתריבּון", לאל כד)"אם (בראשית ƒ»≈»∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

וכן לי", ּדּבר ו)"ואׁשר לּבעל"?(שופטים ּתריבּון ."האּתם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ß hay 'h iyily mei ß

(åè)øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬
:eòqéå ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑להארי עּתה עת לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ׁשנאמר ּבתפּלה, ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מה)להּלן ּתצּוני"(ישעיה ידי ועלּֿפעל "עלּֿבני :.eÚqÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא),ליּסע אּלא להם אין ְְְִַַַַַַַָָָֹֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ִֵֶֶַָָ
עֹומד  הּים הּים ׁשאין להם לקרע ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם זכּות ּכדאי .ּבפניהם, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓaיא  ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ÌÚטו  ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿



צט glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 42 cenr dk jxk mgpn zxez itÎlr)

ipXd z` liSdl icM FzNtYn wiqtdl§©§¦¦§¦¨§¥§©¦¤©¥¦

ויּסעּו" יׂשראל ּבני אל ּדּבר אלי, ּתצעק מה מׁשה אל ה' "וּיאמר ּבפרׁשתנּו הּפסּוק טו)על ׁשהיה (יד, "למדנּו רׁש"י ּכתב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבצרה". נתּונין ׁשּיׂשראל ּבתפּלה, להארי עּתה עת לא הּקּב"ה לֹו אמר ּומתּפּלל, עֹומד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשה

מה  מּיד להֹורֹות לֹו היה לכאֹורה, אלי"; ּתצעק "מה - לעׂשֹות לא מה למׁשה הּקּב"ה אמר מה לׁשם ּתמּוּה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכאֹורה
אלי"? ּתצעק "מה ּבהקּדמה הּצר ּומהּו וגֹו'", מּט את הרם ואּתה ויּסעּו, יׂשראל ּבני אל "ּדּבר - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹלעׂשֹות

זה: לבאר ְְֵֵֶָויׁש
עליו  היה יׂשראל, את להּציל צר היה ּכאׁשר מּכל־מקֹום עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה ׁשל ּבתפּלתֹו הּמעלה ּגדל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלמרֹות
עֹוסק  ׁשעה ּובאֹותּה ּבתפּלה לעסק ממׁשי היה ואם לגמרי, להתמּסר יׁש יׂשראל הּצלת ּבׁשביל ּכי מּתפּלתֹו. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהפסיק
נעׂשית  היתה לא יׂשראל" ּבני אל ו"ּדּבר "מּט את ּד"הרם הּפעּולה אזי ,"מּט את ו"הרם יׂשראל" ּבני אל ּב"ּדּבר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּגם

הראּויה. ְְְְִַָָּבהתמּסרּות
לא  הּצלתֹו, ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכדי עד יהּודי, ׁשל הּצלתֹו חׁשיבּות ּגֹוברת אזי - יהּודי להּציל ׁשּצריכים זמן מּגיע ּכאׁשר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹולכן,

אלי"! ּתצעק "מה צּוּוי: ׁשּיׁשנֹו זאת, עֹוד אּלא ּבּתפילה, להפסיק ׁשּמּתר ּבלבד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻזֹו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה ללמד יׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּומּזה

וקרּובֹו ּבגׁשמּיּות יהּודי ׁשהּצלת מּיׂשראל, אחד לכל ּבנֹוגע על־אחת־ּכּמה־וכּמה זֹו, הֹוראה נאמרה רּבנּו למׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאם
חׁשּובים  ענינים הם אם ּגם ּבהם, ׁשעֹוסק האחרים הענינים מּכל להפסיק יׁש זה ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכל חׁשּובה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּברּוחנּיּות,

הּׁשני  ׁשל למקֹומֹו ולרדת ּולקרבֹו.ּונחּוצים, להּצילֹו ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áe§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven)

חלּוקים  אחד, לצד ויּבׁשה  אחד לצד מים ׁשהּטה ההּטיה העלי ֹון לעֹולם למעלה הגּביּה הרם, לֹומר: ּורצֹונֹו הּטיה, לׁשֹון ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָמּטה
(ּכּנ"ל  כּו' "יּוד ,יד את ּונטה וזהּו ים, ּבמקֹום יּבׁשה הּזה לעֹולם מּׁשם ּתמׁשי ואחר־ּכ אחד, הּכל למעלה אבל מּזה, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזה

למּטה). מלמעלה הּנמׁש אין־סֹוף אֹור ּגילּוי המׁשכֹות ּכל ׁשרׁש הּוא הּיּו"ד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבחינת

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

(çé)äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ
:åéLøôáe Baëøa§¦§−§¨«¨¨«

(èé)äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´
òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNéíäéðtî ïðòä ãenò ¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½

:íäéøçàî ãîòiå©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ּובּליסטראֹות חּצים ּולקּבל יׂשראל, מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין ׁשל להבּדיל «≈∆≈«¬≈∆ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא מקֹום ּבכל ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹמצרים.
מצרים  עם להאבד אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין יׂשראל ׁשהיּו ‰ÔÚ.מלּמד „enÚ ÚqiÂ∑ ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ«ƒ««∆»»

ערבית  להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, לעּמּוד הּמחנה את הענן עּמּוד והׁשלים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכׁשחׁשכה
למצרים  להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא .לגמרי, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

nÈ‡טז  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

„È‡¯ˆÓיז  ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È˙e¯wÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט  Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì§«¦−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑?מּׁשם לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן פלינצס"א .שיפו"ר ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? נמּות,∑Óe˙n.והיכן מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ֲֵֶָ

לקּמן  ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָואם
וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד  עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּפרׁשת

וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן יט)"מי ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי "ליֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
יח) ב הימים ׁשאׁשּוב (דברי ׁשאקּום, ּבׁשלֹום", ׁשּובי ."עד ְִֶֶַָָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑,אֹותם ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם מה ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹוד  ּתֹוסיפּו .ולא ְִֹ

(ãé):ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ וכן:∑‰' לכם", נלחם ה' "ּכי וכן: יג)ּבׁשבילכם, וכן(איוב ּתריבּון", לאל כד)"אם (בראשית ƒ»≈»∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

וכן לי", ּדּבר ו)"ואׁשר לּבעל"?(שופטים ּתריבּון ."האּתם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַ

ß hay 'h iyily mei ß

(åè)øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬
:eòqéå ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑להארי עּתה עת לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ׁשנאמר ּבתפּלה, ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

מה)להּלן ּתצּוני"(ישעיה ידי ועלּֿפעל "עלּֿבני :.eÚqÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא),ליּסע אּלא להם אין ְְְִַַַַַַַָָָֹֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ִֵֶֶַָָ
עֹומד  הּים הּים ׁשאין להם לקרע ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם זכּות ּכדאי .ּבפניהם, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓaיא  ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד  Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ÌÚטו  ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿



glyaק zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑ מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ,ּבּדר למהּל מ ׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ונלחם  זרֹועֹו על נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו. נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּונתנֹו
:ּכ יא)ּבהם. עלֿזרֹועתיו"(הושע קחם לאפרים ּתרּגלּתי CLÁ‰Â."ואנכי ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ למצרים.¯‡iÂ∑ ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆ְְִִַ«»∆

האׁש מצרים עּמּוד לצד ערפל ׁשל והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל הּלילה .את ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑(מכילתא) מחנה אל .מחנה ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא)ּבּה נפרע ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הרׁש ׁשּנאמר:מן יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים יג)"ּכרּוח ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא ׁשבר(יחזקאל הּקדים "רּוח ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יּמים", כז)ּבלב קדים"(ישעיה ּביֹום הּקׁשה ּברּוחֹו ‰ÌÈn."הגה eÚ˜aiÂ∑ׁשּבעֹולם מים .(מכילתא)ּכל ְְְִִֵַַָָָָָ«ƒ»¿«»ƒִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi jxk ycew zexb`)

ההההּיּיּיּיםםםם עלעלעלעל ידידידידֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה כא)ווווּיּיּיּיטטטט (יד, ֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן האהאהאהאּמּמּמּמההההֹוֹוֹוֹות ת ת ת ּבתרּגּום הרי ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת ולכאֹורה, הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לארּבע אּלא אּמהֹות קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק מזּכירים ּכלל ב)ּבדר טז, וזלּפה.(ברכות ּבלהה ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  האם ׁשם את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ּבפׁשיטּות: לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹויׁש

וׁשבט. ׁשבט ְֵֵֶֶָּכל

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(525 'nr ,a jxk zegiyÎihewl)

כבכבכבכב)))) ((((ידידידיד,,,, ּוּוּוּוממממׂשׂשׂשׂשמאלםמאלםמאלםמאלם ְְְְִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹמימינםמימינםמימינםמימינם ָָָָֹֹ
יזּכר  אּלא לּבֹו יגּבּה לא האדם, ׁשל עׁשרֹו ׁשּלמרֹות הּוא, העׁשר נסיֹון העני. ונסיֹון העׁשר נסיֹון - נסיֹונֹות סּוגי ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹיׁש

ּולתֹורתֹו. לה' נאמן יּׁשאר - ודחקֹו עניֹו ׁשחרף הּוא, העני נסיֹון ה'. מאת לֹו ּבא ׁשהּכל ְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּתמיד
- "מּׂשמאלם" וגם העׁשירּות, מּנסיֹון ּגם - "מימינם" יׂשראל, על הגּנּו הּמים - חֹומה" להם "והּמים הּכתּוב: ׁשרמז ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹזהּו

הענּיּות. ְֲִִִָמּנסיֹון

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ak).ìàøNé éðá eàáéåiriaW lil §¨Ÿ§¥¦§¨¥¥§¦¦
did gqR lW(d"t mler xcq),`iWwe . ¤¤©¨¨§©§¨

Ll glW zWxR sFqaC(`n eh xacna) ¦§¨¨©§©§
ziviSAW oihEg dpFnW ,i"Wx WxiR¥©©¦§¨¦¤©¦¦
l`xUi EdXW mini dpFnW cbpM§¤¤§¨¨¦¤¨¦§¨¥

dxiW Exn`W cr mixvOn E`vIXn¦¤¨§¦¦§©¦©¤¨§¦¨
Exn` ipinXaC llMn .mId lr©©¨¦§¨§©§¦¦¨§
dpFn oOwlC xnFl Wie .dxiW¦¨§¥©¦§©¨¤
gqR axrn ,z`vl onvr EpikdXn¦¤¥¦©§¨¨¥¥¤¤¤©
E`vIW mircFi Eid gqRd z` EhgXW¤¨£¤©¤©¨§¦¤¥§

,KxCl dciv mdl mipikn Eide xgnl§¨¨§¨§¦¦¨¤¥¨©¤¤
KxFSd lM Epikd `l mFwnÎlMnE¦¨¨Ÿ¨¦¨©¤

xn`PW(hl ai lirl)EUr `l dcv mbe ¤¤¡©§©¥¨Ÿ¨
:mdlbk dxez ¨¤



קי glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(969Î970 'nr ,b jxk zegiyÎihewl)

וכּו'). הכנסת־אֹורחים צדקה, (נתינת החסד ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָימין
וכּו'). מצוה לדבר עצמֹו (ּכפּית הּגבּורה ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹׂשמאל

ּכי  ּבלבד, אחד ּבקו ּבעבֹודה להסּתּפק יכֹול הּוא אין הּגבּורה. וקו החסד קו ּכאחד: הּקּוים ּבׁשני ה' את לעבד האדם ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעל
ׁשעבֹודתֹו מּוכח יחּדו, הּקּוים ּבׁשני ּכׁשעבֹודתֹו א הּנגּדי. לּצד אֹו זה לצד הּטבעית נטּיתֹו מחמת נֹובעת זֹו ׁשעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָיּתכן

טבעֹו. מחמת ולא הּבֹורא ציּוּוי מּצד ְְֲִִִִֵֵַַַֹהיא

(âë)äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëø¦§−¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ Ïk∑ אלא היה? אחד סּוס אחד וכי ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג אׁשמרת (ברכות קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, קרּויין הּלילה חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ואֹומר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹהּבקר.

אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו אׁשמרת, קרּוי מּטרת""לכ.Û˜LiÂ∑ אליהם ּפנה ּכלֹומר, ותרּגּומֹווּיּבט, להׁשחיתם. ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ««¿≈ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכמֹו הּבטה, לׁשֹון הּוא אף כג)ואסּתכי, סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", ÔÚÂ."ׂשדה L‡ „enÚa∑ ענן עּמּוד ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ¿«≈¿»»ַָָ

מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי מרּתיחֹו אׁש ועּמּוד ּכטיט, אֹותֹו ועֹוׂשה מהּומה ∑Ì‰iÂ.(מכילתא)יֹורד לׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ«»»ְְָ
סגנּיֹות נטל ערּבבם, ּבלע"ז. הּגלילי:אשטורדישו"ן יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ּבפרקי וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לכּלן': אב וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ׁשּנאמר מקֹום ז)'ּכל א וגֹו'(שמואל ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ויהּמם" ּפלׁשּתים .על ְְְִִֵַַֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîa§¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑ נעים ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות, והּמרּכבֹות הּגלּגּלים, נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מתּפרקין  Îa·„˙.ואבריהן e‰‚‰ÈÂ∑ הּוא לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ְְְְִִֵֶֶָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ÌÈ¯ˆÓa.ועבדיו", Ì‰Ï ÌÁÏ∑ ּבארץ "ּבמצרים", אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם לֹוקים ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם .מצרים, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ß hay 'i iriax mei ß

(åë)íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå:åéLøt-ìòå B §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים ׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם .יׁשּובּו ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²

:íiä CBúa íéøöî-úà¤¦§©−¦§¬©¨«

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyily meil inei xeriy

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑ מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ,ּבּדר למהּל מ ׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ונלחם  זרֹועֹו על נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו. נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָּונתנֹו
:ּכ יא)ּבהם. עלֿזרֹועתיו"(הושע קחם לאפרים ּתרּגלּתי CLÁ‰Â."ואנכי ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ למצרים.¯‡iÂ∑ ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆ְְִִַ«»∆

האׁש מצרים עּמּוד לצד ערפל ׁשל והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל הּלילה .את ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑(מכילתא) מחנה אל .מחנה ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא)ּבּה נפרע ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הרׁש ׁשּנאמר:מן יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים יג)"ּכרּוח ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא ׁשבר(יחזקאל הּקדים "רּוח ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יּמים", כז)ּבלב קדים"(ישעיה ּביֹום הּקׁשה ּברּוחֹו ‰ÌÈn."הגה eÚ˜aiÂ∑ׁשּבעֹולם מים .(מכילתא)ּכל ְְְִִֵַַָָָָָ«ƒ»¿«»ƒִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi jxk ycew zexb`)

ההההּיּיּיּיםםםם עלעלעלעל ידידידידֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה כא)ווווּיּיּיּיטטטט (יד, ֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן האהאהאהאּמּמּמּמההההֹוֹוֹוֹות ת ת ת ּבתרּגּום הרי ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת ולכאֹורה, הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לארּבע אּלא אּמהֹות קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק מזּכירים ּכלל ב)ּבדר טז, וזלּפה.(ברכות ּבלהה ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשל  האם ׁשם את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ּבפׁשיטּות: לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹויׁש

וׁשבט. ׁשבט ְֵֵֶֶָּכל

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(525 'nr ,a jxk zegiyÎihewl)

כבכבכבכב)))) ((((ידידידיד,,,, ּוּוּוּוממממׂשׂשׂשׂשמאלםמאלםמאלםמאלם ְְְְִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹמימינםמימינםמימינםמימינם ָָָָֹֹ
יזּכר  אּלא לּבֹו יגּבּה לא האדם, ׁשל עׁשרֹו ׁשּלמרֹות הּוא, העׁשר נסיֹון העני. ונסיֹון העׁשר נסיֹון - נסיֹונֹות סּוגי ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹיׁש

ּולתֹורתֹו. לה' נאמן יּׁשאר - ודחקֹו עניֹו ׁשחרף הּוא, העני נסיֹון ה'. מאת לֹו ּבא ׁשהּכל ְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּתמיד
- "מּׂשמאלם" וגם העׁשירּות, מּנסיֹון ּגם - "מימינם" יׂשראל, על הגּנּו הּמים - חֹומה" להם "והּמים הּכתּוב: ׁשרמז ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹזהּו

הענּיּות. ְֲִִִָמּנסיֹון

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ak).ìàøNé éðá eàáéåiriaW lil §¨Ÿ§¥¦§¨¥¥§¦¦
did gqR lW(d"t mler xcq),`iWwe . ¤¤©¨¨§©§¨

Ll glW zWxR sFqaC(`n eh xacna) ¦§¨¨©§©§
ziviSAW oihEg dpFnW ,i"Wx WxiR¥©©¦§¨¦¤©¦¦
l`xUi EdXW mini dpFnW cbpM§¤¤§¨¨¦¤¨¦§¨¥

dxiW Exn`W cr mixvOn E`vIXn¦¤¨§¦¦§©¦©¤¨§¦¨
Exn` ipinXaC llMn .mId lr©©¨¦§¨§©§¦¦¨§
dpFn oOwlC xnFl Wie .dxiW¦¨§¥©¦§©¨¤
gqR axrn ,z`vl onvr EpikdXn¦¤¥¦©§¨¨¥¥¤¤¤©
E`vIW mircFi Eid gqRd z` EhgXW¤¨£¤©¤©¨§¦¤¥§

,KxCl dciv mdl mipikn Eide xgnl§¨¨§¨§¦¦¨¤¥¨©¤¤
KxFSd lM Epikd `l mFwnÎlMnE¦¨¨Ÿ¨¦¨©¤

xn`PW(hl ai lirl)EUr `l dcv mbe ¤¤¡©§©¥¨Ÿ¨
:mdlbk dxez ¨¤



glyaקב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר הראׁשֹון ∑B˙È‡Ï.לעת B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ מהּממים ׁשהיּו ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ְִֶָָֻ
הּמים  לקראת ורצין ‰'.ּומטרפין ¯ÚÈÂ∑ והּתחּתֹון למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ּכאדם ְְְִִִִַַַָָֹ«¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּיּסּורין  לקּבל חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ּבּים, ּומׁשּתּברין ויֹורדין עֹולין היּו ּכ ∑ÚÈÂ¯.למעלה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ«¿«≈
אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה ארּמי, ּבלׁשֹון טרּוף לׁשֹון והּוא .וׁשּניק, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e jxk y"ewl t"r)

mId rah cSn sEq-mi zrixw§¦©©¦©¤©©¨

לאיתנלאיתנלאיתנלאיתנֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבקרקרקרקר לפנלפנלפנלפנֹוֹוֹוֹותתתת ההההּיּיּיּיםםםם כז)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב (יד, ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה עּמֹו התניתי ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ובכ"מ)וּיׁשב ו פכ"א, רבה .(שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

את  מתנה היה לא אם ּגם הּים את לבקע יתּבר ּביכלּתֹו היה ּובוּדאי ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקּב"ה ּביכלת הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹותמּוּה
זה? ּתנאי הצר לּמה ּכן ואם ׁשּנברא, מּקדם ה ּים עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻזה

לתרץ: ְְֵֵָויׁש
יֹוצא  ּבאפן מיחדים ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את הּקּב"ה מנהיג שבדר־כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻנס

"נס". נקרא וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה "מׁשּדד" הּכלל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
את  יעׂשּו ּומצֹות ּבּתֹורה עבֹודתם על־ידי יׂשראל ׁשּבני – הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוהּנה
ׁשּנס  ּומּכיון נּסים, על־ידי הּמתּגּלה מעֹולמֹות הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ּכלי להיֹות העֹולם צרי ולכן ית', לֹו לדירה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹולם
לפני  "ׁשּיּקרע ּבבריאתֹו הּנבראים) ּבכל (ועל־דר־זה הּים עם להתנֹות צרי היה לכן 'טבע', העֹולם מציאּות את ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשֹולל
הּים  מציאּות ּכן ואם מעּקרֹו, הענין מתּבּטל מקּים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין הּנּסים), למציאּות (ׁשּיסּכים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻיׂשראל"

מציאּותּה). ּתתּבּטל ּכן לא (דאם הּטבע לׁשּנּוי מסּכימה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּגּופא

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות ּדר כז)ּכ "לכל (לקמן «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

וכן: נחׁשת", ּתעׂשה עבֹודתֹו",(שם)ּכליו ּבכל הּמׁשּכן ּכלי ד)"לכל ּכליהם",(במדבר לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון  ּתּקּון אּלא .ואינֹו ְִֵֶָָ

(èë)íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîç íäì: ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gk).ãçà ãò íäa øàLð àìla` Ÿ¦§©¨¤©¤¨£¨
aizkC `de .drxR `Ede x`Wp cg ¤̀¨¦§©§©§Ÿ§¨¦§¦

miNdY xtqA(`i ew)`l mdn cg` §¥¤§¦¦¤¨¥¤Ÿ
:FOr lMn Epiid ,xzFphk dxez ¨©§¦¨©

(hk).äîç íäì íénäådngxqg §©©¦¨¤Ÿ¨Ÿ¨¨¥
mId `Nnzp dNigYAW itl ,aizM§¦§¦¤©§¦¨¦§©¥©¨
l`ixaB `AW cr ,mdilr dnig¥¨£¥¤©¤¨©§¦¥
fixkn dide ,mId KFzA dnFgM mnUe§¨¨§¨§©¨§¨¨©§¦
,mpiniAW miOl xnF`e mId lr©©¨§¥©©¦¤¦¦¨
lAwl oicizrW l`xUiA ExdGd¦¨£§¦§¨¥¤£¦¦§©¥
ÎWFcTd lW FpiniA dpYiPW dxFYd©¨¤¦§¨¦¦¤©¨

xn`PW `EdÎKExA(a bl mixac)Fpinin ¨¤¤¡©¦¦
miOl xn`e xfg ,Fnl zC W ¥̀¨¨¨©§¨©©©¦

ExdGd ml`nUAWoicizrW l`xUiA ¤¦§Ÿ¨¦¨£§¦§¨¥¤£¦¦
xn`e xfg ,l`nUA oiNitY giPdl§¨¦©§¦¦¦§Ÿ¨©§¨©
l`xUiA ExdGd mdixg`NW miOl©©¦¤§©£¥¤¦¨£§¦§¨¥
zivivA sHrzdl micizrW¤£¦¦§¦§©¥§¦¦
eixaC oirnFW miOde ,mdixFg`n¥£¥¤§©©¦§¦§¨¨

zFnFg oicnFre(clx fnx hewli)wlgpe . §§¦§¤§©
icM mirxw xUr mipWl mId mdl̈¤©¨¦§¥¨¨§¨¦§¥
,FCal liaW haWe haW lkl `dIW¤§¥§¨¥¤§¥¤§¦§©
cg`e cg` lM oiAW mId zFnFgaE§©¨¤¥¨¤¨§¤¨

icM df mr df mixRqnE zFpFNg Eid̈©§©§¦¤¦¤§¥
aizkC `id `cd ,mYrC aXiil§©¥©§¨¨¨¦¦§¦

dnFg mdl miOde(a"nt `"xc iwxt)itlE . §©©¦¨¤¨§¦
sHrzOdW d`xp dGd WxcOd©¦§¨©¤¦§¤¤©¦§©¥
zFIviSd KilWdl Kixv zivivA§¦¦¨¦§©§¦©¦¦
`dC ,Kixv oi`C d`xp ile .eixFg`l©£¨§¦¦§¤§¥¨¦§¨
sHrzdl oicizrW WxcOA opixn`C§¨§¦©©¦§¨¤£¦¦§¦§©¥
zrWA Epiid mdixFg`n zivivA§¦¦¥£¥¤©§¦§©
ziNHd lM drW DzF`aC ,dtihrd̈£¦¨¦§¨¨¨¨©©¦

:mdixFg`n ziviSd lkel dxez §¨©¦¦¥£¥¤



קג glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(ì)íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé àøiå©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,ׂשפתֹו על הּים עֹולים ׁשּפלטן ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
אחרינּו וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ זה, .מּצד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

(àì)àøiåäNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³
eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ

:Bcáò äLîáe ýåýéa©«Ÿ̈½§¤−©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ נֹופלין לׁשֹונֹות והרּבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן 'יד', לׁשֹון .על ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֻ

åè(à)äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה וכן:אז, ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר "אז »»ƒ…∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ז) א וכן (מלכים ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ"ּובית
"וּיאמר  עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה לאמר "וּיאמרּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻעׂשה,

לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ׁשירת וכן יׂשראל". (מלכים לעיני ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
יא) ׁשא יׂשראל: חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ׁשלמה יבנה ׁשם "אז על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לתחּית  רמז מּכאן זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו אמרּו מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהּמחׁשבה
הּתֹורה, מן ּוליּׁשב הּמתים לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ׁשּפרׁשּוהּו: ׁשלמה מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

ּכגֹון: מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה א)לׁשֹון אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה "על (במדבר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לׁשֹון  ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

הּזה  ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל b‡‰.עבר, ‰‡‚ Èk∑ ּדבר) ּכתרּגּומֹו. ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹƒ»…»»ְְַָָ
עליו, ּומתּגּבר ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא לעׂשֹות, לבׂשרֿודם ׁשאיֿאפׁשר ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָאחר:
ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו נֹופל זּולתֹו עלֿידי לעׂשֹות ׁשאיֿאפׁשר וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּפילֹו
מלחמה, איׁש "ה' ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָָּכמֹו
עֹוד  – ּבֹו ּׁשאקּלס מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה'

ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ּבׂשרֿודם מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו B·Î¯Â.יׁש ÒeÒ∑,ּבזה זה קׁשּורים ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ¿…¿ְְִֵֶֶֶָ
נפרדים  ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום אֹותם מעלין וכן∑¯Ó‰.והּמים ,ג)הׁשלי לגֹו(דניאל "ּורמיו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ»»ְְְְִִִֵ

לרּום  עֹולין ׁשהיּו מלּמד – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָאּתּון
ּכמֹו לּתהֹום, לח)ויֹורדין למּטה (איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה ."מי ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

ÈÓ„‡ל  Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È··e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א  Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„BÂ ÁaL¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).äLî øéLé æàiptl dWn xn` ¨¨¦¤¨©¤¦§¥
mlFr lW FpFAx ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¤¨

Af`aizkC Liptl xBY iz`xwlirl) §¨¨¨¦¦¨§¨¤¦§¦
(bk d,'ebe drxR l` iz`A f`nE¥¨¨¦¤©§Ÿ

aEf`Liptl qNwn ip`(b bk x"eny). §¨£¦§©¥§¨¤
,xg` xaCf`,dpFnW `IxhnibA ¨¨©¥¨§¦©§¦¨§¨

dpYiPW dliOd zEkfA xnFl©¦§©¦¨¤¦§¨
aizkC ,mId Epl rxw dpFnWlmildz) ¦§¨¨©¨©¨¦§¦

(bi elwlnIe ,mixfbl sEq mi xfbl§Ÿ¥©¦§¨¦©¨¨
(bk fi ziy`xa)xfbE opinBxznoyi `negpz) §©§§¦©§©

(ai:a dxez

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר הראׁשֹון ∑B˙È‡Ï.לעת B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ מהּממים ׁשהיּו ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ְִֶָָֻ
הּמים  לקראת ורצין ‰'.ּומטרפין ¯ÚÈÂ∑ והּתחּתֹון למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ּכאדם ְְְִִִִַַַָָֹ«¿«≈ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּיּסּורין  לקּבל חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ּבּים, ּומׁשּתּברין ויֹורדין עֹולין היּו ּכ ∑ÚÈÂ¯.למעלה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ«¿«≈
אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה ארּמי, ּבלׁשֹון טרּוף לׁשֹון והּוא .וׁשּניק, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e jxk y"ewl t"r)

mId rah cSn sEq-mi zrixw§¦©©¦©¤©©¨

לאיתנלאיתנלאיתנלאיתנֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבקרקרקרקר לפנלפנלפנלפנֹוֹוֹוֹותתתת ההההּיּיּיּיםםםם כז)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב (יד, ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה עּמֹו התניתי ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ובכ"מ)וּיׁשב ו פכ"א, רבה .(שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

את  מתנה היה לא אם ּגם הּים את לבקע יתּבר ּביכלּתֹו היה ּובוּדאי ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקּב"ה ּביכלת הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹותמּוּה
זה? ּתנאי הצר לּמה ּכן ואם ׁשּנברא, מּקדם ה ּים עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻזה

לתרץ: ְְֵֵָויׁש
יֹוצא  ּבאפן מיחדים ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את הּקּב"ה מנהיג שבדר־כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻנס

"נס". נקרא וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה "מׁשּדד" הּכלל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמן
את  יעׂשּו ּומצֹות ּבּתֹורה עבֹודתם על־ידי יׂשראל ׁשּבני – הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוהּנה
ׁשּנס  ּומּכיון נּסים, על־ידי הּמתּגּלה מעֹולמֹות הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ּכלי להיֹות העֹולם צרי ולכן ית', לֹו לדירה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהעֹולם
לפני  "ׁשּיּקרע ּבבריאתֹו הּנבראים) ּבכל (ועל־דר־זה הּים עם להתנֹות צרי היה לכן 'טבע', העֹולם מציאּות את ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשֹולל
הּים  מציאּות ּכן ואם מעּקרֹו, הענין מתּבּטל מקּים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין הּנּסים), למציאּות (ׁשּיסּכים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻיׂשראל"

מציאּותּה). ּתתּבּטל ּכן לא (דאם הּטבע לׁשּנּוי מסּכימה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּגּופא

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות ּדר כז)ּכ "לכל (לקמן «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

וכן: נחׁשת", ּתעׂשה עבֹודתֹו",(שם)ּכליו ּבכל הּמׁשּכן ּכלי ד)"לכל ּכליהם",(במדבר לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
לׁשֹון  ּתּקּון אּלא .ואינֹו ְִֵֶָָ

(èë)íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîç íäì: ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈
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(gk).ãçà ãò íäa øàLð àìla` Ÿ¦§©¨¤©¤¨£¨
aizkC `de .drxR `Ede x`Wp cg ¤̀¨¦§©§©§Ÿ§¨¦§¦

miNdY xtqA(`i ew)`l mdn cg` §¥¤§¦¦¤¨¥¤Ÿ
:FOr lMn Epiid ,xzFphk dxez ¨©§¦¨©

(hk).äîç íäì íénäådngxqg §©©¦¨¤Ÿ¨Ÿ¨¨¥
mId `Nnzp dNigYAW itl ,aizM§¦§¦¤©§¦¨¦§©¥©¨
l`ixaB `AW cr ,mdilr dnig¥¨£¥¤©¤¨©§¦¥
fixkn dide ,mId KFzA dnFgM mnUe§¨¨§¨§©¨§¨¨©§¦
,mpiniAW miOl xnF`e mId lr©©¨§¥©©¦¤¦¦¨
lAwl oicizrW l`xUiA ExdGd¦¨£§¦§¨¥¤£¦¦§©¥
ÎWFcTd lW FpiniA dpYiPW dxFYd©¨¤¦§¨¦¦¤©¨

xn`PW `EdÎKExA(a bl mixac)Fpinin ¨¤¤¡©¦¦
miOl xn`e xfg ,Fnl zC W ¥̀¨¨¨©§¨©©©¦

ExdGd ml`nUAWoicizrW l`xUiA ¤¦§Ÿ¨¦¨£§¦§¨¥¤£¦¦
xn`e xfg ,l`nUA oiNitY giPdl§¨¦©§¦¦¦§Ÿ¨©§¨©
l`xUiA ExdGd mdixg`NW miOl©©¦¤§©£¥¤¦¨£§¦§¨¥
zivivA sHrzdl micizrW¤£¦¦§¦§©¥§¦¦
eixaC oirnFW miOde ,mdixFg`n¥£¥¤§©©¦§¦§¨¨

zFnFg oicnFre(clx fnx hewli)wlgpe . §§¦§¤§©
icM mirxw xUr mipWl mId mdl̈¤©¨¦§¥¨¨§¨¦§¥
,FCal liaW haWe haW lkl `dIW¤§¥§¨¥¤§¥¤§¦§©
cg`e cg` lM oiAW mId zFnFgaE§©¨¤¥¨¤¨§¤¨

icM df mr df mixRqnE zFpFNg Eid̈©§©§¦¤¦¤§¥
aizkC `id `cd ,mYrC aXiil§©¥©§¨¨¨¦¦§¦

dnFg mdl miOde(a"nt `"xc iwxt)itlE . §©©¦¨¤¨§¦
sHrzOdW d`xp dGd WxcOd©¦§¨©¤¦§¤¤©¦§©¥
zFIviSd KilWdl Kixv zivivA§¦¦¨¦§©§¦©¦¦
`dC ,Kixv oi`C d`xp ile .eixFg`l©£¨§¦¦§¤§¥¨¦§¨
sHrzdl oicizrW WxcOA opixn`C§¨§¦©©¦§¨¤£¦¦§¦§©¥
zrWA Epiid mdixFg`n zivivA§¦¦¥£¥¤©§¦§©
ziNHd lM drW DzF`aC ,dtihrd̈£¦¨¦§¨¨¨¨©©¦

:mdixFg`n ziviSd lkel dxez §¨©¦¦¥£¥¤
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(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ואני וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָֻֻ
ּבנקּודתֹוּתמ  ּכמֹוהּו ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על אצל ּה סמּו ׁשהּוא מקֹומֹות ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּורּו"ק: נקּוד מקֹומֹות ׁשאר וכל טז)"וזמרת", ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' ּכל (תהלים וכן אׁשמרה", אלי "עּזֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻֻ
הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם, הּנקּודה אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּבחטף,(ּבׁשו"א)ּתיבה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", "יסּור עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – עז ּכגֹון: ּבׁשּורּו"ק, נקּודה ְְְִִִִִָָָָֹֹֹֹֹֻֻֻֻֻֻהראׁשֹונה
קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל וזמרת עּזי הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ"וׁשליׁשים

להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא 'וזמרתי', ּכתּוב מהם ּבאחד אין אֹומר ועֹוד, אני לכ ליׁשּועה". לי "ויהי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם עּזי אּלא וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ולא עּזי ּכמֹו עּזי ׁשאין הּמקרא: לׁשֹון קכג)לי ּׁשב (שם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ּבּׁשמים", א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני וזהּו(דברים סנה", יּה","ׁשֹוכני וזמרת "עּזי הּׁשבח: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכמֹו: ה', לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה. לי היה ה)הּוא ה'",(שופטים ט)"לעזרת ה'",(ישעיה (קהלת "ּבעברת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לׁשֹוןג) 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת כה)"על תזמר",(ויקרא כה)"לא ּכּסּוח (ישעיה לׁשֹון עריצים" "זמיר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ
לנּו ׁשּיׁש היה, נאמר ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּוכריתה.

ּדגמתֹו: וזה זה, ּבלׁשֹון מדּברים ו)מקראֹות א צלעֹות (מלכים וּיעׂש ולּדביר להיכל סביב הּבית קירֹות "את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן סביב". צלעֹות "עׂשה לֹומר: לֹו היה ו)סביב", ב הימים וּימל(דברי יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים יׂשראל "ּובני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹ

רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה רחבעם", יד)עליהם היה (במדבר וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת "מּבלּתי  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
"ׁשחטם". לֹומר: לו)לֹו לֹומר.(שם לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ח)"והאנׁשים "ואׁשר (לעיל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

וּיע  ה' ּדבר אל לּבֹו ׂשם "עזב"לא לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑אֹותֹו מראין והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ְֲִֶַַַַַָָָָֹֹ∆≈ƒְְְְֲִִִֵֶַָָ
נביאים  ראּו ּׁשּלא מה הּים, על ׁשפחה ראתה נוה,∑e‰Â‡Â.ּבאצּבע: לׁשֹון ּתרּגם לג)אּונקלֹוס "נוה (ישעיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ¿«¿≈ְְְְִֵֶֶָָ

סה)ׁשאנן", ּדֹוד(שם "מה ּכגֹון: עֹולם, לבאי וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ּדבר "לנוהֿצאן". ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
הענין  וכל ואדם". צח ּדֹודי ‡·È.מּדֹוד? È‰Ï‡∑ וארֹוממנהּוהּוא ‡·È.זה, È‰Ï‡∑ ּתחּלת אני לא ְְְִִִַָָָָֹ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒְֲִִַֹ

אבֹותי  מימי עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת אּלא .הּקדּׁשה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻ

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל וכן(רות 'ּבעל', מתרּגמין "ו"איׁש "איׁש" וכל נעמי", (מלכים "איׁש ƒƒ¿»»ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
ב) לגּבֹור א לאיׁש", והיית BÓL."וחזקּת ׁשאמר ∑‰' ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְְִִִַָָָָ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

יז)ּדוד: א ונֹוקם (שמואל נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא "ואנכי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּכׁשהּוא  אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו הּוא אֹוחז ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמאֹויביו,

וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל עצמֹו ּפֹונה ּבמלחמה .עֹוסק ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
:óeñ-íéá eòaèª§¬§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑:אֹומר הּוא וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, יט)ׁשדי  אּונקלֹוס:(לקמן ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה »»«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יתּפעל  ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', אׁשּתדאה מׁשּכב,ׁשם ∑Á·Óe¯.'אֹו מרּכב, ּכמֹו: ּדבר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָƒ¿«ְְְִֵֶָָָָ

קדׁש" ּכמֹו:(מכילתא)∑eÚaË."מקרא טיט, ּבמקֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון (ירמיה "טבעּתי ְִֶָֹÀ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּבחמר לח) יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה מלּמד ּבּטיט", ירמיהּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ"וּיטּבע

.ּובלבנים  ְִִֵ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤

d¯ÓÈÓaב  ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

i˜ÓeÚÏ‡ה  e˙Á ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡·‡k¿«¿»
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i"yx£eÓÈÒÎÈ∑:ּכמֹו ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו. יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ח)ּכמֹו וצאנ(דברים ּובקר" ¿«¿Àְְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לו)ירּבין", סּוף,(תהלים ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית מּדׁשן "ירוין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו הּמים ׁשּיחזרּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻּכדי
ׁשּנתּבאר) ּכמֹו חֹולם להיֹות מּוכח ּכאן (ּגם ‡·Ô.ּבמלאפֹו"ם BÓk∑,"ּכעֹופרת "צללּו אחר: ּובמקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָ¿»∆ְֲֵֶֶַַָָ

- והּכׁשרים ּכאבן, - ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש - הרׁשעים ּכּקׁש". "יאכלמֹו אחר: ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּובמקֹום
מּיד  ׁשּנחּו .ּכעֹופרת ִֶֶֶַָָ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eõòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬
:áéBà¥«

i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ ימין נעׂשית הּׂשמאל מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ‰'.ׁשּתי EÈÓÈ ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ¿ƒ¿
Áka È¯c‡∑,"אֹויב "ּתרעץ עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל, את להּציל ∆¿»ƒ«…«ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מל  ׁשּתי לעׂשֹות לאדם ּׁשאיֿאפׁשר  מה מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה אֹויב, ּתרעץ היא ימינ צב)מלאכּתּה? אֹויבי(תהלים הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה "ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

צד)יאבדּו", יעלזּו",(שם רׁשעים עדֿמתי ה', רׁשעים, צג)"עדֿמתי קֹולם",(שם נהרֹות נׂשאּו ה', נהרֹות, "נׂשאּו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לנּו", לא ה', לנּו, ב)"לא אתֿהּׁשמים",(הושע אענה נאםֿה', ה)"אענה, אׁשירה",(שופטים אנכי לה', "אנכי ְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

קכד) אדם",(תהלים עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' ה' ה)"לּולי עּורי (שופטים עּורי ּדבֹורה, עּורי "עּורי ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
כו)ּדּבריֿׁשיר", עני",(ישעיה רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה עּמֹו"(תהלים ליׂשראל נחלה נחלה, ארצם ∑È¯c‡."ונתן ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ∆¿»ƒ

יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ּכמֹו: יתרה, ‡ÈB·.הּיּו"ד ıÚ¯z∑ ּומׁשּברת רֹועצת היא ּתמיד ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻƒ¿«≈ְִִֶֶֶֶַָ
ּב'ׁשֹופטים'האֹויב. יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו היא (י')ודֹומה ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אֹויב  ּומלקה .מׁשּברת ְְֵֶֶַַָ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwk©©«

i"yx£EB‡b ·¯·e∑ ּברב אם ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
יאכלמֹו אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח קלֿוחמר נהרסים, אֹויביו לבד קמיÒ¯‰z∑,.ּגאֹונֹו הֹורס אּתה ּתמיד ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«¬…ִֵֶַָָָ

אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד פג)הּקמים אֹויבי(תהלים הּנה "ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על ההמיה? היא ּומה .יהמיּון". ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ç)étà çeøáeíéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
:íé-áìa úîäú eàô÷̈«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑,ּבׂשרֿודם מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע יח)ּכדי (תהלים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

וכן ּבאּפֹו", עׁשן ד)"עלה ׁשאמר"ּומרּוח (איוב וזהּו יכלּו", מח)אּפֹו ּכׁשזעּפֹו(ישעיה אּפי", אארי ׁשמי "למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
קצרה.נחה, נׁשימתֹו ּכֹועס, ּוכׁשהּוא ארּכה, חטם (שם)נׁשימתֹו אׂשים ּתהּלתי ּולמען ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡Ò»¿»

CnÚז  ÏÚ eÓ˜„Ï Ôez¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯ek ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(e)ðéîé.çka éøcàð 'ä Ei"Wx WxiR §¦§¤§¨¦©Ÿ©¥©©¦
mr izAx FnM(` ` dki`)Fl didW itlE . §©¨¦¨§¦¤¨¨

oFWl oini ixdW ,'zxC`p' aFYkl¦§¤§¤¤¤£¥¨¦§
aqEn `EdW miWxtn Wie .`id dawp§¥¨¦§¥§¨§¦¤¨

iaWId FnM `Ede ,mXd zaiY lrmildz) ©¥©©¥§§©Ÿ§¦

(` bkw:f dxez

(g).eîøòðExn`e zinEnxr odA qpkp ¤¤§¦§©¨¤©§¦§¨§
:`In EniMg qFlwpE` mBxY oke ,dxiW¦¨§¥¦§¥§§©¦©¨

íé áìa úîäú eàô÷miWilW ipXd . ¨§§ŸŸ§¤¨©§¥§¦¦
dlrn lW WilXde ,E`tw dHnNW¤§©¨¨§§©§¦¤©§¨

mFdY cr dHnl rwap ENi`W ,rwap¦§©¤¦¦§©§©¨©§
Epiide ,EPOn z`vl oilFki Eid `lŸ¨§¦¨¥¦¤§©§

aizkC,mi alAsEbA oEzp aNdW FnM ¦§¦§¤¨§¤©¥¨§
EPOn dHnl miWilW ipW Wi mc`d̈¨¨¥§¥§¦¦§©¨¦¤

:EPOn dlrnl WilWEh dxez §¦§©§¨¦¤

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ואני וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָֻֻ
ּבנקּודתֹוּתמ  ּכמֹוהּו ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על אצל ּה סמּו ׁשהּוא מקֹומֹות ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּורּו"ק: נקּוד מקֹומֹות ׁשאר וכל טז)"וזמרת", ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' ּכל (תהלים וכן אׁשמרה", אלי "עּזֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻֻ
הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם, הּנקּודה אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּבחטף,(ּבׁשו"א)ּתיבה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", "יסּור עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – עז ּכגֹון: ּבׁשּורּו"ק, נקּודה ְְְִִִִִָָָָֹֹֹֹֹֻֻֻֻֻֻהראׁשֹונה
קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל וזמרת עּזי הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ"וׁשליׁשים

להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא 'וזמרתי', ּכתּוב מהם ּבאחד אין אֹומר ועֹוד, אני לכ ליׁשּועה". לי "ויהי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם עּזי אּלא וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ולא עּזי ּכמֹו עּזי ׁשאין הּמקרא: לׁשֹון קכג)לי ּׁשב (שם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ּבּׁשמים", א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני וזהּו(דברים סנה", יּה","ׁשֹוכני וזמרת "עּזי הּׁשבח: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכמֹו: ה', לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה. לי היה ה)הּוא ה'",(שופטים ט)"לעזרת ה'",(ישעיה (קהלת "ּבעברת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

לׁשֹוןג) 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת כה)"על תזמר",(ויקרא כה)"לא ּכּסּוח (ישעיה לׁשֹון עריצים" "זמיר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ
לנּו ׁשּיׁש היה, נאמר ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּוכריתה.

ּדגמתֹו: וזה זה, ּבלׁשֹון מדּברים ו)מקראֹות א צלעֹות (מלכים וּיעׂש ולּדביר להיכל סביב הּבית קירֹות "את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן סביב". צלעֹות "עׂשה לֹומר: לֹו היה ו)סביב", ב הימים וּימל(דברי יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים יׂשראל "ּובני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹ

רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה רחבעם", יד)עליהם היה (במדבר וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת "מּבלּתי  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
"ׁשחטם". לֹומר: לו)לֹו לֹומר.(שם לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ח)"והאנׁשים "ואׁשר (לעיל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ

וּיע  ה' ּדבר אל לּבֹו ׂשם "עזב"לא לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑אֹותֹו מראין והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ְֲִֶַַַַַָָָָֹֹ∆≈ƒְְְְֲִִִֵֶַָָ
נביאים  ראּו ּׁשּלא מה הּים, על ׁשפחה ראתה נוה,∑e‰Â‡Â.ּבאצּבע: לׁשֹון ּתרּגם לג)אּונקלֹוס "נוה (ישעיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ¿«¿≈ְְְְִֵֶֶָָ

סה)ׁשאנן", ּדֹוד(שם "מה ּכגֹון: עֹולם, לבאי וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ּדבר "לנוהֿצאן". ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
הענין  וכל ואדם". צח ּדֹודי ‡·È.מּדֹוד? È‰Ï‡∑ וארֹוממנהּוהּוא ‡·È.זה, È‰Ï‡∑ ּתחּלת אני לא ְְְִִִַָָָָֹ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒְֲִִַֹ

אבֹותי  מימי עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת אּלא .הּקדּׁשה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻֻ

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל וכן(רות 'ּבעל', מתרּגמין "ו"איׁש "איׁש" וכל נעמי", (מלכים "איׁש ƒƒ¿»»ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
ב) לגּבֹור א לאיׁש", והיית BÓL."וחזקּת ׁשאמר ∑‰' ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְְִִִַָָָָ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

יז)ּדוד: א ונֹוקם (שמואל נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא "ואנכי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּכׁשהּוא  אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו הּוא אֹוחז ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמאֹויביו,

וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל עצמֹו ּפֹונה ּבמלחמה .עֹוסק ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
:óeñ-íéá eòaèª§¬§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑:אֹומר הּוא וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, יט)ׁשדי  אּונקלֹוס:(לקמן ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה »»«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יתּפעל  ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', אׁשּתדאה מׁשּכב,ׁשם ∑Á·Óe¯.'אֹו מרּכב, ּכמֹו: ּדבר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָƒ¿«ְְְִֵֶָָָָ

קדׁש" ּכמֹו:(מכילתא)∑eÚaË."מקרא טיט, ּבמקֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון (ירמיה "טבעּתי ְִֶָֹÀ¿ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּבחמר לח) יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה מלּמד ּבּטיט", ירמיהּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ"וּיטּבע

.ּובלבנים  ְִִֵ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤

d¯ÓÈÓaב  ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

i˜ÓeÚÏ‡ה  e˙Á ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡·‡k¿«¿»



glyaקו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" "נאקה ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא והרּוח האף ּבפני נחירי לסּתם ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבאּפי

נא) ּכמֹו:(דף אף", "חרה ּכן: אֹומר אני  ׁשּבּמקרא וחרֹון אף וכל ּבעיני. נראה ל)ּכ חרה (איוב "ועצמי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה לׁשֹון רצֹון מּניֿחרב", ּכמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן רצה, א)מּגזרת אֹומר:(אסתר החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה "וחמתֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ּדעּתֹו ÌÈÓ.נתקררה eÓ¯Ú∑ּכמֹו הּמקרא, צחּות ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם ז)אּונקלֹוס השירים "ערמת (שיר ְְְִַָָ∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

יֹוכיח  כמֹוֿנד" "ונּצבּו ÌÈÓ.חּטים", eÓ¯Ú∑ ּכמין נעׂשּו והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְְְִִִִֵַ∆∆¿«ƒְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות „.ּגּלים BÓk∑ ּכחֹומה ּכׁשּור, ּכמֹו∑„.ּכתרּגּומֹו: וכּנּוס, צּבּור לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ¿≈ְְְְַָ≈ְְְִִ

נז) נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר לג)"נד ּכמֹו(תהלים ּכנד היה ואּלּו 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", "ּכנס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
לכּת ל ֹו היה הכנסה, לׁשֹון וכֹונס  וכן:ּכנאד הּוא, וצֹובר  אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אּלא הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ג) ולא (יהושע וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה קימה לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"קמּו
ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד נו)ּכמֹו(חולם)מצינּו ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה החלב"(שופטים נאד ."את ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

e‡Ù˜∑י)ּכמֹו ּבכח (איוב האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה »¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
קׁשי  מיני ּבכל ּבם הּׁשמים",∑ÌÈŒ·Ïa.ונלחמים "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות ודר הּים, ב ּבחזק (שמואל ְְְִִִִֵָָָֹ¿∆»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדבר יח) ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו לׁשֹון האלה", ."ּבלב ְְְְִֵֵֶָָָָָָ

(è)Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
øç ÷éøà éLôð:éãé BîLéøBz éa ©§¦½¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ועבדי ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ּתתמלא ∑BÓ‡ÏÓz.לעּמֹו »«≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿»≈ְִֵַ
ּורצֹוני.∑ÈLÙ.מהם  ּתּמלא רּוחי – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת ּתיבה על ּתתמּה הרּבה ואל יׁש מהם. ֵֶ«¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּזה: א)ּכּלׁשֹון לי'.(שופטים 'נתּת ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ לז)"ּכי 'ּדּבר (בראשית ּכמֹו לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
י)עּמֹו'. מּמּני'.(ירמיה 'יצאּו ּכמֹו יצאּוני", לא)"ּבני 'ּתמלאמֹו'(איוב ּכאן אף לֹו. אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

מהם  נפׁשי Èa¯Á.ּתּמלא ˜È¯‡∑ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, ְִִֵֵֶַָ»ƒ«¿ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׂשּקיהם", "מריקים ּכמֹו הרקה, מח)לׁשֹון הּיֹוצא,(ירמיה על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל הּׂשק ועל הּתיק, על ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּלא
יד)ּכלׁשֹון על(בראשית אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּבחרּבי'. 'אזּדּין חניכיו", את א)הּיֹוצא:"וּירק השירים "ׁשמן (שיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

מח)ּתּורק", אל (ירמיה מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
וכן הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו כח)ּכלי, ּדחירם (יחזקאל "חכמת עלֿיפי חרבֹותם ∑BÓLÈ¯Bz."והריקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָƒ≈

ּכמֹו ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א ּומעׁשיר"(שמואל ."מֹוריׁש ְְְֲִִֵַַ

(é)íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
:íéøécà©¦¦«

i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו, .ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙¯ÙBÚk∑ ּבלע"ז פלו"ס .אבר «∆∆ְֲַַָ

(àé)Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
:àìô äNò úläú àøBð¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי B¯‡."אילּותי »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ»
˙l‰˙∑"ּתהּלה ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד .יראּוי ¿ƒ…ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`i).äëîë éîminrR ipW aYkp Kklin,dknk,miwEqR ipX` i`wCLiR` gExaE,'ebeLgExA YtWpmlFrd KxCW .'ebe ¦¨Ÿ¨§¨¦§©§¥§¨¦¦¨Ÿ¨§¨¥©§¥§¦§©©¤¨©§¨§£¤¤¤¨¨



קז glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »ƒ»¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אֹומר: הּוא וכן לא)ּבהּטיתּה. ּביד (ישעיה הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּומׁשּתּברין  נֹופלים והן מעט ידֹו מּטה ‡¯ı.אדם: BÓÚÏ·z∑'ה" ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה, ׁשּזכּו מּכאן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ¿»≈»∆ְְְִִִֶֶָָָָָ

.הּצּדיק" ִַַ

(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

i"yx£ÔeÊb¯È∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּכּמפרׁשמּפני ּבחזקה, ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגת  אנׁשי והרגּום הּימים', .ּב'דברי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

(åè)ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
:ïòðë éáLé ìk eâîð̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא)?הֹולכים עליהם לא ׁשהרי ּכלּום, לירא להם היה לא אּלא והלא «≈¡≈≈»ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו אנינּות, יׂשראל מּפני ׁשל  ּכבֹודם ּכמֹו∑e‚Ó.על עה)נמּסּו, "ּברביבים (תהלים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ»…ְְִִִַָ

לכּלֹותנּו ּבאים הם 'עלינּו אמרּו: ארצנּו'ּתמגגּנה". את .ולירׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al jxk zegiy ihewl)

ארצנארצנארצנארצנּוּוּוּו אתאתאתאת לירלירלירלירׁשׁשׁשׁש .... .... ּבּבּבּבאיםאיםאיםאים הםהםהםהם טו)עלינעלינעלינעלינּוּוּוּו טו, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ׁשּזרעֹו לאברהם הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ל)נראה, היתה (לד, "מסרת : ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר עד אֹומרים ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים כו)ּביד "ּברּו(ט, : ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּכנען". ארץ את להם לתת לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ׁשעתיד ׁשם, אלקי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹה'

(æè)eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים הּקרֹובים,∑ÁÙÂ„.על ׁשּנאמרעל ב)ּכענין ׁשמענּו(יהושע "ּכי ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ»««ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָ
וגֹו'" הֹוביׁש אׁשר ÚÈ·¯.את „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ּכתרּגּומֹו.˙È˜∑אּמֹות מּׁשאר ּבדמים חּבבּת הּקנּוי ּכחפץ ְֲִֵֶ««¬…««¬…ְְַ»ƒ»ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

האדם  על ׁשחביב .יקרים ְִִֶַָָָָָ

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»
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mg `EdW s`d gExe ,mFg ici lr mFg©§¥§©¨©¤©
miglglzn gxwA miiEtTd miOd©©¦©§¦§¤©¦§©§§¦
dRd gEx ici lre ,milElv miUrpe§©£¦§¦§©§¥©©¤
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EaEWIW(:ep oihib):ai dxez ¤¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" "נאקה ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא והרּוח האף ּבפני נחירי לסּתם ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבאּפי

נא) ּכמֹו:(דף אף", "חרה ּכן: אֹומר אני  ׁשּבּמקרא וחרֹון אף וכל ּבעיני. נראה ל)ּכ חרה (איוב "ועצמי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה לׁשֹון רצֹון מּניֿחרב", ּכמֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אֹומר: הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן רצה, א)מּגזרת אֹומר:(אסתר החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה "וחמתֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ּדעּתֹו ÌÈÓ.נתקררה eÓ¯Ú∑ּכמֹו הּמקרא, צחּות ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם ז)אּונקלֹוס השירים "ערמת (שיר ְְְִַָָ∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

יֹוכיח  כמֹוֿנד" "ונּצבּו ÌÈÓ.חּטים", eÓ¯Ú∑ ּכמין נעׂשּו והם הּמים, יבׁשּו מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְְְִִִִֵַ∆∆¿«ƒְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות „.ּגּלים BÓk∑ ּכחֹומה ּכׁשּור, ּכמֹו∑„.ּכתרּגּומֹו: וכּנּוס, צּבּור לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ¿≈ְְְְַָ≈ְְְִִ

נז) נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר לג)"נד ּכמֹו(תהלים ּכנד היה ואּלּו 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", "ּכנס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
לכּת ל ֹו היה הכנסה, לׁשֹון וכֹונס  וכן:ּכנאד הּוא, וצֹובר  אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אּלא הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ג) ולא (יהושע וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה קימה לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"קמּו
ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד נו)ּכמֹו(חולם)מצינּו ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה החלב"(שופטים נאד ."את ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

e‡Ù˜∑י)ּכמֹו ּבכח (איוב האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה »¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
קׁשי  מיני ּבכל ּבם הּׁשמים",∑ÌÈŒ·Ïa.ונלחמים "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות ודר הּים, ב ּבחזק (שמואל ְְְִִִִֵָָָֹ¿∆»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדבר יח) ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו לׁשֹון האלה", ."ּבלב ְְְְִֵֵֶָָָָָָ

(è)Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
øç ÷éøà éLôð:éãé BîLéøBz éa ©§¦½¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ועבדי ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ּתתמלא ∑BÓ‡ÏÓz.לעּמֹו »«≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿»≈ְִֵַ
ּורצֹוני.∑ÈLÙ.מהם  ּתּמלא רּוחי – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת ּתיבה על ּתתמּה הרּבה ואל יׁש מהם. ֵֶ«¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּזה: א)ּכּלׁשֹון לי'.(שופטים 'נתּת ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ לז)"ּכי 'ּדּבר (בראשית ּכמֹו לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
י)עּמֹו'. מּמּני'.(ירמיה 'יצאּו ּכמֹו יצאּוני", לא)"ּבני 'ּתמלאמֹו'(איוב ּכאן אף לֹו. אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

מהם  נפׁשי Èa¯Á.ּתּמלא ˜È¯‡∑ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, ְִִֵֵֶַָ»ƒ«¿ƒְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׂשּקיהם", "מריקים ּכמֹו הרקה, מח)לׁשֹון הּיֹוצא,(ירמיה על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל הּׂשק ועל הּתיק, על ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּלא
יד)ּכלׁשֹון על(בראשית אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּבחרּבי'. 'אזּדּין חניכיו", את א)הּיֹוצא:"וּירק השירים "ׁשמן (שיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

מח)ּתּורק", אל (ירמיה מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
וכן הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו כח)ּכלי, ּדחירם (יחזקאל "חכמת עלֿיפי חרבֹותם ∑BÓLÈ¯Bz."והריקּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָƒ≈

ּכמֹו ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א ּומעׁשיר"(שמואל ."מֹוריׁש ְְְֲִִֵַַ

(é)íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
:íéøécà©¦¦«

i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו, .ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙¯ÙBÚk∑ ּבלע"ז פלו"ס .אבר «∆∆ְֲַַָ

(àé)Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
:àìô äNò úläú àøBð¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי B¯‡."אילּותי »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ»
˙l‰˙∑"ּתהּלה ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד .יראּוי ¿ƒ…ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»
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glyaקח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?"miaFxTd" zFpFiqPd lr mixABzn Ki ¥̀¦§©§¦©©¦§©§¦

ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת הּקרֹובים".(טו, על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה רׁש"י ּופירׁש ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת - קרֹובים ואחר־ּכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָויׁש

הרעֹות  הּמּדֹות ז' את לכּבׁש צרי מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל הּיצר, מלחמת על ּגם רֹומזת האּמֹות עם יׂשראל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמלחמת
הּקדּׁשה. ממׁשלת ּתחת ׁשּיהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּבֹו,

הם  ׁש"רחֹוקים" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ׁשּיׁשנם האדם. אצל ּגם הּוא ּכן ּו"רחֹוקים", "קרֹובים" סּוגים ׁשני יׁש ׁשּבאּמֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּוכמֹו
יכֹול  ּתאוֹות ּברּבּוי ׁשּנׁשקע ואחרי עליו, מתּגּבר יצרֹו ׁשּלפעמים אּלא להם, להּכנע אצלֹו מפר טבעֹו ּומּצד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻמהאדם,

ּבהם. ּגם רחמנא־ליצלן ְְְֲִִֶַַַָָָָלהכׁשילֹו
להתּגּבר  היא ּבּיצר הּמלחמה ועיּקר ּבהם. יּכׁשל יׂשראל ׁשאיׁש האפׁשרּות יֹותר ׁש"קרֹובה" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָויׁשנם

ה"קרֹובים". רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְִִִַַָעל
להתּגּבר  יּוכל ׁשּלא הּיצר־הרע, על ופחד אימה מטיל ׁשהּקּב"ה ופחד", אימתה עליהם "ּתּפל אֹומר ׁשהּכתּוב מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוזהּו

חז"ל ּכמאמר יׂשראל, איׁש על חס־וׁשלֹום ועוד)ולׁשלט ב. נב, לֹו".(סוכה יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה "אלמלא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
מן  היא מלמעלה העזר ּפעּולת ּכי הּקרֹובים, על ּפחד ואחר־ּכ הרחֹוקים על אימה נֹופלת ׁשּבתחלה מה מּובן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
עֹוד  זה עזר ּפֹועל ואחר־ּכ מּמּנּו, רחֹוקֹות ׁשהן ּכאּלּו לתאוֹות יּכנע לא ׁשהאדם זה עזר ּפֹועל ּדתחּלה הּכבד, אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקל
לאדם  הן ׁשּקרֹובֹות ּכאּלּו ּבתאוֹות אפילּו האדם על להתּגּבר ּכח לֹו ׁשאין ּבאפן הּיצר־הרע, על ּפחד הּקּב"ה ׁשּמטיל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹיֹותר ,

ּבהם. ְִֵֶָָלהּכׁשל

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt:E ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה יּכנסּונתנּבא ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר לא לכ לארץ, ס ¿ƒ≈ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלא  אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא והכי וכּו' ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלארץ

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע ולא נּבא מּכלֿמקֹום, עדין, מרּגלים ּגזרת Ez·LÏ.נגזרה ÔBÎÓ∑ ׁשל מקּדׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ»¿ƒ¿¿ְִֶָ
ּפעלּתמּטה  אׁשר מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד הּׁשם ∑L„wÓ.מכּון מּתבת להפרידֹו ּגדֹול', 'זקף עליו הּטעם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿»ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית חביב ה'. ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש מט)ׁשּלאחריו, (ישעיה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"אף

ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל .לעתידֿלבא ְְִֶֶַָָָָֹ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא  קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו .ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

(èé)áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúa§¬©¨«
i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑קדם אהרן, אחֹות ּכׁשהיתה נתנּבאה? 'עתידה היכן אמרה: מׁשה, ׁשּנֹולד «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ



קט glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד י''ב)אּמי ּכׁשּנצטרעה,(דף עליה נפׁשֹו ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשמֹו על ‰Ûz.נקראת זמר ∑‡˙ מיני ׁשל ÏÁÓ·e˙.ּכלי ÌÈt˙a∑ ׁשּבּדֹור צדקנּיֹות היּו מבטחֹות ְְִֵַ∆«…ְִִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְְִֶַַָָָֻ
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו נּסים, להם עֹוׂשה  .ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָֻ

(àë)äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
:íiá äîø Báëøå ñeñ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר לּנׁשים מׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

(áë)-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
ìL eëìiå øeL-øaãîeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§

:íéî̈«¦
i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּבעלּֿכרחם מ הּסיען ואבנים ׁשעּטרּו וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את צרים «««…∆ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר:(מכילתא)טֹובֹות מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל א)והיּו השירים (שיר ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעלּֿכרחם  להּסיען הצר לפיכ הּכסף". נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ."ּתֹורי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 77 'nr `k jxk y"ewl t"r)

l`xUi ipA z` 'riQd'l Kixv didW mrHd©©©¤¨¨¨¦§©¦©¤§¥¦§¨¥

ממממּיּיּיּיםםםם־־־־ססססּוּוּוּוף ף ף ף  אתאתאתאת־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממׁשׁשׁשׁשהההה ַַַַַַַַַַַַֹֹווווּיּיּיּיּסּסּסּסעעעע ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מֹוצאין  יׂשראל והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את מצרים ׁשעּטרּו ּבעל־ּכרחם, הסיען – מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוּיּסע
להּסיען  הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ׁשּנאמר מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאֹותם

ובפרש"י)ּבעל־ּכרחם. כב. (טו, ְְַָָ
ּבאּור: יׂשראל וצרי ּבאים ּבני ים־סּוף  ׁשמקריעת הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון מּמצרים העם את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אצלם  מקֹום ּתפסה הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי ּתורה, מּתן ׁשעד הּימים את ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹלמּתן
ּתורה? למּתן מההליכה ְֲִֵֵַַַָָֹיֹותר

ׁש מצרים", את "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ּוזהבם,ּבני־יׂשראל ויש מּכסּפם מצרים את לרֹוקן צריכים היּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
זה  הּים ּולפי ּבבּזת להתעּסק מחּיבים ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ׁשּיׁש ּבים־סּוף ראּו ׁשהּיהּודים ּבׁשעה , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַָמּצד
ה', צּוּוי הּוא הּזה" ההר על ּתעבדּון גֹו' העם את ׁש"ּבהֹוציא ׁשּידעּו ׁשּיסּימּוּבכל-זאת ואף־על־ּפי עד להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

מּפניה. נדחית ּתורה) (מּתן ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה היא "ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", מצות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאת
לעבר  ּולהתקּדם ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ּפי ׁשעל הֹוכחה זה הרי ּכן ואם הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה על־ידי ׁשּנצטּוּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹוהגם

ּתורה, וכנ"ל.בכל-זאת מּתן מּפניה נדחית ּתֹורה ּתלמּוד מצות (ּבּתֹורה) הבנתם לפי ּכי ּבעל־ּכרחן, זה היה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä íéøî̈¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«

i"yx£˙¯Ó e‡·iÂ‰∑ הּנׁשרׁשת ה"א ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה, למ"ד ּבמקֹום ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ckÎak)ìL eëìiå.íéîé úLE`vIWM ©¥§§¤¨¦§¤¨§
miwEzn min Elhp mixvOn l`xUi¦§¨¥¦¦§©¦¨§©¦§¦
,cIn mdl Enrxzp miOd ElM ,mdilka¦§¥¤¨©©¦¦§©£¨¤¦¨

xn`PWmrd EpNIeKlOdl mdl did . ¤¤¡©©¦Ÿ¨¨¨¨¨¤§¦¨¥

cIn Enrxzp `N` EUr `le cInd`x) ¦©§Ÿ¨¤¨¦§©£¦¨
(gi oyi `negpz,xg` xaC .zWlW EklIe ¨¨©¥©¥§§¤

,minidWlW Exn` zFnEWx iWxFC ¨¦§¥§¨§§¨
dxFY E`vn `le xAcOA Ekld minï¦¨§©¦§¨§Ÿ¨§¨

KMlde .Ecxn KkitlE ,minl dlWnPW¤¦§§¨§©¦§¦¨¨§§¦§¨
dxFYA oixFw zFidl mipFncTd Epiwzd¦§¦©©§¦¦§¦©¨
mini dWlW Edi `NW ,iWinge ipW¥¦©£¦¦¤Ÿ§§¨¨¦

dxFz `lA(.at w"a):dk dxez §Ÿ¨

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?"miaFxTd" zFpFiqPd lr mixABzn Ki ¥̀¦§©§¦©©¦§©§¦

ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת הּקרֹובים".(טו, על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה רׁש"י ּופירׁש ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת - קרֹובים ואחר־ּכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָויׁש

הרעֹות  הּמּדֹות ז' את לכּבׁש צרי מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל הּיצר, מלחמת על ּגם רֹומזת האּמֹות עם יׂשראל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמלחמת
הּקדּׁשה. ממׁשלת ּתחת ׁשּיהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּבֹו,

הם  ׁש"רחֹוקים" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ׁשּיׁשנם האדם. אצל ּגם הּוא ּכן ּו"רחֹוקים", "קרֹובים" סּוגים ׁשני יׁש ׁשּבאּמֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּוכמֹו
יכֹול  ּתאוֹות ּברּבּוי ׁשּנׁשקע ואחרי עליו, מתּגּבר יצרֹו ׁשּלפעמים אּלא להם, להּכנע אצלֹו מפר טבעֹו ּומּצד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻמהאדם,

ּבהם. ּגם רחמנא־ליצלן ְְְֲִִֶַַַָָָָלהכׁשילֹו
להתּגּבר  היא ּבּיצר הּמלחמה ועיּקר ּבהם. יּכׁשל יׂשראל ׁשאיׁש האפׁשרּות יֹותר ׁש"קרֹובה" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָויׁשנם

ה"קרֹובים". רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְִִִַַָעל
להתּגּבר  יּוכל ׁשּלא הּיצר־הרע, על ופחד אימה מטיל ׁשהּקּב"ה ופחד", אימתה עליהם "ּתּפל אֹומר ׁשהּכתּוב מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוזהּו

חז"ל ּכמאמר יׂשראל, איׁש על חס־וׁשלֹום ועוד)ולׁשלט ב. נב, לֹו".(סוכה יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה "אלמלא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
מן  היא מלמעלה העזר ּפעּולת ּכי הּקרֹובים, על ּפחד ואחר־ּכ הרחֹוקים על אימה נֹופלת ׁשּבתחלה מה מּובן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
עֹוד  זה עזר ּפֹועל ואחר־ּכ מּמּנּו, רחֹוקֹות ׁשהן ּכאּלּו לתאוֹות יּכנע לא ׁשהאדם זה עזר ּפֹועל ּדתחּלה הּכבד, אל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקל
לאדם  הן ׁשּקרֹובֹות ּכאּלּו ּבתאוֹות אפילּו האדם על להתּגּבר ּכח לֹו ׁשאין ּבאפן הּיצר־הרע, על ּפחד הּקּב"ה ׁשּמטיל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹיֹותר ,

ּבהם. ְִֵֶָָלהּכׁשל

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt:E ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה יּכנסּונתנּבא ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר לא לכ לארץ, ס ¿ƒ≈ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּלא  אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא והכי וכּו' ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹלארץ

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע ולא נּבא מּכלֿמקֹום, עדין, מרּגלים ּגזרת Ez·LÏ.נגזרה ÔBÎÓ∑ ׁשל מקּדׁש ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ»¿ƒ¿¿ְִֶָ
ּפעלּתמּטה  אׁשר מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד הּׁשם ∑L„wÓ.מכּון מּתבת להפרידֹו ּגדֹול', 'זקף עליו הּטעם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻƒ¿»ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית חביב ה'. ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש מט)ׁשּלאחריו, (ישעיה ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"אף

ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל .לעתידֿלבא ְְִֶֶַָָָָֹ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא  קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו .ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

(èé)áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúa§¬©¨«
i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑קדם אהרן, אחֹות ּכׁשהיתה נתנּבאה? 'עתידה היכן אמרה: מׁשה, ׁשּנֹולד «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ



glyaקי zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
לתי"ו, ׁשרׁש ׁשל הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא לה"א נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבתיבת

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל כז)וכן לי",(ישעיה אין א)"חמה ּבערה (אסתר "וחמתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ׁשרׁש ׁשל ה"א הרי ל)ּבֹו". "הּנה (בראשית ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

חּיה", "לנפׁש ּבלהה". לג)אמתי הרמתה"(איוב "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ."וזהמּתּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«
i"yx£eliÂ∑ הּוא נפעל לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל "לׁשֹון הּדּבּור : להסב ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", «ƒ…ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

האדם: הּדּבּור אל מּוסב שי"י ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, אמר: ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
שי"י  ּבאמרֹו .אליו ְְֵָָ

(äë)-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqð¦¨«
i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ודינין ּבמרה »»ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

מ) e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ׁשּיהיה רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
נתלֹוננּו אּלא לׁשּתֹות, מים .לנּו ְְְִִִֶַָָ

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék E ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה עׂשּיה ∑NÚz‰.זֹו לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ

ּבאּלּו,∑ÂÈwÁŒÏk.ּבהם  אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? ‡N.לּמה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ אׂשים ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ…»ƒ»∆ְִִָ

הּוׂשמה  ּכלא הּוא מדר ׁשֹוהרי זהּו ,"רֹופא ה' אני ּומלּמד.(מכילתא)"ּכי  ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ּכרֹופא מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתֹורה

אֹומר הּוא וכן מצֹות. ג)אּזּון לׁשר"(משלי ּתהי ."רפאּות ְְְְְִִִִֵֵֶָ

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).ètLîe ÷çwFg`EdW,hRWn Ÿ¦§¨¤¦§¨
m`e a` cEAiM Edf(hi i"pz d`x):ek dxez ¤¦¨¨¥

(ek).EàôBø 'ä éðà ékLliMUOd ¦£¦§¤©©§¦§
,dlgn icil `FaY `NW KlY Ff KxcA§¤¤¥¥¤Ÿ¨¦¥©£¨
lk`Y `l FadF`l xidfOd `tFxM§¥©©§¦§£ŸŸ©
wx ,ilg icil `aY `NW ipFlR lk`n©£¨§¦¤Ÿ¨Ÿ¦¥Ÿ¦©

rnWY rFnW m`'ebelMdlgOd,'ebe ¦¨©¦§©¨©©£¨
'd ip` iMdUrY `NW mcFw LxidfOd ¦£¦©©§¦§¤¤Ÿ©£¤

,a`kE dlgn icil L`iaOd xaC̈¨©§¦£¦¥©£¨§¥
xn`PW ,dlgn icil d`ian dxiarW¤£¥¨§¦¨¦¥©£¨¤¤¡©

(`i fi diryi),'ebe dlgp mFiA xivw cp¥¨¦§©£¨
xn`PW ,mc`l d`Etx `id devOde§©¦§¨¦§¨¨¨¨¤¤¡©

(ak c ilyn)axdn .`Rxn FxUA lklE§¨§¨©§¥¥¨©
e .`xw sqFilkWxle FnM WxRzn df ¥¨¨§¨¤¦§¨¥§§¨¨

lM oi`(b ai 'a l`eny)Fzng lM xiri `le , ¥Ÿ§Ÿ¨¦¨£¨
(gl gr mildz)oke .Fzngn xaC mEW ,¨¨¥£¨§¥

n xaC mEW `kdmiU` `l dlgOd ¨¨¨¨¥©©£¨Ÿ¨¦
Lilr:fk dxez ¨¤



קיי glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iying meil inei xeriy

ß hay `"i iying mei ß

(æë)íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNò̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑,מּמצרים ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. המצה)והּוצרכּו משיורי רא''ם סעּדֹות,(גירסת ואחת ׁשּׁשים ּבט"ז – מן להם וירד ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

היה, ּבׁשּבת א' ויֹום ׁשּבתּבאּיר, ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .(דף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היההיההיההיה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת אחדאחדאחדאחד ויויויויֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבאאאאּיּיּיּירררר,,,, עעעעׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מןמןמןמן להםלהםלהםלהם א)וירדוירדוירדוירד טז, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לֹומר, ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ּבט"ו סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהקׁשּו

לעיל רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ּבׁשלמּותּה ׁשּבת ׁשמירת על נצטּוּו לא הּפׁשט כה)ׁשּבדר ׁשּבמרה (טו, , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות יׂשראל ּבני ודינין)קּבלּו אדּמה ּפרה נצטּוּוׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיתעתעתעתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו(ׁשּבת, לא עדין א ׁשּבת, ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבפעל. זֹו מצוה ְְְִֵַַָֹלקּים

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£eliÂ∑ הּלחם ׁשּכלה .לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

(â)-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©
øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈
-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤
:áòøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnä©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«

i"yx£e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑,ׁשּובנּו חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות אנחנּו, מתים לעׂשֹות והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו דמיתנא", ."לוי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ

(ã)íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä-ïî¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©

:àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ
i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ יֹום אכילת מחר צר לצר הּיֹום ילקטּו ולא ּביֹומֹו, ‡epq.(מכילתא)ילקטּו ÔÚÓÏ ¿«¿ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ¿««¬«∆

È˙¯B˙a CÏÈ‰∑ּבֹו הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו ללקט אם ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא –. ¬≈≈¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÚב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i iriax meil inei xeriy
לתי"ו, ׁשרׁש ׁשל הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא לה"א נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבתיבת

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל כז)וכן לי",(ישעיה אין א)"חמה ּבערה (אסתר "וחמתֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ׁשרׁש ׁשל ה"א הרי ל)ּבֹו". "הּנה (בראשית ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

חּיה", "לנפׁש ּבלהה". לג)אמתי הרמתה"(איוב "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ."וזהמּתּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«
i"yx£eliÂ∑ הּוא נפעל לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל "לׁשֹון הּדּבּור : להסב ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", «ƒ…ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

האדם: הּדּבּור אל מּוסב שי"י ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, אמר: ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
שי"י  ּבאמרֹו .אליו ְְֵָָ

(äë)-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqð¦¨«
i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ודינין ּבמרה »»ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

מ) e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ׁשּיהיה רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
נתלֹוננּו אּלא לׁשּתֹות, מים .לנּו ְְְִִִֶַָָ

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék E ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה עׂשּיה ∑NÚz‰.זֹו לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ

ּבאּלּו,∑ÂÈwÁŒÏk.ּבהם  אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? ‡N.לּמה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ אׂשים ואם ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ…»ƒ»∆ְִִָ

הּוׂשמה  ּכלא הּוא מדר ׁשֹוהרי זהּו ,"רֹופא ה' אני ּומלּמד.(מכילתא)"ּכי  ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ּכרֹופא מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּתֹורה

אֹומר הּוא וכן מצֹות. ג)אּזּון לׁשר"(משלי ּתהי ."רפאּות ְְְְְִִִִֵֵֶָ

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).ètLîe ÷çwFg`EdW,hRWn Ÿ¦§¨¤¦§¨
m`e a` cEAiM Edf(hi i"pz d`x):ek dxez ¤¦¨¨¥

(ek).EàôBø 'ä éðà ékLliMUOd ¦£¦§¤©©§¦§
,dlgn icil `FaY `NW KlY Ff KxcA§¤¤¥¥¤Ÿ¨¦¥©£¨
lk`Y `l FadF`l xidfOd `tFxM§¥©©§¦§£ŸŸ©
wx ,ilg icil `aY `NW ipFlR lk`n©£¨§¦¤Ÿ¨Ÿ¦¥Ÿ¦©

rnWY rFnW m`'ebelMdlgOd,'ebe ¦¨©¦§©¨©©£¨
'd ip` iMdUrY `NW mcFw LxidfOd ¦£¦©©§¦§¤¤Ÿ©£¤

,a`kE dlgn icil L`iaOd xaC̈¨©§¦£¦¥©£¨§¥
xn`PW ,dlgn icil d`ian dxiarW¤£¥¨§¦¨¦¥©£¨¤¤¡©

(`i fi diryi),'ebe dlgp mFiA xivw cp¥¨¦§©£¨
xn`PW ,mc`l d`Etx `id devOde§©¦§¨¦§¨¨¨¨¤¤¡©

(ak c ilyn)axdn .`Rxn FxUA lklE§¨§¨©§¥¥¨©
e .`xw sqFilkWxle FnM WxRzn df ¥¨¨§¨¤¦§¨¥§§¨¨

lM oi`(b ai 'a l`eny)Fzng lM xiri `le , ¥Ÿ§Ÿ¨¦¨£¨
(gl gr mildz)oke .Fzngn xaC mEW ,¨¨¥£¨§¥

n xaC mEW `kdmiU` `l dlgOd ¨¨¨¨¥©©£¨Ÿ¨¦
Lilr:fk dxez ¨¤



glyaקיב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iying meil inei xeriy

(ä)äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî|:íBé ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת הּׁשבּוע.∑LÓ‰.לּיֹום ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים ׁשהיּו ואֹומר על ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
וזהּו: יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו "אׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאני:
יֹומים", לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם נמצא היה ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"לקט ּו

יֹומים  ללחם ּפעמים, העמר למּלאֹות ּבּבית ּברכה לכם .נֹותן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

(å)áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑ לערב ÌÈ¯ˆÓ.ּכמֹו ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ∑ הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָ
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ּתדעּו .אֹותנּו", ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑,נאמר ּבענן" נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על "ערב לא להם: אמר ּכ אּלא …∆¿ƒ∆ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
י  ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי ׁשאלּתם וידעּתם" ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם והּלחם מלאה. ּומּכרס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל להכינֹו, ׁשהּות ׁשּיׁש – ּבּבקר ‰'.חּבה, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ּכמֹו∑‡˙ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ∆¿À…≈∆«ְ

ה' על Ó‰.אׁשר eÁÂ∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ֲֶַ¿«¿»ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון "ּתּלינּו" לפרׁש זקּוק אני ועלּֿכרחי רב. וערב ּובנֹותיכם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּונׁשיכם

ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה יז)היה יּו"ד (לקמן ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם "וּילן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', יד)ונקרא (במדבר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

העדה  ּכל את עליו .""וּיּלינּו ִֵֶַַָָָָָ

(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּלא  ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו ׁשאיֿאפׁשר ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבּבקר
ׁשּלא  טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּכהגן,

ÂÈÏÚ.ּכהגן  ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ מתלֹוננים אתכם הּׁשֹומעים האחרים, .את ֶַֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿



קיג glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(é)eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
øaãnä-ìà:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäå ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ß hay a"i iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(áé)íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹

-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa øîàì¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§
ìà ýåýé éðà ék ízòãéå íçìý:íëé ¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(âé)äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰Ïh.(יומא ˙·ÎL ‰˙È‰∑ הּוא אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב הּטל «¿»ְְִֵָֹ»¿»ƒ¿««»ְֵֵַַַַָָָ
יא)אֹומר ּכמּנח (במדבר הּוא והרי עליו טל וי ֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן הארץ על יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת : ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

מכילתא)ּבקּופסא עה. .(יומא ְְָ

(ãé)÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´
:õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑ עֹולה טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל עֹולה זֹורחת, ּכׁשהח ּמה «««ƒ¿««»¿ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָ
ּבאויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ותסּתם טל ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף החּמה. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלקראת 

ּבאויר, הארץ מן עֹולה ׁשהטל ּדרׁשּו: וראּוורּבֹותינּו הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת הּמדּבר"וכעלֹות ּפני על "והּנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּדק ∑c˜.וגֹו' ּודלּוסקמא,∑ÒtÒÁÓ.ּדבר חפיסה לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין מגּלה, ְ«ַָָ¿À¿»ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

ואּונקלֹוס  הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ּבין ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל מּׁשכבת  ּכׁשּנתּגּלה מׁשנה. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשּבלׁשֹון
הּלבן" "מחׂשף לׁשֹון 'מקּלף', צבע ∑Ùkk¯.ּתרּגם: מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, דעדק ּבלע"ז. גליד"א ּכפר ְְְְִֵַַַַָָֹ«¿…ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ

ּכגיר, היה ּדק ארעא, על ּכגלידא ּכגיר דעדק .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ּכּסּוי ּגּבי ּכדאמרינן מגלד ׁשחר, וׁשֹוכב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּגלד ּכקרח מגליד ׁשהיה ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר קלּוׁש ׁשטּוח פר, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

לׁשֹון על הּוא ּתֹוספת אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ּוּכגיר מלמעלה. ּבּפסּוק ּדק ּתבה לֹו ואין .העברית, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(åè)ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´
íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½

:äìëàì íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä́©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְִֶ

.ּבׁשמֹו ְִ

(æè)Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−
Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²

:eçwz Bìäàa øLàì©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

È‰eÁ‡Ïטו  ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

b·¯טז  dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôe·qz dkLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i iying meil inei xeriy

(ä)äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî|:íBé ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת הּׁשבּוע.∑LÓ‰.לּיֹום ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים ׁשהיּו ואֹומר על ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
וזהּו: יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו "אׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאני:
יֹומים", לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם נמצא היה ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"לקט ּו

יֹומים  ללחם ּפעמים, העמר למּלאֹות ּבּבית ּברכה לכם .נֹותן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

(å)áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑ לערב ÌÈ¯ˆÓ.ּכמֹו ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ∑ הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָ
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ּתדעּו .אֹותנּו", ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑,נאמר ּבענן" נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על "ערב לא להם: אמר ּכ אּלא …∆¿ƒ∆ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
י  ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי ׁשאלּתם וידעּתם" ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם והּלחם מלאה. ּומּכרס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל להכינֹו, ׁשהּות ׁשּיׁש – ּבּבקר ‰'.חּבה, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ּכמֹו∑‡˙ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ∆¿À…≈∆«ְ

ה' על Ó‰.אׁשר eÁÂ∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ֲֶַ¿«¿»ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון "ּתּלינּו" לפרׁש זקּוק אני ועלּֿכרחי רב. וערב ּובנֹותיכם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּונׁשיכם

ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה יז)היה יּו"ד (לקמן ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם "וּילן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', יד)ונקרא (במדבר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

העדה  ּכל את עליו .""וּיּלינּו ִֵֶַַָָָָָ

(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּלא  ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו ׁשאיֿאפׁשר ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּבּבקר
ׁשּלא  טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּכהגן,

ÂÈÏÚ.ּכהגן  ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ מתלֹוננים אתכם הּׁשֹומעים האחרים, .את ֶַֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿



glyaקיד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(æé)äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−
:èéòînäå§©©§¦«

i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑,מעט ׁשּלּקטּו ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו איׁשיׁש איׁש ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
מצא  לא ללקט, והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על העּדיף לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֻמה

ּבֹו ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו לגלּגלת, מעמר .חסר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåèéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä àì: ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: ©«Ÿ¤

(ë)epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ
íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a-ãò©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−

:äLî¤«
i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה ÌÈÚÏBz.ואבירם ּדתן (שמות Ì¯iÂ∑רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑ מקרא זה הרי «ƒ¬»ƒֲִַָָָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ְֲִֵֶָ

ּכל  ּדר וכן ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה :ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהפּו
.הּמתליעים  ְִִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz hay c"eie glya t"y zgiyn)

ית', ּבעצמּותו מּוׁשרׁשת המלכּות ספירת ענינים: ב' אנּו מֹוצאים המלכּות ּובספירת - המלכּות ספירת על מֹורה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָמרים
מה  רק ּכי־אם אליה), ׁשנמׁשלה הלבנה (ּבדּוגמת ּכלּום" מגרמּה לּה "לית המלכּות ספירת הספירֹות; מּכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלמעלה

ורק גמּור, ּביטּול ּבבחינת ׁשהיא ּולפי ממנה: ׁשלמעלה מהספירֹות לכן מקמקמקמקּבּבּבּבלת לת לת לת ׁשמקּבלת ממנה, ׁשלמעלה מהספירֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מּור  ׁשאינֹו (אף אליה הנמׁש ּבאֹור ׁשיׁשנֹו העצמּות ּכח ּבה ׁשיּורגׁש ממנה).אפׁשר ׁשלמעלה ּבספירֹות גׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּברׁש"י: הּפירּוׁשים ּבב' הדבר ּומרּומז - ּבמרים הּוא זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל־דר
מדּבר הראׁשֹון מׁשה,ּבּבּבּבמעלמעלמעלמעלֹוֹוֹוֹותיה תיה תיה תיה ּפירּוׁש לידת ּוממׁשיכה) (ּומגלה ּומנּבאה גדֹולה ּונביאה נביאה, ׁשהיתה - מרים ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

היינּו - אהרן ׁשל ׁשמֹו" על ׁש"נקראת מבֹואר הּב' עליה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבטלה טלה טלה טלה ּוּבפירּוׁש דאהרן נפׁש מסירּות ועל־ידי אליו ּוטפילה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
זה  מרים: מעלת גֹודל מדגיׁש - אחֹות" הנביאה "מרים הּב' לּפירּוׁש ׁשגם לעיל ונתּבאר וכּו'; דיּבּורּה יכּוּפר אׁשר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּפעל
ז"א, דמטרֹוניתא, ׁשֹוׁשבינא ּבחינת לאהרן, ׁשּבטילה לפי הּוא פרש"י) (הּתחלת המלכּות ספירת ּבמרים, מעלֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשיׁשנן

הּב'). (ּפירּוׁש ממנה ְְִֵֶֶַַָָׁשלמעלה
"נקבה  לבֹוא ׁשלעתיד (עד ּבאנׁשים ׁשאין ּבהן, מעלֹות וכמה ׁשּכמה ׁשאף יׂשראל: ּובנֹות לנׁשי מיּוחדת הֹוראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּומזה

ּבעלה", רצֹון העֹוׂשה ּכׁשירה אׁשה "איזֹוהי רז"ל ּכמאמר אׁשר לדעת, עליהן מּכל־מקֹום גבר"), זה זה זה זה ּתסֹובב דוקא ועלועלועלועל־־־־ידיידיידיידי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבהן. הנמצאֹות המעלֹות גלּוי לידי ְֲִִִֵֶַַַָָָָּתבֹואנה

ׁשיׁשנן  להמעלֹות - גם אלא מּבעליהן, מקּבלֹות ׁשהן ּבגלּוי נראה אׁשר המעלֹות לאֹותן ּבנֹוגע רק לא היא זֹו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהֹוראה
דילן: רׁש"י ּבפירּוׁש ּכן גם וכמרּומז עצמן, מצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבנׁשים

ּבזה, הטעם אמנם דוקא? אהרן ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ולכן) עליה, נפׁשֹו מסר (אהרן ּבאמת למה מּובן: אינֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹדלכאֹורה
מרים  ׁשל ענינּה וכן לּתֹורה"; ּומקרבן הּבריֹות את אֹוהב ׁשלֹום ורֹודף ׁשלֹום "אֹוהב הּוא אהרן ׁשל ענינֹו ּבהם: הׁשוה צד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכי
ׁשמֹו. על ונקראת עליה, נפׁשֹו מסר הּוא ולכן - הּבֹוכה" ּתינֹוק המפיסֹות הנׁשים ּכדר לולד והֹוגה ּומדּברת "ּפֹועה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהּוא

" רׁש"י וכלׁשֹון עצמן, מצד הנׁשים ממעלֹות ׁשהן ּבענינים ׁשאף הרמז, ׁשמטבע ּכּכּכּכדרדרדרדרּובזה הינּו וכּו'", המפיסֹות הנׁשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
גם וכּו', לקרב וכּו'.ּבּבּבּבזה זה זה זה האׁשה מהּבעל זה גם לקּבל ׁשצריכה אהרן, ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ׁשהיא אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מׁשּפעת  גם והיא מהּבעל, יֹותר נעלה ּבאֹופן עֹוד מעלֹותיה ּכל ּבּה מתגלֹות מהּבעל, ׁשמקּבלת ׁשלאחר מּובן, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָּולאיד
גבר". ּתסֹובב "נקבה ּכי ּגלּוי, לידי הדבר יבֹוא לבֹוא ׁשלעתיד עד אליו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמעלֹותיה

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆



קטו glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה העֹולם הּנׁשאר ואּמֹות ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ונעׂשה נּמֹוח ¿««∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם וטֹועמים מהם ּפֹוׁשרין,ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)צדין לׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿»»ְְִַָ

ּומפׁשיר  מתחּמם הּׁשמׁש מיתֹות'∑ÒÓÂ.עלֿידי 'ד' ּבסֹוף ּב'סנהדרין' ודגמתֹו .דישטנ"פריר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַ¿»»ְְְְְְִִֶַָֻ

(áë)éäéå|éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬
eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä̈−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−

:äLîì§¤«
i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑,ּבאהליהם לקיטתם את אּגדה:ּכׁשּמדדּו ּומדרׁש לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, מצאּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

וטעמֹו. ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, ׁשני (מכילתא)לחם ּכתיב והלא היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
וריח) ּבטעם מׁשּנה אּלא לאחד? LÓÏ‰.העמר e„ÈbiÂ∑ ללמד יׁש ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ««ƒ¿…∆ְְִִִִֵַַַָָֹ

ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת מׁשה להם הּגיד לא ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשעדין
אנה  "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר "הּוא להם: אמר זאת, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאת

הּכלל  מן הֹוציאֹו ולא .מאנּתם" ְְְִִֵֶַַָֹ

(âë)ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯
úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³
íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²

:ø÷aä-ãò úøîLîì§¦§¤−¤©©«Ÿ¤
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ הּיֹום,∑‡˙ אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות רֹוצים ּׁשאּתם ּׁשאּתם מה ּומה ימים. לׁשני הּכל ∆¬∆…≈ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

נֹופל  אפּיה לׁשֹון הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל ּבתבׁשיל צריכים ּבּׁשּול ּולׁשֹון ∑ÓLÓÏ¯˙.ּבלחם, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ¿ƒ¿∆∆
.לגניזה  ְִִָ

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

L·˙כג  ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ak).øîòä éðLEid dpXd zFni lke §¥¨Ÿ¤§¨§©¨¨¨
oM m`e ,mingl ipW xnFrd on oiUFr¦¦¨¤§¥§¨¦§¦¥
xnFrd ipXn oiUFr Eid iXXd mFIA©©¦¦¨¦¦§¥¨¤
iXXd mFIaE ,mingl drAx` cg`l§¤¨©§¨¨§¨¦©©¦¦
dide ,dWlW x`Wpe cg` odn oilkF`§¦¥¤¤¨§¦§¨§¨§¨¨
zqpkdA ,axrl dpWn zFUrl mdl̈¤©£¦§¤¨¤¤§©§¨©
mdNW KxC iM cg` oilkF` zAW©¨§¦¤¨¦¤¤¤¨¤
Ex`Wpe ,dCErq lkl mgl lFk`l¤¡¤¤§¨§¨§¦§£
mgl mdl Eide mingl ipW zAWl§©¨§¥§¨¦§¨¨¤¤¤
ipWA oirvFA oi`W di`x dfe ,dpWn¦§¤§¤§¨¨¤¥§¦¦§¥
izi`x mpn` .zAWA dgpnA zFxMM¦¨§¦§¨§©¨¨§¨¨¦¦
ipWA rvFA didW oFpixn iAx axdn¥¨©©¦¨¦¤¨¨¥©¦§¥
axdn iYlAwe .zAWA dgpnA zFxMM¦¨§¦§¨§©¨§¦©§¦¥¨©

mzd `zi`Cn di`xE .mdxa` iAx©¦©§¨¨§¨¨¦§¦¨¨¨
yi `negpz)(ck ozAXd mkl ozp 'd iM E`x§¦¨©¨¤©©¨

'ebe(hk weqt)Exn`i m` wgvi iAx xn` ,¨©©¦¦§¨¦Ÿ§
mY` dOl mlFrd zFOE` mkil £̀¥¤¨¨¨¨©¤
E`x :mdl EaiWd ,zAXd z` mixOWn§©§¦¤©©¨¨¦¨¤§
on l`xUil cxFi did mFi lkAW ,qPd©¥¤§¨¨¨¥§¦§¨¥¨
,zFcixR iYW zAWaE zg` dcixR§¦¨©©§©¨§¥§¦
dCErq lMW xnFlM ,zFlEtM WExiR¥§§©¤¨§¨
dlEtM zcxFi zAW liaWA zcxFIW¤¤¤¦§¦©¨¤¤§¨
iXXd mFIA ,oiUFr Eid Kke .DnglA§©§¨§¨¨¦©©¦¦
mgl xnFrd ivgn oiUFr Eid zixgW©£¦¨¦¥£¦¨¤¤¤
Epiide ,xnFrd zFt`l oi`AWkE ,cg ¤̀¨§¤¨¦¤¡¨¤§©§
did ,zAW liaWA ,cg`l xnFrd ipXn¦§¥¨¤¨¤¨¦§¦©¨¨¨

,mingl ipWl lRkp xnFrd ivg lM̈£¦¨¤¦§¨¦§¥§¨¦
,ivge xnFrn mingl dXW Ll ixd£¥§¦¨§¨¦¥¤¨¥¦
ipW oilkF` Eid zFCErq dWlXd lkaE§¨©§¨§¨§¦§¥
xzFi zAWA lFk`l KxC iM mingl§¨¦¦¤¤¤¡§©¨¥
,dxizi dnWp ipRn lFg lW zFCErQn¦§¤¦§¥§¨¨§¥¨
zAWA mdl didW `vnY df itlE§¦¤¦§¨¤¨¨¨¤§©¨
bFdpl Wi KMlide ,zFxMM ipW dgpnA§¦§¨§¥¦¨§¦§¨¥¦§
la` ,dgpnA mB zFxMM ipXn rFval¦§¦§¥¦¨©§¦§¨£¨
`l zixgW zAW ENit`C ,`Mil WECiw¦¥¨©£¦©¨©£¦Ÿ
zAXd mFi z`n xzi e`l i` oiWCwn§©§¦¦¨¨¥¥¤©©¨

(g k oldl)(dvia) zkQnA wiQncM ,¦§©¦§©¤¤
[migqR](.ew):bk dxez §¨¦

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(æé)äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−
:èéòînäå§©©§¦«

i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑,מעט ׁשּלּקטּו ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו איׁשיׁש איׁש ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
מצא  לא ללקט, והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על העּדיף לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֻמה

ּבֹו ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו לגלּגלת, מעמר .חסר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåèéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä àì: ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: ©«Ÿ¤

(ë)epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ
íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a-ãò©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−

:äLî¤«
i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה ÌÈÚÏBz.ואבירם ּדתן (שמות Ì¯iÂ∑רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑ מקרא זה הרי «ƒ¬»ƒֲִַָָָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ְֲִֵֶָ

ּכל  ּדר וכן ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה :ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהפּו
.הּמתליעים  ְִִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz hay c"eie glya t"y zgiyn)

ית', ּבעצמּותו מּוׁשרׁשת המלכּות ספירת ענינים: ב' אנּו מֹוצאים המלכּות ּובספירת - המלכּות ספירת על מֹורה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָמרים
מה  רק ּכי־אם אליה), ׁשנמׁשלה הלבנה (ּבדּוגמת ּכלּום" מגרמּה לּה "לית המלכּות ספירת הספירֹות; מּכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלמעלה

ורק גמּור, ּביטּול ּבבחינת ׁשהיא ּולפי ממנה: ׁשלמעלה מהספירֹות לכן מקמקמקמקּבּבּבּבלת לת לת לת ׁשמקּבלת ממנה, ׁשלמעלה מהספירֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מּור  ׁשאינֹו (אף אליה הנמׁש ּבאֹור ׁשיׁשנֹו העצמּות ּכח ּבה ׁשיּורגׁש ממנה).אפׁשר ׁשלמעלה ּבספירֹות גׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּברׁש"י: הּפירּוׁשים ּבב' הדבר ּומרּומז - ּבמרים הּוא זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל־דר
מדּבר הראׁשֹון מׁשה,ּבּבּבּבמעלמעלמעלמעלֹוֹוֹוֹותיה תיה תיה תיה ּפירּוׁש לידת ּוממׁשיכה) (ּומגלה ּומנּבאה גדֹולה ּונביאה נביאה, ׁשהיתה - מרים ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

היינּו - אהרן ׁשל ׁשמֹו" על ׁש"נקראת מבֹואר הּב' עליה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבטלה טלה טלה טלה ּוּבפירּוׁש דאהרן נפׁש מסירּות ועל־ידי אליו ּוטפילה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
זה  מרים: מעלת גֹודל מדגיׁש - אחֹות" הנביאה "מרים הּב' לּפירּוׁש ׁשגם לעיל ונתּבאר וכּו'; דיּבּורּה יכּוּפר אׁשר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּפעל
ז"א, דמטרֹוניתא, ׁשֹוׁשבינא ּבחינת לאהרן, ׁשּבטילה לפי הּוא פרש"י) (הּתחלת המלכּות ספירת ּבמרים, מעלֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשיׁשנן

הּב'). (ּפירּוׁש ממנה ְְִֵֶֶַַָָׁשלמעלה
"נקבה  לבֹוא ׁשלעתיד (עד ּבאנׁשים ׁשאין ּבהן, מעלֹות וכמה ׁשּכמה ׁשאף יׂשראל: ּובנֹות לנׁשי מיּוחדת הֹוראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּומזה

ּבעלה", רצֹון העֹוׂשה ּכׁשירה אׁשה "איזֹוהי רז"ל ּכמאמר אׁשר לדעת, עליהן מּכל־מקֹום גבר"), זה זה זה זה ּתסֹובב דוקא ועלועלועלועל־־־־ידיידיידיידי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבהן. הנמצאֹות המעלֹות גלּוי לידי ְֲִִִֵֶַַַָָָָּתבֹואנה

ׁשיׁשנן  להמעלֹות - גם אלא מּבעליהן, מקּבלֹות ׁשהן ּבגלּוי נראה אׁשר המעלֹות לאֹותן ּבנֹוגע רק לא היא זֹו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהֹוראה
דילן: רׁש"י ּבפירּוׁש ּכן גם וכמרּומז עצמן, מצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבנׁשים

ּבזה, הטעם אמנם דוקא? אהרן ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ולכן) עליה, נפׁשֹו מסר (אהרן ּבאמת למה מּובן: אינֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹדלכאֹורה
מרים  ׁשל ענינּה וכן לּתֹורה"; ּומקרבן הּבריֹות את אֹוהב ׁשלֹום ורֹודף ׁשלֹום "אֹוהב הּוא אהרן ׁשל ענינֹו ּבהם: הׁשוה צד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכי
ׁשמֹו. על ונקראת עליה, נפׁשֹו מסר הּוא ולכן - הּבֹוכה" ּתינֹוק המפיסֹות הנׁשים ּכדר לולד והֹוגה ּומדּברת "ּפֹועה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהּוא

" רׁש"י וכלׁשֹון עצמן, מצד הנׁשים ממעלֹות ׁשהן ּבענינים ׁשאף הרמז, ׁשמטבע ּכּכּכּכדרדרדרדרּובזה הינּו וכּו'", המפיסֹות הנׁשים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
גם וכּו', לקרב וכּו'.ּבּבּבּבזה זה זה זה האׁשה מהּבעל זה גם לקּבל ׁשצריכה אהרן, ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ׁשהיא אֹומרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מׁשּפעת  גם והיא מהּבעל, יֹותר נעלה ּבאֹופן עֹוד מעלֹותיה ּכל ּבּה מתגלֹות מהּבעל, ׁשמקּבלת ׁשלאחר מּובן, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָּולאיד
גבר". ּתסֹובב "נקבה ּכי ּגלּוי, לידי הדבר יבֹוא לבֹוא ׁשלעתיד עד אליו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמעלֹותיה

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆
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(ãë)àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
Ba äúéä-àì änøå Léàáä: ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
:äãOa eäàöîú àì íBiä©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא) נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, «…∆…∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ
לאו? "ׁשּבת אם להם: אמר לצאת? מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו לערב אכלּו. ׁשּבידכם את להם: אמר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

לֹומר  ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּיֹום".
ּתמצאּוהּו מחר אבל תמצאּוהּו", לא "ה ּיֹום .הּיֹום? ְְֲִִַַָָָָָֹ

(åë)àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ
:Ba-äéäé¦«§¤«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑ הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)וימיםֿטֹובים ְִִָ

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöî: ¨¨«

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, צב)עלֿידי .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה נס ׁשהרי הּׁשּבת, על אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי לכם ּבעיניכם לתת ¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

יֹומים  ÂÈzÁz.לחם LÈ‡ e·L∑,לּתחּום חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ד' חכמים סמכּו לפּׁשּוט מּכאן וא' לגּופֹו ג' ִֶֶַ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ורגלים  B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡∑ׁש אּמה אלּפים מּדברי אּלּו אּלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְִִַַַָ«≈≈¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

נאמר  הּמן לֹוקטי על מקרא, ׁשל ועּקרֹו .סֹופרים. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי:::: ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ממממּמּמּמּמקמקמקמקמֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹאלאלאלאל־־־־יצאיצאיצאיצא ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ט)אף כ, לעסק (יתרו האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ׁשּמׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה הזהירה ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּיכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ד)ּב"עֹובדין קכח, ּכלֹומר,(תהלים , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּתֹורה  העסק, ּבעת ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, הּמעׂשה וכח הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק צ"ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻׁשהעסק

ְְִֶָּובמצֹותיה.

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»
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החל", ּב"ימֹות ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו הּמעׂשה וכח ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹא

מצֹותיה. ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ׁשאינֹו ּבזמן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻוהינּו,
לתחּום  מחּוץ ללכת אסּורים הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ּולקּיּום הּתֹורה ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאבל
להיֹות  צריכים הּמעׂשה וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ׁשקּועים להיֹות צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ּדלא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻהּקדּׁשה,

לגמרי. ּבזה ְְְִֵֶַָׁשקּועים
רז"ל א)ּוכמאמר נד, ה)עה"פ(עירובין כג, ב מׁשּתּמרת,(שמואל – ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ּבּכל "ערּוכה ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ּתאמרנה" עצמֹותי "ּכל ּבבחינת צ"ל הּלּמּוד ׁשּבעת מׁשּתּמרת". אינּה – לאו י)ואם לה, ׁשקּועים (תהלים הּגּוף אברי ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּתֹורה. ּבעסק ְְְֵֵֶַַָלגמרי

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«
(àì)òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©

:Láãa úçétök Bîòèå ïáì ãb©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«
i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑ נמׁשל ואינֹו לבן, היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

לבן  והּוא היה ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד, לֹו∑ÁÈtˆk˙.לזרע וקֹורין ּבדבׁש אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ¿«ƒƒְְְְִִִֵֶַַָ
אּונקלֹוס  ׁשל ּתרּגּום והּוא מׁשנה, ּבלׁשֹון .אסקריטון ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָ

(áì)àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä|eàøé ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´

éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬
:íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑ עֹוסקים אּתם אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו, ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
להם: אמר הּמן, צנצנת להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: והם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּתֹורה"?
לּמקֹום  לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". ּדבר ראּו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ"אּתם,

ליראיו  מזֹון .להכין ְִִֵָָָ

(âì)-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤
ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL̈¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙ˆˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל ‰'.צלֹוחית ÈÙÏ B˙‡ Áp‰Â∑ עד זה מקרא נאמר ולא הארֹון, לפני ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹ

הּמן  ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, אהל .ׁשּנבנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

ÚÈ·L‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰¯Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bl).úçà úðöðö ç÷xnFl cEnlY ,qxg lW F` adf lW F` sqM lW ,did dn lW rcFi ipi`zpvpv,Fxiagn uivOd xaC ©¦§¤¤©©¥¦¥©¤¨¨¨¤¤¤¤¨¨¤¤¤©§©¦§¤¤¨¨©¥¦¥£¥
:dPOn oignFve oivivn oirxGdW dnc`n `EdW qxg ilMcl dxez §¦¤¤¤¥£¨¨¤©§¨¦§¦¦§§¦¦¤¨

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i iyiy meil inei xeriy

(ãë)àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
Ba äúéä-àì änøå Léàáä: ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
:äãOa eäàöîú àì íBiä©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא) נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, «…∆…∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ
לאו? "ׁשּבת אם להם: אמר לצאת? מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו לערב אכלּו. ׁשּבידכם את להם: אמר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

לֹומר  ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּיֹום".
ּתמצאּוהּו מחר אבל תמצאּוהּו", לא "ה ּיֹום .הּיֹום? ְְֲִִַַָָָָָֹ

(åë)àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ
:Ba-äéäé¦«§¤«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑ הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, ׁשּבת ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)וימיםֿטֹובים ְִִָ

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöî: ¨¨«

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, צב)עלֿידי .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ ׁשּבת ערב ּבכל נעׂשה נס ׁשהרי הּׁשּבת, על אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי לכם ּבעיניכם לתת ¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

יֹומים  ÂÈzÁz.לחם LÈ‡ e·L∑,לּתחּום חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ד' חכמים סמכּו לפּׁשּוט מּכאן וא' לגּופֹו ג' ִֶֶַ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ורגלים  B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡∑ׁש אּמה אלּפים מּדברי אּלּו אּלא ּתחּומין ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְִִַַַָ«≈≈¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

נאמר  הּמן לֹוקטי על מקרא, ׁשל ועּקרֹו .סֹופרים. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי:::: ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ממממּמּמּמּמקמקמקמקמֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹאלאלאלאל־־־־יצאיצאיצאיצא ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ט)אף כ, לעסק (יתרו האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ׁשּמׁש ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה הזהירה ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּיכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ד)ּב"עֹובדין קכח, ּכלֹומר,(תהלים , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבּתֹורה  העסק, ּבעת ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, הּמעׂשה וכח הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק צ"ל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻׁשהעסק

ְְִֶָּובמצֹותיה.

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»



glyaקיח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy

(äì)äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãò©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà¤§¥−¤¬¤§¨«©
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑,ּפסק ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ה)ׁשּנאמר: טעם (יהושע ּבהם טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא מּמחרת"? הּמן "וּיׁשּבת ְְְֱֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
LB·˙.מן  ı¯‡ Ï‡∑.הּירּדן את ׁשעברּו לח)לאחר מיּׁשבת (קידושין הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים ָ∆∆∆»∆ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ׁשּנאמר: ג)וטֹובה, נֹוׁשבת,(דברים ׁשל ותרּגּום הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה "אעּברהֿנא ְְְְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
יׁשן) רׁש"י מיּׁשבת. לֹומר: רצה ÔÚk.יתבתא, ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑,הּירּדן את ׁשעברּו קדם הּגבּול ּבתחּלת ְְִֶֶַַָָָָָָָֻ∆¿≈∆∆¿»«ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

הּמן  ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את זה מכחיׁשין נמצאּו מֹואב. ערבֹות ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּוא
ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ונסּתּפקּו ה)מּלירד, "וּיאכלּו(יהושע : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּפסח" מּמחרת הארץ .מעבּור ֲֳִֵֶֶַַַָָָ

(åì):àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ נמצא ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, ולמנחֹות עׂשרית לחּלה ׁשעּור .והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ß hay b"i ycew zay ß

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«
(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦

éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½
:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .ל ֹומר «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«
(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´

:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦
i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ



קיט glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy

(ä)Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

:zëìäå Eãéa§¨«§−§¨¨«§¨
i"yx£ÌÚ‰ ÈÙÏ ¯·Ú∑?ּבני על לעז הֹוצאת לּמה ,יסקלּו אם Ï‡¯NÈ.ּוראה È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑,לעדּות ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְֵ

קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא הּצּור, מן יֹוצאים הּמים ׁשעלֿיד Ba.ׁשּיראּו ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»
¯‡È‰Œ˙‡∑ מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית "אׁשר לֹומר ּתלמּוד מה ∆«¿…ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה ּומצרים ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻאּלא
מּוכן  הּוא לטֹובה ׁשאף עּתה .יראּו ְְִֶַַָָָ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨
äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå øevá©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½

:ìàøNé éð÷æ éðéòì§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯eva ˙Èk‰Â∑",סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן "ּבּצּור". אּלא נאמר, לא הּצּור" על ¿ƒƒ»«ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּפניו  נבקע .והּצּור ְְִִַָָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå ìàøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²

:ïéà-íà eðaø÷a§¦§¥−¦¨«¦
(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑ ואּתם צרכיכם, לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד לֹומר: זה, למקרא זֹו ּפרׁשה סמ «»…¬»≈¿ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
היכן  ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ׁשהּכלב חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹומרים
זה  חפץ טל אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .לּדר ויצא ּכתפֹו על ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאני.
אּבא'? את 'ראית הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָותן

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו אני '? היכן יֹודע אינ' אביו: לֹו .אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 88 cenr ,ek jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

"ohlFR oprd"W EN` mB liSdl§©¦©¥¤¤¨¨§¨

אנׁשים" לנּו ּבחר יהֹוׁשע אל מׁשה וּיאמר גֹו' עמלק "וּיבא נאמר ּפרׁשתנּו ח־ט)ּבסּיּום אמר (יז, "לּמה ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
יֹוסף" ׁשל מּׁשבטֹו ׁשּבא מּפני פ"ג)ליהֹוׁשע, כהנא דרב .(פסיקתא ְְִִִִֵֵֶֶַָֻ

הּפנימּיּות: ּבדר - יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו יהֹוׁשע על־ידי להיֹות הצרכה עמלק ּׁשּמלחמת מה לבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻויׁש

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

BÁa¯·ו  ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÈÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז  ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡¯NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

Ï‡¯NÈח  ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(g).÷ìîò àáiåxgi` dOl ,DniY ©¨Ÿ£¨¥¥©¨¨¥©
`le ,eiWkr cr l`xUi mr mgNdl§¦¨¥¦¦§¨¥©©§¨§Ÿ
Eid `NW mixvnl EcxIW cIn `Ä¦©¤¨§§¦§©¦¤Ÿ¨
xn`W xnFl Wi .Wtp miraW m`ÎiM¦¦¦§¦¤¤¥©¤¨©
mdxa`l `EdÎKExAÎWFcTd Fl©¨¨§©§¨¨

(bi eh ziy`xa),mz` EPre mEcare©£¨§¦Ÿ¨
mFlXdÎeilr mdxa` Epia` zOWkE§¤¥¨¦©§¨¨¨¨©¨
wgvi zOWkE ,wgvi lr aFgd liHd¦¦©©¦§¨§¤¥¦§¨
,eipaE eUre eipaE awri lr lHEd©©©£Ÿ¨¨§¥¨¨¨
zixk` m` FAlA rWxd wlnr xn`e§¨©£¨¥¨¨¨§¦¦©§¦

lHEn aFgd didi Frxfe awri z ¤̀©£Ÿ§©§¦§¤©¨
mixvOn E`vIW cr oiYnd Kkl ,ilr̈©§¨¦§¦©¤¨§¦¦§©¦
mgNdl `A f`e ,aFgd rxtp xaMW¤§¨¦§©©§¨¨§¦¨¥

:odOrh dxez ¦¨¤

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy

(äì)äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãò©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà¤§¥−¤¬¤§¨«©
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑,ּפסק ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ה)ׁשּנאמר: טעם (יהושע ּבהם טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא מּמחרת"? הּמן "וּיׁשּבת ְְְֱֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
LB·˙.מן  ı¯‡ Ï‡∑.הּירּדן את ׁשעברּו לח)לאחר מיּׁשבת (קידושין הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים ָ∆∆∆»∆ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ׁשּנאמר: ג)וטֹובה, נֹוׁשבת,(דברים ׁשל ותרּגּום הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה "אעּברהֿנא ְְְְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
יׁשן) רׁש"י מיּׁשבת. לֹומר: רצה ÔÚk.יתבתא, ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑,הּירּדן את ׁשעברּו קדם הּגבּול ּבתחּלת ְְִֶֶַַָָָָָָָֻ∆¿≈∆∆¿»«ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ

הּמן  ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את זה מכחיׁשין נמצאּו מֹואב. ערבֹות ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהּוא
ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ונסּתּפקּו ה)מּלירד, "וּיאכלּו(יהושע : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּפסח" מּמחרת הארץ .מעבּור ֲֳִֵֶֶַַַָָָ

(åì):àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ נמצא ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, ולמנחֹות עׂשרית לחּלה ׁשעּור .והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ß hay b"i ycew zay ß

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«
(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦

éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½
:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .ל ֹומר «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«
(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´

:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦
i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ



glyaקכ zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy
"נחׁשלים ׁשהיּו אּלּו עם רק היתה עמלק ּפֹולטם"אחריאחריאחריאחרימלחמת הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח "חסרי - יח " כה, (תצא ְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

שם) רש"י עםופירוש רק היתה ׁשהּמלחמה והינּו, ּביכלּתֹוהחהחהחהחֹוֹוֹוֹוטאים טאים טאים טאים . היה לא - הענן ּבתֹו ׁשהיּו ּובאּלּו לענן. מחּוץ ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּכלל. לנּגע עמלק ְְֲִֵֶַָָֹׁשל

מחּוץ  אנׁשים) לנּו ּבחר הּפסּוק על רׁש"י (לׁשֹון חטא" "יראי - "אנׁשים" ׁשּילכּו הכרח ׁשאין לחׁשֹוב יכֹולים היּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואם־ּכן
הענן ׁש"היה אּלּו את להּציל ּבכדי רק ורּוחנּיּות , ּבגׁשמּיּות סּכנה מקֹום ׁשהּוא ".ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹולטן לטן לטן לטן לענן, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף ׁשם על הּוא יֹוסף ׁשל ׁשמֹו ּכי ּכן. הּדבר ׁשאין מּיֹוסף, למדנּו כד)א ל, הּתֹורה'(ויצא ('אֹור ּומבאר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מ"אחר" לעׂשֹות הּוא יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה הּפנימי ׁשהּפירּוׁש מקֹומֹות) ּובכּמה ואילך, א רכ, וּיצא צדק') ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ(לה'צמח
ׁשהּוא  ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם - ל"ּבן" לעׂשֹות ֹו יׁש הּתֹורה, מהנהגת 'אחרת' היא ׁשהנהגתֹו ּכזה יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשּיהיה

אלקיכם". לה' אּתם ֱִִֵֶֶַַָֹמ"ּבנים
את  להּציל ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח יֹוסף, עבֹודת את ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻולכן
ּכי  ּבקרּבנּו", ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ּבתֹו ּבחזרה ּולהכניסם להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָה"אחרים"

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני ח)"ּתמיד יז, רש"י הם.(לשון ׁש"ּבנים" עליהם ּגם יּכירּו ואזי , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

(è)àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑ ּו"כבֹוד ."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי חכמים: אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא יב)חבר מאחיו (במדבר ּגדֹול אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן "וּיאמר ְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", ּכמֹורא רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה יא)היה ּכּלם (שם ּכלאם". מׁשה "אדני ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב הּמֹורדים ּכליה. הם ח ּיבין העֹולם, ‰ÌÁl.מן ‡ˆÂ∑ הענן מן צא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ¿≈ƒ»≈ִֵֶָָ
ּבֹו הּמלחמה ∑ÁÓ¯.(מכילתא)והּלחם נּצב ּבעת ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ זכּותן ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים ְִֵָ»»ְְִִִֵַָָָָֹ¿«»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶָ

היּו מכּׁשפים עמלק ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, לנּו ּבחר אחר: ּדבר .מסּיעּתן. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 441 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

!zFpFAWg zFUrl oi` dxFYd cEOl lr rpFn WIWM§¤¥¥©©¦©¨¥©£¤§

נצטּוּו מצרים ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". הּלחם "צא הּקּב"ה צּוה עמלק ּדבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבסּיּום
ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יד)יׂשראל .(יד, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

להּלחם  ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מה־ּׁשאין־ּכן יּלחמּו, ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻוצרי
ְְַָּבעצמם?

והּידים  יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש
לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק עׂשו", ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹידי

הּתֹורה, מּקּבלת יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק למּתן־ּתֹורה, ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּבֹו, הּתלּוי ּכל לעׂשֹות וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות אין - הּתֹורה מּלּמּוד ּומעּכב  מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאז

והּמעּכב. הּמֹונע את להסיר ּכדי ּגׁשמית, מלחמה זה אם ואפילּו לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצד־עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאפילּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k jxk zegiy ihewl)

חטאחטאחטאחטא ויראיויראיויראיויראי ט)ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים יז, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַ

וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; מּכן לאחר הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָמתחיל
זֹו ׁשּבמלחמה ּולאחרי הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ּבֹו", והּלחם הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא על עּמֹו: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָונּמּוקֹו
צריכים  היּו ("ּול לי – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן מׁשה, ּבתפּלת והן יהֹוׁשע ּבמלחמת הן צר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהיה

חטא. יראי וגם ּגּבֹורים ּגם ְְְְִִִֵֵֵַַלהיֹות

(é)íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe ÷ìîòa©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

‚·¯i‡ט  ‡Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»



קכי glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית ׁשרּויים מּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ∑eÁ¯.יכים …∆«¬…¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, מרים ׁשל .ּבנּה ְְְְִֵֶַָָָָָָ

(àé)øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬
:÷ìîò øáâå Bãé çéðé̈¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

(áé)áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈

:LîMä àa-ãò äðeîà åéãé éäéå©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה ׁשּנתעּצל וחּור ∑eÁ˜iÂ.ּבׁשביל .אהרן ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ«ƒ¿ְֲַֹ

ÂÈzÁ˙ eÓÈNiÂ Ô·‡∑'ּבצער עּמהם אהיה אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על לֹו יׁשב .ולא ∆∆«»ƒ«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
‰eÓ‡ ÂÈ„È È‰ÈÂ∑נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה, ידיו מׁשה ‰LÓM.ּונכֹונה ויהי ‡aŒ„Ú∑ «¿ƒ»»¡»ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ«…«»∆

חּמה  מׁשה להם והעמיד נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה הּׁשעֹות את מחּׁשבין עמלקים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהיּו
הּׁשעֹות וערּב את .ב ְְִֵֶַָ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא).ּכּלם הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי אנּוחת מּכאן ««¬…¿À«ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה  ׁשל הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשּו .למדים ְְִִִִֵֶֶַַָָ

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(i).øeçå ïøäà äLîexEg i"Wx WxiR ¤©£Ÿ§¥©©¦
dN`e zWxtA mbe .did mixn lW DpA§¨¤¦§¨¨¨§©§¨¨©§¥¤

mihRWOd(ci ck oldl)xEgW oM WxiR ©¦§¨¦¥©¥¤
xn`PW ,alM eia`e mixn lW DpAixac) §¨¤¦§¨§¨¦¨¥¤¤¡©

(hi a '` minidzxt` z` alk Fl gTIe©¦©¨¥¤¤§¨
mixn Ff ,zxt` z` .xEg z` Fl clYe©¥¤¤¤¤§¨¦§¨

dhFq zkQnA `zi`cM(:`i)oiWwnE . ¦§¦¨§©¤¤¨©§¦
dhFqA dAxC` ,mlFrd(my)wiQn ¨¨©§©¨§¨©¦

daEfr znYe(my minid ixac),mixn Ff ©¨¨£¨¦§¨
,dEafr lMdW daEfr DnW `xwp dOle§¨¨¦§¨§¨£¨¤©Ÿ£¨¨
gTIe daEfr znYe aizM wEqR FzF`aE§¨§¦©¨¨£¨©¦©
,xEg z` Fl clYe zxt` z` alk Fl¨¥¤¤§¨©¥¤¤
rnWn oM mbe .mixn `id Ff `l oM m`e§¦¥Ÿ¦¦§¨§©¥©§©
zxt` oA `dC mixn lW DpA e`l xEgC§¨§¨¤¦§¨§¨¤¤§¨
,i"Wx WxiR dtiC ip` xnF`e .ded£¨§¥£¦§¨¤¥©©¦
oM iM ,`iWEw Dpi` mdNW `iWEwe§§¨¤¨¤¥¨§¨¦¥

minId ixacA wEqRd(kÎgi weqt my)alke ©¨§¦§¥©¨¦§¨¥
z`e dX` daEfr z` cilFd oFxvg oA¤¤§¦¤£¨¦¨§¤
,oFCx`e aaFWe xWi dipa dN`e zFrixi§¦§¥¤¨¤¨¥¤§¨§©§
zxt` z` alk Fl gTIe daEfr znYe©¨¨£¨©¦©¨¥¤¤§¨
ixE` z` cilFd xEge ,xEg z` Fl clYe©¥¤¤§¦¤¦

dhFqaE ,'ebe(my)oA alM (i"yx) WxiR §¨¥©¨¥¤
oA dPWnE ,[`Ed dPEti oA] ,`Ed oFxvg¤§¤§¤§©¤¥
fpw oA iYM` ,milBxn zvrn dpRW¤¨¨¥£©§©§¦©©¦¤§©

aizkC `Ed(fi eh ryedi)l`ipzr DcMlIe ¦§¦©¦§§¨¨§¦¥
(dpa xeg) `ax xn` ,alk ig` fpw oA¤§©£¦¨¥¨©¨¨
aizkC inp `wiC ,did fpwC [FbxFg]§¦§©¨¨©§¨©¦¦§¦

(ai al xacna)rnW ,iGpTd dPti oA alM̈¥¤§ª¤©§¦¦§©
dOle mixn Ff daEfr wiQnE .DPin¦¨©¦£¨¦§¨§¨¨
il d`xpe .dEafr lMdW daEfr z`xwp¦§¥£¨¤©Ÿ£¨¨§¦§¤¦
,KixtE .zrxFvn dzidWM EpiidC§©§§¤¨§¨§©©¨¥
,dzid FYW` `lde daEfr z` cilFd¦¤£¨©£Ÿ¦§¨§¨
`UFPd lMW LcOll opgFi iAx xn`̈©©¦¨¨§©¤§¤¨©¥
aEzMd eilr dlrn minW mWl dX ¦̀¨§¥¨©¦©£¤¨¨©¨
mB WExiR ,zFrixi z`e .Dcli ENi`M§¦§¨¨§¤§¦¥©
,zFrixi DnW `xwp dOle ,mixn `id¦¦§¨§¨¨¦§¨§¨§¦
.zFpal zFrixil zFnFC dipR EidW¤¨¨¤¨¦¦§¨
dipA ixwiY l` ,dipa dN`e aizkE§¦§¥¤¨¤¨©¦§¦¨¤¨
`xwpe ,DlrA alM WExiR ,dipFA `N ¤̀¨¤¨¥¨¥©§¨§¦§¨
lr aaFWe ,Fnvr xXIW mW lr xWi¥¤©¥¤¦¥©§§¨©
mW lr oFCx`e ,milBxn zvrn aXW¤¨¥£©§©§¦§©§©¥
mXW xnF` ip` KkitlE .FxviA dcxW¤¨¨§¦§§¦¨£¦¥¤¨

,mixn zFnW lke alM zFnW lM Wxtn§¨¥¨§¨¥§¨§¦§¨
.zxt`e zFrixie daEfre mixn DnWE§¨¦§¨©£¨¦¦§¤§¨
,og zlrA `idW lr zxt` z`xwpe§¦§¥¤§¨©¤¦©£©¥

Diihnp oFixR` FnM(.hiw n"a)ip` xnF`e . §©¦§¦§§¥§¥£¦
`xwOd qxqe ,`xwC FWExiR ikdC§¨¦¥¦§¨§¨¥©¦§¨

,mixn Ff daEfr znYe ,EdWxceFl gTIe §¨§¥©¨¨£¨¦§¨©¦©
mixn inp EpiidC zxt` z` alk̈¥¤¤§¨§©§©¦¦§¨
.DzFn mcFw xEg z` Fl clYe ,Dnvr©§¨©¥¤¤¤¨

:oiaOl lMd `gip `YWdeLàø eìò. §¨§¨¦¨©Ÿ©¥¦¨Ÿ
W`x,zFa` zEkfAdraBdzEkfA Ÿ¦§¨©¦§¨¦§

zFdO`(ek `negpz):`i dxez ¦¨
(bi)ìçiå.LdWlWE .lxFBd eilr lihd ©©£¥¦¨¨©¨§¨

xaC .WlFg ,lxFB ,xER ,Fl Wi zFnW¥¥¨¤¨¨
aizM Kkl ,xg`WFlgIeazM `le ©¥§¨§¦©©£§Ÿ¨©

did miakFMA dfFg wlnrW itl ,dMIe©©¤§¦¤£¨¥¤©¨¦¨¨
zEnl oicizr opi`W miWp` Fl xgaE¨©£¨¦¤¥¨£¦¦¨
oM dUr rWFdi oke .dngln DzF`A§¨¦§¨¨§¥§ª©¨¨¥

aizkCmiWp` Epl xgArnWnC ¦§¦§©¨£¨¦§©§©
rWFdi did `l Kkl ,mi`ixaE miniIw©¨¦§¦¦§¨Ÿ¨¨§ª©
mdici Kzg `N` mbxdl lFkï§¨§¨¤¨¨©§¥¤

Edfe ,mdilbxe:WFlgIeci dxez §©§¥¤§¤©©£

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ycew zayl inei xeriy
"נחׁשלים ׁשהיּו אּלּו עם רק היתה עמלק ּפֹולטם"אחריאחריאחריאחרימלחמת הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח "חסרי - יח " כה, (תצא ְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

שם) רש"י עםופירוש רק היתה ׁשהּמלחמה והינּו, ּביכלּתֹוהחהחהחהחֹוֹוֹוֹוטאים טאים טאים טאים . היה לא - הענן ּבתֹו ׁשהיּו ּובאּלּו לענן. מחּוץ ׁשהיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּכלל. לנּגע עמלק ְְֲִֵֶַָָֹׁשל

מחּוץ  אנׁשים) לנּו ּבחר הּפסּוק על רׁש"י (לׁשֹון חטא" "יראי - "אנׁשים" ׁשּילכּו הכרח ׁשאין לחׁשֹוב יכֹולים היּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואם־ּכן
הענן ׁש"היה אּלּו את להּציל ּבכדי רק ורּוחנּיּות , ּבגׁשמּיּות סּכנה מקֹום ׁשהּוא ".ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹולטן לטן לטן לטן לענן, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף ׁשם על הּוא יֹוסף ׁשל ׁשמֹו ּכי ּכן. הּדבר ׁשאין מּיֹוסף, למדנּו כד)א ל, הּתֹורה'(ויצא ('אֹור ּומבאר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
מ"אחר" לעׂשֹות הּוא יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה הּפנימי ׁשהּפירּוׁש מקֹומֹות) ּובכּמה ואילך, א רכ, וּיצא צדק') ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ(לה'צמח
ׁשהּוא  ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם - ל"ּבן" לעׂשֹות ֹו יׁש הּתֹורה, מהנהגת 'אחרת' היא ׁשהנהגתֹו ּכזה יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשּיהיה

אלקיכם". לה' אּתם ֱִִֵֶֶַַָֹמ"ּבנים
את  להּציל ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח יֹוסף, עבֹודת את ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻולכן
ּכי  ּבקרּבנּו", ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ּבתֹו ּבחזרה ּולהכניסם להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָה"אחרים"

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני ח)"ּתמיד יז, רש"י הם.(לשון ׁש"ּבנים" עליהם ּגם יּכירּו ואזי , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

(è)àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑ ּו"כבֹוד ."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי חכמים: אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא יב)חבר מאחיו (במדבר ּגדֹול אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן "וּיאמר ְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", ּכמֹורא רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה יא)היה ּכּלם (שם ּכלאם". מׁשה "אדני ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב הּמֹורדים ּכליה. הם ח ּיבין העֹולם, ‰ÌÁl.מן ‡ˆÂ∑ הענן מן צא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ¿≈ƒ»≈ִֵֶָָ
ּבֹו הּמלחמה ∑ÁÓ¯.(מכילתא)והּלחם נּצב ּבעת ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ זכּותן ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים ְִֵָ»»ְְִִִֵַָָָָֹ¿«»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶָ

היּו מכּׁשפים עמלק ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, לנּו ּבחר אחר: ּדבר .מסּיעּתן. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 441 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

!zFpFAWg zFUrl oi` dxFYd cEOl lr rpFn WIWM§¤¥¥©©¦©¨¥©£¤§

נצטּוּו מצרים ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". הּלחם "צא הּקּב"ה צּוה עמלק ּדבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּבסּיּום
ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יד)יׂשראל .(יד, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

להּלחם  ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מה־ּׁשאין־ּכן יּלחמּו, ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻוצרי
ְְַָּבעצמם?

והּידים  יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹויׁש
לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק עׂשו", ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹידי

הּתֹורה, מּקּבלת יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק למּתן־ּתֹורה, ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּבֹו, הּתלּוי ּכל לעׂשֹות וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות אין - הּתֹורה מּלּמּוד ּומעּכב  מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאז

והּמעּכב. הּמֹונע את להסיר ּכדי ּגׁשמית, מלחמה זה אם ואפילּו לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצד־עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָאפילּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k jxk zegiy ihewl)

חטאחטאחטאחטא ויראיויראיויראיויראי ט)ּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוריםריםריםרים יז, (רׁש"י ְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַ

וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; מּכן לאחר הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָמתחיל
זֹו ׁשּבמלחמה ּולאחרי הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ּבֹו", והּלחם הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא על עּמֹו: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָונּמּוקֹו
צריכים  היּו ("ּול לי – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן מׁשה, ּבתפּלת והן יהֹוׁשע ּבמלחמת הן צר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻהיה

חטא. יראי וגם ּגּבֹורים ּגם ְְְְִִִֵֵֵַַלהיֹות

(é)íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe ÷ìîòa©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

‚·¯i‡ט  ‡Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»
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(ãé)øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå*(øëæ)øëæ §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥¤́

:íéîMä úçzî ÷ìîò£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑האּמֹות לכל קדם ליׂשראל להזּדּוג עמלק ÚLB‰È.(מכילתא)ׁשּבא ÈÊ‡a ÌÈNÂ∑ ¿……ƒ»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈¿À«

מכניס  ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּמכניס
לארץ  יׂשראל ‡ÁÓ‰.את ‰ÁÓ Èk∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני לכ. ְִֵֶֶָָָƒ»…∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל ּגדֹול ∑‰' נס ּכאן לנּו עׂשה קרּוי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּמזּבח לא . «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. ׁשעׂשה הּנס את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא .ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcî¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע הּורמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ְְְְִִִֶַַָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו נׁשּבע לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף "ּכּסא", נאמר ולא "ּכס" ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמלחמה
ׁשלם  הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהּוא

ׁשּנאמר: ׁשלם, ט)והּכּסא ּבֹו:(תהלים ׁשּכתּוב עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו א)"האֹויב ׁשמרה (עמוס "ועברתֹו ְְְְֱֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
שם)נצח". ׁשלם,(תהלים הּׁשם הרי יׁשב", לעֹולם "וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת "וערים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ"ּכֹונן

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

zlin miinrt mixne`y epibdpn (*xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd .¤¤¥¤

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

æðø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìùá úùøôì äøèôä
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קכג

יום ראשון - ז' שבט
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' שבט
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' שבט
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א שבט
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שישי - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג שבט
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

לשבוע פרשת בשלח  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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(ãé)øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå*(øëæ)øëæ §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥¤́

:íéîMä úçzî ÷ìîò£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑האּמֹות לכל קדם ליׂשראל להזּדּוג עמלק ÚLB‰È.(מכילתא)ׁשּבא ÈÊ‡a ÌÈNÂ∑ ¿……ƒ»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈¿À«

מכניס  ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּמכניס
לארץ  יׂשראל ‡ÁÓ‰.את ‰ÁÓ Èk∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני לכ. ְִֵֶֶָָָƒ»…∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל ּגדֹול ∑‰' נס ּכאן לנּו עׂשה קרּוי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהּמזּבח לא . «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒְִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. ׁשעׂשה הּנס את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא .ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcî¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע הּורמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ְְְְִִִֶַַָָָָָ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו נׁשּבע לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף "ּכּסא", נאמר ולא "ּכס" ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמלחמה
ׁשלם  הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהּוא

ׁשּנאמר: ׁשלם, ט)והּכּסא ּבֹו:(תהלים ׁשּכתּוב עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו א)"האֹויב ׁשמרה (עמוס "ועברתֹו ְְְְֱֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
שם)נצח". ׁשלם,(תהלים הּׁשם הרי יׁשב", לעֹולם "וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת "וערים ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשלם: הּכּסא הרי ּכסאֹו", לּמׁשּפט ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ"ּכֹונן

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

zlin miinrt mixne`y epibdpn (*xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd .¤¤¥¤

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

æðø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìùá úùøôì äøèôä

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fhÎci).äçîà äçî ékdgnmlFrA ¦¨Ÿ¤§¤¨Ÿ¨¨
,dGddgn``Ad mlFrl(gk `negpz): ©¤¤§¤¨¨©¨

.÷ìîò øëæ úàxkfe ,ond dfwlnr ¤¥¤£¨¥¥¤¤¨¨©£¨¥
FrnWnM(my): §©§¨

.dé ñk ìò ãé ék øîàiå,WExiR ©Ÿ¤¦¨©¥¨¥
ÎKExAÎWFcTd lW dkEln didYWM§¤¦§¤§¨¤©¨¨
mgNi f` F`qM lr zxABzn `Ed¦§©¤¤©¦§¨¦¨¥

e .wlnrAcimXnE .dkEln oFWl `Ed ©£¨¥§¨§§¨¦¥
iYrnW l"f `"xdci ikC.wlnr` i`w ¨©¨©§¦§¦¨¨¥©£¨¥

aizM `kdC Dil `iWwC mEXniM ¦§¨§¨¥§¨¨§¦¦
,wlnr xkf z` dgn` dgnzWxtaE ¨Ÿ¤§¤¤¥¤£¨¥§¨¨©

aizM `vz iM(hi dk mixac)z` dgnY ¦¥¥§¦¦§¤¤
hWFRWM `d ,`iWw `le .wlnr xkf¥¤£¨¥§¨©§¨¨§¤¥
hWFRWM `d ,'dgnY' l`xUi lr Fcï©¦§¨¥¦§¤¨§¤¥

WCwOd ziA lr Fcidgn`aizkC ,ip` ¨©¥©¦§¨¤§¤£¦¦§¦
'dl dngln.wlnrA FcFakaE FnvrA ¦§¨¨©§©§¦§©£¨¥

ÎWFcTd lW F`qM `xwp milWExie¦¨©¦¦§¨¦§¤©¨
cr mlW F`qM oi`e ,`EdÎKExÄ§¥¦§¨¥©

aizkE ,wlnr lW Frxf zixkIWmildz) ¤©§¦©§¤£¨¥§¦
(g h.F`qM hRWOl opFM aWi mlFrl 'de©§¨¥¥¥©¦§¨¦§

'Di' mWA miWOWn mizOd oi` KklE§¨¥©¥¦§©§¦§¥¨
aizkcM(fi ehw my),Di Elldi mizOd `l §¦§¦Ÿ©¥¦§©§¨

oeiMn wlnrA mgNdl oilFki oi`W itl§¦¤¥§¦§¦¨¥©£¨¥¦¥¨
ceC xn` KklE ,EzOW(giÎfi giw my)`l ¤¥§¨¨©¨¦Ÿ

xQi ,Di iUrn xRq`e dig` iM zEn`̈¦¤§¤©£©¥©£¥¨©Ÿ
aizkE ,ippzp `l zeOle DI iPxQimy) ¦§©¦¨§©¨¤Ÿ§¨¨¦§¦

(hi weqt:Di dcF` ma `a`̈Ÿ¨¤¨



hayקכד 'f oey`x mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ז' ראשון יום
,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,46 'nr cr.åìéçã íâ

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl

ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd ,"zeppeazdd"

mb) l`xyin cg` lk ly

dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk

,(mzeyxa maly "miwicv"a

egena wnrzdl ezlekiae

.dvex `edy dn lka

zlecba egena wnrziyke

ekeza "cilei" - d"awd

.epnn d`xie d"awdl dad`

,zepey zeaiq zngn m` mb

dad` "xevil" ezexyt`a oi`

zeybxene zeielb d`xie

"xevil" leki `ed j` ,eala

.eal zenelrzae egena oze`

oda ic el` d`xie dad`

eze` `iadl - "ezeyrl"l

ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl

zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl

.ala zeybxene

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ik ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

ef dad` ielib myl .epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy

itk - `l` ,zeppeazdd oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd)

oexkf .ef dad` ea zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy

xak xyt` ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df

,el xyt` - zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ik ,"c`n aexw" xnel

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd
"dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad` ekeza "xevil" mc`d
zeppeazd jkl dyexc m` ,oky .xaqd mixacd oiicr miperh -

aexw" df oi`y ixd ,zewnrzdec`n,"éøö,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨
,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL éî óà ékdrici el dxqg - ¦©¦¤©§§¨¨¦¦©
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdl ,dpadeïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâaitk min`zen mpi` eale egen - ¦§ª©¥¨
,zeppeazdd oiprl jixvy

lkeiyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
,zeppeazddneìéçc§¦

eîéçøe,dad`e d`xi - §¦
Búðeáúe Bçîa elôà£¦§Ÿ§¨

ãáìoi`y cala ef `l - §©
ekeza xxerl ezexyt`a
zeybxen d`xie dad`
mb oi`y `l` ,ala
dad` xxerl ezexyt`a
icil dp`azy d`xie
ezpeazae egena iehia

,calaïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ãàî øácä åéìà áBø÷̈¥¨©¨¨§Ÿ

ìøîLxnyidl - ¦§Ÿ
wewf ,lirl xaqedy itky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`dúBNòìå,miiwl -ìk §©£¨
,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöîzenilyl ,oky - ¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨

ixd - 'd zad` zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw
,z`f miiwl eciay,Lnî Bááìáe åéôaitl wx `l ,xnelk - §¦¦§¨©¨

itl mb `l` ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit
,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãazpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky ,"dpeaz"
.zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad` mya z`xwpe
z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide dad`d eli`e

el`kl zeaygpd 'dzebixcnacvik - `l` .d`xie dad` ly
el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk icedil el xyt`

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin` 'd z`xie 'd zad`àéäL¤¦
ìaL "úøzñî äáäà"eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk á ©£¨§ª¤¤¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨

.eðéúBáàîoi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin cg` lk - ¥£¥
el xyt` cvik oiapy ick ,`l` .dze` "xevil" jixv `ed
dxez meiwlyk cgeina !zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl

lr xaecn o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcp zeevnedad`
ick ,ef dad` ly dipipr owfd epax xiaqn - cala zxzeqn
zxinya iehia icil d`iadle ef dad` xxerl ji` rcpy

- 'd z`xi mb ef dad` zllek ji`e ,zeevnde dxezd÷ø©
éøvLäáäà LøL ,áèéä øàa älçz øàáìe íéc÷äì C ¤¨¦§©§¦§¨¥§¦¨¨¥¥¥Ÿ¤©£¨

Bæ,ef dad` zyxyen ,ytpa gek dfi`ae ,dpiga efi`a -
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù

.åìéçã íâ äá
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יד.1. ל, דברים



קכה hay 'g ipy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ח' שני יום
,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáàä éë ïéðòäå,ck 'nr cr.[íéìåâìâ

,dðéðòådad` dpyi :ef dad` ly dzernyn dn - §¦§¨¨
itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdl ugl zxivia z`haznd

seba zyaeln `idydlydad` dpyie ;d"awd mr cg`zz
zytgn ytpdy ,"ytpd zelk" ly ddink dkeza z`yepd
"ywean"d ,`eti` ,edn .dnecke ,d"awda llkidle zelkidl

?zxzeqnd dad`d lyéàå,eðì äMøé àéä Ccvik - §¥¦§ª¨¨

?dad` miyxeiéàå.eìéçc íb da ììëð Czllkp cvik - §¥¦§¨¨©§¦
xnyidl ick ,epcnly itk ,oky ?d`xi mb ef dad`a
(zxzeqn) dad`ay xg`ne ,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn
zllek `idy ixd ,zeevnde dxezd lk z` miiwl xyt` ef
zllek cvike ji` ,oiadl epilr df xace - d`xi mb dkeza

?d`xi mb ef dad`

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékeid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl milha
zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen `ide ,da "akex"l

,d"awd ly epevx xy`n xg` oevx meyïk ìòå,okle -eëæ §©¥¨
éLîäì-çeø-Lôð C §©§¦¤¤©

íäéøçà íäéðáì äîLð§¨¨¦§¥¤©£¥¤
úBøéôñ øNòî íìBò ãò©¨¥¤¤§¦
òaøàaL äMã÷c¦§ª¨¤§©§©
-úeìéöà úBîìBò¨£¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa- §¦¨§¦¨£¦¨
ekf ,mzcear llba

a` ,zea`dwgvi mdx
`edy in lky ,awrie
dnyp el didz mrxfn
ylyn zakxend ,dyecw
gex ,ytp :zebixcn

,dnypexyrn zeraepd
zrax`ay zexitqd
,zeliv` :zenlerd

,dnvr dyecwa ,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa
- mler lkae ,miillk zenlere zebixcn rax` ,xen`k opyi
icedil ze`a mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpdBúâøãî éôk ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨
.åéNòî éôëeitk" ,eznyp yxey mex itk - "ezbixcn itk" - §¦©£¨

itk ,okn xg`l envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn
el miwiprn - "aeh"l envr z` jted mc`yk "xdef"a aezky

.dnyp ly xzei dpeilr dbixcn dlrnlnelôà ,íéðt-ìk-ìòå§©¨¨¦£¦
Lôðc Lôð íâeeæa CLîð ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ì§©¤©©¦§¥¦§¨¥¦§¨§¦¨¤¤§¤¤

,äiNòc úeëìîcdiyrd mler .diyrd mler ly "zekln" - §©§©£¦¨
"zekln" ,envr diyrd mlerae .xzeia oezgzd mlerd ixd `ed
opyi ,dnvr "zekln"ae ;zexitqd xyra dpexg`d dxitqd `id
lw"le ;ylyd oia dpexg`d `id ytpde ,dnype gex ,ytp
,xnelk .cala "ytp" zkynp ,"l`xyi iryet"l e` "milway
s` :epiid .diyrd mler ly "zekln" ly ytpn d`ad ytp
dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d

:dyecway xzeia dpezgzdäðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨

,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL`id ef ytpy zexnl - ¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥
,dpezgzd dbixcndnàéäL øçàî,ytpd -úBøéôñ øNòî ¥©©¤¦¥¤¤§¦

,úBLBã÷`ed dyecwa xac lky ,"llk" ixd miiw - §
okle ,zebixcnd lkn dlelk dbixcn lky ,zellkzdaàéä- ¦

dpezgzd dbixcnd mb
mler ly dyecwa xzeia

,diyrd,ïlkî äìeìk- §¨¦ª¨
x`y lknzebixcnd

,"diyr" ly zexitqdeíb©
,äiNòc äîëçî`idy - ¥¨§¨©£¦¨

xzeia dpeilrd dxitqd
,diyrd mleradëBúaL¤§¨

,"diyrc dnkg"a -
úeëìîc äîëç úLaìî§ª¤¤¨§¨§©§

,úeìéöàcitk ,oky - ©£¦
,a"p wxta ,oldl xaqeiy
ly "zekln"d zxitq
zyalzn ,zeliv`d mler
.diyrd mlera dxi`ne
ixd ,zexitqd xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne
xyra zeyalzn ,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry
- zeliv`c zekln ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd
- zeliv`c zekln ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a
ly "dnkg"ay - ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a
:zeliv`c "zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler

dëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a -äîëç ¤§¨¨§¨
,úeìéöàczelelk ,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ©£¦

mler ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg`
,zeliv`ddaL,zeliv`d mler ly "dnkg"a -øBà øéàî ¤¨¥¦

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©
,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seqÎoi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤

,oky ."ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aúðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦©

,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaL äîëçeznypa - ¨§¨¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥
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íéøîà éèå÷éì
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
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יט.2. ג, כד.3.משלי קד, תהלים

hay 'f oey`x mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ז' ראשון יום
,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,46 'nr cr.åìéçã íâ

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl

ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd ,"zeppeazdd"

mb) l`xyin cg` lk ly

dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk

,(mzeyxa maly "miwicv"a

egena wnrzdl ezlekiae

.dvex `edy dn lka

zlecba egena wnrziyke

ekeza "cilei" - d"awd

.epnn d`xie d"awdl dad`

,zepey zeaiq zngn m` mb

dad` "xevil" ezexyt`a oi`

zeybxene zeielb d`xie

"xevil" leki `ed j` ,eala

.eal zenelrzae egena oze`

oda ic el` d`xie dad`

eze` `iadl - "ezeyrl"l

ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl

zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl

.ala zeybxene

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ik ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

ef dad` ielib myl .epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy

itk - `l` ,zeppeazdd oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd)

oexkf .ef dad` ea zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy

xak xyt` ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df

,el xyt` - zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ik ,"c`n aexw" xnel

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd
"dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad` ekeza "xevil" mc`d
zeppeazd jkl dyexc m` ,oky .xaqd mixacd oiicr miperh -

aexw" df oi`y ixd ,zewnrzdec`n,"éøö,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨
,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL éî óà ékdrici el dxqg - ¦©¦¤©§§¨¨¦¦©
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdl ,dpadeïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâaitk min`zen mpi` eale egen - ¦§ª©¥¨
,zeppeazdd oiprl jixvy

lkeiyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
,zeppeazddneìéçc§¦

eîéçøe,dad`e d`xi - §¦
Búðeáúe Bçîa elôà£¦§Ÿ§¨

ãáìoi`y cala ef `l - §©
ekeza xxerl ezexyt`a
zeybxen d`xie dad`
mb oi`y `l` ,ala
dad` xxerl ezexyt`a
icil dp`azy d`xie
ezpeazae egena iehia

,calaïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ãàî øácä åéìà áBø÷̈¥¨©¨¨§Ÿ

ìøîLxnyidl - ¦§Ÿ
wewf ,lirl xaqedy itky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`dúBNòìå,miiwl -ìk §©£¨
,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöîzenilyl ,oky - ¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨

ixd - 'd zad` zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw
,z`f miiwl eciay,Lnî Bááìáe åéôaitl wx `l ,xnelk - §¦¦§¨©¨

itl mb `l` ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit
,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãazpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky ,"dpeaz"
.zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad` mya z`xwpe
z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide dad`d eli`e

el`kl zeaygpd 'dzebixcnacvik - `l` .d`xie dad` ly
el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk icedil el xyt`

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin` 'd z`xie 'd zad`àéäL¤¦
ìaL "úøzñî äáäà"eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk á ©£¨§ª¤¤¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨

.eðéúBáàîoi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin cg` lk - ¥£¥
el xyt` cvik oiapy ick ,`l` .dze` "xevil" jixv `ed
dxez meiwlyk cgeina !zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl

lr xaecn o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcp zeevnedad`
ick ,ef dad` ly dipipr owfd epax xiaqn - cala zxzeqn
zxinya iehia icil d`iadle ef dad` xxerl ji` rcpy

- 'd z`xi mb ef dad` zllek ji`e ,zeevnde dxezd÷ø©
éøvLäáäà LøL ,áèéä øàa älçz øàáìe íéc÷äì C ¤¨¦§©§¦§¨¥§¦¨¨¥¥¥Ÿ¤©£¨

Bæ,ef dad` zyxyen ,ytpa gek dfi`ae ,dpiga efi`a -
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù

.åìéçã íâ äá
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יד.1. ל, דברים



hayקכו 'h iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט' שלישי יום
,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå âùåîä

lycg` lkrecn .`edÎjexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin
"`ipz"d xiaqi - dnypay "dnkg"d zpigaa `wec xi`n `ed

.oldl,daL äîëçä úðéçáe,ytpay -óBñ-ïéà øBà íò §¦©©¨§¨¤¨¦¥
,da Laìîä àeä-Ceøa,"dnkg"a -úBðéça ìëa úèMtúî ¨©§ª¨¨¦§©¤¤§¨§¦
dúBéçäì ,dlk Lôpä- ©¤¤ª¨§©£¨

,ziwl` zeigaúðéçaî¦§¦©
,dìâø úðéça ãò dLàøŸ¨©§¦©©§¨
dpeilrd dbixcndn -
z`xwpd ,ytpay xzeia
cr ,ytpd ly "y`x"
xzeia dpezgzd dbixcnl
"lbx" z`xwpd ,ytpay

.ytpd lyáéúëãk4: §¦§¦
"äéìòa äiçz äîëçä"zlra `id ,"dilra" z`xwp ytpd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.dnkgd gekìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå],mdiclil - §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥
,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBáb úBîLðzeid iptne - §¨§§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el` zedeab zenyp
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd oi`"y ,epicia "llk"5oi` -

icin mi`iven `l ,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd
ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwdeid `l zetilwd ;ozeyxa

dxwna `l` ,ozeyxa eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn
dnyp dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly
"miyeal"dn rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab
zeig zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd
,xzei daexn dcna
,mxa .ddeabd dnypdn
- ddeab dnyp dzeida
z` zvxete "zxaey" `id
dyaled ea qbd yeald
dlrzne ,mixedd iciÎlr
."wicv" ly dbixcnl
øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤

:[íéìebìb,ixd ¦§¦
iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay
lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi
ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi
ly enrh xaqei oldl .`edÎjexa seqÎoi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi` xe`n d`xydd recn ,xaczpigaa `wec `id se
"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg"

."dpad"ne

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`e .eihxtxewn."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"dàeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
dlnd zernyn¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id "dnkg" - Ÿ©¨
,"lky"d raep epnny gek
."gek" xeza zlret `ide
zpigaa `id - jk mr cgie
oeyl `idy - "d"n"
itk ,?`id "dn" :dl`y

- eze` mibiyn `ly xac lr mil`eyyâOî BðéàM äî àeäL¤©¤¥ª¨
da Laìúî ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe- ¨§¥¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥¦§©¥¨

,"dnkg"adéa àñéôz äáLçî úéìc àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨§¥©£¨¨§¦¨¥
.ììkbiydl ,"qetzl" mzexyt`ay lkye daygn oi`y - §¨

"lky"d z` mieednd zegekd .`edÎjexa seqÎoi` xe` z` oiadle
ik ,`edÎjexa seqÎoi` xe` yalzi mday xcba mpi` "dpad"de
`edy seqÎoi` xe` z` biydl mileki mpi` "dpad"e "lky"

`ed ,xen`ky xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl
.seqÎoi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n dlrnlw"k oeyl

:epiaxxacnc (gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"
'ixcnazg`oipr k"b - d"n g"k yxtne .cg`.byen epi`y gk - ,

'kgc - xe`iad zcewpe
okle) lkyd xewn `id
,ytpa hytzn
'it` lret dlbznyke
lirlck n"ecgna

onwlckexewn edf la` (
'rnl `vnpe qtzp epi`y

epi`ye gkokle) ,byen
."(ea yalzn q"`e`,ïëìå§¨¥

íéLpä elôà ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥£¦©¨¦
,õøàä énòådl` - §©¥¨¨¤

,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l mikiiy mpi`yíéðéîàî íä¥©£¦¦
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL ,'äagek" - ©¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

mileki mpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew" "dpen`d
,biydl"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút" ék6,iztd - ¦¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§

`ly xac ly ezqitzy ,ixd .ea dpen`d iciÎlr xac lk qtez
xac lr xaecnyk ,mxa .dpen` iciÎlr `id ,lkya ezpad iciÎlr
`ede lky el oi` ,iztd ,`edy `l` ,eqtezl lbeqn lkydy
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
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יב.4. ז, א.5.קהלת ג, זרה טו.6.עבודה יד, משלי



קכז hay 'i iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י' רביעי שבט יום
,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,50 'nr cr:ììë áìá

zece` xaecnyk eli`e .oexqg meyn jka yi - "dpen`"a eqtez
zxg` jxc lk oi` ,"lky"n ixnbl dlrnl `edy zewl`

dpen` iciÎlr `l` ,"dbiydl"cala:"`ipz"d xne` jke .éaâìe§©¥
úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥

ììk déa àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¥§¨
lkye daygn mey oi` -
,llk ebiydl milbeqnd
Bìöà íééúôk ìkä©Ÿ¦§¨¦¤§

,Cøaúémiiztk eplek - ¦§¨¥
ixdy ,eiabl mixenb
,ebiydl xyt` i` "lky"a
iciÎlr ebiydl gxkdd one
dlrnly dpen`

,"lky"dnáéúëãk7: §¦§¦
,òãà àìå øòá éðàå"©£¦©©§Ÿ¥¨
éðàå ,Cnò éúééä úBîäa§¥¨¦¦¦¨©£¦
øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz̈¦¦¨§§©
"øòa" éðàL äæaL¤¨¤¤£¦©©
ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e§¥£¦¨¦

."Cnò.d"awd mr -,ïëìå ¦¨§¨¥
íélwaL ì÷ elôà£¦©¤©©¦
íéøñBî ìàøNé éòLBôe§¥¦§¨¥§¦

àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå ,áøä ìò ,'ä úMã÷ ìò íLôð©§¨©§ª©©¨Ÿ§§¦¦¦¨¦¤Ÿ
íéòãBé ïéàå õøàä énòå íéøea íä íà óàå .ãçà 'äa øtëì¦§Ÿ©¤¨§©¦¥¦§©¥¨¨¤§¥§¦

íéòãBiL èòna íâå ,'ä úlãb,'d zlecba -ïéà,md - §ª©§©©§©¤§¦¥
,ììk íéððBaúîzraep mytp zexiqny xnel mewn didiy - ¦§§¦§¨

,d"awd zlecba mzpadnúòc úîçî íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨©£©©©
,úeððBaúäå úòc íeL éìa àlà ,ììk 'äa úeððBaúäåmd - §¦§§©§¨¤¨§¦©©§¦§§

,mytp z` xeqnl cinz mipkenøLôà éàL øác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨¤¦¤§¨
.ììk äðòîe äðòèe íòè íeL éìa ,ãçà 'äa øtëì ììkila §¨¦§Ÿ©¤¨§¦©©§¨¨©£¤§¨

`ed "lky"d on raepy xac lk ik ,miipeibd daiqe ripn mey
m`e ,o`kl `xaqe o`kl `xaq zeidl dlekie ,cecne lewy
ytp zexiqnl zepekpd
"lky"d on zraep dzid
Îlr o`k did ,"mrh"d one
zeprh"l mewn miptÎlk
z` xeqnl :lkya "zeprne
zn`d j` .`l e` ytpd
zihlgdd dpwqnay ,`id
oi` - ytpd z` xeqnl
`l` ,`ixheÎ`lwy mey
Îi`y ,zhlgend dgpdd
- !zxg` zeidl xyt`
raep epi` df xac

."lky"dn,eðéäåedf - §©§
,zngnãçà 'äL íeMî¦¤¤¨

,Lôpä ìk äiçîe øéàî- ¥¦§©¤¨©¤¤
,icedi lyéãé-ìò©§¥

úðéçáa BúeLaìúä¦§©§¦§¦©
,daL äîëç,ytpay - ¨§¨¤¨

àéäL,dnkgd gek -:ïáeîe âOnä ìëOäå úòcä ïî äìòîì ¤¦§©§¨¦©©©§©¥¤©ª¨¨
mda yi ,"dpad"le "lky"l llk mikiiy mpi`y dl`a mb okl -
dyxey epl xdaed ,jka .myd yeciw lr mytp z` xeqnl gekd
,ytpd ly "dnkgd gek"a zyxyen `id :zxzeqnd dad`d ly
seqÎoi` xe` yaeln - "dnkgd gek"a - eae ,"lky"n dlrnly

.ytpd zexiqne dpen`d gek icedi lka raep myn .`edÎjexa

.èé ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" icedi lkly xaqed mcewd wxta ¤¤
lk alay zxzeqnd dad`dn raep dfe ,'d z`xiae 'd zad`a zeevne

iciÎlry ,zea`dn dyexia mdl d`a ef dad` .d"awdl mdn cg`

dyecw dnyp ekiynd ,d"awdl mlehiae mzcearlklmdivlg i`vei

,ef dyecw dnypa .gvpl

,day "dnkg"d zpigaa

Îjexa seqÎoi` xe` yaeln

cg` lka zraep epnn ,`ed

cr ,d"awdl dad` l`xyin

yeciw lr ytp zexiqn ickl

"yxey" xaqed jka .myd

epl d`a `id cvike ,ef dad`

oerh oiicr ,j` .dyexia

cvik (a .ef dad` ly dzti`y z`hazn dna ,ef dad` "oipr" (` :xaqd

mipipr .zeevne dxez meiwl da jxevy ,d`xi mb ef dad` dkeza zllek

agxp xaqd xg`l ,cenll micner ep` eze` h"i wxta exdaei ,dl`

.zxzeqnd dad`d zece`

,øeàa úôñBzìeipyl zekiiya ,zxzeqnd dad`d oipr - §¤¤¥
,"(d`xi) eligc mb da llkp ji`"e "dpipr" :mixen`d mihxtd

éøöäî áèéä øàáì C ¨¦§¨¥¥¥©
áeúkM1úîLð 'ä øð" : ¤¨¥¦§©

ìàøNiL ,Leøt ."íãà̈¨¥¤¦§¨¥
,"íãà" íéeøwä- ©§¦¨¨

l"f epinkg xn`nk2:
ipay ,"mc` miexw mz`"
mi`xwpd md l`xyi

,"mc`",àéä íúîLð¦§¨¨¦
øpä øBàk ,ìLîì§¨¨§©¥

,Bòáèa äìòîì ãéîz òðòðúnL- ?dnl jk lke -éðtî ¤¦§©§¥©¨¦§©§¨§¦§¦§¥
äìéútäî ãøtì òáha õôç Làä øBàLy`d da - ¤¨¥¨¥§¤©¦¨¥¥©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù

úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá
ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
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כב.7. עג, כז.1.תהלים כ, א.2.משלי סא, יבמות

hay 'h iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט' שלישי יום
,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå âùåîä

lycg` lkrecn .`edÎjexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin
"`ipz"d xiaqi - dnypay "dnkg"d zpigaa `wec xi`n `ed

.oldl,daL äîëçä úðéçáe,ytpay -óBñ-ïéà øBà íò §¦©©¨§¨¤¨¦¥
,da Laìîä àeä-Ceøa,"dnkg"a -úBðéça ìëa úèMtúî ¨©§ª¨¨¦§©¤¤§¨§¦
dúBéçäì ,dlk Lôpä- ©¤¤ª¨§©£¨

,ziwl` zeigaúðéçaî¦§¦©
,dìâø úðéça ãò dLàøŸ¨©§¦©©§¨
dpeilrd dbixcndn -
z`xwpd ,ytpay xzeia
cr ,ytpd ly "y`x"
xzeia dpezgzd dbixcnl
"lbx" z`xwpd ,ytpay

.ytpd lyáéúëãk4: §¦§¦
"äéìòa äiçz äîëçä"zlra `id ,"dilra" z`xwp ytpd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.dnkgd gekìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå],mdiclil - §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥
,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBáb úBîLðzeid iptne - §¨§§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el` zedeab zenyp
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd oi`"y ,epicia "llk"5oi` -

icin mi`iven `l ,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd
ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwdeid `l zetilwd ;ozeyxa

dxwna `l` ,ozeyxa eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn
dnyp dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly
"miyeal"dn rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab
zeig zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd
,xzei daexn dcna
,mxa .ddeabd dnypdn
- ddeab dnyp dzeida
z` zvxete "zxaey" `id
dyaled ea qbd yeald
dlrzne ,mixedd iciÎlr
."wicv" ly dbixcnl
øôña áeúkL Bîk§¤¨§¥¤

:[íéìebìb,ixd ¦§¦
iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay
lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi
ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi
ly enrh xaqei oldl .`edÎjexa seqÎoi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi` xe`n d`xydd recn ,xaczpigaa `wec `id se
"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg"

."dpad"ne

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`e .eihxtxewn."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"dàeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
dlnd zernyn¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id "dnkg" - Ÿ©¨
,"lky"d raep epnny gek
."gek" xeza zlret `ide
zpigaa `id - jk mr cgie
oeyl `idy - "d"n"
itk ,?`id "dn" :dl`y

- eze` mibiyn `ly xac lr mil`eyyâOî BðéàM äî àeäL¤©¤¥ª¨
da Laìúî ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe- ¨§¥¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥¦§©¥¨

,"dnkg"adéa àñéôz äáLçî úéìc àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨§¥©£¨¨§¦¨¥
.ììkbiydl ,"qetzl" mzexyt`ay lkye daygn oi`y - §¨

"lky"d z` mieednd zegekd .`edÎjexa seqÎoi` xe` z` oiadle
ik ,`edÎjexa seqÎoi` xe` yalzi mday xcba mpi` "dpad"de
`edy seqÎoi` xe` z` biydl mileki mpi` "dpad"e "lky"

`ed ,xen`ky xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl
.seqÎoi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n dlrnlw"k oeyl

:epiaxxacnc (gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"
'ixcnazg`oipr k"b - d"n g"k yxtne .cg`.byen epi`y gk - ,

'kgc - xe`iad zcewpe
okle) lkyd xewn `id
,ytpa hytzn
'it` lret dlbznyke
lirlck n"ecgna

onwlckexewn edf la` (
'rnl `vnpe qtzp epi`y

epi`ye gkokle) ,byen
."(ea yalzn q"`e`,ïëìå§¨¥

íéLpä elôà ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥£¦©¨¦
,õøàä énòådl` - §©¥¨¨¤

,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l mikiiy mpi`yíéðéîàî íä¥©£¦¦
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL ,'äagek" - ©¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

mileki mpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew" "dpen`d
,biydl"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút" ék6,iztd - ¦¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§

`ly xac ly ezqitzy ,ixd .ea dpen`d iciÎlr xac lk qtez
xac lr xaecnyk ,mxa .dpen` iciÎlr `id ,lkya ezpad iciÎlr
`ede lky el oi` ,iztd ,`edy `l` ,eqtezl lbeqn lkydy
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
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יב.4. ז, א.5.קהלת ג, זרה טו.6.עבודה יד, משלי



hayקכח 'i iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dnvr z` dwifgnLàä ãBñéa äìòîì BLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§§©§¨¦¨¥
.'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,çøiä ìbìb úçzL éììkä- ©§¨¦¤©©©§©©¨¥©§¤¨§¥©¦

xpay y`dmr cg`zdl ick ,dlrnll draha zkynp
.dpald lblbl zgzn ,dlrnl `vnpd ,"y`d ceqi" ,dyxey

:zeceqid drax` ,oky
,xtr ,min ,gex ,y`
,efk dxeva mixceqn
oicrde lwd ceqidy
ceqid z` siwn ,xzei

:xzei cakdxtr`edy
`ed - xzeia cakd ceqid

;xzeia oezgzd mbmin
,mdly rahd zpigan
xtrl lrn zeidl mikixv
`l` ,xtrd z` siwdle
ixd ,cala 'd cqg zngn
lr ux`d rwexl"

"mind3wlg gznp ,
xtrdnlrn;minlgex

mind on dlrnl `id
;mind z` dtiwney`

jk .gexd z` dtiwn
,illkd y`d ceqi `vnp

.gxid lblbl zgznäæ-éãé-ìòL óàåzewzpzid iciÎlr - §©¤©§¥¤
,dlrnl dyxeya dzewaczide dliztdn y`dàìå äaëé¦§¤§Ÿ

BøBà ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì íeìk øéàé̈¦§§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥
,BLøLa úeàéönaick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - ¦§¦§¨§

xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz eyxeyae ,xi`dl
:lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn z` ca`n - lecb
eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid rvn`a welc xp
eyxeyl xpd zkiyny xnel oi`y ,ixd .eyxey iabl ixnbl
lhazz my ,daxc` .xzei dlrp ze`ivn my didiy ick `id

eze`ivnixnbl,"eneiwa utg xac lk"y llk miiw ixde .
,df "llk"l m`zdae`ljynidl dkixv xpay y`d dzid

,"yxey"làeä Cëa ïë-ét-ìò-óà,y`d xe` -õôç ©©¦¥§¨¨¥
.Bòáèa,xnelk -eli`kep` ok`y enk ,jka "dvex" xpd xe` §¦§

,eyxeyl cinz jynp `edy "xp"a mi`ex,íãàä úîLð Ck̈¦§©¨¨¨
,Lôðå çeø úðéça ïëåea "zlret"y ina `wec e`l - §¥§¦©©¨¤¤

mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd dbixcnd
,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaa `iddöôç¤§¨

d÷Lçå,dnypd ly -óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa §¤§¨§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìåixd - §¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦¨

draha dnypde ,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed
- "miigd iig"a ,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex

.d"awdäéäzL íâä,my -íL ìhaúúå ñôàå ïéà- £©¤¦§¤©¦¨¤¤§¦§©¥¨
,dyxeyaäîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨

,ïBLàøä dúeîöòå dúeänîx`yi `ly xnel xyt` i` - ¦¨¨§©§¨¨¦

dnypd ly zizin`d dzedn ,daxc` ixdy ,dne`n dpnn
:owfd epax xne` okl ,dyxey mr zcg`zn `idyk ,`id
- dteba dzeida `idy itk ,"oey`xd dzenvre dzednn"
x`yi `l dfn - dnecke "zecn"e "lky" ly zegek mr dnyp
xnel jiiy `l ok .melk
`id dnypd zweyzy
dbixcnl zelrzdl
,oky .xzei dpeilr
dpeilr dbixcnl dweyz
wx zkiiy ,xzei
dze`a dzeidayk
dribn `id "zedn"
.xzei dpeilr dbixcnl
leki ohw mkg :enk
mkg zeyridl se`yl
jtdidl j` .lecb
`l - zxg` "zedn"l
- "dweyz" jkl dni`zn
mc`y xacd jiiy `l
,j`lnl jtdidl wwezyi
zxg` "zedn" ef ik
- jky oeikne .ixnbl

,`eti` ,recndvxz
- ?dyxeya cg`zdle dtebn z`vl dnypdïë-éô-ìò-óà©©¦¥

.dòáèa döôçå dðBöø äæaygp "rah" byend ,mxa - ¤§¨§¤§¨§¦§¨
xcd o`k xqg ,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl llk jxca
,raha d"awd l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke - "lky"d
"rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l aygp
mb ,"lky"de "mrh"d itl epi`y oipr lk ,drnyn ,o`k

`ed xacdykdlrnl."rah" dlna eze` mipiivn ,"lky"dn
,äæ òáèå,"rah" dlnd -øác ìëì ìàLnä íL àeä §¤©¤¥©ª§¨§¨¨¨

.úòãå íòè úðéçáa BðéàLzn dyrp epi`y xac lk -je ¤¥¦§¦©©©¨©©
,"rah" mya x`ezn ,lkye oeibdïàk íâåzkyndl qgia - §©¨

,dyxeyl dnypd,äðekä:rah dlna zeynzyda -ïBöøL ©©¨¨¤¨
Lôpa äæ õôçå,dyxeya weac zeidl -íòè úðéçáa Bðéà §¥¤¤©¤¤¥¦§¦©©©

ìëNå úòcäî äìòîì àlà ,ïáeîe âOî ìëNå úòãå̈©©§¥¤ª¨¨¤¨§©§¨¥©©©§¥¤
LôpaL äîëç úðéça àéäå ,ïáenäå âOnädn itly - ©ª¨§©¨§¦§¦©¨§¨¤©¤¤

"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ,mcewd wxta xaqedy
,"dpad"edaLdxey ,ytpay dnkga -Ceøa óBñ-ïéà øBà ¤¨¥¨

.àeä,dyxeya cg`zdl dnypd zkynp ,jk meyne -
dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de "lky"dn dlrnly dkynd
mr cg`zdl dnypd ly iniptd dpevx - `ed zxzeqnd
- ef dad` z`xwp recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey

."zxzeqn dad`",äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæåcva - §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨
:dyecwdLã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äî àlà BðéàL¤¥¤¨©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤
,"ïBéìòädlnd -ycew,"dnkg" lr zfnexdyecwe`id ¨¤§

dkyndd zernyn dn ."dnkg"n dkynd - "ycew"n dkynd
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íéøîà éèå÷éì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì
àøèñ ìëá ììë åäæå .ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
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ו.3. קלו, תהלים



קכט hay 'i iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xe`l "lehia"d oipr `id "dnkg"y ,oldl xaqei - ?"dnkg"n
- dyexit "dnkgn dkynd" :d"awdl ,`edÎjexa seqÎoi`
xqgyk ,j` .dyecwd cv df f`y ,zewl`l df lehia zkynd
owfd epax xne` jke .dyecw ef oi` - "dnkg"dn df "lehia"

"oeilrd ycew"l qgia
:(dnkg)ìèaäycew" - ©¨¥

lha (dnkg) "oeilrd
-ïéà øBàa úeàéöîa¦§¦§¥
Laìîä àeä-Ceøa óBñ¨©§ª¨
éðôa øác Bðéàå ,Ba§¥¨¨¦§¥
ìéòì økæpk Bîöò4, ©§©¦§¨§¥

å."äî çk" àø÷ð ïëì- §¨¥¦§¨Ÿ©¨
mya `xwp df okle
izyn zakxend ,"dnkg"
ly gek ,"dn gk" :milnd

dnixd .lehia ly ,
xac `wec `id dyecwy
"dnkg"n dkynd ea yiy
d"awdl lhay xac -
envrl "ze`ivn" epi`e

,llkLnî Côä àeäå§¥¤©¨
ätìwä úðéçaî¦§¦©©§¦¨
äpnnL ,àøçà-àøèñå§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨
íìBòä úBnà úBLôð©§ª¨¨

,eäéîøâì ïéãáòc- §¨§¦§©§©§
,zikep`d oze`ivn ornl wx zeyerd"áä áä" :ïéøîàå5- §¨§¦©©

"oz oz" zexne`e"éðèéòìä"å6,,"iphirld" :eyr xn`y enk - §©§¦¥¦
,Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäì,zewl`l lha `le -økæpk ¦§¥§¨¨¦§¥©§©¦§¨

ìéòì4,zwzepnd (ze`ivn) "yi" zpiga `id dtilwy - §¥
,zewl`n;äîëçä úðéça Côä.lehia - dpipry -ïëìå- ¥¤§¦©©¨§¨§¨¥

,dtilwd cvny dl`"íéúî" íéàø÷ð7äîëçä" ék , ¦§¨¦¥¦¦©¨§¨
"äiçz8,,j` -jtid mb `ed ,"dnkg"d jtid `edy xac §©¤
,miigdáéúëe9;"äîëça àìå eúeîé" :dna dxeyw dzin - §¦¨§Ÿ§¨§¨

mlerd zene`l qgia xen` dfe ,"dnkg"d oipr ea oi`y
.zetilwdn ozeig zelawndìàøNé éòLBôe íéòLøä ïëå§¥¨§¨¦§¥¦§¨¥

ã÷;íMä Lc÷ì ïBéqð éãéì eàaL ími`a mdyk ,oky - Ÿ¤¤¨¦¥¦¨§©¥©¥
"dnkg"d zpiga mda zxxerzn ,'d yeciw ly oeiqp icil
ly oeiqp zrya `ly eli`e .mytp z` f` digne ,mznypay
"dnkg"d zpiga ,mda zniiw f` mby zexnl ,'d yeciw
- zelbae mlrda mlv` df j` ,d"awdl "lehia"de ytpay

:oldl xiaqiy itkíò úéäìàä LôpaL äîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦
,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úeäìà õBöéð- ¦¡Ÿ¥¥¨©§ª¨¨

,dnkgd geka,úéîäaä Lôða íôeâa úeìb úðéçáa íä¥¦§¦©¨§¨§¤¤©§¥¦
úìLBîe úëìBnä ,álaL éìàîOä ììçaL ätìwä ãvî¦©©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦¤©¥©¤¤¤¤

íôeâa,f` mi`vnp ,seba zlyen zindad ytpdy drya - §¨
zelba ,iwl`d uevipde ziwl`d ytpd ly "dnkg"d zpiga

- sebaìéòì økæpk ,äðéëMä úeìb ãBña10úàø÷ð ïëìå . §¨©§¦¨©¦§¨§¥§¨¥¦§¥
éiç 'äa ÷ácì döôçå dðBöøL ,úéäìàä Lôpa Bæ äáäà©£¨©¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¤§¨¦¨¥©©¥

,àeä-Ceøa íéiçä,ef dad` z`xwp -äáäà" íLa ©©¦¨§¥©£¨
,"úøzñî,ielib icil `ay ybx ixd `id "dad`" :dxe`kl - §ª¤¤

dnl m`ez df cvik
o`k dze` mix`zny

dad`" myazxzeqn?"
dnl m`zda `l`
d`a ,oldl xaqeiy

ef "dxzqd"xg` oiprn
ixnblxizqne dqknd .

yeal `ede ,dad`d lr
:dtilwd ly wydék¦

àéä,ef dad` -úøzñî ¦§ª¤¤
÷N Leáìa äqëîe§ª¨¦§©
éòLBôa ätì÷c¦§¦¨§§¥

äpnîe ,ìàøNé- ¦§¨¥¦¤¨
,dtilwdníäa ñðëð¦§©¨¤

,àèçì úeèL çeø©§©£Ÿ
ì"æø øîàîk11ïéà : §©£©©©¥

.'eë àèBç íãà`l` - ¨¨¥
gex ea dqpkp ok m`

ehy gex" ."zehyef "z
,oldl xaqenk ,z`hazn
mc`l dncpy ,jka
oi`e ,icedi eze` x`yp `ed ,`heg `edy zexnly ,`hegd
yg did el .d"awdn ,dlilg ,jka cxtp `edy yibxn `ed
,`heg did `l - d"awdn wzipe cxtp `ed `hgd iciÎlry
did ixd dllbay ,d"awdl eala drehpd dad`d zngn
"zehy gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly ick eytp z` xqen
znxbpd d"awdn zewzpida yibxi `ly eze` zythn ef
ly "oeiqp" zrya mby ixd ,xacd jk m` ,mxa .`hgd iciÎlr
jixv did `l ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk ,'d yeciw
xeqnl `l - `linne ,d"awdn wzip `ed jkÎiciÎlry yegl
xizqdl dtilwd zexyt`ay ,owfd epax xiaqn - ?eytp z`
ly "dnkg"d zpigaa zexiyi mirbep mpi`y mixac lr wx
rbetd ,'d yeciw ly oeiqpa xaecnyk - eli`e .ziwl`d ytpd

,"dnkgd gek"a zexiyidpen`aoi` my ,"dnkg"dn zraepd
Îlry yge f` yibxn icedie ,xizqdle zeqkl dleki dtilwd

:eytp z` xqen `ed okle ,d"awdn wzpii ok` jkÎiciàlà¤¨
äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨

,dúBéçäì dlk Lôpa äpnî úèMtúnä.ziwl` zeiga - ©¦§©¤¤¦¤¨©¤¤ª¨§©£¨
`le ,zelba didzy xyt` ,"dnkg" ly cala ef zehytzd
mzeigdl ,sebd lka dpnne ,ytpd lka hytzdl dl xyt`zi

.dxiar xearln mdilr xenyle dyecw ly zeigaLøL ìáà£¨Ÿ¤
,ïéçîa àeä úéäìàä LôpaL äîëç úðéça ìL øwòå§¦¨¤§¦©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦©Ÿ¦
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íéøîà éèå÷éì
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà 'åë àèåç
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד, יז.10.איוב א.11.פרק ג, סוטה

hay 'i iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dnvr z` dwifgnLàä ãBñéa äìòîì BLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§§©§¨¦¨¥
.'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,çøiä ìbìb úçzL éììkä- ©§¨¦¤©©©§©©¨¥©§¤¨§¥©¦

xpay y`dmr cg`zdl ick ,dlrnll draha zkynp
.dpald lblbl zgzn ,dlrnl `vnpd ,"y`d ceqi" ,dyxey

:zeceqid drax` ,oky
,xtr ,min ,gex ,y`
,efk dxeva mixceqn
oicrde lwd ceqidy
ceqid z` siwn ,xzei

:xzei cakdxtr`edy
`ed - xzeia cakd ceqid

;xzeia oezgzd mbmin
,mdly rahd zpigan
xtrl lrn zeidl mikixv
`l` ,xtrd z` siwdle
ixd ,cala 'd cqg zngn
lr ux`d rwexl"

"mind3wlg gznp ,
xtrdnlrn;minlgex

mind on dlrnl `id
;mind z` dtiwney`

jk .gexd z` dtiwn
,illkd y`d ceqi `vnp

.gxid lblbl zgznäæ-éãé-ìòL óàåzewzpzid iciÎlr - §©¤©§¥¤
,dlrnl dyxeya dzewaczide dliztdn y`dàìå äaëé¦§¤§Ÿ

BøBà ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì íeìk øéàé̈¦§§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥
,BLøLa úeàéönaick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - ¦§¦§¨§

xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz eyxeyae ,xi`dl
:lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn z` ca`n - lecb
eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid rvn`a welc xp
eyxeyl xpd zkiyny xnel oi`y ,ixd .eyxey iabl ixnbl
lhazz my ,daxc` .xzei dlrp ze`ivn my didiy ick `id

eze`ivnixnbl,"eneiwa utg xac lk"y llk miiw ixde .
,df "llk"l m`zdae`ljynidl dkixv xpay y`d dzid

,"yxey"làeä Cëa ïë-ét-ìò-óà,y`d xe` -õôç ©©¦¥§¨¨¥
.Bòáèa,xnelk -eli`kep` ok`y enk ,jka "dvex" xpd xe` §¦§

,eyxeyl cinz jynp `edy "xp"a mi`ex,íãàä úîLð Ck̈¦§©¨¨¨
,Lôðå çeø úðéça ïëåea "zlret"y ina `wec e`l - §¥§¦©©¨¤¤

mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd dbixcnd
,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaa `iddöôç¤§¨

d÷Lçå,dnypd ly -óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa §¤§¨§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìåixd - §¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦¨

draha dnypde ,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed
- "miigd iig"a ,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex

.d"awdäéäzL íâä,my -íL ìhaúúå ñôàå ïéà- £©¤¦§¤©¦¨¤¤§¦§©¥¨
,dyxeyaäîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨

,ïBLàøä dúeîöòå dúeänîx`yi `ly xnel xyt` i` - ¦¨¨§©§¨¨¦

dnypd ly zizin`d dzedn ,daxc` ixdy ,dne`n dpnn
:owfd epax xne` okl ,dyxey mr zcg`zn `idyk ,`id
- dteba dzeida `idy itk ,"oey`xd dzenvre dzednn"
x`yi `l dfn - dnecke "zecn"e "lky" ly zegek mr dnyp
xnel jiiy `l ok .melk
`id dnypd zweyzy
dbixcnl zelrzdl
,oky .xzei dpeilr
dpeilr dbixcnl dweyz
wx zkiiy ,xzei
dze`a dzeidayk
dribn `id "zedn"
.xzei dpeilr dbixcnl
leki ohw mkg :enk
mkg zeyridl se`yl
jtdidl j` .lecb
`l - zxg` "zedn"l
- "dweyz" jkl dni`zn
mc`y xacd jiiy `l
,j`lnl jtdidl wwezyi
zxg` "zedn" ef ik
- jky oeikne .ixnbl

,`eti` ,recndvxz
- ?dyxeya cg`zdle dtebn z`vl dnypdïë-éô-ìò-óà©©¦¥

.dòáèa döôçå dðBöø äæaygp "rah" byend ,mxa - ¤§¨§¤§¨§¦§¨
xcd o`k xqg ,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl llk jxca
,raha d"awd l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke - "lky"d
"rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l aygp
mb ,"lky"de "mrh"d itl epi`y oipr lk ,drnyn ,o`k

`ed xacdykdlrnl."rah" dlna eze` mipiivn ,"lky"dn
,äæ òáèå,"rah" dlnd -øác ìëì ìàLnä íL àeä §¤©¤¥©ª§¨§¨¨¨

.úòãå íòè úðéçáa BðéàLzn dyrp epi`y xac lk -je ¤¥¦§¦©©©¨©©
,"rah" mya x`ezn ,lkye oeibdïàk íâåzkyndl qgia - §©¨

,dyxeyl dnypd,äðekä:rah dlna zeynzyda -ïBöøL ©©¨¨¤¨
Lôpa äæ õôçå,dyxeya weac zeidl -íòè úðéçáa Bðéà §¥¤¤©¤¤¥¦§¦©©©

ìëNå úòcäî äìòîì àlà ,ïáeîe âOî ìëNå úòãå̈©©§¥¤ª¨¨¤¨§©§¨¥©©©§¥¤
LôpaL äîëç úðéça àéäå ,ïáenäå âOnädn itly - ©ª¨§©¨§¦§¦©¨§¨¤©¤¤

"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ,mcewd wxta xaqedy
,"dpad"edaLdxey ,ytpay dnkga -Ceøa óBñ-ïéà øBà ¤¨¥¨

.àeä,dyxeya cg`zdl dnypd zkynp ,jk meyne -
dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de "lky"dn dlrnly dkynd
mr cg`zdl dnypd ly iniptd dpevx - `ed zxzeqnd
- ef dad` z`xwp recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey

."zxzeqn dad`",äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæåcva - §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨
:dyecwdLã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äî àlà BðéàL¤¥¤¨©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤
,"ïBéìòädlnd -ycew,"dnkg" lr zfnexdyecwe`id ¨¤§

dkyndd zernyn dn ."dnkg"n dkynd - "ycew"n dkynd
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íéøîà éèå÷éì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì
àøèñ ìëá ììë åäæå .ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
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ו.3. קלו, תהלים
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zxxerzn - 'd yeciw ly oeiqp iptl cner icediyk - z`fe
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"dnkg"n raepd) gekd cinz ea yi icedi :zxne` z`f .odilr
gek xxerl wx mikixv ,zee`zd lr helyl (zxzeqn dad` -
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ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
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שבט  י"א חמישי יום
,50 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå ë ÷øô,ek 'nr cr.ùîî ñôàå

,dyrne xeaic ,daygna `l mb `l` ,dnvr dpen`a wx
.'d zecg`ne dpen`dn mihlyen zeidl mdilryeðéäcxe` - §©§

,gekd el ozep ,icedid ytpa yaelnd seqÎoi`ïBéqða ãîòì©£Ÿ§¦¨
ãâð ãáì äNòî äæéà ÷ø úBNòì àlL elôà ,BLôð øñîì¦§Ÿ©§£¦¤Ÿ©£©¥¤©£¤§©¤¤

ïBâk ,ãçà 'ä úðeîà- ¡©¤¨§
:eilr mitekyk
,äøæ äãBáòì úBçzLäì§¦§©£©£¨¨¨
da ïéîàî BðéàL óà©¤¥©£¦¨

,Baìa ììkdf oi`e - §¨§¦
,dnvr dpen`a "rbep"
ixd `ed eala - oky
jka yi ,d"awda oin`n
cebipay dyrn meyn wx
`ed jk lr s`e - dpen`l

;eytp z` xqenïëådf - §¥
z` xeqnl gekd el ozep

,eytpäòBz øaãì àlL¤Ÿ§©¥¨
úecçà ìò íBìLå-ñç©§¨©©§
Baìå åét ïéàL óà ,'ä©¤¥¦§¦
íìL Baì ÷ø ,ïéåL̈¦©¦¨¥

.'ä úðeîàaeze` zeyrl `ly ,eytp z` xeqni okÎitÎlrÎs` - ¤¡©
ly ze`hazdd ef oi` ,mxa .xeaic eze` xacl `lye dyrn
,d"awdl dkiynde zirahd dad`d .dnvr zxzeqnd dad`d
xeaicd e` dyrnd zrya mb ik ,zexiyi o`k zerbtp opi`
"d`xi"d ly ze`hazdd `id ef `l` ,dzneza dpen`d zx`yp
d"awdn cxtp melyeÎqg zeidln `xi `ed - "dad`"a dlelkd
eze` xacln e` dyrn eze` zeyrln eze` zrpen ef d`xi ,-
,'d yeciw ly oeiqpd llba ,ea dzlbzpy zngn - df lke .xeaic

.ytpay "dnkg"d,"eîéçøa ììëpä eìéçc" àø÷ð äæåd`xi - §¤¦§¨§¦©¦§¨¦§¦
,dad`a dlelkdúéäìàä LôpaL úéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dLøLa ÷ácì dòáèa dðBöøe döôçL ,ìàøNé úeììëaL¤¦§¨¦§¨¥¤¤§¨§¨§¦§¨¦¨¥§¨§¨
äæ ïBöøå Bæ äáäà éðtnL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà døB÷îe§¨¥¨¤¦§¥©£¨§¨¤

,d"awda wacidl -àéä,ziwl`d ytpd -úãçôîe äàøé ¦§¥¨§©¤¤
àéäL ,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò úàîè äö÷a òâpî dòáèa§¦§¨¦§Ÿ©¦§¥ª§©£¨¨¨©§¨¤¦
øeac íäL íéðBöéçä äéLeáìa elôà ,ãçà 'ä úðeîà ãâð¤¤¡©¤¨£¦¦§¤¨©¦¦¤¥¦

,äNòî Bà,dxfÎdceara mixeywd -:ììk ála äðeîà éìa- ©£¤§¦¡¨©¥§¨

`id ,ef d`xie ,icedi ly eznyp d`xi jkn mb .ef dxfÎdceara
zllekd - zxzeqn dad`ay ,ixd .zxzeqnd dad`a dlelkd
hxetiy itk ,zeevne dxez miiwl icedi leki - d`xi mb dkeza

mb didy xg`n :oeayg dyery iciÎlr ,oldleytp z` xqen,
cxtp zeidl `ly calae
i`cea eilr ,d"awdn
,dxiar xearln rpnidl
micxtp dxiar iciÎlr ik
eilr .d"awdn melyeÎqg
ociÎlr ik ,zeevn miiwl
dfe ,d"awd mr micg`zn
- izin`d epevx ixd

.d"awda weac zeidl
epcnly dnl xywda
mby ,"`ipz"a df wxta
z` xqen 'l`xyi ryet'
zetkl mivexyk eytp
on ,d"awda xetkl eilr
xetiq `iadl ie`xd
Îlrad ly epnfa rxi`y
zeaiq llba :"sqei awri zeclez" xtqa `aend ,aehÎmy
mey rci `le ,"uixt" ieb lv` icedi cli jpege lcb ,zepey
xindl "uixt"d hilgd ,cli eze` zvw xbayk .zecdin xac
dcerq rxe`n eze` ceakl oikde ,inyx ote`a ezc z`
el riced ,jkl cbpzi `l clidy geha ezeida .dlecb
le`yl lgd clid .ezc z` exini miieqn meiay "uixt"d
mi`xew dzr cr ,melk :el dpr "uixt"de .xacd zernynl
l`y ."o`eei`" jl e`xwi jzc z` exiniyke - yieeiit jl
,el xtql "uixt"d ul`p ?"yieeiit" `xwp ip` recn :clid
dvx `l icedi cli `edy clid rnyyn .icedi cli `edy
x`y` - "yieeiit" `xwp ip` :eprha ,ezc z` exiniy mikqdl
"uixt"d eze` xqiiy miaxd mixeqid elired `le !"yieeiit"
lr d`hazd .'d yeciw lr eytp z` xqn yieeiit .jk lr
.ja epirh `l ,ok` ,epgp` ,mler ly epeaix :dicedi dy` jk
z` xqn ,l`xyi ryet ,yieeiit .epa zirh `l dz` mb ,j`

.'d yeciw lr eytp

.ë ÷øtlkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin cg`

`id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a -

,`edÎjexa seqÎoi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d zpiga

wzpidle cxtidl `le eytp z` xeqnl icedia gekd raep myne

.d"awdn melyeÎqg

,d"awdn cxtpe wzip `ed ,dxiar iciÎlry ,yibxn did icedid m`

lr xaer did `lmey,el dncp ,jka yibxn `ed oi` ,j` .dxiar

- eli`e .didy itk icedi x`yp `ed ,`heg `edy drya mby

`ed - dxfÎdcear cearle d"awda xetkl eilr zetkl mi`ayk

z` xqen `ed f`e ,d"awdn eze` cixtdle wzpl mivexy yibxn

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytplkdxiar

miiwlelk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxfÎdcear cearl

mi`ad miwxta mixacd exaqei - ,zeevnd lk meiwl `iadl egeka

zecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn lky dgpd ceqi lr

"dyrzÎ`l"a zexeyw dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl` 'd ikp`" - 'd

cvik ,xdaei jka ,"mixg` miwl` jl didi `l" - dxf dcear ly
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åùôð øåñîì ïåéñðá ãåîòì åðééäã ãçà 'ä úðåîà ìù
úðåîà ãâð ãáì äùòî äæéà ÷ø úåùòì àìù 'éôà
ïéîàî åðéàù óà äøæ äãåáòì úåçúùäì ïåâë ãçà 'ä
'ä úåãçà ìò å"ç äòåú øáãì àìù ïëå åáìá ììë äá
äæå 'ä úðåîàá íìù åáì ÷ø ïéåù åáìå åéô ïéàù óà
úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð

àä ùôðáùäðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäì
éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
åìéôà ãçà 'ä úðåîà ãâð àéäù å"ç æ"ò úàîåè äö÷á
äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá
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- 'd yeciw ly oeiqp icil mc`d `ayk ,j` .dzlert dlrt

- dzlert zlrete zxxerzn `id'ä úðeîàa ïBéqpa ãîòì©£Ÿ©¦¨¤¡©
,Bì âOî ìëNå úòãå íòè íeL éìaxeqnl eilr recn - §¦©©¨©©§¥¤ª¨

,eytp z`øzäa äfä íìBò úBåàúå úBtìwä ìò øabúäì§¦§©¥©©§¦§©£¨©¤§¤¥
,íäa ñàîìå ,íäa ìbøäL øeqàáedzr ecnra ,xnelk - §¦¤ª§©¨¤§¦§Ÿ¨¤

z` oqxn `edy wx `l ,'d yeciw lr eytp z` xeqnl oekp
zeqe`n zeyrp od `l` ,odilr lyene zeiniptd eizee`z

,eipira,BìøBâìe B÷ìçì 'ä Bì øçáìå,miiniptd eizegek mb - §¦§Ÿ§¤§§¨
miipeilrd zegekd mbe ,"wlg" mi`xwpd ,"zecn"e "lky"k

xzeimlek mipezp eidi - "lxeb" mi`xwpd ,"beprz"e "oevx" ,
- d"awdlék óàå .BîL úMã÷ ìò BLôð Bì øñîì¦§Ÿ©§©§ª©§§©¦

,íäì ìBëé àìå åéîé ìk åéìò eøáb úBtìwä,ixdy - ©§¦¨§¨¨¨¨¨§Ÿ¨¨¤

lr eytp xqen `ed mby ,"l`xyi ryet"l qgia o`k xaecn
,dpeilrd lr cinz ea eid zetilwde ,'d yeciwì"æø øîàîk13 §©£©©©

,"íaì úeLøa íä íéòLøä"Lil`nyd llgd zeyxa - ¤¨§¨¦¥¦§¦¨
cvny rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn ,malay

;dtilwdíB÷î-ìkî¦¨¨
øáãa ïBéqð éãéì àaLk§¤¨¦¥¦¨¦§©
,ãçà 'äa äðeîà¡¨©¤¨
,Lã÷ éøøäa dúãBñiL¤§¨¨§©§¥Ÿ¤
äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨

,úéäìàä LôpaLitk - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
z`xwp ,lirl xkfpy
,"ycw" mya "dnkg"

daL,"dnkg"a -Laìî ¤¨§ª¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨

,f` -úBtìwä ìk éøä£¥¨©§¦
eéäå íéìháîe íéìèa§¥¦§ª¨¦§¨
,'ä éðôì Lnî eéä àìk§Ÿ¨©¨¦§¥

áéúëãk14íéBbä ìk" :- §¦§¦¨©¦
,zetilw llekBcâð ïéàk§©¦¤§
áéúëe ,"'Bâå15äpä ék" : §§¦¦¦¥

éáéà,'ä Emb llek - Ÿ§¤
,"'d iaie`" ody zetilw

éáéà äpä ék,eãáàé E ¦¦¥Ÿ§¤Ÿ¥
áéúëe ,"'Bâå eãøtúé16: ¦§¨§§§¦

Là éðtî âðBc ñnäk"§¦¥©¦§¥¥
,"'Bâå eãáàémiryxd - Ÿ§§

ptn eqnii zetilwdei
,z"iydáéúëe17íéøä" : §¦¨¦

ipira ody zetilwd -
,mixdk onvrâðBck©©

."eqîðzpigaa yaelnd `edÎjexa seqÎoi` xe` itlky ,ixd - ¨©
,zetilwd lk zenlrpe zelha - icedi ly ytpay "dnkg"
zxxerzn - 'd yeciw ly oeiqp iptl cner icediyk - z`fe
dzid ok iptly zexnl ,okl .ef dnkg zpiga ekeza dlbzne
xabzdl gekd dzr ea yi ,eilr d`lnd dhilyd zetilwl
"dnkg"n raepd) gekd cinz ea yi icedi :zxne` z`f .odilr
gek xxerl wx mikixv ,zee`zd lr helyl (zxzeqn dad` -
.d`xi mb ef dad`a dlelk ji` ,owfd epax xiaqi ,oldl .df
xg`ne ;d`xi mb zyxcp zeevne dxez miiwl ick ,xen`k ,oky
dad`d dwitqn zeevnde dxezd zxinyly ,mixne` ep`y

:d`xi mb dkeza zllek `idy ixd - cala zxzeqnd,äpäå§¦¥
ìBãb ¯ LôpaL äîëça Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà¥¨©§ª¨©¨§¨¤©¤¤¨
úBtìwäå àøçà-àøèqä úBçãìå Løâì Ck-ìk Bçk íeöòå§¨Ÿ¨¨§¨¥§¦§©¦§¨¨¢¨§©§¦

àlL,åéLeáìa elôà eòbé eìëeémikiiy mdy "miyeal"d - ¤Ÿ§¦§£¦¦§¨
,`edÎjexa seqÎoi` xe`lìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤

;ãçà 'ä úðeîà`l "rebpl" zetilwd ly ogeka didi `ly - ¡©¤¨
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íéøîà éèå÷éì
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
ìåãâ ùôðáù äîëçá ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåà äðäå
àìù úåôéì÷äå à"ñä úåçãìå ùøâì êë ìë åçë íåöòå
äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìá 'éôà åòâé åìëåé
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סה.12. עח, יא.13.תהלים לד, רבה יז.14.בראשית מ, י.15.ישעי' צב, ג.16.תהלים סח, ה.17.תהלים צז, שם
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"dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt`

."dyrzÎ`l"de

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkìly dyrd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen`úBøac éðL íäL ,äøæ-äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥¦§

,íéðBLàøäzxyrn - ¨¦¦
,zexaicdàì"å "éëðà"¨Ÿ¦§Ÿ

"Eì äéäé1,'d ikp`" - ¦§¤§
dyrdÎzevn - "jiwl`
,'d zecg`e dpen` ly
zevn - "jl 'idi `l"
Îdcear ly dyrzÎ`ld

,dxfìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzäod - ©¨ª¨

dxezd lk z` zellek
.dlek"éëðà" øeac ék¦¦¨Ÿ¦

-úBöî ç"îø ìk ììBk¥¨§¨¦§
"Eì äéäé àì"å ,äNò£¥§Ÿ¦§¤§
úBöî ä"ñL ìk ììBk¥¨§¨¦§

,äNòú-àìzeevn izy - Ÿ©£¤
x`y lke ,"llk"d od ,el`
"mihxt" od ,zeevnd

."llk" eze`nïëìå§¨¥
àì"å "éëðà" eðòîL̈©§¨Ÿ¦§Ÿ
étî ãáì "Eì äéäé¦§¤§§©¦¦
ì"æø øîàîk äøeábä2, ©§¨§©£©©©

,"eprny dxeabd itn jl didi `le ikp`" -íäL éðtîizy - ¦§¥¤¥
,el` zexaic.dlk äøBzä úeììkitn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awd ly eitn ,"dxeabdlkizyy xg`n ,dlek dxezd
lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic

zeevn lky - jka .dxezdly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ
ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`
xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei - dxf dcear

meiwl mb lvpl xyt` ,dxf dcearl cbpzdle dpen`d lrlk
n zerpnidle ,zeevndlkefi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard

xywd - ?dxf dcearl ,zexiard lk oia yi zcgein zekiiy
`zlikna xaqeny itk ,oaen "dpen`"l zeevnd lk oiay3lyn ,

dpr .zexifb mdilr xefbl edeywa diyp`e ,ux`l `ay jlnl
xefb` okn xg`le ,izekln z` mkilr elaw dlgz :jlnd mdl
da - "jiwl` 'd ikp`" zevnl qgia mb oaen jk .zexifb mkilr
- miny zekln ler envr lr lawl l`xyin cg` lk deevn
devn d"awdy zeevnd lkl ceqike dncwdk zynyn `idy
lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr xexa `l ,j` .l`xyi ipa z`
exaqeie .dxfÎdcear ly "dyrzÎ`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn
`xea epyiy wx dppi` "'d zecg`" zernyn :oldl mixacd

oi`y mb `l` ,cg`xaccgeine lha lkd ik ,d"awdl uegny

epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk `linn .d"awd mr
z` yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed jkae ,d"awd ly
,dxfÎdcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp xac"e "yi"l envr

:oldl z`f xiaqi owfd epaxy itke,äæ ïéðò áèéä øàáìe- §¨¥¥¥¦§¨¤
zexiard lk zeqgiizd

,"dxf dcear"léøöC ¨¦
äøö÷a älçz øékæäì§©§¦§¦¨¦§¨¨
ìL Búecçà úeäîe ïéðò¦§¨¨©§¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
,"ãçéîe ãéçé" àø÷pL- ¤¦§¨¨¦§ª¨

cigi" iehiad zernyn
:`id ,d"awd iabl "cgeine
" 'd zecg`" byena ik
dwel` `edy xnel xyt`
xyt` ok ,cigi `xea ,cg`
cg` `ed d"awdy xnel
jke - akxen `le heyt
df iehiaa eli`e ,d`ld
zecg`a sqep oipr ybcen

:oldlck 'dìëå"§Ÿ
Bcáì àeäL íéðéîàî©£¦¦¤§©

,"àeäixd mlek -
`ed d"awdy ,mipin`n
ixg` mb ,ecal cg`
zenlerd lk z` `xay

,mi`xapd lkeäéäL ,Lnî íìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨©¨¤¨¨
,Bcáì àeäixg` mb jk - did `l ixd ,epnn ueg xac mey - §©

.cala `ed wx miiw - mlerd z` `xayíéøîBàL Bîëe4: §¤§¦
,"'eë àøápMî àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà"©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨¦¤¦§¨
dz`e mlerd `xap `ly cr dz`" :xnel jixv did ,mvra -
?miinrt o`k zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn - "`xapyn

:zepiivn od `l` -,`ed - `ed,cigie cg` eze`Leøt- ¥
:`id ,"`ed" dlnd (oeiv) zernynLnî "àeä"-`eddidy ©¨

weica cg` eze` ,mlerd `xapy iptl`ed`xapy xg`l
,mlerdáéúëãk ,éepL íeL éìa5."éúéðL àì 'ä éðà" :- §¦¦§¦§¦£¦Ÿ¨¦¦

`l ,zenlerd z`ixa mr - d`ixad ixg` cre d`ixad iptln
zxivia ;d"awd ly ziheleqa`d ezecg`a xac mey dpzyp

:xiaqn owfd epaxy itk ,xac mey sqep `l - zenlerdíìBò ék¦¨
éepL íeL íéìòBt íðéà ¯ íéðBéìòä úBîìBòä ìk ïëå äfä©¤§¥¨¨¨¨¤§¦¥¨£¦¦
àeä" äéäL BîkL ,Léì ïéàî íàøaäa Cøaúé Búecçàa§©§¦§¨¥§¦¨§¨¥©¦§¥¤§¤¨¨
àeä Bcáì àeä" ïk ,íàøaä íã÷ "ãçéîe ãéçé àeä Bcáì§©¨¦§ª¨Ÿ¤¦¨§¨¥§©

,íàøaL øçà "ãçéîe ãéçéixd ,dxe`kl ?xacd ok` cvik - ¨¦§ª¨©©¤§¨¨
- `l` ?mcew eid `ly ,mi`xape zenler etqepàlëc íeMî¦§ª¨

,áéLç àìk dén÷mleke ,xac meyl jxr oi` d"awd iabl - ©¥§¨¨¦
,md.Lnî ñôàå ïéàëe§©¦¨¤¤©¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî

íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé

ùîî ñôàå ïéàëå áéùç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ב.1. כ, א.2.שמות כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא ו.5.בתפילת ג, מלאכי
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שבט  י"ב שישי יום
יום שישי ֿ ש "ק י "ב ֿ י "ג שבט  ,ek 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåîìåòä ìë úååäúä éë,ek 'nr cr.øúåé úå÷ãå

שבט  י"ג קודש שבת יום
,ek 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà,52 'nr cr:íìåòä éðééðò

,xaqei oldl -ji`dppi` eli`k `id d`ixad lk d"awd iabl
;d"awd ly exeaicn zniiwe dxvep dlek d`ixad ;llk zniiw
ly cg` xeaicl jxr mey oi`y ,mi`ex ep` mc` ipaa mb ixde
miln xacl lekiy ,ytpd ly xeaicd gek mvr iabl mc`d

yi jxr dfi` - seq `ll
dnkl e` ,zg` dlnl
xacl gekd iabl ,miln
i`cee okyÎlk ,seq ila
xeaic eze`l oi`y xacd
gek iabl jxr mey
raep epnny ,daygnd
ÎdnkÎzg`Îlre ;xeaicd
ytpd mvr iabl - dnke
Îlre okyÎlk ;mc`ay
ila dnkeÎdnkÎzg`
xaecnyk ,llk d`eeyd
epi`y ,d"awd iabl
yi jxr dfi` ,llk laben
xeaic eze`l ,eiabl
lk miniiwe e`xap epnny
jke .mi`xapde zenlerd

:owfd epax xne`íéðBéìò úBîìBòä ìk úeeäúä ék¦¦§©¨¨¨¤§¦
eøæçé àlL íîi÷îä íîei÷å íúeiçå ,Léì ïéàî íéðBzçúå§©§¦¥©¦§¥§©¨§¦¨©§©§¨¤Ÿ©§§

,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì,"`ipz"a oldl xaqeiy itk ,oky - ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
Îxya iciÎlr ilk zxivie ceairl mlerd z`ixa dnec dpi`
exveiy ixg` mb ezipazae ezxeva miiwzdl leki ilk :mce
xg`n :xacd dpey d`ixaa eli`e .epnn eici z` jyen

"n xvep `xapdyoi`"l "yi`xai iwl`d gekdy gxkdd on ,"
`xapd did ,df iwl` gek `lel - ycgn cinz eze` diigie
zenlerd lk ly meiwde zeigd ,ef dxivi .qt`e oi`l xfeg

,mi`xapdeLaìîä Cøaúé åét çeøå 'ä øác àlà Bðéà¥¤¨§©§©¦¦§¨¥©§ª¨
.íäa.mi`xapae zenlera -,íãàä Lôða Bîk ,ìLîìe ¨¤§¨¨§§¤¤¨¨¨

Bcáì äæ øeacL ,ãçà øeac øaãnLk,`ed -Lnî àìk §¤§©¥¦¤¨¤¦¤§©§¨©¨
,úøaãîä BLôð úeììk éaâì elôàxewnd `idy ytpd - £¦§©¥§¨©§©§©¤¤

,xeaicd gek lyàeäL,xeaicd gek -éòöîàä Leáì úðéça ¤§¦©§¨¤§¨¦
,dlLdaygnd deedn ,ytpd iyeal dylya .ytpd ly - ¤¨

oezgzd "yeal"d - dyrnd gek ;xzeia oeilrd "yeal"d
,irvn`d "yeal"d - xeaicd geke ;xzeiaøeacä çk àeäL¤Ÿ©©¦

,dlLgekl d`eeyda jxr mey el oi` cg` xeaic ixde - ¤¨
,elek xeaicdìBëiL,ytpd ly xeaicd gek -íéøeac øaãì ¤¨§©¥¦¦

;úéìëúå õ÷ ïéàìeixeaicl leab yi zn`ay dcaerd ,oky - §¥¥§©§¦
xeaic ielz mda mc`d seb iwlgy jkn zraep ,mc`d ly
aexn miylgp ,mc`d
z` mica`ne xeaic

zpigan j` .mxyekgek
mc`d lbeqn ,ytpd
k"`e - seq ila xacl
xeaicl yi ,jxr dfi`
iteqÎoi` gek gkepl ,cg`

!?miln ly dfïkL-ìëå§¨¤¥
,cg` xeaicl jxr oi`y -
Leáì úðéça éaâì§©¥§¦©§

dlL éîéðtäly - ©§¦¦¤¨
,ytpd,äáLçnä àeäL¤©©£¨¨

`edy ,aeygl gekd -
"yeal"diniptdly

zcge`n ytpd - ytpd
,daygnd mr xzei

äpnnL,daygndn - ¤¦¤¨
íéøeacä eëLîð,ayeg `edy dn z` xacn mc`d ,oky - ¦§§©¦¦

;íúeiç àéäåxy`n xzei dpicr daygndy xg`ne - §¦©¨
xeaicl jxr mey oi`y i`ce - ytpd mr xzei dxeywe ,xeaicd

,daygnd iabl cg`éøö ïéàåúeîöòå úeäî éaâì øîBì C §¥¨¦©§©¥¨§©§
-äðéa-äîëç :ìéòì íéøkæpä äéúBðéça øNò ïäL ,Lôpä©¤¤¤¥¤¤§¦¤¨©¦§¨¦§¥¨§¨¦¨

,'eë úòc,dyrne xeaic ,daygn ,ytpd iyeall d`eeyda - ©©
,dpia ,dnkg) ytpd ly dl` zegeke zepiga xyr mi`xwp
(zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg (:zecnde) ,zrc

-zenvr,ytpdïänL,ytpd "zecn"e "lky"n -eëLîð ¤¥¤¦§§
,øaãnLk äæ øeaãa úBLaìîä Bæ äáLçî úBiúBà,oky - ¦©£¨¨©§ª¨§¦¤§¤§©¥

iybxl xeywd oipr lr e` ,ilky oipr lr e` ayeg mc`d
,xacn `ed okn xg`l ,ayeg `edy dne - zecndék¦

ïäL ÷ø ,øeacä Bîk úBiúBà úðéça ïk íb àéä äáLçnä©©£¨¨¦©¥§¦©¦§©¦©¤¥
,daygnd zeize` -.øúBé úBwãå úBiðçeøxeaicd zeize` - £¦§©¥

oeinc yi z`f lka j` ,daygnd zeize` xy`n xzei zenyebn
miakxen mdipyy jka - daygnd oial xeaicd oia

,"zeize`"n

úBðéça øNò ìáà£¨¤¤§¦
,'eë úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©
øB÷îe LøL ïä¥Ÿ¤§

,äáLçnäxkfenk - ©©£¨¨
,lirlíäa ïéàå- §¥¨¤

"lky"d zegeka
,"zecn"deúðéça§¦©

íã÷ ïéãò úBiúBà¦£©¦Ÿ¤
Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§

.äáLçnäxg`l wx - ©©£¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé
íãàä ùôðá åîë ìùîìå .íäá ùáåìîä 'úé åéô
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá

äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
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hay `"i iying mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly gekd z` lvpl xyt`

."dyrzÎ`l"de

úàæ úòãeî äpäå,xacd reci -úåöî ék ,ìkìly dyrd - §¦¥©©Ÿ©Ÿ¦¦§©
,'d zecg`e dpen`úBøac éðL íäL ,äøæ-äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨¤¥§¥¦§

,íéðBLàøäzxyrn - ¨¦¦
,zexaicdàì"å "éëðà"¨Ÿ¦§Ÿ

"Eì äéäé1,'d ikp`" - ¦§¤§
dyrdÎzevn - "jiwl`
,'d zecg`e dpen` ly
zevn - "jl 'idi `l"
Îdcear ly dyrzÎ`ld

,dxfìk úeììk íä¥§¨¨
;dlk äøBzäod - ©¨ª¨

dxezd lk z` zellek
.dlek"éëðà" øeac ék¦¦¨Ÿ¦

-úBöî ç"îø ìk ììBk¥¨§¨¦§
"Eì äéäé àì"å ,äNò£¥§Ÿ¦§¤§
úBöî ä"ñL ìk ììBk¥¨§¨¦§

,äNòú-àìzeevn izy - Ÿ©£¤
x`y lke ,"llk"d od ,el`
"mihxt" od ,zeevnd

."llk" eze`nïëìå§¨¥
àì"å "éëðà" eðòîL̈©§¨Ÿ¦§Ÿ
étî ãáì "Eì äéäé¦§¤§§©¦¦
ì"æø øîàîk äøeábä2, ©§¨§©£©©©

,"eprny dxeabd itn jl didi `le ikp`" -íäL éðtîizy - ¦§¥¤¥
,el` zexaic.dlk äøBzä úeììkitn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awd ly eitn ,"dxeabdlkizyy xg`n ,dlek dxezd
lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`d "llk"d od el` zexaic

zeevn lky - jka .dxezdly dyrdÎzevna zexeyw dyrdÎ
ly dyrzÎ`la zexeyw dyrzÎ`ld zeevn lke ,dpen`
xenyl ,ytp zexiqn ly gekd z`y ,`linn oaei - dxf dcear

meiwl mb lvpl xyt` ,dxf dcearl cbpzdle dpen`d lrlk
n zerpnidle ,zeevndlkefi` :xiaqdl ,oaenk ,yi .zexiard

xywd - ?dxf dcearl ,zexiard lk oia yi zcgein zekiiy
`zlikna xaqeny itk ,oaen "dpen`"l zeevnd lk oiay3lyn ,

dpr .zexifb mdilr xefbl edeywa diyp`e ,ux`l `ay jlnl
xefb` okn xg`le ,izekln z` mkilr elaw dlgz :jlnd mdl
da - "jiwl` 'd ikp`" zevnl qgia mb oaen jk .zexifb mkilr
- miny zekln ler envr lr lawl l`xyin cg` lk deevn
devn d"awdy zeevnd lkl ceqike dncwdk zynyn `idy
lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr xexa `l ,j` .l`xyi ipa z`
exaqeie .dxfÎdcear ly "dyrzÎ`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn
`xea epyiy wx dppi` "'d zecg`" zernyn :oldl mixacd

oi`y mb `l` ,cg`xaccgeine lha lkd ik ,d"awdl uegny

epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk `linn .d"awd mr
z` yibxne d"awdn envr z` wzpn `ed jkae ,d"awd ly
,dxfÎdcear z`xwp ef mb - zewl`n "cxtp xac"e "yi"l envr

:oldl z`f xiaqi owfd epaxy itke,äæ ïéðò áèéä øàáìe- §¨¥¥¥¦§¨¤
zexiard lk zeqgiizd

,"dxf dcear"léøöC ¨¦
äøö÷a älçz øékæäì§©§¦§¦¨¦§¨¨
ìL Búecçà úeäîe ïéðò¦§¨¨©§¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
,"ãçéîe ãéçé" àø÷pL- ¤¦§¨¨¦§ª¨

cigi" iehiad zernyn
:`id ,d"awd iabl "cgeine
" 'd zecg`" byena ik
dwel` `edy xnel xyt`
xyt` ok ,cigi `xea ,cg`
cg` `ed d"awdy xnel
jke - akxen `le heyt
df iehiaa eli`e ,d`ld
zecg`a sqep oipr ybcen

:oldlck 'dìëå"§Ÿ
Bcáì àeäL íéðéîàî©£¦¦¤§©

,"àeäixd mlek -
`ed d"awdy ,mipin`n
ixg` mb ,ecal cg`
zenlerd lk z` `xay

,mi`xapd lkeäéäL ,Lnî íìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨©¨¤¨¨
,Bcáì àeäixg` mb jk - did `l ixd ,epnn ueg xac mey - §©

.cala `ed wx miiw - mlerd z` `xayíéøîBàL Bîëe4: §¤§¦
,"'eë àøápMî àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä äzà"©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨¦¤¦§¨
dz`e mlerd `xap `ly cr dz`" :xnel jixv did ,mvra -
?miinrt o`k zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne` dn - "`xapyn

:zepiivn od `l` -,`ed - `ed,cigie cg` eze`Leøt- ¥
:`id ,"`ed" dlnd (oeiv) zernynLnî "àeä"-`eddidy ©¨

weica cg` eze` ,mlerd `xapy iptl`ed`xapy xg`l
,mlerdáéúëãk ,éepL íeL éìa5."éúéðL àì 'ä éðà" :- §¦¦§¦§¦£¦Ÿ¨¦¦

`l ,zenlerd z`ixa mr - d`ixad ixg` cre d`ixad iptln
zxivia ;d"awd ly ziheleqa`d ezecg`a xac mey dpzyp

:xiaqn owfd epaxy itk ,xac mey sqep `l - zenlerdíìBò ék¦¨
éepL íeL íéìòBt íðéà ¯ íéðBéìòä úBîìBòä ìk ïëå äfä©¤§¥¨¨¨¨¤§¦¥¨£¦¦
àeä" äéäL BîkL ,Léì ïéàî íàøaäa Cøaúé Búecçàa§©§¦§¨¥§¦¨§¨¥©¦§¥¤§¤¨¨
àeä Bcáì àeä" ïk ,íàøaä íã÷ "ãçéîe ãéçé àeä Bcáì§©¨¦§ª¨Ÿ¤¦¨§¨¥§©

,íàøaL øçà "ãçéîe ãéçéixd ,dxe`kl ?xacd ok` cvik - ¨¦§ª¨©©¤§¨¨
- `l` ?mcew eid `ly ,mi`xape zenler etqepàlëc íeMî¦§ª¨

,áéLç àìk dén÷mleke ,xac meyl jxr oi` d"awd iabl - ©¥§¨¨¦
,md.Lnî ñôàå ïéàëe§©¦¨¤¤©¨
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî

íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé

ùîî ñôàå ïéàëå áéùç
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ב.1. כ, א.2.שמות כד, ב.3.מכות כ, שמות שחרית.4.מכילתא ו.5.בתפילת ג, מלאכי



hayקלד b"i ycew zay mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zece` e` "lky"d zece` ezaygn geka ayeg mc`dyk ,okn
xg`n .zeize`d zeriten - mdn ybxzn `edy mixacd
i`ceae i`cea - zeize`n dlrnl llka md "zecn"e "lky"y
,owfd epax xiaqn oldl .cg` xeaicl jxr mey mdiabl oi`y

oi` zecnae lkya ji`
:zeize` oiicr,ìLîì§¨¨

äáäà Bæéà úìôBpLk§¤¤¤¥©£¨
,íãà ìL Baìa äcîçå§¤§¨§¦¤¨¨
ìà áläî äìBòL íã÷Ÿ¤¤¨¥©¥¤
da øäøäìe áMçì çnä©Ÿ©§©¥§©§¥¨

da ïéà ¯,ald zcnga - ¥¨
,ïéãò úBiúBà úðéça§¦©¦£©¦
ä÷éLçå èeLt õôç ÷ø©¥¤¨©£¦¨
àeää øácä ìà ála©¥¤©¨¨©
ïkL-ìëå .Bìöà ãîçpä©¤§¨¤§§¨¤¥
äåàzä äìôðL íã÷Ÿ¤¤¨§¨©©£¨
BúBàì Baìa äcîçäå§©¤§¨§¦§
çëa äúéä ÷ø ,øác̈¨©¨§¨§Ÿ©

BìëNå Búîëç,dpia - ¨§¨§¦§
,Búòéãéå,zrcd gek - ¦¦¨

áBèå íéòðå ãîçð àeäL øác BúBà Bìöà òãBð äéäL¤¨¨¨¤§¨¨¤¤§¨§¨¦§
Bà ,äîëç Bæéà ãîìì :ïBâk ,Ba ÷ácìå BâéOäì äôéå§¨¤§©¦§¦¨¥§¦§Ÿ¥¨§¨

áøò ìëàî äæéà ìëàìd`a `l xacl dcngdyk ,ixd - ¤¡Ÿ¥¤©£¨¨¥
"aeh"d z` biyde "qtz" elkya wx ,iybx iehia icil oiicr

.zeize` oiicr oi` dpad dze`ay i`ce - xac eze`ay÷ø©
Búîëç çëa Baìa äåàzäå äãîçä äìôð øákL øçàì§©©¤§¨¨§¨©¤§¨§©©£¨§¦§Ÿ©¨§¨

,Búòéãéå BìëNågek"a dcngd dzid ok iptly ixg` - §¦§¦¦¨
,ala dcngd dxvep epnne "lkydäúìòå äøæç Ck-øçàå- §©©¨¨§¨§¨§¨

,dcngdéà da øäøäìe áMçì çnì áläîàéöBäì C ¥©¥©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥§¦

äîëçä úãéîì Bà ìëànä âéOäì ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©§©¦©©£¨§¦©©¨§¨
ìòôa,lreta ,dze` cneg `edy ,dnkgd z` cenll e` - §Ÿ©

ïàëa éøäeze`z z` ynnl ji` ayeg `edyk ,f` wx - £¥§¨
,zxg` e` ef dnkg cenil e` ,lk`nd zbyd iciÎlräãìBð§¨

,Bçîa úBiúBà úðéça§¦©¦§Ÿ
ìk úBiúBà ïäLíò ïBL ¤¥¦¦§©

íòå,mr lk ztyk - ¨¨
íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦

íäa,zeize` oze`a - ¨¤
:íìBòä éðéðò ìklk - ¨¦§§¥¨¨

dbede ayeg cg`
`edy dtyd zeize`a
iptl ,j` .da xacl libx
dlere zxfeg dcngdy
aeygl ,genl aldn
- ziyrnd dyenina
avna diexy `id `l`
,"dcn" xeza aevir ly
okn xg`le gena dligza
oiicr dcngl oi` - ala
f` oi` `linne cala dybxd meyn f` jka yi ;zeize`a iehia
dn oaen ,xen`l m`zda .zepeyd zetyd oia lcad lkl mewn
"lky"l d`eeyda cg` xeaicl llk jxr oi`y ,epcnly
oi`y i`ceae .mc`d ly ytpd "zenvr"l miaygpd ,"zecn"le
iabl ,zenlerd miniiwzne e`xap ea ,xeaicl llk jxr mey
,mi`xapde zenlerd lky ,ixd .llk laben epi`y ,d"awd
iabl qt`ke oi`k md - xeaicdn `a mneiwe mzeig ,mzxiviy

,jk meyn ,"milret" mpi`e ,d"awdmeyly ezecg`a iepiy
.d"awd
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íéøîà éèå÷éì
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì
åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc oihib(iying meil)

ïBòîL éaøkax xn` okl ,sqk oipwa zexigl `vei card oi`y §©¦¦§
oeik ,l`xyi zaa zxzen zpi` xnelk ,melk `le dyr `ly ongp

.dxxgzyd cearydn j` .sqk oipw ly beq `ed xceq oipwyàìå§Ÿ
àéä`vei cary minkgk xaeq ongp ax ik ,oekp df oi` mle` - ¦

,sqka zexiglàlà,oick `ly dyrp xceqd oipwyäåäc íeMî ¤¨¦©£¨
äð÷î ìL åéìk déìcera ,xceqd z` ozp dpwnd oec`d - ¥¥¨¤©§¤
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קלה היום יום . . . 

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְולֹא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ָכל  ץ ּבְ ה, ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ֻאּלָ ֵרְך ָאנּו עֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ְפָרט ּבַ ּבִ
הּוא,  ל ׁשֶ ר ַאף ּכָ ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ
ה,  ֵהּמָ יַח  ָמׁשִ ֶחְבֵלי  ּסּוִרים  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ י  ּכִ ֲעָדתֹו  ִלְקַהל  ְלהֹוִדיַע  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ַרב  ל  ּכָ ַעל  ְוחֹוָבה  ּוִמְצָוה 

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ַוה' ֱאלֵֹקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ

ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו – ַמהּו "ַהְדָרן". ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ "ס ּבַ ַ "ּב[ ַהּשׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאדִֹני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ

ֹחֶדׁש,  י"א  ְלסֹוף  ָנה  ִמׁשְ "ס  ׁשַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ם  ִסּיֵ ִאּמֹו  ַאֲחֵרי  ָהֲאֵבלּות  ַנת  ׁשְ ּבִ
"ס. ַ ל ַהּשׁ ָנה[ – ּכָ ָ ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל 
"לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת 
תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה 
לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. 
כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל 
כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען 
א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען 
זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער 
עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - )נולדה 

בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה.
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היום יום . . . קלו

יֹוָמם  ּבֹות  ִיׁשְ "לֹא  "ָאְמָנם":  ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  סֹוף  ְהֶיה"  ּתִ "ְלַמַען  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "לֹא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת  ׁשְ ּבִ  – ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ַבת  ּכְ ְהיֹוָתּה  ּבִ ֵעֶדן(,  ָמָתּה־  ִנׁשְ ִרְבָקה  ָמַרת  ִנית  )ָהַרּבָ י  ְזֶקְנּתִ י  ִאּמִ
ִלְטֹעם  ָחְפָצה  לֹא  ִהיא  ָאְמָנם  ָנָתּה,  ְ ִמּשׁ קּוָמּה  ּבְ ֶכף  ּתֵ ּתֹאַכל  ר  ֲאׁשֶ ָהרֹוֵפא  ה  ְוִצּוָ ָחְלָתה,   – תרי"א 
ָבר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ה, ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ֶנֱאַמר  ִמְצֹות  ַעל  ּכַֹח.  ּוַבַעל  ִריא  ּבָ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְיהּוִדי  ָלּה:  ָאַמר  ֶצֶדק",  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ְלחֹוְתָנּה, 
ְצֹות,  ּמִ ּבַ ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְצֹות.  ּמִ ּבַ ַחּיּות  יר  ְלַהְחּדִ ֵיׁש  ֶהם;  ּבָ ָוַחי  רּוׁש  ַהּפֵ ֶהם",  ּבָ "ָוַחי 
ֶלֱאֹכל  ָעִדיף  ֵריָקה'.  ֶטן  ּבֶ 'ַעל  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ֵאיֵנְך  ם:  ְוִסּיֵ ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְוִלְהיֹות  ּכַֹח  ַעל  ּבַ ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ
י  ְוִנְפְטָרה  ַנת תקצ"ג,  ׁשְ ּבִ )נֹוְלָדה  ָיִמים, –  ֲאִריכּות  ּבַ ּוֵבְרָכּה  ֶלֱאֹכל.  ֵדי  ּכְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִמּלְ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ

ָבט תרע"ד(. – ׁשְ

ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ְוֵיׁש  ְוהֹוִסיף:  ְיִחידּות,  ַעל  ְלֶאָחד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ֶזה  ַמֲאָמר 
ְמָחה. ׂשִ ּבְ

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם 
מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט 

גאנץ.

ל  ן ּכָ ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה,  ֶזה אֹו ּבָ ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ַהּטֻ

ֵלם. ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ָ ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבְ ֶרְך  ּדֶ ֶכל – ְלמֹוֶרה  ְוַהּשֵׂ ִאיָפה,  ִלׁשְ ֶכת  ֶנְהּפֶ ָהָלה  ַהּבֶ ְוָאז  ַלֲאָחִדים.  ִלְהיֹות  ָרם  ְלַחּבְ ָהָאָדם, 

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

*
ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ ָ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשׁ

ְוִיְתרֹון  ַהֶחֶסד  ַבע:  ׁשֶ ֶבן  ּכְ ְהיֹותֹו  ּבִ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ַעל  הֹוֵלְך  ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ְזקּוָפה הּוא,  קֹוָמה  ּבְ ִלְהיֹות הֹוֵלְך  ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהֱאלִֹקים  ר  ֲאׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ

א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, לֹא ֵכן ּבְ ָ ל־ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשׁ ָהָאֶרץ, ִמּכָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ו  שבט ז' ראשון יום ישראל  בארץ החודש קידוש

:Á ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ïéáMçî ïéà¥§©§¦
ék :øîàpL ,ìàøOé õøàa àlà íéðL ïéøaòîe íéLãç ïéòáB÷å§§¦¢¨¦§©§¦¨¦¤¨§¤¤¦§¨¥¤¤¡©¦

.íéìLeøéî 'ä øáãe ,äøBú àöz ïBivî¦¦¥¥¨§©¦¨¨¦
ב)בגמרא סג, שנים (ברכות מעבר היה שחנינא מסופר

שנאמר  בידו מחו וחכמים לארץ בחוצה חדשים וקובע
ורש"י מירושלים'. ה' ודבר תורה תצא מציון (שם 'כי

מעבר) המשנהד"ה את ב)הביא יא, מעברים (סנהדרין שאין
- תדרשו" "לשכנו שנאמר ביהודה אלא השנים את

דורש  שאתה דרישות דין "כל שבית וחקירות דרישות (כלומר,

החודש) בקידוש מקום עושה של בשכנו אלא יהיו לא
".[ירושלים]

התוספות מעברין)והקשו אין ד"ה שם, מביאה (סנהדרין מדוע
תורה'(בברכות)הגמרא תצא מציון 'כי מהפסוק הלימוד את

תדרשו' 'לשכנו מהפסוק הלימוד את ולא בנביא האמור
בתורה? האמור

המהרש"א שם)ותירץ :(ברכות
שנים  לעבר שאין ללמוד אפשר תדרשו' מ'לשכנו
קיים, המקדש שבית בזמן רק לארץ בחוצה חדשים ולקבוע
תורה  הקפידה לא קיים המקדש בית שאין בזמן אבל

הלימוד  את הגמרא הביאה ולכן בירושלים. 'דרישה' שתהיה
הזמנים. בכל המדבר תורה' תצא מציון 'כי

שם)וה'צל"ח' מציון (ברכות 'כי הפסוק משמעות הקשה:
קידוש  דוקא ומדוע התורה, עניני על היא תורה' תצא

ישראל? בארץ להיות צריך שנים ועיבור חדשים
אסור  - האסור קבועה: ההלכה התורה בכל ותירץ:
אין  וממילא למקום, מקום בין שינוי ואין מותר, - והמותר

' שרק חידשה oeivnלומר החודש בקידוש אבל תורה', תצא
מוטעים" אפילו - אתם שוגגים, אפילו - "אתם (ר"ה תורה

ב) תתקיים כה, בטעות החודש את קידשו דין בית אם וגם
(ולא  מציון היוצאת תורה שזו נאמר זה על ורק הוראתם,

אחר). ממקום
נזר' שיד)וה'אבני סי' המהר"ל (א"ח דברי פי על מבאר

נוצרה  בה היושבים לגבי ישראל ארץ של המעלות שאחת
בהר  התורה את עליהם קיבלו כאשר לארץ, כניסתם בעת
שהארץ  וכיון לזה, זה ערבים ונעשו עיבל ובהר גריזים
החודש  וקידוש אחד לגוף מצרפתם היא לישראל, מיוחדת
כי  קידשוהו, ישראל כל כאילו נחשב ישראל בארץ הנעשה

אחד. כאיש הם כולם

ה'תשע"ו  שבט ח' שני יום פשוטה? לשנה להפוך יכולה תשע"ו שנת

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰äæ øáãå§¨¨¤
ét ìò ïéòáB÷ ¯ ïéøãäðñ LiL ïîæaL :àeä éðéqî äLîì äëìä£¨¨§¤¦¦©¤¦§©¤¥©§¤§¦§¦©¦
äfä ïBaLçä ét ìò ïéòáB÷ ¯ ïéøãäðñ íL ïéàL ïîæáe ,äiàøä̈§¦¨¦§©¤¥¨©§¤§¦§¦©¦©¤§©¤

.äiàøì ïé÷÷æð ïéàå ,íBiä Ba ïéáMçî eðàL¤¨§©§¦©§¥¦§¨¦¦§¦¨
חדשים  לקדש יחזרו בימינו, במהרה המשיח, ביאת עם
האם  השאלה: ומתעוררת הסנהדרין. פי על שנים ולעבר
הנוכחית, השנה של קביעותה את ישנו שהסנהדרין יתכן
שנה  להיות תהפוך מעוברת כשנה החשבון לפי נקבעה ואם

פשוטה?
למשה  הלכה נאמרה שמלכתחילה כתב הרמב"ם והנה,

של אופנים שני ישנם כי והשנים:בסיני החדשים קביעת
הצורך, או הזמן מפני שנה ועיבור הראייה, פי על קידוש א)
שאין  בזמן החשבון פי על קביעות ב) סנהדרין. בהוראת

והרמב"ן קנג)סנהדרין. עשה מצות המצוות לספר שלא (בהשגות כתב
בלבד  חשבון פי על לקדש שניתן בתלמוד מקום בשום נזכר
ועיבור  החדשים וקידוש דין, בית של כוח נדרש אלא

זכור  'שהוא הנשיא הלל ידי על מראש נעשה בימינו השנים
. . הסמיכה הפסד מפני המועדות שיתבטלו ראה לטוב
עד  ושנים חדשים בו ועיבר וקידש החשבון ותיקן ועמד

חז"ל שאמרו פי על ואף המקדש'. בית א)שיבנה ז, (ר"ה

שכן  וכל השנה, ראש לפני השנה את מעברים שאין
הצורך  ובמקום מדרבנן הוא זה דין הרי מראש, רבות שנים

התירו.
הלל  ידי על מראש השנים עיבור הרמב"ן שלדעת נמצא
חידוש  שעם ומסתבר ברירה, ובלית 'בדיעבד' הוא
הראוי  באופן שנים ולעבר חדשים לקדש כשיוכלו הסנהדרין
לבית  יימסר והדבר דהיום הקידוש מאליו ייפסק לכתחילה,
שיקוליהם. לפי לפשוטה ממעוברת שינוי ויתכן הגדול, דין
הקידוש  אפשרות גם ניתנה מלכתחילה הרמב"ם לפי אך
מסוימת  שנה שכאשר ומסתבר החשבון פי על והעיבור
מתבטלת. הקביעות אין החשבון, פי על כמעוברת נקבעה

(cn 'iq ,` dklda giynd zeni)

ה'תשע"ו  שבט ט' שלישי יום המשיח  בימות ראש אד"ו לא

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ïéòáB÷ ïéà¥§¦
àìå úaLa ãçàa àì ,äæ ïBaLç éôì éøLz Lãç Làø íìBòì§¨ŸŸ¤¦§¥§¦¤§¤Ÿ§¤¨§©¨§Ÿ

.å"ãà :íäì ïîéñå .úaL áøòa àìå úaLa éòéáøa¦§¦¦§©¨§Ÿ§¤¤©¨§¦¨¨¤
הראיה  פי על החודש את לקדש ישובו משיח כשיבוא

מ"ע  לסהמ"צ הרמב"ן אז קנג)(השגות גם האם השאלה: ונשאלת .

פסח"? בד"ו ולא ראש אד"ו "לא הכלל נוהג יהא
חודש  ראש לעולם קובעין "אין כאן, הרמב"ם לדברי

dfתשרי oeayg itl בשבת ברביעי ולא בשבת באחד לא
מקדשים שכאשר הרי שבת...", בערב di`xdולא it lr אין ,

אלו. בכללים משגיחים
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המשניות בפירוש גם הרמב"ם כתב מ"ז)וכן פי"א (מנחות

שבת, בערב שחל הכיפור יום של שעיר על המשנה דברי על
טענת  דוחה "וזה חי: כשהוא לערב אותו אוכלין שהבבליים
ביום  לא מעולם היה לא הכיפורים שיום ומאמין שכופר מי

א'". ביום ולא ו'
זה על לב והקשו חקרי שם; רקח מעשה ומוספין; תמידין הל' (לח"מ

סי' ח"ב ועוד)או"ח בגמראקיג מבואר הרי ב): נד, שכאשר (סוכה
הכיפורים  יום יחול שלא הקפידו הראיה פי על מקדשים היו

לשבת! סמוך
מבריסק הגרי"ז א)ומבאר ז, סוכה, יומא קה"ח על לדידן (חי' :

או  זה, אחרי זה ושבת הכיפורים יום שיחולו הדבר יתכן
פסק הרמב"ם שהרי וראה להיפך, הי"א, פי"ח קדה"ח פ"ג (הל' גם

יז) הירחהל' ונראה הראיה פי על שמקדשין אין epnfaשבזמן
הגמרא  דברי הרמב"ם ולדעת לצורך, החודש את מעברין
נאמרו  לשבת בסמיכות כיפור יום יחול שלא להקפיד הנ"ל

רבא של א)לשיטת כ, על (ר"ה מקדשין כאשר להלכה אבל ,
לשבת. סמוך יוהכ"פ שיחול אפשר הראיה פי

בסופה)וב'רשימות' ראש (מה, אד"ו "לא הרבי: כתב
שביהמ"ק בזמן גם פ"ז)(מפרש שמרו קדה"ח וזה להל' ."

ה'מפרש' שם)לשון בלח"מ גם הובא רז"ל (ה"ז, מדברי "נראה :
הראיה, על בהם סומכים החדשים שכל קבלה בידם שיש
דחו  אד"ו, מיומי בחד מיקלע כד תשרי בחודש אבל
והסנהדרין  קיים המקדש שהיה בזמן ואפילו ליה,

בירושלים".

ה'תשע"ו  שבט י' רביעי יום החדש? קידוש הלכות נכתבו מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eðéöøL éøä£¥¤¨¦
ìL úBàî òLú úðL ìL ïñéð úôe÷z òãéìíéôìà úòaøàå íéL ¥©§©¦¨¤§©§©¥§¦§©§©©£¨¦

.äøéöéì©§¦¨
להלן הרמב"ם כותב גם שנת (ה"ז)כך של ניסן "תקופת :

ואם  ר"ס". ממחזור תשיעית שנה שהיא מאות, ותשע שלשים
לקמן  אמנם ד'תתק"ל. בשנת היתה אלו הלכות כתיבת כן,

הט"ז) שממנו (פי"א העיקר עשינו "לפיכך הרמב"ם: כתב
שבע  שנת שהיא זו משנה זה.. לחשבון לעולם מתחילין
מאות  ותשע ושלשים שמונה שנת שהיא ר"ס, ממחזור עשרה

מכן! לאחר שנים שמונה היינו ליצירה", אלפים וארבעת
נמשכה החדש קידוש הלכות שכתיבת לומר dpenyואין

העיד הרמב"ם שהרי – (יב,שנים מט סי' ליפסיא הרמב"ם שו"ת (ראה

exeaigשכתיבתיג)) lkנמשכהxyrmipy!
לבאר: ויש

שכתב  לאחר כי מהדורות, מספר ספרו את כתב הרמב"ם
כמה  עוד תיקן מכן ולאחר תיקונים, ועשה חזר הספר כל את

פרטים  לתקן הרמב"ם חש לא התיקונים לאחר אך פעמים,
כפי  לתיקונים, בהתאם להשתנות צריכים שהיו אחרים

הרמב"ם כתבֿיד בצילומי בסופה,שרואים שולזינגר הוצאת (רמב"ם

הפרק ועוד) מספר את ושינה ידו כתב על קו שהעביר ,
בפרק אך עשר', ל'אחד מספר ad`מ'שמיני' את שינה לא

הראשונה. במהדורה שכתב כפי השאיר אלא הפרק,
בשנת  היתה י"א פרק של הסופית עריכתו – בענייננו וכן
תיקן  כאשר עמד בה השנה את הרמב"ם כתב ולכן תתקל"ח,
המהדורה  של (תתק"ל) התאריך את השאיר ולא זו, הלכה
ולהגיה  לתקן הוצרך לא שבו ט בפרק אבל הראשונה;

תתק"ל. שנת מלכתחילה, הכתיבה שנת נשארה
התורה  ללימוד בנוגע האדם בעבודת ללמוד יש ומכאן
להרגיש  צריך בעבר, למד שכבר ענין על חוזר כאשר שגם –
בעיניך  יהיו יום "בכל חז"ל כהוראת חדש, דבר כלומד

miycg."עליהם נצטווית ביום בו כאילו
(ap oniq zekln oii ;547 'nr k zegiy ihewl)

ה'תשע"ו  שבט י"א חמישי יום הצפוני  בקוטב והלילה היום

.„ÈŒ·È ÌÈ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰
הארץ  כדור את השמש הקפת אודות מדובר אלו בפרקים
שלמה, יממה מהווה הקפה כל כאשר שעות, 24 במהלך

והלילה. היום את הכוללת
תחת  בקיץ שוקעת אינה השמש בהם מקומות יש והנה,
ל24ֿ אחת הארץ את ומקיפה מעליו חגה אלא האופק
אינה  בחורף ואילו אור, שורר הקיץ כל שבמהלך כך שעות,
כל  לאורך כאשר תחתיו, חגה אלא האופק מעל כלל זורחת

חשיכה. שוררת הזמן
כדור  את השמש הקפת עצם האם השאלה: ומתעוררת
היממה, את הקובעת היא מתחתיו, או האופק מעל הארץ,
כל  ומשך היממה את קובעת בפועל השמש ששקיעת או
חדשים, כמה נמשך הוא אם אף לשקיעה, משקיעה הזמן

אחת? כיממה נחשב
הנמצא  כי וקבעו הראשון כאופן נקטו הפוסקים רוב

עשרים  של יממות שש לאחר שבת לשמור חייב כזה במקום
ההלכתיים  והלילה היום מציאות כי אחת, כל שעות וארבע
ובספר  השמש. סיבוב בעצם אלא וחושך באור תלויה אינה

ה' בראשית 'מעשי מעשי חלק – יוסף הבית של דורו בן אשכנזי, אליעזר (לרבי

היום',פ"ג) לממשלת הגדול המאור 'את מהכתוב זאת הוכיח
שאור  נניח ואם ביום. השולט הוא השמש אור כלומר
כלל  אין בלעדיו הרי היום, את העושה הוא  עצמו השמש
אלא  היום? על מושל שהוא נאמר ואיך יום של מציאות
תלויה  ואינה עצמה בפני קיימת היום שמציאות בהכרח

באור.
נחשב  לשקיעה משקיעה הזמן משך שכל שנקטו יש אך
כמה  לאורך נמשך אם אפילו התורה, דיני לכל אחת כיממה
ממשיכה  השבת בשבת, לקוטב שהגיע מי זה ולפי חודשים.

החמה שתשקע עד האור, תקופת כל לאורך אלעזר אצלו (מנחת

מב) .ד,
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אפשרות שהעלו כ)ויש פרק שני מאמר הכוזרי, על יהודה כי (קול ,
ביום  התלויים התורה דיני כלל קיימים לא אלו במקומות
ולילה  יום גדרי שכן אלו! ממצוות פטורים שם והנמצאים
היומי  במהלכה השמש ושקיעת זריחת ידי על רק חלים

לתואר  הראוי זמן אין אלו במקומות ואילו למערב, ממזרח
לילה. או יום

ח) פרק א, בהלכה הזמנים ראה

ה'תשע"ו  שבט י"ב שישי יום מהתורה? חלק או חיצוניות, חכמות

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ìk íòèå§©©¨
úîëç àéä ...äæ ïéðî íéôéñBî äî éðtîe ,úBðBaLçä elà¥©¤§¦§¥¨¦¦¦§¨¤¦¨§©
íäå ,äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥§¥

.íéîëçä ãéa åLëò íéàöîpä©¦§¨¦©§¨§©©£¨¦
מחכמות  הוא אלו הלכות שיסוד עולה הרמב"ם מדברי
של  בספרו הדברים שנכתבו שלאחר ברור אך האומות,
ללמוד  והבא מהתורה, נפרד בלתי חלק הם הרי הרמב"ם
שיש  נמצא התורה. ברכת לפניהן לברך חייב אלו הלכות

לקדושה והעלאתן האומות חכמת של 'בירור' (ספר בכך

קי) ע' תשמ"ח .המאמרים
יתרון  יש כי אני 'וראיתי בכתוב נאמר מכך: יתירה
ולכאורה  החושך'. מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה
אינה  הסכלות על עדיפה שהחכמה ההכרה האם קשה:
אדם  מכל החכם המלך ששלמה שצריך עד מאליה ברורה

זאת? יאמר
לחכמות  אלא כפשוטה לסכלות הכוונה שאין אלא
ועל  התורה, לחכמת ביחס סכלות בבחינת שהן חיצוניות

'כיתרון  הוא הסכלות' מן החכמה ש'יתרון נאמר כך
דוקא  בא האור שיתרון כשם כלומר, החושך'. מן האור
יתרון  יש לאור נהפך שהחושך ידי על כי החושך, מתוך
ידי  על התורה, בחכמת גם כך עצמו, באור ומעלה
נעשה  לקדושה, והפיכתן חיצוניות בחכמות השימוש

עצמה התורה בחכמת ע'יתרון ב, לגני באתי המאמרים (ספר

.רעו)
רק  הוא העולם אומות לחכמת להזדקק הצורך אמנם,
לחכמת  זקוקים אין כתיקונן בשנים אך הגלות, בזמן
כאן  הרמב"ם כדברי עצמה, מהתורה בא הכל אלא האומות
ספרים  יששכר מבני ישראל חכמי חיברו הנביאים שבימי
הכוזרי  לדברי ואדרבה: לידינו. הגיעו שלא אלו בעניינים
אלו  חכמות קיבלו הקדמונים האומות חכמי סו), ב, (מאמר

ישראל. מחכמי
גדולים' חכמים ישראל 'יהיו כאשר לבוא לעתיד ולכן,

מלכים) הלכות ולא (סוף ישראל לחכמי אלו חכמות יחזרו
האומות לחכמי עוד 197)יצטרכו עמ' ל, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ו  שבט י"ג קודש שבת חודש  ראש וסעודת החודש עיבור סעודת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰øeaòì íâå§©§¦
.Lãçä øeaò úcòñ ïéOBò ,ïBaLç éôì ïéøaònL ,elà íéLãç¢¨¦¥¤§©§¦§¦¤§¦§ª©¦©Ÿ¤

תיט)הטור סי' להרבות (או"ח שמצוה הירושלמי בשם הביא
בראש  לאכול שמצוה כתב וה'רוקח' חודש. ראש בסעודת

במועד כמו שם)חודש שב (ב"י לומר וצריך .xeair zcerq
ycegdחובת יוצאים ycegאין y`x zcerq סעודת שהרי ,

בלילה היא החודש אחריפו)עיבור ד"ה שם ורש"י ב. ע, (סנהדרין

את  מקדשים אין (כי ביום היא חודש ראש סעודת ואילו
סעודת  שגם הרמב"ם לדעת אמנם, ביום). אלא החודש

ביום היא החודש ה"ז)עיבור פ"ג ראש (לעיל שסעודת לומר יש
ואין  העיבור סעודת היא היא בירושלמי המובאת חודש

יוסף' ה'בית וכתב חודש. לראש נוספת בסעודה (שם)מצוה

הר"ן דעת גם היא ב)שכן ע, סנהדרין לנר .(ערוך
המקדש כלי בהלכות ה"ד)והנה, הרמב"ם:(פ"ה כתב

שאר  עם עצמו יקל ולא בעצמו כבוד לנהוג גדול כהן "חייב
רבים  של לסעודות ולא המשתה לבית יכנס "לא ולכן העם",

מצוה". של הם אפילו
הגמרא דברי מדויקים זה ב)ולפי יח, "אין (סנהדרין :

גדול כהן dpyמושיבין xeaira צינה הכהן משום ירצה לא (שמא "

ורגליו  ידיו ומקדש טבילות חמש טובל הכפורים ביום כי השנה, את לעבר הגדול

רש"י) - בתשרי תהיה מרחשוון צינת השנה, תתעבר ואם פעמים, ומדוע עשר
ב  גדול כהן מושיבים האם נזכר ycegלא y`x xeair?

החודש, עיבור סעודת עושים חדשים שלעיבור כיון אלא
של  היא אפילו רבים לסעודת נכנס אינו גדול כהן והרי
שנה  לעיבור ורק החודש לעיבור נכנס שאינו מובן מצוה,
אין  בו שגם לבאר הגמרא הוצרכה סעודה עורכים שאין

צינה" "משום גדול כהן פ"ה מושיבים המקדש כלי הל' שמח (אור

.ה"ד)
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המשניות בפירוש גם הרמב"ם כתב מ"ז)וכן פי"א (מנחות

שבת, בערב שחל הכיפור יום של שעיר על המשנה דברי על
טענת  דוחה "וזה חי: כשהוא לערב אותו אוכלין שהבבליים
ביום  לא מעולם היה לא הכיפורים שיום ומאמין שכופר מי

א'". ביום ולא ו'
זה על לב והקשו חקרי שם; רקח מעשה ומוספין; תמידין הל' (לח"מ

סי' ח"ב ועוד)או"ח בגמראקיג מבואר הרי ב): נד, שכאשר (סוכה
הכיפורים  יום יחול שלא הקפידו הראיה פי על מקדשים היו

לשבת! סמוך
מבריסק הגרי"ז א)ומבאר ז, סוכה, יומא קה"ח על לדידן (חי' :

או  זה, אחרי זה ושבת הכיפורים יום שיחולו הדבר יתכן
פסק הרמב"ם שהרי וראה להיפך, הי"א, פי"ח קדה"ח פ"ג (הל' גם

יז) הירחהל' ונראה הראיה פי על שמקדשין אין epnfaשבזמן
הגמרא  דברי הרמב"ם ולדעת לצורך, החודש את מעברין
נאמרו  לשבת בסמיכות כיפור יום יחול שלא להקפיד הנ"ל

רבא של א)לשיטת כ, על (ר"ה מקדשין כאשר להלכה אבל ,
לשבת. סמוך יוהכ"פ שיחול אפשר הראיה פי

בסופה)וב'רשימות' ראש (מה, אד"ו "לא הרבי: כתב
שביהמ"ק בזמן גם פ"ז)(מפרש שמרו קדה"ח וזה להל' ."

ה'מפרש' שם)לשון בלח"מ גם הובא רז"ל (ה"ז, מדברי "נראה :
הראיה, על בהם סומכים החדשים שכל קבלה בידם שיש
דחו  אד"ו, מיומי בחד מיקלע כד תשרי בחודש אבל
והסנהדרין  קיים המקדש שהיה בזמן ואפילו ליה,

בירושלים".

ה'תשע"ו  שבט י' רביעי יום החדש? קידוש הלכות נכתבו מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰eðéöøL éøä£¥¤¨¦
ìL úBàî òLú úðL ìL ïñéð úôe÷z òãéìíéôìà úòaøàå íéL ¥©§©¦¨¤§©§©¥§¦§©§©©£¨¦

.äøéöéì©§¦¨
להלן הרמב"ם כותב גם שנת (ה"ז)כך של ניסן "תקופת :

ואם  ר"ס". ממחזור תשיעית שנה שהיא מאות, ותשע שלשים
לקמן  אמנם ד'תתק"ל. בשנת היתה אלו הלכות כתיבת כן,

הט"ז) שממנו (פי"א העיקר עשינו "לפיכך הרמב"ם: כתב
שבע  שנת שהיא זו משנה זה.. לחשבון לעולם מתחילין
מאות  ותשע ושלשים שמונה שנת שהיא ר"ס, ממחזור עשרה

מכן! לאחר שנים שמונה היינו ליצירה", אלפים וארבעת
נמשכה החדש קידוש הלכות שכתיבת לומר dpenyואין

העיד הרמב"ם שהרי – (יב,שנים מט סי' ליפסיא הרמב"ם שו"ת (ראה

exeaigשכתיבתיג)) lkנמשכהxyrmipy!
לבאר: ויש

שכתב  לאחר כי מהדורות, מספר ספרו את כתב הרמב"ם
כמה  עוד תיקן מכן ולאחר תיקונים, ועשה חזר הספר כל את

פרטים  לתקן הרמב"ם חש לא התיקונים לאחר אך פעמים,
כפי  לתיקונים, בהתאם להשתנות צריכים שהיו אחרים

הרמב"ם כתבֿיד בצילומי בסופה,שרואים שולזינגר הוצאת (רמב"ם

הפרק ועוד) מספר את ושינה ידו כתב על קו שהעביר ,
בפרק אך עשר', ל'אחד מספר ad`מ'שמיני' את שינה לא

הראשונה. במהדורה שכתב כפי השאיר אלא הפרק,
בשנת  היתה י"א פרק של הסופית עריכתו – בענייננו וכן
תיקן  כאשר עמד בה השנה את הרמב"ם כתב ולכן תתקל"ח,
המהדורה  של (תתק"ל) התאריך את השאיר ולא זו, הלכה
ולהגיה  לתקן הוצרך לא שבו ט בפרק אבל הראשונה;

תתק"ל. שנת מלכתחילה, הכתיבה שנת נשארה
התורה  ללימוד בנוגע האדם בעבודת ללמוד יש ומכאן
להרגיש  צריך בעבר, למד שכבר ענין על חוזר כאשר שגם –
בעיניך  יהיו יום "בכל חז"ל כהוראת חדש, דבר כלומד

miycg."עליהם נצטווית ביום בו כאילו
(ap oniq zekln oii ;547 'nr k zegiy ihewl)

ה'תשע"ו  שבט י"א חמישי יום הצפוני  בקוטב והלילה היום

.„ÈŒ·È ÌÈ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰
הארץ  כדור את השמש הקפת אודות מדובר אלו בפרקים
שלמה, יממה מהווה הקפה כל כאשר שעות, 24 במהלך

והלילה. היום את הכוללת
תחת  בקיץ שוקעת אינה השמש בהם מקומות יש והנה,
ל24ֿ אחת הארץ את ומקיפה מעליו חגה אלא האופק
אינה  בחורף ואילו אור, שורר הקיץ כל שבמהלך כך שעות,
כל  לאורך כאשר תחתיו, חגה אלא האופק מעל כלל זורחת

חשיכה. שוררת הזמן
כדור  את השמש הקפת עצם האם השאלה: ומתעוררת
היממה, את הקובעת היא מתחתיו, או האופק מעל הארץ,
כל  ומשך היממה את קובעת בפועל השמש ששקיעת או
חדשים, כמה נמשך הוא אם אף לשקיעה, משקיעה הזמן

אחת? כיממה נחשב
הנמצא  כי וקבעו הראשון כאופן נקטו הפוסקים רוב

עשרים  של יממות שש לאחר שבת לשמור חייב כזה במקום
ההלכתיים  והלילה היום מציאות כי אחת, כל שעות וארבע
ובספר  השמש. סיבוב בעצם אלא וחושך באור תלויה אינה

ה' בראשית 'מעשי מעשי חלק – יוסף הבית של דורו בן אשכנזי, אליעזר (לרבי

היום',פ"ג) לממשלת הגדול המאור 'את מהכתוב זאת הוכיח
שאור  נניח ואם ביום. השולט הוא השמש אור כלומר
כלל  אין בלעדיו הרי היום, את העושה הוא  עצמו השמש
אלא  היום? על מושל שהוא נאמר ואיך יום של מציאות
תלויה  ואינה עצמה בפני קיימת היום שמציאות בהכרח

באור.
נחשב  לשקיעה משקיעה הזמן משך שכל שנקטו יש אך
כמה  לאורך נמשך אם אפילו התורה, דיני לכל אחת כיממה
ממשיכה  השבת בשבת, לקוטב שהגיע מי זה ולפי חודשים.

החמה שתשקע עד האור, תקופת כל לאורך אלעזר אצלו (מנחת

מב) .ד,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אפשרות שהעלו כ)ויש פרק שני מאמר הכוזרי, על יהודה כי (קול ,
ביום  התלויים התורה דיני כלל קיימים לא אלו במקומות
ולילה  יום גדרי שכן אלו! ממצוות פטורים שם והנמצאים
היומי  במהלכה השמש ושקיעת זריחת ידי על רק חלים

לתואר  הראוי זמן אין אלו במקומות ואילו למערב, ממזרח
לילה. או יום

ח) פרק א, בהלכה הזמנים ראה

ה'תשע"ו  שבט י"ב שישי יום מהתורה? חלק או חיצוניות, חכמות

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ìk íòèå§©©¨
úîëç àéä ...äæ ïéðî íéôéñBî äî éðtîe ,úBðBaLçä elà¥©¤§¦§¥¨¦¦¦§¨¤¦¨§©
íäå ,äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥§¥

.íéîëçä ãéa åLëò íéàöîpä©¦§¨¦©§¨§©©£¨¦
מחכמות  הוא אלו הלכות שיסוד עולה הרמב"ם מדברי
של  בספרו הדברים שנכתבו שלאחר ברור אך האומות,
ללמוד  והבא מהתורה, נפרד בלתי חלק הם הרי הרמב"ם
שיש  נמצא התורה. ברכת לפניהן לברך חייב אלו הלכות

לקדושה והעלאתן האומות חכמת של 'בירור' (ספר בכך

קי) ע' תשמ"ח .המאמרים
יתרון  יש כי אני 'וראיתי בכתוב נאמר מכך: יתירה
ולכאורה  החושך'. מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה
אינה  הסכלות על עדיפה שהחכמה ההכרה האם קשה:
אדם  מכל החכם המלך ששלמה שצריך עד מאליה ברורה

זאת? יאמר
לחכמות  אלא כפשוטה לסכלות הכוונה שאין אלא
ועל  התורה, לחכמת ביחס סכלות בבחינת שהן חיצוניות

'כיתרון  הוא הסכלות' מן החכמה ש'יתרון נאמר כך
דוקא  בא האור שיתרון כשם כלומר, החושך'. מן האור
יתרון  יש לאור נהפך שהחושך ידי על כי החושך, מתוך
ידי  על התורה, בחכמת גם כך עצמו, באור ומעלה
נעשה  לקדושה, והפיכתן חיצוניות בחכמות השימוש

עצמה התורה בחכמת ע'יתרון ב, לגני באתי המאמרים (ספר

.רעו)
רק  הוא העולם אומות לחכמת להזדקק הצורך אמנם,
לחכמת  זקוקים אין כתיקונן בשנים אך הגלות, בזמן
כאן  הרמב"ם כדברי עצמה, מהתורה בא הכל אלא האומות
ספרים  יששכר מבני ישראל חכמי חיברו הנביאים שבימי
הכוזרי  לדברי ואדרבה: לידינו. הגיעו שלא אלו בעניינים
אלו  חכמות קיבלו הקדמונים האומות חכמי סו), ב, (מאמר

ישראל. מחכמי
גדולים' חכמים ישראל 'יהיו כאשר לבוא לעתיד ולכן,

מלכים) הלכות ולא (סוף ישראל לחכמי אלו חכמות יחזרו
האומות לחכמי עוד 197)יצטרכו עמ' ל, שיחות .(לקוטי

ה'תשע"ו  שבט י"ג קודש שבת חודש  ראש וסעודת החודש עיבור סעודת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˘„Á‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰øeaòì íâå§©§¦
.Lãçä øeaò úcòñ ïéOBò ,ïBaLç éôì ïéøaònL ,elà íéLãç¢¨¦¥¤§©§¦§¦¤§¦§ª©¦©Ÿ¤

תיט)הטור סי' להרבות (או"ח שמצוה הירושלמי בשם הביא
בראש  לאכול שמצוה כתב וה'רוקח' חודש. ראש בסעודת

במועד כמו שם)חודש שב (ב"י לומר וצריך .xeair zcerq
ycegdחובת יוצאים ycegאין y`x zcerq סעודת שהרי ,

בלילה היא החודש אחריפו)עיבור ד"ה שם ורש"י ב. ע, (סנהדרין

את  מקדשים אין (כי ביום היא חודש ראש סעודת ואילו
סעודת  שגם הרמב"ם לדעת אמנם, ביום). אלא החודש

ביום היא החודש ה"ז)עיבור פ"ג ראש (לעיל שסעודת לומר יש
ואין  העיבור סעודת היא היא בירושלמי המובאת חודש

יוסף' ה'בית וכתב חודש. לראש נוספת בסעודה (שם)מצוה

הר"ן דעת גם היא ב)שכן ע, סנהדרין לנר .(ערוך
המקדש כלי בהלכות ה"ד)והנה, הרמב"ם:(פ"ה כתב

שאר  עם עצמו יקל ולא בעצמו כבוד לנהוג גדול כהן "חייב
רבים  של לסעודות ולא המשתה לבית יכנס "לא ולכן העם",

מצוה". של הם אפילו
הגמרא דברי מדויקים זה ב)ולפי יח, "אין (סנהדרין :

גדול כהן dpyמושיבין xeaira צינה הכהן משום ירצה לא (שמא "

ורגליו  ידיו ומקדש טבילות חמש טובל הכפורים ביום כי השנה, את לעבר הגדול

רש"י) - בתשרי תהיה מרחשוון צינת השנה, תתעבר ואם פעמים, ומדוע עשר
ב  גדול כהן מושיבים האם נזכר ycegלא y`x xeair?

החודש, עיבור סעודת עושים חדשים שלעיבור כיון אלא
של  היא אפילו רבים לסעודת נכנס אינו גדול כהן והרי
שנה  לעיבור ורק החודש לעיבור נכנס שאינו מובן מצוה,
אין  בו שגם לבאר הגמרא הוצרכה סעודה עורכים שאין

צינה" "משום גדול כהן פ"ה מושיבים המקדש כלי הל' שמח (אור

.ה"ד)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc oihib(ycew zay meil)

dy ,`edàLéøl `ziixad lyìkä éøác,`idåeli`dàôéñdpi` ¥¨¦§¥©Ÿ§¥¨
l `l`,éaø,sqep aeyii .jka dniz lk oi`e,øîà éMà áølk ©¦©©¦¨©

`ziixad,àéä éaø,sqka el micene xhya eilr miwleg minkge ©¦¦
.dxn` iax ef `ziixa la`

,`xnbd zl`eyéî' éðz÷c ïéúéðúî àlàïa Béöçå ãáò BéöçL ¤¨©§¦¦§¨¨¥¦¤¤§¤¤§¤§¤
,'ïéøBç,eivgl xxgzyp ji` le`yl yieàîìLaxacd oaen - ¦¦§¨¨

ìzrc,äaø,eivgl car xxgyl xyt` sqkay micen lkdy §©¨
dì íé÷Bîexxgyy epzpyn z` cinri -ìkä éøáãå óñëa,`id ¦¨§¤¤§¦§¥©Ÿ

,óñBé áøì àlàcar ivg xxgyl xyt` i` minkg zrcly xaeqd ¤¨§©¥
m`d ,llkàîéìitl epzpyny xn`p -àéä éaøxaeqd ,cala ¥¨©¦¦

,car ivg xxgyl xyt` sqkayàìåitl.ïðaø §Ÿ©¨¨
,`xnbd dper,àðéáø øîà̈©¨¦¨
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milwyקמ zekld - mipnf xtq - hay 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz hay b"iÎ'f -

ה'תשע"ו  שבט ז' ראשון יום

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וממותרה,1) הלשכה, מתרומת עושים מה בו נתבארו

קרבנות  הקרבת בדין ונסתיים הלשכה. שייר וממותר
ואילך. ניסן מר"ח חדשה מתרומה

.à‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ ?da ‰OÚi ‰Ó ‰kLl‰ ˙Óe¯z¿««ƒ¿»««¬∆»¿ƒƒ∆»
,¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ ,ÔÈÙÒen‰Â ,ÌBÈ Ïk ÏL ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿»»¿¿«ƒ
ÔÎÂ .˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰Â ,Ì‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈∆¿«∆«∆¿ƒ»«»¿»¿≈

ÌÈˆÚ e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈˆÚ‰2‡l‡ e‡ˆÓ ‡ÏÂ »≈ƒƒ…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿∆»
,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .d˙iOÚ ¯ÎOe ,˙¯Ëw‰Â .ÌÈÓ„a¿»ƒ¿«¿…∆¿«¬ƒ»»¿∆∆«»ƒ
,ÌÁl‰ ÈzLe ,¯ÓÚ‰Â .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÈOBÚ ¯ÎOe¿«≈∆∆«»ƒ¿»…∆¿≈«∆∆
˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏÂ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ ,‰n„‡ ‰¯Ùe»»¬À»¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿»∆¿ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a el‡ Ïk .ÂÈ¯˜ ÔÈa ÔÈ¯LBwL∆¿ƒ≈«¿»»≈»ƒƒ¿««ƒ¿»

ליערים 2) לצאת משפחות למשפחות היה קבוע "זמן כי
למערכה". עצים ולהביא

.áaˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t Ï·‡˙„B·Ú È¯ÈÚOe ¯e ¬»«∆¿≈»»∆ƒ¿ƒ≈¬«
Ô‰Ï ÔÈ·Bb ‰lÁza - ÌÈ·ÎBk3˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»ƒƒ¿«

,˙BÈeOÚ ÔÈa ˙Áz - ÏÎÈ‰ ÏL ˙BÎB¯t .‰kLl‰«ƒ¿»»∆≈»««ƒ¿»¬
˜„a ÈL„wÓ ‡l‡ ,‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â¿≈»»ƒƒ¿««ƒ¿»∆»ƒ»¿≈∆∆

˙Èa‰4˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - ÌÈ¯ÚL ÏL ˙BÎB¯t Ï·‡ ; ««ƒ¬»»∆¿»ƒ»ƒƒ¿«
‰kLl‰5e‡B·iL Ô˙ÂˆÓ - ˙¯L ÈÏÎe ‰¯Bn‰ . «ƒ¿»«¿»¿≈»≈ƒ¿»»∆»

ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BnÓƒ««¿»ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BÓ ‡e‰ ‰Ó ¯‡a˙È Baƒ¿»≈«««¿»ƒ¿ƒ…»»»∆
,‰p‰k È„‚a .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ e‡È·È - ÌÈÎÒ ¯˙BÓ«¿»ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒ¿≈¿À»
ÔÈ„·BÚL ÌÈ‰k‰ È„‚a ¯‡L ÔÈa ÏB„b Ô‰k È„‚a ÔÈa≈ƒ¿≈…≈»≈¿»ƒ¿≈«…¬ƒ∆¿ƒ

.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ïk‰ - Lc˜na Ô‰a»∆«ƒ¿»«…ƒ¿««ƒ¿»

מישראל.3) אחד מכל כך לשם גובה ההקדש גזבר
אמה,4) שרוחבה בנוייה מחיצה הייתה הראשון שבבית

שהיה  השני ובבית הקדשים, קדש לבין ההיכל בין מבדלת
להתקיים  בנוייה מחיצה יכולה ולא מאוד גבוה ההיכל
במקום  אמה שיעור וביניהן פרוכות שתי עשו - כזה בגובה
בניין, דין לה יש ולכן, ראשון, שבבית הבניין מחיצת

הבית. מבדק באות לצניעות 5)שהוצאותיו שם שנעשו
הפתחים. על לכסות

.âdl ‰ˆeÁa B‡ ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk»«¿≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»
ÈÏeÒÙa ¯‡a˙iL BÓk ,˙BÏBÚ ˙B‡a - ‰pnÓ ·B¯˜a¿»ƒ∆»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
„·BÚ ÔÎÂ .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a Ô‰ÈkÒ ;ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈≈

B˙ÏBÚ ÁÏML ÌÈ·ÎBk6ÁÏL ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ »ƒ∆»«»ƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ì‰ÈkÒ e‡È·È - ÌÈÎÒ ÈÓc dnÚƒ»¿≈¿»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בלבד.6) עולה קרבן אלא כוכבים עובד מיד מקבלים שאין

.ã¯b7ÌÈÎÒ BÏ LÈ Ì‡ ,ÌÈÁ·Ê ÁÈp‰Â ˙nL8- ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ,BlMÓ ÔÈ·¯¿̃≈ƒƒ∆¿ƒ»»ƒƒ¿««ƒ¿»
ÔÈ·È¯˜Ó - ÂÈzÁz ¯Á‡ epÓ ‡ÏÂ ,˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈¿…ƒ«≈«¿»«¿ƒƒ
ÌÈÓeÓ È¯w·Ó .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈz·Á‰ ˙‡∆«¬ƒƒƒ¿««ƒ¿»¿«¿≈ƒ
˙BÎÏ‰ ÌÈ„nÏÓ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«¿«¿ƒƒ¿
˙BÏc‚Ó‰ ÌÈLÂ ,‰ˆÈÓ˜ ˙BÎÏ‰Â ÌÈ‰kÏ ‰ËÈÁL¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿«¿

Ô‰Èa9˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB Ôlk - ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¿≈∆¿»»¬À»À»¿ƒ¿»»ƒ¿«
˙Èa Ô‰Ï e˜ÒÙiL BÓk ?Ô¯ÎO ‡e‰ ‰nÎÂ .‰kLl‰«ƒ¿»¿«»¿»»¿∆ƒ¿¿»∆≈

.ÔÈcƒ

גר 7) אבל נסכיו. יורשיו מקריבים שמת, ישראל שאילו
יורשים. לו אין בחייו.8)שמת שהיו 9)שהפרישן

טומאה  בשום יטמאו שלא לידתם משעת עליהם שומרים
בעולם.

.äÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÎBO ,¯˜Ù‰ ‡È‰L ,‰hÓM‰ ˙Laƒ¿««¿ƒ»∆ƒ∆¿≈¿ƒ≈ƒ
ÌÈÁÈÙÒ ˙ˆ˜Ó e¯ÓLiL ,ÔÈ¯ÓBL10È„k ,eÁÓvL ¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿¿≈

‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡L ,ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ô‰Ó e‡È·iL∆»ƒ≈∆»…∆¿≈«∆∆∆≈»ƒ∆»
˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ¯ÓBM‰ el‡Â .L„Á‰ ÔÓƒ∆»»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«

.‰kLl‰«ƒ¿»

מן 10) באכילה ומותרים מאליהם, שצמחו הזרעים הם
ויאמר  יזרע שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה

צמחו. מאליהם

.åBÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ¯ÓLÏ ·c˙‰L ÈÓ11; ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»≈¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ÌeÏhÈÂ e‡B·È ‡nL ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈¿«∆»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»
È„k ,‰kLl‰ ÔÓ ¯ÎO eÏhiL ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï ewzƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
.ÌL ÌÈ¯ÓBL el‡L ÌB˜Ó B˙B‡Ó Ïk‰ eL¯ÙiL∆ƒ¿¿«…≈»∆≈¿ƒ»

הדבר 11) יתפרסם שמירה שכר ישלם שההקדש ידי שעל
זרוע. בעלי יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים

.æÈ‰ÈbÓ12ÔÈi„Â ÌÈÏLe¯ÈaL ÌÈ¯ÙÒ13˙‡ ÔÈcL «ƒ≈¿»ƒ∆ƒ»«ƒ¿«»ƒ∆»ƒ∆
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÏÊb‰««¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ¿»
‡Ï Ì‡Â .‰L ÏÎa ‰Ó ÌÈÚLz ?ÌÈÏËB eÈ‰ ‰nÎÂ¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»»¿ƒ…

Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰14eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ -15Ô‰Ï ÔÈÙÈÒBÓ , ƒ¿ƒ»∆««ƒ∆…»ƒƒ»∆
Ô˙È· È·e Ì‰È·e Ì‰ÈLe Ì‰ ,Ôk¯ˆ È„k16. ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈∆¿≈≈»

מוגה,12) שאינו ספר להשהות שאסור ואדם, אדם כל "של
שהיו  דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום:
כך". על הלשכה תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים

כדי 13) שכר ליטול אסור שהרי בטלה שכר נוטלים הדיינים
לקבל.15)למזונות.14)לדון. לפי 16)הדיינין

מכספי  פרנסתם להם להספיק הוכרחו ממלאכתם שבטלו
הציבור.

.çL·k17,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈBa eÈ‰ ∆∆»ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ÂÈÏÚL18ÔÈ‡ÈˆBnL L·ÎÂ , ∆»»»ƒƒ»»¬À»¿∆∆∆ƒƒ

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÂÈÏÚ19È¯ÈMÓ ÔÈOÚ Ì‰ÈLe . »»»ƒ«ƒ¿«≈«¿≈∆«¬ƒƒ¿»≈
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‰ ÁaÊÓ ÔÎÂ .‰kLl‰- ˙B¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰Â ‰ÏBÚ «ƒ¿»¿≈ƒ¿«»»¿«≈»¿»¬»
ÌÈn‰ ˙n‡ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈOÚ20ÌÈÏLe¯ÈaL «¬ƒƒ¿»≈«ƒ¿»««««ƒ∆ƒ»«ƒ

ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÂ21- ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎÂ ‰È˙BÏc‚Ó ÏÎÂ ¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿∆»¿»»¿≈»ƒ
˙BÚÓ ·c˙‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈ‡a»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ‡ - ÌpÁa Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B‡ el‡‰ ÌÈ¯·cÏ«¿»ƒ»≈«¬ƒ»∆¿ƒ»≈

·LBz ¯b elÙ‡Â ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó22ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ∆«¬ƒ≈»∆∆¡«…»∆
.¯ÓB‚Â ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ :¯Ó‡Â ,¯ÓB‚Â ˙B·Ï eÏÂ»»ƒ¿¿≈¿∆¡«¿»∆≈≈∆¿≈

הבית 18)גשר.17) מהר זה גבי על זה גשרים שני שעשו
וכל  הפרה את הוציאו העליונה ועל המשחה, להר

התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי שעשו 19)מתעסקיה,
שיעבור  לעיר, חוץ עד העיר, בקצה שהייתה מהעזרה גשר
הארץ  עמי מפני הכפורים, ביום השעיר את המשלח עליו
שתושלם  כדי לצוק, הליכתו למהר אותו דוחפים שהיו
ההיכל. פתח של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה

בעזרה.20) העובר הנחל החומה.21)תיקון תיקון
זרה.22) עבודה עובד שאינו גוי

.èÔÈÁ˜BÏ - ‰kLl‰ È¯ÈLe ‰kLl‰ ˙Óe¯z ¯˙BÓ«¿««ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿ƒ
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;˙BÏBÚ Ôlk e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ba¿»ƒ¿ƒ¿¿À»∆¿«≈ƒ
‡Ï Ï·‡ .‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ˙B¯˙Bn‰ Ïk ÏÚ«»«»∆ƒ¿¿«¿≈»¬»…
el‡Â .ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ«»∆≈¿»¿¿«ƒ¿≈
ıÈ˜ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnÓ ÔÈ‡a‰ ˙BÏBÚ‰»«»ƒƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

ÁaÊnÏ23. «ƒ¿≈«

בני 23) שדרך כמו עולות, מהם מביאים בטל שכשהמזבח
סעודתם. בגמר השולחן על מתיקה מיני להעלות אדם

.é- ¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÏ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡lL ÌÈÏ˜L¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆¿»»¿¿«ƒ
Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ Ì‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆««ƒ¬»
ÈL„wÓ BÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ˙Èa‰ ˜„a ÔÈ‡≈∆∆««ƒƒ∆»»ƒ»¿≈

ÁaÊn‰24. «ƒ¿≈«

לקדשי 24) מעות נחסר שאם היא, רבינו לדעת ופירושה
להיפך. לא אבל הבית בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח

עליו. חולק והראב"ד

.àé˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ«……∆ƒ»≈«¿ƒƒ»¿¿
‰L„Á‰ ‰‡a ‡Ï Ì‡Â .‰L„Á ‰Óe¯zÓ ‡l‡ ¯eaƒ̂∆»ƒ¿»¬»»¿ƒ…»»«¬»»

‰LÈ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ -25L„Á L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ»ƒƒƒ«……∆
- ‰LÈ ‰Óe¯zÓ ÌÈ„ÈÓ˙Ï ˙BÓ‰a Ô‰nÚ LÈÂ ,ÔÒÈƒ»¿≈ƒ»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»¿¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆≈

ÔÈÓÈÓz26da ÔÈˆi˜nL ‰LÈ ‰Óe¯˙Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»¿»»∆¿«¿ƒ»
˙BÓ‰a‰ Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;ÁaÊn‰ ˙‡∆«ƒ¿≈«∆¿«≈ƒ«»«¿≈
- Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡Ï Ì‡L ,ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿¿ƒƒ»∆

.ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ≈¿¿Àƒ

מן 25) להביא מצוה בניסן באחד הבאין ציבור "קרבנות
מצוה". שחיסר אלא יצא הישן מן הביא ואם החדש

פדיון 26) ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא והלכה
מום. בהם נפל כן אם אלא

.áé˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ27L‡¯ ÚÈbiMÓ : ¿»»ƒ¿««¿…∆ƒ∆«ƒ«…

ÔÈn‡‰ ¯ÎO ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ ,ÔÒÈ L„Á28, …∆ƒ»¿«¿ƒ«¿«»À»ƒ
ÔÈn‡‰ ÔÈÏËBÂ ,ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ¯ÎO‰ ˙BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿«»»¿≈«ƒ¿≈«¿¿ƒ»À»ƒ
˙¯Ëw‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô¯ÎOa ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ««¿…∆ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒ∆«¿…∆
‰Óe¯z ˙BÚnÓ d·È¯˜‰Ï È„k ,‰L„Á ‰Óe¯zÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿»¬»»¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿»
ÔÈ¯ÈË˜Ó - ‰L„Á ‰Óe¯z Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â .‰L„Á¬»»¿ƒ≈»∆¿»¬»»«¿ƒƒ

‰LÈ ‰Óe¯zÓ d˙B‡29. »ƒ¿»¿»»

שס"ח 27) במשקל תהיה שהקטורת מסיני למשה שהלכה
של  ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים,
יתירים  מנים שלושה ועוד יום, לכל מנה הלבנה, שנות
אחד  נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין

שנה. בכל יתירים מנים ששכרם 28)עשר הקטורת מפטמי
הלשכה. שעברה.29)מתרומת משנה

e˜ÈÏÒÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

zFkldWcgd WECw
-mipnfxtqzFkldWcegdWECiw

¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

‡e‰Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«
‰M‰ ÈL„ÁÓ L„Á Ïk ˙lÁz ÌBÈ ‰Ê È‡a1. ¿≈∆¿ƒ«»…∆≈»¿≈«»»

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
החמה,1) לחדשי הלבנה חדשי בין ההבדל בו נתבאר

על  ולהודיע ולידע לחשב ב"ד על התורה מן ושמצוה
חדשים  קובעין אין בדין הפרק ונסתיים החודש, קידוש

לארץ. בחוץ

.à‰·l‰ ÈL„Á Ì‰ ‰M‰ ÈL„Á2˙ÏÚ :¯Ó‡pL , »¿≈«»»≈»¿≈«¿»»∆∆¡«…«
BL„Áa L„Á3L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡Â , …∆¿»¿¿∆¡««…∆«∆»∆…

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .ÌÈL„Á4Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰‡¯‰ : √»ƒ»»¿¬»ƒ∆¿»«»»
Â ‰·Ï ˙eÓc ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‰LÓÏ ‡e‰:BÏ ¯Ó‡ ¿∆¿«¿≈«¿»¿¿»»¿»«

Lc˜Â ‰‡¯ ‰Êk5ÈL Ì‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÌÈM‰Â . »∆¿≈¿«≈¿«»ƒ∆»¿«¿ƒ≈¿≈
‰nÁ‰6·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ,7. ««»∆∆¡«»∆…∆»»ƒ

ב)2) יב, (שמות חדשים" ראש לכם הזה "החודש שנאמר
קנג). עשה המצוות, (ספר החודש" קידוש מצות היא "וזו

ושתיםֿעשרה 3) יום, ועשרים "תשעה הוא מהם אחד שכל
ארבעים  (היינו חלקים ותשעים ושלושה מאות ושבע שעות,
שמונהֿעשר  של חשבון לפי אחד, וחלק דקות וארבע
ה"ג). פ"ו, (להלן לבנה" של חדשה וזהו דקה), בכל חלקים

בלבד,4) הלבנה על לומר אפשר וזה בחידושו, כלומר
ב'מאמר  הרמב"ם לשון [וכן שנעלם. אחרי מתחדש שאורה
חודש  עולת זאת יתברך הצור שאמר "ומאחר העיבור':
כי  בלבנה, חדשינו למנות נתחייבנו השנה, לחדשי בחדשו
ללבנה"]. אלא זה ואין החידוש, בו יתבאר חודש באיזהו

(מהדורת 5) בא פרשת יוחאי, בר שמעון דרבי [מכילתא
.[(8 ע' אפשטיין בשיעור 6)הרי"נ הלבנה את כשתראה

בחדשי  שהמדובר הרי חודש, לראש יום אותו תקדש זה,
וששים 7)הלבנה. חמשה מאות שלש היא החמה "שנת

ה"ד). פ"ו, (להלן שעות" ושש יום

.á?‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ‰¯˙È ‰nÎÂ8·B¯˜ ¿«»¿≈»¿«««»«¿««¿»»»
ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Ó9˙ÙÒBz‰ ÔÓ ıa˜˙iLk ,CÎÈÙÏ . ≈««»»¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆
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ËÚÓ ¯˙BÈ B‡ ËÚÓ ˙BÁt B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL BÓk ˙‡f‰«…¿¿ƒ»¿«≈¿«
„Á‡ L„Á ÔÈÙÈÒBÓ -10‰LÏL ‰M‰ d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ…∆∆»¿ƒ»«»»¿»

˙¯aÚÓ ‰L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,L„Á ¯OÚ11È‡L . »»…∆¿ƒ«ƒ¿≈»»¿À∆∆∆ƒ
‰M‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡12CÎÂ CÎÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ∆¿»ƒ¿«»»¿≈»»…∆¿»¿»

ÌÈÓÈ13‰BÓ ‰z‡ ÌÈL„Á - ‰M‰ ÈL„ÁÏ :¯Ó‡pL , »ƒ∆∆¡«¿»¿≈«»»√»ƒ«»∆
ÌÈÓÈ ‰BÓ ‰z‡ È‡Â ,‰LÏ14. ¿»»¿ƒ«»∆»ƒ

ניסן"8) בחודש שיהא תקופה של אביב "שמור כלומר
ה"א. פ"ד, להלן רבינו כתב וכן יג:), המספר 9)(סנהדרין

שעות, ועשרים ואחת ימים, "עשרה שם): (להלן המדויק
חלקים". וארבעה בן 10)ומאתים שמעון רבן כדעת

(ולא  חודש הוא השנה שעיבור יט:). השנה (ראש גמליאל
"רצה  כלומר יום"), "שלושים שאמר שם, תנאֿקמא כדעת
הי"ז: פ"ד להלן רבינו כתב וכן שלשים". רצה חודש,
רב  וכדעת חסר", או מלא להוסיפו לביתֿדין "שהרשות

שם. שנקראת 11)פפא עובר, לה שנוסף אשה דוגמת
ושנה.12)"מעוברת". שנה עשר 13)כל לאחד "קרוב

או  לשתים אחת נוסף אחד חודש במקום כנ"ל, יום",
שנים. א.14)לשלוש ה, מגילה

.âL„Á ÏÎa ˙¯zÒ ‰·l‰15ÈL BÓk ˙È‡¯ dÈ‡Â «¿»»ƒ¿∆∆¿»…∆¿≈»ƒ¿≈¿¿≈
ÌÈÓÈ16˙BÁt B‡ ,17ËÚÓ ¯˙BÈ B‡18„Á‡ ÌBÈ BÓk ; »ƒ»≈¿«¿∆»

LÓMa ˜a„zL Ì„˜19„Á‡ ÌBÈ BÓÎe ,L„Á‰ ÛBÒa …∆∆ƒ¿««∆∆¿«…∆¿∆»
·¯Úna ‰‡¯˙Â LÓMa ˜a„zL ¯Á‡20ÏÈÏ·e .·¯Úa ««∆ƒ¿««∆∆¿≈»∆««¬»»∆∆¿≈

,L„Á‰ ˙lÁz ‡e‰ - ‰¯zÒpL ¯Á‡ ·¯Úna ‰‡¯zL∆≈»∆««¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ««…∆
‰‡¯È Ì‡Â ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBi‰ B˙B‡Ó ÔÈBÓeƒ≈«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆
,L„Á‰ L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ÌÈLÏL ÏÈÏ Á¯i‰«»≈«≈¿ƒƒ¿∆¿ƒ…«…∆
„Á‡ ÌBÈ L„Á‰ L‡¯ ‰È‰È - ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈»∆ƒ¿∆…«…∆∆»
ÔÈ‡Â .¯·ÚL L„ÁÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ≈…∆∆»«¿≈

Á¯iÏ ÔÈ˜˜Ê21ÔÈa ‰‡¯pL ÔÈa ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ƒ¿»ƒ«»≈«¿≈∆»¿ƒ≈∆ƒ¿»≈
ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰·Ï L„Á EÏ ÔÈ‡L ;‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»∆≈¿…∆¿»»≈«¿ƒ

ÌBÈ22.

מן 15) אורה מקבלת והיא כדור, צורת לה יש הלבנה
הלבנה, של המואר השטח בגודל השינויים מכאן השמש.
השמש  שבו המצב השמש. כלפי הלבנה במצב המותנה
למטה  זו מכוונות הארץ, של האחד מעבר נמצאות והלבנה
הירח  השמש. עם הלבנה התקבצות נקרא אחד, קו על מזו
הירח  של המואר הצד השמש. ובין הארץ בין אז נמצא
לפני  אחד יום לארץ. - מואר הבלתי והצד לשמש, מופנה

הלבנה של הצר האור פס אין נראה,‰˘È‰ההתקבצות,
אי  - ההתקבצות אחר אחד ויום מאד, קטן שהוא הפס מפני ן

הלבנה אור של הסיבה.‰Á„˘‰הצר מאותה - נראה
נסתרת 16) שעות וארבע עשרים נחמן: רב בשם זירא רבי

שעותיה  בשש הישנה הלבנה נסתרת בבל לאנשי הלבנה.
הראשונות; השעות עשרה בשמונה - והחדשה האחרונות,
השעות  עשרה בשמונה הישנה - ארץֿישאל לאנשי
השנה  (ראש הראשונות השעות בשש והחדשה האחרונות,
שלה  האור שקו מכיון נראית, הלבנה אין אלה בשעות כ:).
(רוב  כלל בדרך ימים" "שני על מדבר הרמב"ם מדי. קטן
- שעות" וארבע "עשרים על מדבר והתלמוד המקרים),

(לחםֿמשנה). יותר 17)מינימום נראית היא זך כשהאויר
חסירה 18)מוקדם. קושטא, בדפוס וכן ר"מ, רומי בדפוס

"מעט". כמבואר 19)המילה השמש, עם שתתקבץ
טו. תמיד 20)בהערה נמצאת חידושה, לאחר הלבנה

הירח.21)במערב. את לראות צורך בין 22)אין הזמן
השניה  ההתקבצות עד והירח השמש של אחת התקבצות
ארבעים  שעות, עשרה שתים יום, ותשעה עשרים הוא
שלושים  שבליל הוודאות מכאן אחד. וחלק דקות וארבע

החדש. החודש התחיל כבר ואחד

.ãÏÈÏa Á¯È ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰È‰iL L„Á…∆∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆»≈«¿≈
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â ;¯ÒÁ L„Á ‡¯˜ - ÌÈLÏL23, ¿ƒƒ¿»…∆»≈¿ƒ…≈»∆«»≈«

L„Á ‡¯˜ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆«…∆∆»«¿ƒƒ¿»…∆
¯aÚÓ24ÏÈÏa ‰‡¯iL Á¯ÈÂ .‡ÏÓ L„Á ‡¯˜Â , ¿À»¿ƒ¿»…∆»≈¿»≈«∆≈»∆¿≈

BpÓÊa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈLÏL25Ì‡Â ; ¿ƒ«ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLÏL ÏÈÏa ‰‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ‰‡¯ƒ¿»¿≈∆»¿ƒ¿…ƒ¿»¿≈¿ƒ

B¯eaÚ ÏÈÏa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜ ‡e‰ -26. ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»¿≈ƒ

שלושים 23) בליל החדש החודש יתחיל אז שלושים. בליל
שעבר.24)ואחד. לחודש היום תוספת ראש 25)בגלל

א. כה, שם.26)השנה ר"ה

.äÌ„‡ ÏÎÏ ‰¯eÒÓ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔÈ‡27˙aL BÓk ≈¿ƒ««»≈«¿»¿»»»¿««
˙ÈL‡¯a28ÈÚÈ·Ma ˙·BLÂ ‰ML ‰BÓ „Á‡ ÏkL ,29; ¿≈ƒ∆»∆»∆ƒ»¿≈«¿ƒƒ

˙Èa e‰eLc˜iL „Ú ,¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈc ˙È·Ï ‡l‡∆»¿≈ƒ«»»»«∆¿«¿≈
ÔÈc30‰È‰iL ‡e‰ - L„Á L‡¯ ÌBi‰ B˙B‡ eÚa˜ÈÂ ƒ¿ƒ¿¿«……∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡pL ;L„Á L‡¯31BÊ ˙e„Ú - ……∆∆∆¡««…∆«∆»∆≈
.ÌÎÏ ‰¯eÒÓ ‰È‰zƒ¿∆¿»»∆

ולעשות 27) ראשֿחודש לקבוע רשאי אדם כל אין כלומר,
ראייתו פי על השבתות,Â‰.(28‡המועדים לכל הכוונה

המועדים  גם כי טעות, למנוע כדי באה "בראשית" וההוספה
"שבת". הכ"ב].29)נקראים שבת מהל' בפ"ב [ראה

צריכה 30) אין בראשית שבת ב"ד, קידוש צריכין ה' "מועדי
לשם  החודש את מקדשים כלומר עח:), (נדרים ב"ד" קידוש
כדי  בשבוע, ראשון יום מקדשים אין אבל המועדים, קביעת

השביעי. ביום שבת מיותרת,31)לעשות "לכם" המילה
מסורה תהא זו ש"עדות באה קבלת ÌÎÏוללמד כלומר ,"

ל  מסורים החודש וקידוש ראיה כגון È·Â˘Áעדי בלבד, הדור
משה  אל ה' "ויאמר הקודם בפסוק הנזכרים ואהרן, משה

כב.). השנה (ראש אהרן" ואל

.å˙BBaLÁa ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa32ÌÈ·MÁnL C¯„k ≈ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿∆∆∆¿«¿ƒ
ÌÈÈ‚ËˆÈ‡‰33ÌÈ·ÎBk‰ ˙BÓB˜Ó ÔÈÚ„BiL ,34 »ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»ƒ

ÌÎÏ‰Óe35ÌÈ˜c˜„Óe ÌÈ¯˜BÁÂ ,36Ì‡ eÚ„iL „Ú , «¬»»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«∆≈¿ƒ
B‡ ,ÌÈLÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆≈¿ƒ
ÔÈ·LBÈ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡L eÚ„È Ì‡ .¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ»¿∆∆¿»∆≈»∆¿ƒ

Óe.ÌÈLÏL ÌBÈ ‡e‰L ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆ¿«ƒ¿≈ƒ»«À∆¿ƒ
‰ÎÏ‰k Ìe¯˜ÁÂ ÌeL¯„e ,ÌÈ„Ú e‡a Ì‡37eÓ‡Â ƒ»≈ƒ¿»«¬»«¬»»¿∆∆¿

Ì‰È¯·c38e‡a ‡ÏÂ ,‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¿…»
ÌÈLÏL ÔÈÓÈÏLÓ - ÌÈ„Ú39Ì‡Â .¯aÚÓ L„Á ‰È‰ÈÂ , ≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆…∆¿À»¿ƒ

ÌBÈ ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡ È‡L ÔBaLÁa eÚ„È»¿¿∆¿∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈¿ƒ
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ÔÈÚ„BÈ - ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆÓ ÔÈ‡Â ÌÈLÏL¿ƒ¿≈¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ
¯˜L È„Ú Ô‰L È‡cÂa40‰·Ï ˙eÓc Ì‰Ï ˙‡¯pL B‡ , ¿««∆≈≈≈∆∆∆ƒ¿»»∆¿¿»»

ÌÈ·Ú‰ ÔÓ41.˙È‡ce‰ ‰·l‰ dÈ‡Â ƒ∆»ƒ¿≈»«¿»»««»ƒ

ב.32) כ, בכוכבים.33)עיי"ש קרובים 34)החוזים יש
מהם. רחוקים ויש ולארץ, של 35)לשמש ההקפה מסלול

הרחוקים  הכוכבים ממסלול יותר קטן לשמש, הקרובים
במשנה 37)בחשבון.36)יותר. מובאים החקירה פרטי

ה"ד. פ"ב, להלן ועי' ב. כג, השנה עלֿידי 38)ראש
הביתֿדין. לחשבון שיצא.39)התאמה לחודש

ב.40) כג, השנה נתקשרו 41)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
ונראית בעבים כה.).„ÂÓ˙שמים השנה (ראש לבנה..."

.æe·MÁiL ,ÔÈc ˙Èa ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»«≈ƒ∆¿«¿
˙‡ eL¯„iLÂ ,‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ≈»∆«»≈«…≈»∆¿∆ƒ¿¿∆

ÌÈ„Ú‰42L„Á‰ ˙‡ eLc˜iL „Ú43eÁÏLÈÂ , »≈ƒ«∆¿«¿∆«…∆¿ƒ¿¿
eÚÈ„BÈÂ44,L„Á L‡¯ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a ÌÚ‰ ¯‡L ¿ƒ¿»»»¿≈∆……∆

˙B„ÚBn‰ Ô‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„iL È„k45:¯Ó‡pL ; ¿≈∆≈¿¿≈∆≈«¬∆∆¡«
˙‡ z¯ÓLÂ :¯Ó‡Â ,L„˜ È‡¯˜Ó Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡¬∆ƒ¿¿…»ƒ¿»≈…∆¿∆¡«¿»«¿»∆

‰wÁ‰46.d„ÚBÓÏ ˙‡f‰ «À»«…¿¬»

לפני 42) הלבנה, את ראית כיצד (=לעד): לו "ואומרים
להלן  וראה כג:). השנה (ראש החמה..." לאחר או החמה

ח. והערה ה"ב, -43)פ"ב לכם" הזה "החודש כתוב
תפקיד  כלומר כב.), (ר"ה לכם" מסורה תהא זו "עדות

העדים דברי אמיתות את לברר הוא הדרכים,·ÏÎביתֿדין
העדים. חקירת עלֿידי וגם החשבון עלֿפי "על 44)גם
יח.). (ר"ה יוצאין..." השלוחין חדשים "על 45)ששה

תשרי  ועל השנה, ראש מפני אלול על - הפסח מפני ניסן
(שם). המועדות" תקנת שאמר:46)מפני עקיבא כרבי

הביאה  וכן לו:). (מנחות פסח לענין נאמרה זו חוקה
[ובפ"ד  המכילתא בשם קנג מצוה המצוות' ב'ספר הרמב"ם

וצ"ע]. תפילין, לענין הביאה ה"י, תפילין מהל'

.çÌÈL ÔÈ¯aÚÓe ÌÈL„Á ÔÈÚ·B˜Â ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿¿ƒ√»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡47ˆz ÔBivÓ Èk :¯Ó‡pL ,,‰¯B˙ ‡ ∆»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒƒ≈≈»
ÌÈÏLe¯ÈÓ '‰ ¯·„e48,‰ÓÎÁa ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ»»ƒ¿ƒ»»»»»¿»¿»

ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a CÓÒÂ¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈¿»»¿»»∆¿…ƒƒ«
ÌÈL„Á Ú·B˜Â ·MÁÓ ‰Ê È¯‰ - B˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿¬≈∆¿«≈¿≈«√»ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL ¯aÚÓe49‰OÚpL BÏ Ú„B Ì‡Â . ¿«≈»ƒ¿»»»∆¿ƒ«∆«¬»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙BÓk ÏB„b Ì„‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈»»»¿¿≈»ƒ«
‰ˆeÁa ¯aÚÏe Úa˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÏB„b»ƒ∆¬≈∆»ƒ¿…«¿«≈¿»

ı¯‡Ï50ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯aÚÂ Ú·˜Â ¯·Ú Ì‡Â ;51. »»∆¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈…»»¿

יהושע,47) רבי אחי בן חנינא על הסיפור מן יוצא זה כל
בו  ומיחו לארץ, בחוץ חדשים וקובע שנים מעבר שהיה

סג.). (ברכות ב.48)חכמים סג, רבי 49)שם עשה כן
סג.). (שם כך,50)עקיבא היה חנינא ברבי המעשה גם

ובינתיים  ישראל, בארץ כמותו הניח לא לגולה שכשירד
כמוהו  בחכמה גדולים כלומר תיישים", הגדיים "נעשו

שם.51)(שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החודש,1) בקידוש להעיד הכשרים הם מי רבינו בו ביאר

ונסתיים  העדים. מקבלים כיצד בזה, הבייתוסים קלקול
ובטעות. בשוגג החודש קידוש בדין הפרק

.à,ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÈL ‡l‡ L„Á‰ ˙e„ÚÏ ¯Lk ÔÈ‡≈»≈¿≈«…∆∆»¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
¯·„Â ¯·c ÏÎa „ÈÚ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰2ÌÈL Ï·‡ ; »¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿»»¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ3.ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,˙e„Ú ÈÏeÒt ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - «¬»ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈≈¿≈¿ƒƒ
;„ÈÚ‰Ï ÔÈc ˙È·Ï eÎÏÈ - Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L B·e ·‡»¿∆»∆«»≈«≈¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÈ·B¯˜a ‰¯Lk L„Á‰ ˙e„ÚL ÈtÓ ‡Ï4‡l‡ , …ƒ¿≈∆≈«…∆¿≈»ƒ¿ƒ∆»
ÔÏÊ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆnÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈∆»≈∆»ƒ¿≈∆«¿»

˙eÏÒt‰ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5¯Á‡ ÌÚ ÈM‰ Û¯ËˆÈ - ¿«≈ƒ¿»««¿»ƒ¿»≈«≈ƒƒ«≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt‰ ÏÎÂ .e„ÈÚÈÂ6ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ««

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Lk ‡e‰L Èt7L„Á‰ ˙e„ÚÏ ÏeÒt -8. ƒ∆»≈ƒ«»»¿≈«…∆

ומפריחי 2) בקוביא משחק כגון מדרבנן, פסולים להוציא
אשה  על להעיד כגון מסוימים, במקרים שכשרים יונים,

כשרים אינם אבל בעלה, Â„·¯שמת ¯·„ ÏÎ· הם ולפיכך .
כב.). (ר"ה החודש בקידוש שמכרו 3)פסולים גויים

דבר  בכל ודינם עבדות, לשם וטבלו ומלו לישראל, עצמם
וה"ד. ה"ב עדות מהל' פ"ט רמב"ם ועי' אשה. כמו

ופסק 4) (שם), שמעון ורבי יוסי ורבי תנאֿקמא מחלוקת
החודש. לעדות פסולים שקרובים יוסי, וכרבי כת"ק

שחייבים 5) עבירה שעבר מי כל וכן התורה, מן פסול גזלן
וה"ד). ה"ג עדות מהל' פ"י (רמב"ם התורה מן מלקות עליה

(ר"ה 7)מדרבנן.6) יונים ומפריחי בקוביא המשחק כגון
אף 8)כב.). לה, כשרה האשה שאין עדות כל הכלל: "זה

פסולה  שאשה ומכיוון (שם), לה" כשרים אינן לעדות הן
החודש. לעדות פסולים דרבנן פסולי אף החודש,

.áL„Á‰ ˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc9elÙ‡L ; ƒ»∆≈¿«¿¿ƒ¿≈«…∆∆¬ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ L„Á‰ ˙‡ eLcƒ̃¿∆«…∆«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ

Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e„Úa10‰BL‡¯a eÈ‰ CÎÈÙÏ .11 ¿≈¬≈∆¿À»¿ƒ»»»ƒ»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÏkÓ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó12ÏkL , ¿«¿ƒ≈«…∆ƒ»»»ƒƒ¿»≈∆»

˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ï‡¯OÈ13.ÏeÒt ‰fL EÏ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿∆¿««¿«∆ƒ»«¿∆∆»
ÌÈÒBzÈa‰ eÏ˜ÏwMÓ14„ÈÚ‰Ï ÌÈL‡ ÔÈ¯ÎBO eÈ‰Â , ƒ∆ƒ¿¿««¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ
e‡¯ ‡Ï Ì‰Â ,e‡¯L15eÈ˜˙‰ ,16ÔÈc ˙Èa eÏa˜È ‡lL ∆»¿≈…»ƒ¿ƒ∆…¿«¿≈ƒ

Ô˙B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÈknL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú≈«…∆∆»≈≈ƒ∆«ƒƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Lk Ì‰L17˙e„Úa ÌÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯Bc eÈ‰iLÂ ,18. ∆≈¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»≈

הלבנה.9) את ראו מקום ובאיזה שעה באיזו אותם לשאול
האלה  השאלות כל שהרי תורה, מדין צורך אין זה בדבר
(הל' להזימה" יכול שאתה "עדות לעשותם אלא באות אינן

ה" פ"ב, עדות עדות אינה להזמה ראויה שאינה עדות וכל ה)
עדותם  אותם, יזימו אם אפילו וכאן ה"ט), פ"ב רוצח, (הל'
לבאר  הרמב"ם שממשיך כמו מקודש, והחודש קיימת
לדרוש  שמצותֿעשה ה"ז, פ"א למעלה (וראה זו בהלכה
וראה  וכו', החמה לפני אם הלבנה, את ראו היאך אותם

דלהלן. בהערה וראה כאן). 'ירושלמי'10)לחםֿמשנה
 ֿ זוממין העדים נמצאו ואחרֿכך "קידשוהו ה"א: פ"ג, ר"ה
הנח). ד"ה 'תוספות' כא: כתובות (וראה מקודש" זה הרי
בזמנו  החודש את "קידשו ה"א: פ"ב, ר"ה, בתוספתא וכ"ה
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היאך  להם ואמרו אחרים עדים (שבאו זוממין עדים ונמצאו
אחר) במקום הייתם עמנו זמן באותו והלא כן, מעידים אתם
את  ב"ד קידשו שאם ה"י, להלן וראה מקודש". זה הרי

מקודש. זה הרי - מוטעין והיו שקלקלו 11)החודש לפני
אותו.12)הבייתוסים. הכירו לא אם אףֿעלֿפי 13)אף

אותו. מכירים של 14)שאין חבריהם ביתוס, תלמידי
במשנה  בכת"י וכ"ה "המינים", רומי: [ובדפוס הצדוקים
כי  ויתכן שם, הישיבה אב נתן, רבינו ובפירוש כב. ר"ה

הצנזורה]. ע"י נשתנה שלנו להטעות 15)בדפוסים כדי
מאות  בארבע אדם בני שני שכרו אחת, ופעם החכמים. את
ופירש  כב:). (ר"ה הלבנה בראיית שקר עדות שיעידו זוז,
בזמנו. נראה לא והירח בשבת, אדר ל' אז שחל רש"י
כדי  שבת, בליל הירח את שראו שיעידו הצדוקים, ושכרום
דעתם  לחזק בשבוע, ראשון ביום תהיה העומר שהנפת
יא), כג, (ויקרא יניפנו" השבת "ממחרת הפסוק בפירוש

ממחרת חז"ל,‰˘·˙שהכוונה לדעת בניגוד ממש,
וסו.). סה. מנחות (ראה ראשון יוםֿטוב למחרת שהכוונה

כב.).16) (ר"ה שעה,18)שם.17)חכמינו באיזו
הוא  [והמקור שקר. עדי בפני כתריס וכו' מקום ובאיזה
ולפי  אותם, לחקור שצריך הרי העדים", "נחקרו כה: בר"ה

היא]. חכמים שתקנת כרחנו על - הנ"ל הירושלמי דברי

.âCÎÈÙÏ19‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙ ¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈ƒ
da ‰‡¯pL ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈÁlLÓ ,Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L∆»∆«»≈«¿«¿ƒ«¿≈»ƒ∆ƒ¿»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÌÚ20Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ,21 ƒ»≈ƒ∆»≈ƒ¬≈ƒ∆¿«ƒ»
¯Á‡Â ,Ì‰ ÌÈ¯Lk el‡L Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒƒƒ»∆≈¿≈ƒ≈¿««

.Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó Ck»¿«¿ƒ≈∆

בלבד.19) ממכירים עדות לקבל שתיקנו מכיון
"משלחין20) כתוב: כב. ר"ה זוג ‡Á¯במשנה דהיינו עמו",

ע' (צוקרמנדל בתוספתא וכ"ה כב:). (שם עדים שני - אחר
"משלחין (210ÂÈ„Ú ר"ה) הירושלמי לדעת בניגוד עמו",

ש" כיון ממש, אחד עד היינו ש"אחר" ה"א) היה ·„ÔÈפ"ב
והן  עדים, צריכין שיהו אמרו והן עדים, צריכין יהו שלא

נאמן". אחד אותם 21)אמרו שמכירים עליהם מעידים
להעיד. וכזכאים ככשרים

.ãÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa22ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L ÌÈÎ¯ca ≈ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒƒ
,‰Ê L„Áa ‰‡¯zLk ,‰·l‰ ÔÈÚ„BÈÂ ,Ì‰a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»∆¿¿ƒ«¿»»¿∆≈»∆¿…∆∆

dÓB¯„a B‡ LÓM‰ ÔBÙˆa ‰È‰z Ì‡23‰È‰z Ì‡Â , ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‰¯ˆ˜ B‡ ‰·Á¯24‰È¯˜ ÈL‡¯ eÈ‰È ÔÎÈ‰Ïe , ¿»»¿»»¿≈»ƒ¿»≈«¿∆»

ÔÈËB25Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLÎe ;26: ƒ¿∆»»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eÈ‰ ÔÎÈ‰Ï ?ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa - d˙B‡ Ì˙È‡¯ „ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿»¿»¿≈»»

?˙BËB ‰È¯˜27˙i‡¯a ‰‰B·‚ ‰˙È‰ ‰nk «¿∆»«»»¿»¿»ƒ¿ƒ«
?ÌÎÈÈÚ28Ì‰È¯·c e‡ˆÓ Ì‡ ?‰·Á¯ ‰˙È‰ ‰nÎÂ ≈≈∆¿«»»¿»¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆
ÔÈeÎÓ29Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÔBaLÁa Ú„BpM ‰ÓÏ30, ¿À»ƒ¿«∆»¿∆¿¿«¿ƒ»

.Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈¿«¿ƒ»

ה"ו.22) פ"א למעלה מן 23)ראה מתרחקת הלבנה
דרום. לצד ופעם צפון לצד פעם קו 24)השמש רוחב

לשמש  לקרבתה בהתאם משתנה הלבנה, חרמש של האור
ממנה. לריחוקה האור 25)או קרני נוטים יהיו צד לאיזה

דרום. לצד או צפון לצד הלבנה, כג,26)של השנה ראש
ובפירוש 27)ב. הרע"ב בפירוש שם ועיין שם. ר"ה

להרמב"ם. ראות 28)המשניות לפי האופק מן גבוהה
עלֿפי 30)מתאימים.29)העין. החודש את ומקדשים

.‰¯‡È‰עדי

.äÌÈna e‰eÈ‡¯ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡31ÌÈ·Úa B‡32B‡ »¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ
˙ÈLLÚa33B˙ˆ˜Óe ÚÈ˜¯a B˙ˆ˜Ó e‡¯L B‡ , «¬»ƒ∆»ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿»

ÌÈ·Úa34ÌÈna B‡35˙ÈLLÚa B‡36‰i‡¯ BÊ ÔÈ‡ -37, ∆»ƒ««ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ»
ÂÈ˙È‡¯ :„Á‡ ¯Ó‡ .˙‡Ê ‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ»…»«∆»¿ƒƒ

dB·b38ÈÈÚa39BÓk40BÓk :ÈM‰ ¯Ó‡Â ,˙BÓB˜ ÈzL »«¿≈«¿¿≈¿»««≈ƒ¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ - dB·‚ ‰È‰ ˙BÓB˜ LÏL41:„Á‡‰ ¯Ó‡ . »»»»«ƒ¿»¿ƒ»«»∆»

ÔÈ‡ - LÓÁ BÓk :¯Ó‡ ÈM‰Â ,˙BÓB˜ LÏL BÓk¿»¿«≈ƒ»«¿»≈≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ42„ÈÚiL ÈL ÌÚ Ì‰Ó „Á‡ Û¯ËˆÓe ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈∆»≈∆ƒ≈ƒ∆»ƒ

B˙BÓk43Ô‰ÈÈa ‰È‰È B‡ ,˙Á‡ ‰ÓB˜44. ¿ƒ¿∆≈≈∆»∆»

הירח.31) של בבואה במעין או מבעד 32)בנהר מאיר
שלו.33)לעננים. בבואה ראינו שקופה, זכוכית במנורת

ומקצתו 34) ברקיע, נראה הירח של הדק החרמש מקצת
לעננים. ומקצתו 35)מבעד ברקיע, הדק החרמש מקצת

בעששית.36)במים. ומקצתו ברקיע, הדק החרמש מקצת
את37) אלא ממש הלבנה את ראה לא במים „ÂÓ˙‰שהרי

ראיה  אינה - העננים דרך אותה כשראה וגם בעששית, או
הארץ.38)ממש. עיני.39)מן ראות בערך.40)לפי
לטעות.41) אפשר לשלוש, קומות שתי עד 42)שבין כי

טועה. אדם אין כך אמרו:43)כדי כד. השנה בראש
רבא: פירש מח. ובשבועות אחרת", לעדות ‰Â‡"מצטרפין

¯Á‡Âשל אחרת לעדות ÂÁ„˘מצטרפין יבוא ¯‡˘ שאם ,"
זה, את זה המכחישים השנים מן אחד כמו ויעיד אחר עד
את  ונקבל האחד, נגד עדים שני של כת יהוו אלה שני הרי

החדשה. הכת ביניהם,44)עדות אחת קומה של הבדל
אומר  וזה קומות, שתי כמו בעיני גבוה ראיתיו אומר: שזה

קומות. שלוש כמו -

.åBa eBa˙‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ek ‡Ïa e‰eÈ‡¯ :e¯Ó‡»¿¿ƒ¿…«»»¿≈»∆ƒ¿«¿
‰eÈ‡¯ ‡Ï ·eL „ÈÚ‰Ï B˙B‡¯Ï eek˙ÂBÊ ÔÈ‡ - e ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿»ƒ…¿ƒ≈

‰ÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,˙e„Ú45e¯M˜˙ ÌÈ·Ú ‡nL ;46 ≈¿≈¿«¿ƒ»∆»∆»»ƒƒ¿«¿
Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÏÎÂ ,‰·lk e‡¯Â47:ÌÈ„Ú e¯Ó‡ . ¿ƒ¿«¿»»¿»¿»¿»∆»¿≈ƒ

Ì„˜ ,Á¯ÊÓa ˙È¯ÁL ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa e‰eÈ‡¿̄ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»…∆
LÓM‰ ‰ÏÚzL48ÏÈÏa ·¯ÚÓa ˙È·¯Ú e‰eÈ‡¯e , ∆«¬∆«∆∆¿ƒ«¿ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈLÏL49ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ -50‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Óe , ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
e¯Ó‡L ‰i‡¯‰ Ï·‡ ;BpÓÊa e‰e‡¯ È¯‰L ,BÊ∆¬≈»ƒ¿«¬»»¿ƒ»∆»¿
e‡ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯ÁLa e‰e‡¯L∆»¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ»∆≈»
Ì‰ ÌÈ·Ú‰L Úe„È·e ,˙È¯ÁL ˙i‡¯Ï ÔÈ‡¯Á‡«¬»ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¿»«∆∆»ƒ≈

‰·lk Ì‰Ï ‰‡¯Â e¯M˜˙pL51e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»∆«¿»»¿≈ƒ»
BpÓÊa52B¯eaÚ ÏÈÏ·e ,53el‡ È¯‰ - ‰‡¯ ‡Ï ƒ¿«¿≈ƒ…ƒ¿»¬≈≈
ÔÈÓ‡54ÏÈÏ ˙i‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ; ∆¡»ƒ∆≈»«¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈

.„·Ïa ÌÈLÏL¿ƒƒ¿«

א.45) כד, השנה נתקשרו 46)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
כי  כה.). השנה (ראש הלבנה" דמות ונראית בעבים, שמים
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כ  להראות עלולים - השמש מקרני המוקרנים לבנה.עננים
לראותו.47) התכוונו כששוב ראוהו לא כך משום
החמה.48) את מקדים הוא שאז המולד, לפני הירח וזה
פ"א,49) למעלה (ראה במערב תמיד הירח המולד, אחרי

גמליאל 50)ה"ג). ורבן נורי בן יוחנן רבי מחלוקת זוהי
שם). המשניות' ('פירוש גמליאל כרבן רבינו ופסק (שם).

השמש.51) קרני שלושים.52)בגלל בליל 53)בליל
ואחד. ורבן 54)שלושים הרכינס בן דוסא רבי מחלוקת

גמליאל. כרבן ופסק (שם). גמליאל

.æ?L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk55Èe‡¯L ÈÓ Ïk ≈«¿«¿ƒ≈«…∆»ƒ∆»
„ÈÚ‰Ï56ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡a ,Á¯i‰ ˙‡ ‰‡¯L , ¿»ƒ∆»»∆«»≈«»¿≈ƒ≈ƒ

„Á‡ ÌB˜ÓÏ Ôlk Ô˙B‡ ÌÈÒÈÎÓ57Ô‰Ï ÔÈOBÚÂ , «¿ƒƒ»À»¿»∆»¿ƒ»∆
‚eÊÂ .‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌÚ‰ eÈ‰iL È„k ,˙BÏB„b ˙BcÚÒ58 ¿À¿¿≈∆ƒ¿»»¿ƒƒ»¿

ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔBL‡¯ ‡aL59˙B˜È„aa ∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
e¯Ó‡L60ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ .61B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ62. ∆»«¿«¿ƒƒ∆«»¿¬ƒ

.B¯·Á ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ - ÔBaLÁÏ ÌÈeÎÓ ÂÈ¯·c e‡ˆÓƒ¿¿¿»»¿À»ƒ«∆¿«¿ƒƒ∆¬≈
ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ63Ïk ¯‡Le .˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈»«∆∆¿»»

ÌÈ¯·„ ÈL‡¯ Ì˙B‡ ÔÈÏ‡BL ˙B‚ef‰64ÌÈÎÈ¯vL ‡Ï ; «¬ƒ»»≈¿»ƒ…∆¿ƒƒ
Ì‰Ï65LÙ ÈÁÙa e‡ˆÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,66eÈ‰iL È„k , »∆∆»¿≈∆…≈¿¿«≈∆∆¿≈∆ƒ¿

‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯67. ¿ƒƒ»

ב.55) כג, השנה ה"א.56)ראש לעיל ועי' א. כב, שם
נקראת,57) היתה יעזק ובית בירושלים, היתה גדולה "חצר

כג:). (שם מתכנסים" העדים כל עדים.58)ולשם
ה"ד.60)שם.59) שבהם.61)למעלה החשוב
הלבנה.62) ראיית פרטי לאלו.63)על אלו מתאימים
הדברים.64) לפרטי להכנס אחד 65)מבלי זוג עדות כי

ביתֿדין. עלֿידי החודש לקידוש מלשון 66)מספיקה
על  מאוכזבים כלומר נפש". "מפח כ), יא, (איוב הכתוב

לחינם. עצמם אותם,67)שהטריחו ישאלו לא שאם
מלבוא. יחדלו

.çÔÈc ˙Èa L‡¯ ,˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL ¯Á‡ ,Ck ¯Á‡Â¿««»««∆ƒ¿«≈»≈…≈ƒ
!Lc˜Ó :¯ÓB‡68!Lc˜Ó :ÂÈ¯Á‡ ÌÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ≈¿À»¿»»»ƒ«¬»¿À»

!Lc˜Ó69‰LÏLa ‡l‡ L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â70, ¿À»¿≈¿«¿ƒ∆«…∆∆»ƒ¿»
‰LÏLa ‡l‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â71‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆»

BpÓÊa ‰‡¯pL L„Á72ÌBia ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .73; …∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»«
Lc˜Ó BÈ‡ - ‰ÏÈla e‰eLc˜ Ì‡Â74e‰e‡¯ elÙ‡Â . ¿ƒƒ¿««¿»≈¿À»«¬ƒ»

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿…»¿≈ƒ¿À»
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL „Ú75e¯˜ÁpL B‡ , «∆»¿»≈∆»¿ƒ∆∆¿¿

„Ú 'Lc˜Ó' ¯ÓBÏ ÔÈc ˙Èa e˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»«
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL76,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆»¿»≈∆»¿ƒ≈¿«¿ƒ

L„Á‰ ‰È‰ÈÂ77ÏÂ ,¯aÚÓ‡l‡ L„Á L‡¯ ‰È‰È ‡ ¿ƒ¿∆«…∆¿À»¿…ƒ¿∆……∆∆»
ÏÈÏa ˙È‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ∆»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿≈
e¯Ó‡L ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,˙Ú·B˜ ‰i‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÌÈLÏL¿ƒ∆≈»¿ƒ»««∆»≈ƒ∆»¿

ÔÈÚ·BwL Ì‰ 'Lc˜Ó'78. ¿À»≈∆¿ƒ

מן 68) זה דין לומדים שם ובגמרא א. כד, ר"ה משנה,
"וידבר מד): כג, (ויקרא שהרי Ó˘‰הפסוק ה'", מועדי את
ביתֿדין. ראש היה רבינו מועדי 69)משה "אלה כתוב:

"אתם" ד'). פסוק (שם אותם" תקראו אשר קודש מקראי ה'
לעם  והכוונה "אּתם", לקרוא אפשר כן ועל ו', חסר ֶַכתוב
"מקראי", שכתוב ומכיון "מקודש". יקרא הוא שגם כולו,

צריכים רבים, שם).˘˙Èבלשון (גמרא קריאות
ו'תוספתא'70) י: (סנהדרין בשלשה" החודש... "קידוש

אֿב): יב, (שמות שנאמר משום הוא והטעם פ"ב). סנהדרין
הזה החודש אהרן... ואל משה אל ה' הרי ÌÎÏ"ויאמר ,"

שאין  בידינו וכלל אהרן), וגם משה (גם שנים שצריכים
והרי  אחד, עוד מוסיפים כן על זוגי), (מספר שקול ביתֿדין
שם). ו'תוספות' ב. כה, השנה (ראש שלושה כאן

רק 71) הוא ברֿסמך הירח, יתחדש אימתי החשבון,
י:). (סנהדרין שלושה עלֿידי בליל 72)כשנעשה

על  החולק צדוק ברבי אלעזר רבי דעת זוהי שלושים.
(שם). כמותו והלכה כד.), (ר"ה שנאמר 73)החכמים לפי

חגנו, ליום בכסא שופר בחודש "תקעו דֿה): פא, (תהלים
תקיעת  הוקשה יעקב". לאלקי משפט הוא לישראל חק כי
ביום  החודש קידוש אף ביום, משפט מה למשפט: שופר

כה:). שם).74)(ר"ה השנה, ראש וגמרא, משנה
שנראה 75) הדבר ונתפרסם ישראל, כל שראוהו ואףֿעלֿפי

שיקדשוהו  עד מקודש החודש אין שלושים, ביום הירח
שם). (ר"ה העדים 76)ביתֿדין שקבלת ואףֿעלֿפי

נתקיימה תהא ·ÌÂÈוחקירתם "מקודש" שאמירת אמרו לא ,
„ÔÈכמו ¯Ó‚ בלילה אפילו אותו שעושים ממונות, בדיני

רצו 78)שיצא.77)(שם). ואם ה"ה. פ"א למעלה ראה
(להלן  כן לעשות יכולים עדים, עלֿפי לקדשו מחר ביתֿדין

הט"ו). פ"ג

.è‰ÚLz ÌBÈ ÛBÒa ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa e‰e‡»̄≈ƒ«¿»¿ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ79ÌÈLÏL ÏÈÏ ·ÎBk ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ :80- ¿∆¿ƒƒ¬«ƒ…»»«≈¿ƒ

Ì‡Â ;‡e‰ ÌBÈ ÔÈ„ÚL ,Lc˜Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿À»∆¬«ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ÈL e‡ˆiL ¯Á‡ ÌÈLÏL ÏÈÏa e‰e‡¯81- »¿≈¿ƒ««∆»¿¿≈»ƒ

¯ÁÓÏ82e„ÈÚÈÂ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïˆ‡ ÔÈi„ ÈL ÔÈ·ÈLBÓ ¿»»ƒƒ¿≈«»ƒ≈∆∆»≈∆¿»ƒ
‰LÏM‰ e‰eLc˜ÈÂ ,‰LÏM‰ ÈÙa ÌÈM‰83. «¿«ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¿«¿»

תהיה 79) "לא - עדות מקבלת פחותה אינה ביתֿדין ראיית
אבל  במקומה, באה היא כן ועל מראיה", גדולה שמיעה
אינה  ביתֿדין ראיית כן ביום, אלא אינה עדות שקבלת כשם
בסוף  ביתֿדין ראוהו אם כן על ביום, היא אם אלא מועילה

ÌÂÈראוהו אם אבל מקדשים, ביתֿדין ועשרים, ·ÏÈÏתשעה
על מקדשים אין קבלת ¯‡È‰שלושים, סמך על אלא זו,

כה:). ר"ה וגמרא, (משנה למחרת מגיהים 80)עדות יש
יצא לא עדיין (רלב"ח,‡Ï‡"אם שלושים" ליל אחד כוכב

לה.): (שבת אמרו שהרי הרמב"ם), על קובץ' 'ספר ועי'
בין  - שנים יום, - אחד כוכב שמואל: אמר יהודה רב "אמר
ובדפוס  ר"מ רומי [ובדפוס לילה". - שלשה השמשות,

ב  כוכב יצא לא עדיין "אם הגירסא: (במקום ÏÈÏקושטא,
שצ"ל: ונראה הפירוש. בעל העתיק וכן שלשים", "ליל")

שלשים"]. ליל שני) (=כוכב ב בין 81)"כוכב - שנים כי
מחמירים, כן על כנ"ל. לילה וספק יום ספק השמשות,

לילה. כדין אותו ואין 82)ודנים מקדשים, אין בלילה כי
ראיה. אינה עדים, כקבלת ראיתם וגם עדים, מקבלים

ב.83) כה, השנה ראש
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.éÔÈ‚‚BL ÔÈa - L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa84ÔÈa , ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆≈¿ƒ≈
ÔÈÚËÓ85ÌÈÒe‡ ÔÈa ,86Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ -87ÔÈ·iÁÂ , À¿ƒ≈¬ƒ¬≈∆¿À»¿«»ƒ

ÏÚ Û‡ .Ba eLcwL ÌBi‰ ÏÚ ˙B„ÚBn‰ Ôw˙Ï Ïk‰«…¿«≈«¬««∆ƒ¿««
Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ·iÁ - eÚhL Ú„BÈ ‰fL Èt88ÔÈ‡L ; ƒ∆∆≈«∆»«»ƒ¿…¬≈∆∆≈

˙B„ÚBn‰ ¯ÓLÏ ‰evL ÈÓe ,Ì‰Ï ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰«»»»∆»»∆ƒ∆ƒ»ƒ¿…«¬
Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ‰eˆ ‡e‰ƒ»ƒ¿…¬≈∆∆∆¡«¬∆ƒ¿¿…»

.¯ÓB‚Â¿≈

מאליהם.84) ביתֿדין עדי 85)שטעו עלֿידי שהוטעו
המלך.86)שקר. בפקודת כתוב 87)כגון פעמים שלש

קורא  כן על כג), (ויקרא ו' חסר אתם" תקראו "אשר בתורה
אפילו  בביתֿדין, תלוי שהכל להדגיש, "אּתם" עקיבא ֶַרבי
אבל  כה.). (ר"ה מוטעין אפילו מזידין, אפילו שוגגין,

" - פ"י אמור העתיק ‡ÌÈÒÂבספרא וכן "מזידין". במקום "
ב'הגהות  וראה קנג. מצוה המצוות', ב'ספר רבינו

גמליאל 88)מיימוניות'. שרבן ידע, יהושע רבי שהרי
גמליאל  רבן על לסמוך שעליו לו, נאמר זאת ובכל הוטעה,

שם). (ר"ה

ה'תשע"ו  שבט ח' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושמקבלים 1) השבת את דוחה החודש שעדות בו נתבאר

יוצאים. השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם

.àÔÈ·e Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆ƒ»»≈≈∆≈
˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ CÏ‰Ó ÔÈc ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó»∆≈≈ƒ«¬««¿»»»
‡Ï - Ôk ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈÎÏB‰ -¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»≈≈∆»≈«≈…
¯·kL ,˙ÏÚBÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ¯Á‡ Ô˙e„Ú ÔÈ‡L ;eÎÏÈ≈¿∆≈≈»««¿ƒ∆∆∆¿»

L„Á‰ ¯aÚ˙2. ƒ¿«≈«…∆

בשאלות 2) אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי
ומשתדלים  בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים
מעובר", שמו ויצא הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית
תועלת  תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך

בעדותם.

.á˙È·Ï ÔÈÎÏB‰ el‡ È¯‰ - L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆¬≈≈¿ƒ¿≈
e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,˙aL ‰È‰ elÙ‡Â „ÈÚ‰Ï ÔÈcƒ¿»ƒ«¬ƒ»»«»∆∆¡«¬∆ƒ¿¿
˙‡ ‰ÁBc '„ÚBÓ' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,Ì„ÚBÓa Ì˙‡…»¿¬»¿»»∆∆¡«≈∆∆

˙aM‰3L„Á L‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ««»¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»«……∆
˙wz ÈtÓ ,„·Ïa È¯Lz L„Á L‡¯ ÏÚÂ ÔÒÈƒ»¿«……∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«»«

˙B„ÚBn‰4ÏÚ ÔÈÏlÁÓ - Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ·e . «¬ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»¿«¿ƒ«
,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎaL ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÈtÓ ,ÔlkÀ»ƒ¿≈»¿«»∆¿»……∆»…∆

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L5. ∆∆∆««»

והוא 3) במועדו", לי להקריב "תשמרו כתוב: התמיד בקרבן
בו  שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב

שבת. דוחה על 4)"במועדו" וסוכות. הכפורים יום פסח,
מפני  השבועות, חג בו שיש אףֿעלֿפי מחללים, אין סיון
ניסן  חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא
השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, חג ונקבע

מוסב 5) וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש קרבן על

.â˙‡ L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÔÈÏlÁnL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ»≈ƒ∆»∆«…∆∆
Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ÌÈ„Ú‰ Ô‰nÚ ÔÈÏlÁÓ Ck ,˙aM‰6 ««»»¿«¿ƒƒ»∆»≈ƒ∆¿«ƒ»
ÔÈ‡B¯‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a7. ¿≈ƒƒ…»≈ƒ«ƒƒ∆»ƒ

- „Á‡ „Ú ÔÈc ˙È·Ï Ô˙B‡ ÚÈ„BnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»∆∆ƒ«»¿≈ƒ≈∆»
˜ÙqÓ ÏlÁÓe Ô‰nÚ CÏB‰ ‰Ê È¯‰8‡ˆnÈ ‡nL , ¬≈∆≈ƒ»∆¿«≈ƒ»≈∆»ƒ»≈
.BnÚ Û¯ËˆÈÂ ¯Á‡«≈¿ƒ¿»≈ƒ

להעיד.6) וזכאים כשרים שהם עליהם ואף 7)המעידים
מותר  זאת בכל מדרבנן, אלא אינה הזאת העדות שכל פי על
בית  יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל
מכירים  שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין

להעיד 8)אותם. העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה
נהוראי  שר' שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו
שהיה  אףֿעלֿפי באושא, אחד עוד עם להצטרף לבדו הלך

ימצאנו. לא שמא ספק

.ã‰ÏBÁ ,˙aM‰ ÏÈÏa L„Á‰ ˙‡ ‰‡¯L ,„Ú‰ ‰È‰»»»≈∆»»∆«…∆¿≈««»∆
¯BÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ·Èk¯Ó -9‰hÓa elÙ‡Â ,10Ì‡Â . «¿ƒƒ««¬«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

C¯ca ·¯B‡ Ô‰Ï LÈ11ÈÏk Ô„Èa ÌÈ„Ú‰ ÔÈÁ˜BÏ - ≈»∆≈«∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈
ÔÈÊ12.˙BBÊÓ Ì„Èa ÌÈÁ˜BÏ - ‰˜BÁ¯ C¯c ‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ»»∆∆¿»¿ƒ¿»»¿

ÌLk :e¯Ó‡È ‡Ï - ÏkÏ ‰‡¯Â ÏB„b e‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆«………¿¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡ e‰e‡¯ eÁ‡ e‰eÈ‡¯L∆¿ƒ¬«¿»«≈ƒ¿≈»¿ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,L„Á‰ ‰‡¯iL ÈÓ Ïk ‡l‡ ;˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆««»∆»»ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿∆
˙Èa Ba Úe·wL ÌB˜n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ÈÂ ,„ÈÚ‰Ï Èe‡»̄¿»ƒ¿ƒ¿∆≈≈«»∆»«≈
˙‡ ÏlÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈcƒ«¿»»»ƒ¿»»»¿«≈∆

.„ÈÚ‰Ïe CÏÈÏÂ ˙aM‰««»¿≈≈¿»ƒ

על 9) משא להוציא ואסור כמשא הריהו שחולה אףֿעלֿפי
בשבת. במיטה 10)הבהמה חולה שהמוציא אףֿעלֿפי

מיתה. לעדי 11)חייב שארבו והבייתוסים הכותים כגון
החכמים. את להטעות כדי ועכבום, ֿ 12)החודש אףֿעל

הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש פי

.äÌBÈ ÏÎa L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆¿»
ÌÈLÏL13ÔÈa „Ú ‡B·lÓ ÌÈ„Ú‰ e‰zL ˙Á‡ ÌÚt . ¿ƒ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»«≈
ÌÈa¯Ú‰14Lc˜na eÏ˜Ï˜˙Â ,15;eOÚi ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ »«¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿…»¿««¬

e‡B·È ‡nL - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ‰ÏBÚ eOÚÈ Ì‡ƒ«¬»∆≈»«¿«ƒ∆»»
„ÈÓz ¯Á‡ ÌBi‰ ÛÒeÓ e·È¯˜iL ¯LÙ‡ È‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ««««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL16‡lL ,eÈ˜˙‰Â ÔÈc ˙Èa e„ÓÚ . ∆≈»«¿«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆…
‰Án‰ „Ú ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÈ‰È17È„k , ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆∆»««ƒ¿»¿≈

ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ÔÈÙÒeÓ ·È¯˜‰Ï ÌBia ˙e‰L ‡‰iL∆¿≈¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈
.Ì‰ÈkÒÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿ƒ¿≈∆

היום,13) כל החודש עדות לקבל רשאים שהיו לומר רוצה
כך. כל יאחרו שהעדים אירע לא העדים 14)אבל כלומר,

ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר באו
ומכיוון  החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר,
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת
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.éÔÈ‚‚BL ÔÈa - L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa84ÔÈa , ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆≈¿ƒ≈
ÔÈÚËÓ85ÌÈÒe‡ ÔÈa ,86Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ -87ÔÈ·iÁÂ , À¿ƒ≈¬ƒ¬≈∆¿À»¿«»ƒ

ÏÚ Û‡ .Ba eLcwL ÌBi‰ ÏÚ ˙B„ÚBn‰ Ôw˙Ï Ïk‰«…¿«≈«¬««∆ƒ¿««
Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ·iÁ - eÚhL Ú„BÈ ‰fL Èt88ÔÈ‡L ; ƒ∆∆≈«∆»«»ƒ¿…¬≈∆∆≈

˙B„ÚBn‰ ¯ÓLÏ ‰evL ÈÓe ,Ì‰Ï ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰«»»»∆»»∆ƒ∆ƒ»ƒ¿…«¬
Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ‰eˆ ‡e‰ƒ»ƒ¿…¬≈∆∆∆¡«¬∆ƒ¿¿…»

.¯ÓB‚Â¿≈

מאליהם.84) ביתֿדין עדי 85)שטעו עלֿידי שהוטעו
המלך.86)שקר. בפקודת כתוב 87)כגון פעמים שלש

קורא  כן על כג), (ויקרא ו' חסר אתם" תקראו "אשר בתורה
אפילו  בביתֿדין, תלוי שהכל להדגיש, "אּתם" עקיבא ֶַרבי
אבל  כה.). (ר"ה מוטעין אפילו מזידין, אפילו שוגגין,

" - פ"י אמור העתיק ‡ÌÈÒÂבספרא וכן "מזידין". במקום "
ב'הגהות  וראה קנג. מצוה המצוות', ב'ספר רבינו

גמליאל 88)מיימוניות'. שרבן ידע, יהושע רבי שהרי
גמליאל  רבן על לסמוך שעליו לו, נאמר זאת ובכל הוטעה,

שם). (ר"ה

ה'תשע"ו  שבט ח' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושמקבלים 1) השבת את דוחה החודש שעדות בו נתבאר

יוצאים. השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם

.àÔÈ·e Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆ƒ»»≈≈∆≈
˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ CÏ‰Ó ÔÈc ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó»∆≈≈ƒ«¬««¿»»»
‡Ï - Ôk ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈÎÏB‰ -¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»≈≈∆»≈«≈…
¯·kL ,˙ÏÚBÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ¯Á‡ Ô˙e„Ú ÔÈ‡L ;eÎÏÈ≈¿∆≈≈»««¿ƒ∆∆∆¿»

L„Á‰ ¯aÚ˙2. ƒ¿«≈«…∆

בשאלות 2) אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי
ומשתדלים  בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים
מעובר", שמו ויצא הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית
תועלת  תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך

בעדותם.

.á˙È·Ï ÔÈÎÏB‰ el‡ È¯‰ - L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆¬≈≈¿ƒ¿≈
e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,˙aL ‰È‰ elÙ‡Â „ÈÚ‰Ï ÔÈcƒ¿»ƒ«¬ƒ»»«»∆∆¡«¬∆ƒ¿¿
˙‡ ‰ÁBc '„ÚBÓ' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,Ì„ÚBÓa Ì˙‡…»¿¬»¿»»∆∆¡«≈∆∆

˙aM‰3L„Á L‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ««»¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»«……∆
˙wz ÈtÓ ,„·Ïa È¯Lz L„Á L‡¯ ÏÚÂ ÔÒÈƒ»¿«……∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«»«

˙B„ÚBn‰4ÏÚ ÔÈÏlÁÓ - Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ·e . «¬ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»¿«¿ƒ«
,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎaL ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÈtÓ ,ÔlkÀ»ƒ¿≈»¿«»∆¿»……∆»…∆

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L5. ∆∆∆««»

והוא 3) במועדו", לי להקריב "תשמרו כתוב: התמיד בקרבן
בו  שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב

שבת. דוחה על 4)"במועדו" וסוכות. הכפורים יום פסח,
מפני  השבועות, חג בו שיש אףֿעלֿפי מחללים, אין סיון
ניסן  חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא
השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, חג ונקבע

מוסב 5) וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש קרבן על

.â˙‡ L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÔÈÏlÁnL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ»≈ƒ∆»∆«…∆∆
Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ÌÈ„Ú‰ Ô‰nÚ ÔÈÏlÁÓ Ck ,˙aM‰6 ««»»¿«¿ƒƒ»∆»≈ƒ∆¿«ƒ»
ÔÈ‡B¯‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a7. ¿≈ƒƒ…»≈ƒ«ƒƒ∆»ƒ

- „Á‡ „Ú ÔÈc ˙È·Ï Ô˙B‡ ÚÈ„BnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»∆∆ƒ«»¿≈ƒ≈∆»
˜ÙqÓ ÏlÁÓe Ô‰nÚ CÏB‰ ‰Ê È¯‰8‡ˆnÈ ‡nL , ¬≈∆≈ƒ»∆¿«≈ƒ»≈∆»ƒ»≈
.BnÚ Û¯ËˆÈÂ ¯Á‡«≈¿ƒ¿»≈ƒ

להעיד.6) וזכאים כשרים שהם עליהם ואף 7)המעידים
מותר  זאת בכל מדרבנן, אלא אינה הזאת העדות שכל פי על
בית  יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל
מכירים  שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין

להעיד 8)אותם. העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה
נהוראי  שר' שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו
שהיה  אףֿעלֿפי באושא, אחד עוד עם להצטרף לבדו הלך

ימצאנו. לא שמא ספק

.ã‰ÏBÁ ,˙aM‰ ÏÈÏa L„Á‰ ˙‡ ‰‡¯L ,„Ú‰ ‰È‰»»»≈∆»»∆«…∆¿≈««»∆
¯BÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ·Èk¯Ó -9‰hÓa elÙ‡Â ,10Ì‡Â . «¿ƒƒ««¬«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

C¯ca ·¯B‡ Ô‰Ï LÈ11ÈÏk Ô„Èa ÌÈ„Ú‰ ÔÈÁ˜BÏ - ≈»∆≈«∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈
ÔÈÊ12.˙BBÊÓ Ì„Èa ÌÈÁ˜BÏ - ‰˜BÁ¯ C¯c ‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ»»∆∆¿»¿ƒ¿»»¿

ÌLk :e¯Ó‡È ‡Ï - ÏkÏ ‰‡¯Â ÏB„b e‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆«………¿¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡ e‰e‡¯ eÁ‡ e‰eÈ‡¯L∆¿ƒ¬«¿»«≈ƒ¿≈»¿ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,L„Á‰ ‰‡¯iL ÈÓ Ïk ‡l‡ ;˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆««»∆»»ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿∆
˙Èa Ba Úe·wL ÌB˜n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ÈÂ ,„ÈÚ‰Ï Èe‡»̄¿»ƒ¿ƒ¿∆≈≈«»∆»«≈
˙‡ ÏlÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈcƒ«¿»»»ƒ¿»»»¿«≈∆

.„ÈÚ‰Ïe CÏÈÏÂ ˙aM‰««»¿≈≈¿»ƒ

על 9) משא להוציא ואסור כמשא הריהו שחולה אףֿעלֿפי
בשבת. במיטה 10)הבהמה חולה שהמוציא אףֿעלֿפי

מיתה. לעדי 11)חייב שארבו והבייתוסים הכותים כגון
החכמים. את להטעות כדי ועכבום, ֿ 12)החודש אףֿעל

הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש פי

.äÌBÈ ÏÎa L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆¿»
ÌÈLÏL13ÔÈa „Ú ‡B·lÓ ÌÈ„Ú‰ e‰zL ˙Á‡ ÌÚt . ¿ƒ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»«≈
ÌÈa¯Ú‰14Lc˜na eÏ˜Ï˜˙Â ,15;eOÚi ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ »«¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿…»¿««¬

e‡B·È ‡nL - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ‰ÏBÚ eOÚÈ Ì‡ƒ«¬»∆≈»«¿«ƒ∆»»
„ÈÓz ¯Á‡ ÌBi‰ ÛÒeÓ e·È¯˜iL ¯LÙ‡ È‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ««««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL16‡lL ,eÈ˜˙‰Â ÔÈc ˙Èa e„ÓÚ . ∆≈»«¿«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆…
‰Án‰ „Ú ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÈ‰È17È„k , ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆∆»««ƒ¿»¿≈

ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ÔÈÙÒeÓ ·È¯˜‰Ï ÌBia ˙e‰L ‡‰iL∆¿≈¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈
.Ì‰ÈkÒÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿ƒ¿≈∆

היום,13) כל החודש עדות לקבל רשאים שהיו לומר רוצה
כך. כל יאחרו שהעדים אירע לא העדים 14)אבל כלומר,

ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר באו
ומכיוון  החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר,
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת
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העדים.15) שבאו כבש 16)לפני שהקריבו לומר וצריך
תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי, על התמיד
ידעו  שלא לפי אלא מוסף, לקרבן יהא - העדים יבואו ואם
תמיד  של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו

מוסף. של או חול של שבין 17)- תמיד הקרבת עת היא
הערביים.

.å„ÈÓz ÔÈOBÚ - ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,‰ÁÓ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿…»≈ƒƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL18‰Án‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B - ‰ÏÚÓÏe19, ¿«¿»¬ƒ«…∆¿»»…∆
B˙B‡ ÔÈLc˜Ó eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÁÓÏ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe«¿ƒƒ»¿»»¿ƒ∆…»¿«¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ .‰ÁÓ ¯Á‡««ƒ¿»ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»
Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰iL ,BÈc ˙È·e È‡kÊ Ôa∆««≈ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆»

Blk ÌBi‰20ÛBÒa ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡Â ; «À«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ÌBi‰21,Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - «»ƒ¿ƒ«««»¿«¿ƒ≈»

.„·Ïa ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÈLc˜Óe¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«

אותם.18) יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם שאף
שעד 19) שמכיוון השנה, בראש שהמדובר רש"י ופירש

עדים  יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו
נתברר  שכבר אףֿעלֿפי בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו,

טוב. יום היום -20)שאין הקודמת לתקנה הסיבה כי
בוטלה. - בקרבן שהות 21)הקלקול עדיין כשישנה

חברי  ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת
לקדש  אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין
לשקיעת  בסמוך דווקא ולאו היום בסוף אפילו החודש את

החמה.

.æe‡a ‡lL ÈtÓ L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«…∆ƒ¿≈∆…»
ÔÎeÓ ÌB˜ÓÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ,ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»

ÌBÈa ‰cÚÒ Ba ÔÈOBÚÂL‡¯ ‡e‰L ,ÌÈLÏLe „Á‡ ¿ƒ¿À»¿∆»¿ƒ∆…
Ì„˜ ÛLpa ‡l‡ ,‰ÏÈla ÌLÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .L„Á…∆¿≈ƒ¿»««¿»∆»«∆∆…∆

LÓM‰ ˙BÏÚ22˙BÁt BÊ ‰cÚÒÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â . ¬«∆∆¿≈ƒƒ¿À»»
,˙ÈË˜Â Ô‚c ˙Ùa ‡l‡ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .‰¯OÚÓ≈¬»»¿≈ƒ»∆»¿«»»¿ƒ¿ƒ
ÏL ‰ÂˆÓ ˙cÚÒ ‡È‰ BÊÂ .‰cÚq‰ ˙Úa ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿À«ƒ¿»∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ L„Á‰ ¯eaÚ23. ƒ«…∆»¬»¿»»

בשעה 22) וזהו השמש, עלות לפני שהכוונה רבנו ומפרש
גמור. לילה ולא גמור יום -23)שלא הסעודה ומטרת

קדשוהו. שלא מאחר החודש עיבור לפרסם

.ç,L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ,‰BL‡¯a»ƒ»¿∆»≈ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
˙B‡eOÓ ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰24eÚ„iL È„k ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a »«ƒƒ«¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈¿

ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰L ,ÌÈ˙ek‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«ƒ∆»«ƒƒ
˙B‡eOÓ25ÌÚ‰ ˙‡ ˙BÚË‰Ï È„k26e‰iL eÈ˜˙‰ , «¿≈¿«¿∆»»ƒ¿ƒ∆¿

ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL27el‡ ÌÈÁeÏLe .ÌÈa¯Ï ÔÈÚÈ„BÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ≈
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ·BË ÌBÈ ˙‡ ‡Ï ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈»¿«¿ƒ…∆¿…∆«ƒƒ

˙aL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â28˙aM‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡L ; ¿≈»ƒ««»∆≈¿«¿ƒ∆««»
„·Ïa BLc˜Ï ‡l‡ ,BÓi˜Ï29. ¿«¿∆»¿«¿ƒ¿«

היום 24) (ליל בערב שלושים ביום אש אבוקות מדליקים
היה  השלושים שיום הרחוקים, ידעו ואז ואחד), השלושים

שעבר  שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראשֿחודש.
ולא 25)מעובר. החודש את ביתֿדין שעיברו במקרה

בהריהם. משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו
חסר.26) שהחודש יחשוב את 27)שהעם ובטלו

שביטלן. הוא שרבי אמרו, ובירושלמי המשואות.
[=שבת]28) זה יוםֿהכפורים; מחילול חמור שבת חילול

בכרת. הכפורים] [=יום וזה לעדי 29)בסקילה כלומר,
אבל  השבת, את לחלל מותר החודש את המקדשים החודש
כבר  שהחודש ומודיעים מקיימים רק שהם לשלוחים לא

קודש.

.èÔÒÈ ÏÚ :ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏL eÈ‰ ÌÈL„Á ‰ML ÏÚ«ƒ»√»ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
ÏeÏ‡ ÏÚÂ ,˙ÈÚz‰ ÈtÓ - ·‡ ÏÚÂ ,ÁÒt‰ ÈtÓ -ƒ¿≈«∆«¿«»ƒ¿≈««¬ƒ¿«¡
ÌBÈa ÔÈtˆÓ e·LiL È„k ,‰M‰ L‡¯ ÈtÓ -ƒ¿≈…«»»¿≈∆≈¿¿«ƒ¿

ÏeÏ‡Ï ÌÈLÏL30Ì‰Ï Ú„B Ì‡ ;31ÔÈc ˙Èa eLcwL ¿ƒ∆¡ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ
Ì‡Â ,„·Ïa L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÌÈ‚‰B - ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¬ƒ«…∆ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ L„˜ ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ‚‰B - Ì‰Ï Ú„B ‡Ï…«»∆¬ƒ¿ƒ…∆¿∆»

È¯Lz ÈÁeÏL Ì‰Ï e‡B·iL „Ú ,L„˜ ÌÈLÏLe32. ¿ƒ…∆«∆»»∆¿≈ƒ¿≈
ÈtÓ - ÂÏÒk ÏÚÂ ,˙B„ÚBn‰ ˙wz ÈtÓ - È¯Lz ÏÚÂ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈«»««¬¿«ƒ¿≈ƒ¿≈

- ¯„‡ ÏÚÂ ,‰kÁ˙ÈaL ÔÓÊ·e .ÌÈ¯et‰ ÈtÓ ¬À»¿«¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«∆≈
ÔË˜ ÁÒt ÈtÓ - ¯i‡ ÏÚ Û‡ ÔÈ‡ˆBÈ Ìi˜ Lc˜n‰33. «ƒ¿»«»¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈∆«»»

אלול.30) ראשֿחודש אימתי לדעת צריך כך ומשום
לירושלים.31) הקרובים ראש 32)למקומות מתי ידעו ואז

וסוכות. הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי, חודש
שבועות,33) מפני שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני. פסח

ביום  והוא העומר, בספירת תלוי הוא כי קבוע, שזמנו משום
פסח. של לשני החמישים

.éÌBÈa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏLe ÔÒÈ ÈÁeÏL¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¿
L„Á L‡¯34LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡35eÚÓLiL „Ú , ……∆««∆«¬∆«∆∆«∆ƒ¿¿

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa ÈtÓ36ÛBÒa ÔÈc ˙Èa eLc˜ Ì‡Â . ƒƒ≈ƒ¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿
˙Èa ÈtÓ eÚÓLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆»«¿¿»¿ƒƒ≈
‰MM‰ ¯‡L ÈÁeÏLe .·¯ÚaÓ ÔÈ‡ˆBÈ - 'Lc˜Ó' ÔÈcƒ¿À»¿ƒƒ»∆∆¿≈¿»«ƒ»
,Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯Á‡ ·¯ÚaÓ ˙‡ˆÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈL„Á√»ƒ≈»∆»≈ƒ»∆∆««∆ƒ¿»«»≈«
;L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa eLc˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿≈ƒ∆«…∆
È‡cÂa ¯ÁÓÏ È¯‰L ,e‡ˆÈ - L„Á‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»«…∆≈¿∆¬≈¿»»¿««

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ≈ƒ

מחמת 34) לצאת יכולים אינם בתשרי אבל ניסן, בחודש
יוםֿטוב. ביום.35)קדושת אלא אינו החודש שקידוש

שיתאמת 36) צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת כיוון
החדשים. מבשאר יותר הדבר להם

.àé˙‡ ÔÈOBÚ eÈ‰ ,ÔÈÚÈbÓ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ«ƒƒ»ƒ∆
˙BÓB˜n·e ;‰¯Bza ·e˙kk „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙B„ÚBn‰«¬∆»«»«»«¿
eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ ÌÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ∆≈«¿ƒ«ƒƒ¬≈∆»

˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ37ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈¿ƒ∆≈»¿ƒ
.‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡ L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ∆»¿≈ƒ∆«…∆≈∆

גלויות".37) של טובים ימים "שני נקראים והם

.áé,ÔÒÈ ÈÁeÏL Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ eÈ‰L ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»«ƒƒ¬≈∆¿≈ƒ»
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ycegdקמח yeciw zekld - mipnf xtq - hay 'g ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï ÔÈÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ38‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ¿…»«ƒƒ»∆¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ»»
ÔÈÁeÏL Ô‰Ï eÚÈb‰ È¯‰L ,„Á‡ ÌBÈ ÁÒt eOÚiL∆«¬∆«∆»∆¬≈ƒƒ»∆¿ƒ
·BË ÌBÈ eOÚÈÂ ,L„Á L‡¯ Úa˜ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„ÈÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿«……∆¿«¬
Ô‰ÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÓÈ ÈL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL∆««À¿≈»ƒ∆¬≈…ƒƒ¬≈∆
eÈ˜˙‰ ˙B„ÚBna ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ;ÔÈÁeÏM‰«¿ƒ¿≈∆…«¬…«¬ƒ¿ƒ
ÌL ÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆»»∆≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ»

ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ39˙¯ˆÚ ÏL ·BË ÌBÈ elÙ‡ ,40. ƒ¿≈»ƒ¬ƒ∆¬∆∆

וביום 38) השנה בראש מהלכים אינם תשרי ששלוחי משום
פסח 39)הכפורים. יעשו שאם תשרי", אטו ניסן "גזירה

השלוחים, פי על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום
יטעו. תלוי 40)ופעמים שאינו אףֿעלֿפי השבועות. חג

העומר.בקידוש בספירת אלא סיוון חודש ראש

.âéÈL ?È¯Lz ÈÁeÏLÏ ÔÒÈ ÈÁeÏL ÔÈa ‰nÎÂ¿«»≈¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
- È¯L˙a „Á‡a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏML .ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈ƒ¿≈≈»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈
‡e‰L ÈtÓ - Ba È¯ÈOÚa ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆

.¯etk ÌBÈƒ

.ãéelÙ‡ ‡l‡ ,ÌÈL Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ∆»¬ƒ
¯bz elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ÁÈÏL ‡ÏÂ .ÔÓ‡ „Á‡41 ∆»∆¡»¿…»ƒ«ƒ¿«∆»¬ƒ«»

ÈtÓ ÈzÚÓL È‡ :¯Ó‡Â Bk¯„k ‡aL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓƒ¿»»»∆»¿«¿¿»«¬ƒ»«¿ƒƒƒ
ÔÓ‡ - ÈBÏt ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa42, ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿¿ƒ∆¡»

ÈeOÚ‰ ¯·c ‰Ê ¯·cL ;ÂÈt ÏÚ ˙B„ÚBn‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe¿«¿ƒ∆«¬«ƒ∆»»∆»»∆»
˙BÏb‰Ï43¯Lk „Á‡ „ÚÂ ,44.ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ¿ƒ»¿≈∆»»≈∆¡»»»

דין 42)רוכל.41) בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד "בא
נאמן". - החודש אדם 43)את אין להגלות העשוי ובדבר

לאשה 44)משקר. (להעיד אשה" שב"עדות פי על ואף
זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת
תישאר  "שלא נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא

עגונה".

.åè,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk e·LiL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿»¿ƒ¿…»≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,L„Á‰ ˙‡ e¯aÚÂ ÛLpa eÓÈkL‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆«…∆¿∆≈«¿
ÌÈ„Ú e‡a ÌÈÓÈ ‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰Ê ˜¯Ùa¿∆∆∆¿«««¿»»¬ƒ»»ƒ»≈ƒ

ÌÈ˜BÁ¯45‡e‰L ,BpÓÊa L„Á‰ ˙‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â ¿ƒ¿≈ƒ∆»∆«…∆ƒ¿«∆
ÔÈÓi‡Ó - L„Á‰ ÛBÒa e‡a elÙ‡Â ,ÌÈLÏL ÏÈÏ≈¿ƒ«¬ƒ»¿«…∆¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÙÈ¯ËÓe ,ÏB„b Ìei‡ Ô‰ÈÏÚ46,˙BÏ‡La ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ»ƒ¿≈
˙B˜È„·a Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓe47˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Óe ,48, «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈÏczLÓeÏÈ‡B‰ ,‰Ê L„Á eLc˜È ‡lL ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿«¿…∆∆ƒ
¯aÚÓ BÓL ‡ˆÈÂ49. ¿»»¿¿À»

רחוק.45) דעתם.46)ממקום את שאלות 47)מבלבלים
חשובות. בלתי לעדות 48)צדדיות הנוגעות בשאלות

כמעובר.49)גופא. שנתפרסם

.æèÔ˙e„Úa ÌÈ„Ú‰ e„ÓÚ Ì‡Â50,˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ , ¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿À∆∆
ÌÈB·e ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â51‰¯˜ÁÂ «¬≈»≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿¿»

ÔÈBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - Èe‡¯k ˙e„Ú‰»≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈLÏL ÌBiÓ L„Á‰ B˙B‡Ï¿«…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»≈«

ÂÏÈÏa52. ¿≈…

השפיעו.50) לא האיומים לא 51)וכל השאלות וכל
דעתם. את "מאיימין",52)בלבלו המלה משמעות היא כן

לא  אם אבל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין
עדותם. מקבלים נתבלבלו

.æé,¯aÚÓ ‰Ê L„Á ÁÈp‰Ï ÔÈc ˙Èa eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿≈ƒ¿«ƒ«…∆∆¿À»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÁÈpÓ - el‡ ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL Ì„˜ ‰È‰Lk¿∆»»…∆∆»»≈ƒ≈«ƒƒ¿∆

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ :e¯Ó‡L53ÔÓ LÈÂ . ∆»¿¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆¿≈ƒ
:¯ÓB‡Â ,‰Ê ¯·„a ˜ÏBÁL ÈÓ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒƒ∆≈¿»»∆¿≈

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ54e‡·e ÏÈ‡B‰ ; ¿»≈¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ÌÈ„Ú55. ≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¬≈∆

כך 53) ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם
את  ומשאירים עדותם, מקבלים שאין ראייה, עדי באו

בכך. צורך יש אם מעובר, סדורה:54)החודש והשנה
חודש  לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש

שהוא. צורך לאיזה על 55)נוסף העדים על מאיימין "ואין
לעברו". בזמנו שנראה החודש

.çé‡l‡ ‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¬…∆«¬»ƒ¿»»∆∆»
ÔÒÈ È„Úa B‡ ,È¯L˙Â ÔÒÈ ÔÓ ıeÁ ÌÈL„Á‰ ¯‡Laƒ¿»∆√»ƒƒƒ»¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ»
‰Ó ‰OÚ ¯·kL ,ÌÈÏ‚¯‰ e¯·ÚL ¯Á‡ e‡aL È¯L˙Â¿ƒ¿≈∆»««∆»¿»¿»ƒ∆¿»«¬»«
Ï·‡ ;˙B„ÚBn‰ ÔÓÊe ˙Ba¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚÂ ‰OÚpM∆«¬»¿»«¿««»¿»¿««¬¬»

L„Á‰ ÈˆÁ Ì„˜ È¯L˙Â ÔÒÈa ÌÈ„Ú‰ e‡a Ì‡56- ƒ»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈…∆¬ƒ«…∆
Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó57ÔÈ‡L ;ÏÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ≈»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆¿»∆≈

‡Óe‰e‡¯L L„Á‰ ÏÚ e„ÈÚ‰L ,ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi ¿«¿ƒ«≈ƒ∆≈ƒ««…∆∆»
.B¯aÚÏ È„k ,BpÓÊaƒ¿«¿≈¿«¿

בהם.56) תלוייה המועדים קביעת ומקדשים 57)שעדיין
השלשים. ביום החודש

.èéÈ¯‰Â ,Ô˙e„Ú ‰Ï˜Ï˜˙pL ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi‡Ó Ï·‡¬»¿«¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»«¬≈
¯aÚ˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z ‡lL È‡‚e ‰ËB ¯·c‰«»»∆¿«∆…ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL È„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ,L„Á‰«…∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈∆ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÊ‰Ï ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ .BpÓÊa L„Á‰«…∆ƒ¿«¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈∆»≈ƒ

ÔÈc ˙Èa e‰eLcwL Ì„˜ BpÓÊa e‰e‡¯L58el‡ È¯‰ - ∆»ƒ¿«…∆∆ƒ¿≈ƒ¬≈≈
‰nÊ‰‰ Ìi˜˙z ‡lL „Ú ÔÈnÊn‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó¿«¿ƒ««¿ƒƒ«∆…ƒ¿«≈«¬«»

.BpÓÊa L„Á‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«…∆ƒ¿«

זה 58) הרי ביתֿדין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם כי
מקודש.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) אותה, מעברין מה ועל השנה, עיבור דיני בו כלל

ובשנת  רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח אותה מעברין
השמיטה.

.àÔÈ‡Â .L„Á da ÔÈÙÈÒBnL ‰L ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆ƒ»»∆ƒƒ»…∆¿≈
¯„‡ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÙÈÒBÓ2ÈL ‰L d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ¿»∆»¬»¿ƒ»»»¿≈

ÔÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe .ÈL ¯„‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ :ÔÈ¯„‡¬»ƒ¬»ƒ«¬»≈ƒƒ¿≈»ƒƒ
?‰Ê L„Á3ÁÒt‰ ‡‰iL È„k ,·È·‡‰ ÔÓÊ ÈtÓ …∆∆ƒ¿≈¿«»»ƒ¿≈∆¿≈«∆«

·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ B˙B‡a4- ¿¿«∆∆¡«»∆…∆»»ƒ
‰Ê L„Á ‰È‰iL5L„Á‰ ˙ÙÒB‰ ‡ÏeÏÂ ,·È·‡‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿∆…∆∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»««…∆
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï ÔÈÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ38‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ¿…»«ƒƒ»∆¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ»»
ÔÈÁeÏL Ô‰Ï eÚÈb‰ È¯‰L ,„Á‡ ÌBÈ ÁÒt eOÚiL∆«¬∆«∆»∆¬≈ƒƒ»∆¿ƒ
·BË ÌBÈ eOÚÈÂ ,L„Á L‡¯ Úa˜ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„ÈÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿«……∆¿«¬
Ô‰ÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÓÈ ÈL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL∆««À¿≈»ƒ∆¬≈…ƒƒ¬≈∆
eÈ˜˙‰ ˙B„ÚBna ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ;ÔÈÁeÏM‰«¿ƒ¿≈∆…«¬…«¬ƒ¿ƒ
ÌL ÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆»»∆≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ»

ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ39˙¯ˆÚ ÏL ·BË ÌBÈ elÙ‡ ,40. ƒ¿≈»ƒ¬ƒ∆¬∆∆

וביום 38) השנה בראש מהלכים אינם תשרי ששלוחי משום
פסח 39)הכפורים. יעשו שאם תשרי", אטו ניסן "גזירה

השלוחים, פי על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום
יטעו. תלוי 40)ופעמים שאינו אףֿעלֿפי השבועות. חג

העומר.בקידוש בספירת אלא סיוון חודש ראש

.âéÈL ?È¯Lz ÈÁeÏLÏ ÔÒÈ ÈÁeÏL ÔÈa ‰nÎÂ¿«»≈¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
- È¯L˙a „Á‡a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏML .ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈ƒ¿≈≈»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈
‡e‰L ÈtÓ - Ba È¯ÈOÚa ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆

.¯etk ÌBÈƒ

.ãéelÙ‡ ‡l‡ ,ÌÈL Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ∆»¬ƒ
¯bz elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ÁÈÏL ‡ÏÂ .ÔÓ‡ „Á‡41 ∆»∆¡»¿…»ƒ«ƒ¿«∆»¬ƒ«»

ÈtÓ ÈzÚÓL È‡ :¯Ó‡Â Bk¯„k ‡aL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓƒ¿»»»∆»¿«¿¿»«¬ƒ»«¿ƒƒƒ
ÔÓ‡ - ÈBÏt ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa42, ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿¿ƒ∆¡»

ÈeOÚ‰ ¯·c ‰Ê ¯·cL ;ÂÈt ÏÚ ˙B„ÚBn‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe¿«¿ƒ∆«¬«ƒ∆»»∆»»∆»
˙BÏb‰Ï43¯Lk „Á‡ „ÚÂ ,44.ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ¿ƒ»¿≈∆»»≈∆¡»»»

דין 42)רוכל.41) בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד "בא
נאמן". - החודש אדם 43)את אין להגלות העשוי ובדבר

לאשה 44)משקר. (להעיד אשה" שב"עדות פי על ואף
זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת
תישאר  "שלא נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא

עגונה".

.åè,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk e·LiL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿»¿ƒ¿…»≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,L„Á‰ ˙‡ e¯aÚÂ ÛLpa eÓÈkL‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆«…∆¿∆≈«¿
ÌÈ„Ú e‡a ÌÈÓÈ ‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰Ê ˜¯Ùa¿∆∆∆¿«««¿»»¬ƒ»»ƒ»≈ƒ

ÌÈ˜BÁ¯45‡e‰L ,BpÓÊa L„Á‰ ˙‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â ¿ƒ¿≈ƒ∆»∆«…∆ƒ¿«∆
ÔÈÓi‡Ó - L„Á‰ ÛBÒa e‡a elÙ‡Â ,ÌÈLÏL ÏÈÏ≈¿ƒ«¬ƒ»¿«…∆¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÙÈ¯ËÓe ,ÏB„b Ìei‡ Ô‰ÈÏÚ46,˙BÏ‡La ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ»ƒ¿≈
˙B˜È„·a Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓe47˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Óe ,48, «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈÏczLÓeÏÈ‡B‰ ,‰Ê L„Á eLc˜È ‡lL ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿«¿…∆∆ƒ
¯aÚÓ BÓL ‡ˆÈÂ49. ¿»»¿¿À»

רחוק.45) דעתם.46)ממקום את שאלות 47)מבלבלים
חשובות. בלתי לעדות 48)צדדיות הנוגעות בשאלות

כמעובר.49)גופא. שנתפרסם

.æèÔ˙e„Úa ÌÈ„Ú‰ e„ÓÚ Ì‡Â50,˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ , ¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿À∆∆
ÌÈB·e ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â51‰¯˜ÁÂ «¬≈»≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿¿»

ÔÈBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - Èe‡¯k ˙e„Ú‰»≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈLÏL ÌBiÓ L„Á‰ B˙B‡Ï¿«…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»≈«

ÂÏÈÏa52. ¿≈…

השפיעו.50) לא האיומים לא 51)וכל השאלות וכל
דעתם. את "מאיימין",52)בלבלו המלה משמעות היא כן

לא  אם אבל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין
עדותם. מקבלים נתבלבלו

.æé,¯aÚÓ ‰Ê L„Á ÁÈp‰Ï ÔÈc ˙Èa eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿≈ƒ¿«ƒ«…∆∆¿À»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÁÈpÓ - el‡ ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL Ì„˜ ‰È‰Lk¿∆»»…∆∆»»≈ƒ≈«ƒƒ¿∆

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ :e¯Ó‡L53ÔÓ LÈÂ . ∆»¿¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆¿≈ƒ
:¯ÓB‡Â ,‰Ê ¯·„a ˜ÏBÁL ÈÓ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒƒ∆≈¿»»∆¿≈

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ54e‡·e ÏÈ‡B‰ ; ¿»≈¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ÌÈ„Ú55. ≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¬≈∆

כך 53) ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם
את  ומשאירים עדותם, מקבלים שאין ראייה, עדי באו

בכך. צורך יש אם מעובר, סדורה:54)החודש והשנה
חודש  לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש

שהוא. צורך לאיזה על 55)נוסף העדים על מאיימין "ואין
לעברו". בזמנו שנראה החודש

.çé‡l‡ ‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¬…∆«¬»ƒ¿»»∆∆»
ÔÒÈ È„Úa B‡ ,È¯L˙Â ÔÒÈ ÔÓ ıeÁ ÌÈL„Á‰ ¯‡Laƒ¿»∆√»ƒƒƒ»¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ»
‰Ó ‰OÚ ¯·kL ,ÌÈÏ‚¯‰ e¯·ÚL ¯Á‡ e‡aL È¯L˙Â¿ƒ¿≈∆»««∆»¿»¿»ƒ∆¿»«¬»«
Ï·‡ ;˙B„ÚBn‰ ÔÓÊe ˙Ba¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚÂ ‰OÚpM∆«¬»¿»«¿««»¿»¿««¬¬»

L„Á‰ ÈˆÁ Ì„˜ È¯L˙Â ÔÒÈa ÌÈ„Ú‰ e‡a Ì‡56- ƒ»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈…∆¬ƒ«…∆
Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó57ÔÈ‡L ;ÏÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ≈»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆¿»∆≈

‡Óe‰e‡¯L L„Á‰ ÏÚ e„ÈÚ‰L ,ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi ¿«¿ƒ«≈ƒ∆≈ƒ««…∆∆»
.B¯aÚÏ È„k ,BpÓÊaƒ¿«¿≈¿«¿

בהם.56) תלוייה המועדים קביעת ומקדשים 57)שעדיין
השלשים. ביום החודש

.èéÈ¯‰Â ,Ô˙e„Ú ‰Ï˜Ï˜˙pL ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi‡Ó Ï·‡¬»¿«¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»«¬≈
¯aÚ˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z ‡lL È‡‚e ‰ËB ¯·c‰«»»∆¿«∆…ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL È„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ,L„Á‰«…∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈∆ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÊ‰Ï ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ .BpÓÊa L„Á‰«…∆ƒ¿«¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈∆»≈ƒ

ÔÈc ˙Èa e‰eLcwL Ì„˜ BpÓÊa e‰e‡¯L58el‡ È¯‰ - ∆»ƒ¿«…∆∆ƒ¿≈ƒ¬≈≈
‰nÊ‰‰ Ìi˜˙z ‡lL „Ú ÔÈnÊn‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó¿«¿ƒ««¿ƒƒ«∆…ƒ¿«≈«¬«»

.BpÓÊa L„Á‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«…∆ƒ¿«

זה 58) הרי ביתֿדין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם כי
מקודש.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) אותה, מעברין מה ועל השנה, עיבור דיני בו כלל

ובשנת  רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח אותה מעברין
השמיטה.

.àÔÈ‡Â .L„Á da ÔÈÙÈÒBnL ‰L ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆ƒ»»∆ƒƒ»…∆¿≈
¯„‡ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÙÈÒBÓ2ÈL ‰L d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ¿»∆»¬»¿ƒ»»»¿≈

ÔÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe .ÈL ¯„‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ :ÔÈ¯„‡¬»ƒ¬»ƒ«¬»≈ƒƒ¿≈»ƒƒ
?‰Ê L„Á3ÁÒt‰ ‡‰iL È„k ,·È·‡‰ ÔÓÊ ÈtÓ …∆∆ƒ¿≈¿«»»ƒ¿≈∆¿≈«∆«

·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ B˙B‡a4- ¿¿«∆∆¡«»∆…∆»»ƒ
‰Ê L„Á ‰È‰iL5L„Á‰ ˙ÙÒB‰ ‡ÏeÏÂ ,·È·‡‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿∆…∆∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»««…∆
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ÌÈÓÚÙe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓÚt ‡a ÁÒt‰ - ‰f‰«∆«∆«»¿»ƒƒ««»¿»ƒ
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa6. ƒ«¿»ƒ

(בא 2) במכילתא זאת ולמדו א. יב, וסנהדרין א. ז, ר"ה
עיבורו  תוספת אין חודש "מה החודש: מקידוש ב) פרשה
בסוף" אלא עיבורה תוספת אין שנה אף בסוף, אלא

אדר). הוא האחרון לעבר 3)(בחודש צריך למה כלומר,
השנה? פסח".4)את "ועשית פסח.5)וגומר של

ה"ב.6) פ"א למעלה ראה

.á‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈÓÈÒ ‰LÏL ÏÚ7ÏÚ : «¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆«»»«
‰Ùe˜z‰8?„ˆÈk .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ,·È·‡‰ ÏÚÂ , «¿»¿«»»ƒ¿«≈»ƒ»≈«

ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ì‡ ,ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿∆¿«ƒ»
d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»««¿«∆¿«¿ƒ»
‰È‰iL È„k ,ÈL ¯„‡ ÔÒÈ B˙B‡ eOÚÈÂ ,‰M‰«»»¿«¬ƒ»¬»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

·È·‡‰ ÔÓÊa ÁÒt‰9,ÔÈ¯aÚÓe ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÚÂ . «∆«ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ
¯Á‡ ÔÓÈÒÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈

ב.7) יא, תקופות:8)סנהדרין ארבע ישנן החמה, בשנת
שתכנס  והחלק השעה "היא האביב התחלת - ניסן תקופת
תמוז  תקופת ה"ג); פ"ט, (להלן טלה" מזל בראש השמש בו
(שם); סרטן" מזל בראש השמש "היות הקיץ, התחלת -
מזל  בראש השמש "היות הסתיו, התחלת - תשרי תקופת
השמש  "היות החורף התחלת - טבת תקופת (שם); מאזנים"

(שם). גדי" מזל תקופת 9)בראש שהגיעה לאחר כלומר,
השמש. מהלך עלֿידי נקבעת וזו השנה 10)ניסן, ראש

חזית  כד לרבא, אבין בר הונא רב ליה "שלח א: כא,
עברה  בניסן, שיתסר עד טבת תקופת דמשכה (כשתראה)
האביב, חודש את שמור דכתיב לה, תחוש ולא שתא לההיא
שמה  ומכאן ניסן". בחודש שיהא תקופה של אביב שמור
ב: יא, בסנהדרין בברייתא גמליאל בן שמעון רבן שאמר
מעברין, לבדה התקופה שעל כוונתו - התקופה" "על
,36 עמ' ('מאירי' רשב"ג דברי בביאור נסתפקו שם ובגמרא
על  שמעברין פ"ח אליעזר דרבי בפרקי הוא וכן .(37
ועיין  שמח'). ('אור נוסף בסימן צורך ואין לבדה התקופה

עברה. ד"ה שם ר"ה ו'תוספות' רמ"ה השגת

.â·È·‡‰ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ11, ¿≈ƒ»≈ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ«»»ƒ
ÏÙ‡ ÔÈ„Ú ‡l‡12ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡ÏÂ ,‡e‰13 ∆»¬«ƒ»≈¿…»¿≈»ƒ»
Êa ÁÓˆÏ Ôk¯cLÔÈÓÈÒ ÈL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÁÒt‰ ÔÓ ∆«¿»ƒ¿…«ƒ¿««∆«¿ƒ«¿≈ƒ»ƒ

‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓe el‡14‰Ùe˜z‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈¿«¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆«¿»
È„k ,ÔÈ¯aÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLÏ Ì„…̃∆¿ƒ»»»¿ƒ»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈

ÈeˆÓ ·È·‡‰ ‰È‰iL15‰Ùez‰ ¯ÓÚ epnÓ ·È¯˜‰Ï ∆ƒ¿∆»»ƒ»¿«¿ƒƒ∆…∆«¿»
ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa16ÔÈÁÓBˆ ˙B¯t‰ eÈ‰iL È„Îe , ¿ƒ»»»¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

.·È·‡‰ ÔÓÊ Ïk C¯„k¿∆∆»¿«»»ƒ

"אביב 11) השווה השעורה. התבשלה לא עדיין כלומר,
"זמן  אבל א. פד, מנחות ועי' יד), ב, (ויקרא באש" קלוי
בניסן, טז לפני בזמנה באה ניסן תקופת כלומר האביב",

במפרש. לבוא.12)ועי' סיבה 13)מתאחר מאיזו
ניסן. תקופת הגיעה שכבר אףֿעלֿפי סנהדרין 14)שהיא,

ב. הנזכרות 15)יא, הארצות משלוש בשתים כלומר,
טו.16)להלן. כג, ויקרא

.ã·È·‡a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÏÚÂ17ı¯‡ ÏÚ : ¿«»¬»»¿ƒ»»ƒ«∆∆
ÚÈb‰ Ì‡Â .ÏÈÏb‰ ÏÚÂ ,Ôc¯i‰ ¯·Ú ÏÚÂ ,‰„e‰È¿»¿«≈∆««¿≈¿««»ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÈ‡ - ÚÈb‰ ‡Ï ˙Á‡·e ,el‡Ó ˙Bˆ¯‡ ÈzLa ·È·‡‰»»ƒƒ¿≈¬»≈≈¿««…ƒƒ«≈
ÌÈzLa ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ÚÈb‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««≈∆¿…ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ,ÔÈ¯aÚÓ -18el‡Â . ¿«¿ƒƒ¬«ƒ…»¿≈»ƒ»¿≈
È„k ,ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚnL ¯wÚ‰ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰ eÈ‰iL19. ∆ƒ¿«»ƒ¿≈««»

ב.17) יא, דרושים18)סנהדרין א)˘Èשהרי הסימנים:
צמחו  לא ב) הארצות; שלוש מתוך בשתים האביב הגיע לא

ה"ג. למעלה ראה האילן, הדברים 19)פירות שלושת כל
שנות  השוואת לשם בא העיבור עיקר וכל בחמה, קשורים

וה"ב. ה"א פ"א למעלה ראה החמה. שנות עם הלבנה

.äÔÈ¯aÚÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈ·La20ÔÈ‡L ÌÈÎ¯c‰ ÈtÓ :Ô‰ el‡Â ,C¯v‰ ÈtÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«…∆¿≈≈ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈»

˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈw˙Ó21˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ¿À»ƒ¿≈»»¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆
ÈtÓe .ÌÈÎ¯c‰ ew˙ÈÂ ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú ‰M‰«»»«∆ƒ¿¿«¿»ƒƒ«¿«¿»ƒƒ¿≈
ÔÈÚBÓe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ˙B¯‰p‰ e‡ˆÓÂ ,eÒ¯‰pL ÌÈ¯Lb‰«¿»ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿«¿»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÚ‰ ˙‡22ÌÈ˙Óe ÔÓˆÚa ÌÈkzÒÓe ,23˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈÁÒt È¯epz ÈtÓe .ÌÈ¯Lb‰ ew˙iL „Ú ‰M‰«»»«∆¿«¿«¿»ƒƒ¿≈«≈¿»ƒ
˙‡ ˙BÏˆÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÓLba e„·‡L∆»¿«¿»ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆
ÌÈ¯epz‰ e·iL „Ú ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - Ì‰ÈÁÒtƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆«»»«∆ƒ¿««ƒ

eL·ÈÈÂ24Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓe .25ÔÓB˜nÓ e¯˜ÚpL26 ¿ƒ¿ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆∆∆¿ƒ¿»
È„k ,‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒƒ»«ƒ¿«¿ƒ∆«»»¿≈

.ÚÈb‰Ï È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿«¿«ƒ«

('תוספות'20) מהם אחד על אפילו ומעברים א. יא, שם
מפני). ד"ה לרגל.22)לרגל.21)שם, מלעלות

לרגל.23) ועולים נמנעים, שאינם היו,24)אלה חרס של
א. יט, תענית ועיין בשמש, אותם הגולה.25)וייבשו בני

משום  לעבר, צורך היה לא ישראל ארץ תושבי ובגלל
להגיע  להם הספיק לפסח, ראשֿחודש בין שהזמן
ביותר  הרחוק במקום שגרו לאלה אפילו לירושלים,

ומפני). ד"ה 'תוספות' (עי"ש מנת 26)מירושלים על
הגלויות  על השנה את שמעברין "ומנין לירושלים. לעלות
מועדי, ישראל בני תלמודֿלומר: הגיעו? לא ועדיין שגלו

שיעשו מועדות, אמור ÏÎעשה כהנים', ('תורת ישראל"
ה"ב). פ"א, סנהדרין 'ירושלמי' פ"ט;

.å‰ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ÈtÓ ‡ÏÂ ‚ÏM‰ ÈtÓ ‡Ï ‰M ¬»≈¿«¿ƒ«»»…ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿≈
‰pv‰27e¯˜Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓ ‡ÏÂ , «ƒ»¿…ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆¬«ƒ…∆∆¿

‰‡Óh‰ ÈtÓ ‡ÏÂ ,ÌÓB˜nÓ28·¯ eÈ‰L ÔB‚k ; ƒ¿»¿…ƒ¿≈«À¿»¿∆»…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ·¯ B‡ Ï‰w‰29˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - «»»…«…¬ƒ¿≈ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰¯‰Ëa eOÚÈÂ ¯‰hÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL È„k ‰M‰«»»¿≈∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ«≈¿«¬¿»√»
‰‡ÓËa eOÚÈ ‡l‡30ÈtÓ ‰M‰ ˙‡ e¯aÚ Ì‡Â . ∆»«¬¿À¿»¿ƒƒ¿∆«»»ƒ¿≈
‰‡Óh‰31˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -32. «À¿»¬≈¿À∆∆

לירושלים 27) מלעלות נמנע איש אין אלה דברים בגלל כי
שם). בסנהדרין א.28)(רש"י יב, מת.29)שם טומאת

פירש  (כן עכשיו להטהר יכולים ואינם הפרה אפר וכלה
האי, רב בשם סנהדרין, מסכת לתלמוד, בפירושו רבינו
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המפרש). שני,ÈÁÈ„שרק30)הביאו לפסח נדחה טמא
בזמנו ˆÂ·È¯אבל הפסח את עושים אלא נדחה, אינו טמא

ה"א). פסח קרבן מהל' (פ"ז הטומאה 31)בטומאה מפני
לא32)לחוד. שהטומאה "מפני ב. יב, ‰Â˙¯‰סנהדרין

עומדת באיסורה אלא מפני ÈÂÁ„Â‰בציבור, עתה היא
ועי' הט"ו). מקדש ביאת מהל' פ"ד (רמב"ם הדחק"

שם. בסנהדרין הגמרא בסוגיית

.æÏÏk ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ33Ï·‡ , ≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¬»
„ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ34ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯vL ‰LÏ ƒ»««¿»»∆¿ƒ»ƒƒ¿≈

Ô‰ el‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰ ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰35: «¿»ƒ¿≈»»ƒ≈»ƒ»¿≈≈
Ô‰L B‡ e„ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…¿∆≈
ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ .eÁ¯t ‡lL ˙BÏÊBb‰ ÈtÓe ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈«»∆…»¿≈¿«¿ƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ eÈ‰iL È„k ,el‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰i‡¯Ï ÔÈÈeˆÓ ˙BÏÊBb‰Â ,ÌÈÁÒtÏ36·iÁ˙pL ÈÓÏ B‡ «¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÚ‰ Ôa¯˜a37.‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ Ï·‡ ; ¿»¿«»¬»ƒ»«««»»

ביחד.33) מזדמנים אלה כשסימנים להסביר 34)אפילו
על  קשה הדבר יהיה לא למען העיבור, בחודש הצורך את

'מאירי'). (עי' א.35)הציבור יא, ראייה 36)שם עולת
הל' עי' מעוף, גם באה והיא הרגלים, בשלש שמביאים
את  יראה "...ולא הפסוק שם על 'ראיה' ה"א. פ"א, חגיגה

טז). טז, (דברים ריקם..." ה' (ויקרא 37)פני יולדות כגון
הרגל. עד קרבנן הבאת את משהות והיו ח), יב,

.çBÊ ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ?‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ „ˆÈk≈«ƒ»«««»»¿ƒ»»
‰ÎLnL ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ38ÈtÓ B‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»∆»¿»ƒ¿≈

eÚÈb‰ ‡lL ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰39ÌÈÈ„b‰L „BÚÂ , »»ƒ≈»ƒ»∆…ƒƒ»∆«¿»ƒ
.ÌÈk¯ ˙BÏÊBb‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿«»«ƒ

ה"ב).38) (למעלה לבד עליה על 39)שמעברין שמעברין
ה"ג). (למעלה אלו סימנים שני

.èdÏ ÔÈnÊÓa ‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡40. ≈¿«¿ƒ∆«»»∆»ƒ¿À»ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ¯Ó‡È ?„ˆÈk41ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ≈«…«…≈ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

·MÁpL ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈnÊÓ eÈ‰ :ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ42 ƒ««¿∆¿ƒ¡¿À»ƒƒ¿¿ƒ∆¿«≈
dÈ‡ B‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ‰L Ì‡ Ú„Â ‰‡¯Â¿ƒ¿∆¿≈«ƒ»»¿ƒ»ƒ≈»

d˙B‡ ÔÈ¯aÚnL Ô‰ „·Ïa eÓÊ‰L Ô˙B‡Â ;‰ÎÈ¯ˆ43. ¿ƒ»¿»∆À¿¿ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ»
ÔÈÏÈÁ˙Ó ?d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ‰nÎ·e44ÔÈi„ ‰LÏLa ¿«»¿«¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»«»ƒ

Ô˙B‡ eÎÓqL ÈnÓ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò ÏÏkÓ45e¯Ó‡ . ƒ¿««¿∆¿≈¿»ƒƒ∆»¿»»¿
Ì‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ‰‡¯ ‡ÏÂ ·L ‡Ï :ÌÈL¿«ƒ…≈≈¿…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ

Â‡Ï46„ÈÁÈ ÏËa - ˜c·Â ·L :¯Ó‡ „Á‡Â , »¿∆»»«≈≈¿ƒ¿…»≈»ƒ
BËeÚÓa47:¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰‡¯Â ·L :ÌÈL e¯Ó‡ . ¿ƒ»¿¿«ƒ≈≈¿ƒ¿∆¿∆»≈

‰ ÔÓ ÌÈL „BÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·L ‡Ï,ÌÈnÊÓ …≈≈ƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ
¯·ca ÔÈ˙BÂ ÌÈ‡OBÂ48. ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»

(40- למחר מבערב מזומנים כלומר א. בֿיא, י, סנהדרין
הי"ב). (להלן ביום הוא הנשיא,41)שהעיבור הוא

הי"ב. ה"ב.42)כדלהלן א.43)עי' יא, כרבן 44)שם
ב.). (סנהדרין גמליאל בן אלה 45)שמעון כלומר,

עיבור.46)שנסמכו. צריכה שאינה היא שדעתם
העיבור.47) בשאלת לדון צורך צריכה 48)ואין אם

לא. או עיבור

.é:ÔÈ¯ÓB‡ ‰LÏLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
ÔËeÚÓa ÌÈL eÏËa - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡49‰LÏL . ≈»¿ƒ»»¿¿«ƒ¿ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡OBÂ ,dÏ ÔÈnÊÓ‰ ÔÓ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - ¯eaÚƒƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ»¿¿ƒ

‰Ú·La ÔÈ¯ÓB‚Â ,ÔÈ˙BÂ50B‡ ¯aÚÏ Ìlk e¯Ób Ì‡ . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿À»¿«≈
- e˜ÏÁ Ì‡Â ;e¯ÓbL BÓk ÔÈOBÚ - ¯aÚÏ ‡lL∆…¿«≈ƒ¿∆»¿¿ƒ∆¿¿

·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰51.¯aÚÏ ‡lL ÔÈa ¯aÚÏ ÔÈa ¿ƒ««»…≈¿«≈≈∆…¿«≈
L‡¯ ‡e‰L ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‡‰iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¿≈…≈ƒ«»∆…
e¯Ób Ì‡Â .‰Ú·M‰ ÏÏkÓ ,ÌÈÚ·LÂ „Á‡ ÏL ‰·ÈLÈ¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»¿

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ¯aÚÏ ‰LÏLa52‡‰iL ,‡e‰Â ; ƒ¿»¿«≈¬≈¿À∆∆»∆¿≈
‰ˆ¯iL B‡ Ô‰nÚ ‡ÈOp‰53ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰M‰ ¯eaÚ·e . «»ƒƒ»∆∆ƒ¿∆¿ƒ«»»«¿ƒƒ

„v‰ ÔÓ54ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó L„Á‰ Lec˜Ïe ,55. ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒƒ«»

להם.49) והולכים פחות 50)ועומדים המנין "שאין
י:). (שם כג,51)משבעה" (שמות להטות" רבים "אחרי

א.52)ב). ב, א.53)שם יא, הקטן 54)שם מן
מקודשת  השנה "הרי ואומר: מתחיל הוא שבדיינים.
פ"א, סנהדרין ה"ה; פ"ב השנה, ראש ('ירושלמי' בעיבורה"
על  השאר יסמכו שמא הגדול, מן מתחילים ואין ה"ב).

שאמרו דעת  כמו עליו, לחלוק כדאים עצמם יראו ולא ו
ה"ו). סנהדרין מהל' (פ"י נפשות ֿ 55)בדיני בית "ראש

שם). 'ירושלמי' א. כד, השנה (ראש מקודש" אומר דין

.àéÔ‰k ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ‰M‰ ¯eaÚÏ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿ƒ«»»…∆∆¿……≈
ÏB„b56‡nL ,ÂÈ˙BÓÁÏÓe ÂÈ˙BÏÈÁ ÈtÓ - CÏÓ . »∆∆ƒ¿≈≈»ƒ¿¬»∆»

¯aÚÏ ‡lL B‡ ¯aÚÏ ÔÏÈ·La ‰ËB BzÚc57Ô‰ÎÂ ; «¿»ƒ¿ƒ»¿«≈∆…¿«≈¿…≈
‰pv‰ ÈtÓ - ÏB„b58‰ËB BzÚ„ ‰È‰z ‡Ï ‡nL , »ƒ¿≈«ƒ»∆»…ƒ¿∆«¿»

Ï·BË ‡e‰Â ,¯w‰ ÈÓÈa È¯Lz ‡B·È ‡lL È„k ,¯aÚÏ¿«≈¿≈∆…»ƒ¿≈ƒ≈«…¿≈
˙BÏÈ·Ë LÓÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa59. ¿«ƒƒ»≈¿ƒ

ב.56) יח, להם 57)סנהדרין שמחלק חיילותיו, מפני
מלחמותיו, ומפני לעבר. נוטה דעתו לשנה, קצוב סכום
בשנה  חתנים - לצבא מלצאת שנה הפטורים כאלה שישנם
ברש"י  (ראה לעבר שלא נוטה דעתו - לנישואיהם ראשונה
לרמב"ם). האדר"ת הגאון ובהגהות שם, לסנהדרין

שם.58) א.59)סנהדרין, לב, יומא

.áé,‡ÈO ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‰È‰»»…≈ƒ«»¿«ƒ¿»»ƒ
‰˜BÁ¯ C¯„a60È‡z ÏÚ ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»∆»«¿«

‡Ï ,˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆ¯Â ‡a .‡ÈOp‰ ‰ˆ¯È Ì‡ƒƒ¿∆«»ƒ»¿»»¬≈¿À∆∆…
˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ˆ¯61‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . »»≈»¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«»»∆»

‰„e‰È ı¯‡a62dÎB˙a ‰ÈÎM‰L ,63BÎLÏ :¯Ó‡pL , ¿∆∆¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆¡«¿ƒ¿
Ïba ‰e¯aÚ Ì‡Â ;eL¯„˙ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â .˙¯aÚÓ - ÏÈ ƒ¿¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ

˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ÏÈla ‰e¯aÚ Ì‡Â ;ÌBia ‡l‡64. ∆»«¿ƒƒ¿»««¿»≈»¿À∆∆

אדר.60) סוף עד להגיע יספיק א.61)ולא יא, סנהדרין
ב.62) יא, שבירושלים.63)שם המקדש בבית
החודש.64) עיבור כדין השנה עיבור דין שם. סנהדרין,

ה"ח. פ"ב, למעלה השווה

.âé‰L BÊ È‡ Ú„ÈÏÂ Úa˜ÏÂ ·MÁÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿…«¿≈«≈»»
.ÌÈL ‰nÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ˙¯aÚÓ ‰È‰zƒ¿∆¿À∆∆¿»≈∆ƒ¿∆¬ƒ¿«»»ƒ
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המפרש). שני,ÈÁÈ„שרק30)הביאו לפסח נדחה טמא
בזמנו ˆÂ·È¯אבל הפסח את עושים אלא נדחה, אינו טמא

ה"א). פסח קרבן מהל' (פ"ז הטומאה 31)בטומאה מפני
לא32)לחוד. שהטומאה "מפני ב. יב, ‰Â˙¯‰סנהדרין

עומדת באיסורה אלא מפני ÈÂÁ„Â‰בציבור, עתה היא
ועי' הט"ו). מקדש ביאת מהל' פ"ד (רמב"ם הדחק"

שם. בסנהדרין הגמרא בסוגיית

.æÏÏk ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ33Ï·‡ , ≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¬»
„ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ34ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯vL ‰LÏ ƒ»««¿»»∆¿ƒ»ƒƒ¿≈

Ô‰ el‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰ ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰35: «¿»ƒ¿≈»»ƒ≈»ƒ»¿≈≈
Ô‰L B‡ e„ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…¿∆≈
ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ .eÁ¯t ‡lL ˙BÏÊBb‰ ÈtÓe ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈«»∆…»¿≈¿«¿ƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ eÈ‰iL È„k ,el‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰i‡¯Ï ÔÈÈeˆÓ ˙BÏÊBb‰Â ,ÌÈÁÒtÏ36·iÁ˙pL ÈÓÏ B‡ «¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÚ‰ Ôa¯˜a37.‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ Ï·‡ ; ¿»¿«»¬»ƒ»«««»»

ביחד.33) מזדמנים אלה כשסימנים להסביר 34)אפילו
על  קשה הדבר יהיה לא למען העיבור, בחודש הצורך את

'מאירי'). (עי' א.35)הציבור יא, ראייה 36)שם עולת
הל' עי' מעוף, גם באה והיא הרגלים, בשלש שמביאים
את  יראה "...ולא הפסוק שם על 'ראיה' ה"א. פ"א, חגיגה

טז). טז, (דברים ריקם..." ה' (ויקרא 37)פני יולדות כגון
הרגל. עד קרבנן הבאת את משהות והיו ח), יב,

.çBÊ ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ?‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ „ˆÈk≈«ƒ»«««»»¿ƒ»»
‰ÎLnL ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ38ÈtÓ B‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»∆»¿»ƒ¿≈

eÚÈb‰ ‡lL ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰39ÌÈÈ„b‰L „BÚÂ , »»ƒ≈»ƒ»∆…ƒƒ»∆«¿»ƒ
.ÌÈk¯ ˙BÏÊBb‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿«»«ƒ

ה"ב).38) (למעלה לבד עליה על 39)שמעברין שמעברין
ה"ג). (למעלה אלו סימנים שני

.èdÏ ÔÈnÊÓa ‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡40. ≈¿«¿ƒ∆«»»∆»ƒ¿À»ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ¯Ó‡È ?„ˆÈk41ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ≈«…«…≈ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

·MÁpL ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈnÊÓ eÈ‰ :ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ42 ƒ««¿∆¿ƒ¡¿À»ƒƒ¿¿ƒ∆¿«≈
dÈ‡ B‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ‰L Ì‡ Ú„Â ‰‡¯Â¿ƒ¿∆¿≈«ƒ»»¿ƒ»ƒ≈»

d˙B‡ ÔÈ¯aÚnL Ô‰ „·Ïa eÓÊ‰L Ô˙B‡Â ;‰ÎÈ¯ˆ43. ¿ƒ»¿»∆À¿¿ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ»
ÔÈÏÈÁ˙Ó ?d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ‰nÎ·e44ÔÈi„ ‰LÏLa ¿«»¿«¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»«»ƒ

Ô˙B‡ eÎÓqL ÈnÓ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò ÏÏkÓ45e¯Ó‡ . ƒ¿««¿∆¿≈¿»ƒƒ∆»¿»»¿
Ì‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ‰‡¯ ‡ÏÂ ·L ‡Ï :ÌÈL¿«ƒ…≈≈¿…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ

Â‡Ï46„ÈÁÈ ÏËa - ˜c·Â ·L :¯Ó‡ „Á‡Â , »¿∆»»«≈≈¿ƒ¿…»≈»ƒ
BËeÚÓa47:¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰‡¯Â ·L :ÌÈL e¯Ó‡ . ¿ƒ»¿¿«ƒ≈≈¿ƒ¿∆¿∆»≈

‰ ÔÓ ÌÈL „BÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·L ‡Ï,ÌÈnÊÓ …≈≈ƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ
¯·ca ÔÈ˙BÂ ÌÈ‡OBÂ48. ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»

(40- למחר מבערב מזומנים כלומר א. בֿיא, י, סנהדרין
הי"ב). (להלן ביום הוא הנשיא,41)שהעיבור הוא

הי"ב. ה"ב.42)כדלהלן א.43)עי' יא, כרבן 44)שם
ב.). (סנהדרין גמליאל בן אלה 45)שמעון כלומר,

עיבור.46)שנסמכו. צריכה שאינה היא שדעתם
העיבור.47) בשאלת לדון צורך צריכה 48)ואין אם

לא. או עיבור

.é:ÔÈ¯ÓB‡ ‰LÏLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
ÔËeÚÓa ÌÈL eÏËa - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡49‰LÏL . ≈»¿ƒ»»¿¿«ƒ¿ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡OBÂ ,dÏ ÔÈnÊÓ‰ ÔÓ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - ¯eaÚƒƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ»¿¿ƒ

‰Ú·La ÔÈ¯ÓB‚Â ,ÔÈ˙BÂ50B‡ ¯aÚÏ Ìlk e¯Ób Ì‡ . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿À»¿«≈
- e˜ÏÁ Ì‡Â ;e¯ÓbL BÓk ÔÈOBÚ - ¯aÚÏ ‡lL∆…¿«≈ƒ¿∆»¿¿ƒ∆¿¿

·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰51.¯aÚÏ ‡lL ÔÈa ¯aÚÏ ÔÈa ¿ƒ««»…≈¿«≈≈∆…¿«≈
L‡¯ ‡e‰L ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‡‰iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¿≈…≈ƒ«»∆…
e¯Ób Ì‡Â .‰Ú·M‰ ÏÏkÓ ,ÌÈÚ·LÂ „Á‡ ÏL ‰·ÈLÈ¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»¿

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ¯aÚÏ ‰LÏLa52‡‰iL ,‡e‰Â ; ƒ¿»¿«≈¬≈¿À∆∆»∆¿≈
‰ˆ¯iL B‡ Ô‰nÚ ‡ÈOp‰53ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰M‰ ¯eaÚ·e . «»ƒƒ»∆∆ƒ¿∆¿ƒ«»»«¿ƒƒ

„v‰ ÔÓ54ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó L„Á‰ Lec˜Ïe ,55. ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒƒ«»

להם.49) והולכים פחות 50)ועומדים המנין "שאין
י:). (שם כג,51)משבעה" (שמות להטות" רבים "אחרי

א.52)ב). ב, א.53)שם יא, הקטן 54)שם מן
מקודשת  השנה "הרי ואומר: מתחיל הוא שבדיינים.
פ"א, סנהדרין ה"ה; פ"ב השנה, ראש ('ירושלמי' בעיבורה"
על  השאר יסמכו שמא הגדול, מן מתחילים ואין ה"ב).

שאמרו דעת  כמו עליו, לחלוק כדאים עצמם יראו ולא ו
ה"ו). סנהדרין מהל' (פ"י נפשות ֿ 55)בדיני בית "ראש

שם). 'ירושלמי' א. כד, השנה (ראש מקודש" אומר דין

.àéÔ‰k ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ‰M‰ ¯eaÚÏ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿ƒ«»»…∆∆¿……≈
ÏB„b56‡nL ,ÂÈ˙BÓÁÏÓe ÂÈ˙BÏÈÁ ÈtÓ - CÏÓ . »∆∆ƒ¿≈≈»ƒ¿¬»∆»

¯aÚÏ ‡lL B‡ ¯aÚÏ ÔÏÈ·La ‰ËB BzÚc57Ô‰ÎÂ ; «¿»ƒ¿ƒ»¿«≈∆…¿«≈¿…≈
‰pv‰ ÈtÓ - ÏB„b58‰ËB BzÚ„ ‰È‰z ‡Ï ‡nL , »ƒ¿≈«ƒ»∆»…ƒ¿∆«¿»

Ï·BË ‡e‰Â ,¯w‰ ÈÓÈa È¯Lz ‡B·È ‡lL È„k ,¯aÚÏ¿«≈¿≈∆…»ƒ¿≈ƒ≈«…¿≈
˙BÏÈ·Ë LÓÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa59. ¿«ƒƒ»≈¿ƒ

ב.56) יח, להם 57)סנהדרין שמחלק חיילותיו, מפני
מלחמותיו, ומפני לעבר. נוטה דעתו לשנה, קצוב סכום
בשנה  חתנים - לצבא מלצאת שנה הפטורים כאלה שישנם
ברש"י  (ראה לעבר שלא נוטה דעתו - לנישואיהם ראשונה
לרמב"ם). האדר"ת הגאון ובהגהות שם, לסנהדרין

שם.58) א.59)סנהדרין, לב, יומא

.áé,‡ÈO ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‰È‰»»…≈ƒ«»¿«ƒ¿»»ƒ
‰˜BÁ¯ C¯„a60È‡z ÏÚ ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»∆»«¿«

‡Ï ,˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆ¯Â ‡a .‡ÈOp‰ ‰ˆ¯È Ì‡ƒƒ¿∆«»ƒ»¿»»¬≈¿À∆∆…
˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ˆ¯61‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . »»≈»¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«»»∆»

‰„e‰È ı¯‡a62dÎB˙a ‰ÈÎM‰L ,63BÎLÏ :¯Ó‡pL , ¿∆∆¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆¡«¿ƒ¿
Ïba ‰e¯aÚ Ì‡Â ;eL¯„˙ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â .˙¯aÚÓ - ÏÈ ƒ¿¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ

˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ÏÈla ‰e¯aÚ Ì‡Â ;ÌBia ‡l‡64. ∆»«¿ƒƒ¿»««¿»≈»¿À∆∆

אדר.60) סוף עד להגיע יספיק א.61)ולא יא, סנהדרין
ב.62) יא, שבירושלים.63)שם המקדש בבית
החודש.64) עיבור כדין השנה עיבור דין שם. סנהדרין,

ה"ח. פ"ב, למעלה השווה
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¯Á‡ ‡l‡ ;˙¯aÚÓ ˙ÈBÏt ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À∆∆∆»««
˙¯aÚÓ BÊ ‰L :¯ÓB‡L ‡e‰ ‰M‰ L‡¯65¯·„Â . …«»»∆≈»»¿À∆∆¿»»

˜Ác‰ ÈtÓ - ‰Ê66ÔÈ‡ - ˜Ác‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡ ; ∆ƒ¿≈«¿»¬»∆…ƒ¿««¿»≈
:¯ÓB‡L ‡e‰ ¯„‡a ‡l‡ ,˙¯aÚÓ ‡È‰L ÔÈÚÈ„BÓƒƒ∆ƒ¿À∆∆∆»«¬»∆≈
¯„‡ ‡l‡ ÔÒÈ BÈ‡ ‡a‰ L„ÁÂ ,˙¯aÚÓ BÊ ‰L»»¿À∆∆¿…∆«»≈ƒ»∆»¬»
ÒkzL BÊ ‰L :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ e¯Ó‡ .ÈL≈ƒ»¿ƒ¿≈…«»»»»∆ƒ»≈

BÊ ‰¯ÈÓ‡a ˙¯aÚÓ dÈ‡ - ˙¯aÚÓ67. ¿À∆∆≈»¿À∆∆«¬ƒ»

מפני 65) אבל השנה... ראש לפני השנה את מעברים "אין
א). יב, (שם מיד" השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק
עלולים  הפסח שעד משום מודיעים, אין השנה ראש לפני
מעברין). אין ד"ה שם, (רש"י בחמץ לזלזל ויבואו לשכוח,

בזמנו 66) העיבור את ימנע הזר שהשלטון חשש, שיש כגון
שם). שם.67)(רש"י, סנהדרין,

.ãé‰M‰ ÔÈ„Ú e¯aÚ ‡ÏÂ ¯„‡a ÌÈLÏL ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¬«ƒ«»»
ÏÏk d˙B‡ e¯aÚÈ ‡Ï -68˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ÌBi‰ B˙B‡L ; …¿«¿»¿»∆«»ƒ¿

ÔÈ‡ - e¯aÚ ‡ÏÂ ÔÒÈ ÒkiMÓe ,ÔÒÈ L„Á L‡…̄…∆ƒ»ƒ∆ƒ»≈ƒ»¿…ƒ¿≈»
¯aÚÏ ÌÈÏBÎÈ69¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰e¯aÚ Ì‡Â . ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¬»

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -70e„ÈÚ‰Â e¯aÚL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a . ¬≈¿À∆∆»≈ƒ««∆ƒ¿¿≈ƒ
ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - Á¯i‰ ÏÚ««»≈«¬≈≈¿«¿ƒ∆«…∆¿

ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏL71el‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿∆……∆¬»≈ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï ·eL - ‰M‰ ˙‡ e¯aÚiL Ì„˜ e‰eLcƒ̃¿…∆∆¿«¿∆«»»…»

.ÔÒÈa ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»

ב.68) יב, -‰Ê‰"החודש69)שם ב) יב, (שמות לכם"
ניסן, אותו קבעו אם (שם). ניסן" אחר ואין ניסן, "זה
הבא. לחודש ניסן את ולדחות אדר לעשותו איֿאפשר

אלא 70) ניסן זה אין קידשו, ולא עדים באו שלא זמן כל כי
(שם). שעלֿידי 71)אדר ואף שם. נחמן, רב כדעת

 ֿ ראש להיות ראוי באמת השלושים שיום התברר הקידוש
השלושים  ויום בתוקפו, העיבור נשאר זאת בכל ניסן, חודש

היה שמוטב ואףֿעלֿפי שני. אדר לראשֿחודש ÚÏ·¯נעשה
אדר  לראשֿחודש ואחד שלשים יום ולעשות אדר חודש
זאת  בכל מלכתחילה, כשר השנה עיבור היה ואז שני,

ÌÈ˘„˜Ó פי"ח להלן ועי' ראייה, עדי שבאו כיון החודש, את
שמח'. 'אור ועי' הי"א,

.åèÔB·Ú¯ ˙La ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡72Ïk‰L ; ≈¿«¿ƒ∆«»»ƒ¿«¿»∆«…
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÈÁÏÂ ÏÎ‡Ï ˙B¯b‰ ˙È·Ï ÌÈˆ»̄ƒ¿≈«¿»∆¡…¿ƒ¿¿ƒ∆¿»

L„Á‰ ¯eq‡Ï ÔÓÊ Ô‰Ï ÛÈÒB‰Ï73ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆»»¿≈¿«¿ƒ
˙ÈÚÈ·La74ÔÈÁÈÙq‰ ÏÚ ˙ËÏBL Ïk‰ „iL ;75‡ÏÂ , ƒ¿ƒƒ∆««…∆∆««¿ƒƒ¿…

ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ôa¯˜Ï e‡ˆnÈ76eÈ‰ ÔÈÏÈ‚¯e . ƒ»¿¿»¿«»…∆¿≈«∆∆¿ƒƒ»
˙ÈÚÈ·L ·¯Úa ¯aÚÏ77. ¿«≈¿∆∆¿ƒƒ

א.72) יב, באכילה 73)סנהדרין אסורה החדשה התבואה
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י בניסן בט"ז העומר הקרבת עד

אין 74)ה"ב). בשביעית שרק וכנראה שם. סנהדרין,
גמליאל  רבן וכדעת מעברין, שביעית במוצאי אבל מעברין,

.38 עמ' ב'מאירי' וראה יב.). הצומח 75)(סנהדרין כל
כה, (ויקרא "ספיח" נקרא וזריעה, חרישה בלי מאליו בשדה
עבירה  עוברי יבואו שמא מדרבנן, באכילה אסור והוא ה)

ולפי  ה"ב). שמיטה מהל' (פ"ד הם ספיחים ויאמרו: ויזרעו,
להשחיתם  עליהם שולטת הכל יד באכילה, שאסורים

המפרש). שכתב מה (וראה בט"ז 76)ולקלקלם עומר
הספיחין  מן בשביעית באים והם בעצרת, הלחם ושתי בניסן
א  פד, מנחות וב'תוספות' ה"ה, שקלים מהל' בפ"ד (ראה

שומרי). האדמה 77)ד"ה לעבודת חודש להוסיף כדי
יב.). (סנהדרין

.æèÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ≈¿«¿ƒ
ÈtÓ Ì‰a e¯aÚÈ ‡lL - ˙ÈÚÈ·L·e ÔB·Ú¯ ˙Laƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…¿«¿»∆ƒ¿≈

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Lb‰Â ÌÈÎ¯c‰ C¯ˆ78Ì‡ Ï·‡ ; …∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆¬»ƒ
Èe‡¯ ‰M‰ ‰˙È‰ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯aÚ˙‰Ï ‰ »¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

ÔÓÊ ÏÎa ÌÏBÚÏ ÔÈ¯aÚÓ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰79. »»ƒ≈»ƒ»¿«¿ƒ¿»¿»¿«

וויניציה,78) קושטא ר"מ, רומי ובדפוס ה"ה. למעלה ראה
והגשרים  "והדרכים והמלים "הצורך", מפני הגירסה:

ה"א. פ"ה, להלן והשווה אינן. - בהם" אפילו 79)וכיוצא
האלה  הסימנים שלושת כי בשביעית, ואפילו בצורת בשנת
ה"ד). (למעלה השנה את מעברים שבגללם העיקר, הם
השביעית  בשנה יהוצדק בן ר"ש שעיבר ממה לכך, וראיה
אלו, דברים שלשה מפני היה שזה כרחנו ועל כו.), (סנהדרין
בהשגת  וראה שמח'). ('אור לעבר ד"ה שם ב'תוספות' וראה

הרמ"ה.

.æé˙B¯b‡ ÔÈ·˙Bk ,‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«»»¿ƒƒ¿
,‰e¯aÚL Ô˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ¿»«¿»¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

e·zÎ ‡ÈOp‰ ÔBLÏ ÏÚÂ .e¯aÚ ‰Ó ÈtÓe80¯ÓB‡Â , ƒ¿≈»ƒ¿¿«¿«»ƒƒ¿¿¿≈
ÏÚ eÙÒB‰Â È¯·ÁÂ È‡ ÈzÓkÒ‰L ,ÌÎÏ Ú„eÈ :Ô‰Ï»∆ƒ»«»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«¬≈«¿«¿«

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - eˆ¯ .CÎÂ Ck BÊ ‰L81eˆ¯ , »»»»»»ƒ¿»¿∆¿ƒ»
ÔÈc ˙È·Ï ˙eL¯‰ ¯eaÚ‰ L„ÁL ;ÌBÈ ÌÈLÏL -¿ƒ∆…∆»ƒ»¿¿≈ƒ

¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ BÙÈÒB‰Ï82ÌÈ˜BÁ¯‰ ÌÈL‡Ï ¿ƒ»≈»≈»¬»ƒ»¿ƒ
Ì˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL83Ì‰ Ï·‡ ,84Ì‰ ‰i‡¯‰ ÈÙÏ - ∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ»¿ƒ»≈

.¯ÒÁ Ì‡ ‡ÏÓ Ì‡ ,ÌÈOBÚƒƒ»≈ƒ»≈

בשמו.80) יא,81)כלומר, וסנהדרין ב. יט, השנה ראש
י.82)א. הערה פ"א למעלה וראה פפא. ֿ 83)כרב אף

יודע  אין שעכשיו יהיה עלֿפי העיבור חודש אם עדיין, ים
חסר. או ישראל.84)מלא בארץ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) אינם השנה ועיבור החודש שקביעות בו יבאר

גלויות. של שני טוב יום לדין ונמשך בסנהדרין.

.à‰i‡¯‰ ÏÚ L„Á L‡¯ ˙eÚÈ·wÓ e¯Ó‡M ‰Ó Ïk2 »«∆»«¿ƒ¿ƒ……∆«»¿ƒ»
ÔÓf‰ ÈtÓ ‰M‰ ¯eaÚÂ3C¯v‰ ÈtÓ B‡4ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«»»ƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆≈ƒ

ÔÈc ˙Èa B‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈ¯„‰Ò ‡l‡ B˙B‡∆»«¿∆¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓq‰5ÔÈ¯„‰q‰ Ô‰Ï e˙pL «¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»∆««¿∆¿ƒ

˙eL¯6ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ô¯‰‡Â ‰LÓÏ ¯Ó‡ CkL ; ¿∆»∆¡«¿∆¿«¬…«…∆«∆»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,ÌÈL„Á L‡¯7LÈ‡Ó LÈ‡ e„ÓÏ …√»ƒƒƒ«¿»»¿ƒ≈ƒ

‰È‰z BÊ ˙e„Ú :¯·c‰ Le¯t ‡e‰ CkL ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈∆»≈«»»≈ƒ¿∆
ÌÎÏ ‰¯eÒÓ8Ï·‡ .ÌÎÓB˜Óa ÌÎÈ¯Á‡ „ÓBÚ‰ ÏÎÂ ¿»»∆¿»»≈«¬≈∆ƒ¿¿∆¬»

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊaƒ¿«∆≈»«¿∆¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
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e‡L ‰Ê ÔBaLÁa ‡l‡ ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â ÌÈL„Á√»ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆»¿∆¿∆∆»
ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ9. ¿«¿ƒ«

פ"א.2) ה"ב.3)למעלה פ"ד, ה"ה.4)למעלה שם
אומר,5) יאשיה "רבי ב): פרשה (בא במכילתא הוא [כן

הגדול  בביתֿדין אלא השנה את מעברין שאין מנין
הוא  וכן לכם". הוא ראשון תלמודֿלומר: שבירושלים,

ד]. מצוה וב'חינוך' קנג, מ"ע המצוות' שהרי 6)ב'ספר
השנה  עיבור בשלשה, החודש "עיבור ב.) (סנהדרין שנינו

הסנהדרין. ברשות שזהו כרחנו ועל מפי 7)בשלושה".
הפסוק. פשט מתוך יוצא זה אין כי ראש 8)הקבלה,

א. כב, פ"ו.9)השנה להלן עי'

.áÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â10LiL ÔÓÊaL :‡e‰ ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿«∆≈
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - ÔÈ¯„‰Ò11ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e , «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«∆≈»

ÔÈ¯„‰Òe‡L ‰f‰ ÔBaLÁ‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿«∆∆»
ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰i‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ
ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa Ba ÔÈÚ·BwL ÌBÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆¿∆
‰ÊÂ .ÌBÈa ÂÈ¯Á‡ B‡ ÌBÈa BÏ Ì„˜ B‡ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»…∆¿«¬»¿¿∆
˙Bˆ¯‡·e ,‡e‰ ‡Ït - ÌBÈa ‰i‡¯‰ ¯Á‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««»¿ƒ»¿∆∆»¬»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L12. ∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈

אפשר 10) ואי בו, נקשר ואינו במקרא רמז לו "שאין
לפירוש  רבינו (הקדמת הסברא" מדרכי בדרך להוציאו

קודם 11)המשנה). הוא הקביעה, יום המקרים ברוב כי
הראיה. יום הוא הקביעה יום או הראיה, ששם 12)ליום

פי"ח  להלן עי' ארץֿישראל, בני לראיית הראיה קודמת
הי"ג.

.âÏ‡¯OÈ Ïk eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe13ÔBaLÁa ·MÁÏ ≈≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿«≈¿∆¿
,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰·¯ÁL ˙Úa ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÛBqÓ ?‰Ê∆ƒ«¿≈«¿»»»≈∆»¿»∆∆ƒ¿»≈
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Úe·˜ ÔÈc ˙Èa ÌL ¯‡L ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»≈ƒ»«¬»ƒ≈«¿≈
‡·¯Â ÈÈa‡ ÈÓÈ „Ú ‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÔÎÂ ,‰LÓ14 ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈«¿»»«¿≈««≈¿»»

.ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ -«¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈»¿ƒ

חדשים 13) קובעים שאין אףֿעלֿפי בחוץֿלארץ, אפילו
הי"ג). להלן (ועיין עדיין 14)בחו"ל היה רבא בימי

כא.). השנה ראש (עי' החודש את שקידש ביתֿדין

.ã,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰Â ˙Ói˜ ÔÈ¯„‰Ò ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ«»¿ƒ»
Ô‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa eÈ‰»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»«¿∆«ƒƒ¬≈∆
;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈOBÚ È¯Lz ÈÁeÏL¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒƒ∆»ƒ¿«
È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ,˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le¿»«¿»¿∆≈¿≈ƒ¿≈

˜ÙqÓ ÌÈÓÈ ÈL ÌÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ15ÈÙÏ , «ƒƒ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ»≈¿ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈∆

.L„Á‰«…∆

שלא 15) כיון - ניסן שלוחי אליהם שהגיעו אףֿעלֿפי
ויום  השנה ראש מפני פחות, (שהולכים תשרי שלוחי הגיעו
פ"ג  (למעלה בפסח אפילו ימים שני עושים הכיפורים),

והי"ג). הי"ב

.äı¯‡ ÏL ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»«¿∆¿ƒ≈ƒ∆∆∆

eÈ‰iL ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«∆¿∆»»ƒ«ƒ∆ƒ¿
elÙ‡ ,„·Ïa „Á‡ ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ ˙BÓB˜n‰ ÏÎa¿»«¿ƒ∆»ƒ¿«¬ƒ
ı¯‡ Èa BÓk ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁaL ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰«¿»¿∆¿»»»∆¿¿≈∆∆
;ÔÈÚ·B˜Â ÔÈÎÓBÒ „Á‡ ÔBaLÁ ÏÚ Ïk‰L ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆«…«∆¿∆»¿ƒ¿¿ƒ
Ì‰È˙B·‡ ‚‰Óa e¯‰fiL ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz Ï·‡¬»«»«¬»ƒ∆ƒ»¬¿ƒ¿«¬≈∆

Ì‰È„ÈaL16. ∆ƒ≈∆

(ביצה 16) בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו מתם: שלחו
כך  ומתוך ישראל, על גזירות המלכות תגזור שמא ד:)
הי"ד, יוםֿטוב מהל' בפ"ו [וראה (שם). החשבון את ישכחו
שם]. ובלחםֿמשנה יא, אות הי"ד תורה תלמוד מהל' ובפ"ו

.åÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL eÈ‰ ‡lL ÌB˜Ó Ïk :CÎÈÙÏ¿ƒ»»»∆…»¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
,ÌÈÓÈ ÈL eOÚÈ - ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰Lk ,ÂÈÏ‡≈»¿∆»«¿ƒ¿ƒ«¬¿≈»ƒ
ı¯‡ ÈaL ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰L BÓk ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â«¬ƒ«¿««∆¿∆»ƒƒ¿«∆¿≈∆∆
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·e ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈«¿«

Ú ‰f‰ÈL eOÚ ‡Ï ÌÏBÚnL ,Ô‚‰Ók „Á‡ ÌBÈ ÔÈOB «∆ƒ∆»¿ƒ¿»»∆≈»…»¿≈
ÔÓfa ˙BiÏba ÔÈOBÚ e‡L ÈL ·BË ÌBÈ ,‡ˆÓ .ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»≈ƒ∆»ƒ«»À«¿«

.‰Ê ¯·c ewzL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰f‰«∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»»∆

.æÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰L ÔÓÊa ,‰M‰ L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ∆…«»»ƒ¿«∆»¿ƒ«
ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ·¯ eÈ‰ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»»…¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜ÙqÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆»¿
ÌBÈa ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«…∆∆≈«¿ƒ¿ƒ¿

.·BË

.ç‡e‰L ,dÓˆÚ ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»¬ƒƒ»«ƒ«¿»∆
ÏL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙Ba¯ ÌÈÓÚt ,ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ∆
ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú‰ e‡a ‡Ï Ì‡L ;ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰ L‡…̄«»»¿≈»ƒ∆ƒ…»»≈ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆnL ÌBi‰ B˙B‡a eÈ‰ ÔÈ‚‰B - ÌÈLÏL17 ¿ƒ¬ƒ»¿«∆¿«ƒ»≈ƒ

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜18ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰Â ÏÈ‡B‰Â . …∆¿»»…∆¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈOBÚ eÈ‰iL eÈ˜˙‰ ,‰i‡¯‰ ÔÓÊa elÙ‡Â ÌÈÓÈ»ƒ«¬ƒƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔÓfa ÌÈÓÈ ÈL „ÈÓz B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa elÙ‡¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈»ƒ«¿«
ÌBÈ elÙ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÚ·BwL ‰f‰«∆∆¿ƒ««∆¿ƒ≈»«¿»∆¬ƒ
È¯·cÓ - ‰f‰ ÔÓfa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÈL ·BË≈ƒ∆…«»»«¿««∆ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ19. ¿ƒ

בזמנו,17) הירח שיראה אפשר חשבונם לפי אם כגון,
ה"ו). פ"א, (למעלה השלושים ביום ֿ 18)כלומר שאףֿעל

החודש  עדות מקבלים שיהו זכאי בן יוחנן רבן שהתקין פי
היום  אותו נוהגים באו, לא אם - ל:) השנה (ראש היום כל
שם  ועי' ר"ח, גירסת לפי ב ה, (ביצה קודש ולמחר קודש

בידינו".19)ב'תוספות'). אבותינו "מנהג של טעם מאותו

.è.ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ‰ÈeÏz „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙iOÚ ÔÈ‡≈¬ƒ«∆»¿»ƒ¿ƒ««»
CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒƒ¿∆»≈≈¿»«ƒ«¬«
Ô‰Ï eÚÈbiL ¯LÙ‡ È‡cÂaL ,˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ»∆¿««∆¿»∆«ƒ»∆
ÌBÈ ÔÈOBÚ ‰Ê ÌB˜Ó ÈL‡L ,ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÁeÏL¿ƒ≈¿ƒ∆«¿≈»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏM‰ eÈ‰L eÏ ¯Ó‡È ÈnL ;„Á‡ ·BË∆»∆ƒ…«»∆»«¿ƒ¿ƒ
ÌB˜ÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL eÈ‰ ‡Ï ‡nL ,‰Ê ÌB˜ÓÏ¿»∆∆»…»¿ƒ¿ƒ¿»
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Ï‡¯OÈ ÌL eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰Ê20e¯ÊÁL ¯Á‡Â , ∆ƒ¿≈∆…»»ƒ¿»≈¿««∆»¿
È ÌL e·LÈ ÔBaLÁ‰ ÏÚ Úa˜ÏÔÈ·iÁ Ô‰L ÌÈÏ‡¯O ƒ¿…«««∆¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ∆≈«»ƒ

ÌÈÓÈ ÈL ˙BOÚÏ21,C¯ca Ìe¯Á ‰È‰L ÈtÓ B‡ ; «¬¿≈»ƒƒ¿≈∆»»≈«∆∆
‰Ln‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÏÈÏ‚Â ‰„e‰È ÔÈa ‰È‰L C¯„k22; ¿∆∆∆»»≈¿»¿»ƒƒ≈«¿≈«ƒ¿»

¯·ÚÏ ÔÈÁeÏM‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÌÈ˙ek‰ eÈ‰L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«¬…
Ô‰ÈÈa23. ≈≈∆

שהגיעו 20) כבמקום אחד יוםֿטוב בו נהגו לא ומעולם
השלוחין. הי"ב.21)אליו להלן עיין העולם, רוב כמנהג

שם.22) ובגמרא במשנה לח. בבאֿבתרא עי'23)עי'
שם. וברש"י ובמשנה א. כב, השנה ראש

.éÏk eÈ‰ ,ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ÈeÏz ¯·c‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«»»»ƒ¿ƒ««»»»
„Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ ÌÈ¯ˆÓ Èa24eÚÈbiL ¯LÙ‡ È¯‰L ; ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆»∆¬≈∆¿»∆«ƒ

È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï25ÏÚ ÌÈ¯ˆÓe ÌÈÏLe¯È ÔÈa ÔÈ‡L , »∆¿≈ƒ¿≈∆≈≈¿»«ƒƒ¿«ƒ«
ÔÎÂ .˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰BÓL CÏ‰Ó ‡l‡ ÔBÏ˜L‡ C¯c∆∆«¿¿∆»«¬«¿»»ƒ»¿≈
˙BÈ‰a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È¯eÒ ·…̄¿»»»«¿»∆≈«»»»ƒ¿

.·B¯˜ ÌB˜n‰«»»

שנהגו 24) במצרים מקומות שיש יא, הלכה סוף להלן ראה
אחד. יום לעשות פ"ד 25)מעולם פאה 'תוספתא' עי'

פ"ג. ריש וכתובות (23 עמ' צוק"מ (הוצאת

.àéÏk :‡e‰ Ck BÊ C¯c ÏÚ ‰Ê ¯·c ¯wÚ ,‡ˆÓƒ¿»ƒ«»»∆«∆∆»»
‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa LiL ÌB˜Ó»∆≈≈≈¿»«ƒ«¬»»≈«¬»»
Ì‚‰Ók ,ÌÏBÚÏ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ - ÌÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»

È¯L˙Â È¯Lz Ïk ÈÁeÏL ÔÈ‡L ;Ì„wÓ26‡l‡ ÔÈÚÈbÓ ƒ…∆∆≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒƒ∆»
B‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜ÓÏ¿»∆≈≈¿»«ƒ«¬«¬»»»ƒ
‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·Ï BÈaL ÌB˜Ó ÏÎÂ .˙BÁt»¿»»∆≈¿≈¿»«ƒ«¬«¬»»
ÔÈÁeÏL eÈ‰iL ¯LÙ‡L ,˙BÁt B‡ ‰ÂLa ÌÈÓÈ»ƒ¿»∆»∆∆¿»∆ƒ¿¿ƒ
ı¯‡Ó ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÂÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ≈»ƒƒ«»≈∆∆
,ÈL LeaÎa ‰i‡¯‰ ˙ÚLa Ï‡¯OÈ da eÈ‰L ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

ÌÚ¯ÙLe ‡Le‡ ÔB‚k‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ëe ·Â ‰·ÈÂ ÊeÏÂ ¿»¿«¿»¿¿«¿∆¿…¿∆¿»¿«≈
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ - Ô‰a27ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â ; »∆ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«»

‡È¯eqÓ28ÔBÏ˜L‡Â ˜On„Â ¯Bˆ ÔB‚k ,29,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»¿¿«∆∆¿«¿¿¿«≈»∆
‡ˆBiÎÂ ·‡BÓe ÔBnÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÔB‚k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B‡ƒ»»»∆¿ƒ¿«ƒ¿«»¿«≈
„Á‡ ÌBÈ Ì‡ :Ô‰È„ÈaL Ô‰È˙B·‡ ‚‰Ók ÔÈOBÚ - Ô‰a»∆ƒ¿ƒ¿«¬≈∆∆ƒ≈∆ƒ∆»

.ÌÈÓÈ ÈL - ÌÈÓÈ ÈL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ -∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿≈»ƒ

ימים:26) ארבעה ללכת יכולים אינם תשרי שלוחי אשר יש
עשרה  אלא אינו ומהלכם הכיפורים, ויום ור"ה שבתות שתי

בלבד. אם ÈÂ˘ימים כגון יום, עשר אחד ללכת יכולים אשר
שלוחי אבל בשבת. חל מגיעים,ÏÎר"ה אינם ותשרי תשרי

ימים. עשרה מהלך על עולה שאינו למרחק אלא
השלוחים.27) אליהם הגיעו כבשה 28)שוודאי שדוד

ישראל  כארץ דינה ואין יחיד, כיבוש ונקראת לא"י וצירפה
הי"ג). תרומות מהל' פ"א (ראה דבר שלא 29)לכל

ב. גיטין (ראה ישראל ארץ בתחום ואינה בבל, עולי כבשוה
פ"ה  שביעית ו'ירושלמי' ואשקלון, ד"ה שם ו'תוספות'
בפ"א  ולהלן כסוריא, שדינה משמע שכאן [וצ"ע ה"א).

לארץ]. כחוץ שדינה רבינו כתב ה"ט תרומות מהל'

.áéB‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜Ó»∆≈≈¿»«ƒ¬»»»ƒ
ÔÈ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ B‡ ‡È¯eÒ ‡e‰Â ,‰¯OÚÓ ˙BÁt»≈¬»»¿¿»»»»∆¿≈
ı¯‡ ¯a„Óa ‰LcÁ˙pL ¯ÈÚ ‡È‰L B‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï»∆ƒ¿»∆ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«∆∆
ÔÈOBÚ - ‰zÚ Ï‡¯OÈ Ba eÎML ÌB˜Ó B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»∆»¿ƒ¿»≈«»ƒ
- ÈL ·BË ÌBÈ ÏÎÂ .ÌÏBÚ‰ ·¯ ‚‰Ók ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ¿ƒ¿«…»»¿»≈ƒ

BÒ È¯·cÓL‡¯ ÏL ÈL ·BË ÌBÈ elÙ‡Â ,ÌÈ¯Ù ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ∆…
‰f‰ ÔÓfa B˙B‡ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰M‰30. «»»∆«…ƒ«¿««∆

ה"ח.30) למעלה ראה

.âé„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·MÁÓ e‡L ‰Ê∆∆»¿«¿ƒ«¿««∆»∆»¿∆»
·BË ÌBÈÂ ÈBÏt ÌBÈ L„Á L‡¯L ÔÈ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÚa¿ƒ¿¿ƒ∆……∆¿ƒ¿
‡ÏÂ ÔÈÚ·B˜ e‡ elL ÔBaLÁa ‡Ï - ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ…¿∆¿∆»»¿ƒ¿…
ÔÈÚ·B˜Â ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ÂÈÏÚ»»»¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL„Á31ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ e‡ ÔÈ‡Â , √»ƒ¿»»»∆¿≈»¿ƒ∆»«
e‡L ‰ÊÂ .Ì˙ÚÈ·˜e Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ÔBaLÁ∆¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»¿∆∆»
e‡L ÔÂÈk ,‡e‰ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï - ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿««»»ƒ¿«≈»∆»
ÔÈ·MÁÓ e‡ ,ÔÈÎÓBÒ Ô‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚL ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«∆¿∆≈¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ‰Ê È‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ Ú„ÈÏ≈«∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈≈∆
‰È‰iL ‡e‰ B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ˙ÚÈ·˜e ,‡e‰¿ƒ«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
e‡L ÔBaLÁ ÈtÓ ‡Ï ,·BË ÌBÈ B‡ L„Á L‡…̄…∆…ƒ¿≈∆¿∆»

.ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ

מציון 31) "כי ג): ב, (ישעיה שנאמר משום א. סג, ברכות
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא

ה'תשע"ו  שבט ט' שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדקדוק.1) והירח החמה קיבוץ

.àÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ eÈ‰ ,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈOBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ»»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰a¯‰ ˜ec˜„a ‰nÁ‰ ÌÚ Á¯i‰ Ba ıa˜˙iL ‰ÚL2, »»∆ƒ¿«≈«»≈«ƒ««»¿ƒ¿«¿≈

‰‡¯È Ì‡ Ú„ÈÏ È„k ,ÔÈOBÚ ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L C¯„k¿∆∆∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈≈«ƒ≈»∆
‡e‰ - ÔBaLÁ‰ B˙B‡ ˙lÁ˙e .‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰«»≈«…≈»∆¿ƒ««∆¿
˙ÚL ÔÈÚ„BÈÂ ,·e¯˜a B˙B‡ ÔÈ·MÁnL ÔBaLÁ‰«∆¿∆¿«¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‡l‡ ,˜ec˜„ ‡Ïa Ôˆea˜3‡e‰ - ƒ»¿…ƒ¿∆»¿«¬»»»∆¿»ƒ
ÔÓÊa ÔÈ·MÁnL - ÔBaLÁ‰ È¯wÚÂ ;„ÏBÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»»¿ƒ»≈«∆¿∆¿«¿ƒƒ¿«
‡e‰Â ,‰i‡¯‰ ÏÚ Ba eÚa˜iL ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ∆ƒ¿¿«»¿ƒ»¿
.¯eaÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌBi‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ∆¿∆»¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ

האמיתי.2) הקיבוץ האמצעי.3)וזהו הקיבוץ וזהו
הגיעה  וממנו האמצעי, הקיבוץ את קודם חישבה הסנהדרין

האמיתי. לקיבוץ

.á:ÔÓÊ ÏÎa ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»«¿«¿∆¿ƒ»¿»¿«
‰ÏÈla ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBia ‰¯OÚ ÌÈzL4‰ÚM‰Â . ¿≈∆¿≈«¿≈∆¿≈««¿»¿«»»

‰ÚM‰ e˜ÏÁ ‰nÏÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ÛÏ‡Ï ˙˜lÁÓ¿À∆∆¿∆∆¿ƒ¬»ƒ¿»»»¿«»»
‰Ê ÔÈÓÏ5ÚÈ·¯e ÈˆÁ Ba LÈ ‰Ê ÔÈnL ÈÙÏ ? ¿ƒ¿»∆¿ƒ∆ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ«

.¯eOÚÂ LÓÁÂ ,ÚeM˙e ˙e˙Le LÈÏLe ,˙ÈÈÓLe¿ƒƒ¿ƒ¿¿«¿…∆¿ƒ
˙BÓM‰ el‡ ÏÎÏ LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰a¯‰Â6. ¿«¿≈¬»ƒ≈¿»≈«≈
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(4 ֿ לשתים היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
ואין  שעות, לשתיםֿעשרה הלילה וגם שעות עשרה
יותר  לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים
שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה

היא ביחד,שעה והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק
הזמן  של וארבעה העשרים חלק - הקדמונים בלשון און

היומי. הגלגל של אחד לסיבוב השתמשו 5)הדרוש ולא
ששים  = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה

69)דקות. למכפלות מתחלק 1080 x9המספר ;3x מה ,6
.360 המספר כן שאין

.â„Ú ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰nÁ‰Â Á¯i‰ ıa˜˙iMÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈«¿««»¿ƒ∆¿∆«
‰ÚLz - ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‰iL ÌÚt eˆa˜˙iL∆ƒ¿«¿««¿ƒ»¿«¬»»»∆¿»ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBiÓ ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le ,BÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
„ÏBÓ Ïk ÔÈaL ÔÓf‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‰¯OÚ LÏL ˙ÚMÓƒ¿«¿∆¿≈¿∆«¿«∆≈»»

„ÏBÓe7.‰·Ï ÏL dL„Á ‡e‰ ‰ÊÂ , »¿∆»¿»∆¿»»

למשנהו.7) אחד קיבוץ בין

.ãL„Á ¯OÚ ÌÈL ‰È‰z Ì‡ - ‰·Ï ÏL ‰L»»∆¿»»ƒƒ¿∆¿≈»»…∆
,ÌBÈ ˙B‡Ó LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,el‡ ÌÈL„ÁÓ≈√»ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿≈
‰BÓLe ,˙BÚL ‰BÓLe ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¬ƒƒ¿∆»¿∆
,˙¯aÚÓ ‰È‰z Ì‡Â ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿À∆∆
LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,L„Á ¯OÚ ‰LÏL ‰M‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆«»»¿»»»…∆ƒ¿∆¿»»¿
,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌBÈ ‰LÏLe ÌÈBÓLe ˙B‡Ó≈¿ƒ¿»¿««¿∆¿ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ8‰nÁ‰ ˙Le . «¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿«««»
.˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿≈»
‰¯OÚ :‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ,‡ˆÓƒ¿»∆∆¿«««»«¿««¿»»¬»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

י"ב 8) יום, כ"ט עשר השלושה החודש נחשב זה בחשבון
הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ"ג שעות

.äÔ‰L ,‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ L„Á ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈…∆«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆≈
˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,„Á‡ ÌBÈ :¯‡MÈ ,Úe·M‰ ÈÓÈ¿≈«»«ƒ»≈∆»¿≈∆¿≈»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

·l‰ L„Á ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .‚"ˆ˘˙ ·"È‡‰9ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ…∆«¿»»¿≈
‰L Ì‡ :‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈¿««¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»
‰BÓLe ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ :‰pnÓ ¯‡MÈ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ»≈ƒ∆»«¿»»»ƒ¿∆
ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó ‰BÓLe ,˙BÚL»¿∆≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»

‰ËeLt ‰L ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .Â"Ú˙˙ Á"„ :dÏ10. »¿ƒ¿≈ƒ»»¿»
‰MÓÁ :d˙È¯‡L ‰È‰z - ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L Ì‡Â¿ƒ»»¿À∆∆ƒƒ¿∆¿≈ƒ»¬ƒ»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿»

.Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

הבא.9) החודש של המולד יתאחר זה ובשיעור
הבאה.10) הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור

.å,ÌÈL„Á‰ ÔÓ L„Á „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««…∆ƒ∆√»ƒ
,ÂÈ¯Á‡L „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»≈≈»∆«¬»

‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„˙Â¿≈«¿≈∆ƒ≈«»«¿≈»»¿«»
.‰È‰È ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ¿∆

.æ,˙aLa „Á‡a ÔÒÈ „ÏBÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«ƒ»¿∆»¿«»
ÔÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ ‰Ú·LÂ ‰‡Óe ,ÌBia ˙BÚL LÓÁa¿»≈»«≈»¿ƒ¿»¬»ƒƒ»

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLk - Ê"˜‰‡ :Ì‰Ï11L„Á ˙È¯‡L »∆¿∆ƒ»»¿≈ƒ…∆
ÏÈÏa ¯i‡ „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ‡e‰Â ,‰·l‰«¿»»¿≈≈«ƒ»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ˙B‡Ó ÚL˙e ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ»≈»««¿»¿«≈¬»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú BÊ C¯c ÏÚÂ .˜"˙˙ ‰"‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒƒ»»∆¿«∆∆«»»

.L„Á ¯Á‡ L„Á…∆««…∆

החודש 11) מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר
שלפניו.

.çÛÈÒB˙Â ,BÊ ‰L „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««»»¿ƒ
˙È¯‡L ,‡È‰ ‰ËeLt Ì‡ - „ÏBn‰ ÈÓÈ ÏÚ d˙È¯‡L¿≈ƒ»«¿≈«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ;‰ËeLt‰‡ˆÈ - ˙¯aÚÓ‰ ˙È¯‡L ,‡È‰ ˙¯aÚÓ «¿»¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈ƒ«¿À∆∆≈≈
„Ú ,‰L ¯Á‡ ‰L ÔÎÂ .‰È¯Á‡lL ‰L „ÏBÓ EÏ¿«»»∆¿«¬∆»¿≈»»««»»«
‡e‰ ,ÏÈÁ˙z epnnL ÔBL‡¯‰ „ÏBn‰Â .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ»»¿«»»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ
‰È‰ ‡e‰Â ,‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰ ‰Ma ‰È‰L „ÏBÓ»∆»»«»»»ƒ»∆¿ƒ»¿»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈL ÏÈÏa¿≈≈ƒ»≈»««¿»»«ƒ¿«¿»»
˙lÁz ‡e‰ epnÓe .„"¯‰a :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆ƒ∆¿ƒ«

.ÔBaLÁ‰«∆¿

.è,„ÏBn‰ Ô‰Ó Ú„zL el‡‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿»≈∆≈«≈∆«»
ÔÓ ıa˜˙iLk ,˙È¯‡L ÌÚ ˙È¯‡L ÛÈÒBzLk¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ
ÛÈÒB˙Â ˙Á‡ ‰ÚL CÈÏLz - ÌÈBÓLe ÛÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»»««¿ƒ
Úa¯‡ ˙BÚM‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe ,˙BÚM‰ ÔÈÓÏ B˙B‡¿ƒ¿««»¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«¿«
,ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ epnÓ ÛÈÒB˙Â ÌBÈ CÈÏLz - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿««»ƒ
CÈÏLz - ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈÓi‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe¿∆ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈«ƒ¿»«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓ e‡ ÔÈ‡L ;¯‡M‰ ÁÈp˙Â ÔÈn‰ ÔÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ««¿»∆≈»¿«¿ƒ
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿««»ƒ∆»≈«¿≈∆ƒ≈
.„ÏBn‰ ‰È‰È ˜ÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÚL ‰Ê È‡·e Úe·M‰«»«¿≈∆»»¿≈∆≈∆ƒ¿∆«»

.éÌÈL Ú·L Ô‰Ó eÈ‰iL ,‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk»¿«∆¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆«»ƒ
.¯BÊÁÓ ‡¯˜ ,˙BËeLt ‰¯OÚ ÌÈzLe ˙B¯aÚÓ¿À»¿≈∆¿≈¿ƒ¿»«¬
ıa˜Ó ‰z‡L ÔÓÊaL ?‰Ê ÔÈÓ ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ¿»»»«¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆«»¿«≈
,˙B¯aÚÓ Ú·LÂ ˙BËeLt ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ÈÓÈ ÔÈÓƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈»»¿¿∆«¿À»
ÌÈBÓLe ÛÏ‡ Ïk CÈÏL˙Â ,Ô‰È˜ÏÁÂ Ô‰È˙BÚLe¿≈∆¿∆¿≈∆¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ
,ÌBÈ - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÎÂ ,‰ÚL - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»»¿»«¿«¿∆¿ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk‰ ‡ˆÓz - ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ ÛÈÒB˙Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿»«…¿«∆¿≈»»
‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL Ô‰Ó ‰L ÏkL ,‰nÁ‰ ÈMÓƒ¿≈««»∆»»»≈∆¿≈«¬ƒ»
ÈÓÈ ÔÈnÓ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰ÂLa ˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ¿ƒƒ¿≈»¿»∆¿…ƒ»≈ƒƒ¿«¿≈
˙Á‡ ‰ÚMÓ ıeÁ ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏÎa ‰nÁ‰««»¿»¿«∆¿≈»»ƒ»»««
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ»»∆

.‰"Ù˙‡

.àéÈL„Á Ìlk ÌÈL„Á‰ ,‰Êk ‡e‰L ¯BÊÁÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬∆»∆∆√»ƒÀ»»¿≈
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קנה ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(4 ֿ לשתים היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
ואין  שעות, לשתיםֿעשרה הלילה וגם שעות עשרה
יותר  לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים
שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה

היא ביחד,שעה והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק
הזמן  של וארבעה העשרים חלק - הקדמונים בלשון און

היומי. הגלגל של אחד לסיבוב השתמשו 5)הדרוש ולא
ששים  = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה

69)דקות. למכפלות מתחלק 1080 x9המספר ;3x מה ,6
.360 המספר כן שאין

.â„Ú ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰nÁ‰Â Á¯i‰ ıa˜˙iMÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈«¿««»¿ƒ∆¿∆«
‰ÚLz - ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‰iL ÌÚt eˆa˜˙iL∆ƒ¿«¿««¿ƒ»¿«¬»»»∆¿»ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBiÓ ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le ,BÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
„ÏBÓ Ïk ÔÈaL ÔÓf‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‰¯OÚ LÏL ˙ÚMÓƒ¿«¿∆¿≈¿∆«¿«∆≈»»

„ÏBÓe7.‰·Ï ÏL dL„Á ‡e‰ ‰ÊÂ , »¿∆»¿»∆¿»»

למשנהו.7) אחד קיבוץ בין

.ãL„Á ¯OÚ ÌÈL ‰È‰z Ì‡ - ‰·Ï ÏL ‰L»»∆¿»»ƒƒ¿∆¿≈»»…∆
,ÌBÈ ˙B‡Ó LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,el‡ ÌÈL„ÁÓ≈√»ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿≈
‰BÓLe ,˙BÚL ‰BÓLe ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¬ƒƒ¿∆»¿∆
,˙¯aÚÓ ‰È‰z Ì‡Â ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿À∆∆
LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,L„Á ¯OÚ ‰LÏL ‰M‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆«»»¿»»»…∆ƒ¿∆¿»»¿
,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌBÈ ‰LÏLe ÌÈBÓLe ˙B‡Ó≈¿ƒ¿»¿««¿∆¿ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ8‰nÁ‰ ˙Le . «¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿«««»
.˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿≈»
‰¯OÚ :‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ,‡ˆÓƒ¿»∆∆¿«««»«¿««¿»»¬»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

י"ב 8) יום, כ"ט עשר השלושה החודש נחשב זה בחשבון
הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ"ג שעות

.äÔ‰L ,‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ L„Á ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈…∆«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆≈
˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,„Á‡ ÌBÈ :¯‡MÈ ,Úe·M‰ ÈÓÈ¿≈«»«ƒ»≈∆»¿≈∆¿≈»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

·l‰ L„Á ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .‚"ˆ˘˙ ·"È‡‰9ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ…∆«¿»»¿≈
‰L Ì‡ :‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈¿««¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»
‰BÓLe ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ :‰pnÓ ¯‡MÈ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ»≈ƒ∆»«¿»»»ƒ¿∆
ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó ‰BÓLe ,˙BÚL»¿∆≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»

‰ËeLt ‰L ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .Â"Ú˙˙ Á"„ :dÏ10. »¿ƒ¿≈ƒ»»¿»
‰MÓÁ :d˙È¯‡L ‰È‰z - ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L Ì‡Â¿ƒ»»¿À∆∆ƒƒ¿∆¿≈ƒ»¬ƒ»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿»

.Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

הבא.9) החודש של המולד יתאחר זה ובשיעור
הבאה.10) הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור

.å,ÌÈL„Á‰ ÔÓ L„Á „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««…∆ƒ∆√»ƒ
,ÂÈ¯Á‡L „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»≈≈»∆«¬»

‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„˙Â¿≈«¿≈∆ƒ≈«»«¿≈»»¿«»
.‰È‰È ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ¿∆

.æ,˙aLa „Á‡a ÔÒÈ „ÏBÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«ƒ»¿∆»¿«»
ÔÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ ‰Ú·LÂ ‰‡Óe ,ÌBia ˙BÚL LÓÁa¿»≈»«≈»¿ƒ¿»¬»ƒƒ»

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLk - Ê"˜‰‡ :Ì‰Ï11L„Á ˙È¯‡L »∆¿∆ƒ»»¿≈ƒ…∆
ÏÈÏa ¯i‡ „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ‡e‰Â ,‰·l‰«¿»»¿≈≈«ƒ»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ˙B‡Ó ÚL˙e ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ»≈»««¿»¿«≈¬»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú BÊ C¯c ÏÚÂ .˜"˙˙ ‰"‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒƒ»»∆¿«∆∆«»»

.L„Á ¯Á‡ L„Á…∆««…∆

החודש 11) מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר
שלפניו.

.çÛÈÒB˙Â ,BÊ ‰L „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««»»¿ƒ
˙È¯‡L ,‡È‰ ‰ËeLt Ì‡ - „ÏBn‰ ÈÓÈ ÏÚ d˙È¯‡L¿≈ƒ»«¿≈«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ;‰ËeLt‰‡ˆÈ - ˙¯aÚÓ‰ ˙È¯‡L ,‡È‰ ˙¯aÚÓ «¿»¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈ƒ«¿À∆∆≈≈
„Ú ,‰L ¯Á‡ ‰L ÔÎÂ .‰È¯Á‡lL ‰L „ÏBÓ EÏ¿«»»∆¿«¬∆»¿≈»»««»»«
‡e‰ ,ÏÈÁ˙z epnnL ÔBL‡¯‰ „ÏBn‰Â .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ»»¿«»»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ
‰È‰ ‡e‰Â ,‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰ ‰Ma ‰È‰L „ÏBÓ»∆»»«»»»ƒ»∆¿ƒ»¿»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈL ÏÈÏa¿≈≈ƒ»≈»««¿»»«ƒ¿«¿»»
˙lÁz ‡e‰ epnÓe .„"¯‰a :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆ƒ∆¿ƒ«

.ÔBaLÁ‰«∆¿

.è,„ÏBn‰ Ô‰Ó Ú„zL el‡‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿»≈∆≈«≈∆«»
ÔÓ ıa˜˙iLk ,˙È¯‡L ÌÚ ˙È¯‡L ÛÈÒBzLk¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ
ÛÈÒB˙Â ˙Á‡ ‰ÚL CÈÏLz - ÌÈBÓLe ÛÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»»««¿ƒ
Úa¯‡ ˙BÚM‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe ,˙BÚM‰ ÔÈÓÏ B˙B‡¿ƒ¿««»¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«¿«
,ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ epnÓ ÛÈÒB˙Â ÌBÈ CÈÏLz - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿««»ƒ
CÈÏLz - ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈÓi‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe¿∆ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈«ƒ¿»«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓ e‡ ÔÈ‡L ;¯‡M‰ ÁÈp˙Â ÔÈn‰ ÔÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ««¿»∆≈»¿«¿ƒ
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿««»ƒ∆»≈«¿≈∆ƒ≈
.„ÏBn‰ ‰È‰È ˜ÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÚL ‰Ê È‡·e Úe·M‰«»«¿≈∆»»¿≈∆≈∆ƒ¿∆«»

.éÌÈL Ú·L Ô‰Ó eÈ‰iL ,‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk»¿«∆¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆«»ƒ
.¯BÊÁÓ ‡¯˜ ,˙BËeLt ‰¯OÚ ÌÈzLe ˙B¯aÚÓ¿À»¿≈∆¿≈¿ƒ¿»«¬
ıa˜Ó ‰z‡L ÔÓÊaL ?‰Ê ÔÈÓ ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ¿»»»«¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆«»¿«≈
,˙B¯aÚÓ Ú·LÂ ˙BËeLt ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ÈÓÈ ÔÈÓƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈»»¿¿∆«¿À»
ÌÈBÓLe ÛÏ‡ Ïk CÈÏL˙Â ,Ô‰È˜ÏÁÂ Ô‰È˙BÚLe¿≈∆¿∆¿≈∆¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ
,ÌBÈ - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÎÂ ,‰ÚL - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»»¿»«¿«¿∆¿ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk‰ ‡ˆÓz - ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ ÛÈÒB˙Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿»«…¿«∆¿≈»»
‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL Ô‰Ó ‰L ÏkL ,‰nÁ‰ ÈMÓƒ¿≈««»∆»»»≈∆¿≈«¬ƒ»
ÈÓÈ ÔÈnÓ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰ÂLa ˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ¿ƒƒ¿≈»¿»∆¿…ƒ»≈ƒƒ¿«¿≈
˙Á‡ ‰ÚMÓ ıeÁ ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏÎa ‰nÁ‰««»¿»¿«∆¿≈»»ƒ»»««
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ»»∆

.‰"Ù˙‡

.àéÈL„Á Ìlk ÌÈL„Á‰ ,‰Êk ‡e‰L ¯BÊÁÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬∆»∆∆√»ƒÀ»»¿≈
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ÌÈL Ú·M‰Â .‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰Â ,‰·l‰«¿»»¿«»ƒ¿≈««»¿«∆«»ƒ
,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ ÏÎaL ˙B¯aÚÓ‰«¿À»∆¿»«¬«¬¿ƒ∆¿∆
,˙ÈÈÓLe ,˙ÈMLÂ ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ‰L :Ì‰≈»»¿ƒƒƒ««¬¿ƒƒ¿ƒƒ
Ú·L ˙Le ,‰¯OÚ Úa¯‡ ˙Le ,‰¯OÚ ˙Á‡ ˙Le¿«««∆¿≈¿««¿«∆¿≈¿«¿«
‡"È Á"Â‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙Le ,‰¯OÚ∆¿≈¿«¿«∆¿≈ƒ»»∆

„"È.Ë"È Ê"È

.áé‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ‰L Ïk ˙È¯‡L ıa˜zLk¿∆¿«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈»»
‰L Ïk ˙È¯‡Le ,Â"Ú˙˙ Á"„ ‡È‰L ,˙BËeLt‰«¿∆ƒ¿≈ƒ»»»
,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ ‡È‰L ,˙B¯aÚÓ‰ ÌÈL Ú·MÓƒ∆«»ƒ«¿À»∆ƒ
,ÌÈÓÈ ÈL :¯‡MÈ - ‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÈÏL˙Â¿«¿ƒ«…ƒ¿»ƒ¿»ƒ»≈¿≈»ƒ
ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ‰¯OÚ LLÂ¿≈∆¿≈»«¬≈≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙È¯‡L ‡e‰ ‰ÊÂ .‰"ˆ˜˙ Â"È· :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆¿∆¿≈ƒ

.¯BÊÁn‰««¬

.âéÛÈÒB˙Â ,¯BÊÁÓ ˙lÁz „ÏBÓ Úe„È EÏ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆¿»««¿ƒ««¬¿ƒ
¯BÊÁn‰ ˙lÁz EÏ ‡ˆÈ - ‰"ˆ˜˙ Â"È· ÂÈÏÚ»»≈≈¿¿ƒ«««¬
ÛBÒ „Ú ,¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ Ïk „ÏBÓ ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡L∆«¬»¿≈«»«¬«¬«
¯BÊÁn‰ ˙lÁz „ÏBnL ,e¯Ó‡ ¯·Îe .ÌÏBÚ‰»»¿»»«¿∆«¿ƒ«««¬
„ÏBÓ ‡e‰ ‰M‰ „ÏBÓe .„"¯‰·Ï ‰È‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»»¿««»»«

‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz12. ƒ¿≈∆»«»»

כוונתו 12) השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב"ם
שנה. אותה של תשרי חודש למולד

.ãé,‰ˆ¯zL ‰LÂ ‰L Ïk „ÏBÓ Ú„z ˙‡f‰ C¯c·e«∆∆«…≈««»»»¿»»∆ƒ¿∆
B‡ e¯·ÚL ÌÈMÓ ,‰ˆ¯zL L„ÁÂ L„Á Ïk „ÏBÓe«»…∆»…∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿
‰¯ÈˆÈ ÈL Áwz ?„ˆÈk .‡B·Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈMÓƒ»ƒ∆¬ƒƒ»≈«ƒ«¿≈¿ƒ»
ÚLz ÏL ÔÈ¯BÊÁÓ Ì˙B‡ ‰OÚ˙Â ,e¯Ó‚Â e¯·ÚL∆»¿¿»¿¿«¬∆»«¬ƒ∆¿«
‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz „Ú ,‰L ‰¯OÚ ÚLz ‰¯OÚ∆¿≈¿«∆¿≈»»«ƒ¿≈∆»«»»
e¯·ÚL ÌÈM‰ ÔÈÓe ,e¯·ÚL ÔÈ¯BÊÁn‰ ÔÈÓ Ú„˙Â -¿≈«ƒ¿«««¬ƒ∆»¿ƒ¿««»ƒ∆»¿
¯BÊÁÓ ÏÎÏ Áw˙Â .ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯BÊÁnÓƒ«¬∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ«¿»«¬
‰ËeLt ‰LÂ ‰L ÏÎÏe ,‰"ˆ˜˙ Â"È· ¯BÊÁÓe«¬¿»»»¿»»¿»
ÏÎÏe ,Â"Ú˙˙ Á"„ - ÌÏL ‡lL ¯BÊÁn‰ ÈMÓƒ¿≈««¬∆…ƒ¿«¿»
CÈÏL˙Â ,Ïk‰ ıa˜˙e ,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ - ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆¿«≈«…¿«¿ƒ
ÌÈÓi‰Â ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ CÈÏL˙Â ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿«¿ƒ«»»ƒ¿«»ƒ
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L ÌÎÈÏLz«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰ ‰L „ÏBÓ ‡e‰ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ˙BÚM‰‰ˆ¯zL ‰‡a «»¿«¬»ƒ«»»«»»∆ƒ¿∆
.d„ÏBÓ Ú„ÈÏ≈«»»

.åèL‡¯ „ÏBÓ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ‰M‰ „ÏBÓ««»»∆»»¿∆¿∆«…
‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈¿∆ƒ»»≈≈
·"È‡ ÔÂLÁ¯Ó ÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÔÂLÁ¯Ó „ÏBÓ««¿∆¿»¿∆ƒ««¿∆¿»
‰Ê L„ÁÂ L„Á ÏÎÏ ÔÎÂ ,ÂÏÒk „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙≈≈«ƒ¿≈¿≈¿»…∆»…∆∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,‰Ê ¯Á‡««∆«»»

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תשרי.1) חודש ראש קביעת

.àÔBaLÁ ÈÙÏ È¯Lz L„Á L‡¯ ÌÏBÚÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»……∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿
‰Ê2˙aLa „Á‡a ‡Ï ,3·¯Úa ‡ÏÂ ˙aLa ÈÚÈ·¯a ‡ÏÂ ∆…¿∆»¿«»¿…ƒ¿ƒƒ¿«»¿…¿∆∆

˙aL4È¯Lz „ÏBÓ ‰È‰iLk ‡l‡ .Â"„‡ :Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ . «»¿ƒ»»∆∆»¿∆ƒ¿∆«ƒ¿≈
ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - el‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»»ƒ»≈¿ƒ……∆«
- ˙aMa „Á‡a „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈ¯Á‡lL∆¿«¬»≈«¬≈∆»»«»¿∆»¿«»
„ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈL ÌBÈ È¯Lz L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ……∆ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»«»
‰È‰ Ì‡Â ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿ƒ……∆¬ƒƒ¿ƒ»»

ÈÚÈ·La L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈMLa „ÏBn‰5. «»¿ƒƒ¿ƒ……∆ƒ¿ƒƒ

שלפניו.2) אלול מולד על תשצ"ג אי"ב עי'3)שמוסיפים
ב. מג, א.4)סוכה כ, השנה ראש הטעם 5)עי' את

אד"ו, בימי תשרי ראשֿחודש קובעים שאין זו, לדחיה
ז'. בהלכה להלן תמצא

.á‰ÏÚÓÏ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«»«¬ƒ«¿«¿»
ÌBi‰ ÈˆÁÓ6.ÂÈ¯Á‡lL ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ≈¬ƒ«¿ƒ……∆«∆¿«¬»

˙BÚL LLa ÈL ÌBÈa „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«»¿≈ƒ¿≈»
L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ˙BÚL LL ÏÚ ¯˙È B‡ ÌBia«»≈«≈»¿ƒ……∆
elÙ‡ ,ÌBi‰ ÈˆÁ Ì„˜ „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡Â ;ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»…∆¬ƒ«¬ƒ
„ÏBn‰ ÌBÈ B˙B‡a L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - „Á‡ ˜ÏÁa¿≈∆∆»¿ƒ…«…∆¿«»

BÓˆÚ7.Â"„‡ ÈÓÈÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â . «¿»∆…ƒ¿∆«ƒ≈

זקן".6) "מולד הנקרא בידוע 7)וזהו חצות, קודם "נולד
בידוע  חצות, קודם נולד לא החמה. לשקיעת סמוך שנראה
בתוך  כ:). השנה (ראש החמה" לשקיעת סמוך נראה שלא
הירח  של החרמש אין המולד, אחר הראשונות השעות שש
אפשר  שעות, שש אחר מדי. קטן שהוא מפני נראה, החדש
אפשר  חצות, קודם נולד אם ישראל. בארץ כבר שיראה
ראש  קובעים כך משום המולד. ביום עוד הירח שיראה
יראה  חצות, אחר נולד אם עצמו. המולד יום באותו החודש
ביום  חודש ראש קובעים כך ומשום הבא, יום בליל רק

שלאחריו.

.â,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«»«¬ƒ«««¬
ÈÓÈÓ ÂÈ¯Á‡lL ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÂÈ¯Á‡lL ÌBiÏ ‰ÁcÈÂ¿ƒ»∆«∆¿«¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬»ƒ≈

ÂÈ¯Á‡lLÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - Â"„‡8L‡¯ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«¬»¿ƒ¿∆…
È¯‰ ?„ˆÈk .„ÏBn‰ ÌBiÓ ÈLÈÏMa Úe·˜ L„Á‰«…∆»««¿ƒƒƒ«»≈«¬≈

Á"ÈÊ :ÔÓÈÒ ,˙BˆÁa ˙aLa „ÏBn‰ ‰È‰iL9ÔÈÚ·B˜ - ∆ƒ¿∆«»¿«»«¬ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .˙aMa ÈLa ‰Êk d„ÏBnL ‰La L„Á‰ L‡…̄«…∆¿»»∆»»»∆¿≈ƒ¿«»¿≈

Bn‰ ‰È‰ Ì‡- ˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ˙BˆÁa ÈLÈÏMa „Ï ƒ»»«»ƒ¿ƒƒ«¬««¬
.˙aMa ÈLÈÓÁa L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ…«…∆«¬ƒƒ¿«»

נדחה 8) היא: הגירסה תימני, בכת"י וכן ויניציא, בדפוס
ה"ו. סוף הרמב"ם לשון והשווה אחריו", אחר "לשל

סופרים 9) השעות את שעות. י"ח שבת, - ז' יום כלומר
מתחילת  שעות שמונהֿעשרה הוא היום חצות מהערב.

הערב.

.ã‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL È¯Lz „ÏBÓ10,ÈLÈÏL ÏÈÏa «ƒ¿≈∆»»¿∆¿∆¿≈¿ƒƒ
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL ÚL˙a¿≈«»««¿»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ
ÏÚ ¯˙BÈ B‡ - „"¯ Ë"‚ :dÓÈÒ - ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ»»≈«
L‡¯ ˙‡ ÔÈÁBc - ‰ËeLt ‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»¿»»»¿»ƒ∆…
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L„Á‰11‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLÈÏLa B˙B‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , «…∆¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»
.˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿«»

א'.10) הערה א', הלכה היא 11)עי' פשוטה שנה שארית
ביום  השנה ראש את נקבע אם ה"ה). (פ"ו, תתע"ו ד"ח
יצא  הבאה השנה ראש או השלישי, ביום כלומר המולד,
ימים, 4 + חלקים 204 שעות, 9 ימים, 3 היום. בחצי בשבת
זקן  מולד בגלל שעות. ו18 ימים, 7 = חלקים 876 שעות, 8
אחד  ר"ה בין ההפרש שני. ליום לדחותו נצטרך ואד"ו

איפוא יהיה של ÓÁ˘‰למשנהו, הקביעה מיום (חוץ ימים
שבין  משום אפשרי, בלתי זה פשוטה, בשנה זו). ושל זו
פחות  לא יש שניה שנה לראש (פשוטה) אחת שנה ראש

יותר ולא ימים, ה"ז).Ú·¯‡Ó‰משני פ"ח, להלן (עי' ימים
הקביעה  את דוחים ר"ד, ג"ט הוא תשרי מולד אם כך, משום
הוא  הקביעות שתי בין ההפרש אד"ו). (בגלל החמישי ליום

אפשרי. וזה בלבד, ימים שלושה

.ä˙BÚL LÏLa ,ÈL ÌBÈa È¯Lz „ÏBÓ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»»
‰ÚMÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,ÌBia««¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ»»
Ì‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ - Ë"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»»≈«≈ƒ
‰M‰ ‰˙È‰L ,˙¯aÚÓ‰ È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ ‰˙È‰»¿»»«»»»≈«¿À∆∆∆»¿»«»»
L‡¯ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰¯·ÚL dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»∆»¿»¿À∆∆≈¿ƒ…

ÈLÈÏMa ‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLa L„Á‰12. «…∆¿≈ƒ¿»»∆»ƒ¿ƒƒ

פ"ו,12) (לעיל תקפ"ט כ"א, ה' היא: מעוברת שנה שארית
שלפניו  מעוברת לשנה הסמוך תשרי של המולד אם ה"ה).
השנה  אותה של תשרי מולד אז תקפ"ט, ט"ו ב' הוא
זקן  מולד ובגלל היום, בחצי השלישי ביום היה המעוברת

ליום נדחה של È˘ÈÓÁואד"ו תשרי ראשֿחודש נקבע אם .
היינו  שלו, המולד ביום המעוברת השנה שלאחרי זו שנה

יהיו אלה שנה ראשי שני בין אז תקפ"ט, ט"ו, ˘ÂÏ˘‰ב',
שנה  ראש שבין משום בלתיֿאפשרי, זה בלבד, ימים

פחות לא יש שלאחריה השנה ראש ולבין Ú·¯‡Ó‰מעוברת
כן  על ה"ח). פ"ח, להלן (עי' ימים מששה יותר ולא ימים
ט"ו, ב', שמולדו תשרי, -חודש ראש קביעת את דוחים
לכל  יהיה שנים ראשי שני שבין כדי השלישי, ליום תקפ"ט

ימים. ארבעה של הפרש הפחות

.å‰ÁczL e¯Ó‡L ,‰ËeLt‰ ‰M‰ „ÏBÓ ‰È‰»»««»»«¿»∆»«¿∆ƒ»∆
Ë"‚ dÓÈÒ ‡ˆiL ÔB‚k ,„Á‡ ˜ÏÁ ˙BÁt ,ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ»≈∆∆»¿∆»»ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .ÈLÈÏMa d˙B‡ ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ ‚"¯»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔB‚k ,˜ÏÁ ˙BÁt ÈL ÌBÈa ¯eaÚ‰ È‡ˆBÓ „ÏBÓ ‰È‰»»«»≈»ƒ¿≈ƒ»≈∆¿
ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ Á"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ ‰È‰L∆»»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ

ÈMa d˙B‡13È¯Lz L„Á L‡¯ ˙ÚÈ·˜ C¯c ‡ˆÓ . »¿≈ƒƒ¿»∆∆¿ƒ«……∆ƒ¿≈
È‡a ,„ÏBn‰ Ú„˙Â ·LÁz :‡e‰ Ck ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆»«¿…¿≈««»¿≈
,‰ÏÈl‰ ÔÓ B‡ ÌBi‰ ÔÓ ˙BÚL ‰nÎ·e ,‰È‰È ÌBÈ ‰Ê∆ƒ¿∆¿«»»ƒ«ƒ««¿»
ÌBÈ ‡e‰ „ÏBn‰ ÌBÈÂ .‰ÚM‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎ·e¿«»¬»ƒƒ«»»¿«»
B‡ ˙aMa „Á‡a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰ÚÈ·w‰«¿ƒ»¿»∆»ƒ≈»»¿∆»¿«»
˙BˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙aL ·¯Úa B‡ ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿∆∆«»ƒ»»«»«¬
ÌÈ˜ÏÁ „"¯a ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰«««¬ƒ»»¿¬»ƒ
‰˙È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÈLÈÏL ÏÈlÓ ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ≈¿ƒƒ≈«∆¿»¿»

‡ ,‰ËeLt ‰LÌÈ˜ÏÁ Ë"Ù˜˙a „ÏBn‰ ‰È‰L B »»¿»∆»»«»¿¬»ƒ
‰ËeLt ‰M‰ ‰˙È‰Â ,ÈL ÌBiÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚMÓƒ»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿»¿»«»»¿»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó „Á‡a Ú¯‡È Ì‡L ;˙¯aÚÓ‰ ¯Á‡L∆«««¿À∆∆∆ƒ∆¡«¿∆»≈«¿»»¿»ƒ
ÌBia ‡l‡ ,„ÏBn‰ ÌBÈa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - el‡‰»≈≈¿ƒ¿«»∆»«

ÂÈ¯Á‡ ¯Á‡lL B‡ ÂÈ¯Á‡lL14.e¯‡aL C¯„k , ∆¿«¬»∆¿«««¬»¿∆∆∆≈«¿

הבאה13) השנה של תשרי שמולד מולד Ï‡משום יהיה
בשבת יצא שהלא מולד ÈÙÏזקן, אם כן על היום. חצי

ראש  את נקבע מזה, פחות או ר"ג ג"ט הוא הפשוטה השנה
ביום המולד, ביום השנים ‰˘È˘ÈÏהשנה ראשי שני בין .

פשוטה  ובשנה שבת), יום עד ג' (מיום ימים שלושה יהיו
חלק, פחות שני ביום העיבור מוצאי מולד אם אפשרי. זה
הוא  זקן. מולד היה לא שלפניה המעוברת השנה מולד אז

השלישי ביום השנה.ÈÙÏחל ראש היה המולד ויום חצות,
שלאחר  הפשוטה השנה ראש את לקבוע נוכל כן על
(בין  ימים חמשה יהיו ר"ה שני בין השני. ביום המעוברת

ב'). יום לבין ג' אד"ו.14)יום הוא שלאחריו יום אם

.æ?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈
LÓM‰Â Á¯i‰ ıea˜Ï ‡e‰ ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«∆¿«∆¿ƒ«»≈«¿«∆∆
BÓk ,ÈzÓ‡‰ ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»»¬ƒƒ¿

eÚ„B‰L15È„k ,‰iÁc ÌBÈÂ ‰ÚÈ·˜ ÌBÈ eOÚ CÎÈÙÏ , ∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈
,ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙aLa ,ÔÈÁBc ÈMMa ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÓÁa ,ÔÈÁBc ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»

ÔÈÚ·B˜ ÈLa ,ÔÈÁBc ˙aLa „Á‡ ,ÔÈÚ·B˜16. ¿ƒ∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ה"א.15) פ"ו, למעלה אד"ו 16)עי' לדחיית הנימוק
זו, אחר זו רצופות קדושות שתי תבאנה שלא הוא, בתלמוד
ביום  יהיה השנה ראש (אם יסריחו שלא המתים כבוד מפני
יהיה  השנה ראש אם ו'. ביום הכיפורים יום יחול אז ד',
שמחת  מפני או א') ביום הכיפורים יום יחול אז ו', ביום
ביום  יחול השנה ראש (אם טריים בירקות שבת או יוםֿטוב
עי' א', ביום חל ר"ה אם או ו' ביום יחול סוכות גם אז ו',
יהיה  הערבה יום אז א', ביום יחול השנה ראש אם כ.). ר"ה
מג.). (סוכה הערבות חיבוט מצוות לקיים יוכלו ולא בשבת,
(עי' - חננאל רבינו גם הבין וכך - כנראה הבין הרמב"ם
איננו  זה שנימוק כ.), השנה לראש חננאל רבינו פירוש

¯˜ÈÚ הם יוםֿטוב שמחת או מתים כבוד האמיתי, הטעם .
„ÚÒ משמשים שהם וגדיים, טלאים דוגמת לדחיה, בלבד

בגלל  ה"ז). פ"ד, למעלה (ע' השנה בעיבור בלבד סעד
ליוםֿטוב, או לשבת טריים ירקות או מתים כבוד של הסעד

לדחיה. אד"ו ימי את דווקא קבעו

.ç˙BiÁc Úa¯‡‰ ¯‡L ¯wÚÂ17¯wÚ‰ ‰Ê ‡e‰ el‡ ¿ƒ«¿»»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ,e¯Ó‡L18‰È‡¯e . ∆»«¿∆«∆¿«∆¿«¬»∆¿»ƒ¿»»

‰ÁcÈÂ ÈLÈÏL ÏÈÏa ‰È‰È „ÏBn‰L :¯·cÏ«»»∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÈLÈÓÁÏ19ÈLÈÓÁ ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯È ‡Ï ˙Ba¯ ÌÈÓÚt , «¬ƒƒ¿»ƒ«…≈»∆»≈«¿≈¬ƒƒ

Á¯i‰Â LÓM‰ eˆa˜˙ ‡lL ÏÏkÓ ,ÈML ÏÈÏa ‡ÏÂ¿…¿≈ƒƒƒ¿»∆…ƒ¿«¿«∆∆¿«»≈«
.ÈLÈÓÁa ‡l‡ ÈzÓ‡ ıeaƒ̃¬ƒƒ∆»«¬ƒƒ

תקפ"ט 17) בט"ו גטר"ד, זקן, מולד מפני הדחיות כלומר,
Â¯‡˘˘.הדחיות ה"א.18)מארבע פ"ו, למעלה עי'
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L„Á‰11‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLÈÏLa B˙B‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , «…∆¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»
.˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿«»

א'.10) הערה א', הלכה היא 11)עי' פשוטה שנה שארית
ביום  השנה ראש את נקבע אם ה"ה). (פ"ו, תתע"ו ד"ח
יצא  הבאה השנה ראש או השלישי, ביום כלומר המולד,
ימים, 4 + חלקים 204 שעות, 9 ימים, 3 היום. בחצי בשבת
זקן  מולד בגלל שעות. ו18 ימים, 7 = חלקים 876 שעות, 8
אחד  ר"ה בין ההפרש שני. ליום לדחותו נצטרך ואד"ו

איפוא יהיה של ÓÁ˘‰למשנהו, הקביעה מיום (חוץ ימים
שבין  משום אפשרי, בלתי זה פשוטה, בשנה זו). ושל זו
פחות  לא יש שניה שנה לראש (פשוטה) אחת שנה ראש

יותר ולא ימים, ה"ז).Ú·¯‡Ó‰משני פ"ח, להלן (עי' ימים
הקביעה  את דוחים ר"ד, ג"ט הוא תשרי מולד אם כך, משום
הוא  הקביעות שתי בין ההפרש אד"ו). (בגלל החמישי ליום

אפשרי. וזה בלבד, ימים שלושה

.ä˙BÚL LÏLa ,ÈL ÌBÈa È¯Lz „ÏBÓ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»»
‰ÚMÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,ÌBia««¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ»»
Ì‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ - Ë"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»»≈«≈ƒ
‰M‰ ‰˙È‰L ,˙¯aÚÓ‰ È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ ‰˙È‰»¿»»«»»»≈«¿À∆∆∆»¿»«»»
L‡¯ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰¯·ÚL dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»∆»¿»¿À∆∆≈¿ƒ…

ÈLÈÏMa ‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLa L„Á‰12. «…∆¿≈ƒ¿»»∆»ƒ¿ƒƒ

פ"ו,12) (לעיל תקפ"ט כ"א, ה' היא: מעוברת שנה שארית
שלפניו  מעוברת לשנה הסמוך תשרי של המולד אם ה"ה).
השנה  אותה של תשרי מולד אז תקפ"ט, ט"ו ב' הוא
זקן  מולד ובגלל היום, בחצי השלישי ביום היה המעוברת

ליום נדחה של È˘ÈÓÁואד"ו תשרי ראשֿחודש נקבע אם .
היינו  שלו, המולד ביום המעוברת השנה שלאחרי זו שנה

יהיו אלה שנה ראשי שני בין אז תקפ"ט, ט"ו, ˘ÂÏ˘‰ב',
שנה  ראש שבין משום בלתיֿאפשרי, זה בלבד, ימים

פחות לא יש שלאחריה השנה ראש ולבין Ú·¯‡Ó‰מעוברת
כן  על ה"ח). פ"ח, להלן (עי' ימים מששה יותר ולא ימים
ט"ו, ב', שמולדו תשרי, -חודש ראש קביעת את דוחים
לכל  יהיה שנים ראשי שני שבין כדי השלישי, ליום תקפ"ט

ימים. ארבעה של הפרש הפחות

.å‰ÁczL e¯Ó‡L ,‰ËeLt‰ ‰M‰ „ÏBÓ ‰È‰»»««»»«¿»∆»«¿∆ƒ»∆
Ë"‚ dÓÈÒ ‡ˆiL ÔB‚k ,„Á‡ ˜ÏÁ ˙BÁt ,ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ»≈∆∆»¿∆»»ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .ÈLÈÏMa d˙B‡ ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ ‚"¯»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔB‚k ,˜ÏÁ ˙BÁt ÈL ÌBÈa ¯eaÚ‰ È‡ˆBÓ „ÏBÓ ‰È‰»»«»≈»ƒ¿≈ƒ»≈∆¿
ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ Á"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ ‰È‰L∆»»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ

ÈMa d˙B‡13È¯Lz L„Á L‡¯ ˙ÚÈ·˜ C¯c ‡ˆÓ . »¿≈ƒƒ¿»∆∆¿ƒ«……∆ƒ¿≈
È‡a ,„ÏBn‰ Ú„˙Â ·LÁz :‡e‰ Ck ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆»«¿…¿≈««»¿≈
,‰ÏÈl‰ ÔÓ B‡ ÌBi‰ ÔÓ ˙BÚL ‰nÎ·e ,‰È‰È ÌBÈ ‰Ê∆ƒ¿∆¿«»»ƒ«ƒ««¿»
ÌBÈ ‡e‰ „ÏBn‰ ÌBÈÂ .‰ÚM‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎ·e¿«»¬»ƒƒ«»»¿«»
B‡ ˙aMa „Á‡a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰ÚÈ·w‰«¿ƒ»¿»∆»ƒ≈»»¿∆»¿«»
˙BˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙aL ·¯Úa B‡ ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿∆∆«»ƒ»»«»«¬
ÌÈ˜ÏÁ „"¯a ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰«««¬ƒ»»¿¬»ƒ
‰˙È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÈLÈÏL ÏÈlÓ ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ≈¿ƒƒ≈«∆¿»¿»

‡ ,‰ËeLt ‰LÌÈ˜ÏÁ Ë"Ù˜˙a „ÏBn‰ ‰È‰L B »»¿»∆»»«»¿¬»ƒ
‰ËeLt ‰M‰ ‰˙È‰Â ,ÈL ÌBiÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚMÓƒ»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿»¿»«»»¿»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó „Á‡a Ú¯‡È Ì‡L ;˙¯aÚÓ‰ ¯Á‡L∆«««¿À∆∆∆ƒ∆¡«¿∆»≈«¿»»¿»ƒ
ÌBia ‡l‡ ,„ÏBn‰ ÌBÈa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - el‡‰»≈≈¿ƒ¿«»∆»«

ÂÈ¯Á‡ ¯Á‡lL B‡ ÂÈ¯Á‡lL14.e¯‡aL C¯„k , ∆¿«¬»∆¿«««¬»¿∆∆∆≈«¿

הבאה13) השנה של תשרי שמולד מולד Ï‡משום יהיה
בשבת יצא שהלא מולד ÈÙÏזקן, אם כן על היום. חצי

ראש  את נקבע מזה, פחות או ר"ג ג"ט הוא הפשוטה השנה
ביום המולד, ביום השנים ‰˘È˘ÈÏהשנה ראשי שני בין .

פשוטה  ובשנה שבת), יום עד ג' (מיום ימים שלושה יהיו
חלק, פחות שני ביום העיבור מוצאי מולד אם אפשרי. זה
הוא  זקן. מולד היה לא שלפניה המעוברת השנה מולד אז

השלישי ביום השנה.ÈÙÏחל ראש היה המולד ויום חצות,
שלאחר  הפשוטה השנה ראש את לקבוע נוכל כן על
(בין  ימים חמשה יהיו ר"ה שני בין השני. ביום המעוברת

ב'). יום לבין ג' אד"ו.14)יום הוא שלאחריו יום אם

.æ?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈
LÓM‰Â Á¯i‰ ıea˜Ï ‡e‰ ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«∆¿«∆¿ƒ«»≈«¿«∆∆
BÓk ,ÈzÓ‡‰ ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»»¬ƒƒ¿

eÚ„B‰L15È„k ,‰iÁc ÌBÈÂ ‰ÚÈ·˜ ÌBÈ eOÚ CÎÈÙÏ , ∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈
,ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙aLa ,ÔÈÁBc ÈMMa ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÓÁa ,ÔÈÁBc ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»

ÔÈÚ·B˜ ÈLa ,ÔÈÁBc ˙aLa „Á‡ ,ÔÈÚ·B˜16. ¿ƒ∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ה"א.15) פ"ו, למעלה אד"ו 16)עי' לדחיית הנימוק
זו, אחר זו רצופות קדושות שתי תבאנה שלא הוא, בתלמוד
ביום  יהיה השנה ראש (אם יסריחו שלא המתים כבוד מפני
יהיה  השנה ראש אם ו'. ביום הכיפורים יום יחול אז ד',
שמחת  מפני או א') ביום הכיפורים יום יחול אז ו', ביום
ביום  יחול השנה ראש (אם טריים בירקות שבת או יוםֿטוב
עי' א', ביום חל ר"ה אם או ו' ביום יחול סוכות גם אז ו',
יהיה  הערבה יום אז א', ביום יחול השנה ראש אם כ.). ר"ה
מג.). (סוכה הערבות חיבוט מצוות לקיים יוכלו ולא בשבת,
(עי' - חננאל רבינו גם הבין וכך - כנראה הבין הרמב"ם
איננו  זה שנימוק כ.), השנה לראש חננאל רבינו פירוש

¯˜ÈÚ הם יוםֿטוב שמחת או מתים כבוד האמיתי, הטעם .
„ÚÒ משמשים שהם וגדיים, טלאים דוגמת לדחיה, בלבד

בגלל  ה"ז). פ"ד, למעלה (ע' השנה בעיבור בלבד סעד
ליוםֿטוב, או לשבת טריים ירקות או מתים כבוד של הסעד

לדחיה. אד"ו ימי את דווקא קבעו

.ç˙BiÁc Úa¯‡‰ ¯‡L ¯wÚÂ17¯wÚ‰ ‰Ê ‡e‰ el‡ ¿ƒ«¿»»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ,e¯Ó‡L18‰È‡¯e . ∆»«¿∆«∆¿«∆¿«¬»∆¿»ƒ¿»»

‰ÁcÈÂ ÈLÈÏL ÏÈÏa ‰È‰È „ÏBn‰L :¯·cÏ«»»∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÈLÈÓÁÏ19ÈLÈÓÁ ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯È ‡Ï ˙Ba¯ ÌÈÓÚt , «¬ƒƒ¿»ƒ«…≈»∆»≈«¿≈¬ƒƒ

Á¯i‰Â LÓM‰ eˆa˜˙ ‡lL ÏÏkÓ ,ÈML ÏÈÏa ‡ÏÂ¿…¿≈ƒƒƒ¿»∆…ƒ¿«¿«∆∆¿«»≈«
.ÈLÈÓÁa ‡l‡ ÈzÓ‡ ıeaƒ̃¬ƒƒ∆»«¬ƒƒ

תקפ"ט 17) בט"ו גטר"ד, זקן, מולד מפני הדחיות כלומר,
Â¯‡˘˘.הדחיות ה"א.18)מארבע פ"ו, למעלה עי'
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הוא הדחיות ארבע בכל שהמולד ‡ÈÓÂÂ¯ËÒהעיקרון עדי ,
האמיתי. הקיבוץ ביום יפגע של 19)האמצעי דוגמה נקט

ליום  ד' מיום נדחה אד"ו ובגלל בגטר"ד, שחל תשרי מולד
ה'.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלבנה.1) חדשי ימי

.à‰ˆÁÓe ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·Ï ÏL dL„Á»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‚"ˆ˘˙Â2¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡Â . ¿¬»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ∆¿»«

˙ˆ˜Ó ‰È‰iL „Ú ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa ‰È‰È L„Á‰ L‡¯L∆…«…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡a‰Ó B˙ˆ˜Óe ¯·ÚL L„ÁÓ ÌBi‰3„Ú :¯Ó‡pL ; «≈…∆∆»«ƒ¿»≈«»∆∆¡««

‰z‡ ÌÈÓiL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈÓÈ L„Á…∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆»ƒ«»
˙BÚL ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â ,L„ÁÏ ·MÁÓ4. ¿«≈¿…∆¿ƒ«»¿«≈»

ה"ג.2) פ"ו, יום 3)למעלה של האחד חציו כלומר,
הבא. החודש מן השני וחציו שעבר, מחודש השלושים

א.4) ה, מגילה

.á¯ÒÁ L„Á Ô‰Ó ,‰·l‰ ÈL„Á ÔÈOBÚ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿≈«¿»»≈∆…∆»≈
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ¯ÒÁ L„Á .‡ÏÓ L„Á Ì‰Óe≈∆…∆»≈…∆»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÏÚ Û‡Â ,„·Ïa‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰·Ï ÏL dL„ÁL Èt ƒ¿«¿««ƒ∆»¿»∆¿»»»≈«∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ - ‡ÏÓ L„ÁÂ ;˙BÚLa¿»¿…∆»≈ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡lL È„k .˙BÚLa ‰fÓ ˙BÁt ‰·Ï ÏL dL„ÁL∆»¿»∆¿»»»ƒ∆¿»¿≈∆…

.ÌÈÓÏL ÌÈÓÈ ‡l‡ ,L„Áa ˙BÚL ·MÁÏ¿«≈»¿…∆∆»»ƒ¿≈ƒ

.âÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰·Ï ÏL dL„Á ‰È‰ el‡ƒ»»»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
L„ÁÂ ‡ÏÓ L„Á ÌÈM‰ Ïk eÈ‰ ,„·Ïa ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿«»»«»ƒ…∆»≈¿…∆
‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ eÈ‰ÈÂ ,¯ÒÁ»≈¿ƒ¿¿≈¿««¿»»¿≈¿«¿»»
ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ‰ML ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ»√»ƒ¬≈ƒ¿ƒ»√»ƒ
L„ÁÂ L„Á ÏÎa LiL ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈtÓ Ï·‡ .ÌÈ‡ÏÓ¿≈ƒ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ∆≈¿»…∆»…∆
„Ú ,ÌÈÓÈÂ ˙BÚL Ô‰Ó ıa˜˙È ,ÌBi‰ ÈˆÁ ÏÚ ¯˙BÈ≈«¬ƒ«ƒ¿«≈≈∆»¿»ƒ«
ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¬≈ƒ≈«

ÌÈ‡Ïn‰5ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó·e , «¿≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÒÁ‰6. «¬≈ƒ

בשנה 5) מלאים. וחמשה חסרים שבעה - פשוטה בשנה
ראשון  שאדר משום מלאים, וששה חסרים שבעה - מעוברת

ה"ה). (עי' מלא מלאים 6)תמיד שבעה - פשוטה בשנה
וחמשה  מלאים שמונה - מעוברת בשנה חסרים. וחמשה
חודש  שבכל חלקים תשצ"ג יתרות שסכום (משום חסרים
יש  החסרים, על המלאים לעודף בדיוק עולה אינו וחודש,

המלאים). על החסרים מספר את אחרֿכך להגדיל צורך

.ãL„Á L‡¯ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÌÏBÚÏ ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¿»ƒ……∆
ÌBÈ ‰È‰È - ¯ÒÁ ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ Ì‡ .‰Ê ÔBaLÁa¿∆¿∆ƒ»»«…∆∆»«»≈ƒ¿∆
¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰È Ì‡Â ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏL¿ƒ……∆«»¿ƒƒ¿∆«…∆∆»«
B˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,L„Á L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ‡ÏÓ»≈ƒ¿∆¿ƒ……∆ƒƒ¿»

L„Á L‡¯7,¯·ÚL ‡Ïn‰ L„Á‰ ÌeÏLz ‰È‰ÈÂ , ……∆¿ƒ¿∆«¿«…∆«»≈∆»«
epnÓe ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ……∆«»ƒ∆

‰ÚÈ·w‰ ÌBÈ ‡e‰Â ,ÔÈn‰ ‡e‰8ÔÈOBÚ CÎÈÙÏe . «ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ

‰Ê ÔBaLÁa ÌÈL„Á ÈL‡¯9„Á‡ ÌBÈ „Á‡ L„Á , »≈√»ƒ¿∆¿∆…∆∆»∆»
.ÌÈÓÈ ÈL „Á‡ L„ÁÂ „·Ïaƒ¿«¿…∆∆»¿≈»ƒ

השלושים.7) יום של השני יום 8)חציו הימים, שני דין
אלא  ראשֿחודש, כדין ואחד, השלושים ויום השלושים
ואחד  השלושים יום מן מתחילה הבא החודש ימי שספירת
שעבר. לחודש שייך השלושים יום החודש. של ראשון כיום

הראיה.9) פי על החודש את כשמקדשים כן שאינו מה
להיות  הראיה פי על יכול מלא, קביעתנו לפי שהוא חודש

להיפך. וכן חסר,

.äÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ‰Â ÌÈ‡Ïn‰ ÌÈL„Á‰ ¯„Ò≈∆∆√»ƒ«¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿
‰Ê10‡ÏÓ ÌÏBÚÏ È¯Lz :‡e‰ Ck11ÌÏBÚÏ ˙·ËÂ , ∆»ƒ¿≈¿»»≈¿≈≈¿»

ÏÚ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ - CÏÈ‡Â ˙·hÓe ,¯ÒÁ»≈ƒ≈≈¿≈»∆»»≈¿∆»»≈«
,¯ÒÁ ¯„‡ ;‡ÏÓ Ë·L ,¯ÒÁ ˙·Ë ?„ˆÈk .¯„q‰«≈∆≈«≈≈»≈¿«»≈¬»»≈

Á ¯i‡ ;‡ÏÓ ÔÒÈ·‡ ,¯ÒÁ Êenz ;‡ÏÓ ÔÂÈÒ ,¯Ò ƒ»»≈ƒ»»≈ƒ»»≈«»≈»
ÔBL‡¯ ¯„‡ - ˙¯aÚÓ‰ ‰M·e .¯ÒÁ ÏeÏ‡ ;‡ÏÓ»≈¡»≈«»»«¿À∆∆¬»ƒ

‡ÏÓ12¯ÒÁ ÈL ¯„‡Â ,13. »≈«¬»≈ƒ»≈

קודמת.10) הערה שעות 11)עי' (י"ב מחצי שיותר מכיון
יום  כל את זקפו לתשרי, שייך ל' יום של חלקים) ותשצ"ג
(חסר), יום כ"ט עשו הבא החודש את תשרי. חשבון על ל'
הלבנה, חודש של האמיתי מאורכו פחות יום כחצי כלומר
(על  הקודם החודש על שהוסיפו היום כחצי את לאזן כדי

ה"ו). עי' מרחשון, עודפי 12)חודש העיבור. חודש הוא
שנות  בכל כמעט מצטרפים הלבנה שנות על החמה שנות
הי"א). פ"ו, למעלה (עי' הלבנה מחודש ליותר העיבור
- העיבור חודש - א' אדר את עושים כנראה, כך, משום
אדר). ד"ה שם ו'תוספות' יט: השנה ראש (ועי' יום שלושים

יט:).13) (ר"ה חסר" לעולם לניסן הסמוך "אדר

.å.ÂÏÒÎÂ ÔÂLÁ¯Ó Ô‰L ,ÌÈL„Á‰ ÈL e¯‡Lƒ¿¬¿≈∆√»ƒ∆≈«¿∆¿»¿ƒ¿≈
Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿≈∆

‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó ‰È‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ¯ÒÁ14. ¬≈ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈
‡È‰ ,ÌÈ‡ÏÓ el‡ ÌÈL„Á ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈√»ƒ≈¿≈ƒƒ
ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ ;ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á e‡¯˜pL∆ƒ¿¿√»∆»¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈
‰LÂ ;ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á e‡¯˜ ,ÌÈ¯ÒÁ el‡ ÌÈL„Á√»ƒ≈¬≈ƒƒ¿¿√»∆»¬≈ƒ¿»»
‰ÈL„Á e‡¯˜ ,‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó da ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿¿√»∆»

Ô¯„Òk15. ¿ƒ¿»

ג'.14) בהלכה למעלה מבוארת אלה, לשינויים הסיבה
בחרו זו וכסלו.·˙ÏÈÁ˙למטרה חשון בחדשים השנה,

מפני  לתמיד קבוע אותו והשאירו לנגוע, רצו לא בתשרי
ט'). ערכין (ועי' שבו עי'15)החגים סדורה", "שנה או

יב. פרק להלן

.æÔÈ¯ÒÁ B‡ ÌÈ‡ÏÓ ‰ÈL„Á Ì‡ ‰M‰ ˙ÚÈ„È C¯c∆∆¿ƒ««»»ƒ√»∆»¿≈ƒ¬≈ƒ
ÌBÈ ‰lÁz Ú„z :‡e‰ Ck ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk B‡¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ»
,‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯zL ,‰M‰ L‡¯ Ba Úa˜pL∆ƒ¿«…«»»∆ƒ¿∆≈«ƒ√»∆»
Ba Ú·wiL ÌBÈ Ú„˙Â ,ÈÚÈ·L ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿∆∆¿ƒƒ¿≈«∆ƒ»«
ÌÈÓi‰ ÔÈÓ ·MÁ˙e ,‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»¿«≈ƒ¿««»ƒ
Ì‡ ;BÊ ÏLÂ BÊ ÏL ‰ÚÈ·w‰ ÌBiÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÈaL∆≈≈∆ƒ«¿ƒ»∆¿∆ƒ
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,ÔÈ¯ÒÁ ‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ÈL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆¿≈»ƒƒ¿»¿≈«»»¬≈ƒ
Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈≈∆¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆«¿»»»ƒƒ¿»¿≈«»»

ÌÈÓÏL16. ¿≈ƒ

מנכים 16) אם ימים. 353 בה יש חסרים, שחדשיה שנה .1
שבועות  50 שהם יום, 352 נשארים שלה, הקביעה יום את

È˘Â היא הקביעה, יום ניכוי לאחר סדורה, שנה .2 ימים.
שבועות 50 שהם יום, 353‰˘ÂÏ˘Â שחדשיה שנה .3 ימים.

50 שהם יום, 354 היא הקביעה, יום ניכוי לאחר שלמים,
ימים.Ú·¯‡Â‰שבועות

.ç‰ˆ¯zL ‰M‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«»»∆ƒ¿∆
:˙¯aÚÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ËeLt ‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ≈«ƒ√»∆»¿»¬»ƒ»¿»¿À∆∆
‰L ˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈ·e d˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈa ‡ˆÓz Ì‡ƒƒ¿»≈¿ƒ»»≈¿ƒ«»»
‰L d˙B‡ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰È¯Á‡lL∆¿«¬∆»«¿»»»ƒƒ¿»¿≈»»»
- ÌÈÓÈ ‰MÓÁ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»≈≈∆¬ƒ»»ƒ
eÈ‰È - ‰ML Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»ƒ¿

ÌÈÓÏL17. ¿≈ƒ

שנה 17) של לסימן ימים שני מוסיפים מעוברת, בשנה
- בפשוטה ימים וארבעה שלושה שנים, במקום פשוטה.
לכך  הסיבה במעוברת. ימים וששה חמשה ארבעה, באים
למעלה  (עי' מלא תמיד שהוא הנוסף, העיבור בחודש נעוצה

ועוד שבועות ארבעה הם יום שלושים ימים.˘Èה"ה).

.è,BÊ ‰L ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«ƒ»¿≈»»
,‰ËeLt ‡È‰Â ,ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ÂL‡¯Â ¿»»…«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»¿…

‰LÏL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓ ,˙aLa ÈLa ‰È¯Á‡lL ‰M‰«»»∆¿«¬∆»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»≈≈∆¿»
Ô¯„Òk ‰ÈL„Á BÊ ‰ML eÚ„È - ÌÈÓÈ18‰È‰ el‡Â . »ƒ»«¿∆»»√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰M‰ ÈL„Á eÈ‰ - ÈLÈÏMa ‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ»»¿≈«»»
,˙aLa BÊ ‰La ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ el‡Â .ÌÈÓÏL BÊ¿≈ƒ¿ƒ»»…«»»¿»»¿«»
‰L ÈL„Á eÈ‰ - ˙aLa ÈLÈÏLa ‰È¯Á‡lL ‰M·e«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ¿«»»»¿≈»»
BÓk ,˙¯aÚÓ‰ ‰MÏ ·MÁz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÔÈ¯ÒÁ BÊ¬≈ƒ¿«∆∆¿«≈«»»«¿À∆∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

שנה 18) של בדוגמה הרמב"ם פתח ח' ובהלכה ז' בהלכה
שהיתה  כפי כסדרם, שחדשיה בשנה וכאן חסרים, שחדשיה
ההלכה  בתחילת שנרמז וכפי הספר, כתיבת בשנת באמת

זו". "שנה במלים

.é‰ÚËz ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒzL ÔÈÓÈÒ ÌL LÈ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿…¬≈∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰Ê È¯wÚ ÏÚ ÔÈÈea Ô‰Â ,‰M‰ ÈL„Á ¯ecÒ ÔBaLÁa¿∆¿ƒ»¿≈«»»¿≈¿ƒ«ƒ»≈∆
el‡Â .Ìk¯c e¯‡aL ˙BiÁc‰Â ˙BÚÈ·w‰Â ÔBaLÁ‰«∆¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«¿«¿»¿≈
- ÈLÈÏMa da ‰M‰ L‡¯ ‰È‰iL ‰L Ïk :Ô‰≈»»»∆ƒ¿∆…«»»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈa ‰ËeLt ÔÈa ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ÌÏBÚÏ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆≈¿»≈

˙¯aÚÓ19- ÈMa B‡ ˙aMa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»¿«»¿≈ƒ
ÔÈa ‰ËeLÙa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ Ô¯„Òk ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿»≈

˙¯aÚÓa20Ì‡ :ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ƒ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»«¬ƒƒƒ
ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿√»∆»¬≈ƒ¿ƒ
eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ˙¯aÚÓ Ì‡Â ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆¿ƒ¿À∆∆ƒƒ∆¿»∆ƒ¿

‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ‰ÈL„Á21. √»∆»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆

שנה19) .1‰ËÂ˘Ù אז השלישי, ביום היא הקביעה אם .
(אם ‰Ì„˜ÂÓהמולד תקפ"ט ט"ו, ב', להיות מוכרח ביותר

ה"ה) פ"ז עי' מעוברת, שנה לה ג',ÁÂ‡Ó‰Â¯קדמה ביותר
למעלה  עי' נדחית, הקביעה גטר"ד של במקרה (כי ר"ג ט',
ד"ח, כלומר פשוטה, שנה שארית את נוסיף אם ה"ד). פ"ז
השנה  ראש של מולד נקבל ה"ה), פ"ו למעלה (עי' תתע"ו

ביום איפוא תהיה הקביעה חצות. לפני בשבת .‰˘·˙הבאה
הקביעה, ימי ניכוי לאחר השבת, יום ולבין שלישי יום בין

הם השנה חדשי ימים. שלושה שנה Ì¯„ÒÎישארו .2 .
˙¯·ÂÚÓהמולד אז ג', ביום היא הקביעה אם .Ì„˜ÂÓ‰

והמולד זקן), (מולד שני יום חצות הוא ‰ÁÂ‡Ó¯ביותר
אם  (כי חלקים ותתרע"ט ביום שעות ה' ג', יום הוא ביותר
עי' זקן, מולד בגלל הקביעה נדחית ג', יום בחצי המולד

-למ  תקפ"ט כ"א, ה', למולד נוסיף אם ה"ב). פ"ז עלה
מולד  יהיה ה"ה), פ"ו למעלה (עי' - מעוברת שנה שארית
ראשון, ביום המוקדם, המולד של במקרה הבאה, השנה
המאוחר  המולד של ובמקרה השני, ליום ידחה אד"ו ובגלל
בין  הקביעה. יום יהיה המולד ויום חצות, לפני השני ביום -
ימים, חמשה יהיו הקביעה, ימי בלי השנה, ראשי שני

הם השנה חדשי ה"ח).Ì¯„ÒÎכלומר שנה 20)(עי' .1
‰ËÂ˘Ùהיה ר"ה יום ·˘·˙. הוא ביותר המוקדם המולד .

מולד  בגלל לשבת, הקביעה נדחית (אז היום בחצי חמישי
חלק. פחות היום בחצי בשבת ביותר והמאוחר ואד"ו) זקן
במקרה  הבא ר"ה יחול פשוטה, שנה שארית נוסיף אם
בין  החמישי. ביום - השני ובמקרה השלישי, ביום האחד
אין  המקרים בשני ימים. וארבעה ימים שני יש ר"ה שני

ביום היה שר"ה נניח כסדרם. השנה המולד ˘Èחדשי .
ביותר  המאוחר המולד היום. חצי שבת הוא ביותר המוקדם
לה  שקדמה השנה אם חלק, פחות היום בחצי שני יום הוא
לה  שקדמה השנה אם - תקפ"ח ט"ו ב' מעוברת; היתה לא
את  דוחים מעוברת במוצאי תקפ"ט ט"ו (ב' מעוברת היתה
למולד  השנה שארית נוסיף אם ה"ה). פ"ז עי' הקביעה,
יש  ר"ה שני בין חמישי. ביום הבא המולד יצא המוקדם,

השנה חדשי כלומר ימים, את ‡ÌÈשני נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבא ר"ה מולד יחול המולדות, שני ליתר השארית

השנה חדשי ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ‡ÌÈהשבת.
שנה .2 היהÂÚÓ·¯˙כסדרם. ר"ה המולד ·˘·˙. גבולות .

אם  חלק. פחות היום בחצי שבת - היום בחצי ה' יום הם:
למולד  תקפ"ט) כ"א, (ה', מעוברת שנה שארית נוסיף
אד"ו  בגלל הרביעי. ביום הבא ר"ה מולד יצא המוקדם,
ארבעה  יש ר"ה שני בין החמישי. ליום הקביעה נדחית

השנה חדשי השארית ‡ÌÈימים. את נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבאה השנה של המולד יצא המאוחר, למולד הנ"ל
שני  בין השבת. ליום הקביעה נדחית אד"ו ובגלל הששי,

השנה חדשי ימים. ששה יש שר"ה ‡ÌÈר"ה נניח כסדרם.
ביום יום ‰˘Èהיה - היום בחצי שבת הם: המולד גבולות .

במקרה  יהיה הבא ר"ה מולד חלק. פחות היום חצי ב'
ובמקרה  השבת, ליום תידחה והקביעה ששי, יום האחד
שני  בין יש פעם ב'. ליום תידחה והקביעה א', ביום השני
חדשי  המקרים בשני ימים. ששה - ופעם ימים, ארבעה ר"ה

ר"ה 21)כסדרם.‡ÌÈהשנה אם פשוטה. שנה .1
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קנט ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

היום  בחצי ה' - גטר"ד הם: המולד גבולות אז בחמישי,
שבת  יהיה האחד במקרה הבאה השנה מולד חלק. פחות
ליום  הקביעה תידחה ואד"ו זקן מולד ובגלל היום, בחצי
השנה  חדשי כלומר, ימים, שלושה יש ר"ה שני בין השני.
השלישי, ביום הבא המולד יהיה השני, במקרה כסדרם.
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ביום. בו תהיה והקביעה

המקרים בשני מלאים. חדשיה ÔÈ‡.2השנה חסרים. חדשיה
ר"הÂÚÓ·¯˙שנה אם .È˘ÈÓÁ· יום הם: המולד גבולות אז ,

נוסיף  אם חלק. פחות היום בחצי ה' יום - היום בחצי ג'
במקרה  יהיה, - מעוברת שנה שארית - תקפ"ט כ"א ה',
תהיה  והקביעה תקפ"ט ט"ו, ב' הבאה השנה מולד האחד,
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ה"ה). פ"ז, (עי' ג' ביום

חדשיה המולד ‡ÌÈהשנה יהיה השני, במקרה כסדרם.
ר"ה  שני בין החמישי. ליום תידחה והקביעה הרביעי, ביום

חדשיה השנה ימים. ששה כסדרם.‡ÌÈיש

ה'תשע"ו  שבט י' רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החמה.1) שנת ימי

.à,ÌÈ¯ÓB‡L Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ LÈ - ‰nÁ‰ ˙L¿«««»≈≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ
,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰L∆ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«
˙BÁt ‡e‰L ,ÌÈ¯ÓB‡L Ô‰Ó LÈÂ ;˙BÚL LL ‡e‰L∆≈»¿≈≈∆∆¿ƒ∆»
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa LÈ Ò¯Ùe ÔÂÈ ÈÓÎÁ ÔÎÂ .ÌBi‰ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ««¿≈«¿≈»»»«≈≈≈∆«¬…∆

.‰Ê ¯·„a¿»»∆

.á"Ò˘ ‡È‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓ,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ‰ ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ«
˙Á‡ ‰ÚL ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL ¯BÊÁÓ ÏkÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒ»«¬∆¿«∆¿≈»»»»««
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒ¿

‰Ùe˜˙Ï ‰Ùe˜z ÔÈa ‰È‰ÈÂ ,e¯Ó‡L2ÌÈÚL˙Â „Á‡ ∆»«¿¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰Ùe˜z Ú„zMÓe .‰ÚL ÈˆÁÂ ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ¿∆«»«¬ƒ»»ƒ∆≈«¿»««
‰pnÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ,‡È‰ ‰ÚL BÊÈ‡a ÌBÈ ‰Ê È‡a¿≈∆¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆»
,˙ÈLÈÏMÏ ‰iM‰ ÔÓe ,‰È¯Á‡L ‰iM‰ ‰Ùe˜zÏ«¿»«¿ƒ»∆«¬∆»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»

האביב;2) התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע
התחלת  - תשרי תקופת הקיץ; התחלת - תמוז תקופת

החורף. התחלת - טבת תקופת הסתיו;

.âBa ÒkzL ˜ÏÁ‰Â ‰ÚM‰ ‡È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»ƒ«»»¿«≈∆∆ƒ»≈
˙BÈ‰ - Êenz ˙Ùe˜˙e ,‰ÏË ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««»∆¿««¡
˙BÈ‰ - È¯Lz ˙Ùe˜˙e ,ÔË¯Ò ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…«««¿»¿«ƒ¿≈¡
˙BÈ‰ - ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««…¿«ƒ¿«≈≈¡

È„b ÏfÓ L‡¯a LÓM‰3‰Ma ‰˙È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e . «∆∆¿…««¿ƒ¿«ƒ»»¿»«»»
„ÏBÓ Ì„˜ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ∆¿∆…∆«
˙B‡Ó LLÂ ,˙BÚL ÚL˙Â ,ÌÈÓÈ ‰Ú·La :ÔÒÈƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈≈

.·"Ó¯˙ Ë"Ê :dÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»

מזלות.3) עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

.ã‰nk ‰lÁz Ú„z :‡È‰ Ck ‰Ùe˜z‰ ÔBaLÁ C¯c∆∆∆¿«¿»»ƒ≈«¿ƒ»«»

¯BÊÁn‰ „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ ÌÈÓÏL ÔÈ¯BÊÁÓ«¬ƒ¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»«««¬
‰"Ù˙Â ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎÏ Á˜Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿«¿»«¬≈∆»»««¿
- ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰ Ïk ıa˜ ;ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«≈»«¬»ƒ»¿»«»
LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â ÌÈÓÈ ‰Ú·L Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿«ƒ«…ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈
B˙B‡ ÛÈÒBz ¯‡M‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ;¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»»ƒ»ƒ««¬≈≈
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡a EÏ¿¿≈»»¿«»«…∆ƒ¿∆¿«ƒ»
˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ‰pnÓe ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰M‰ d˙B‡ ÏL∆»«»»ƒ««¬ƒ∆»«¿ƒƒ¿
‰Ùe˜z ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«»∆¡»¿»¿»
,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡Â .‰Ùe˜˙e¿»¿ƒƒ¿∆≈«¿«ƒ»∆»»
Á˜ - Ba „ÓBÚ ‰z‡L ¯BÊÁna CÎÂ Ck ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»»»««¬∆«»≈«
,¯BÊÁÓ ÏÎÏ ‰"Ù˙Â ‰ÚL ÌÈÓÏM‰ ÔÈ¯BÊÁn‰ ÏÎÏ¿»««¬ƒ«¿≈ƒ»»¿¿»«¬
‰¯OÚ - ¯BÊÁn‰ ÔÓ eÓÏML ˙B¯eÓb‰ ÌÈM‰ ÏÎÏe¿»«»ƒ«¿∆»¿ƒ««¬¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ

L epnÓ Ú¯‚˙Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,‰L ÏÎÏÌÈÓÈ ‰Ú· ¿»»»¿«≈«…¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â¿≈«»¿≈≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·l‰ ÈL„Á ÌÎÈÏLz ¯‡M‰Â¿«¿»«¿ƒ≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌÈÚL˙Â LÏLÂ ˙B‡Ó Ú·Le ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈»¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÛÈÒBz - ‰·l‰ L„ÁÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«ƒ¿»»≈…∆«¿»»ƒ
˙Ùe˜z ÔÓÊ Ú„˙Â ,‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»«»»¿≈«¿«¿«
‰nÎ·e ‡È‰ L„Áa ÌBÈ ‰nÎa ‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈƒ»∆»«»»¿«»«…∆ƒ¿«»
‡l‡ ÌÏBÚÏ dÈ‡ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z .‰ÚL»»¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆≈»¿»∆»
˙lÁ˙a B‡ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa B‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a B‡ƒ¿ƒ«««¿»«¬ƒ««¿»ƒ¿ƒ«
dÈ‡ ÌÏBÚÏ Êenz ˙Ùe˜˙e ;ÌBi‰ ÈˆÁa B‡ ,ÌBi‰««¬ƒ«¿««¿»≈»
˙Á‡ ‰ÚLa B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·La B‡ ‡l‡∆»¿∆«»∆¡»¿»»««
ÌÏBÚÏ È¯Lz ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ˆÁÓe∆¡»≈«≈««¿»¿«ƒ¿≈¿»
ÌBia ÔÈa ,˙BÚL LÏLa B‡ ,˙BÚL ÚL˙a ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈«»¿»»≈«
B‡ ‡l‡ dÈ‡ ÌÏBÚÏ ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»¿«≈≈¿»≈»∆»
ÔÈa ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ¯OÚa¿∆∆»∆¡»¿«¿«»∆¡»≈
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia«≈««¿»ƒƒ¿∆≈«¿≈∆ƒ≈
ÌÈL Á˜ - ‰Ùe˜z‰ ‰È‰z ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰«»«¿≈»»ƒ¿∆«¿»«»ƒ
,‰ˆ¯zL ‰L „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ»«»»∆ƒ¿∆
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌBÈ ‰L ÏÎÏ Á˜ - ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓMÓ ¯˙BÈ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿»»»
,‰LÏL ÂÈÏÚ ÛÒB‰Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,˙BÚL LL „Á‡∆»≈»¿«≈«…¿≈»»¿»
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
,˙aLa „Á‡ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ˙BÚM‰«»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆»¿«»
‰nÏÂ .ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ¯L‡ÏÂ¿«¬∆«ƒ««∆¿ƒ¿∆¿«ƒ»¿»»
˙L ÏL ‰BL‡¯ ‰Ùe˜zL ÈÙÏ ?‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿»¿ƒ∆¿»ƒ»∆¿«

.ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰˙È‰ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ

.äÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk4˙L ÏL ≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«ƒ»∆¿«
- ‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ÌÈLÏL ˙B‡Ó ÚL¿̇«≈¿ƒ¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BÚL LLÂ „Á‡ ÌBÈ dÏ Áwz ;˙Á‡ ‰L ¯‡Mzƒ»≈»»««ƒ«»∆»¿≈»
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ycegdקס yeciw zekld - mipnf xtq - hay 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÈÏa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ,LÏL ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒ»¿≈
Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe .‰ÏÈla ˙BÚL LL ÈLÈÓÁ¬ƒƒ≈»««¿»¿∆ƒ»∆»∆«
‰ÚLa Êenz ˙Ùe˜z ‰È‰z È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙BÚL»∆¡»¬≈ƒ¿∆¿««¿»»
˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ ÌBiÓ ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»
ÌBiÓ ˙BÚL ÚL˙a È¯Lz ˙Ùe˜z ‰È‰z - ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿∆¿«ƒ¿≈¿≈«»ƒ
- ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»
ÏÈlÓ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a ˙·Ë ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«≈≈¿«¿«»∆¡»ƒ≈
‰È‰z - ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈMLƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»ƒ¿∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÈML ÌBÈ ˙lÁ˙a ‰‡a‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»«»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆

.‰Ùe˜z ¯Á‡ ‰Ùe˜z ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»¿»««¿»

שעה.4) ובאיזו בשבוע יום באיזה

.å˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ÌBÈ ‰nÎa Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿«»«…∆ƒ¿∆¿«
BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ5ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a ‰lÁz Ú„z - ƒ»∆»»≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ≈

,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ eÚa˜È ÌBÈ ‰Ê È‡·e ,‰È‰z Úe·M‰«»«ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ»∆»»
ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰ ÔÓ e¯·Ú ˙B¯eÓb ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»¿ƒ««¬¿ƒ«¿»
‰Ú·L ÌÈÓi‰ ÌeÎÒ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰L»»««»»¿ƒ«¿«»ƒƒ¿»
,ÌÈLÏL ÌÈLÏL Ïk‰ CÏL‰Â ,el‡ ÌÈpÓÊa ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ≈¿«¿≈«…¿ƒ¿ƒ
L‡¯Ó B˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈…
Ì‡Â ,·ËeÓ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbÈ Ì‡ ;ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ«ƒ«¿«¿»»¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈÓÈ ÈL B‡ ÌBÈ ÛÒB‰ - Â‡Ï»≈¿≈»ƒ¿»»ƒ«
‰M‰ ‰È‰z Ì‡Â .‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÔÈn‰«ƒ¿»«∆«ƒ«¿«¿»¿ƒƒ¿∆«»»
,ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ˙¯aÚÓ¿À∆∆«¿ƒƒ¿≈……∆¬»≈ƒ
L„Á‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡a - ÔBaLÁ‰ ÚÈbiL ÌBiÏÂ¿«∆«ƒ««∆¿¿«ƒ«…∆

.‰Ùe˜z‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»

המדוייקת.5) השעה את לדעת בלי

.æ‰È‰z L„Áa ‰nÎa Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»«…∆ƒ¿∆
‡È‰L ,˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏL ˙L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ
ÔÒÈ L„Á L‡¯ e‡ˆÓ - Ò"¯ ¯BÊÁnÓ ˙ÈÚÈLz ‰L»»¿ƒƒƒ«¬»»……∆ƒ»
ÈÙÏe ;ÈLÈÓÁa ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e ,ÈLÈÓÁa da Úa˜ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
ÌÈM‰ eÈ‰È ,¯BÊÁnÏ ˙ÈÚÈLz BÊ ‰L ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ¿«»ƒ
¯OÚ „Á‡ Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ ÁwzLk ;‰BÓL ˙B¯eÓb‰«¿¿»¿∆ƒ«¿»»»≈∆««»»
ÈÒBz ;ÌÈBÓLe ‰BÓL ÌÈÓi‰ Ïk eÈ‰È ,ÌBÈÛ ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒƒ

Ïk‰ CÈÏLz ;ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ Ïk‰ È¯‰ ,‰Ú·Lƒ¿»¬≈«…¬ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«…
ÏÈÁ˙zLk ;ÌÈÓÈ ‰MÓÁ e¯‡L ,ÌÈLÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿¬¬ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ
‰È‰L ,ÔÒÈ L„Á L‡¯Ó ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙BÓÏƒ¿¬ƒ»»ƒ≈……∆ƒ»∆»»
ÔÈ‡L eÚ„È ¯·Îe ;ÈL ÌBÈÏ ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ«ƒ««∆¿¿≈ƒ¿»»«¿∆≈
ÛÈÒBz CÎÈÙÏ ,ÈLÈÓÁa ‡l‡ ˙aMa ÈLa ‰Ùe˜z‰«¿»¿≈ƒ¿«»∆»«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁÏ ÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ«««∆«ƒ««¬ƒƒ∆
ÈÈÓL ÌBÈa BÊ ‰La ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ;‰Ùe˜z‰«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»¿»»¿¿ƒƒ
‰L ÏÎa ‰OÚz ˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .ÔÒÈ L„ÁÓ≈…∆ƒ»¿««∆∆«…«¬∆¿»»»

.‰LÂ¿»»

.çÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÛÈÒBz :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿ƒ«««∆«ƒ«
‡l‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚÏ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ¿«¿»¿»…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆»
‡e‰ ÏB„‚ ‡ÏÙe .‰LÏL B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ¿»∆∆»

˙‡ˆÓ Ì‡Â .ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿ƒ»»»
˙ÈÚhL Ú„z - ‰Ê ÏÚ ÌBÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰z‡L∆«»»ƒ¿ƒ«∆≈«∆»ƒ»

.˜ec˜„a ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â ,ÔBaLÁa«∆¿¿«¬…¿«¿…¿ƒ¿

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לתקופה.1) תקופה שבין הימים

.àÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‡e‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓÏ ‰nÁ‰ ˙L¿«««»¿ƒ∆≈∆»≈¿ƒ«
Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ -2˙B‡Ó LÏL :¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ≈«¿≈ƒ¿»≈≈ƒ∆≈¿≈

˙B‡Ó ÚL˙e ,˙BÚL LÓÁÂ ,ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿ƒƒ¿»≈»¿«≈
Ú‚¯ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L3. ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ∆«

ÔBaLÁ ÈÙÏe .˜ÏÁa ÌÈÚ·LÂ ‰MMÓ „Á‡ - Ú‚¯‰Â¿»∆«∆»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿
:‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ‰È‰z ‰Ê∆ƒ¿∆∆∆¿«««»«¿««¿»»
„Á‡Â ‰‡Óe ,‰ÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»¿∆»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ≈∆¿»¿«¿»ƒ∆«ƒ»»∆
ÏL ¯BÊÁÓa ˙ÙÒBz ‡ˆÓ˙ ‡ÏÂ .Á"Ó ‡"Î˜ ‡"ÎÈ¿…ƒ¿»∆∆¿«¬∆
Ì‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎa ‡l‡ ,ÏÏk ‰L ‰¯OÚ ÚLz¿«∆¿≈»»¿»∆»¿»«¬≈∆
˙BËeLt‰ ‰·l‰ ÈL ÌÚ ‰nÁ‰ ÈL eÓÏLÈƒ¿¿¿≈««»ƒ¿≈«¿»»«¿

˙B¯aÚÓ‰Â4. ¿«¿À»

ה"א.2) פ"ט ועי'3)עי' אדא", רב ל"תקופת הכוונה
הבאה. ובהערה הקודמת המחזור 4)בהערה שנות י"ט

הן  אדז"ט) (גו"ח שבהן העיבור חדשי שבעת על הקטן
שעות, 12 יום, 29 לבנה. חדשי וחמשה ושלושים מאתים

חלקים 793X997 48/76 שעות, 5 יום, 365 = 235
השנים Xחלקים על הקטן, שהמחזור חשבו, המעברים .19

ואלה  אדא. רב תקופת על בנוי אדז"ט, גו"ח שבו המעוברות
שעה  של הפרש קיים שמואל, תקופת לפי .1 הנימוקים:
שנות  לי"ט החמה שנות י"ט בין חלקים ותפ"ה אחת
לפי  ימים. של הפרש נצטבר בשנים מאות במשך הלבנה.
ממולד  מרוחקת תהיה ניסן של השמש שתקופת יצא, זה
הימים  כמספר ששיעורו מרחק המחזור בראש ניסן
קרובה  שהתקופה לדעת, נוכחו למעשה אבל שנצטברו.
נגמרות  המחזור שנות וי"ט המחזור, בראש ניסן למולד
ששנת  מכאן עודף. בלי הלבנה חדשי רל"ה עם  בשווה
חלה  ניסן תקופת .2 שמואל. שקבע מזו יותר קטנה החמה
תקופת  שאם אדא, רב לדעת בהתאם בניסן ט"ז לפני תמיד
(ראש  השנה את לעבר עלינו בניסן, ט"ז עד נמשכת טבת
ה"פירוש" הונא; רב - שלנו בתלמוד הגירסה כא. השנה
ניסן  תקופת חלה שמואל, תקופת ולפי "אדא"), רב מביא

רבות העיבור ‡È¯Áפעמים שיסוד הסיקו, מכאן בניסן. ט"ז
רב תקופת על מבוסס הקטן במחזור אדז"ט גו"ח ,‡„‡של
ניסן תקופת תחול אדז"ט, גו"ח מעברים אם ÈÙÏשלפיה,

בזה, כנראה מקורו אדא" רב "תקופת השם בניסן. ט"ז
העיבור' 'יסודי (עי' הנ"ל אדא רב לדברי מתאים שהחשבון

סלונימסקי). זעליג לחיים

.á„Á‡ :‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z Ïk ÔÈa≈»¿»¿»¿ƒ∆¿∆∆»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿∆«»«¬≈≈¿ƒ¿»
Ê"‡ˆ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈLÏLe „Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿∆»¿ƒ∆«ƒ»»∆
È˙ÓÈ‡ ˙BÙe˜z‰ ÔÓ ‰Ùe˜z Ú„zLÎe .‡"Ï Ë"È˜˙¿∆≈«¿»ƒ«¿≈»«
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קסי ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÈÏa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ,LÏL ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒ»¿≈
Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe .‰ÏÈla ˙BÚL LL ÈLÈÓÁ¬ƒƒ≈»««¿»¿∆ƒ»∆»∆«
‰ÚLa Êenz ˙Ùe˜z ‰È‰z È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙BÚL»∆¡»¬≈ƒ¿∆¿««¿»»
˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ ÌBiÓ ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»
ÌBiÓ ˙BÚL ÚL˙a È¯Lz ˙Ùe˜z ‰È‰z - ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿∆¿«ƒ¿≈¿≈«»ƒ
- ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»
ÏÈlÓ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a ˙·Ë ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«≈≈¿«¿«»∆¡»ƒ≈
‰È‰z - ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈMLƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»ƒ¿∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÈML ÌBÈ ˙lÁ˙a ‰‡a‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»«»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆

.‰Ùe˜z ¯Á‡ ‰Ùe˜z ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»¿»««¿»

שעה.4) ובאיזו בשבוע יום באיזה

.å˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ÌBÈ ‰nÎa Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿«»«…∆ƒ¿∆¿«
BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ5ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a ‰lÁz Ú„z - ƒ»∆»»≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ≈

,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ eÚa˜È ÌBÈ ‰Ê È‡·e ,‰È‰z Úe·M‰«»«ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ»∆»»
ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰ ÔÓ e¯·Ú ˙B¯eÓb ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»¿ƒ««¬¿ƒ«¿»
‰Ú·L ÌÈÓi‰ ÌeÎÒ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰L»»««»»¿ƒ«¿«»ƒƒ¿»
,ÌÈLÏL ÌÈLÏL Ïk‰ CÏL‰Â ,el‡ ÌÈpÓÊa ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ≈¿«¿≈«…¿ƒ¿ƒ
L‡¯Ó B˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈…
Ì‡Â ,·ËeÓ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbÈ Ì‡ ;ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ«ƒ«¿«¿»»¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈÓÈ ÈL B‡ ÌBÈ ÛÒB‰ - Â‡Ï»≈¿≈»ƒ¿»»ƒ«
‰M‰ ‰È‰z Ì‡Â .‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÔÈn‰«ƒ¿»«∆«ƒ«¿«¿»¿ƒƒ¿∆«»»
,ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ˙¯aÚÓ¿À∆∆«¿ƒƒ¿≈……∆¬»≈ƒ
L„Á‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡a - ÔBaLÁ‰ ÚÈbiL ÌBiÏÂ¿«∆«ƒ««∆¿¿«ƒ«…∆

.‰Ùe˜z‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»

המדוייקת.5) השעה את לדעת בלי

.æ‰È‰z L„Áa ‰nÎa Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»«…∆ƒ¿∆
‡È‰L ,˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏL ˙L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ
ÔÒÈ L„Á L‡¯ e‡ˆÓ - Ò"¯ ¯BÊÁnÓ ˙ÈÚÈLz ‰L»»¿ƒƒƒ«¬»»……∆ƒ»
ÈÙÏe ;ÈLÈÓÁa ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e ,ÈLÈÓÁa da Úa˜ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
ÌÈM‰ eÈ‰È ,¯BÊÁnÏ ˙ÈÚÈLz BÊ ‰L ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ¿«»ƒ
¯OÚ „Á‡ Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ ÁwzLk ;‰BÓL ˙B¯eÓb‰«¿¿»¿∆ƒ«¿»»»≈∆««»»
ÈÒBz ;ÌÈBÓLe ‰BÓL ÌÈÓi‰ Ïk eÈ‰È ,ÌBÈÛ ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒƒ

Ïk‰ CÈÏLz ;ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ Ïk‰ È¯‰ ,‰Ú·Lƒ¿»¬≈«…¬ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«…
ÏÈÁ˙zLk ;ÌÈÓÈ ‰MÓÁ e¯‡L ,ÌÈLÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿¬¬ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ
‰È‰L ,ÔÒÈ L„Á L‡¯Ó ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙BÓÏƒ¿¬ƒ»»ƒ≈……∆ƒ»∆»»
ÔÈ‡L eÚ„È ¯·Îe ;ÈL ÌBÈÏ ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ«ƒ««∆¿¿≈ƒ¿»»«¿∆≈
ÛÈÒBz CÎÈÙÏ ,ÈLÈÓÁa ‡l‡ ˙aMa ÈLa ‰Ùe˜z‰«¿»¿≈ƒ¿«»∆»«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁÏ ÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ«««∆«ƒ««¬ƒƒ∆
ÈÈÓL ÌBÈa BÊ ‰La ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ;‰Ùe˜z‰«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»¿»»¿¿ƒƒ
‰L ÏÎa ‰OÚz ˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .ÔÒÈ L„ÁÓ≈…∆ƒ»¿««∆∆«…«¬∆¿»»»

.‰LÂ¿»»

.çÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÛÈÒBz :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿ƒ«««∆«ƒ«
‡l‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚÏ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ¿«¿»¿»…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆»
‡e‰ ÏB„‚ ‡ÏÙe .‰LÏL B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ¿»∆∆»

˙‡ˆÓ Ì‡Â .ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿ƒ»»»
˙ÈÚhL Ú„z - ‰Ê ÏÚ ÌBÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰z‡L∆«»»ƒ¿ƒ«∆≈«∆»ƒ»

.˜ec˜„a ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â ,ÔBaLÁa«∆¿¿«¬…¿«¿…¿ƒ¿

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לתקופה.1) תקופה שבין הימים

.àÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‡e‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓÏ ‰nÁ‰ ˙L¿«««»¿ƒ∆≈∆»≈¿ƒ«
Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ -2˙B‡Ó LÏL :¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ≈«¿≈ƒ¿»≈≈ƒ∆≈¿≈

˙B‡Ó ÚL˙e ,˙BÚL LÓÁÂ ,ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿ƒƒ¿»≈»¿«≈
Ú‚¯ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L3. ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ∆«

ÔBaLÁ ÈÙÏe .˜ÏÁa ÌÈÚ·LÂ ‰MMÓ „Á‡ - Ú‚¯‰Â¿»∆«∆»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿
:‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ‰È‰z ‰Ê∆ƒ¿∆∆∆¿«««»«¿««¿»»
„Á‡Â ‰‡Óe ,‰ÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»¿∆»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ≈∆¿»¿«¿»ƒ∆«ƒ»»∆
ÏL ¯BÊÁÓa ˙ÙÒBz ‡ˆÓ˙ ‡ÏÂ .Á"Ó ‡"Î˜ ‡"ÎÈ¿…ƒ¿»∆∆¿«¬∆
Ì‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎa ‡l‡ ,ÏÏk ‰L ‰¯OÚ ÚLz¿«∆¿≈»»¿»∆»¿»«¬≈∆
˙BËeLt‰ ‰·l‰ ÈL ÌÚ ‰nÁ‰ ÈL eÓÏLÈƒ¿¿¿≈««»ƒ¿≈«¿»»«¿

˙B¯aÚÓ‰Â4. ¿«¿À»

ה"א.2) פ"ט ועי'3)עי' אדא", רב ל"תקופת הכוונה
הבאה. ובהערה הקודמת המחזור 4)בהערה שנות י"ט

הן  אדז"ט) (גו"ח שבהן העיבור חדשי שבעת על הקטן
שעות, 12 יום, 29 לבנה. חדשי וחמשה ושלושים מאתים

חלקים 793X997 48/76 שעות, 5 יום, 365 = 235
השנים Xחלקים על הקטן, שהמחזור חשבו, המעברים .19

ואלה  אדא. רב תקופת על בנוי אדז"ט, גו"ח שבו המעוברות
שעה  של הפרש קיים שמואל, תקופת לפי .1 הנימוקים:
שנות  לי"ט החמה שנות י"ט בין חלקים ותפ"ה אחת
לפי  ימים. של הפרש נצטבר בשנים מאות במשך הלבנה.
ממולד  מרוחקת תהיה ניסן של השמש שתקופת יצא, זה
הימים  כמספר ששיעורו מרחק המחזור בראש ניסן
קרובה  שהתקופה לדעת, נוכחו למעשה אבל שנצטברו.
נגמרות  המחזור שנות וי"ט המחזור, בראש ניסן למולד
ששנת  מכאן עודף. בלי הלבנה חדשי רל"ה עם  בשווה
חלה  ניסן תקופת .2 שמואל. שקבע מזו יותר קטנה החמה
תקופת  שאם אדא, רב לדעת בהתאם בניסן ט"ז לפני תמיד
(ראש  השנה את לעבר עלינו בניסן, ט"ז עד נמשכת טבת
ה"פירוש" הונא; רב - שלנו בתלמוד הגירסה כא. השנה
ניסן  תקופת חלה שמואל, תקופת ולפי "אדא"), רב מביא

רבות העיבור ‡È¯Áפעמים שיסוד הסיקו, מכאן בניסן. ט"ז
רב תקופת על מבוסס הקטן במחזור אדז"ט גו"ח ,‡„‡של
ניסן תקופת תחול אדז"ט, גו"ח מעברים אם ÈÙÏשלפיה,

בזה, כנראה מקורו אדא" רב "תקופת השם בניסן. ט"ז
העיבור' 'יסודי (עי' הנ"ל אדא רב לדברי מתאים שהחשבון

סלונימסקי). זעליג לחיים

.á„Á‡ :‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z Ïk ÔÈa≈»¿»¿»¿ƒ∆¿∆∆»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿∆«»«¬≈≈¿ƒ¿»
Ê"‡ˆ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈLÏLe „Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿∆»¿ƒ∆«ƒ»»∆
È˙ÓÈ‡ ˙BÙe˜z‰ ÔÓ ‰Ùe˜z Ú„zLÎe .‡"Ï Ë"È˜˙¿∆≈«¿»ƒ«¿≈»«
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ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ùe˜z Ú„˙Â ,‰Ê ÔÈÓ Ú‚¯ B˙B‡Ó ·LÁz - ‰˙È‰»¿»«¿…≈∆«ƒ¿»∆¿≈«¿»
‡È‰L ‰M‰ ˙Ùe˜˙a e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰È¯Á‡L∆«¬∆»««∆∆∆≈«¿ƒ¿««»»∆ƒ

ÚÈ·¯5. ¿ƒ«

פ"ט.5) עי'

.â‰BL‡¯ ‰La ‰˙È‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆»¿»¿»»ƒ»
˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„˜ ‰¯ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»…∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe6.·"Ó¯˙ 'Ë :Ì‰Ï ÔÓÈÒ . ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»∆
,¯BÊÁÓ Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰L ÏÎa ,ÌÏBÚÏ ‡È‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿»»»ƒ»∆»«¬
ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„…̃∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈¿«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â7. ¿«¿»ƒ¬»ƒ

אנו 6) שלפיה יהושע, רבי דעת על מבוססת אדא רב תקופת
את  גם אלא התקופות, חשבון את רק לא מניסן מונים
ט', ד', היה ניסן מולד א). ח, השנה (ראש המולדות חשבון
יום  ליל בתחילת ט'). הערה ה"ג, פ"ט למעלה (עי' תרמ"ב
התקופה  ניסן, תקופת היתה - המאורות כשנבראו - זה ד'

‰Â˘‡¯‰,ראשונה תשרי תקופת היתה שמואל תקופת (לפי
שלצורך מכאן ÔÂ·˘Áאלא מניסן). מתחילים התקופות

תרמ"ב. ט', ניסן למולד ניסן תקופת משום 7)שקדמה
המעוברות  (על הלבנה שנות י"ט אדא, רב תקופת שלפי

שארית. ללא החמה, שנות לי"ט שוות שבהן)

.ãÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„zLk¿∆≈«¿«ƒ»∆»»ƒ»ƒ
Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡ ‰pnÓ ·LÁz - ¯BÊÁn‰««¬«¿…ƒ∆»∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«
„Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL»«¬≈≈¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿∆»
ÛBÒ „Ú ,‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z ÏÎÏ ,Ú‚¯ ÌÈLÏLe¿ƒ∆«¿»¿»¿»«

.¯BÊÁn‰««¬

.äÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z È˙Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡8ÈÙÏ ƒƒ¿∆≈«»«ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ
ÔÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb ÌÈL ‰lÁz Ú„z - ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆≈«¿ƒ»»ƒ¿∆»¿ƒ
‡"ÎÈ ‡È‰Â ,˙ÙÒBz Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰««¬¿ƒ«¿»»»≈∆∆∆¿ƒ
ÏÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ - ÌÈÚ‚¯‰ Ïk ıa˜Â ,Á"Ó ‡"Î˜¿«≈»»¿»ƒ¬»ƒ¿»
C¯„k ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿»«»»ƒ¿∆∆
LLÂ ˙BÚL ÚLz Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,˙B„ÏBna ·LÁzL∆«¿…«»¿ƒ¿«ƒ«…≈«»¿≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó9CÈÏLz ¯‡Lp‰Â , ≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
- ‰·Ï L„Á Ba ÔÈ‡L - ¯‡Lp‰Â ,‰·Ï ÈL„Á»¿≈¿»»¿«ƒ¿»∆≈…∆¿»»
Ú‚¯·e ,‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ B˙B‡ ÛÈÒBzƒ««ƒ»∆»»»»∆«
.‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔÈn‰ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆¿«ƒ»∆»»»

במחזור.8) מסוימת ניסן 9)בשנה תקופת שקדמה
תרמ"ב  ט', לז', (בניגוד הראשון ניסן למולד הראשונה
לחשבון  מקבילות ה, ד, ג, אלה הלכות שמואל). עלֿפי
ניסן  תקופת ידיעת .1 ה"ד. בפ"ט, שמואל עלֿפי התקופה

השנה תקופת ‰¯‡˘Â‰של לפי ג'. הלכה - במחזור
השלמים  המחזורים מספר את לדעת צריכים אנו שמואל,
השארית  בגלל הנוכחי המחזור עד היצירה משנת שעברו

מחזור. זו,שבכל בידיעה צורך אין אדא, רב תקופת לפי
ש  של ‡ÔÈמכיון ניסן תקופת ידועה .2 למחזור. שארית

כל  את מחשבים אנו פיה על המחזור, מן הראשונה השנה
את  לחשב .3 ד'. הלכה - המחזור שנות בכל התקופות

של  ניסן כשתקופת במחזור, מסוימת בשנה ניסן תקופת
במחזור הראשונה ה'.‡È‰השנה הלכה - ידועה

.å‰Ùe˜z ÔBaLÁ ÏÚL ,ÌÈ¯·c‰ ÈÏ ÔÈ‡¯ÂBÊ10eÈ‰ ¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ∆«∆¿¿»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaL ˙Úa ‰M‰ ¯eaÚ ÔÈÚÏ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»¿≈∆≈ƒ«»

C¯v‰ ÈtÓ B‡ ÔÓf‰ ÈtÓ ÔÈ¯aÚÓ eÈ‰L ,ÈeˆÓ11, »∆»¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙Ó‡‰ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁL ÈÙÏ12, ¿ƒ∆∆¿∆»¡∆≈ƒ»ƒ

¯˙BÈ ˙eÈ‚ËˆÈ‡a e¯‡a˙pL ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ·B¯˜ ‡e‰Â¿»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ¿«¿ƒ≈
LÏL ‰nÁ‰ ˙L Ba ‰˙È‰L ,ÔBL‡¯‰ ÔBaLÁ‰ ÔÓƒ«∆¿»ƒ∆»¿»¿«««»¿

.ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

אדא.10) רב אֿו.11)של הלכות פ"ד, גם 12)עי' זוהי
כיום. האסטרונומיה דעת

.æÏk‰ - Ìk¯„ e¯‡aL el‡‰ ˙BÙe˜z ÈzL ÔBaLÁÂ¿∆¿¿≈¿»≈∆≈«¿«¿»«…
‡e‰ ·e¯˜a13‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó·e , ¿≈¿«¬««∆∆»∆¿»ƒ…

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Óa14ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Óa Ï·‡ ; ƒ¿»»¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ
Ì„˜ ÌÈÓÈ ÈL BÓÎa el‡ ÌÈpÓÊa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«ƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ…∆
ÔBaLÁa ÔÈa - ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈ‡ˆBiL ˙BÙe˜z‰ ÈzL¿≈«¿∆¿ƒ¿∆¿∆≈¿∆¿
˙BÁÙÏ ·MÁnL ÈÓÏ ÔÈa ,¯eÓb ÌBÈ ÚÈ·¯ ·LÁL ÈÓƒ∆»«¿ƒ«»≈¿ƒ∆¿«≈¿»

.ÌBÈ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ«

מדויק.13) לא של 14)חשבון התקופות, שתי בחשבון
לארבעה  השנה אורך את חילקו אדא, רב ושל שמואל

תקופות ˘ÌÈÂÂחלקים לכל אחיד אורך נתקבל עלֿידיֿזה .
לפי  שעות. 71/2 יום, 91 = 25/4 ,365 שמואל: לפי השנה.

של רבע אדא: ÌÈ˜ÏÁ,רב Ê"ˆ˜˙˙ ,˙ÂÚ˘ '‰ ,ÌÂÈ ‰"Ò˘
ÌÈÚ‚¯ Á"Ó ל"א חלקים, תקי"ט שעות, ז' יום, צ"א =

באורכן. שוות התקופות אין דבר, של לאמיתו אבל רגעים.
במאה  יווני (תוכן להיפרכוס כבר ידועה היתה זו עובדה
שקבע  המדעית), האסטרונומיה מייסד הספירה, לפני השניה
92 – קיץ תקופת וחצי, יום 94 – אביב תקופת אורך את
(ועי' יום. 90 - חורף תקופת ,88 - סתיו תקופת וחצי, יום

וט"ו). הי"ד פי"א,

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ו 1) הלבנה, במהלך החשבון העיבור.דרכי סוד

.àel‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÈÙÏ2eÈ‰ ÔÈc ˙ÈaL , ¿ƒ∆»«¿«¬»≈∆≈ƒ»
‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ÌÈÚ„BÈÂ ˜ec˜„a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒƒ≈»∆«»≈«…

‰‡¯È3·‡z BaÏÂ ‰BÎ BÁe¯L ÈÓ ÏkL eÚ„È , ≈»∆»«¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ»≈
˙B„Bq‰ ÏÚ „ÓÚÏÂ ˙BÓÎÁ‰ È¯·„Ï4Ú„ÈÏ ‰e‡˙È - ¿ƒ¿≈«»¿¿«¬…««ƒ¿«∆≈«

Ì‡ Ì„‡ Ú„iL „Ú ,Ì‰a ÔÈ·MÁnL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ∆¿«¿ƒ»∆«∆≈«»»ƒ
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰Ê ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«¿≈∆…≈»∆

ה"א.2) פ"ו ה"ד; פ"ב ה"ו; פ"א למעלה בליל 3)עי'
ד'.4)שלושים. הלכה להלן ועי' העיבור, סוד

.áÔÈa ˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓ Ô‰a LÈ ÔBaLÁ‰ ÈÎ¯„Â¿«¿≈«∆¿≈»∆«¬¿≈
ÔBaLÁ ÏÚ e¯˜ÁL ,ÌÈBÓ„w‰ ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ«¿≈«ƒ««¿ƒ∆»¿«∆¿

˙BÙe˜z‰5˙B‡i¯ËÓÈb‰Â6ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡Â . «¿¿«ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ô‰Ï e„ÏBÂ ,ÌÈ¯·c Ô‰Ó eÓlÚ˙Â ,Ô‰a eLazLƒ¿«¿»∆¿ƒ¿«¿≈∆¿»ƒ¿¿»∆
C¯ca Ú‚t ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ˜c˜cL ÈÓ LÈÂ .˙B˜ÙÒ¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈«¿≈¿…»««∆∆
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ycegdקסב yeciw zekld - mipnf xtq - hay 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÎp‰Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁa ‰7ÌÈÓa ÏÏˆ ‡l‡ , «¿»¿∆¿¿ƒ««»≈«∆»»«¿«ƒ
B„Èa Ò¯Á ‰ÏÚ‰Â ÌÈ¯Èc‡8. «ƒƒ¿∆¡»∆∆¿»

הארץ.5) את להקיף לשמש הדרוש הנדסה,6)הזמן
למונח  מפורט הסבר בכלל. מתימטיקה - יותר רחב ובמובן
תשובות  "קובץ ראה והגימטריאות" התקופות "חשבון
.1859 לפסיא 25 ע' שני חלק ואיגרותיו" הרמב"ם

השמש.7) עם הקיבוץ אחרי שנראה החדש לירח הכוונה
א.8) צא, בבאֿקמא השווה תלמודית. מליצה זוהי

.âeÚ„B ˙B¯È˜Á‰Â ˙B˜È„a‰ ·¯Â ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆«»ƒ¿…«¿ƒ¿«¬ƒ¿
‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜ÓÏ9eÏ LiL ,„BÚÂ . ¿ƒ¿»«¬»ƒ«¿≈∆¿∆¿∆≈»

‡lL ˙BÈ‡¯e ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈtÓ ˙BÏa˜ el‡ ÌÈ¯wÚa¿ƒ»ƒ≈«»ƒƒ«¬»ƒ¿»∆…
ÏkÏ ÌÈÚe„È‰ ÌÈ¯Ùqa e·zÎ10el‡ Ïk ÈtÓe . ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»≈

ÌÈ¯·c‰11È„k ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ¯‡·Ï ÈÈÚa ¯Lk «¿»ƒ»≈¿≈«¿»≈«¿≈∆¿∆¿≈
‰Î‡Ïn‰ Ï‡ ‰·¯˜Ï BaÏ B‡ÏnL ÈÓÏ ÔBÎ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿ƒ∆¿»ƒ¿»¿»∆«¿»»

d˙B‡ ˙BOÚÏ12. «¬»

הירח.9) ראיית נבוכים'10)של ב'מורה מזכיר הרמב"ם
"אשר  באנדלוסיה האישביליי אפלח אבן התוכן את
המעולה  "הפילוסוף את כן וכמו בנו", עם התחברתי
מתלמידיו, אחד עם קראתי אשר אלצ"איג בן אבובכ"ר

ט'). פרק שני, (חלק ראיות" אפני דרכי 11)והראה .1
ידועים הירח, ראיית ÓÏ.2˜ˆ˙חשבון בלבד. החכמים

היו  ולא נתפרסמו, לא שעדיין וראיות קבלות היו לרמב"ם
החכמים. למקצת אפילו ב.12)ידועות לו, שמות השווה

אשר "כל כתוב: לעשות Â‡˘שם המלאכה אל לקרבה לבו
ה. ז, אסתר ממגילת לקוח לבו" "מלאו הביטוי אתה".

.ãÌÈl˜ el‡ ÌÈÎ¯c eÈ‰È Ï‡Â13ÔÈ‡L ÈtÓ ,EÈÈÚa ¿«ƒ¿¿»ƒ≈«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆≈
ÌÈÎ¯c - ÌÈÎ¯c‰ el‡L ;‰f‰ ÔÓfa Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡»¿ƒƒ»∆«¿««∆∆≈«¿»ƒ¿»ƒ

¯eaÚ‰ „BÒ ‡e‰Â ,Ô‰ ÌÈwÓÚÂ ÌÈ˜BÁ¯14eÈ‰L , ¿ƒ«¬Àƒ≈¿»ƒ∆»
B˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈB· ÌÈÎeÓÒÏ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ15ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ï·‡ . ¿»»»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»∆«∆¿
e‡L ,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ Úa˜Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈ƒƒ¿…««ƒ»¿ƒ»∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ16Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz elÙ‡ - ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆≈«»
.ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡Â ‰LÏLa BÙBÒ „Ú ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

ערך.13) מחשבין 14)קלי היו "שביתֿדין הדרכים
(למעלה  יראה" לא או הירח יראה אם ויודעים בדקדוק,
לשנה. וחודש לחודש יום הוספת שם על - "עיבור" ה"א),

את 15) מוסרים אין אבל "רבי", בתואר שהוכתרו לחכמים
ועי' בלבד. שבהם לנבונים אלא הסמוכים, לכל העיבור סוד

ה"א. פ"ה ה"וֿח; פ"א ו'16)למעלה פרק למעלה עי'
משתמשים  שאנו שבחשבון היא, הרמב"ם כוונת ז'. ופרק
החכמה  אבל חכמה, אין - החודש קביעת לשם היום בו

בחשבון היא בו ‰¯‡È‰האמיתית משתמשים אנו שאין ,
כיום.

.äÈÓÎÁÓ B‡ ˙Bn‡‰ ÈÓÎÁÓ ÌÎÁ ÔBa˙È ‡nL∆»ƒ¿≈»»≈«¿≈»À≈«¿≈
È‡L el‡ ÌÈÎ¯„a ,ÔÂÈ ˙ÓÎÁ e„ÓlL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿»¿«»»ƒ¿»ƒ≈∆¬ƒ

·e¯˜ ‰‡¯ÈÂ ,Á¯i‰ ˙i‡¯Ï Ô‰a ·MÁÓ17ËÚÓ ¿«≈»∆ƒ¿ƒ««»≈«¿ƒ¿∆≈¿«
epnÓ ÌlÚ˙pL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,ÌÈÎ¯c‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿»ƒ¿«¬∆««¿∆ƒ¿«≈ƒ∆

Ï‡ - ·e¯˜ C¯c‰ B˙B‡a LiL eÚ„È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c»»∆¿…»«¿∆≈¿«∆∆≈«
Ba e˜c˜„ ‡lL ¯·c Ïk ‡l‡ ;BzÚc ÏÚ ‰Ê ‰ÏÚÈ«¬∆∆««¿∆»»»»∆…ƒ¿«¿
˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ˙B‡i¯ËÓÈb‰ ¯wÚa eÚ„iL ÈtÓ -ƒ¿≈∆»«¿¿ƒ««ƒ«¿ƒ»ƒ¿»¿
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èa „ÈÒÙÓ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»∆«¿ƒƒƒ«»¿ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ18.Ba e˜c˜„ ‡Ï CÎÈÙÏ ,¿ƒ»…ƒ¿«¿

האיֿדיוק 18)איֿדיוק.17) על הקפיד לא הרמב"ם
הראיה. ידיעת על השפיע לא כשזה המתמטי,

.åËÚÓ ÔB¯ÒÁ ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„a ‰‡¯iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆¿∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿¿«
,‰Ê eÈOÚ ‰eÎa - C¯c‰ d˙B‡Ï Èe‡¯‰ ÔBaLÁÓ≈∆¿»»¿»«∆∆¿«»»»ƒ∆

ÔB¯˙È Bc‚k LiL ÈÙÏ¯·c‰ ‡ˆiL „Ú ,˙¯Á‡ C¯„a ¿ƒ∆≈¿∆¿ƒ¿¿∆∆«∆∆«∆≈≈«»»
‡lL È„k ,C¯‡ ÔBaLÁ ‡Ïa ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯„a BzÓ‡Ï«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆¿»…¿≈∆…
·¯a ,el‡ ÌÈ¯·„a ÏÈ‚¯ BÈ‡L ,Ì„‡‰ Ï‰aÈƒ»≈»»»∆≈»ƒƒ¿»ƒ≈¿…

Á¯i‰ ˙i‡¯a ÔÈÏÈÚBÓ ÔÈ‡L ˙BBaLÁ‰19. «∆¿∆≈ƒƒƒ¿ƒ««»≈«

בידעו 19) אחד במקום בחשבון קטן שבר על ויתר הרמב"ם
מתאים. שבר יתרון עלֿידי אחר במקום יאוזן זה שחסרון
פשוט  החשבון את ולעשות הקורא, על להקל היתה מגמתו

יותר.

.æ˙BBaLÁ ÏÎÏ ‰lÁz Ú„ÈÏ Ì„‡ CÈ¯vL ÌÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ∆»ƒ»»≈«¿ƒ»¿»∆¿
¯‡LÏ ÔÈa ‰i‡¯‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯„Ï ÔÈa - ˙eÈ‚ËˆÈ‡‰»ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿≈∆¿»¿ƒ»≈ƒ¿»

ÌÈ¯·c20ÏbÏb‰ :Ô‰ el‡ -21˙B‡Ó LÏLa ˜ÏÁÓ ¿»ƒ≈≈««¿«À¿»ƒ¿≈
˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ22ÏfÓ Ïk .23.˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ÏfÓe ¿ƒƒ«¬»«»«»¿ƒ«¬

- ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏÎÂ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆¿»«¬»«¬»
ÏÎÂ .˙BiL ÌÈML - ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMLƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»≈∆ƒƒ¿ƒ¿»
˜c˜„z ÔÎÂ .˙BiLÈÏL ÌÈML - ‰iLe ‰iL¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«¿≈

ÔBaLÁ‰24.‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˜lÁ˙e «∆¿¿«≈»¿«∆ƒ¿∆

לכת.20) כוכבי שבעת של מקומם גלגל 21)כגון
השנה. במשך הארץ את השמש מקיפה שבו המזלות,

לשנים 22) הגלגל את חילקו כך על נוסף מעגל. כל כדרך
חדשי  מספר לפי אחד, כל מעלות שלושים של חלקים עשר
מתאימה. כוכבים קבוצת של שם ניתן חלק לכל  השנה.

של 23) בשמות רוב, עלֿפי נקראו המזלות כוכבים. קבוצת
ט'). הלכה להלן (עי' והיוונים הבבלים עלֿידי חיים בעלי

השבר 24) כדי עד מדויק חשבון מאפשרים הנ"ל המספרים
ביותר. הקטן

.çÈBÏt ·ÎBkL ,ÔBaLÁa EÏ ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿¿∆¿∆»¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·La ÏbÏba BÓB˜Ó¿««¿«¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÏfÓ ‡e‰ ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â25 ¿«¿»ƒ¿ƒ≈«∆»∆««

ÈÙÏ ;‰Ê ÏfnÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÈˆÁa ÌÈÓB‡z¿ƒ«¬ƒ«¬»««∆¿≈ƒ«»∆¿ƒ
ÌÈLÏL ¯BL ÏfÓe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰ÏË ÏfnL∆««»∆¿ƒ«¬««¿ƒ
,ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ ¯OÚ ¯‡L ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿»∆∆«¬∆¡»ƒ««¿ƒ

.ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÚn‰ ÈˆÁÓ ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈¬ƒ««¬»»«¬

א,25) התימני בכת"י הוא וכך תאומים, "במזל" יותר נכון
מימון. הרב של תֿב תימני ובכת"י קוק, הרב מוסד

.èÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏLa ÏbÏba BÓB˜Ó ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚa ÈÏc ÏfÓa ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BÏÚÓ«¬≈«∆»∆¿««¿ƒ¿∆¿ƒ
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קסג ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÏfn‰ ¯„ÒÂ .˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba ˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆««»
,‰Ïe˙a ,‰È¯‡ ,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :‡e‰ Ck»»∆¿ƒ«¿»«¿≈¿»

.ÌÈ‚c ,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

.éÌlk ˙BBaLÁ‰26B‡ ˙È¯‡LÏ ˙È¯‡L ıa˜zLk , «∆¿À»¿∆¿«≈¿≈ƒƒ¿≈ƒ
:BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜z ,ÔÈÓ ÏÚ ÔÈÓ ÛÈÒBzLk¿∆ƒƒ¿»«ƒ¿»¿«≈»ƒƒƒ
,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ,˙BiM‰ ÌÚ ˙BiM‰«¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»ƒƒ«¬»ƒ
ÔÓ ıa˜˙iL ÔÓÊ ÏÎÂ .˙BÏÚn‰ ÌÚ ˙BÏÚn‰Â¿««¬ƒ««¬¿»¿«∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÛÈÒB˙Â „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈOz - ÌÈML ˙BiM‰«¿ƒƒƒ»ƒ≈∆∆»¿ƒ«
ÌÈOz - ÌÈML ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÓ ıa˜˙iL ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ¿…∆ƒ¿«≈ƒ«¬»ƒƒƒ»ƒ

B˙B‡27ıa˜zLÎe .˙BÏÚn‰ ÏÚ d˙B‡ ÛÈÒB˙Â ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ»«««¬¿∆¿«≈
,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ô˙B‡ CÈÏLz - ˙BÏÚn‰««¬«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‡e‰ - ‰hÓÏe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»

.ÔBaLÁÏ B˙B‡ ÔÈÒÙBzL∆¿ƒ¿∆¿

לאסטרונומיה 26) מיוחד ואינו כללי, מתמטי עיקרון זהו
י"א. בהלכה החשבון וכן "וכל"27)בלבד, על מוסב

"אותם"). כתוב להיות צריך היה (אחרת

.àéÔÈÓ Ú¯‚Ï ‰ˆ¯zLk ,Ôlk ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿À»¿∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B˙B‡ ÔÈÚ¯BbL ‰Ê ‰È‰È Ì‡ ,ÔÈnÓƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈«∆
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBz - „Á‡ ˜ÏÁa elÙ‡ ,epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¬ƒ¿≈∆∆»ƒ«∆
È„k ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¿≈¿ƒƒ«¬¿≈

.epnÓ ÔÈn‰ ‰Ê Ú¯‚Ï ¯LÙ‡ ‡‰iL∆¿≈∆¿»ƒ¿…«∆«ƒ¿»ƒ∆

.áéÌÈ˙‡Ó Ú¯‚Ï ÔBaLÁ‰ EÎÈ¯ˆ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿…«»«ƒ
:ÔÓÈÒ - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»
ÌÈLÏLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ ‰‡nÓ - Ì"¯ƒ≈»«¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
LÏL ‰‡n‰ ÏÚ ÛÈÒBz - Ï"Î˜ :ÔÓÈÒ - ˙BiL¿ƒƒ»»ƒ««≈»¿
.ÌÈMLÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ˙BÏÚn‰ eÈ‰È ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿««¬«¿«≈¿ƒƒ
Ú¯‚Ï ‡B·z .˙BiM‰ ÔÓ ˙BiM‰ Ú¯‚Ï ÏÈÁ˙˙Â¿«¿ƒƒ¿…««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿…«
ÔÓ „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈ¯z .¯LÙ‡ È‡ - ÌÈLÏMÓ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒƒ¿ƒƒ∆¿»»ƒ≈∆∆»ƒ
,˙BiL ÌÈML B˙B‡ ‰OÚ˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚLz ˙BiM‰ e‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏM‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÊÁ˙Â .˙BiL ÌÈMÓÁ ¯‡MÈ ,ÌÈÚa¯‡‰ Ì‰Ó Ú¯‚zƒ¿«≈∆»«¿»ƒƒ»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«¬…
¯·kL ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒ¬»ƒƒƒ¿»»»¬»ƒ∆¿»
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BiL B˙ÈOÚÂ „Á‡ ˜ÏÁ Ì‰Ó ˙BÓÈ¯‰¬ƒ»≈∆≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»
‰ÏÚÓ ÌÈ¯z CÎÈÙÏ ,¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒƒƒ¿»»»¿ƒ»»ƒ«¬»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈML d˙B‡ ‰OÚ˙Â ,˙BÏÚn‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ««¬¿«¬∆»ƒƒ¬»ƒ
‰ÚLz ÌÈ˜ÏÁ‰ e‡ˆÓÂ ,¯OÚ ‰ÚLz‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««ƒ¿»»»¿ƒ¿¿«¬»ƒƒ¿»
‰ÚLz ¯‡MÈ ,ÌÈMÓÁ‰ Ô‰Ó Ú¯‚z .ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈∆«¬ƒƒƒ»≈ƒ¿»

˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡n‰ Ú¯‚Ï ¯ÊÁ˙Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂÔÓ ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬…ƒ¿…««»«ƒ«¬ƒ
˙BÓÈ¯‰ ¯·kL ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚL˙Â ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈¿≈««¬ƒƒ«¬∆¿»¬ƒ»
ÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó ¯‡MÈ ,ÌÈ˜ÏÁ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»¬»ƒƒ»≈»«ƒ¿≈«
Ë"Î Ë"¯ :BÓÈÒ ¯‡M‰ ‡ˆÓÂ .˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¿»ƒ»
.Á¯i‰Â LÓM‰ ÔBÚ¯‚Â ÔBÚ¯b ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .'¿«∆∆¿»≈»¿≈»«∆∆¿«»≈«

.âé28‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ29„Á‡ Ïk CÏ‰Ó - ÌÈ·ÎBk ¿≈¿»«ƒ¿»»ƒ«¬«»∆»

˙el˜ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ,‰ÂL CÏ‰Ó BlL ÏbÏba Ô‰Ó „Á‡Â¿∆»≈∆««¿«∆«¬»»∆≈…«
˙e„·k ‡ÏÂ30BÎÏ‰Ó BÓk ÌBi‰ BÎÏ‰Ó BÓk ‡l‡ , ¿…¿≈∆»¿«¬»«¿«¬»

ÌBÈ ÏÎa BÎÏ‰Ó BÓk ¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó BÓk LÓ‡∆∆¿«¬»¿»»¿«¬»¿»
ÌBÈÂ31‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÏL ÏbÏ‚Â . »¿«¿«∆»∆»≈∆««ƒ∆

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ32BÚˆÓ‡a ı¯‡‰ ÔÈ‡ ,33. «ƒ∆»»≈»»∆¿∆¿»

הקודמת,28) ההלכה שבסוף והירח" "השמש המלים
והירח  השמש היא: איפוא הפתיחה זו. להלכה שייכות
בנט, (ועי' התימנים בכתביֿיד זו הלכה פותחת כך וכן...
וע' ,1898 ברלין ישראל, לחכמת המדרש בית של בדו"ח
עמוד  סוף קוק, הרב מוסד הוצאת ר"מ, רומי לרמב"ם מבוא

חמשת ÔÓשאר29)12). כלומר לכת), (כוכבי השבעה
"ועיקר ה"ח: פ"ז למעלה (השווה הנותרים לכת ˘‡¯כוכבי

דחיות"). מפגר.30)הארבע ואינו ממהר היום 31)אינו
ויום. יום בכל כמו היום מחר, כמו היום אמש, כמו

י"ז.32) הלכה הנחת 33)השווה פטולומיאוס. דעת זוהי
במעגל  הארץ את מקיפה שהשמש היא, שלו היסוד
לדעת, נוכח גיסא מאידך משתנית. בלתי במהירות
ההלכה  להתאים כדי לפעם. מפעם משתנית שהמהירות
אורך  השמש. גלגל במרכז איננה שהארץ הניח, - למציאות
כמו  הוא האביב בתקופת בגלגלה השמש שעוברת הדרך
למתבונן  אבל הקיץ, בתקופת עוברת שהיא הדרך אורך

שנ  משום שוות, נראות הדרכים אין מרכז שבארץ קודת
מבט ‡È‰הארץ מנקודת כן על השמש. גלגל מרכז נקודת

שוות  בלתי הדרכים נראות במרכזו, שהארץ המזלות, גלגל
יודעים, אנו - קפלר - השבעֿעשרה (ממאה .1 ציור ועי' -
הרמב"ם, בלשון או השמש, את מקיפה שהארץ שהדרך
שהשמש  אליפסה, צורת לה יש הארץ, את מקיפה שהשמש
באליפסה  וקוטר הרדיוס שלה. המוקד מנקודות אחת היא
שוה. תמיד אינו הארץ מן השמש ומרחק משתנה, אורכו
יותר. רחוקה ולפעמים לארץ יותר קרובה השמש לפעמים
המהירות  גם כך משתנה, השמש מן הארץ שמרחק וכשם

קפלר). של השני החוק לפי משתנית,

.ãéÏbÏbÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk CÏ‰Ó C¯Úz Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«¬…«¬«»∆»≈∆««¿«
ÏbÏb ‡e‰L ,BÚˆÓ‡a ı¯‡‰L ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰««ƒ∆»»∆»»∆¿∆¿»∆«¿«
‰Ê ÌBÈa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ ,BÎel‰ ‰pzLÈ - ˙BÏfn‰««»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¬»¿∆
B‡ LÓ‡ BÎÏ‰Ó ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙BÁt ˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a¿«¿«««»»≈««¬»∆∆

.¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó ÏÚ««¬»¿»»

.åèB‡ LÓM‰ B‡ ·ÎBk‰ Cl‰nL ‰ÂM‰ CÏ‰n‰««¬»«»∆∆¿«≈«»«∆∆
;CÏ‰n‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BlbÏ‚a Á¯i‰«»≈«¿«¿««ƒ¿»∆¿«««¬»
¯˙BÈ ÌÈÓÚt ‡e‰L ,˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a ‰È‰iL CÏ‰n‰Â¿««¬»∆ƒ¿∆¿«¿«««»∆¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ CÏ‰n‰ ‡e‰ - ¯ÒÁ ÌÈÓÚÙe34‰È‰È B·e , ¿»ƒ»≈««¬»»¬ƒƒƒ¿∆
.ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó B‡ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆¿«»≈«»¬ƒƒ

הארץ.34) היא מרכזו שנקודת משום

.æèe¯Ó‡ ¯·k35ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈÎ¯c‰ el‡L , ¿»»«¿∆≈«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
„·Ïa Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁÏ ‡l‡ ÔÈ‡ el‡ ˙BÎÏ‰a36, «¬»≈≈»∆»¿∆¿¿ƒ««»≈«ƒ¿«

ÔÈÏÈÁ˙Ó epnnL ,¯wÚ‰ eÈOÚ CÎÈÙÏ37ÌÏBÚÏ ¿ƒ»»ƒ»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒƒ¿»
ÈLÈÏL ÌBÈ BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ,‰Ê ÔBaLÁÏ¿∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ
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ycegdקסד yeciw zekld - mipnf xtq - hay `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯OÚ Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»ƒ»»∆ƒ¿«¿«∆¿≈
Ò"¯ ¯BÊÁnÓ38ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL ˙L ‡È‰L , ƒ«¬∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«

ÚLz ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«≈«
˙B¯ËLÏ ÛÏ‡Â ˙B‡Ó Úa¯‡Â ÌÈBÓLe39˙L ‡È‰L , ¿ƒ¿«¿«≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«

ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚLz40e‡L ‡È‰ BÊÂ . ≈«≈»»∆∆¿À¿««ƒ≈ƒ¿ƒ∆»
.‰Ê ÔBaLÁa ¯wÚ‰ ˙L d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿«»ƒ»¿∆¿∆

וה"ב.35) ה"א ההלכות,36)למעלה גם השלושים. בליל
ראיית  את לברר ורק אך היא מטרתן השמש, במהלך הדנות

השמש. עם הקיבוץ אחרי המהלך 37)הירח על הידיעה
כדי  מספיקה אינה אחר) כוכב של (או הירח של האמצעי
על  נוסף מסוים. ביום הירח של מקומו את פעם בכל לקבוע
שישמש  קבוע, בתאריך הירח מקום את לדעת עלינו כך,
בחר  הרמב"ם שהוא. תאריך לכל לחישובים מוצא נקודת
בגלל  - בניסן בחר זה. בחיבור כנראה עסק שבה בשנה,
זה  שבלילה מכיון לחודש, שלישי בליל בחר התקופה;

החדש. הירח ו3817)נראה 259 = ל19 לחלק 4938
.19 מתוך בשטרות.39)חלקים מקובלת שהיתה הספירה

מות  אחרי י"ב לשנת הרמב"ם קבע המנין התחלת את
הגדול. על 40)אלכסנדר מבוסס זה, למנין הטעם

תהלים  ימיני..." תשכח ירושלים אשכחך ""אם הפסוקים
הֿו. קלז,

.æéBÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡Ï ‰i‡¯‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»¿ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿
e¯‡aL41ÏÚ ÌÈÈea ‰f‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯c Ïk eÈOÚ , ∆≈«¿»ƒ»«¿≈∆¿«∆¿ƒ«

ÌÈÏLe¯È ¯ÈÚ42d˙B‡ ÔÈ··Bq‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡LÏÂ , ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»
Á¯i‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ Ô‰aL ,ÌÈÓÈ ‰Ú·L B‡ ‰ML BÓÎaƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ∆»∆ƒ∆«»≈«

„ÈÓz43ÔÈc ˙È·a ÌÈ„ÈÚÓe ÌÈ‡·e44‡e‰ ‰Ê ÌB˜Óe . »ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»∆
ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰ Âw‰ ˙ÁzÓ ‰ËB45, ∆ƒ«««««»∆«¿«≈¿∆¿«»»

BÓÎa ˙ÈBÙˆ Áe¯ „‚k46„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÌÈzL ¿∆∆«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿ƒ«¬«
ÌÈ¯OÚÂ ÚLz „ÚÂ ÌÈLÏLe LÓÁ47‰ËB ‡e‰ ÔÎÂ , »≈¿ƒ¿«≈«¿∆¿ƒ¿≈∆

Úa¯‡ BÓÎa ·¯ÚÓ Áe¯ „‚k ·eMi‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««ƒ¿∆∆««¬»ƒ¿«¿«
˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ48˙Á‡ „ÚÂ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L „Ú ¿∆¿ƒ«¬«∆«¿∆¿ƒ¿«««

ÌÈ¯OÚÂ49. ¿∆¿ƒ

ה"ח.41) פ"א הסנהדרין 42)למעלה מושב מקום 
החודש. עדי את שקיבלה לחידושו.43)הגדולה, סמוך

ממקומות 44) הנכון בזמן להגיע יספיקו שלא אףֿעלֿפי
פ"ג, למעלה (עי' לעדותם ערך זאת בכל יש אלה, מרוחקים

טוֿטז). של 46)הארץ.45)הלכות הצפוני הרוחב
47' דיוק (ביתר מעלות ושלושים לשתים קרוב ירושלים

מעלות,47)*31). שלוש במרחק ירושלים לצפון מקומות
מעלות. שלוש במרחק ירושלים לדרום את 48)ומקומות

ידעו  לא כן, כמו למיושב. חשבו בלבד הצפוני הכדור חצי
הוא  היישוב אמצע המערבי. הכדור חצי קיום על עדיין
ושש  ששים המערב מקצה רחוקה ירושלים מעלות. תשעים
כעשרים  היישוב מאמצע רחוקה שהיא מכאן אורך. מעלות

מערבי. אורך מעלות בתוך 49)וארבע מקומות כולל
מעלות  שלוש ובתוך ירושלים, למערב אורך מעלות שלוש

ירושלים. למזרח אורך

ה'תשע"ו  שבט י"א חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השמש.1) מהלך

.àÚa¯‡ ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈa ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆»∆¿»ƒ¿∆»∆«¿«
‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆
‰¯OÚa dÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .Á"Ë „"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿»«¬»»«¬»»
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ÚLz :ÌÈÓÈ»ƒ≈««¬¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»
dÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Î ‡"Ë :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»«¬»»
‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚL˙Â ‰BÓL :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
,ÌBÈ ÛÏ‡a dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" ‚"Ï Á"ˆ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»¿∆∆
BÓk ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ïk CÈÏLzL ¯Á‡««∆«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«¬¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó :e¯‡aL∆≈«¿»«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
‰"Ò¯ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"ÁÏ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»«¬∆∆¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LL ‰‡Ó≈»≈¿ƒ«¬¿»¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .'Î Á"Î Â"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿«
.‰ˆ¯zL ÔÈÓ ÏÎÏ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ÏtÎz ‰f‰ C¯c‰«∆∆«∆ƒ¿…¿ƒ«¬»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆
EÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‰¯OÚ „Ú ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ dÎÏ‰ÓÏ¿«¬»»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»«¬»»
ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ EÏ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚz -«¬∆¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈÚa¯‡Ïe ÌÈLÏLÏÂ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ dÎÏ‰ÓÏ ÔÈÎeÓ»ƒ¿«¬»»¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
¯Á‡Ó ,Úe„ÈÂ ‡e‰ ÈeÏb ¯·„Â .‰OÚz - ‰‡Ó „Ú«≈»«¬∆¿»»»¿»«≈««
ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Èe‡¯Â .„Á‡ ÌBÈ CÏ‰Ó zÚ„iL∆»«¿»«¬«∆»¿»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï LÓM‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó EÏˆ‡ Úe„ÈÂ¿»«∆¿¿«¬«∆¿««∆∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ˙B‡Ó LÏLÏÂ ÌBÈÈÓÈ Ô‰L ,ÌBÈ ÌÈM ¿ƒ¿≈«¿»»«¬ƒƒ∆≈¿≈
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ô¯„Òk ‰ÈL„ÁL ÔÓÊa ‰·l‰ ˙L¿««¿»»ƒ¿«∆√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈
el‡ ˙BiÚˆÓ‡ EÏ eÈ‰iL ÔÓÊaL .‰¯e„Ò ‰L2 »»¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿¿∆¿»ƒ≈
L„Á‰ ˙i‡¯Ï EÈÏÚ Ï˜ ‰f‰ ÔBaLÁ‰ ‰È‰È ,ÔÈÎeÓ3. »ƒƒ¿∆«∆¿«∆«»∆ƒ¿ƒ««…∆

„Ú ‰i‡¯‰ ÏÈlÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ≈»¿ƒ»«
ÔÈ‡ L„ÁÂ L„Á ÏÎa ÔÎÂ ,‡a‰ L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈÏ≈»¿ƒ»∆…∆«»¿≈¿»…∆»…∆≈
eˆÙÁ ÔÈ‡L .¯˙BÈ ‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzÓ ˙BÁt»ƒƒ¿»¿∆¿ƒ…≈∆≈∆¿≈

„·Ïa ‰i‡¯‰ ˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa4ÔÎÂ . ¿»≈«∆¿∆»»««»¿ƒ»ƒ¿«¿≈
B˙B‡Ï ‰i‡¯‰ ÏÈÏ „Ú ‰Ê L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈlÓƒ≈»¿ƒ»∆…∆∆«≈»¿ƒ»¿

‰¯e„Ò ‰L - ‰‡a‰ ‰MÏ L„Á‰5ÌBÈÂ ‰L B‡ «…∆«»»«»»»»¿»»»¿
„Á‡6ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe .‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÎÂ , ∆»¿≈¿»»»¿»»«¬««∆∆»∆¿»ƒ

,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ«¬
Á"Î :ÔÓÈÒ .˙Á‡ ‰iLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»««ƒ»»
˙B‡Ó LÏL - ‰¯e„Ò ‰LÏ ‰ÎÏ‰Óe .'‡ ‰"Ï«¬»»¿»»¿»¿≈
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe¿∆¿«¿»ƒ«¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ

.Â"Ë ‰" Á"Ó˘ :ÔÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈¿ƒƒ»»

לבנה.2) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע המהלך
בליל 3) הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת

בוודאי 4)שלושים. כ"ט שבליל משום שלושים, בליל
יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין
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קסה ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯OÚ Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»ƒ»»∆ƒ¿«¿«∆¿≈
Ò"¯ ¯BÊÁnÓ38ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL ˙L ‡È‰L , ƒ«¬∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«

ÚLz ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«≈«
˙B¯ËLÏ ÛÏ‡Â ˙B‡Ó Úa¯‡Â ÌÈBÓLe39˙L ‡È‰L , ¿ƒ¿«¿«≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«

ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚLz40e‡L ‡È‰ BÊÂ . ≈«≈»»∆∆¿À¿««ƒ≈ƒ¿ƒ∆»
.‰Ê ÔBaLÁa ¯wÚ‰ ˙L d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿«»ƒ»¿∆¿∆

וה"ב.35) ה"א ההלכות,36)למעלה גם השלושים. בליל
ראיית  את לברר ורק אך היא מטרתן השמש, במהלך הדנות

השמש. עם הקיבוץ אחרי המהלך 37)הירח על הידיעה
כדי  מספיקה אינה אחר) כוכב של (או הירח של האמצעי
על  נוסף מסוים. ביום הירח של מקומו את פעם בכל לקבוע
שישמש  קבוע, בתאריך הירח מקום את לדעת עלינו כך,
בחר  הרמב"ם שהוא. תאריך לכל לחישובים מוצא נקודת
בגלל  - בניסן בחר זה. בחיבור כנראה עסק שבה בשנה,
זה  שבלילה מכיון לחודש, שלישי בליל בחר התקופה;

החדש. הירח ו3817)נראה 259 = ל19 לחלק 4938
.19 מתוך בשטרות.39)חלקים מקובלת שהיתה הספירה

מות  אחרי י"ב לשנת הרמב"ם קבע המנין התחלת את
הגדול. על 40)אלכסנדר מבוסס זה, למנין הטעם

תהלים  ימיני..." תשכח ירושלים אשכחך ""אם הפסוקים
הֿו. קלז,

.æéBÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡Ï ‰i‡¯‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»¿ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿
e¯‡aL41ÏÚ ÌÈÈea ‰f‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯c Ïk eÈOÚ , ∆≈«¿»ƒ»«¿≈∆¿«∆¿ƒ«

ÌÈÏLe¯È ¯ÈÚ42d˙B‡ ÔÈ··Bq‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡LÏÂ , ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»
Á¯i‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ Ô‰aL ,ÌÈÓÈ ‰Ú·L B‡ ‰ML BÓÎaƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ∆»∆ƒ∆«»≈«

„ÈÓz43ÔÈc ˙È·a ÌÈ„ÈÚÓe ÌÈ‡·e44‡e‰ ‰Ê ÌB˜Óe . »ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»∆
ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰ Âw‰ ˙ÁzÓ ‰ËB45, ∆ƒ«««««»∆«¿«≈¿∆¿«»»

BÓÎa ˙ÈBÙˆ Áe¯ „‚k46„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÌÈzL ¿∆∆«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿ƒ«¬«
ÌÈ¯OÚÂ ÚLz „ÚÂ ÌÈLÏLe LÓÁ47‰ËB ‡e‰ ÔÎÂ , »≈¿ƒ¿«≈«¿∆¿ƒ¿≈∆

Úa¯‡ BÓÎa ·¯ÚÓ Áe¯ „‚k ·eMi‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««ƒ¿∆∆««¬»ƒ¿«¿«
˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ48˙Á‡ „ÚÂ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L „Ú ¿∆¿ƒ«¬«∆«¿∆¿ƒ¿«««

ÌÈ¯OÚÂ49. ¿∆¿ƒ

ה"ח.41) פ"א הסנהדרין 42)למעלה מושב מקום 
החודש. עדי את שקיבלה לחידושו.43)הגדולה, סמוך

ממקומות 44) הנכון בזמן להגיע יספיקו שלא אףֿעלֿפי
פ"ג, למעלה (עי' לעדותם ערך זאת בכל יש אלה, מרוחקים

טוֿטז). של 46)הארץ.45)הלכות הצפוני הרוחב
47' דיוק (ביתר מעלות ושלושים לשתים קרוב ירושלים

מעלות,47)*31). שלוש במרחק ירושלים לצפון מקומות
מעלות. שלוש במרחק ירושלים לדרום את 48)ומקומות

ידעו  לא כן, כמו למיושב. חשבו בלבד הצפוני הכדור חצי
הוא  היישוב אמצע המערבי. הכדור חצי קיום על עדיין
ושש  ששים המערב מקצה רחוקה ירושלים מעלות. תשעים
כעשרים  היישוב מאמצע רחוקה שהיא מכאן אורך. מעלות

מערבי. אורך מעלות בתוך 49)וארבע מקומות כולל
מעלות  שלוש ובתוך ירושלים, למערב אורך מעלות שלוש

ירושלים. למזרח אורך

ה'תשע"ו  שבט י"א חמישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השמש.1) מהלך

.àÚa¯‡ ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈa ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆»∆¿»ƒ¿∆»∆«¿«
‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆
‰¯OÚa dÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .Á"Ë „"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿»«¬»»«¬»»
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ÚLz :ÌÈÓÈ»ƒ≈««¬¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»
dÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Î ‡"Ë :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»«¬»»
‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚL˙Â ‰BÓL :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
,ÌBÈ ÛÏ‡a dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" ‚"Ï Á"ˆ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»¿∆∆
BÓk ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ïk CÈÏLzL ¯Á‡««∆«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«¬¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó :e¯‡aL∆≈«¿»«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
‰"Ò¯ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"ÁÏ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»«¬∆∆¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LL ‰‡Ó≈»≈¿ƒ«¬¿»¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .'Î Á"Î Â"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿«
.‰ˆ¯zL ÔÈÓ ÏÎÏ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ÏtÎz ‰f‰ C¯c‰«∆∆«∆ƒ¿…¿ƒ«¬»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆
EÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‰¯OÚ „Ú ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ dÎÏ‰ÓÏ¿«¬»»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»«¬»»
ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ EÏ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚz -«¬∆¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈÚa¯‡Ïe ÌÈLÏLÏÂ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ dÎÏ‰ÓÏ ÔÈÎeÓ»ƒ¿«¬»»¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
¯Á‡Ó ,Úe„ÈÂ ‡e‰ ÈeÏb ¯·„Â .‰OÚz - ‰‡Ó „Ú«≈»«¬∆¿»»»¿»«≈««
ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Èe‡¯Â .„Á‡ ÌBÈ CÏ‰Ó zÚ„iL∆»«¿»«¬«∆»¿»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï LÓM‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó EÏˆ‡ Úe„ÈÂ¿»«∆¿¿«¬«∆¿««∆∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ˙B‡Ó LÏLÏÂ ÌBÈÈÓÈ Ô‰L ,ÌBÈ ÌÈM ¿ƒ¿≈«¿»»«¬ƒƒ∆≈¿≈
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ô¯„Òk ‰ÈL„ÁL ÔÓÊa ‰·l‰ ˙L¿««¿»»ƒ¿«∆√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈
el‡ ˙BiÚˆÓ‡ EÏ eÈ‰iL ÔÓÊaL .‰¯e„Ò ‰L2 »»¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿¿∆¿»ƒ≈
L„Á‰ ˙i‡¯Ï EÈÏÚ Ï˜ ‰f‰ ÔBaLÁ‰ ‰È‰È ,ÔÈÎeÓ3. »ƒƒ¿∆«∆¿«∆«»∆ƒ¿ƒ««…∆

„Ú ‰i‡¯‰ ÏÈlÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ≈»¿ƒ»«
ÔÈ‡ L„ÁÂ L„Á ÏÎa ÔÎÂ ,‡a‰ L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈÏ≈»¿ƒ»∆…∆«»¿≈¿»…∆»…∆≈
eˆÙÁ ÔÈ‡L .¯˙BÈ ‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzÓ ˙BÁt»ƒƒ¿»¿∆¿ƒ…≈∆≈∆¿≈

„·Ïa ‰i‡¯‰ ˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa4ÔÎÂ . ¿»≈«∆¿∆»»««»¿ƒ»ƒ¿«¿≈
B˙B‡Ï ‰i‡¯‰ ÏÈÏ „Ú ‰Ê L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈlÓƒ≈»¿ƒ»∆…∆∆«≈»¿ƒ»¿

‰¯e„Ò ‰L - ‰‡a‰ ‰MÏ L„Á‰5ÌBÈÂ ‰L B‡ «…∆«»»«»»»»¿»»»¿
„Á‡6ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe .‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÎÂ , ∆»¿≈¿»»»¿»»«¬««∆∆»∆¿»ƒ

,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ«¬
Á"Î :ÔÓÈÒ .˙Á‡ ‰iLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»««ƒ»»
˙B‡Ó LÏL - ‰¯e„Ò ‰LÏ ‰ÎÏ‰Óe .'‡ ‰"Ï«¬»»¿»»¿»¿≈
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe¿∆¿«¿»ƒ«¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ

.Â"Ë ‰" Á"Ó˘ :ÔÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈¿ƒƒ»»

לבנה.2) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע המהלך
בליל 3) הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת

בוודאי 4)שלושים. כ"ט שבליל משום שלושים, בליל
יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין
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של  הממוצע שהאורך מאחר נראה, כבר בוודאי ל"א ובליל
משום  חלקים. תשצ"ג שעות, י"ב יום, כ"ט הוא לבנה חודש
יום. לֿכ"ט השמש של האמצעי המהלך חשבון מועיל כך

השמש 5) של האמצעי המהלך ידיעת מועילה כך משום
יום. מלאים.6)לשנ"ד כשחדשיה

.áÈlbÏb ¯‡La ÔÎÂ ,LÓM‰ ÏbÏ‚a LÈ ˙Á‡ ‰c˜¿À»««≈¿«¿««∆∆¿≈ƒ¿»«¿«≈
‰È‰È ,da ·ÎBk‰ ‰È‰iL ˙Úa .ÌÈ·ÎBk ‰Ú·M‰«ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆
ÏL ‰c˜p‰ d˙B‡Â .B¯B‡Ó Ïk ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆»¿¿»«¿À»∆
˙··BÒ ,Á¯i‰ ÔÓ ıeÁ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le LÓM‰ ÏbÏb«¿««∆∆¿»«»ƒƒ«»≈«∆∆

‰ÂLa7‰ÏÚÓ ·e¯˜a ‰L ÌÈÚ·L ÏÎa dÎÏ‰Óe . ¿»∆«¬»»¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¬»
BÎÏ‰Ó .LÓM‰ d·b ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰c˜e .˙Á‡««¿À»ƒ«ƒ¿≈…««∆∆«¬»
‡È‰L ,‰iL ÈˆÁÂ ˙Á‡ ‰iL - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÏÎa¿»¬»»»ƒ¿ƒ»«««¬ƒ¿ƒ»∆ƒ
LÓÁ - ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .˙BiLÈÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¬»¿≈»¬≈
ÌÈ˜ÏÁ ÈL - ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Óe ,˙BiL ‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ«¬»¿∆∆¿≈¬»ƒ
- ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Óe ,˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»
‰La BÎÏ‰Óe ,„BÚÂ ˙BiL Úa¯‡ - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿«¿ƒ»«¬»¿»»
,e¯Ó‡ ¯·k .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏL - ‰¯e„Ò¿»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»«¿

‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁ ˙ÏÁ˙‰ epnnL ¯wÚ‰L8˙lÁzÓ ∆»ƒ»∆ƒ∆«¿»«∆¿∆ƒ¿ƒ«
˙MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ ÈLÈÏL BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ¿…∆ƒ»ƒ¿«
ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL¿∆¿ƒ¿«≈¿«¿««¬»ƒ

Óa LÓM‰ ÌB˜Óe .‰¯ÈˆÈÏ‰È‰ ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰ «¿ƒ»¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ»»
ÌÈzLe ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ Ú·La ‰f‰ ¯wÚa»ƒ»«∆¿∆««¬¿»¬»ƒ¿«ƒ
.·"Ï ‚"Ê :ÔÓÈÒ .‰ÏË ÏfnÓ ˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ««»∆ƒ»»
ÌÈ¯OÚÂ LLa ‰Ê ¯wÚa ‰È‰ LÓM‰ d·b ÌB˜Óe¿…««∆∆»»¿ƒ»∆¿≈¿∆¿ƒ
˙BiL ‰BÓLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zLk .'Á ‰"Ó Â"Î :ÌÓÈÒ .ÌÈÓB‡z ÏfnÓƒ««¿ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆
ÔÓÊ ÏÎa ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ≈«¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿»¿«
„Ú ¯wÚ‰ ÌBÈ ˙lÁznL ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Áwz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«
Ô˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌBi‰«∆ƒ¿∆¿ƒ«¬»»»∆¿»ƒ¿»
ÏÚ Ïk‰ ÛÈÒB˙Â ,eÚ„B‰L ÔÈÓÈq‰ ÔÓ ÌÈÓi‰«»ƒƒ«ƒ»ƒ∆«¿¿ƒ«…«
ÌB˜Ó ‡e‰ ‡ˆBi‰Â ,BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜˙e ,¯wÚ‰»ƒ»¿«≈»ƒƒƒ¿«≈¿
È¯‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰ B˙B‡Ï ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿«≈«¬≈
ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L∆»ƒ≈«¿«∆∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ«≈
BÊ ‰MÓ ,Êenz L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÓBiL ,˙aM‰««»∆«¿»»»»¿…∆«ƒ»»
¯wÚ‰ ÌBiÓ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ e‡ˆÓ - ¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»»»ƒ¿««»ƒƒ»ƒ»
LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ‰Ê ÌBi‰ ˙lÁz „Ú«¿ƒ««∆∆»ƒ≈«¿«∆∆
,ÌBÈ ‰‡ÓÏ dÎÏ‰Ó ÚˆÓ‡ eÁ˜Ï ;ÌBÈ ‰‡Ó ,Ba≈»»«¿∆¿««¬»»¿≈»
‚"Ê ‡e‰L ,¯wÚ‰ ÏÚ eÙÒB‰Â ,‚" ‚"Ï Á"ˆ ‡e‰L∆¿«¿«»ƒ»∆
‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ ‰‡Ó :ÔBaLÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ,·"Ï»»ƒ«∆¿≈»¿»≈«¬¿ƒ¿»
:ÔÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa dÓB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ê"Ï ‰"˜¿ƒ¿»¿»¿«¬»∆¿»ƒ
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ,ÔË¯Ò ÏfÓa - ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
.‰¯OÚ LL ‰ÏÚnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Ú·LÂ ,Ba¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ«¬»≈∆¿≈

ÈÚˆÓ‡‰Â9˙lÁ˙a ‰È‰È ÌÈÓÚt - ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ¿»∆¿»ƒ∆≈≈¿∆¿∆¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰ÂLa ‰ÏÈl‰10B‡ ,‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Ì„˜ B‡ , ««¿»¿»∆…∆¿ƒ«««»¿»»

‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡11BÏ LeÁ˙ ‡Ï ‰Ê ¯·„Â . ««¿ƒ«««»¿»»¿»»∆…»
‰i‡¯‰ ÔBaLÁa LÓMa12ÌÈÓÈÏLÓ e‡ È¯‰L , «∆∆¿∆¿»¿ƒ»∆¬≈»«¿ƒƒ

˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ï ·LÁpLk ‰Ê ·e¯≈̃∆¿∆«¿…¿∆¿««»≈«¿««∆∆«…
Ú ÏÎÏ „ÈÓz ‰OÚzÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,‰ˆ¯zL ˙ «¬∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆

‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ˙È¯‡M‰ Ïk ıa˜zL :ÌÈL»ƒ∆¿«≈»«¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ»≈≈
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ EÏ13 ¿«»»∆¿»ƒ¿≈«¬∆¿∆¿««»≈«

BÎÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó :·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk ÚˆÓ‡·e¿∆¿«»»¿»≈««∆≈««¬»
,ÏÈÁ˙z epnnL ¯wÚ‰ Ú„˙Â ,‡e‰ ‰nk „Á‡ ÌBÈa¿∆»«»¿≈«»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒ
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ BÎÏ‰Ó ıa˜˙e¿«≈«¬»¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa BÓB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ - ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»¿≈≈¿¿¿«¬»∆¿»ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a BÎÏ‰Ó ÛÈÒBz :LÓM‰ d·‚a ‰OÚz«¬∆¿…««∆∆ƒ«¬»¿»«»ƒ
LÓM‰ d·b ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÌÈM‰ B‡«»ƒ«»ƒ»≈≈¿¿…««∆∆
¯wÚ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯zL ÌBi‰ B˙B‡Ï¿«∆ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»
epnÓ eÏÁ˙‰L ‰Ê ¯wÚÓ ıeÁ ,epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯Á‡«≈∆«¿ƒƒ∆≈ƒ»∆∆ƒ¿«¿ƒ∆
¯BÊÁÓ ˙L ˙lÁ˙a ¯wÚ B˙B‡ ‰È‰iL È„k ,BÊ ‰La¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬
.E„Èa ˙eL¯‰ - ˙B‡n‰ ÔÓ ‰‡Ó ˙lÁ˙a B‡ Úe„È»«ƒ¿ƒ«≈»ƒ«≈»¿¿»¿
ÌÈMÓ epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯wÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆«¿ƒƒ∆ƒ»ƒ
¯wÚÓ ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï B‡ ‰Ê ¯wÚ Ì„˜ e¯·ÚL∆»¿…∆ƒ»∆¿«««»»ƒ≈ƒ»
zÚ„È ¯·k ?C¯c‰ ‡È‰ „ˆÈk .‰Úe„È C¯c‰ - ‰Ê∆«∆∆¿»≈«ƒ«∆∆¿»»«¿»
‰ÚL˙Ï dÎÏ‰Óe ,‰¯e„Ò ‰LÏ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆¿»»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Úe„È ¯·„Â .„Á‡ ÌBÈÏ dÎÏ‰Óe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»»¿∆»¿»»»«
‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÈL„ÁL ‰M‰L∆«»»∆√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»««¿»
ÔÓ ‰¯ÒÁ ‡È‰ ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„ÁL ‰M‰Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«»»∆√»∆»¬≈ƒƒ¬≈»ƒ
eÈ‰È Ì‡ :˙¯aÚÓ‰ ‰M‰Â .„Á‡ ÌBÈ ‰¯e„q‰«¿»∆»¿«»»«¿À∆∆ƒƒ¿
‰¯e„q‰ ‰M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰z - Ô¯„Òk ‰ÈL„Á√»∆»¿ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»««»»«¿»
‰¯˙È ‡È‰ - ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»
‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ‰¯e„q‰ ÏÚ««¿»∆»¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»
.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ - ÔÈ¯ÒÁ¬≈ƒƒ¿≈»««¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ
CÏ‰Ó ‡ÈˆBz ,ÌÈÚe„È el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»«¿»ƒ»≈¿ƒƒ«¬«
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zL ÌBiÏ dÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ - eÈOÚL ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»∆»ƒ≈≈¿∆¿»»«∆ƒ¿∆

˙B‡a‰ ÌÈMÓ14Ú¯‚z B‡ ;¯wÚ ÌBi‰ B˙B‡ ‰OÚ˙Â , ƒ»ƒ«»¿«¬∆«ƒ»ƒ¿«
EÏ ‡ˆÈÂ ,eÈOÚL ¯wÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆB‰L ÚˆÓ‡‰»∆¿«∆≈»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈≈¿

¯wÚ‰15e¯·ÚL ÌÈMÓ ‰ˆ¯zL ÌBiÏ16‰OÚ˙Â , »ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿¿«¬∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ‰ÊÎÂ .¯wÚ‰ ÚˆÓ‡ B˙B‡∆¿«»ƒ»¿»∆«¬∆¿∆¿««»≈«
¯‡a˙ ¯·Îe .EÏ ÌÈÚe„È eÈ‰È Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le¿»«»ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú„zL ÌLkL ,eÈ¯·c ÏÏkÓ EÏ¿ƒ¿«¿»≈∆¿≈∆≈«∆¿««∆∆¿»
ÏÎÏ dÚˆÓ‡ Ú„z Ck ,ÌÈ‡a‰ ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«»ƒ»≈«∆¿»»¿»

.e¯·ÚL ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿

משתנית.7) ואינה קצובה במסלולם הכוכבים מהירות כי
האמצעי)8) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב כדי

זמן  בנקודת מקומה את לדעת צורך יש שהוא, זמן באיזה
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת,

האמצעי.9) במהלך הלילה,10)המקום בתחילת בדיוק
מתחילת  הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם

בניסן). ג' (ליל לפי 11)הלילה הם החשבונות שכל לפי
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ycegdקסו yeciw zekld - mipnf xtq - hay `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  ולא האמצעי, השמש מהלך של "בקירוב" חשבון
אין  האמיתי במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי מהלכה
ופעם  מהירה היא פעם וקצובה. סדירה השמש תנועת

החדש.12)איטית. הירח במהלכו 13)של הירח מקום
הרמב"ם.14)האמצעי. של העיקר שנת אחר

לאמצע.15) הרמב"ם.16)כוונתו של העיקר שנת לפני

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
התקופה.1) ויום השמש מקום

.àÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«∆∆»¬ƒƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ dÓB˜Ó ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL3B˙B‡Ï ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆¿»ƒ¿

e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ÌBi‰4d·b ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â , «««∆∆∆≈«¿¿ƒ¿…«
LÓM‰5LÓM‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â , «∆∆¿ƒ¿«¿…««∆∆ƒ¿«∆∆

LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈÚˆÓ‡‰6. »∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿«∆∆

בשמש 2) כשמסתכלים המזלות בגלגל השמש מקום
הישר  הקו עלֿידי נקבע זה מקום הארץ. ראות מנקודת

המזלות היוצא  לגלגל על והמגיע השמש, עד הארץ ממרכז
שני  שיוצרים הזוית ידי על נמדדת אורכו מדת .(1 ציור (עי'

ממרכז היוצאים האמצעי ‰‡¯ıהקוים מקומה לצד האחד :
.(0*) האביב לנקודת טלה, מזל לצד והשני השמש, של

השוה 3) במהלכה בגלגלה השמש מגיעה שאליו המקום
הזוית  עלֿידי נמדדת אורכו מדת הט"ו). פי"א, למעלה (עי'

גלגל ממרכז היוצאים הקוים שני (גלגל ‰˘Ó˘שיוצרים
האביב. לנקודת והאחד האמצע למקום האחד היוצא),

ה"ב.4) פי"ב, שם.5)למעלה השמש 6)שם, דרך
ממקום בין ‚Â·‰ומרחקה ההפרש את לדעת כדי השמש.

האורך  לבין השמש שעברה הדרך של האמיתי האורך
מ  השמש מרחק את לדעת עלינו השמש ‚Â·‰האמצעי,

אפוגיאּום) - הארץ מן השמש של ביותר הרחוקה ַ(הנקודה
- הארץ אל ביותר הקרובה (הנקודה השפל מן מרחקה או
אלה  נקודות משתי באחת נמצאת השמש כאשר פריגיאּום).
ובין  האמיתי האורך בין הפרש אין פריגיאום) או (אפוגיאום
האמיתי, המקום הוא האמצעי והמקום האמצעי, האורך
ממרכז  האחד השמש, למרכז היוצאים הקוים ששני משום

ı¯‡‰ חופפים השמש) (גלגל היוצא הגלגל ממרכז והאחד
הנ"ל  הקוים שני נחתכים הנקודות יתר בכל זה. את זה
המזלות  גלגל לצד ובהארכתם זוית, ויוצרים השמש במרכז
מדה  קנה היא הזאת הזוית שונות. נקודות בשתי בו פוגעים
(מנת  המזלות בגלגל אלה נקודות שתי שבין הקשת  לגודל

.1 ציור עי' המסלול).

.áÌ‡ :LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯˙Â¿ƒ¿∆«»«¬«¿«∆∆ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ÏeÏÒn‰ ‰È‰7Ú¯‚z - »»««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜nÓ ÏeÏÒn‰ ˙Ó8‰È‰ Ì‡Â , ¿«««¿ƒ¿«∆∆»∆¿»ƒ¿ƒ»»
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰9LÏL „Ú ««¿≈«≈»¿ƒ«¬«¿

ÌB˜Ó ÏÚ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ÛÈÒBz - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿«««¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰10ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ‰È‰iM ‰Óe ; «∆∆»∆¿»ƒ«∆ƒ¿∆««∆ƒ»»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡11. ƒ¿«ƒ∆«»»¬ƒƒ

השפל.7) אל הגובה מן הולכת השמש משום 8)כאשר
שיעור  האמיתי. האורך מן האמצעי האורך גדול זה שבחלק

"מנה". נקרא ביניהם מן 9)ההפרש הולכת השמש כאשר
הגובה. אל האורך 10)השפל קטן זה, שבחלק משום

האמיתי. האורך מן 11.1)האמצעי ציור עי'

.â‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â12 ¿«∆ƒƒ¿∆««¿≈»¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡13‰Ó BÏ ÔÈ‡ -14, ¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆«»»∆¿»ƒ«»»¬ƒƒ

בשפל.12) השמש בגובה.13)כאשר שוב השמש כאשר
ה'.14) הערה א', הלכה למעלה עי'

.ã¯OÚ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿«««¿ƒƒ¿∆««¿∆∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆

ÚÓ ÌÈ¯OÚÌ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏ ∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»¿»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒ«¬ƒ¿∆¿»
ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»
ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙Á‡««¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿∆»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒ¿∆¿»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ»∆∆ƒ¿∆¿»«¬»««¿»«¬ƒƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆¿»«¬»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»«¬»
,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙Á‡««¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒƒ
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .„Á‡ ˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿≈∆∆»¿ƒƒ¿∆≈»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMLÂ¿ƒƒƒ¿∆¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ‰È‰Èƒ¿∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»∆»¿∆¿ƒ
BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Ó»»¿∆≈«¿∆»¿«∆∆»∆¿»ƒ

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Ó15. ¿»»¬ƒƒ

במידה 15) בה ההנדסה, יסודות על מבוססים המספרים
המנה  הולכת השפל מן או הגובה מן מתרחקת שהשמש
הולכת  אלה, לנקודות מתקרבת שהיא במדה בה וגדלה.
בין  באמצע, המנה מגיעה למקסימום ומצטמצמת. המנה
מעלות  תשעים עולה שהמסלול במקום כלומר לשפל, גובה
59' עד המנה של המתמדת העליה מכאן המזלות, בגלגל
במסלול  אפס עד המתמדת והירידה ,90* של במסלול 1*

.180* עד 90* מן

.ä,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰»»««¿≈«≈»¿ƒ«¬
Ú„˙Â ˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ«¬¿≈«
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קסז ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  ולא האמצעי, השמש מהלך של "בקירוב" חשבון
אין  האמיתי במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי מהלכה
ופעם  מהירה היא פעם וקצובה. סדירה השמש תנועת

החדש.12)איטית. הירח במהלכו 13)של הירח מקום
הרמב"ם.14)האמצעי. של העיקר שנת אחר

לאמצע.15) הרמב"ם.16)כוונתו של העיקר שנת לפני

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
התקופה.1) ויום השמש מקום

.àÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«∆∆»¬ƒƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ dÓB˜Ó ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL3B˙B‡Ï ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆¿»ƒ¿

e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ÌBi‰4d·b ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â , «««∆∆∆≈«¿¿ƒ¿…«
LÓM‰5LÓM‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â , «∆∆¿ƒ¿«¿…««∆∆ƒ¿«∆∆

LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈÚˆÓ‡‰6. »∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿«∆∆

בשמש 2) כשמסתכלים המזלות בגלגל השמש מקום
הישר  הקו עלֿידי נקבע זה מקום הארץ. ראות מנקודת

המזלות היוצא  לגלגל על והמגיע השמש, עד הארץ ממרכז
שני  שיוצרים הזוית ידי על נמדדת אורכו מדת .(1 ציור (עי'

ממרכז היוצאים האמצעי ‰‡¯ıהקוים מקומה לצד האחד :
.(0*) האביב לנקודת טלה, מזל לצד והשני השמש, של

השוה 3) במהלכה בגלגלה השמש מגיעה שאליו המקום
הזוית  עלֿידי נמדדת אורכו מדת הט"ו). פי"א, למעלה (עי'

גלגל ממרכז היוצאים הקוים שני (גלגל ‰˘Ó˘שיוצרים
האביב. לנקודת והאחד האמצע למקום האחד היוצא),

ה"ב.4) פי"ב, שם.5)למעלה השמש 6)שם, דרך
ממקום בין ‚Â·‰ומרחקה ההפרש את לדעת כדי השמש.

האורך  לבין השמש שעברה הדרך של האמיתי האורך
מ  השמש מרחק את לדעת עלינו השמש ‚Â·‰האמצעי,

אפוגיאּום) - הארץ מן השמש של ביותר הרחוקה ַ(הנקודה
- הארץ אל ביותר הקרובה (הנקודה השפל מן מרחקה או
אלה  נקודות משתי באחת נמצאת השמש כאשר פריגיאּום).
ובין  האמיתי האורך בין הפרש אין פריגיאום) או (אפוגיאום
האמיתי, המקום הוא האמצעי והמקום האמצעי, האורך
ממרכז  האחד השמש, למרכז היוצאים הקוים ששני משום

ı¯‡‰ חופפים השמש) (גלגל היוצא הגלגל ממרכז והאחד
הנ"ל  הקוים שני נחתכים הנקודות יתר בכל זה. את זה
המזלות  גלגל לצד ובהארכתם זוית, ויוצרים השמש במרכז
מדה  קנה היא הזאת הזוית שונות. נקודות בשתי בו פוגעים
(מנת  המזלות בגלגל אלה נקודות שתי שבין הקשת  לגודל

.1 ציור עי' המסלול).

.áÌ‡ :LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯˙Â¿ƒ¿∆«»«¬«¿«∆∆ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ÏeÏÒn‰ ‰È‰7Ú¯‚z - »»««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜nÓ ÏeÏÒn‰ ˙Ó8‰È‰ Ì‡Â , ¿«««¿ƒ¿«∆∆»∆¿»ƒ¿ƒ»»
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰9LÏL „Ú ««¿≈«≈»¿ƒ«¬«¿

ÌB˜Ó ÏÚ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ÛÈÒBz - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿«««¿«¿
ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰10ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ‰È‰iM ‰Óe ; «∆∆»∆¿»ƒ«∆ƒ¿∆««∆ƒ»»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡11. ƒ¿«ƒ∆«»»¬ƒƒ

השפל.7) אל הגובה מן הולכת השמש משום 8)כאשר
שיעור  האמיתי. האורך מן האמצעי האורך גדול זה שבחלק

"מנה". נקרא ביניהם מן 9)ההפרש הולכת השמש כאשר
הגובה. אל האורך 10)השפל קטן זה, שבחלק משום

האמיתי. האורך מן 11.1)האמצעי ציור עי'

.â‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â12 ¿«∆ƒƒ¿∆««¿≈»¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡13‰Ó BÏ ÔÈ‡ -14, ¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆«»»∆¿»ƒ«»»¬ƒƒ

בשפל.12) השמש בגובה.13)כאשר שוב השמש כאשר
ה'.14) הערה א', הלכה למעלה עי'

.ã¯OÚ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿«««¿ƒƒ¿∆««¿∆∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆

ÚÓ ÌÈ¯OÚÌ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏ ∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»¿»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒ«¬ƒ¿∆¿»
ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»
ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙Á‡««¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿∆»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒ¿∆¿»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ»∆∆ƒ¿∆¿»«¬»««¿»«¬ƒƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆¿»«¬»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»«¬»
,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙Á‡««¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒƒ
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .„Á‡ ˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿≈∆∆»¿ƒƒ¿∆≈»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMLÂ¿ƒƒƒ¿∆¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ‰È‰Èƒ¿∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»∆»¿∆¿ƒ
BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Ó»»¿∆≈«¿∆»¿«∆∆»∆¿»ƒ

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Ó15. ¿»»¬ƒƒ

במידה 15) בה ההנדסה, יסודות על מבוססים המספרים
המנה  הולכת השפל מן או הגובה מן מתרחקת שהשמש
הולכת  אלה, לנקודות מתקרבת שהיא במדה בה וגדלה.
בין  באמצע, המנה מגיעה למקסימום ומצטמצמת. המנה
מעלות  תשעים עולה שהמסלול במקום כלומר לשפל, גובה
59' עד המנה של המתמדת העליה מכאן המזלות, בגלגל
במסלול  אפס עד המתמדת והירידה ,90* של במסלול 1*

.180* עד 90* מן

.ä,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰»»««¿≈«≈»¿ƒ«¬
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- ˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .B˙Ó¿»≈«¬≈∆»»««¿»«ƒ«¬
‰‡Ó ¯‡Mz ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈≈»
ÌÈMLÂ ‰‡Ó ˙nL ,eÚ„B‰ ¯·Îe .˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬¿»«¿∆¿«≈»¿ƒƒ
ÌÈ˙‡n‰ ˙Ó ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL - ˙BÏÚÓ«¬¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈¿««»«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL -16. ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ

המנה 16) בפריגיאום), (כלומר 180* הוא המסלול כאשר
20* הן 200* הפריגאום. לפני 20* הן מעלות ק"ס .0* היא

שוות. מנות שוות, לזוויות הפריגאום. אחרי

.åÚ¯‚z - ˙BÏÚÓ ˙B‡Ó LÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿¿≈«¬ƒ¿«
¯·Îe .ÌÈML ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ - ˙BÏÚÓ ÌÈML ˙nL ,zÚ„È»«¿»∆¿«ƒƒ«¬«¬»««¿∆»
˙B‡Ó LÏM‰ ˙Ó ‡È‰ ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿««¿≈

.ÔÈÓe ÔÈÓ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

.æ¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈMM‰ ˙nL eÚ„È»«¿∆¿««ƒƒƒ«¬»««¿∆»
˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈÚ·M‰ ˙Óe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿««ƒ¿ƒƒ«¬»««
˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ‡ˆÓ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿»≈¿≈«»
ÏÎÏ ‰È‰È ˙BÏÚn‰ ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆¿««¬ƒ¿∆¿»
LÓÁ ‡e‰L ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‰È‰ÈÂ ,„Á‡ ˜ÏÁ ‰ÏÚÓ«¬»≈∆∆»¿ƒ¿∆¿«««¿∆»≈

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬»««¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ

.çB˙Ó ‰˙È‰ ,ÌÈMLÂ Ú·L ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿∆«¿ƒƒ»¿»»»
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«∆∆
ÌÚ ÌÈ„Á‡ BÈÓa ‰È‰iL ÏeÏÒÓ ÏÎa ‰OÚz«¬∆¿»«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»ƒƒ
.Á¯i‰ ÔBaLÁa ÔÈa LÓM‰ ÔBaLÁa ÔÈa ,˙B¯OÚ‰»¬»≈¿∆¿«∆∆≈¿∆¿«»≈«

.èÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«∆∆»¬ƒƒ
Êenz L„ÁÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ,˙aM‰ ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈««»«¿»»»»¿…∆«
,˙‡f‰ ˙ÚÏ ‰lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz - BÊ ‰MÓƒ»»ƒ∆¿««∆∆¿ƒ»»≈«…

e¯‡aL BÓk ,Á"Î Ê"Ï ‰"˜ :BÓÈÒÂ17‡ÈˆB˙Â ; ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ
˙‡f‰ ˙ÚÏ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó18:BÓÈÒ EÏ ‡ˆÈ - ¿…««∆∆¿≈«…≈≈¿ƒ»

- ÈÚˆÓ‡‰ ÔÓ d·b‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â ;‚"Î ‰"Ó Â"Ù¿ƒ¿«¿«…«ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈLe ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿««¿¿∆∆¿≈«¬¿«ƒ
.'· ·" Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒƒ»»
eÈ‰È Ì‡ :‡l‡ ,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÏeÏÒÓ ÏÎa „Èt˜z Ï‡Â¿««¿ƒ¿»«¿««¬»ƒ∆»ƒƒ¿

Ì‡Â ;Ì‰ÈÏ‡ ‰Ùz Ï‡ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁteÈ‰ »ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¬≈∆¿ƒ»
ÛÈÒB˙Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ Ì˙B‡ ·MÁz - ¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL¿ƒ≈¿«≈»«¬»««¿ƒ
ÏeÏÒÓ ‰È‰È CÎÈÙÏ .ÏeÏÒn‰ ˙BÏÚÓ ÔÈÓ ÏÚ d˙B‡»«ƒ¿««¬««¿¿ƒ»ƒ¿∆«¿
C¯c‰ ÏÚ B˙Ó ‰È‰˙Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰Ê∆¿«∆¿≈«¬¿ƒ¿∆»»««∆∆

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL e¯‡aL19. ∆≈«¿¿»¿ƒ¬»ƒ

ה"ב.17) פי"ב, שם.18)למעלה עי'

.éÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe¿ƒ∆««¿«∆»»»ƒ≈»¿ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL ‡È‰L ,‰n‰ Ú¯‚z -ƒ¿««»»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ
,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó :¯‡MÈ ,LÓM‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««∆∆ƒ»≈≈»¿«¿««¬
.˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒ

ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ë" „"˜ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿«∆∆»¬ƒƒ
ÔË¯Ò ÏfÓa ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a20˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬

Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁ ˙BÁt Ba»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆
˙BiM‰21Á¯i‰ ÌB˜Óa ‡ÏÂ LÓM‰ ÌB˜Óa ‡Ï ,ÏÏk «¿ƒ¿»…ƒ¿«∆∆¿…ƒ¿«»≈«

ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ¯˜Á ‡l‡ ,‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ ¯‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»¬…««¬»ƒ
‰OÚ - ÌÈLÏLÏ ·B¯˜ ˙BiM‰ eÈ‰È Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈

.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ BÙÈÒB‰Â ,„Á‡ ˜ÏÁ Ì˙B‡»≈∆∆»¿ƒ««¬»ƒ

מעלה 19) כל מנת מעלות, ובעשרים מעלות שבעשר משום
חלקים. שני לספור 20)היא מתחילים אנו המעלות את

.0* = טלה על 21)ממזל הרמב"ם הקפיד לא זו בהלכה
˙ÂÈ˘‰ לא הקודמת, בהלכה בלבד. החלקים על אלא ,

על שידיעת ‰ÌÈ˜ÏÁהקפיד משום בלבד, המעלות על אלא ,
קובעות  בה המסלול, מנת חישוב לשם דרושה המסלול

בידיעת‰ÂÏÚÓ˙בעיקר אבל .ÌÂ˜Ó גם ערך יש השמש,
לחלקים.

.àé,‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿«∆∆¿»≈∆ƒ¿∆
‰ˆ¯zL ‰Ùe˜z Ïk ÈzÓ‡‰ ‰Ùe˜z‰ ÌBÈ Ú„z22ÔÈa - ≈««¿»»¬ƒƒ»¿»∆ƒ¿∆≈
eÏÁ˙‰ epnnL ‰Ê ¯wÚ ¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙BÙe˜z23ÔÈa , ¿«»««ƒ»∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈
.˙BiBÓ„˜ ÌÈMÓ e¯·ÚL ˙BÙe˜z¿∆»¿ƒ»ƒ«¿ƒ

במהלכה 22) טלה מזל בתחילת השמש בהיות ניסן תקופת
תשרי  תקופת סרטן; מזל בתחילת - תמוז תקופת האמיתי;
גדי. מזל בתחילת - טבת תקופת מאזנים; מזל בתחילת -

ה"ב.23) פי"ב, למעלה עי'

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הירח.1) של אמצעיים מהלכים שני

.àBÏ LÈ ÌÈiÚˆÓ‡ ÌÈÎÏ‰Ó ÈL - Á¯i‰2Á¯i‰ . «»≈«¿≈«¬»ƒ∆¿»ƒƒ≈«»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ BÈ‡L ,ÔË˜ ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ«¿¿«≈¿«¿«»»∆≈«ƒ∆»»
‡¯˜ ÔËw‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ BÎÏ‰Óe ,BlkÀ«¬»»∆¿»ƒ¿««¿««»»ƒ¿»

ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡3ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ ÔËw‰ ÏbÏb‰Â . ∆¿«««¿¿««¿««»»«¿¿«≈¿«¿«
ÏL ‰Ê ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Ó·e ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈ˜n‰ ,ÏB„b»««ƒ∆»»∆«¬»∆¿»ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÔËw‰ ÏbÏb«¿««»»¿««¿««»««ƒ∆»»

Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -4Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó . «ƒ¿»∆¿««»≈««¬«∆¿««»≈«
,ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa¿∆»¿∆¿≈«¬«¬»»¬»ƒ

"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁÂ‰"ÏÈ ‚5. ¿»≈¿ƒ¿ƒƒ»»

מהירותו,2) על המשפיעות הפרעות, חלות הירח במהלך
עקלקלות  "שהירח פוחתת. היא ופעם גדלה היא פעם
ובפיגור  (במהירות הכ"ג פי"ז - במעגלותיו" יש גדולות
פעם  פחות; - ופעם יותר, ממהר פעם שינויים: ישנם גםֿכן
מקום  בקביעת הרב הקושי מכאן פחות). - ופעם יותר, מפגר
(פטולומיאוס) העתיקה האסטרונומיה מסוים. בתאריך הירח
את  להסביר כדי גלגלים, ארבעה של להנחה נזקקה
גלגלים. בשני הסתפק הרמב"ם הירח. במהלך השינויים
מרכז  איננו שמרכזו מעגל כלומר היוצא, הגלגל הוא אחד
37 ,18'' היא יום בכל תנועתו העולם. את והמקיף הארץ,
שהוא  המזלות לסדר הפוך בכיוון למערב ממזרח 11* 12'
(אפיציקל), הקטן הגלגל הוא שני גלגל למזרח. ממערב
של  במהירות במסלולו נע והירח העולם, את מקיף שאינו
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של  בהיקפו הוא זה גלגל מרכז ליום. 13* 3' 93 ,53''
בכל  הגדול לגלגל מסביב הקטן הגלגל מהלך הגדול. הגלגל
המזלות. סדר לפי למזרח ממערב 24* 22' 4 ,53'' הוא יום

(3- קושטא דוגמת‡ÚˆÓבדפוס הירח ‡ÚˆÓהמסלול,
ה"א. פט"ו, להלן והשווה זו, הירח 4)בהלכה מקום כי

עלֿידי  אלא הקטן, לגלגל מסביב תנועתו עלֿידי לא נקבע
הגדול. לגלגל מסביב הירח, שבו הקטן, הגלגל תנועת

לסדר 5) ההפוך בכיוון הגדול הגלגל מהלך את ננכה אם
הגלגל  ממהלך 11* 12' 37 ,18'' הנ"ל בשיעור המזלות
35* ,3'' בשיעור המזלות סדר על יום בכל מתקדם הקטן,
שבסוף  אחד..." ביום הירח אמצע "מהלך המשפט .13* 10'
הוא  וכך ב', הלכה לתחילת הענין, לפי שייך א', הלכה
הרב  מוסד (ספריית תֿא תימן בכת"י וכן קושטא. בדפוס

קוק).

.áÌÈLÏLe ˙Á‡Â ‰‡Ó :ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ≈»¿««¿ƒ
.˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ

˙È¯‡L ‡ˆÓÂ ."‰Ó ‡"Ï˜ :ÌÓÈÒ6‰‡Óa BÎÏ‰Ó ƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿≈»
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ»«ƒ¿∆«¿ƒ«¬¿»

˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe7Ò .:ÌÓÈ ¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ˙‡ˆÓÂ .‚"Î Á"Ï Ê"Ï¯¿ƒ¿¿¿≈ƒ«¬»¿∆∆
ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LLÂ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈∆¿≈«¬¿»¿∆¿ƒ
‡ˆÓÂ .Ô"‚Î Â"È¯ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»
,˙BÏÚÓ LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L¿≈ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ»«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .'Î Á" '‚¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÌBÈ8LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL :¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬¿ƒ»¬»ƒ¿≈
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Â"Â ·"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ

‰¯e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó9ÌÈÚa¯‡Â Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL : «¬»¿»»¿»¿≈¿«¿«¿«¿»ƒ
ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ

Ì"„˘ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .˙BiL10BÊ C¯c ÏÚÂ .‚"Ó Â"Î ¿ƒƒ»»∆¿«∆∆
.‰ˆ¯zL ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ÔÈÓ ÏÎÏ ÏtÎzƒ¿…¿»ƒ¿«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆

אחד.6) כל 360* שלמים, מהלכים מספר ניכוי אחר
הרמב"ם 7) השמיט אחד, ביום הירח אמצע מהלך בחשבון

שזה  מכיון אותו, צירף ימים מאה בחשבון אולם ,03 ,0''
.3'' לסך לראיית 8)עולה חשוב יום כ"ט חשבון כי

ה"א. פי"ב, למעלה עי' כסדרן,9)החודש, שחדשיה שנה
ה"א. פי"ב, למעלה עי' יום, שנ"ד לה בדפוס 10)שיש

את  אח"כ שינו "שמד", המילה מובן בגלל שמ "ד. - קושטא
ל  .˘„"Ìהסימן

.â‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Óe«¬«∆¿«««¿¿∆»¿∆¿≈
˙BiL ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11. «¬¿»¬»ƒ¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ

:ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .„"‚ ‚"È :ÌÓÈÒƒ»»ƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ
‡Ïa ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLz ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿…
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ë"Ï Ï"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»»«ƒ¿≈¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¿»

˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ12:ÌÓÈÒ . ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" Ë"Î Â"Î¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿∆∆
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿««¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

Â˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"Á „"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
ÚL˙Â ˙B‡Ó LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó«¬»«¬∆∆¬»ƒ¿≈¿≈«
ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Î"ÁÓ Ë"Î˘ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿«¿ƒƒ»»

.„"‚ Á"È

(113' 54'' הוא הקטן בגלגל האמצעי הירח מהלך כלומר,
.13* 3' 93 ,53'' דיוק: ביתר אמצע 12)*13. במהלך

כלומר  ,54'' עגול מספר הרמב"ם נקט אחד, ביום המסלול
על  שניות, לשבע ההפרש עולה ימים במאה יותר. 07 ,0''

.53' ויוצא אותן מנכה הוא כן

.ã˙B‡Ó LÏL :‰¯e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»¿»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ‡Ïa ,˙BiL ‰¯OÚ LÏLe ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ¿»≈«¬¿∆¿≈¿ƒ¿…¬»ƒ

‚"È ‰"˘ :ÌÓÈÒ13˙lÁ˙a ‰È‰ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÌB˜Ó . ƒ»»¿∆¿««»≈«»»ƒ¿ƒ«
ÏfÓa ,el‡ ˙BBaLÁÏ ¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆»ƒ»¿∆¿≈¿««
ÌÈÚa¯‡ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ ,¯BL«¬»««¿«¿»»»»¬»ƒ«¿»ƒ
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡Â .‚"Ó „"È '‡ :ÌÓÈÒ .˙BiL LÏLÂ¿»¿ƒƒ»»¿∆¿«««¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe Úa¯‡ :‰Ê ¯wÚa ‰È‰»»¿ƒ»∆«¿«¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó .·"Ó Á"Î „"Ù≈««∆≈««¬«∆¿««»≈«
ÌB˜Ó Ú„z ,ÛÈÒBz ÂÈÏÚL ¯wÚ‰ ‡e‰L ÚˆÓ‡‰Â¿»∆¿«∆»ƒ»∆»»ƒ≈«¿
˙ÈOÚL C¯c ÏÚ ,‰ˆ¯zL ÌBÈ ÏÎa Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«¿»∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»

LÓM‰ ÚˆÓ‡a14Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL ¯Á‡Â . ¿∆¿««∆∆¿««∆ƒ∆¿««»≈«
‰Ê È‡a Ú„Â LÓMa ÔBa˙‰ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈∆

‡e‰ ÏfÓ15. «»

לסוף 13) שייך י"ג" ש"ה שארית... "ונמצא זה: משפט
תֿא. כת"י עי' ה"ב. לסוף מקביל באופן עי'14)ה"ג,

הט"ז. פי"א, ה"ג.15)למעלה ה"ב, פי"ב, למעלה עי'
03 ,35'' = אחד ביום הירח אמצע (מהלך הנוסחה עלֿידי
,31* 14' 43'' העיקר) ביום הירח אמצע (מקום (13* 10'

העיקר.nשבה מיום הימים מספר מסמן +

.äÏfÓ ÈˆÁ „Ú ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»«∆∆≈¬ƒ««»ƒ«¬ƒ««
‡e‰L ˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÁÈpz - ‰ÏË16‰È‰z Ì‡Â . »∆«ƒ«∆¿««»≈«¿∆¿ƒƒ¿∆

- ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁz „Ú ‰ÏË ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰«∆∆≈¬ƒ««»∆«¿ƒ«««¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz17Ì‡Â . ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ

ÏfÓ ˙lÁz „Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒ«««
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰È¯‡«¿≈ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ18„Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ««««¿≈«
‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««¿»ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ19‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . »»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««¿»
˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ Áp‰ - ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ««…¿«ƒ««∆¿««»≈«¿
„Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â .‡e‰L∆¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««…¿«ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««∆∆ƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ20.„Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««∆∆«
ÌÈLÏL Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÈÏc ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««¿ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¿ƒ
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קסט ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  בהיקפו הוא זה גלגל מרכז ליום. 13* 3' 93 ,53''
בכל  הגדול לגלגל מסביב הקטן הגלגל מהלך הגדול. הגלגל
המזלות. סדר לפי למזרח ממערב 24* 22' 4 ,53'' הוא יום

(3- קושטא דוגמת‡ÚˆÓבדפוס הירח ‡ÚˆÓהמסלול,
ה"א. פט"ו, להלן והשווה זו, הירח 4)בהלכה מקום כי

עלֿידי  אלא הקטן, לגלגל מסביב תנועתו עלֿידי לא נקבע
הגדול. לגלגל מסביב הירח, שבו הקטן, הגלגל תנועת

לסדר 5) ההפוך בכיוון הגדול הגלגל מהלך את ננכה אם
הגלגל  ממהלך 11* 12' 37 ,18'' הנ"ל בשיעור המזלות
35* ,3'' בשיעור המזלות סדר על יום בכל מתקדם הקטן,
שבסוף  אחד..." ביום הירח אמצע "מהלך המשפט .13* 10'
הוא  וכך ב', הלכה לתחילת הענין, לפי שייך א', הלכה
הרב  מוסד (ספריית תֿא תימן בכת"י וכן קושטא. בדפוס

קוק).

.áÌÈLÏLe ˙Á‡Â ‰‡Ó :ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ≈»¿««¿ƒ
.˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ

˙È¯‡L ‡ˆÓÂ ."‰Ó ‡"Ï˜ :ÌÓÈÒ6‰‡Óa BÎÏ‰Ó ƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿≈»
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ»«ƒ¿∆«¿ƒ«¬¿»

˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe7Ò .:ÌÓÈ ¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ˙‡ˆÓÂ .‚"Î Á"Ï Ê"Ï¯¿ƒ¿¿¿≈ƒ«¬»¿∆∆
ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LLÂ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈∆¿≈«¬¿»¿∆¿ƒ
‡ˆÓÂ .Ô"‚Î Â"È¯ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»
,˙BÏÚÓ LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L¿≈ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ»«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .'Î Á" '‚¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÌBÈ8LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL :¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬¿ƒ»¬»ƒ¿≈
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Â"Â ·"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ

‰¯e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó9ÌÈÚa¯‡Â Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL : «¬»¿»»¿»¿≈¿«¿«¿«¿»ƒ
ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ

Ì"„˘ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .˙BiL10BÊ C¯c ÏÚÂ .‚"Ó Â"Î ¿ƒƒ»»∆¿«∆∆
.‰ˆ¯zL ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ÔÈÓ ÏÎÏ ÏtÎzƒ¿…¿»ƒ¿«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆

אחד.6) כל 360* שלמים, מהלכים מספר ניכוי אחר
הרמב"ם 7) השמיט אחד, ביום הירח אמצע מהלך בחשבון

שזה  מכיון אותו, צירף ימים מאה בחשבון אולם ,03 ,0''
.3'' לסך לראיית 8)עולה חשוב יום כ"ט חשבון כי

ה"א. פי"ב, למעלה עי' כסדרן,9)החודש, שחדשיה שנה
ה"א. פי"ב, למעלה עי' יום, שנ"ד לה בדפוס 10)שיש

את  אח"כ שינו "שמד", המילה מובן בגלל שמ "ד. - קושטא
ל  .˘„"Ìהסימן

.â‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Óe«¬«∆¿«««¿¿∆»¿∆¿≈
˙BiL ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11. «¬¿»¬»ƒ¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ

:ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .„"‚ ‚"È :ÌÓÈÒƒ»»ƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ
‡Ïa ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLz ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿…
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ë"Ï Ï"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»»«ƒ¿≈¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¿»

˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ12:ÌÓÈÒ . ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" Ë"Î Â"Î¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿∆∆
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿««¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

Â˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"Á „"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
ÚL˙Â ˙B‡Ó LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó«¬»«¬∆∆¬»ƒ¿≈¿≈«
ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Î"ÁÓ Ë"Î˘ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿«¿ƒƒ»»

.„"‚ Á"È

(113' 54'' הוא הקטן בגלגל האמצעי הירח מהלך כלומר,
.13* 3' 93 ,53'' דיוק: ביתר אמצע 12)*13. במהלך

כלומר  ,54'' עגול מספר הרמב"ם נקט אחד, ביום המסלול
על  שניות, לשבע ההפרש עולה ימים במאה יותר. 07 ,0''

.53' ויוצא אותן מנכה הוא כן

.ã˙B‡Ó LÏL :‰¯e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»¿»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ‡Ïa ,˙BiL ‰¯OÚ LÏLe ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ¿»≈«¬¿∆¿≈¿ƒ¿…¬»ƒ

‚"È ‰"˘ :ÌÓÈÒ13˙lÁ˙a ‰È‰ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÌB˜Ó . ƒ»»¿∆¿««»≈«»»ƒ¿ƒ«
ÏfÓa ,el‡ ˙BBaLÁÏ ¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆»ƒ»¿∆¿≈¿««
ÌÈÚa¯‡ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ ,¯BL«¬»««¿«¿»»»»¬»ƒ«¿»ƒ
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡Â .‚"Ó „"È '‡ :ÌÓÈÒ .˙BiL LÏLÂ¿»¿ƒƒ»»¿∆¿«««¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe Úa¯‡ :‰Ê ¯wÚa ‰È‰»»¿ƒ»∆«¿«¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó .·"Ó Á"Î „"Ù≈««∆≈««¬«∆¿««»≈«
ÌB˜Ó Ú„z ,ÛÈÒBz ÂÈÏÚL ¯wÚ‰ ‡e‰L ÚˆÓ‡‰Â¿»∆¿«∆»ƒ»∆»»ƒ≈«¿
˙ÈOÚL C¯c ÏÚ ,‰ˆ¯zL ÌBÈ ÏÎa Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«¿»∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»

LÓM‰ ÚˆÓ‡a14Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL ¯Á‡Â . ¿∆¿««∆∆¿««∆ƒ∆¿««»≈«
‰Ê È‡a Ú„Â LÓMa ÔBa˙‰ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈∆

‡e‰ ÏfÓ15. «»

לסוף 13) שייך י"ג" ש"ה שארית... "ונמצא זה: משפט
תֿא. כת"י עי' ה"ב. לסוף מקביל באופן עי'14)ה"ג,

הט"ז. פי"א, ה"ג.15)למעלה ה"ב, פי"ב, למעלה עי'
03 ,35'' = אחד ביום הירח אמצע (מהלך הנוסחה עלֿידי
,31* 14' 43'' העיקר) ביום הירח אמצע (מקום (13* 10'

העיקר.nשבה מיום הימים מספר מסמן +

.äÏfÓ ÈˆÁ „Ú ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»«∆∆≈¬ƒ««»ƒ«¬ƒ««
‡e‰L ˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÁÈpz - ‰ÏË16‰È‰z Ì‡Â . »∆«ƒ«∆¿««»≈«¿∆¿ƒƒ¿∆

- ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁz „Ú ‰ÏË ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰«∆∆≈¬ƒ««»∆«¿ƒ«««¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz17Ì‡Â . ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ

ÏfÓ ˙lÁz „Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒ«««
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰È¯‡«¿≈ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ18„Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ««««¿≈«
‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««¿»ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ19‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . »»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««¿»
˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ Áp‰ - ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ««…¿«ƒ««∆¿««»≈«¿
„Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â .‡e‰L∆¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««…¿«ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««∆∆ƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ20.„Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««∆∆«
ÌÈLÏL Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÈÏc ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««¿ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¿ƒ
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ÌÈ˜ÏÁ21„Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««»ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

ידיעת16) היא האלה החשבונות כל (עי'¯‡ÈÈ˙מטרת הירח
היוצא  האמצעי השמש מקום הי"ז). (שם בא"י הט"ז) פי"א,
כגון  בדיוק, הלילה בתחילת לפעמים יהיה החשבון, לפי
אחריה  או השקיעה לפני אחת שעה ולפעמים טלה, במזל
השמש  במקום ותלוי משתנה היום אורך כי ה"ג), (פי"ב

הירח 17)במזלות. לראיית החשבון מתחיל שממנו העיקר
ולילה  ויום טלה, בראש עומדת השמש שאז בניסן, ג' הוא
אמצע  מקום שש, בשעה אז היא השמש שקיעת שוים.
המשוה  באופק הלילה תחילת פירושו החשבון, לפי הירח,
מקום  בידיעת מעוניינים - ראיה לחשבון - ואנו שש), (שעה

באופק שקיעת ÌÈÏ˘Â¯Èהירח - אדר חצי - דגים מזל בחצי .
שעה כרבע היא ירושלים באופק השקיעה ÈÙÏהשמש

בחצי  שש), שעה לפני שעה רבע (כלומר, המשוה באופק
שעה כרבע - טלה המשוה.‡È¯Áמזל באופק השקיעה

ממנו  כשנגרע ה"א). (עי' 33' בערך הוא בשעה הירח מהלך
למזרח, ממערב נעה היא שגם מכיון לשעה, השמש תנועת
חלקים. משמונה פחות - שעה לרבע בערך. 30' ישארו
שם  הרמב"ם אין חלקים, משמונה למטה קטנים, להפרשים
מזל  חצי עד דגים מזל מחצי השמש כאשר כך, משום לב.
בהפרשים  הירח. לאמצע מאומה מוסיף הרמב"ם אין טלה,
שעה) חצי (כדין 15' נוקט הוא חלקים, משמונה שלמעלה

שעה). (כדין 30' סיון,18)או תחילת עד ניסן מחצי
והשקיעה  וגדל הולך שהיום מכיון ,15' הרמב"ם מוסיף
דינו  כך משום לשעה, מגיע ההפרש אין אולם מתאחרת,

שעה. חצי של שלשים,19)כהפרש - אוקספורד בכת"י
בכת"י  וכן פי"ב, סוף - דוד בן עובדיה רבי בפירוש גם כך

('מימון'). ותֿב והולך.20)תֿא פוחת היום כאן 21)כי
ÌÈÚ¯Â‚ השקיעה כי חלקים, שעה ט"ו לפני לבוא מקדימה

תחילת  עד טלה מזל מחצי מאחרת שהיא שיעור באותו שש
תאומים. מזל

.åÚ¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ»»ƒ¿«
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡ ÁÈpz B‡ epnÓƒ∆«ƒ«¿∆∆¿««»≈«

BÓÎa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡Ï22B˙B‡a ‰ÚL LÈÏL ¿««¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ»»¿
ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,BÏ ÚˆÓ‡‰ ‡ÈˆBzL ÔÓf‰«¿«∆ƒ»∆¿«¿∆«ƒ¿»∆¿«

‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰23. «»≈«ƒ¿«»¿ƒ»

פחות.22) ולפעמים שליש, שלשים.23)לפעמים בליל

ה'תשע"ו  שבט י"ב שישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הירח.1) מקום

.àÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»
‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz ÔÎÂ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ B˙B‡Ï¿««¿»∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿«««¿

LÓM‰ ÚˆÓ‡Â3LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ¿∆¿««∆∆¿»≈¿ƒ¿«∆¿««∆∆

Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙B‡ ÏtÎz ¯‡Lp‰Â , ≈∆¿««»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿…¿∆«ƒ¿»
.ÏeÙk‰ ˜Á¯Ó∆¿»«»

המזלות.2) בגלגל 3)בגלגל הירח של האמצעי מהלכו
למזרח.4)הקטן. ממערב אחד, בכיוון נעים שניהם כי

הירח. מן השמש מרחק תקבל שתגרע לאחר

.á,˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa e‡a ‡lL ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆…»¿»≈«∆¿
.Á¯i‰ ˙i‡¯ ˙Ú„Ï ‡l‡ ,el‡ ÌÈ˜¯Ùa eÈOÚL∆»ƒƒ¿»ƒ≈∆»»««¿ƒ««»≈«
ÏÈÏa ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ÌÏBÚÏe¿»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»∆«»¿≈

l‡ Á¯i‰ da ‰‡¯iL ‰i‡¯‰„Ú ˙BÏÚÓ LÓÁÓ ‡ »¿ƒ»∆≈»∆»«»≈«∆»≈»≈«¬«
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBiL ¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ÌÈzL¿«ƒ¿ƒƒ«¬¿ƒ∆¿»∆ƒ«∆

epnÓ Ú¯‚È ‡ÏÂ5. ¿…ƒ¿«ƒ∆

מעלות.5) מחמש

.â:ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Óa ÔBa˙‰ ,Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿∆¿»∆«»
·B¯˜ B‡ ˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«∆¿»«»»≈«¬»
.ÌeÏk ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,˙ÙÒB˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - LÓÁÏ¿»≈≈¿ƒ¿∆∆¿…ƒ¿
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈«¬«««
‰ÏÚÓ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬ƒ«∆¿«««¿«¬»
‰¯OÚ ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n ‰È‰È Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒƒ¿∆∆¿»«»ƒ¿≈∆¿≈
ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆∆¿≈«¬ƒ«∆¿«
ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL ÏeÏÒn‰««¿¿≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»
- ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ „Ú ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLzÓƒ¿«∆¿≈«¬««¿«¿∆¿ƒ«¬
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÏL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»«¬¿ƒƒ¿∆
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»≈»≈¿∆¿ƒ«¬«««
Úa¯‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ«∆¿«««¿«¿«
ÌÈLÏLe ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿ƒ«¬ƒ«
˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡∆¿«««¿»≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»
ÌÈÚa¯‡Â LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÚLzÓ ÏeÙk‰«»ƒ≈«¿ƒ«¬«»≈¿«¿»ƒ
.˙BÏÚÓ LL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ«¬ƒ«∆¿«««¿≈«¬
„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈¿«¿»ƒ«¬«
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒ«¬ƒ«∆¿«««¿
ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ Ú·L∆««¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ
ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚLz „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬«≈««¬ƒƒ«¬ƒ
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ‰BÓL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ«∆¿«««¿¿∆«¬¿ƒƒ¿∆
ÌÈMLÂ LÏL „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»ƒƒƒ«¬«»¿ƒƒ
˙BÏÚÓ ÚLz ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ6. «¬ƒ«∆¿«««¿≈««¬

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‰Óe«∆ƒ¿∆∆¿«««¿««∆ƒ»»
.ÔBÎp‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÏÚÓ«¬≈«ƒ¿»«¿«»

הוא 6) כי עוסק, הרמב"ם אין יותר גדול כפול במרחק
בלבד. הראייה בליל מעוניין

.ãÏeÏÒn‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿∆«»«¬««¿
- ˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ :ÔBÎp‰«»ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ«¬

Ú¯‚z7Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó ÔBÎp‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ƒ¿«¿«««¿«∆«»≈∆¿««»≈«
ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»»««¿«»≈«
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- ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬«¿≈¿ƒƒ
zÛÈÒB8Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ƒ¿«∆««¿«»«∆¿««»≈«

ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«ƒ∆¿«»≈«»¬ƒƒ

.‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»

גדול 7) הירח ואמצע יותר אטית הירח מהירות כאן כי
המסלול. מנת נקרא ההפרש שעור הנכון. כי 8)ממסלול

ממסלול  קטן הירח ואמצע יותר גדולה הירח מהירות כאן
הנכון.

.äÌÈBÓLe ‰‡Ó ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â¿«∆ƒƒ¿∆««¿«»≈»¿ƒ
,‰Ó BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»
‡e‰ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ÈÚˆÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆¿«»≈«»∆¿»ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó9. »»¬ƒƒ

הירח 9) מקום ונקודת האמיתי הירח מקום נקודת כי
אחד. בקו הן האמצעי

.åÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»¿«««¿ƒƒ¿∆««¿
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBÎp‰«»∆∆«¬ƒ¿∆¿»¬ƒƒ¬»ƒ
‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»∆¿ƒ«¬ƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿…»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬¿«¿»»
B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿∆¿»
,ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬¿ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‰MLÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ»
Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¿«
,ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ

ÚLz ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z‰È‰z ,ÌÈ ƒ¿∆¿»»≈«¬¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆
,‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó¿»»≈«¬«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÓLe ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»≈«¬¿…»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ ‰‡Ó≈»»∆∆ƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ¿»
‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿««»»
LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰BÓLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿∆¿»»«¬¿»
‰È‰z ,ÌÈMLÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚLzÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
- ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆
Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯Ó‡L BÓk ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈»»¿∆»«¿∆»¿«»≈«

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»»¬ƒƒ

.æÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»≈«≈»¿ƒ
Ú„˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈«

eÈ‰È Ì‡ ÔÎÂ .LÓM‰ ÏeÏÒÓa ˙ÈOÚL C¯„k ,B˙Ó¿»¿∆∆∆»ƒ»¿«¿«∆∆¿≈ƒƒ¿
¯˙Bi‰ ÔÓ Áwz ,˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ ÏeÏÒn‰ ÔÈÓa¿ƒ¿«««¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ«≈
ÏeÏÒÓa e¯‡aL C¯„k ;ÌÈ„Á‡‰ ˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL∆≈¿≈«»»¬»ƒ¿∆∆∆≈«¿¿«¿
ÔBÎp‰ ÏeÏÒna ‰OÚz Ck ,BlL ˙Bna LÓM‰«∆∆«»∆»«¬∆««¿«»

.BlL ˙Bna«»∆

.çÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»≈«»¬ƒƒ
¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»
ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓƒ»»∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒ
ÌÈˆB¯ e‡L ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆∆»ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ≈«¿«»≈«»¬ƒƒƒ¿»¿∆¿ƒ
EÏ ‡ˆÈ ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿««∆∆¿ƒ«≈∆≈≈¿
ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ :BÚˆÓ‡∆¿»»≈¿ƒ«¬¿»¿ƒ
Á"Ï ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»»
,BÊ ˙ÚÏ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆB˙Â .‚"Ï¿ƒ∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»¿≈
‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL :BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿∆¿»»«¬ƒƒ«¬¿ƒ»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe ÚL˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒƒ»»
‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆB˙Â .Ë"Ï Â"Ï ‚"¿ƒ∆¿«««¿¿≈≈≈
ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ LÏLÂ ‰‡Ó :BÚˆÓ‡ EÏ¿∆¿»≈»¿»«¬¿∆»¿∆¿ƒ
‡"Î ‚"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
:¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú¯‚z .Â"Óƒ¿«∆¿««∆∆≈∆¿««»≈«ƒ»≈

MÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Ú·LLLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ ¿«∆¿≈«¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈
EÏ ‡ˆÈ ,B˙B‡ ÏtÎz .˜Á¯n‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙BiL¿ƒ¿∆«∆¿»ƒ¿…≈≈¿
‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ :ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»»≈¿ƒ«¬¿ƒ»
‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈∆¿≈¿ƒƒ»»
LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz CÎÈÙÏ .·"È Â"¿ƒ»ƒ«∆¿«««¿»≈
:ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,eÚ„B‰L BÓk ,˙BÏÚÓ«¬¿∆«¿¿≈≈¿««¿«»

ÌÈBÓLe ‰‡Ó10.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ≈»¿ƒ«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ
e¯‡aL C¯„k ,ÏeÏÒna ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ««¬»ƒ««¿¿∆∆∆≈«¿

.LÓMa«∆∆

מאה 10) להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק"פ במקום
שהיה  המסלול, אמצע על מעלות חמש הוספנו כי ושמונה,

מעלות. ק"ג

.è‡e‰L ,ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ÏÚ ¯˜ÁÏ e‡·e»«¬…«¿«∆««¿«»∆
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ BlL ‰Ó ˙‡ˆÓ ,‰BÓLe ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿≈»»∆»≈«¬¿≈∆
‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe .„Á‡∆»¿ƒ∆««¿«»»»»ƒ≈»
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ ‡e‰L ,‰n‰ Ú¯‚z ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿««»»∆»≈«¬¿≈∆
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÔÓ ,„Á‡∆»ƒ∆¿««»≈«ƒ»≈¿∆¿«¿»ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11ÌÈLÏLe ÚL˙Â , «¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,˜ÏÁ ˙BiM‰ ‰OÚz .˙BiL¿ƒ«¬∆«¿ƒ≈∆¿ƒ««¬»ƒ
,¯BL ÏfÓa BÊ ‰ÚLa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»¿««
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
C¯c‰ ÏÚÂ .Â"Ï Á"È :ÌÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙ÏÚnÓƒ«¬«¿«∆¿≈ƒ»»¿««∆∆
,‰ˆ¯zL ‰i‡¯ ˙Ú ÏÎa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„z ‰f‰«∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,¯wÚ‰ ‡È‰L ,BÊ ‰L ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»»∆ƒ»ƒ»«»»
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קעי ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
השמש.1) ושל הירח של העגולה

.à„ÈÓz Á¯i‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰2‰ËB ‡È‰ , »ƒ»∆∆∆»«»≈«»ƒƒ»
dÈˆÁ .„ÈÓz LÓM‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰ ÏÚÓ≈«»ƒ»∆∆∆»«∆∆»ƒ∆¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ,ÔBÙˆÏ ‰ËB3LÈ ˙Bc˜ ÈzLe . »¿»¿∆¿»»¿»¿≈¿À≈
BÊ „‚k BÊ da4.BÊa BÊ ˙BÏebÚ‰ ÈzL ˙BÚ‚Bt Ô‰aL , »¿∆∆∆»∆¿¿≈»ƒ»

Ï··BÒ ‡ˆÓ ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰iLk ,CÎÈÙ¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«»≈«¿««ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÂLa LÓM‰ „‚k LÓL ÏL ‰ÏebÚa«ƒ»∆∆∆¿∆∆«∆∆¿»∆¿ƒ≈≈
ÔBÙˆÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ ,˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡Ó Á¯i‰«»≈«≈««ƒ¿≈«¿Àƒ¿»¿«≈ƒ¿
Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL ‰c˜p‰ .dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰«∆∆ƒ¿»«¿À»∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«
‰c˜p‰Â ,L‡¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - LÓM‰ ÔBÙˆÏ ˙BËÏƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈…¿«¿À»
‡È‰ - LÓM‰ ÌB¯„Ï ˙BËÏ Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ

·Ê ˙‡¯˜p‰5Ba ÔÈ‡L ,L‡¯‰ ‰ÊÏ LÈ ‰ÂL CÏ‰Óe . «ƒ¿≈»»«¬»»∆≈¿∆»…∆≈
˙BÏfna CÏB‰ ‡e‰Â .ÔBÚ¯‚ ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡Ï…∆∆¿…≈»¿≈««»

˙Èp¯BÁ‡6‡e‰ ÔÎÂ ,ÈÏ„Ï ÌÈ‚cÓe ,ÌÈ‚„Ï ‰ÏhÓ : ¬«ƒƒ»∆¿»ƒƒ»ƒƒ¿ƒ¿≈
.„ÈÓz ··BÒ≈»ƒ

ה"א.2) פי"ד, למעלה עי' הגדול, הגלגל לעגולת הכוונה
(3.2 ציור *4.180)עי' של האסטרונומיה 5)במרחק

דרקון. הפגיעה, נקודות שתי את המחבר לקו קראה העתיקה
'פירוש  ועי' (הדרקון), וזנב (הדרקון) ראש המונחים: מכאן

מ"ג. פ"ג זרה, עבודה ממזרח 6)המשניות' כלומר
לירח  הדרוש שהזמן ומצאו, חשבו האסטרונומים למערב.
משעתים  בלמעלה הוא יצא, שממנה הראש לנקודת לשוב

בדיוק ÂÁÙ˙וחצי להגיע הירח לאמצע הדרוש הזמן מן
מכאן  .(360* של סיבוב (לעשות יצא שממנה לנקודה

נסוג שהראש זמן,‡È¯ÂÁ˙הסיקו, פחות מספיק כך משום .
אליו. לשוב כדי

.áÈÚˆÓ‡‰ L‡¯‰ CÏ‰Ó7‰LÏL :„Á‡ ÌBÈa «¬«»…»∆¿»ƒ¿∆»¿»
˙BiL ‰¯OÚ ˙Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ8‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ . ¬»ƒ¿««∆¿≈¿ƒƒ¿»«¬»«¬»»

ÌÈÚa¯‡Â Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡ :ÌÈÓÈ»ƒ∆»¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿«¿»ƒ
,˙BÏÚÓ LÓÁ :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .˙BiL¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿≈»»≈«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈzL :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Ó Ê"È‰ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿∆∆¿«ƒ
¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆∆
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .È"Ê ·" :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ‰ÚL˙Â ‰‡Ó :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa«¬∆∆¬»ƒ≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ó"‡Ï Ë"Ò˜¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
.˙BiL ÚL˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ÌÈLe ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿«ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
:‰¯e„Ò ‰LÏ BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ë"·Ï '‡ :ÌÓÈÒÂ¿ƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿»»¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
.·"Ó „"Ó Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
,¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁ˙a L‡¯‰ ÚˆÓ‡Â¿∆¿«»…ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆»ƒ»
ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó :‰È‰»»≈»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ
Ê" Ù"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»

.Á"Î

המהלכים 7) בין להבחין כדי ל"אמיתי", בניגוד "אמצעי"
קדימה מטלה המעלות את סופרים Ò„¯שבהם ÈÙÏ,המזלות

אחורנית שהוא הראש מהלך ÒÎ„¯ובין ‡Ï˘'ועי המזלות.
.3 בחשבון 8)ציור שיוצא כפי ,36 ,10' - דיוק ביתר

זו. בהלכה יום אלפים עשרת

.â- ‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿»…¿»≈∆ƒ¿∆
ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL C¯„k ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ÌÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿»»¿»≈¿∆∆∆ƒ∆¿«

LÓM‰9Á¯i‰ ÚˆÓ‡Â10LÏMÓ ÚˆÓ‡‰ Ú¯‚˙Â , «∆∆¿∆¿««»≈«¿ƒ¿«»∆¿«ƒ¿
L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬¿«ƒ¿»¿»…

Ú‰ B˙B‡a˙11·f‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ÌÏBÚÏ Bc‚Îe .12. ¿»≈¿∆¿¿»ƒ¿∆¿«»»

ה"ב.9) פי"ב, ה"ד.10)עי' פי"ד, את ‚11ÌÈÚ¯Â)ע'
הראש  מקום חישוב את להתאים כדי מעלות, מש"ס האמצע
מטלה  במעלות שנקבע הירח, ומקום השמש מקום לחישוב
מטלה  הוא הראש שמהלך בזמן המזלות, סדר לפי קדימה
מספר  את מסמן הגירעון אחר שנשאר מה אחורנית.
וזהו  המזלות, סדר לפי מטלה התרחק שהראש המעלות

האמיתי. הראש הראש.12)מקום ממקום 180* במרחק

.ã˙lÁ˙Ï L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿»…ƒ¿ƒ«
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,BÊ ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆»ƒ≈«

.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿»¿∆¿ƒ

.äC¯c‰ ÏÚ ˙‡f‰ ˙ÚÏ L‡¯‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿«»…¿≈«…««∆∆
ÏÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ÛÈÒBzL :‡e‰Â .zÚ„iL∆»«¿»»∆ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«
ÌÈBÓLe ÌÈzLe ‰‡Ó :L‡¯‰ ÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,¯wÚ‰»ƒ»≈≈¿∆¿«»…≈»¿«ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿ƒ
‰Ê ÚˆÓ‡ Ú¯‚z .Ê"Ï Ë"Î ·"Ù˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿«∆¿«∆
Ú·LÂ ‰‡Ó :EÏ ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈¿≈»¿∆«
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
.L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ÊÂ .‚"ÎÏ Ê"Ú˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿∆¿»…
ÏfÓa - L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓ .˙BiM‰ Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â¿«ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»¿»…¿««
;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L ,‰Ïe˙a¿»∆«¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ,ÌÈ‚c ÏfÓa - Bc‚k ·f‰ ÌB˜Óe¿«»»¿∆¿¿««»ƒ¿∆«¿∆¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒ

.åÏbÏb‰ ÈˆÁ ·f‰ ÔÈ·e L‡¯‰ ÔÈa ‰È‰È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆≈»…≈«»»¬ƒ««¿«
‰ÂLa13L‡¯‰ ÌB˜Ó Ba ‡ˆÓzL ÏfÓ Ïk ,CÎÈÙÏ . ¿»∆¿ƒ»»«»∆ƒ¿»¿»…

˙BÏÚn‰ ÔÈÓ BÓÎa ,epnÓ ÈÚÈ·L ÏfÓa ·f‰ ‰È‰È -ƒ¿∆«»»¿«»¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚa L‡¯‰ ‰È‰È Ì‡ .‰ÂLa ÌÈ˜ÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿»∆ƒƒ¿∆»…¿∆∆«¬

nÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚa ·f‰ ‰È‰È ,ÈBÏt ÏfÓaÈÚÈ·L Ïf ¿«»¿ƒƒ¿∆«»»¿∆∆«¬ƒ«»¿ƒƒ
.epnÓƒ∆

(13.180* = מזלות ששה כלומר,

.æ‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡ÓeÌB˜Óe ·f‰ ÌB˜Óe L ≈««∆≈«¿»…¿«»»¿
Á¯i‰ ˙‡ˆÓ Ì‡ :ÔzLÏLa ÔBa˙‰ ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ»»»«»≈«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64



ycegdקעב yeciw zekld - mipnf xtq - hay a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„Á‡ ˜ÏÁa ˙Á‡ ‰ÏÚÓa ·f‰ ÌÚ B‡ L‡¯‰ ÌÚ14 ƒ»…ƒ«»»¿«¬»««¿≈∆∆»
‡ÏÂ LÓM‰ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB Á¯i‰ ÔÈ‡L Ú„z -≈«∆≈«»≈«∆…ƒ¿«∆∆¿…
,L‡¯‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ÌB˜Ó ˙È‡¯ Ì‡Â ;dÓB¯„Ïƒ¿»¿ƒ»ƒ»¿«»≈«ƒ¿≈¿»…
ÔBÙˆÏ ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - ·f‰ „‚k CÏB‰ ‡e‰Â¿≈¿∆∆«»»≈«∆«»≈«∆ƒ¿
‡e‰ È¯‰Â ,·f‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ;LÓM‰«∆∆¿ƒ»»«»≈«ƒ¿≈¿«»»«¬≈
ÌB¯„Ï ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - L‡¯‰ „‚k CÏB‰≈¿∆∆»…≈«∆«»≈«∆ƒ¿

LÓM‰15. «∆∆

זו 14) פוגעות השמש ועגולת הירח שעגולת במקום כלומר,
15.2)בזו. ציור וראה ה"א, השווה

.ç- dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰ ÔBÙˆÏ Á¯i‰ ‰ËBpL ‰iËp‰«¿ƒ»∆∆«»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»
Á¯i‰ ·Á¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰16- ÔBÙˆÏ ‰ËB ‰È‰ Ì‡ . ƒ«ƒ¿≈…««»≈«ƒ»»∆¿»

·Á¯ ‡¯˜ - ÌB¯„Ï ‰ËB ‰È‰ Ì‡Â ,ÈBÙˆ ·Á¯ ‡¯˜ƒ¿»…«¿ƒ¿ƒ»»∆¿»ƒ¿»…«
‡Ï - ˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈÓB¯c¿ƒ¿ƒ»»«»≈«¿««ƒ¿≈«¿À…

.e¯‡aL BÓk ,·Á¯ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆…«¿∆≈«¿

מזרחֿמערב 16) למהלך בניגוד קטן שיעור שהוא משום
.360* של לסיבוב שמגיע אורך, שנקרא

.è,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏÚ ¯˙È Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏ¿»…ƒ¿∆…««»≈«»≈«»≈«¬
ÌB¯„a ÔÈa ÔBÙˆa ÔÈa17ÏÈÁ˙È :Bk¯„ ‡e‰ Ck ‡l‡ . ≈¿»≈¿»∆»»«¿«¿ƒ

,ÛÒBÂ CÏB‰ ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ L‡¯‰ ÔÓƒ»…¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»≈¿»
˙BÏÚÓ LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú18ËÚÓ ·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , «∆«ƒ«¿»≈«¬¿«¬…¿ƒ¿»≈¿«

¯ÊÁÈÂ ,B·ÊÏ ÚÈbiLk ·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,ËÚÓ¿««∆…ƒ¿∆…«¿∆«ƒ«ƒ¿»¿«¬…
LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú ,ÛÒB ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»»«∆«ƒ«¿»≈

˙BÏÚÓ19·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,20. «¬¿«¬…¿ƒ¿»≈«∆…ƒ¿∆…«

נחשב17) כיום תצפיות. ע"י נקבע '9השיעור - השיעור
הראש.18)*5. מן 90* במרחק הירח כאשר 19)כאשר

הזנב. מן 90* במרחק לראש.20)הירח ישוב כאשר

.é˙Ú ÏÎa ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«…««»≈««»¿»≈
ÌB˜Ó ‡ÈˆBz - ÈÓB¯„ B‡ ‡e‰ ÈBÙˆ Ì‡Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ d˙B‡Ï ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰»…¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»≈¿ƒ¿«
‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ¿«ƒ¿»

·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰21·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡Â . «ƒ¿»«¿»…«¿ƒƒ¿∆«¿»…«
Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó „Ú ˙Á‡ ‰ÏÚnÓƒ«¬»«««≈»¿ƒ≈«∆…««»≈«

ÈBÙˆ22ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»««¿»≈«≈»¿ƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z -23‰‡Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ≈«∆…««»≈«¿ƒ¿ƒ»»≈»

MLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa ÌÈBÓLeÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈ ¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈
ÏÏk ·Á¯ Á¯iÏ24·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‰‡¯˙Â ¯ÊÁ˙Â . «»≈«…«¿»¿«¬…¿ƒ¿∆¿««¿»…«

,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ B˙iË ¯eÚL ‡e‰Â ,‡È‰ ‰nk«»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»
BÓk ,ÈBÙv‰ B‡ ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»…««»≈««¿ƒ«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נקרא 21) זה מרחק הראש. ממקום הירח מרחק הוא הנשאר
הרוחב. שיעור תלוי בו כי הרוחב", בין 22)"מסלול

לזנב. ה"א.23)הראש ועי' לראש, הזנב כי 24)בין
הראש. נקודת או הזנב נקודת זוהי

.àéÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡ ?·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿««¿»…«ƒƒ¿∆«¿

ÌÈMÓÁÂ ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ·Á¯‰»…«∆∆«¬ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¬ƒƒ
,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«∆∆¿ƒ«¬
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ
˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬
‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«¿»ƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó¿»»«¬¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰««¿¬ƒƒ«¬ƒ¿∆»»»«¬
‰È‰z ,ÌÈML ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó»»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
ÌÈLe ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ÏeÏÒn‰««¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»«¿««¬¿«ƒ
‰È‰z ,ÌÈBÓL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLz ÏeÏÒn‰ ‰È‰È25. ƒ¿∆««¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»»≈«¬

ומתאימים 25) תצפיות, על מבוססים האלה החישובים כל
היום. של לחישובים

.áéÈe‡¯‰ Áwz - ˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«»»
˙ÈOÚL BÓk ,˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL ¯˙i‰ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ«∆∆∆≈¿≈«»¿∆»ƒ»

LÓM‰ ÏeÏÒÓa26Á¯i‰ ÏeÏÒÓ·e27È¯‰ ?„ˆÈk . ¿«¿«∆∆¿«¿«»≈«≈«¬≈
¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰L∆»»«¿»…«»«¬ƒƒ«¬¿»
B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡L ,zÚ„È»«¿»∆ƒ»»««¿¬ƒƒ»¿»¿»
ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ»»««¿
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMLƒƒ»¿»¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ

ÏL - ˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ¯˙i‰ ‡ˆÓ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈL ƒ¿»«∆∆≈¿≈«»¿ƒ¬»ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡ˆÓÂ ,‰ÏÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿

ÌÈMÓÁÂ LÏL ‡e‰L ,‰Ê ÏeÏÒÓ28,˙BÏÚÓ LÏL : «¿∆∆»«¬ƒƒ»«¬
ÏÎa ‰OÚz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆«¬∆¿»

.ÔÈÓe ÔÈÓƒ¿»ƒ¿»

ה"ז.26) פי"ג, ה"ז.27)עי' פט"ו, צריך 28)עי'
" מלת כאן וכת"י Â˙Óלהוסיף א, תימן בכת"י הוא וכן ,"

תֿב.

.âé„Ú ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ÏL B˙Ó Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿»∆«¿»…««
˙BÈÓ Ïk ÏL ˙BÓ Ú„z ,EeÚ„B‰L BÓk ,ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿∆«¿≈«»∆»ƒ¿¿
„Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ;ÏeÏÒn‰««¿∆ƒƒ¿∆««¿»≈«ƒ¿ƒ«
,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ÏeÏÒn‰ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒƒ¿«««¿ƒ≈»¿ƒ

‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â29. ¿«ƒ¿»≈««»»

מרוחק 29) שהירח כלומר ,100* למשל הרוחב מסלול אם
רוחב  .180* - 100* = 30* הזנב מן או 100* הראש מן
80* במרחק הירח כרוחב הוא הזנב מן 80* במרחק הירח

הראש. מן

.ãé‡e‰Â .‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆¿
ÔÎÂ .ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ¿≈

ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡30ÌÈ˙‡Ó „Ú ƒ»»««¿»≈ƒ≈»¿ƒ«»«ƒ
ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ31¯‡Lp‰Â , ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿»

.‰n‰ Ba Ú„z≈««»»
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קעג ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אין 30) וכן כאן. ולא הפרק, בסוף מקומו הזה המשפט כל
תימן. רוחב.31)בכת"י לו אין בק"פ כי

.åè„Ú ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»««¿≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈMLÂ32.‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â , ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈««»»

כמו 32) ק"פ, ממנו גורעים ואין מש"ס, אותו גורעים
וכל  מעלות, מתשעים יותר ישאר אז כי הקודמת, בהלכה

תשעים. עד מעלות מספר על מבוסס החשבון

.æè- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»««¿≈»«¬ƒƒ
¯·Îe ;ÌÈLÏL ¯‡L ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL - ÌÈLÏL ˙nL zÚ„È»«¿»∆¿«¿ƒ¿≈«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL :ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙Ó ‰È‰z CÎÂ¿»ƒ¿∆¿«≈»«¬ƒƒ¿≈«¬¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

.æé‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»«ƒƒ¿«ƒ∆≈»
ÌÈ¯OÚ ˙nL zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈ¯OÚ ¯‡MÈ ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ»≈∆¿ƒ¿»»«¿»∆¿«∆¿ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ
‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰z ,ÌÈ˙‡Ó ˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿«»«ƒƒ¿∆«¬»««¿»

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ

.çéL ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰B˙B‡ Ú¯‚z - ˙B‡Ó LÏ ¬≈∆»»««¿¿≈ƒ¿«
zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈML ¯‡L ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒƒ¿»»«¿»
CÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ - ÌÈML ˙nL∆¿«ƒƒ«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ :˙B‡Ó LÏL ˙Ó ‡È‰ƒ¿«¿≈«¿««¬¿∆¿ƒ

.˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»

.èéBÊÈ‡·e ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰¬≈∆»ƒ≈«…««»≈««»¿≈
·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙a ,ÈÓB¯c Ì‡Â ÈBÙˆ Ì‡ ,‡e‰ Áe¯«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈∆∆
ÌB˜nL ,zÚ„È ¯·Îe ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»¿»»«¿»∆¿
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa ‰Ê ÏÈÏa ‰È‰ ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒ»»¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈«¬
Á"È :BÓÈÒ - ¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ˙Ú‰ d˙B‡a ‰È‰ L‡¯‰ ÌB˜Óe ,Â"Ï¿»…»»¿»»≈¿∆«¿∆¿ƒ
:BÓÈÒ - ‰Ïe˙a ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒƒ««¿»ƒ»
EÏ ‡ˆÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú¯‚z ,Ï"ÊÎƒ¿«¿»…ƒ¿«»≈«≈≈¿
‰ML ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ˙Á‡ ÌÈ˙‡Ó :·Á¯‰ ÏeÏÒÓ«¿»…«»«ƒ««¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,'Â ‡"Ï¯ :BÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«

ÏeÏÒn‰ ÏÎa ÌÈ˜ÏÁ‰33ÏeÏÒÓ ÏL ‰n‰ ˙‡ˆÓÂ , «¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈«»»∆«¿
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL :‰Ê ˜¯Ùa e¯‡aL ÌÈÎ¯ca ‰Ê∆«¿»ƒ∆≈«¿¿∆∆∆»«¬¿»
.‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ e‰ÊÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆
.ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c ‡e‰Â¿¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ

ה"ח.33) פט"ו, עי'

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הארוכה 1) בא פעמים הירח. מעגל הירח, ראיית ידיעת

בקצרה. ופעמים

.àÌÈ„È˙Ú eÈ‰iL È„k - eÓc˜‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿¬ƒƒ

- ˙‡Ê ˙Ú„Ï ‰ˆ¯zLÎe .‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈÎeÓe»ƒƒƒ«»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆»««…
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ÏÈÁ˙z2 «¿ƒ¿«¿…¿ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ

ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe3L‡¯‰ ÌB˜Óe4,‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ¿«»≈«»¬ƒƒ¿»…ƒ¿«»¿ƒ»
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â5, ¿ƒ¿«¿«∆∆»¬ƒƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â.ÔBL‡¯ C ¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆ƒ

פי"ג.2) פט"ו.3)עי' ה"ג.4)עי' פט"ז, כדי 5)עי'
הקיבוץ). (מזמן השמש מן הירח מרחק את לדעת

.áÚ„z - Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿»…¿«»≈«≈«
ÌB˜Ó6B‡ ÈBÙˆ ·Á¯ ‡e‰ Ì‡Â ,‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ¿«»≈««»¿ƒ…«¿ƒ
ÈÓB¯„7‰f‰ C¯‡a ¯‰f‰Â .ÔBL‡¯ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»…«ƒ¿ƒ»≈»…∆«∆

.EÏ ÌÈÎeÓ Ì‰ÈL eÈ‰ÈÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯·e ÔBL‡ƒ̄»…«»ƒ¿ƒ¿¿≈∆»ƒ¿

תֿב.¯ÁÂ·צ"ל6) ובכת"י א' תימן בכת"י הוא וכן הירח,
דרומי 7) ;180* מן פחות הוא הרוחב מסלול אם - צפוני

ה"י. פט"ז, ועי' ,180* מן יותר -

.â‰f‰ ·Á¯·e ÔBL‡¯‰ ‰f‰ C¯‡a ÔBa˙‰Â¿ƒ¿≈»…∆«∆»ƒ»…««∆
ÔBL‡¯‰8˙BÁt B‡ ‰ÂLa ˙BÏÚÓ ÚLz EÏ ‡ˆÈ Ì‡ : »ƒƒ≈≈¿≈««¬¿»∆»

Á¯i‰ ‰‡¯iL ÌÏBÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,È‡cÂa Ú„z -≈«¿««∆ƒ∆¿»¿»∆≈»∆«»≈«
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰ B˙B‡a9CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ

ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;¯Á‡ ÔBaLÁ∆¿«≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ»≈«
‰‡¯È Á¯i‰L ,È‡cÂa Ú„z - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁ¬≈∆¿≈«¬≈«¿««∆«»≈«≈»∆

¯Á‡ ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa10; ¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ¿∆¿«≈
ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â11˙BÏÚÓ ¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈«¿«¿»ƒ«¬

˙BBaLÁa ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - ‰¯OÚ LÓÁ „ÚÂ¿«¬≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…¿∆¿
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„zL „Ú ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«∆≈«ƒ≈»∆…≈»∆

(עברו 8) למחוק יש הראשון", הזה "וברוחב המילים את
אינן  וכן הקודמת), ההלכה מסוף בטעות כנראה לכאן

תֿב. ובכת"י א' תימן אל 9)בכת"י הירח קרבת מפני
נראה  אינו הקטן הירח חרמש של הקלוש אורו השמש.

השמש. קרני של החזק אורן שהוא 10)בגלל משום
הנסיון. על מבוססים והמקסימום המינימום גבולות מיותר.

ובכת"י 11) ,1524 ויניציאה בדפוס גם וכן מט', - צ"ל
"מתשע". מפורש: כתוב תימן,

.ãÁ¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«
ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ ˙lÁzÓ ÈzÓ‡‰12; »¬ƒƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«««¿ƒ

„Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«»≈«ƒ¿ƒ««««¿»«
˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ13˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡ ‰È‰ÈÂ , ««∆∆¿ƒ¿∆…∆»ƒ∆∆«¬

B˙B‡a ÏÏk ‰‡¯ Á¯i‰ ÔÈ‡L ,Ú„z - ˙BÁt B‡»≈«∆≈«»≈«ƒ¿∆¿»¿
‰È‰ Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰14¯˙È ÔBL‡¯‰ ««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»»ƒ»≈

Ïe·b ÏÎa ‰‡¯È È‡cÂ - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÚ««¿«¿∆¿ƒ«¬««≈»∆¿»¿
˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈∆∆«¬
¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÚÂ¿«∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…

.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ ‰i‡¯‰ ˙BBaLÁa¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆…≈»∆

בעונת 12) ,90* עד מֿ*270 העולים, במזלות כלומר,
ציור  ועי' יותר. קטן באורך הירח יראה אז והאביב. החורף

בעונת 13)3. ,270* עד מ*90 היורדים, במזלות כלומר,
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ycegdקעד yeciw zekld - mipnf xtq - hay a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לראות  שיוכלו כדי יותר, גדול אורך דרוש אז והסתיו. הקיץ
השונות, בעונות הראייה בגבולות ההבדל החדש. הירח את
הרביעי  ברבע האופק. מן האקליפטיקה בגובה תלוי
מן  האקליפטיקה גובה ובאביב, בחורף כלומר והראשון,
השני  ברבע האופק; מן המשוה קו מגובה גדול האופק
קטן  האקליפטיקה גובה ובסתיו, בקיץ דהיינו והשלישי,
יותר, גדול האקליפטיקה שגובה במדה המשוה. קו מגובה
שגם  החדש, הירח את לראות כדי יותר קטן אורך מספיק
מפריעים  האופק ערפילי ואין בשמים, יותר גבוה הוא

תימן ‰‡Í¯Âצ"ל14)מלראותו. בכת"י הוא וכן הראשון,
ותֿב. תֿא

.ä?‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ Ô‰ eÏÈ‡Â15‰‡¯e ÔBa˙‰ ¿≈≈∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
‡e‰ ÏfÓ ‰ÊÈ‡a Á¯i‰16Ú¯‚z ,‰ÏË ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ : «»≈«¿≈∆«»ƒƒ¿∆¿««»∆ƒ¿«

Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓƒ»…∆»ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
Ì‡Â .˙Á‡ ‰ÏÚÓ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«ƒ»…∆«¬»««¿ƒ

ÌÈÓB‡z ÏfÓa ‰È‰È‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z , ƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»ƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰È¯‡«¿≈ƒ¿«ƒ»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ‰Ú·L C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¿»ƒ¿«ƒ»…∆ƒ¿»¿ƒ
C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒƒ¿«ƒ»…∆
,·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚zƒ¿«ƒ»…∆«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ML C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,˙L˜ ÏfÓa¿««∆∆ƒ¿«ƒ»…∆ƒ»¿ƒ¬»ƒ
‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆«¿»»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈ‚c»ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰ el‡ epnÓ Ú¯‚zL ¯Á‡ C¯‡‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ»…∆««∆ƒ¿«ƒ∆≈«¬»ƒ

ÈL C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -17. «ƒ¿»…∆≈ƒ

בטריגונומטריה.15) מקום 16)יסודם באיזה יודעים אם
למעלה  עי' הוא, מזל באיזה יודעים - המעלות מספר - הוא

ה"חֿט. הירח 17)פי"א, את העין רואה כלל בדרך
במקום הוא‡Á¯בשמים מאשר לאופק, יותר קרוב ,˙Ó‡·.

היוצא  מדומה, ישר קו קובע במזלות, האמיתי המקום את
גלגל  עד ומגיע הירח מרכז את והעובר הארץ ממרכז
הקו  הוא במזלות, הירח מקום את לנו המראה הקו, המזלות.
הירח  מרכז דרך והעובר הוא, במקומו המסתכל מעין היוצא
המקום  לבין האמיתי המקום בין ההפרש המזלות. גלגל אל

נקרא לעין, ‰Ó¯‡‰הנראה ÈÂÈ˘ האורך ה"ו). להלן (עי'
שבו  הירח, מקום לבין השמש מקום בין המרחק הוא השני

.5¯‡‰הוא ציור עי' המדומה). (האורך לעין

.åÁ¯i‰ ÌB˜nL ÈÙÏ ?el‡ ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯B‚ ‰nÏÂ¿»»¿ƒ¬»ƒ≈¿ƒ∆¿«»≈«
LÈ ÈepL ‡l‡ ,Ba ‰‡¯iL ÌB˜n‰ BÈ‡ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈«»∆≈»∆∆»ƒ≈
.‰‡¯n‰ ÈepL ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Á¯·e C¯‡a Ì‰ÈÈa≈≈∆¿…∆¿…«¿«ƒ¿»ƒ««¿∆

‰i‡¯‰ ˙ÚLa C¯‡‰ ‰‡¯Ó ÈepLÂ18ÔÈÚ¯Bb ÌÏBÚÏ , ¿ƒ«¿≈»…∆ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿ƒ
.e¯Ó‡L BÓk ,C¯‡‰ ÔÓ B˙B‡ƒ»…∆¿∆»«¿

לאופק 18) יותר קרוב נראה והוא במערב, הירח אז כי
המדומה  המרחק באמת. הוא מאשר השמש שקיעת ולמקום
המרחק  מן יותר איפוא קטן השני) (האורך לשמש הירח בין

כך משום הראשון). (האורך שינוי ‚ÌÈÚ¯Âהאמיתי את
הראשון. האורך מן המראה

.æÁ¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡ :·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL Ï·‡¬»ƒ«¿≈»…«ƒ»»…««»≈«
ÔÓ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯Bb - ÈBÙ¿̂ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…«ƒ
- ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰»…«»ƒ¿ƒ»»…««»≈««¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓ19·Á¯‰ ÏÚ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ‰ ƒƒ«¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…««»…«
¯Á‡ ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÔBL‡¯‰»ƒ«∆ƒ¿∆»…«»ƒ««
- ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì˙B‡ epnÓ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL∆ƒƒ»»¿ƒƒ∆»«¬»ƒ

‰ ‡e‰ÈL ·Á¯ ‡¯˜p20. «ƒ¿»…«≈ƒ

משום 19) באמת. הוא מאשר לדרום יותר נוטה נראה הירח
צפוני הרוחב כאשר מראה ‚ÌÈÚ¯Âכך שינוי של החלקים את

שהוא כפי הירח, רוחב את לדעת כדי לעין.¯‡‰הרוחב,
דרומי, הרוחב כאשר סיבה, החלקים ÌÈÙÈÒÂÓמאותה את

הרוחב. מראה שינוי המדומה.20)של הרוחב הוא

.ç?Ô˙B‡ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÔÈÙÈÒBnL ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰nÎÂ¿«»≈«¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLz - ‰ÏË ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«»≈«¿««»∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ - ¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¬»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ML - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ‰È¯‡ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·L -ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿≈
- ‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿»
ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒ
- ·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML -ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ˙L˜ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««∆∆
- È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¬»ƒ

.è·Á¯‰ ÔÓ Ô˙B‡ Ú¯‚z ,el‡ ÌÈ˜ÏÁ Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¬»ƒ≈ƒ¿«»ƒ»…«
EeÚ„B‰L BÓk ÂÈÏÚ Ô˙B‡ ÛÈÒBz B‡ ÔBL‡¯‰21, »ƒƒ»»»¿∆«¿

B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ zÚ„È ¯·Îe ,ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»…««≈ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ
ÈÓB¯„22‰Ê ‰OÚ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„˙Â , ¿ƒ¿≈««»«¬¿«»¬»ƒ«¬»∆

.„È˙Ú ‰È‰ÈÂ EÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÎ˙Â ,ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿∆»ƒ

ה"ז.21) ה"ב.22)למעלה הזה ובפרק ה"י. פט"ז, עי'

.é‰f‰ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áw˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ«ƒ»…««≈ƒ«∆
BÏbÚÓa ËÚÓ ÊBÏ Á¯i‰L ÈtÓ ,B˙ˆ˜Ó23‰nÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆«»≈«»¿«¿«¿»¿«»

Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?epnÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰ ‡e‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ∆ƒƒ¿∆¿«»≈«
B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««»∆«∆¿ƒ«¬ƒ∆
- epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«∆¿ƒ«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«»≈«
,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒƒ««»∆«∆∆«¬ƒ««
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡≈∆¿ƒƒ««…¿«ƒ«∆∆«¬ƒ««
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ·¯˜Ú«¿»ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
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קעה ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לראות  שיוכלו כדי יותר, גדול אורך דרוש אז והסתיו. הקיץ
השונות, בעונות הראייה בגבולות ההבדל החדש. הירח את
הרביעי  ברבע האופק. מן האקליפטיקה בגובה תלוי
מן  האקליפטיקה גובה ובאביב, בחורף כלומר והראשון,
השני  ברבע האופק; מן המשוה קו מגובה גדול האופק
קטן  האקליפטיקה גובה ובסתיו, בקיץ דהיינו והשלישי,
יותר, גדול האקליפטיקה שגובה במדה המשוה. קו מגובה
שגם  החדש, הירח את לראות כדי יותר קטן אורך מספיק
מפריעים  האופק ערפילי ואין בשמים, יותר גבוה הוא

תימן ‰‡Í¯Âצ"ל14)מלראותו. בכת"י הוא וכן הראשון,
ותֿב. תֿא

.ä?‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ Ô‰ eÏÈ‡Â15‰‡¯e ÔBa˙‰ ¿≈≈∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
‡e‰ ÏfÓ ‰ÊÈ‡a Á¯i‰16Ú¯‚z ,‰ÏË ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ : «»≈«¿≈∆«»ƒƒ¿∆¿««»∆ƒ¿«

Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓƒ»…∆»ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
Ì‡Â .˙Á‡ ‰ÏÚÓ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«ƒ»…∆«¬»««¿ƒ

ÌÈÓB‡z ÏfÓa ‰È‰È‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z , ƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»ƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰È¯‡«¿≈ƒ¿«ƒ»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ‰Ú·L C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¿»ƒ¿«ƒ»…∆ƒ¿»¿ƒ
C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒƒ¿«ƒ»…∆
,·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚zƒ¿«ƒ»…∆«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ML C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,˙L˜ ÏfÓa¿««∆∆ƒ¿«ƒ»…∆ƒ»¿ƒ¬»ƒ
‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆«¿»»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈ‚c»ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰ el‡ epnÓ Ú¯‚zL ¯Á‡ C¯‡‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ»…∆««∆ƒ¿«ƒ∆≈«¬»ƒ

ÈL C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -17. «ƒ¿»…∆≈ƒ

בטריגונומטריה.15) מקום 16)יסודם באיזה יודעים אם
למעלה  עי' הוא, מזל באיזה יודעים - המעלות מספר - הוא

ה"חֿט. הירח 17)פי"א, את העין רואה כלל בדרך
במקום הוא‡Á¯בשמים מאשר לאופק, יותר קרוב ,˙Ó‡·.

היוצא  מדומה, ישר קו קובע במזלות, האמיתי המקום את
גלגל  עד ומגיע הירח מרכז את והעובר הארץ ממרכז
הקו  הוא במזלות, הירח מקום את לנו המראה הקו, המזלות.
הירח  מרכז דרך והעובר הוא, במקומו המסתכל מעין היוצא
המקום  לבין האמיתי המקום בין ההפרש המזלות. גלגל אל

נקרא לעין, ‰Ó¯‡‰הנראה ÈÂÈ˘ האורך ה"ו). להלן (עי'
שבו  הירח, מקום לבין השמש מקום בין המרחק הוא השני

.5¯‡‰הוא ציור עי' המדומה). (האורך לעין

.åÁ¯i‰ ÌB˜nL ÈÙÏ ?el‡ ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯B‚ ‰nÏÂ¿»»¿ƒ¬»ƒ≈¿ƒ∆¿«»≈«
LÈ ÈepL ‡l‡ ,Ba ‰‡¯iL ÌB˜n‰ BÈ‡ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈«»∆≈»∆∆»ƒ≈
.‰‡¯n‰ ÈepL ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Á¯·e C¯‡a Ì‰ÈÈa≈≈∆¿…∆¿…«¿«ƒ¿»ƒ««¿∆

‰i‡¯‰ ˙ÚLa C¯‡‰ ‰‡¯Ó ÈepLÂ18ÔÈÚ¯Bb ÌÏBÚÏ , ¿ƒ«¿≈»…∆ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿ƒ
.e¯Ó‡L BÓk ,C¯‡‰ ÔÓ B˙B‡ƒ»…∆¿∆»«¿

לאופק 18) יותר קרוב נראה והוא במערב, הירח אז כי
המדומה  המרחק באמת. הוא מאשר השמש שקיעת ולמקום
המרחק  מן יותר איפוא קטן השני) (האורך לשמש הירח בין

כך משום הראשון). (האורך שינוי ‚ÌÈÚ¯Âהאמיתי את
הראשון. האורך מן המראה

.æÁ¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡ :·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL Ï·‡¬»ƒ«¿≈»…«ƒ»»…««»≈«
ÔÓ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯Bb - ÈBÙ¿̂ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…«ƒ
- ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰»…«»ƒ¿ƒ»»…««»≈««¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓ19·Á¯‰ ÏÚ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ‰ ƒƒ«¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…««»…«
¯Á‡ ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÔBL‡¯‰»ƒ«∆ƒ¿∆»…«»ƒ««
- ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì˙B‡ epnÓ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL∆ƒƒ»»¿ƒƒ∆»«¬»ƒ

‰ ‡e‰ÈL ·Á¯ ‡¯˜p20. «ƒ¿»…«≈ƒ

משום 19) באמת. הוא מאשר לדרום יותר נוטה נראה הירח
צפוני הרוחב כאשר מראה ‚ÌÈÚ¯Âכך שינוי של החלקים את

שהוא כפי הירח, רוחב את לדעת כדי לעין.¯‡‰הרוחב,
דרומי, הרוחב כאשר סיבה, החלקים ÌÈÙÈÒÂÓמאותה את

הרוחב. מראה שינוי המדומה.20)של הרוחב הוא

.ç?Ô˙B‡ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÔÈÙÈÒBnL ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰nÎÂ¿«»≈«¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLz - ‰ÏË ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«»≈«¿««»∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ - ¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¬»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ML - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ‰È¯‡ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·L -ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿≈
- ‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿»
ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒ
- ·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML -ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ˙L˜ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««∆∆
- È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¬»ƒ

.è·Á¯‰ ÔÓ Ô˙B‡ Ú¯‚z ,el‡ ÌÈ˜ÏÁ Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¬»ƒ≈ƒ¿«»ƒ»…«
EeÚ„B‰L BÓk ÂÈÏÚ Ô˙B‡ ÛÈÒBz B‡ ÔBL‡¯‰21, »ƒƒ»»»¿∆«¿

B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ zÚ„È ¯·Îe ,ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»…««≈ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ
ÈÓB¯„22‰Ê ‰OÚ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„˙Â , ¿ƒ¿≈««»«¬¿«»¬»ƒ«¬»∆

.„È˙Ú ‰È‰ÈÂ EÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÎ˙Â ,ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿∆»ƒ

ה"ז.21) ה"ב.22)למעלה הזה ובפרק ה"י. פט"ז, עי'

.é‰f‰ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áw˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ«ƒ»…««≈ƒ«∆
BÏbÚÓa ËÚÓ ÊBÏ Á¯i‰L ÈtÓ ,B˙ˆ˜Ó23‰nÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆«»≈«»¿«¿«¿»¿«»

Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?epnÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰ ‡e‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ∆ƒƒ¿∆¿«»≈«
B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««»∆«∆¿ƒ«¬ƒ∆
- epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«∆¿ƒ«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«»≈«
,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒƒ««»∆«∆∆«¬ƒ««
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡≈∆¿ƒƒ««…¿«ƒ«∆∆«¬ƒ««
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ·¯˜Ú«¿»ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
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,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆∆«¬ƒ«««∆¿ƒƒ∆
Ó ÌÈ¯OÚ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡- epn ≈∆∆«¬ƒ«««¿»«∆¿ƒƒ∆

Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ«¬ƒ«««≈∆¿ƒ
ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓƒ«««¿»«ƒ«ƒ»…««≈ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ∆∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««∆∆«∆∆
Ì‡Â .B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ˙BÏÚÓ«¬ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿¿ƒ
ÌÈ¯OÚ „ÚÂ ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆∆«¬ƒ««¿ƒ¿«∆¿ƒ
- epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆∆ƒ««∆∆«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ««¿ƒ«»≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆¿ƒƒ««∆∆«»≈¿∆¿ƒ
Ì‡Â .B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Èƒ¿∆¿«»≈«≈»≈¿∆¿ƒƒ««¿ƒ«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ B‡ ,ÔË¯Ò ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬ƒ«««¿»≈»≈¿∆¿ƒƒ««
,ÌeÏk Áwz ‡Ï - È„b ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ „Ú ˙L∆̃∆«»≈«¬ƒ««¿ƒ…ƒ«¿
LÓÁÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ Ô‡k ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿ƒ««¿»¿ƒƒ¿∆«»≈«≈»≈
È„b ÏfnÓ LÓÁÓ B‡ ,epnÓ ¯OÚ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓƒ«««¿»«∆∆ƒ∆≈»≈ƒ««¿ƒ
.B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ¯OÚ „Ú«∆∆ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿
„Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿«»≈«≈∆∆ƒ«««¿»«
epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú È„b ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒƒ∆≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz -ƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ«««¿»«≈∆¿ƒ
.B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú È„b ÏfnÓƒ««¿ƒ«ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿
˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ««««¿≈«∆∆«¬
- epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«∆∆«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈM‰ ·Á¯‰ epnÓ Áwzƒ«ƒ∆»…««≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ≈∆∆«¬ƒ«««¿≈«∆¿ƒƒ∆
·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfnÓ ¯OÚÓ≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆ƒ«ƒ»…«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆¿ƒƒ««
ÈÏc ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,‰Ïe˙a ÏfnÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡«¿≈«∆∆ƒ««¿»≈∆¿ƒƒ««¿ƒ

fnÓ ¯OÚ „ÚÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ÌÈ‚c Ï «∆∆ƒ««»ƒƒ«ƒ»…««≈ƒ
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆∆«¬ƒ««
„Ú ÌÈ‚c ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ‰Ïe˙a¿»«≈∆∆«¬ƒ««»ƒ«
˙‡ÊÂ .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿…
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ»…««≈ƒƒ«ƒ¿≈

Á¯i‰ ÏbÚÓ24. «¿««»≈«

טו).23) ב, (משלי במעגלותם" "ונלוזים מלשון
הירח,24) במהלך ההפרעות בגלל בא השני הרוחב תיקון

הכ"ג. להלן במעגלותיו", יש גדולות עקלקלות "שהירח

.àé‰‡¯˙Â ,Á¯i‰ ·Á¯a ÔBa˙˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿≈¿…««»≈«¿ƒ¿∆
Ú¯‚z - ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ :ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ‰f‰ Á¯i‰ ÏbÚÓ«¿««»≈««∆ƒ»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…«

ÛÈÒBz - ÈÓB¯c Á¯i‰25.ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰f‰ ÏbÚn‰ «»≈«¿ƒƒ««¿»«∆«»…∆«≈ƒ
˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«ƒ¿ƒ«

ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ26Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿ƒ«««¿ƒ¬»ƒ»»«»≈«
¯·c‰ ‰È‰È - ˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««««¿»«««∆∆ƒ¿∆«»»

CÙ‰27ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡L : ≈∆∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÏbÚn‰««¿»«»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…««»≈«¿ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ÏbÚn‰ Ú¯‚z -ƒ¿«««¿»ƒ»…∆«≈ƒ«∆ƒ¿∆»…∆
‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈM‰«≈ƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆
ÌL ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú„Â .ÈLÈÏM‰ C¯‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»…∆«¿ƒƒ¿«∆ƒ…ƒ¿∆»
·Á¯‰ ÔÓ ˙Á˜Ï ÔBaLÁ‰ Ô˙ ‡ÏÂ ,ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ¿ƒ««¿»¿…»««∆¿»««ƒ»…«
C¯‡‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÈM‰ C¯‡‰ ‰È‰È - ÌeÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿∆»…∆«≈ƒ«¿»…∆

ÈLÈÏM‰28.¯˙È ‡Ï·e ˙BÁt ‡Ïa «¿ƒƒ¿…»¿…»≈

שהוא 25) לצפוני ביחס שלילי, הוא הדרומי הרוחב כי
סימן  עם הם הצפוני, שברוחב המספרים שכל מכאן חיובי.

.+ סימן עם הם הדרומי ברוחב ברבע 26)-, כלומר,
הפונקציה  .(3 ציור (עי' הראשון וברבע הרביעי

270*ֿ360* כי חיובית, *cos0*ֿ90הטריגונומטרית וכן ,
cos.כי 27)חיוביים להיפך, יהיה והשלישי השני ברבע

 ֿ ה 90*ֿ270* שברוחב cosבגבולות הכלל, זה שלילי.
השני  ברבע הירח. מעגל את גורעים תמיד אנו הצפוני
מעגל  קשת, מזל סוף עד סרטן מזל מתחילת והשלישי,
שלילית), הטריגונומטרית (הפונקציה - סימן עם הוא הירח
מוסיפים  למעשה אנו הראשון, האורך מן אותו וכשמחסרים
אם  כן על שליליים). מספרים חיסורי של הכלל (לפי אותו
ברוחב  המעגל. את מוסיפים אנו צפוני, הירח רוחב יהיה
והשלישי  השני ברבע אבל המעגל, את קודם הוספנו דרומי
מחסרים  אנו שלמעשה כלומר ,- שסימנו מעגל מוסיפים אנו

"אורך 28)אותו. השם נשאר המעגל, נליזת כשאין גם
È˘ÈÏ˘ אורך" שיקרא אחר, אורך חשבון בא אחריו כי ,"

אז  שני", "אורך השם את ישאירו דידן במקרה אם רביעי".
עלול  וזה שלישי", "אורך לקרוא הבא לאורך יצטרכו
בהתחשב  המתוקן לאורך קראנו זה בשם כי להטעות,
ידיעת  היא הללו, החשבונות בכל המטרה המעגל. בנליזת
הירח  שקיעת ובין השמש שקיעת בין המשוה בקו הקשת

החדש. הירח ראיית תלויה שבה ירושלים, באופק

.áé,‰f‰ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ‰‡¯˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿∆»…∆«¿ƒƒ«∆
ÏfÓ ‰ÊÈ‡a ,LÓM‰Â Á¯i‰ ÔÈaL ˙BÏÚn‰ ‡e‰Â¿««¬∆≈«»≈«¿«∆∆¿≈∆«»
ÛÈÒBz - ‰ÏË ÏfÓa B‡ ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ :‡e‰ƒƒ¿∆¿««»ƒ¿««»∆ƒ
ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿∆»…∆¿««
ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ¯BL ÏfÓa B‡ ÈÏc¿ƒ¿««ƒ«»…∆«¿ƒƒ
ÏfÓa B‡ È„b ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆»…∆¿««¿ƒ¿««
Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒ
C¯‡‰ ÁÈpz - ÔË¯Ò ÏfÓa B‡ ˙L˜ ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰Èƒ¿∆»…∆¿««∆∆¿«««¿»«ƒ«»…∆
Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,‡e‰L ˙BÓk ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿∆¿…ƒ»»¿…ƒ¿«

epnÓ‰È¯‡ ÏfÓa B‡ ·¯˜Ú ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ»»»…∆¿«««¿»¿«««¿≈
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z -ƒ¿«ƒ»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆
ÔÓ Ú¯‚z - ‰Ïe˙a ÏfÓa B‡ ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa C¯‡‰»…∆¿««…¿«ƒ¿««¿»ƒ¿«ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .B˙ÈLÈÏL ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆
ÁÈpz B‡ epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆«ƒ«
¯Á‡Â .ÈÚÈ·¯ C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡¿∆«ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿««
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ÈL Áw˙Â ,ÔBL‡¯‰ Á¯i‰ ·Á¯ Ïˆ‡ ¯ÊÁz Ck»«¬…≈∆…««»≈«»ƒ¿ƒ«¿≈
.‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌÏBÚÏ ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»¿∆«ƒ¿»¿«…««¿ƒ»
ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡ :‰‡¯˙Â ÔBa˙˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
·Á¯ ‰È‰È Ì‡Â ,ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰È„n‰ d·b ˙Ó¿«…««¿ƒ»«»…∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó Ú¯‚z - ÈÓB¯c Á¯i‰«»≈«¿ƒƒ¿«¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
ÔÈÚ¯BbL ¯Á‡ ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆»¿ƒƒ««∆¿ƒ
˙L˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL B‡ epnÓƒ∆∆ƒƒ»»«ƒ¿»∆∆

‰i‡¯‰29. »¿ƒ»

השמש.29) אחר לשקוע הירח מאחר זו, ובמדה

.âéÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ¯˜ÁÏ e‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¬…ƒ≈»∆«»≈«¿≈
‰‡¯È ‡Ï B‡ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»…≈»∆
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆBz -ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‰LÏ Á¯i‰ ·Á¯Â30EÏ ‡ˆÈ .EeÚ„B‰L BÓk ,BÊ ¿…««»≈«¿»»¿∆«¿≈≈¿
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Ú·La - ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆»¬ƒƒ¿∆««¬¿ƒ¿»
ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ .Ë"Ê :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈¿¿
‰MLÂ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa - ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»
‡ˆÈÂ .Â"Ï Á"È :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL ,ÌB¯c Áe¯a - Á¯i‰ ·Á¯ EÏ¿…««»≈«¿«»»«¬¿»
·Á¯‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‚" '‚ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒƒ»¿∆»…«
:¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â .ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿«»≈«ƒ»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÈÙÏe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ê"Î ‡"È :BÓÈÒƒ»¿∆»…∆»ƒ¿ƒ

¯Ó ÈepL ‰È‰È ,¯BL ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰LC¯‡‰ ‰‡ ∆»»«»≈«¿««ƒ¿∆ƒ«¿≈»…∆
,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓ d˙B‡ Ú¯‚Ï Èe‡¯Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»ƒ¿…«»ƒ»…∆»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ¯OÚ :ÈM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿»…∆«≈ƒ∆∆«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ‰È‰È ÔÎÂ .Ê"ÎÈ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿≈ƒ¿∆ƒ«¿≈»…«
,ÈÓB¯„ ‰È‰ Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ -¬»»¬»ƒ¿ƒ∆…««»≈«»»¿ƒ
‰¯OÚ ‡e‰L ,‰‡¯n‰ ÈepL ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡»̄¿ƒ»»ƒ««¿∆∆¬»»
,˙BÏÚÓ Úa¯‡ :ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ≈≈¿»…««≈ƒ«¿««¬
Á¯i‰ ‰È‰L ÈÙÏe .‚"„ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe¿»¬»ƒƒ»¿ƒ∆»»«»≈«
ÔÓ ÁwÏ Èe‡¯ ,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬ƒ««»ƒ«ƒ
,Á¯i‰ ÏbÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿««»≈«
˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ :BÊ ˙ÚÏ Á¯i‰ ÏbÚÓ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿«¿««»≈«¿≈«¬»««¿≈∆

.˙BiLa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ

תֿב.Ú˘Ï‰צ"ל30) ובכת"י א' בכת"י וכן זו,

.ãéÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe¿ƒ∆…««»≈«¿ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ
ÏÚ ÏbÚn‰ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,ÔË¯Ò L‡¯Â È„b L‡¯ ÔÈa≈…¿ƒ¿…«¿»»¿ƒ««¿»«
‰¯OÚ ˙Á‡ :ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÈM‰ C¯‡‰»…∆«≈ƒ≈≈¿»…∆«¿ƒƒ««∆¿≈
.Á"Î ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿∆¿ƒ¬»ƒƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,¯BL ÏfÓa ‰f‰ C¯‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»…∆«∆¿««»¿ƒ«
˙BÏÚÓ ÈzL ‡e‰L ,B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¬
LÏL :ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰BÓLe¿»»»¬»ƒ¿≈≈¿»…∆»¿ƒƒ¿
‚"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»
ÈL eÁ˜ÏÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ Ïˆ‡ e¯ÊÁÂ .Â"Ó¿»«¿≈∆»…«»ƒ¿»«¿¿≈

ÈzL :‡e‰Â ,‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡ˆÈÂ ,ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»»¿«…««¿ƒ»¿¿≈
·Á¯‰ ‰È‰L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ∆»»»…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó epnÓ Ú¯‚Ï Èe‡¯ ,ÈÓB¯c¿ƒ»ƒ¿…«ƒ∆¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :EÏ ¯‡MÈ ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ»≈¿««∆¿≈«¬¿««»»
‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡È‰ BÊÂ .‡"È ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ»
˙L˜ Ú„˙Â ‰OÚz ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿««∆∆«∆«¬∆¿≈«∆∆
ÏÈÏ ÏÎa ,da LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«»«¬¿«»¬»ƒ≈»¿»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ˆ¯zL ‰i‡¿̄ƒ»∆ƒ¿∆¿»

.åèÌ‡L ,Ú„Â .da ÔÈ·z ,BÊ ˙L˜ ‡ˆzL ¯Á‡Â¿««∆≈≈∆∆»ƒ»¿«∆ƒ
Ê‡ - ˙BÁt B‡ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z31 ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»≈««¬»»

˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆∆∆
OÚ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰¯LÙ‡ È‡ - ˙BÏÚÓ ‰¯ »¿ƒ»»≈««¿«∆¿≈«¬ƒ∆¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÏ ÈeÏ‚ ‰È‰ÈÂ ‰‡¯È ‡lL32. ∆…≈»∆¿ƒ¿∆»¿»∆∆ƒ¿»≈

(31" וכן ‡Êבמקום קושטא, בדפוס הוא וכך "אי", צ"ל "
תימן. בקשת 32)בכת"י הנסיון. על מבוססים אלו גבולות

לשקוע. הירח ממהר פחות) או מעלות (תשע קטנה ראיה
(יתר  גדולה ראיה בקשת א"י. בכל שיראה איֿאפשר כן על
כן  על שוקע. שהירח עד ניכר זמן עובר מעלות) י"ד על

בא"י ˘Ï‡איֿאפשר הראיה (חשבונות א"י. בכל יראה
מעלות, לב' בקירוב הוא שלה שהרוחב ירושלים, על בנויים
עי' ודרומה. צפונה מעלות ג' במרחק סביבה המקומות ועל

הי"ז). פי"א, למעלה

.æè˙È¯ÈOÚ ‰ÏÚÓ ˙lÁzÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»¬ƒƒ
‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯Úz - ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÏÚÓ ÛBÒ „Ú««¬»«¿«∆¿≈«¬…∆∆»¿ƒ»
ÔÓ ‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„˙Â ,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ Ï‡∆»…∆»ƒ¿≈«ƒ≈»∆…≈»∆ƒ

‰i‡¯‰ Èv˜ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ;BÏ LiL ÔÈvw‰33. «ƒƒ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

אקלימיים 33) בתנאים הראיה אפשרות קובעים גורמים שני
תלוי  שממנה הראיה, קשת (1 פי"ח): לקמן (עי' נוחים
האורך  (2 שקיעתו, עד לעין גלוי שהירח הזמן שיעור
תלוי  שממנו השמש, לבין הירח בין המרחק כלומר הראשון,
התרחק  שהירח במידה בה הירח. של המואר החלק גודל
יותר. גדול שבו המואר החלק במידה בה השמש, מן יותר
מוכרח  במידה בה יותר, קטנה הראיה שקשת במידה בה
ובה  הירח. שיראה כדי יותר, גדול להיות הראשון האורך
הראיה  קשת מוכרחה יותר, קטן הראשון שהאורך במידה
אפשר  גדול, הירח של המואר החלק אם יותר. גדולה להיות
רב  זמן נשאר הוא אם לשקוע. ממהר הוא אפילו לראותו
המואר  כשהחלק אפילו לראותו אפשר השקיעה, עד גלוי
קיצי  בנויים זה על קטן. הראשון האורך כלומר קטן,

הראיה. (גבולות)

.æé‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡ ?‰i‡¯‰ Èv˜ Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈ƒ≈»¿ƒ»ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»
¯˙iÓ34B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ ÚLz ÏÚ ƒ»≈«≈««¬«∆∆«¬

‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ÏÚ ¯˙È»≈«∆∆¿ƒ¿∆»…∆»ƒ¿∆¿≈
‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ35˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ; «¬≈««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆ƒ¿∆»…∆»ƒ∆…≈»∆

כ',34) י"ט, י"ח, בהלכות גם וכן "מותר", - קושטא בדפוס
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קעז ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay a"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈL Áw˙Â ,ÔBL‡¯‰ Á¯i‰ ·Á¯ Ïˆ‡ ¯ÊÁz Ck»«¬…≈∆…««»≈«»ƒ¿ƒ«¿≈
.‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌÏBÚÏ ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»¿∆«ƒ¿»¿«…««¿ƒ»
ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡ :‰‡¯˙Â ÔBa˙˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
·Á¯ ‰È‰È Ì‡Â ,ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰È„n‰ d·b ˙Ó¿«…««¿ƒ»«»…∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó Ú¯‚z - ÈÓB¯c Á¯i‰«»≈«¿ƒƒ¿«¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
ÔÈÚ¯BbL ¯Á‡ ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆»¿ƒƒ««∆¿ƒ
˙L˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL B‡ epnÓƒ∆∆ƒƒ»»«ƒ¿»∆∆

‰i‡¯‰29. »¿ƒ»

השמש.29) אחר לשקוע הירח מאחר זו, ובמדה

.âéÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ¯˜ÁÏ e‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¬…ƒ≈»∆«»≈«¿≈
‰‡¯È ‡Ï B‡ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»…≈»∆
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆBz -ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‰LÏ Á¯i‰ ·Á¯Â30EÏ ‡ˆÈ .EeÚ„B‰L BÓk ,BÊ ¿…««»≈«¿»»¿∆«¿≈≈¿
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Ú·La - ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆»¬ƒƒ¿∆««¬¿ƒ¿»
ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ .Ë"Ê :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈¿¿
‰MLÂ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa - ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»
‡ˆÈÂ .Â"Ï Á"È :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL ,ÌB¯c Áe¯a - Á¯i‰ ·Á¯ EÏ¿…««»≈«¿«»»«¬¿»
·Á¯‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‚" '‚ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒƒ»¿∆»…«
:¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â .ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿«»≈«ƒ»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÈÙÏe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ê"Î ‡"È :BÓÈÒƒ»¿∆»…∆»ƒ¿ƒ

¯Ó ÈepL ‰È‰È ,¯BL ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰LC¯‡‰ ‰‡ ∆»»«»≈«¿««ƒ¿∆ƒ«¿≈»…∆
,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓ d˙B‡ Ú¯‚Ï Èe‡¯Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»ƒ¿…«»ƒ»…∆»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ¯OÚ :ÈM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿»…∆«≈ƒ∆∆«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ‰È‰È ÔÎÂ .Ê"ÎÈ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿≈ƒ¿∆ƒ«¿≈»…«
,ÈÓB¯„ ‰È‰ Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ -¬»»¬»ƒ¿ƒ∆…««»≈«»»¿ƒ
‰¯OÚ ‡e‰L ,‰‡¯n‰ ÈepL ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡»̄¿ƒ»»ƒ««¿∆∆¬»»
,˙BÏÚÓ Úa¯‡ :ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ≈≈¿»…««≈ƒ«¿««¬
Á¯i‰ ‰È‰L ÈÙÏe .‚"„ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe¿»¬»ƒƒ»¿ƒ∆»»«»≈«
ÔÓ ÁwÏ Èe‡¯ ,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬ƒ««»ƒ«ƒ
,Á¯i‰ ÏbÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿««»≈«
˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ :BÊ ˙ÚÏ Á¯i‰ ÏbÚÓ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿«¿««»≈«¿≈«¬»««¿≈∆

.˙BiLa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ

תֿב.Ú˘Ï‰צ"ל30) ובכת"י א' בכת"י וכן זו,

.ãéÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe¿ƒ∆…««»≈«¿ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ
ÏÚ ÏbÚn‰ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,ÔË¯Ò L‡¯Â È„b L‡¯ ÔÈa≈…¿ƒ¿…«¿»»¿ƒ««¿»«
‰¯OÚ ˙Á‡ :ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÈM‰ C¯‡‰»…∆«≈ƒ≈≈¿»…∆«¿ƒƒ««∆¿≈
.Á"Î ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿∆¿ƒ¬»ƒƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,¯BL ÏfÓa ‰f‰ C¯‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»…∆«∆¿««»¿ƒ«
˙BÏÚÓ ÈzL ‡e‰L ,B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¬
LÏL :ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰BÓLe¿»»»¬»ƒ¿≈≈¿»…∆»¿ƒƒ¿
‚"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»
ÈL eÁ˜ÏÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ Ïˆ‡ e¯ÊÁÂ .Â"Ó¿»«¿≈∆»…«»ƒ¿»«¿¿≈

ÈzL :‡e‰Â ,‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡ˆÈÂ ,ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»»¿«…««¿ƒ»¿¿≈
·Á¯‰ ‰È‰L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ∆»»»…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó epnÓ Ú¯‚Ï Èe‡¯ ,ÈÓB¯c¿ƒ»ƒ¿…«ƒ∆¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :EÏ ¯‡MÈ ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ»≈¿««∆¿≈«¬¿««»»
‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡È‰ BÊÂ .‡"È ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ»
˙L˜ Ú„˙Â ‰OÚz ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿««∆∆«∆«¬∆¿≈«∆∆
ÏÈÏ ÏÎa ,da LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«»«¬¿«»¬»ƒ≈»¿»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ˆ¯zL ‰i‡¿̄ƒ»∆ƒ¿∆¿»

.åèÌ‡L ,Ú„Â .da ÔÈ·z ,BÊ ˙L˜ ‡ˆzL ¯Á‡Â¿««∆≈≈∆∆»ƒ»¿«∆ƒ
Ê‡ - ˙BÁt B‡ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z31 ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»≈««¬»»

˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆∆∆
OÚ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰¯LÙ‡ È‡ - ˙BÏÚÓ ‰¯ »¿ƒ»»≈««¿«∆¿≈«¬ƒ∆¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÏ ÈeÏ‚ ‰È‰ÈÂ ‰‡¯È ‡lL32. ∆…≈»∆¿ƒ¿∆»¿»∆∆ƒ¿»≈

(31" וכן ‡Êבמקום קושטא, בדפוס הוא וכך "אי", צ"ל "
תימן. בקשת 32)בכת"י הנסיון. על מבוססים אלו גבולות

לשקוע. הירח ממהר פחות) או מעלות (תשע קטנה ראיה
(יתר  גדולה ראיה בקשת א"י. בכל שיראה איֿאפשר כן על
כן  על שוקע. שהירח עד ניכר זמן עובר מעלות) י"ד על

בא"י ˘Ï‡איֿאפשר הראיה (חשבונות א"י. בכל יראה
מעלות, לב' בקירוב הוא שלה שהרוחב ירושלים, על בנויים
עי' ודרומה. צפונה מעלות ג' במרחק סביבה המקומות ועל

הי"ז). פי"א, למעלה

.æè˙È¯ÈOÚ ‰ÏÚÓ ˙lÁzÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»¬ƒƒ
‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯Úz - ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÏÚÓ ÛBÒ „Ú««¬»«¿«∆¿≈«¬…∆∆»¿ƒ»
ÔÓ ‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„˙Â ,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ Ï‡∆»…∆»ƒ¿≈«ƒ≈»∆…≈»∆ƒ

‰i‡¯‰ Èv˜ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ;BÏ LiL ÔÈvw‰33. «ƒƒ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

אקלימיים 33) בתנאים הראיה אפשרות קובעים גורמים שני
תלוי  שממנה הראיה, קשת (1 פי"ח): לקמן (עי' נוחים
האורך  (2 שקיעתו, עד לעין גלוי שהירח הזמן שיעור
תלוי  שממנו השמש, לבין הירח בין המרחק כלומר הראשון,
התרחק  שהירח במידה בה הירח. של המואר החלק גודל
יותר. גדול שבו המואר החלק במידה בה השמש, מן יותר
מוכרח  במידה בה יותר, קטנה הראיה שקשת במידה בה
ובה  הירח. שיראה כדי יותר, גדול להיות הראשון האורך
הראיה  קשת מוכרחה יותר, קטן הראשון שהאורך במידה
אפשר  גדול, הירח של המואר החלק אם יותר. גדולה להיות
רב  זמן נשאר הוא אם לשקוע. ממהר הוא אפילו לראותו
המואר  כשהחלק אפילו לראותו אפשר השקיעה, עד גלוי
קיצי  בנויים זה על קטן. הראשון האורך כלומר קטן,

הראיה. (גבולות)

.æé‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡ ?‰i‡¯‰ Èv˜ Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈ƒ≈»¿ƒ»ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»
¯˙iÓ34B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ ÚLz ÏÚ ƒ»≈«≈««¬«∆∆«¬

‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ÏÚ ¯˙È»≈«∆∆¿ƒ¿∆»…∆»ƒ¿∆¿≈
‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ35˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ; «¬≈««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆ƒ¿∆»…∆»ƒ∆…≈»∆

כ',34) י"ט, י"ח, בהלכות גם וכן "מותר", - קושטא בדפוס
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ycegd yeciw zekld - mipnf xtq - hay b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יכול 35)כ"א. המינימום, על במעט עולה הראיה כשקשת
המקסימום. מן מעט פחות להיות הראשון האורך

.çé„Ú ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«∆∆«¬«
‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÛBÒ««∆¿≈«¬»≈«««∆¿≈¿ƒ¿∆
È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰»…∆»ƒ¿≈∆¿≈«¬≈««
C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»…∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆…≈»∆

.èé„Ú ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«««∆¿≈«
,‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÛBÒ¿≈∆¿≈«¬»≈«¿≈∆¿≈
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»…∆»ƒ««∆¿≈«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.ë‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿≈∆¿≈
LÏL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿≈«¬»≈«¿
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ∆∆«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.àë‰È‰z Ì‡Â36‰¯OÚ LÏL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿∆¿≈
Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬««¿«∆¿≈»≈««¿«

˙BÏÚÓ ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ37¯˙BÈ B‡ ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ≈««¬≈
‰È‰È B‡ ‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ -««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆
.ÔÈvw‰ ÛBÒ Ô‡k „ÚÂ .‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆¿«»«ƒƒ

וכן 36) הראיה, קשת וצ"ל "קשת", המילה חסרה כאן
תימן. של 37)בכת"י ראשון שבאורך רבינו, כתב כאן

"ובוודאי  כתב ה"ג ולמעלה יראה, ודאי - מעלות תשע
מעלות תשע על מדובר שם שיראה". ,·˘ÂÂ‰שאיֿאפשר

עם  מעלות תשע גם כולל וזה מעלות", "תשע כתוב וכאן
מדובר  שם ועוד, בהם. מדקדק רבינו שאין חלקים, מספר
אבל  אפשר", "אי נאמר זה על ישראל", ארץ "בכל ראיה על

" שיראה כוונתו אין אולם יראה", "ודאי כתוב ארץ ·ÏÎכאן
ישראל".

.áëÈÏÈÏ ÏL ‰i‡¯‰ ˙L˜a ÔBa˙‰Ï e‡a ?„ˆÈk38 ≈«»¿ƒ¿≈¿∆∆»¿ƒ»∆≈≈
eÏ ‡ˆÈ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»≈≈»
„Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :‰i‡¯‰ ˙L˜ ÔBaLÁa¿∆¿∆∆»¿ƒ»««∆¿≈«¬¿««

zÚ„iL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ39˙L˜ ‰˙È‰L ÈÙÏe . »»¬»ƒ¿∆»«¿»¿ƒ∆»¿»∆∆
Ï‡ d˙B‡ eÎ¯Ú ,‰¯OÚ Úa¯‡ „Ú ¯OÚ ÔÈa ‰i‡¯‰»¿ƒ»≈∆∆««¿«∆¿≈»«¿»∆

zÚ„È ¯·Îe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰40,‰Ê ÏÈÏa ‰f‰ C¯‡‰L »…∆»ƒ¿»»«¿»∆»…∆«∆¿≈∆
ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ -««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»»≈«««∆¿≈«¬
Ú„eÈ - ‰¯OÚ [˙Á‡] ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ»≈«««∆¿≈ƒ»«
ÔÎÂ .˙B·eˆw‰ ÔÈvw‰ ÈÙÏ ‰Ê ÏÈÏa ‰‡¯È È‡ceL∆««≈»∆¿≈∆¿ƒ«ƒƒ«¿¿≈

dlL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÌÚ ˙L˜Â ˙L˜ ÏÎa ¯ÚLz41. ¿«≈¿»∆∆»∆∆ƒ»…∆»ƒ∆»

ועוד.38) ה"ד פט"ז ה"ח; פט"ו השווה "ליל", צ"ל

הי"ד.39) למעלה הי"ג.40)עי' למעלה צ"ל 41)עי'
תימן. ובכת"י קושטא בדפוס הוא וכך עשרה, אחת

.âë˙BBaLÁ ‰nk el‡‰ ÌÈOÚn‰ ÔÓ ˙È‡¯ ¯·Îe¿»»ƒ»ƒ««¬ƒ»≈«»∆¿
eÚ‚iL ¯Á‡ ,ÔÈÚe¯‚ ‰nÎÂ ˙BÙÒBz ‰nÎÂ ,Ba LÈ≈¿«»»¿«»≈ƒ««∆»«¿
ÌBaLÁa ÔÈ‡L ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯c e‡ˆÓ‰L „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆≈¿∆¿»
LÈ ˙BÏB„b ˙Bl˜Ï˜Ú Á¯i‰L .ÏB„b ˜ÓÚ…∆»∆«»≈«¬«¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÂÈ˙BÏbÚÓa42Ú„È LÓL : ¿«¿¿»¿ƒ»»¿¬»ƒ∆∆»«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B‡B·Ó Ú„È ‡Ï Á¯È ,B‡B·Ó43: ¿»≈«…»«¿¿»¿¬»ƒ

BÓk ;‰¯ˆ˜a ‡a ÌÈÓÚt ,‰k¯‡a ‡a ÌÈÓÚt¿»ƒ»«¬À»¿»ƒ»ƒ¿»»¿
ÌÈÓÚÙe ÛÈÒBz ÌÈÓÚtL ,el‡ ˙BBaLÁÓ ‰‡¯zL∆ƒ¿∆≈∆¿≈∆¿»ƒƒ¿»ƒ

‡¯‰ ˙L˜ ‡‰zL „Ú ,Ú¯‚z˙L˜ ‰È‰z ÌÈÓÚÙe ,‰i ƒ¿««∆¿≈∆∆»¿ƒ»¿»ƒƒ¿∆∆∆
.e¯‡aL BÓk ,‰¯ˆ˜ ÌÈÓÚÙe ‰k¯‡ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¬À»¿»ƒ¿»»¿∆≈«¿

א.42) כה, השנה ראש יוחנן שם.43)רבי גמליאל, רבן

.ãëÌÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe ,˙BBaLÁ‰ el‡ Ïk ÌÚËÂ¿««»≈«∆¿ƒ¿≈»ƒƒ
¯·c Ïk Ú„B C‡È‰Â ,ÔÈÚ¯Bb ‰Ó ÈtÓe ‰Ê ÔÈÓƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈««»»»
- ¯·„Â ¯·c Ïk ÏÚ ‰È‡¯‰Â ,ÌÈ¯·c‰ el‡Ó ¯·„Â¿»»≈≈«¿»ƒ¿»¿»»«»»»¿»»

˙BÙe˜z‰ ˙ÓÎÁ ‡È‰44˙Bi¯ËÓÈb‰Â45da e¯aÁL , ƒ»¿««¿¿«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»
„Èa ÂLÎÚ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ì‰Â ,‰a¯‰ ÌÈ¯ÙÒ ÔÂÈ ÈÓÎÁ«¿≈»»¿»ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ«¿»¿«
eÈ‰L ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ e¯aÁL ÌÈ¯Ùq‰ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¬»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈∆»

¯Î˘OÈ ÈaÓ ÌÈ‡È·p‰ ÈÓÈa46.eÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï , ƒ≈«¿ƒƒƒ¿≈ƒ»»…ƒƒ≈≈
ÔÈ‡L ,Ì‰ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»≈«¿»ƒƒ¿»¿≈∆≈
ÔÈ‡ - Ì‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÈÙc Ì‰a»∆…ƒ¿ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈«¬≈∆≈
ÔÈa ÌÈ‡È· Ì˙B‡ e¯aÁL ÔÈa ,¯aÁÓÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈

˙Bn‡‰ Ì˙B‡ e¯aÁL47,BÓÚË ‰lb˙pL ¯·c ÏkL ; ∆ƒ¿»»À∆»»»∆ƒ¿«»«¿
ÔÈÎÓBÒ e‡ ,ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L ˙BÈ‡¯a B˙zÓ‡ ‰Ú„BÂ¿¿»¬ƒ»ƒ¿»∆≈»∆…ƒ»¿ƒ
‰È‡¯‰ ÏÚ B„nlL B‡ B¯Ó‡L LÈ‡‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ∆¬»∆ƒ¿«»¿»»

.Ú„BpL ÌÚh‰Â ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿«««∆«

לכתוב 46)הנדסה.45)אסטרונומיה.44) הכוונה
את  לב). יב, (דה"א, לעתים" בינה יודעי יששכר "ומבני
בראשית  עי' העיבור. לחשבון חז"ל דרשו "לעתים", המילה

שם. לפסוק רד"ק ועי' עב. פרשה האמת 47)רבה "ושמע
פרקים'). ל'שמונה ההקדמה (מתוך שאמרה" ממי

ה'תשע"ו  שבט י"ג ש"ק יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ דין בית

.àÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL ¯LÙ‡Â ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡¯È Á¯i‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ,‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
·¯ÚÓ Áe¯ „‚k dB·b ¯‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈ·LBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯È ‡Ï Á¯i‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»
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„‚ ‰È‰ elÙ‡¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
ÔÎÂ ;¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dB·b»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡¯È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.¯˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈

גיא.2) שאיננו

.á‰‡¯È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡¯iM ‰nÓ ¯˙BÈ Á¯i‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a¯‰ CÊ ¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È - Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜·‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯˙BÈ ¯‰Ëa ÚÈ˜¯‰ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a ·¯Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Á¯i‰ ‰‡¯ÈÂ ,˜·‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.âÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È - ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ C¯ÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dB·b ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;¯˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a¯‰ ÔÈk¯‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C¯‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Á¯i‰ ‰‡¯È - ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.ãel‡ ÌÈ¯·„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡¯‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡¯ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡¯iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿
,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„B·e ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dB·b ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a¯‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«
ÌÈ·Ú ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ

.ÔÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.äÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡·e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡¯‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡¯‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰Â ,ÌÈ·Ú e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ e¯aÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡¯ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי

.åL‡¯ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ CkL ¯Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ

- ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆
¯Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯aÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
¯LÙ‡ ÔB¯Á‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰ML5Ù‰Â ˜BÁO ¯·c EÏ ÔÈ‡Â ,¯˙BÈ „Ò ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
.‰fÓƒ∆

שעות 5) י"ב יום, כ"ט הוא למולד מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג

.æ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰f‰ ¯·c‰L ¯Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ ·B¯˜ ¯·c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú¯‡È ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,‰a¯‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa¯ ÌÈ·Ú‰Â C¯‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck ¯Á‡ ‰‡¯ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡¯È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡¯iL BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ‰‡¯È ‡Ï Ì‰a ‰‡¯iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.çLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea¯ ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - L„Á ¯Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ¯ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈ·MÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ6¯aÚÓ L„Á ÔÈÚ·B˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ·˜a ,¯ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ

B‡ ‡ÏÓ ¯Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡¯‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈
.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡¯iL BÓk ,¯ÒÁ ¯Á‡ ¯ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿

האמצעי.6) החשבון לפי ולא הראייה חשבונות לפי
"מקודש".7) אומרים אין

.èÁ¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L ,ÌBaLÁa ÌÏBÚÏ ÔÈek˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ≈»∆«»≈«
‰‡¯iL ‡Ï ,B¯eaÚ ÏÈÏa B‡ BpÓÊa ‰‡¯È - ‡a‰ L„Áa«…∆«»≈»∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆≈»∆
˙BBaLÁ·e .ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊ Ì„…̃∆¿«∆≈¿»¿∆¿ƒ¿∆¿
¯LÙ‡ È˙Ó Ú„˙Â EÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL el‡‰ ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈∆≈«¿ƒ¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÏÚÂ ,‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ È˙Óe ‰‡¯iL∆≈»∆»«∆¿»∆…≈»∆¿«∆¿ƒ
¯Á‡ ¯ÒÁ L„Á ÔÈOBÚ B‡ ,L„Á ¯Á‡ L„Á ÔÈ¯aÚÓe¿«¿ƒ…∆««…∆ƒ…∆»≈««
ÌÈL„Á ‰Úa¯‡Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .¯ÒÁ L„Á…∆»≈¿»≈¬ƒ≈«¿»»√»ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,‰La ÔÈ¯aÚÓ‰«¿À»ƒ¿»»¿…ƒƒ«¿»√»ƒ

ÔÈ¯aÚÓ‰8ÈÙÏ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Á ¯eaÚÏ Ì‚Â . «¿À»ƒ¿«¿ƒ√»ƒ≈∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÔBaLÁ9e¯Ó‡L BÓk ,L„Á‰ ¯eaÚ ˙cÚÒ ÔÈOBÚ , ∆¿ƒ¿À«ƒ«…∆¿∆»«¿

.ÈLÈÏL ˜¯Ùa¿∆∆¿ƒƒ

פי 8) על קבעו או הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
פי  על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות
מעוברים  חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון
חדשים  שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה (בשנה
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שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה 9)מעוברים רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל דין בית שציפו

.éÔÈc ˙ÈaL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡¯Óba ‡ˆÓzL ÏÎÂ¿…∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆≈ƒ
¯·c‰L ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓe ,ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿ƒƒ∆ƒƒ«∆«»»
‰Ê ÔÎÂ ,¯aÚÏ B‡ ¯qÁÏ Ì„Èa ˙eL¯‰Â Ì‰Ï ¯eÒÓ»»∆¿»¿¿»»¿«≈¿«≈¿≈∆
Ïk‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰La ÌÈL„Á ‰ÚLz ¯qÁL∆ƒ≈ƒ¿»√»ƒ¿»»¿…«≈»∆«…
L„Á‰ ‰‡¯ ‡lL ÔÓÊa ,Èea ‡e‰ ‰Ê ¯wÚ ÏÚ«ƒ»∆»ƒ¿«∆…ƒ¿»«…∆

BpÓÊa10. ƒ¿«

שלושים.10) ליל

.àéL„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ∆«…∆
C¯ˆÏ11ÈÙÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Áa ‡e‰ - ¿…∆»√»ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ

Ì‰Ï LÈÂ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ÔÈOBÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿ƒ∆»»≈¿∆»»≈¿≈»∆
‡e‰ ‰Êa - ¯qÁÏ B‡ L„Á ¯Á‡ L„Á ¯aÚÏ¿«≈…∆««…∆¿«≈»∆
;BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,C¯ˆÏ ÔÈ¯aÚnL∆¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»«»≈«ƒ¿«

‡l‡12B˙BÈ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ˙Úa ∆»¿≈∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆¿ƒ«¡
.ÌÏBÚÏ ÔÈLc˜Ó - LÓM‰ ÌÚ ıa˜˙pL ¯Á‡ ‰‡¯ƒ¿∆««∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿»

רצופים.11) יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע ֿ 12)כדי
אבל.

.áé,ÔÈc ˙Èa ÌL LiL ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»¬»ƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ
ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈ·w‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»

.el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.âé,˙B‡i¯ËÓÈb‰Â ˙BÙe˜z‰ ÔBaLÁ È¯ÙÒa ¯‡a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆¿«¿¿«ƒ«¿ƒ»
˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯È - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L∆ƒ≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»¿ƒ

d„‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰13; »»∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»
¯LÙ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È ‡lL ,ÔBaLÁ‰ ÔzÈ Ì‡Â¿ƒƒ≈«∆¿∆…≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ˙B¯Á‡ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL∆≈»∆ƒ¿ƒ¬≈∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈
‰È„Óa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .dc‚k ˙BeÎÓe¿À»¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆«»≈«ƒ¿ƒ»
‡lL ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»»∆…
Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯LÙ‡ ‡l‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»∆¿»∆ƒ¿»«»≈«

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈

(13 ֿ ארץ למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב באותו
האורך  גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ישראל
יראה  שאם מכאן לשמש). הירח שבין (המרחק הראשון
ארץ  למערב שהן המדינות בכל יראה בארץֿישראל, הירח

ישראל.

.ãéÌÈ¯‰‰ L‡¯a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡14‰È„na ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ«¿ƒ»
‡lL Úe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙È·¯Ún‰««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈¿»«∆…

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.åèÚe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿»«
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆≈¿ƒ¿«∆∆

dc‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ15Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»¿ƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

‡lL ¯LÙ‡Â ˙BiÁ¯ÊÓ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL ¯LÙ‡ -∆¿»∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿»∆…
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ ‡È‰L ‰È„Óa ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .‰‡¯È≈»∆¿ƒ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆∆
ı¯‡a ‰‡¯pL Úe„Èa - dc‚k ˙eÎÓe Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À∆∆¿∆¿»¿»«∆ƒ¿»¿∆∆
‰Êa ÔÈ‡ - ˙ÈÁ¯Ên‰ ‰È„na ‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈»∆

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ‡l‡ ,‰È‡¿̄»»∆»∆¿»∆≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

לשקוע.15) השמש מקדימה שם כי

.æè·¯ÚÓaL ˙BÈ„n‰ eÈ‰Lk - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿«¬»
˙BeÎÓ Á¯ÊÓaLÂ16ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰L ÔB‚k , ¿∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»ƒ¿»»

Ï·‡ ;˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ«¬«»≈¿ƒ«¬¬»
ÌÈËtLÓ - ˙BÁt B‡ ‰fÓ ¯˙BÈ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ

Ô‰Ï LÈ ÌÈ¯Á‡17ı¯‡ „‚k ˙BeÎÓ ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈ƒ≈»∆∆¬≈≈»¿À»¿∆∆∆∆
,·¯ÚÓe Á¯ÊÓ È¯Úa e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„e .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»ƒ≈∆≈«¿¿»≈ƒ¿»«¬»
‰¯Bz ÏÈc‚‰Ï ,‰i‡¯‰ ÈËtLÓ Ïk „Èb‰Ï ‡l‡ ÔÈ‡≈»∆»¿«ƒ»ƒ¿¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ»
·¯ÚÓ Èa B‡ Á¯ÊÓ Èa eÈ‰iL ‡Ï ,d¯Èc‡‰Ïe¿«¿ƒ»…∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿≈«¬»
‡l‡ ,ÌeÏk Ì‰Ï ÏÈÚBz B‡ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿ƒ««»≈«ƒ»∆¿∆»
ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa Lec˜ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ∆»«ƒ≈ƒ∆¿∆∆

.ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הגיאוגרפי.16) ובשקיעה.17)ברוחב בזריחה

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העדים.1) וחקירות הירח של נטיותיו

.àÔÈ˜„Ba eÈ‰L ÌÈ¯·c ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»¿ƒ
Á¯i‰ ‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»«»≈«

?‰ËB2.‰Ê ¯·c ÔBaLÁ C¯c ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa ¯Lk - ∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»∆
‡Â.ÏÏk ‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»¿»

.‰lÁz ˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï - ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»¿ƒ»

ב.2) כג, השנה ראש עי' לדרום, או לצפון

.ádaL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙¯·BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙¯·BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ
Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,·¯Ún‰ ÈˆÁÏ Á¯Ên‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי'

.âÂw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
- ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡¯ - dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…̄««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
- ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB¯„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ -ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.ãËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡¯Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á¯˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ÔË¯Ò L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÔË¯Ò L‡…̄«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔBÙv‰ Áe¯Ï¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
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ycegdקפ yeciw zekld - mipnf xtq - hay b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .·e¯˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡¯ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
Áe¯ „‚k ˜Á¯˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡¯Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ È„b L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡¯ „Ú ,ÌB¯c»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÌB¯c Áe¯Ï ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡¯ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.ä·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««
,el‡ ÌÈL‡¯ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa Á¯Ê˙Â ,ÌB¯„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,·¯ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â Á¯ÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

·eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי.4) בסיבוב השמש עם (אביב)5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.å˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

·¯Â6ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.·e¯˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.æ˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈ¯eÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬
Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ .˙BÏÚÓ Úa¯‡ Ì˙iË -¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰¯OÚ ˙Á‡ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰¯OÚ ‰BÓL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ

.‰ÏÚÓ«¬»

.çÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Á¯i·e8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË - ÌÈ¯OÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ C¯c.˙B¯OÚ‰ ÌÚ Ô‰L ∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי"ג, ה"ז.8)למעלה פט"ו, למעלה

.è„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
·Á¯a ÌeÚ„B‰L C¯„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z - ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Á¯i‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ

B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«
‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ¯‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי"ג.9) פט"ז, (מזל 10)למעלה מעלות בק"פ כי
המשווה. מקו נטיה כל אין מאזנים)

.é‰ËB Á¯i‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌB¯c „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z - ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ
ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe¯ ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»

ÌB¯„Ï B‡11Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«
Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ

B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿
ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»
Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓB¯c „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,·¯‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי.12)עי' הירח מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי המספרים, את
נטיית  על מראה הירח ורוחב המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח המעט Ì‰È˘Óצ"ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚ¯Â"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים

.àéÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Á¯i‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡¯‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È ¯·Îe15ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL16·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ

˜BÁ¯ Á¯i‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ¯‡MÈ - ·¯‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»
Ùˆ Áe¯Ï ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ;ÔB ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»

‰È‰ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ‡e‰L ,·¯‰ ÔÈn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿»»«∆¿∆∆¿≈«¬»»
ÈÙÏ ,˜ec˜„ ‡Ïa ·e¯˜a - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÎÂ .ÈBÙ¿̂ƒ¿»∆¿∆¿≈¿…ƒ¿¿ƒ

‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L18. ∆≈ƒ»¿ƒ»

הי"ג.15) פי"ז, למעלה י"ח 16)עי' כי בדיוק, ולא
למעלה  עי' שור, ממזל מעלות בכ' הנטייה עולה מעלות

הרמב"ם 17)ה"ז. אין חלקים. ונ"ג מעלות שלוש בעצם
זו. הלכה בסוף זאת מבאר שהוא כפי אלא 18)מדקדק,

היה ÏÈÁ˙Î˙מועיל להיכן לשאלה: תשובה למתן חשבון
ה"א. ועי' נוטה, הירח

.áéÏ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ BÊ È‡ ƒƒ¿∆≈«¿≈«≈»»
Âw‰ ÏÚÓ B˜Á¯Ó Ú„˙Â ·LÁz - ‰ËB Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«∆«¿…¿≈«∆¿»≈«««
epnÓ ·B¯˜ B‡ ,‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‰È‰È Ì‡ :‰ÂM‰«»∆ƒƒ¿∆««««»∆»ƒ∆

ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLa19‰‡¯È - ƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
·¯ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ20˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â , ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆
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(19 ֿ בלתי בחשבון רב ערך אין מעלות שלוש או לשתים
זה. המשווה,20)מדויק קו על הירח השקיעה בשעת אם

במרחק  נע הירח אם במערב. בדיוק שוקע אותו רואים הרי
שקיעתו  גם הרי לדרום, או לצפון המשווה, קו מן מסויים

המשווה. קו מן במרחק תהיה

.âéÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»≈««««»∆ƒ¿»»
‰‡¯˙Â ,BBÙˆ ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È -≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆
ÌB¯c „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB B˙ÓÈ‚t¿ƒ»»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿

.ÌÏBÚ‰»»

.ãé- ÌÏBÚ‰ ÌB¯„Ï ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈««««»∆ƒ¿»»
B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â ,BÓB¯c ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆¿ƒ»
·¯ ÈÙÏe .ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿»»¿ƒ…

‰iËp‰ ·¯ ÈÙÏe ,˜Á¯n‰21. «∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

לצד 21) יותר, גדול המשווה קו מן שהמרחק במידה בה
החלק  נטיית יותר גדולה במידה בה דרום, לצד או צפון

צפון. לצד או דרום לצד המזרח מן הפגום

.åè‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡L - ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
?dB·‚22‰i‡¯‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê ¯·„Â23ÔÓÊaL : »«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«

‡e‰ el‡k Á¯i‰ ‰‡¯È - ‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ
dB·b ‰‡¯È - ‰k¯‡ ‰È‰zL ÔÓÊ·e ,ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯»̃ƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«
ÏÚÓ B‰·‚ ÈÙÏ ,‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯‡ ÈÙÏe .ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯a ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

ב.22) כג, השנה ראש הי"ד.23)עי' פי"ז, למעלה עי'

.æèÌ‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ˙BBaLÁ e¯‡a È¯‰¬≈≈«¿∆¿»«¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆
Ïk‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á·e ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»¿ƒ»«¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«…
‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ ÈÎ¯cÓ C¯c e¯qÁÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÈ·ÓÏ Úe„È»«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿∆∆ƒ«¿≈«»¿…
ÏÚÓ eL¯c .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒa ‰È¯Á‡ Lw·Ï eËËBLÈ¿¿¿«≈«¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈«

Ó ˙Á‡ ,e‡¯˜e '‰ ¯ÙÒ‰¯cÚ ‡Ï ‰p‰24. ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

הענין 24) מסתיים ר"מ רומי ובדפוס קושטא בדפוס
דסייען. רחמנא בריך במילים:

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

˙Ú ÏÎa ÌM‰ ÈÙÏ ˜ÚˆÏ :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿…ƒ¿≈«≈¿»≈
.¯eav‰ ÏÚ ‡B·z ‡lL ‰ÏB„‚ ‰¯»̂»¿»∆…»««ƒ

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
זה 1) ואי מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר

וסוף  תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר
מצות  אחר לנמשך כללי ביאור שהוא מה בו נתבאר דבר

שם. כמבואר צרה בעת לזעוק והוא התורה,

.à˜ÚÊÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙B¯ˆBˆÁa ÚÈ¯‰Ïe3 ƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ¿…¿»ƒ««¬¿
¯v‰ ÏÚ :¯Ó‡pL .¯eav‰ ÏÚ ‡B·zL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ«»»»∆»««ƒ∆∆¡««««
¯·c Ïk :¯ÓBÏk .˙¯ˆˆÁa Ì˙Ú¯‰Â - ÌÎ˙‡ ¯¯v‰«…≈∆¿∆«¬≈…∆«¬…¿…¿«»»»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰a¯‡Â ¯·„Â ˙¯va ÔB‚k ,ÌÎÏ ¯ˆiL4, ∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆
eÚÈ¯‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ5. «¬¬≈∆¿»ƒ

רם.2) בקול מעשת 3)להתפלל עשויות היו החצוצרות
ה"ה). המקדש כלי מהל' (פ"ג כסף ב'ספרי'4)של

ואשה  וירקון, שדפון, אומר... עקיבא "רבי ט: י, לבמדבר
על  תלמודֿלומר מנין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה
הציבור  על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר

בחצוצרות". והרעותם (או"ח 5)- אברהם' ה'מגן וכתב
לתקוע  נוהגין אנו אין למה תמה, "ואני תקעו): סי' תחילת
מכלֿמקום  בבבל, ציבור תענית שאין ואףֿעלֿפי צרה, בעת
עמדו  [וכבר תענית?" בלא לתקוע מדאורייתא מצוה הלא
הגר  מארץ (הצופה לראשֿהשנה בדרשתו הרמב"ן זה על
הוא  בתענית בצרפת תוקעין שאין שמה וכתב וב'), א' שנה
בבבל" ציבור תענית "אין שאמרו שמה סבורים שהם מפני

ולתקיעות]. לתפילה אפילו היינו -

.á‡B·zL ÔÓÊaL .‡e‰ ‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ«¿≈«¿»∆ƒ¿«∆»
ÏÏ‚aL Ïk‰ eÚ„È ,eÚÈ¯ÈÂ ‰ÈÏÚ e˜ÚÊÈÂ ‰¯»̂»¿ƒ¿¬»∆»¿»ƒ≈¿«…∆ƒ¿«
eh‰ ÌÎÈ˙BBÚ :·e˙kk .Ô‰Ï Ú¯e‰ ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓ«¬≈∆»»ƒ«»∆«»¬≈∆ƒ

.Ì‰ÈÏÚÓ ‰¯v‰ ¯ÈÒ‰Ï Ì¯‚iL ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆∆ƒ¿…¿»ƒ«»»≈¬≈∆

.â¯·c :e¯Ó‡È ‡l‡ ,eÚÈ¯È ‡ÏÂ e˜ÚÊÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…ƒ¿¬¿…»ƒ∆»…¿»»
- ˙È¯˜ ‰¯˜ BÊ ‰¯ˆÂ ,eÏ Ú¯‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nÓ ‰Ê∆ƒƒ¿«»»≈«»¿»»ƒ¿…ƒ¿≈
˜·c‰Ï Ì‰Ï ˙Ó¯B‚Â ,˙ei¯ÊÎ‡ C¯c BÊ È¯‰¬≈∆∆«¿¿ƒ¿∆∆»∆¿ƒ»≈
‡e‰ .˙B¯Á‡ ˙B¯ˆ ‰¯v‰ ÛÈÒB˙Â .ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓa¿«¬≈∆»»ƒ¿ƒ«»»»¬≈

:‰¯Bza ·e˙kLÈ‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È¯˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â ∆»«»«¬«¿∆ƒƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
È„k ‰¯ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È·‡Lk :¯ÓBÏk .È¯˜ ˙ÓÁa ÌÎnÚƒ»∆«¬«∆ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆»»¿≈
˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒB‡ ,È¯˜ ‡È‰L e¯Ó‡z Ì‡ ,e·eLzL∆»ƒ…¿∆ƒ∆ƒƒ»∆¬«

.È¯˜ B˙B‡∆ƒ

.ãÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6˙BpÚ˙‰Ï ,7‰¯ˆ Ïk ÏÚ8‡B·zL ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ

˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïa ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ

¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa10˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿
ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ¯‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ

:¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«
'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי נזכר לא שהרי חכמים.
יט.).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני.8) בפרק להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב.10)רביעי. כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני הוא שכינה, גילוי ששם המקדש בית

.ä,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê ¯·„a13‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMaÂÈ¯15ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ16.eÓÁ¯iL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»
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רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ"ב בה לעמוד יכולים הציבור

טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי  שקונים חנויות בעלי כשרואין השערים", להפקיע
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי חמישי
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב: למשניות, בפירושו והרמב"ם (רש"י).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני לשבת, סמוך עתה התענית

מכתבֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב, קדמון בכתבֿיד
(וכ"ה  וחמישי" ושני חמישי הסדר על "וכן הרמב"ם: של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי וה"ט). ה"ה פ"ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי, ולהתחיל לקבוע אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי כרבי ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי,
גם  שכתב, "בתחילה" ומלשון רוקח'). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.å‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈ·BË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûc¯p‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ

.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»

¯ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב: טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי

ה"א. פ"ח נדרים ב'ירושלמי' יט,18)מפורש שם משנה,
אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב, פ"ב להלן וראה א.

שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה
להשבר. קרובה ב.21)והיא כב, רבינו 22)תענית

תפלת  היינו יד.), (תענית ב'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
המשנה  בפירוש כתב וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
הכ"ד, שבת דהל' בפ"ב למעלה אבל שמתענין. יט.) (תענית
(כסףֿמשנה). שמתענים הביא לא הי"ב, שם ל' ובפרק
עליהם  "מתענין העתיק לא תקעו) סי' (או"ח ב'טור' ואמנם

שרי?"23)בשבת". מי בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע מותר וכי יוסי,24)(= כרבי

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט.) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי"ב שבת מהל' פ"ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.æB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰¯v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó - el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב.25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.çel‡ ˙BiÚz27˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓe30,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
¯Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31¯‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈

דתענית.27) פ"ב ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע

ה"ה). פ"ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי  עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י"ג בני
לנקבה  וט"ו לזכר מי"ח פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי' או"ח אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י עשור שביתת מהל' בפ"ב רבינו

א.30) יב, שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ"ג בתענית הפסיק 34)כרבי, שהרי

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק
'ירושלמי' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,

ה"ד). פ"א תענית

.è„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆

BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
¯ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ¯ Lw·Ïe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈

'eÎÂ "eÚ"36‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa ¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆
‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…

ÌÈ¯eÙe ‰kÁa37. «¬À»ƒ

כולן 35) "על שאמר כב:) (תענית יוסי רבי של כתנאֿקמא
עצמו  לסגף רשאי יחיד שם) שנזכרו הצרות כל (על
את  ה' "ויגוף טוֿטז: יב, בשמואלֿב מפורש וכן בתענית".
ויצום  הנער בעד האלקים את דוד ויבקש ויאנש. כו' הילד

בהגהותיו). (האדר"ת צום" "יחיד 36)דוד ב: יג, תענית
בשומע  - (=עננו) תענית של מתפלל תענית, עליו שקיבל

א.37)תפלה". י, שם,

.é,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
˙ÈÚz BÈ‡38˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk . ≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

.˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ¯ÁÓ :‰lÙz‰ ¯Á‡ ¯ÓB‡ ,‰ÁÓƒ¿»≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ
BaÏa ¯ÓB‚Â39‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆

ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈla ÏÎB‡40BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¿»…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ
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‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆
,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡««∆««ƒ∆≈»«¿»»«¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»

B„BÚaÓ41. ƒ¿

קבלה 38) בלי בתענית יושב (אם יתיב "ואי א: יד, שם,
דמליא  למפוחא דמיא שילא: בר רבה אמר מאי? מבערב),
האור  את הנפחין בו שנופחין למפוח דומה (הוא זיקא
- בחינם אכל שלא רוח, נתמלא זה אף ברוח, המתמלא
כתענית  הוא אבל וכלל, כלל תענית זה אין כלומר רש"י)",

יג). הלכה (להלן היה 39)שעות המגידֿמשנה, בנוסחת
אומר  התפילה, אחר או מנחה תפילת "כשיתפלל כתוב:
בשומע  היינו - כשיתפלל ופירשה: בלבו". וגומר עננו
שסיים  אחר - התפילה אחר או ר"ח), (וכפירוש תפילה
שכתב  ומה רגליו. שיעקור קודם רש"י) (וכפירוש תפילתו
והיינו  סו. סי' ויקהל בשאילתות גם הוא כן עננו", "אומר
אשב  למחר כי תעניתי, צום ביום עננו ה' "עננו שאומר
רא"ש  ועי' יג), סי' דתענית פ"א אשר"י (הגהות בתענית"

הספר. בסוף רבינו ותשובות ב.40)שם, יא, תענית
שלו.41) יום מבעוד

.àéÂÈÏÚ Ïa˜42˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ„·Ï· - ¯ÁÓÏ ˙BpÚ ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
CÏÓ ‰ÏÈl·e ,‰pÚ˙‰Â43ÈL ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï44Û‡ , ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ«

dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡ - B˙ÈÚ˙a ÔlL ÏÚ«∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÏÎB‡ ‰È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈
,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl· ‰˙BLÂ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«

ÏÏk ˙ÈÚz BÊ ÔÈ‡L45. ∆≈«¬ƒ¿»

שם.42) שני.44)התחרט.43)תענית, ביום גם כלומר,
שעות,45) תענית דין לו ויש תענית. קבלת בלא שצם מכיון

יג. בהלכה להלן המבואר

.áé‰‡B¯‰46¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯ ÌBÏÁ47È„k , »∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
¯BÚÈÂ ·eLiL48.‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»

"eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óe49ÏÎa ƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»
‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰lÙz¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆

˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,¯Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Ó ,˙aLa50. ¿«»ƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

ב.46) יב, אין 47)תענית הזה שבזמן אומרים, "יש 
בפתרון  בקיאין אנו שאין בשבת, חלום תענית להתענות
שנמצא  אומרים והעולם רע, ואיזה טוב איזה לידע חלומות
בשבת: מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים, בספרים
נעילה, בשעת הכיפורים יום או שנשרף, ספרֿתורה הרואה
שהחלומות  לי ונראה שנפלו, שיניו או ביתו קורות או
עליהם  גם רעים, שהם הרואה פרק ברכות במסכת שאמרו
רפח). סי' או"ח ערוך' ('שולחן בשבת" מתענין

(מגידֿמשנה).49)ויתעורר.48) גדולות' 'הלכות  כתבו כן
שמתענה 50) זה של תקנתו (מה תקנתיה "מאי שם: תענית,

(ישב  לתעניתא" תעניתא ליתיב בשבת)? חלום תענית
בשבת). שהתענה זה על ויכפר אחר, בתענית

.âé˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Ó51ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â , ƒ¿«∆»»»¿∆……«¿
ÌBi‰ ¯‡L52ÂÈˆÙÁa „e¯Ë ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ¿»«≈«¬≈∆»»»«¬»»

ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎ¯ˆa ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»»¿…»««¬«≈«
˙BÚL53ÌBi‰ ÔÓ e¯‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ , »¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«

˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ -54Ô‰a Ïlt˙Óe , ¬≈∆ƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆
˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ È¯‰L ."eÚ"¬≈∆¬≈ƒ≈»»««¬ƒ…∆¿
ÏÈÁ˙‰ Ck ¯Á‡Â ,‰˙LÂ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰««¬ƒ¿≈ƒ»«¿»»¿««»ƒ¿ƒ

˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ¯‡L ˙BpÚ˙‰Ï55. ¿ƒ¿«¿»«¬≈∆«¬ƒ»

ב.51) יא, א.52)שם, יב, קיבל 53)שם, לא כלומר,
טעם. לא טרדתו מפני אלא תענית, מן 54)עליו שנשארו

דרבי 55)היום. "מילתיה ה"א: פ"ח נדרים 'ירושלמי'
דדמך  ושמע בצור, הוה יונה רבי שעות, מתענין אמר יונה
(גבינה) גובנה דאכיל אףֿעלֿגב יוסי, דרבי בריה (נפטר)
יומא" ההוא כל צם - יום) באותו מים (ושתה מיא ושתה
חולקים  הראשונים וכל הראב"ד אבל לתענית). לו (ונחשב
יב.). (תענית בפירוש אומר שהבבלי שכיון וסוברים, עליו
על  חולק הוא הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
לפרש  הרמב"ם שדעת המגידֿמשנה וכתב ה'ירושלמי'.
שחושב  משעה היינו הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
עליו  שקעה שלא תענית "כל שאמרו: מה [והיינו להתענות.
שם) (תענית, חננאל רבינו וכגירסת תענית" אינו - החמה
שלא  והוא כו' לשעות מתענין דאמרת הא חסדא: רב "אמר
תענית  כל דאמר לטעמיה חסדא רב כו' הערב עד כלום טעם
כהראב"ד  ולא תענית". שמיה לאו - חמה עליו שקעה שלא
למעט  באה והראשונה נפרדות, מימרות שתי שהן שכתב,
עד  התענית עליו קיבל ואחרֿכך היום חצות לפני שאכל מי
בו  חזר שהרמב"ם ששמע מביא, בתשובה והרשב"א הערב].
לא  אם אלא עינוי אינו שעות "עינוי כך: ותיקן זה, מדין

כלום". יום באותו טעם

.ãéB˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙ÈÚ˙a Èe¯M‰ Ïk»«»¿«¬ƒ≈∆»»ƒ¿«∆«»»
ÏÚ ¯eav‰ ÌÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BÓBÏÁ ÏÚ B‡«¬≈∆»»ƒ¿«∆ƒ«ƒ«
Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì˙¯»̂»»¬≈∆…ƒ¿…ƒƒ¿«¿¿…»≈
,ÔB‡Â ‚‡Bc ‡l‡ ;·Ï ·BËÂ ÁÓO ‰È‰È ‡ÏÂ ,BL‡…̄¿…ƒ¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
ÏÚ ¯·b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«

ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ·¯57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י 60)כזית.59)'ירושלמי'

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח'). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ"ד (רבינו אחר יום לצום וחייב תעניתו

כאן). הראב"ד וכ"כ טז, הלכה

.åèÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



xyrnקפד zekld - mirxf xtq - hay 'f oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…
BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב. י, תענית
- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י). אתענה
הציבור  טורח מפני היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י

משם. שיצא מקום חומרי אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ"א תענית ('ירושלמי' בעצמם עידונים

.æèÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»

ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67¯Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«
- ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏË·e ‰¯Êb ÏÚ B‡ ,‰¯·ÚÂ ‰¯»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬

eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי אליעזר כרבי א. יט, תענית משנה,
בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב בתהלים, קלו מזמור

ברומו  יושב שהקדושֿברוךֿהוא "מפני הגדול הלל נקרא
קח.). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק עולם של

"נותן 67) בו: שכתוב ש"מתוך א. כו, ודף ב כה, תענית
(רש"י). השובע" על להאמר נראה בשר", לכל לחם

הציבור 68) על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים מדין נלמד
רק  נאמר זה שדין סובר הראב"ד אבל התענית. להשלים

יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים, בצרת
- התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה המבואר

הצרה. עברה אם אף אותו להשלים צריכים

.æé,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ˜„B·e ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙È¯ÁL ˙lÙz ¯Á‡Ó ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈ¯È‰ÊÓe ;˙B¯·Ú ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈ¯ÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈ¯ÙÓe ,˙B¯·ÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a69ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜70¯ÒeÓ :¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««

ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡È·pa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואףֿעלֿפי אביי. של מימרא ב. יב, תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
ג) ט, (נחמיה הפסוק שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ"ג
ורביעית  היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר "ויקראו
תענית  שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים מתוודים
כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב, בפ"ג להלן וראה כן. נוהגים

וזהו 70) שם). תענית אביי, של ומימרא ב. ל, מגילה משנה,
כגון: הצרות, מפני הציבור אותן שגוזרין בתעניות דוקא
כדי  וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר בצורת
בשאר  אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע העם שישובו
קורין  לאבותינו, שאירע מה על מתענים שאנו התעניות,
פרק  תפילה הלכות ברמב"ם ראה "ויחל", ובמנחה בשחרית

פענח'). ('צפנת הי"ח יג



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz hay b"iÎ'f -

ה'תשע"ו  שבט ז' ראשון יום

-mirxfxtq
xUrn zFkld¦§©£¥

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כמה 1) הם. מעושרין לומר ואין ספק הם ע"ה שפירות יבאר

וכיצד  עליו. מברכין ואם הדמאי, מן מפרישין מעשרות
חבירו  את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח אותו. מעשרין
על  ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל
משל  שני מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי.
אינו  והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי.

נאמן.

.à,˜Ècv‰ ÔBÚÓL ¯Á‡ ‰È‰L ,ÏB„b Ô‰k ÔÁBÈ ÈÓÈaƒ≈»»…≈»∆»»««ƒ¿««ƒ

e‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa e˜„·e ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÁÏL»¿≈ƒ«»»¿¿»¿ƒ¿»≈»¿
Ï·‡ ,d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ÌÈ¯È‰Ê Ïk‰L∆«…¿ƒƒƒ¿»¿»«¿ƒƒ»¬»
ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰ ÈÚ ¯OÚÓe ÈL ¯OÚÓe ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ»«≈»»∆
.Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓˆÚ ÏÚ ÔÈl˜Ó Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿ƒƒ««¿»¿…»«¿ƒƒ»
‡l‡ ˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ‡‰È ‡lL ,e¯Êb CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿∆…¿≈∆¡»««««¿∆»
ÔÈ‡Â ,˜ÙÒ Ô‰È˙B¯t - ı¯‡‰ ÈnÚ Ï·‡ ;ÌÈÓ‡ ÌÈL‡¬»ƒ∆¡»ƒ¬»«≈»»∆≈≈∆»≈¿≈

.È‡Ó„ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ ¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«¿À»ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿«

.á‡l‡ È‡Óc‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ì„‡ ‡‰È ‡lL ,eÈ˜˙‰Â¿ƒ¿ƒ∆…¿≈»»«¿ƒƒ«¿«∆»
,ÈL ¯OÚÓe ,‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈ƒ¿≈∆¬ƒ»«¬≈≈ƒ
Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÂÈÏÚa È¯‰L ,„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L∆≈»∆∆¿≈∆¬≈¿»»¿ƒ¬»
,È‡Óc‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ÈÚ ¯OÚÓe ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ«¿«»ƒ≈«¿ƒƒ«¿«
.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»≈¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»
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קפה xyrn zekld - mirxf xtq - hay 'g ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÈ‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :ÈÚÏ B‡ ÈÂlÏ ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈«≈ƒ∆»ƒ»≈¿»»∆≈
.˙B¯OÚÓ ÏËÂ ¯OÚÓ¿À»¿…««¿

.âÈ‡Óc‰ ÔÓ ÈÚ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒƒ«¿«
È¯ÙÓ BÈ‡Â ,ÌL BÏ ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ -¯eOÚ :¯ÓB‡Â .L »ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ¿≈ƒ

;ÈL ¯OÚÓ Úa˜Ï È„k .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‡k LiM ‰Ó«∆≈»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿…««¬≈≈ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÌB˜Óa - ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏLa ÈÚ ¯OÚnL∆«¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«¬≈≈ƒ

.Úe·M‰ ÈL ¯‡L ÏL∆¿»¿≈«»«

.ã¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒƒ«¿«¿««¬≈«¬≈
CÎÈÙÏ .˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÈL≈ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»≈¿ƒ»

.Ì¯Ú ‡e‰Lk LÈ¯Ù‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿∆»…

.ä˙Óe¯z È„k LÈ¯ÙÓ ?È‡Óc‰ ˙‡ ÔÈ¯OÚÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ∆«¿««¿ƒ¿≈¿«
„ˆa dÁÈpÓe ,Ïk‰ ÔÓ ‰‡nÓ „Á‡ ‡e‰L ,¯OÚÓ«¬≈∆∆»ƒ≈»ƒ«…«ƒ»¿«
.BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ ‰Ê :¯ÓB‡Â ,˙B¯t‰«≈¿≈∆«¬≈¿»«¬≈»
È¯‰ ¯OÚÓ ‡e‰L ÂÈÏÚ Èz¯Ó‡L ‰Ê :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â¿««»≈∆∆»«¿ƒ»»∆«¬≈¬≈
.BÏ CeÓq‰ ¯OÚn‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡e‰¿««¬≈«¿»««¬≈«»
LÈ¯Ù‰Ï È‡M¯ BÈ‡L .Ô‰kÏ d˙BÂ d˙B‡ ÏËBÂ¿≈»¿¿»«…≈∆≈««¿«¿ƒ
Ck ¯Á‡Â .‰lÁzÎÏ ¯OÚn‰ Ì„˜ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈…∆««¬≈¿«¿ƒ»¿««»

.ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¬≈≈ƒ

.å.È‡Ó„a ÔBL‡¯‰ Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ¯zÓeÀ»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ…∆»ƒƒ¿«
ÌBÙˆa el‡ ˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯ÓB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¬≈≈ƒ∆≈≈ƒ¿»
ÔÎÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÓB¯„a B‡ƒ¿»«¬≈¿À»««»¿≈
˙Óe¯z È„k ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ - ÌBzÁp‰ ÔÓ ¯kk Á˜Bl‰«≈«ƒ»ƒ««¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿«
Ô‡k LiM ‰nÓ ‰‡nÓ „Á‡ :¯ÓB‡Â ,‰lÁÂ ¯OÚÓ«¬≈¿«»¿≈∆»ƒ≈»ƒ«∆≈»
‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ ¯‡Le ,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«¬≈¿»«¬≈»¿∆
¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL∆»ƒƒ«¬≈»¿««¬≈««¿»
‰Êa LiL ‰‡nÓ „Á‡ ÏÚ ¯˙i‰Â ;BÏ CeÓq‰«»¿«»≈«∆»ƒ≈»∆≈»∆
B‡ dBÙˆa ÈL ¯OÚÓe ;‰lÁ ‡e‰ È¯‰ ÈzL¯Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ¬≈«»«¬≈≈ƒƒ¿»

.ÏÎB‡Â .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,dÓB¯„aƒ¿»«¬≈¿À»««»¿≈

.æBÈ‡ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡iL B¯·Á ˙‡ ÔÈÓÊn‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ∆¬≈∆…«∆¿¿≈
‰Ó :˙aL ·¯ÚÓ ¯ÓB‡ - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó«¬ƒ««««¿≈≈∆∆«»«
¯‡Le ,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ ¯ÁÓÏ LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»¬≈«¬≈¿»
˙Óe¯z ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
B‡ BBÙˆa ÈL ¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡L ÏÚ ¯OÚÓ«¬≈«¿»«»«¬≈≈ƒƒ¿
¯znL ÈtÓ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,BÓB¯„aƒ¿«¬≈¿À»««»ƒ¿≈∆À»
Èt ÏÚ Û‡ È‡Óc‰ ÏÚ el‡ ÌÈ‡z ˙B˙‰Ï Ì„‡Ï¿»»¿«¿¿»ƒ≈««¿«««ƒ
ÏÚ ‡l‡ ‰˙Ó BÈ‡ - È‡cÂa Ï·‡ .B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¬»«««≈«¿∆∆»«

.B˙eL¯aL ¯·c»»∆ƒ¿

.ç‡e‰Â B˙È·a Ï·Ë ÏL ÌÈ‡z ‰‡Ó BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈»¿≈ƒ∆∆∆¿≈¿
BÈ‡Â CLÁz ‡nL ‡¯È˙Óe ,‰„Oa B‡ L¯„n‰ ˙È·a¿≈«ƒ¿»«»∆ƒ¿»≈∆»∆¿«¿≈
„È˙Ú È‡L ÌÈ‡z ÈL :¯ÓB‡ - ˙aLa ¯OÚÏ ÏBÎÈ»¿«≈¿«»≈¿≈¿≈ƒ∆¬ƒ»ƒ
LÈ¯ÙÓ È‡L ¯OÚÂ ;‰Óe¯z Ô‰ È¯‰ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¬≈≈¿»¿∆∆∆¬ƒ«¿ƒ

LÈ¯ÙÓ È‡L ÚL˙Â ;ÔBL‡¯ ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡«¬≈∆«¬≈ƒ¿≈«∆¬ƒ«¿ƒ
.ÏÎB‡Â LÈ¯ÙÓ ¯ÁÓÏe .ÈL ¯OÚÓ - Ô‰È¯Á‡«¬≈∆«¬≈≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈

.è¯Á‡ BÊ LÈ¯ÙnL ‰ÚLa ÂÈ˙ÙOa LÁ¯Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»»∆«¿ƒ««
Ï·ËÂ .B‡z ÌÈc˜‰ È¯‰L ,˙aLa Ôw˙Ók BÈ‡Â ;BÊ¿≈ƒ¿«≈¿«»∆¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆∆
Ì„˜ ˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓ - ‰Ê È‡z ÂÈÏÚ LiL∆≈»»¿«∆À»¿«¿¿¿«»…∆
.¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ‰Ê „ˆa ÂÈÈÚ Ô˙BÂ .LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ¿≈≈»¿«∆¿≈∆«¿»

.éÈ‡M ‰Ó :¯ÓB‡ - B˙BzLÏ ÒBk ı¯‡‰ ÌÚ BÏ Ô˙»««»»∆ƒ¿≈«∆¬ƒ
¯‡Le ,¯OÚÓ ‡e‰ È¯‰ ÒBk‰ ÈÏeLa ¯iLÏ „È˙Ú»ƒ¿«≈¿≈«¬≈«¬≈¿»
˙Óe¯z ÈeOÚ ¯OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ ¯OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
ÈÙa ÈL ¯OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ¯‡M‰ ÏÚ ¯OÚÓ«¬≈««¿»«»«¬≈≈ƒ¿ƒ
ÁÈpÓe ‰˙BLÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÒBk‰««¬≈¿À»««»¿∆«ƒ«

.ÒBk‰ ÈÏeLa ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k¿≈¿««¬≈¿≈«

.àéÈ‡˙k ‰˙Ó - ˙aLa ˙BzLÏ B¯·Á BnÊ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿¬≈ƒ¿¿«»«¿∆ƒ¿«
ÔÎÂ .BÏˆ‡ „ÚÒiL ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙aL ·¯ÚÓ ‰Ê∆≈∆∆«»«»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿«∆¿¿≈

B - ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ÏÚBt˙¯‚B¯b ÏË ≈∆≈«¬ƒ¿««««ƒ≈¿∆∆
˙BÈeOÚ ‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ÚL˙Â BÊ :¯ÓB‡Â ˙Á‡««¿≈¿≈««»«¬∆»¬
- ˙Á‡‰ BÊÂ ;ÏÎ‡Ï „È˙Ú È‡L ‰‡n‰ ÏÚ ¯OÚÓ«¬≈««≈»∆¬ƒ»ƒ∆¡…¿»««
¯OÚÓe ;‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ¯OÚ‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈«»∆∆«»«¬∆»«¬≈
ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È¯‰Â ,˙BB¯Á‡‰ ¯OÚ‰ ‡e‰ ÈL≈ƒ»∆∆»«¬«¬≈¿À»«
ÏÚBt‰Â ,Ô‰ÎÏ LÈ¯Ù‰L ˙¯‚B¯b‰ Ô˙BÂ .˙BÚn‰«»¿≈«¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿…≈¿«≈
ÔÈc ˙Èa È‡zL ;ÈL ¯OÚÓ ÈÓc BÓˆÚÏ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈≈ƒ∆¿«≈ƒ
,˙Èa‰ ÏÚa ÏMÓ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‰È‰zL ,‡e‰∆ƒ¿∆¿««¬≈ƒ∆««««ƒ

.ÏÚBt ÏMÓ ÈL ¯OÚÓe«¬≈≈ƒƒ∆≈

.áé¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï ÌÈÓÎÁ Ìe·iÁ ‡Ï - ÌÈÓBzÁp‰««¿ƒ…ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ«¬≈
È„k ,„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÈL≈ƒƒ«¿«∆»¿««¬≈ƒ¿«¿≈
LÈ¯ÙÓ Á˜Bl‰Â .‰lÁ‰ ÌÚ ‰¯‰Ëa ‰pLÈ¯ÙiL∆«¿ƒ∆»¿»√»ƒ««»¿«≈««¿ƒ
B˙eÁa ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬
˙eÁa B‡ ¯ËÏÙÏ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;B˙eÁ Á˙t ÏÚ B‡«∆«¬¬»«≈¿«¿≈«¬
.ÈL ¯OÚÓ Û‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ¯ËÏÙÏ ‰ÎeÓq‰«¿»¿«¿≈«»¿«¿ƒ««¬≈≈ƒ

.âé„Á‡‰Â ,˙Á‡ ˙b CB˙a Ô‰ÈÓ¯k e¯ˆaL ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿≈∆¿«««¿»∆»
¯OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ì‰Ó≈∆≈∆¡»««««¿««ƒ∆ƒ≈
ÔÈi‰ ÔÓ B˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Lk - B˜ÏÁ ÏÚ ÔÓ‡p‰ ‰Ê∆«∆¡»«∆¿¿∆≈∆¿ƒ««ƒ
.ı¯‡‰ ÌÚ ˜ÏÁ ÏÚ È‡Óc ¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ«»¿«¿ƒƒ∆«¿«¿««≈∆«»»∆
‚Ï ÌÈ˙‡Ó BÈˆÁa ÏËBÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»∆¡»¿∆¡»¿≈¿∆¿»«ƒ…
,¯OÚÓ ˙Óe¯z „Á‡ ‚Ï epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ«ƒ¬≈∆«¿ƒƒ∆…∆»¿««¬≈
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ;‚Ï ‰‡n‰ „‚k ,ÈL ¯OÚÓ ¯OÚÂ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿∆∆«≈»…∆¬≈ƒ¿ƒ
.˙ba eÎ¯cL Ïk ÈˆÁ ÏÚ ‰lÁz È‡cÂ ÏL ¯OÚn‰««¬≈∆««¿ƒ»«¬ƒ»∆»¿««
.ÔBaLÁ ÈÙÏ LÈ¯ÙÓ - ÚÈ·¯ B‡ LÈÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ∆¿

ה'תשע"ו  שבט ח' שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) נאמן שיהיה כדי עליו לקבל צריך מה יבאר
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xyrnקפו zekld - mirxf xtq - hay 'g ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חבר  בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת אשתו או
שנתן  ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ
את  להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל

.à˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙B¯t eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4¯ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó7ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡B·iLÎe .ÌÈa¯a el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈ¯·c ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÂ ÌÈa¯a el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ ¯ÓBÏ ÂÈ˙B¯t ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי שעל כלומר,
דמאי. פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין

מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת ולא משנ 7)על קמא כתנא שם, ה

התירו  לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב"א לדעת

או  להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה".
בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן,
מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם

הארץ]. עם הוא הרי כראוי מקבל 10)פירותיו הוא ואז
נאמנות. חזקת

.áÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈ¯ˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
- [BzL‡Â] ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÂÈ¯Á‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙B¯t ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È¯‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈

ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ

"תלמיד 11) טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.âBzL‡ B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙a13Bc·ÚÂ ,¯·ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL15˙·e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

¯kÓpL Bc·ÚÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ ¯·Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿

ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L ¯·Á ÏL Bc·Ú17- ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆
eÈ‰L ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bc·Ú B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»

BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :¯·Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈
ı¯‡‰ ÌÚk Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈ ;¯·Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.ãÂÈ„·ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ21.¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.äÌÈÁ˜BÏ - ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó - ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰¯‡Ó ‡B·˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»

מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.å¯·Á LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe ¯OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ ¯·Á ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
.¯OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - B˙cÚÒa B‡ ı¯‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»

‡‰ ÈnÚ ÌÚ ·ÒÓ e‰e‡¯˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡ - ı¯ »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«
BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ¯·Á‰ ‡nL ,˙¯OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ

CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.æÏÚ CÓBÒÂ ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«
Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ

‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Ï·‡ .¯Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆
‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ ¯Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆

ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ·ÒÓ ‰È‰L ¯·Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ·‡ ‡nL ,˙¯OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי שאינו
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קפז xyrn zekld - mirxf xtq - hay 'g ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חבר  בת או פירות. והניח שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ. לעם שנישאת אשתו או
שנתן  ע"ה ודין ע"ה. עם שמיסב חבר בן ובסעודתו. הארץ
את  להאכיל מותר אם ירק. אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי דמאי. העניים

פיו. לתוך נותן אם ע"ה לחולה שמאכיל

.à˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙B¯t eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4¯ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó7ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡B·iLÎe .ÌÈa¯a el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈ¯·c ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚¯ ‡e‰LÂ ÌÈa¯a el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ ¯ÓBÏ ÂÈ˙B¯t ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי שעל כלומר,
דמאי. פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין

מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי שלקח
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת ולא משנ 7)על קמא כתנא שם, ה

התירו  לא - תנאי על לסמוך שיכול פי על ואף יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב"א לדעת

או  להכשירו, עדים שני צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי נראה וכן החתיכה".
בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ "עמי אמרו שכן לעדות, פסולים הם כן,
מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי עדות", להם

הארץ]. עם הוא הרי כראוי מקבל 10)פירותיו הוא ואז
נאמנות. חזקת

.áÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈ¯ˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
- [BzL‡Â] ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÂÈ¯Á‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙B¯t ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È¯‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈

ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ

"תלמיד 11) טהרות) (גבי שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף שלושה" בפני לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.âBzL‡ B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙a13Bc·ÚÂ ,¯·ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL15˙·e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

¯kÓpL Bc·ÚÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ ¯·Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿

ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L ¯·Á ÏL Bc·Ú17- ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆
eÈ‰L ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Bc·Ú B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»

BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :¯·Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈
ı¯‡‰ ÌÚk Ô‰ È¯‰ - e‡ˆÈ ;¯·Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי בתוספתא אמרו שהרי והמכירה, הנישואין לפני
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי יבוא שוודאי וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ, עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.ãÂÈ„·ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ21.¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.äÌÈÁ˜BÏ - ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ¯‡˙Ó - ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰¯‡Ó ‡B·˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»

מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי אשתו כי
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.å¯·Á LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe ¯OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ ¯·Á ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
.¯OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - B˙cÚÒa B‡ ı¯‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»

‡‰ ÈnÚ ÌÚ ·ÒÓ e‰e‡¯˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡ - ı¯ »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«
BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ¯·Á‰ ‡nL ,˙¯OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ

CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי י הלכה ט פרק למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.æÏÚ CÓBÒÂ ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«
Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ

‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Ï·‡ .¯Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆
‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ ¯Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆

ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ·ÒÓ ‰È‰L ¯·Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ·‡ ‡nL ,˙¯OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי שאינו
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.çÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡Â ¯·ÁÏ ‰ÚÓ Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«»»¿»≈¿»««ƒ
‡˜ÒeÏ‚ B‡ ˙Á‡ ˜¯È ˙c‚‡31BÏ Á˜BÏ - ˙Á‡32 ¬À«»»««¿¿»««≈«

Ì˙Ò33¯OÚlÓ ¯eËÙe34‰Ún‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â .35- ¿»»ƒ¿«≈¿ƒ∆¡ƒ∆«»»
¯OÚÏ ·iÁ36¯·Á‰ L¯t Ì‡Â .BÏ ‡È·È Ck ¯Á‡Â «»¿«≈¿««»»ƒ¿ƒ≈≈∆»≈

È‡L BÊ ‰c‚‡ :ÈÂÁÏ ¯Ó‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò ÔÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¿»∆»»««∆¿»ƒ¬À»∆¬ƒ
ÈÓˆÚÏ - BÊÂ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡ È¯·ÁÏ - EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿«¬≈ƒ¬ƒ∆»¿¿«¿ƒ
,d¯OÚÏ ·iÁ - BÓˆÚÏ Á˜lL BÊ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡¬ƒ∆»∆»«¿«¿«»¿«¿»
Ì‡Â .d¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - B¯·ÁÏ Á˜lL BÊÂ¿∆»««¬≈≈»ƒ¿«¿»¿ƒ

e·¯Ú˙37B¯·Á ÏL ‰‡Óa BlL ˙Á‡ ‰·¯Ú˙ elÙ‡ , ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»¿»««∆¿≈»∆¬≈
ÏML B¯·ÁÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡Óc Ïk‰ Ôw˙Ó -BÁ ¿«≈«…¿«¿««»ƒ≈«¬≈∆¿»

BÏ ÁwÏ38. ƒ«

היטב.31) מתוקן בתבלין הארץ.32)לחם מעם
עבורו,33) ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח היינו

כמו  בשבילי וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח
הגלוסקא 34)בסיפא. היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי בשליחותו, עבורו שלקח
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ עם כאילו זה שנתן 35)והרי

הארץ. עם הוא 36)לו הרי שלו במעה שקונה שכיוון
נותן  הוא הרי הארץ, לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה

ואסור. דמאי יג.37)לו הלכה ט פרק למעלה ראה
"ברירה". אומרים אין במאה,38)שבנתערבו בטל ואינו

לתקן. שאפשר מאחר

.èLÓÁ eÏ ‡·‰Â ‡ˆ :„Á‡Ï e¯Ó‡L ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿∆»≈¿»≈»»≈
‡È·‰Â ,˜¯È ÏL ˙Bc‚‡39BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¬À∆»»¿≈ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

Ô˜ÏÁ ÏÚ ‡l‡ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ô‰aL ÌÈ¯·Á -¬≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ¿«≈∆»«∆¿»
„·Ïa40·ea¯Úa Ô‰Ï ‡È·‰ .41Ì‰aL ÌÈ¯·Á - ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿¬≈ƒ∆»∆

Ïk‰ ¯OÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ42. ¿ƒƒ¿«≈«…

הארץ.39) עם 40)מעם של חלקו על אחראים הם שאין
מכן 41)הארץ. ולאחר עצמו בפני אחד לכל לקח כלומר,

זה. באופן ברירה אומרים שאין אצלו, שלא 42)נתערבו
הארץ. לעם דמאי כנותנים יהיו

.éÌÈ‡z ÈÏ ËwÏÂ ‡ˆ :¯·ÁÏ ¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«¿»≈≈¿«≈ƒ¿≈ƒ
È‡¯Ú ¯·Á‰ Ô‰Ó ÏÎB‡ - È˙‡zÓ43Ô¯OÚÓe ,44 ƒ¿≈»ƒ≈≈∆∆»≈¬«¿«¿»

È‡Óc]45BÏ Ë˜ÏÏ ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯·Á‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .[46, ¿«¿ƒ»«∆»≈¿«»»∆ƒ¿…
ÏÎB‡ ¯Á‡‰ ‰Ê - ¯Á‡ ¯·Á ÚÓLÂ47CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¿»«»≈«≈∆»«≈≈¿≈»ƒ

˙ÁzÓ Ôw˙Ó BÈ‡L ¯·„ ‡ÈˆBÓ ¯·Á‰ ÔÈ‡L ;¯OÚÏ¿«≈∆≈∆»≈ƒ»»∆≈¿À»ƒ««
ÏÚ Û‡ .¯Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰L B˙˜ÊÁÂ ,B„È»¿∆¿»∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«≈««

Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ÌÈ¯·Á e„LÁ ‡lL Èt48È„k , ƒ∆…∆¿¿¬≈ƒƒ¿…∆…ƒ«À»¿≈
.ÔÈÓ¯Bz ı¯‡‰ ÌÚ ÈÙlÓ ÏBLÎn‰ ˜lÒÏ¿«≈«ƒ¿ƒƒ¿≈«»»∆¿ƒ

כמכר.43) למעשר קובעת המתנה אין הוא 44)שהרי אם
קבע. לאכול שם:45)רוצה בעירובין הר"ח כגירסת

מהן  אוכל (מתאנתי) תאנים לך ולקט צא לחבירו "האומר
עראי  מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי. ומעשרין עראי
רבינו  השמיט למה עיון, שצריך אלא וודאי". ומעשרין
שכשם  נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא
לבתים, מכניסים שהרוב במקום כלכלה שהמוצא שאמרו

כמו  הבית, פני ראיית לפני עישרו לא שוודאי וודאי, מתקנה
אם  ולפיכך עישרם, לא בוודאי מלאכתם, נגמרה לא אם כן
זה  הרי ילקט, שילקט כמה היינו תאנים, לקט לו: אמר
אינו  "אם י: הלכה ג פרק למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
שבעל  ואפשר צרכו", כל שילקט עד הכלי] [את ממלא
זמן  שיעור בכדי היינו שיעשה, בכדי מיד, עישר הפירות
דמאי, אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט
עד  מעשרם אינו כן לא שאם לשוק, כשמוליכם והמדובר
שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני שיראה
שמילא  שיידע עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר זה

וודאי]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, לעם 46)את כלומר,
רשות.47)הארץ. הארץ עם לו נתן כלומר,48)אם

ש"אין  לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת
חכמים  לתלמידי ולא המוקף" מן אלא גדולה תרומה תורמין

בלבד.

.àéÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ49ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â50 À»¿«¬ƒ∆»¬ƒƒ¿∆»¿ƒ
È‡Óc51Ì‡ ,Á¯B‡‰Â BÓˆÚ ÈÚ‰Â .ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿∆»ƒ«¿¿»≈«ƒ

.ÔÈw˙Ó - Ôw˙Ï eˆ»̄¿«≈¿«¿ƒ

רק 49) שמאכילין אומר אתה שאם הארץ, עמי אפילו
עמיֿהארץ. עניים בפני דלת נועל אתה ואף 50)לחבירים,

עניים. הם כאן הם, עשירים עמי 51)שבביתם שרוב
מצוות  עלינו להקל כדי בזה והקלו הם, מעשרים הארץ

האורחים. והכנסת הצדקה

áé.Ì˙Ò ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ È‡ab52Ì„‡ ÏkÓ53ÌÈ˜lÁÓe «»≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»¿«¿ƒ
Ì˙Ò54.Ôw˙È - Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â , ¿»¿»∆¿«≈¿«≈

העניים.52) עבור ואינם 53)מאכלים מעמיֿהארץ, אף 
שקבלו  מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים
צדקה  הנותן [אחרי אחריו אתה מדקדק ש"אם מעםֿהארץ,
מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ, הוא אם
ייתן  ולא ייעלב הארץ [שהעם הצדקה מן ממעט אתה

לעםֿהארץ.54)יותר]". אף

.âéı¯‡‰ ÌÚ ‰ÏBÁÏ ÏÈÎ‡Ó ‰È‰L ¯·Á ‡ÙB¯55 ≈»≈∆»»«¬ƒ¿∆«»»∆
ı¯‡‰ ÌÚ ˙B¯tÓ56CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,B„È CB˙Ï Ô˙B - ƒ≈«»»∆≈¿»¬»…¿

ÂÈt57B„È CB˙Ï elÙ‡ - ‡ÙB¯ ÏL È‡Óc‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»»«¿«∆≈¬ƒ¿»
CB˙Ï elÙ‡ - È‡cÂ Ï·Ë ‡e‰L Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿≈ƒ»«∆∆∆««¬ƒ¿

.¯eÒ‡ B„È»»

מותר.55) הכל הרי - כן לא שאם סכנה. בו שאין
הרופא.56) של אסור 57)שאינם דרבנן שאיסור אף

אלא  גזרו ולא הקלו בדמאי סכנה, בו שאין לחולה באכילה
פיו. לתוך בנותן

ה'תשע"ו  שבט ט' שלישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דמאי.1) לו ולשלוח לע"ה דמאי למכור שאסור יבאר

ועם  חבר דמאי. למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
ירק  נושא שהיה מי הארץ. עם אביהם את שירשו הארץ
בדרך. פירות המוצא לארץ. ממנו להשליך ורוצה עליו וככר
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אצל  פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן
הגוי. אצל או הארץ עם

.àı¯‡‰ ÌÚÏ È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ¯eÒ‡2ÁÏLÏ B‡ »ƒ¿…∆«¿«¿«»»∆ƒ¿…«
È‡Ó„ BÏ3¯·c ÏÎ‡Ï ‰ÊÏ ÚiÒÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«ƒ¿≈∆¿«≈«»∆∆¡…»»

ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .¯eÒ‡‰4È„ÈÓÏ˙Ï B˙B‡ ÔÈÁlLÓe »»¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ5B‡ ¯OÚiL „Ú ÏÎB‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ‡L ; ¬»ƒ∆≈«¿ƒ»»≈«∆¿«≈

.¯OÚÓ ‰fL ÔÓ‡ Ì„‡ BÚÈ„BiL „Ú«∆ƒ»»∆¡»∆∆¿À»

גסה,2) במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ"ג דמאי
להלן. ראה שם.3)אסורים, המשפיעין 4)משנה היינו

הסמוכה. בהלכה ראה גסה, בדמאי,5)במדה ודוקא
מן  שאסור ודאי, בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו
פ"ו  (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח התירו לא התורה,

ו). הלכה

.áÏk6ÔÈÚÈtLn‰7‰q‚ ‰cÓa8˙BBËÈq‰ ÔB‚k ,9 »««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿«ƒ
È‡Óc‰ ˙‡ ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ - ‰‡e·z È¯ÎBÓe¿≈¿»À»ƒƒ¿…∆«¿«

BÁlLÏe10‰cn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓ ;11eÈ˜˙‰ , ¿«¿ƒ¿≈∆≈ƒƒ««ƒ»ƒ¿ƒ
‡e‰ BÏ eÁlzLpL ‰Ê B‡ Á˜Bl‰ ‰È‰iL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿∆«≈«∆∆ƒ¿«¿

È‡Óc ¯OÚÓ LÈ¯Ùn‰12‰cÓa ÔÈ„„Bn‰ Ï·‡ . ««¿ƒ«¿«¿«¬»«¿ƒ¿ƒ»
‰w„13‡ÏÂ ,LÈ¯ÙÓ ‡e‰ - ¯kzOÓ ¯ÎBn‰Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ¿…

ÁÏLÈ ‡ÏÂ ¯kÓÈ14.Ôw˙Ó ‡l‡ ƒ¿…¿…ƒ¿«∆»¿À»

דֿה.6) משניות פ"ב וימכרו 7)שם המדה על המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה בהלכה 8)במדה ראה

(פירוש 9)הסמוכה. גסה במדה רבים מאכלים המוכרים
שם). הקודמת 10)המשנה הלכה ראה חכם. לתלמיד
בסמוך. ויקח 11)ולהלן בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו

(שם). לו הראוי מן יותר חכם.12)הקונה לתלמיד ודוקא
למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ, לעם אבל
וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשיֿשם תוספות ועיין

חלקו 14)חנונים.13) לא - משתכר אינו שבמתנה אף
בזה. חכמים

.â‰nÎÂ15ÁÏ·e ,‰‡Ò ÈˆÁ - L·Èa ?‰q‚ ‰cÓ ‡È‰ ¿«»ƒƒ»«»¿»≈¬ƒ¿»¿«
.Ál‰ ¯·„ B˙B‡Ó ¯È„ ‰ÂL ˙˜ÊÁnL ‰cÓ -ƒ»∆«¬∆∆»∆ƒ»≈»»««

ה.15) משנה שם

.ãÈlÒ16ÌÈ˙ÈÊ17Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯È ÏL ˙Bt˜Â ÌÈ·ÚÂ «≈≈ƒ«¬»ƒ¿À∆»»««ƒ
‰¯ÒÎ‡ Ô¯ÎBÓ ‡e‰L18È‡Óc Ô¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ -19. ∆¿»«¿¿»»¿»¿»¿«

שם.16) המשנה בפירוש כתב וכן יוסי, כרבי ולא שם,
שלמה).17) (מלאכת שם במשנה אחרים ספרים כנוסחת
(פירוש 18) לו שיזדמן כפי אלא ומדה, שיעור בלי כלומר,

ובהגהות  ב הלכה מכירה מהלכות בפי"ג וראה המשנה).
שם. כשיעור 19)מיימוניות מוכר שאינו כיון שיתקנם, עד

שם). ראשונה (משנה למעלה האמורה גסה מדה

.ä¯Ó‡20Ô‰Ó „Á‡21ÔÈa ,el‡‰ ˙B¯t‰ Ôw˙e ‡Ba : »«∆»≈∆¿«≈«≈»≈≈
‰w„a ¯ÎBÓ ‰È‰L22‰q‚a B‡23LÈ¯ÙÓ ¯ÎBn‰ - ∆»»≈¿«»¿«»«≈«¿ƒ

‰Ê ¯·„Â .ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Á˜Bl‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿«≈««¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»»∆
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡z24. ¿«≈ƒ

יהוצדק,20) בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי של מימרא
שם. להלן.21)בירושלמי ראה הלוקח, או המוכר

בתיקון,22) להשתתף הסכים והלוקח לתקן, המוכר שעל
הפירות. ונתקן בא לו: לתקן 23)ואמר הלוקח שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר להשתתף הסכים והמוכר
ההפרשה,24) על שניהם הסכמת שבאה אףֿעלֿפי כלומר,

מעשר  תרומת אלא חצי, וזה חצי זה יתן אומרים: אין
יא]. הלכה פ"ט למעלה [וראה ללוקח שני ומעשר למוכר

.å¯·Á25ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ı¯‡‰ ÌÚÂ26 »≈¿«»»∆∆»¿∆¬ƒ∆«»»∆
‡e‰ ÏBÎÈ -27¯ÓBÏ28ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË : »«…«»ƒƒ∆ƒ¿

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt29ÔÈÈ ‰z‡ , ¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï·‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…

ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È30‰z‡ ÏË , …«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»
L·i‰ È‡Â Ál‰31È‡Óc ¯ÎBÓ ‰fL ÈtÓ ,32. «««¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆∆≈¿«

פ"ו.25) ותוספתא ט, משנה פ"ו ופירות 26)שם
דמאי. - עםֿהארץ.28)החבר.27)שהורישם לאחיו

"ב 29) אומרים אנו מדרבנן, שהוא שבדמאי רירה"מפני
הוברר  כלומר, יג). הלכה ופ"ט יד, הלכה פ"ו למעלה (וראה
כאן  ואין אחיו, של חלקו וזה חלקו שזה למפרע הדבר

לעםֿהארץ. דמאי אמרו 30)מכירת לא מינים שבשני
שם. פ"ו למעלה וראה הם 31)"ברירה", ממש ויבש שלח

ביותר  משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני
בירושלמי  ועיין נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי

ב). הלכה פ"ג החצי 32)פאה מהם אחד לכל שיש כיון
חיטים  אתה טול לעםֿהארץ החבר וכשאומר ומין, מין בכל
לו  מוכר נמצא היבש, ואני הלח אתה טול או שעורים ואני

ממנו. שמקבל זה תמורת לח חצי או חיטים חצי

.æÈÓ33˜¯È ‡OB ‰È‰L34‰ˆ¯Â ,B‡OÓ ÂÈÏÚ „·ÎÂ ƒ∆»»≈»»¿»«»»«»¿»»
‡Ï - B‡OnÓ Ï˜‰Ï È„k C¯c‰ ÏÚ epnÓ CÈÏL‰Ï¿«¿ƒƒ∆««∆∆¿≈¿»≈ƒ«»…

¯OÚiL „Ú CÈÏLÈ35ÈnÚÏ ‰Ï˜z ‡‰z ‡lL È„k , «¿ƒ«∆¿«≈¿≈∆…¿≈¿»»¿«≈
.È‡Ó„a B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L ı¯‡‰»»∆∆¿ƒƒ¿«

ולא 33) וכחכמים פ"ד, שם בתוספתא וכן ב. משנה פ"ג שם
יוסי. (רע"ב 34)כרבי למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי של

להלן. וראה אלא 35)שם), ממעשר, פוטר אינו שהפקר
פוטר  אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם
מהלכות  פ"ח המלך בשער וראה כ). הלכה פ"ג (למעלה

דמאי. של ד"ה ה"ב, לולב

.çÁ˜Bl‰36˜eM‰ ÔÓ ˜¯È37CLÓe38Èt ÏÚ Û‡ , «≈«»»ƒ«»«««ƒ
ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ „„Ó ‡ÏÂ Ï˜L ‡lL39CÏÓÂ , ∆…»«¿…»«¿…»«»ƒ¿ƒ¿«

˙eÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï40¯OÚiL „Ú ¯ÈÊÁÈ ‡Ï -41. ¿«¬ƒ¿«««¬…«¬ƒ«∆¿«≈

שם.36) ותוספתא מעםֿהארץ.37)משנה כלומר,
להחזיר,38) מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף הוא כן

א. הלכה פ"ה למעלה קנה.39)וראה - שמשך שכיון
להחזיר,40) יכול אינו דעתו בלי אבל החנות, בעל מדעת

אנשיֿשם). (תוס' כנ"ל המקח, חל בירושלמי 41)שהרי
אחת  דמי נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם
וראה  שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ומתקן". מהן

שם. למעלה
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.è‡ˆBn‰42˙B¯t43C¯ca44ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡ : «≈≈«∆∆ƒ…«¿ƒƒ
Ô‰Èz·Ï45¯OÚlÓ ¯eËt -46eÚa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ¿»≈∆»ƒ¿«≈∆¬«ƒ…ƒ¿¿

˜eMa ¯kÓÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ47el‡ È¯‰ - ¿«¬≈¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…«¬≈≈
Ó„È‡48‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓe ;49È‡Óc -50. ¿«∆¡»¿∆¡»¿«

כב.42) הלכה פ"ג למעלה וראה י. משנה פ"ב מכשירין
להלן.43) וראה מלאכתם, וזכה 44)שנגמרה הפקר, שהם

לבית 45)בהם. שיכנסו עד עראי באכילת מותרים שהם
ב). הלכה (משנהֿלמלך).46)(שם עראי אוכלם אם

שם).47) (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים שהם
כדין 48) "דמאי", רבינו: ופירשה "חייב", שם: במשנה

אינו  ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ. של פירות
מלאכה  גמר לאחר אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא
בתוספתא  וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו

.658 עמ' לשוק,49)כפשוטה מכניסים חצים כלומר,
לבית. ספק 50)וחצים הוא, ספיקא שספק אףֿעלֿפי

עשרום  שמא לשוק, מכניסים אם ואף ופטור, לבית מכניסים
כדלהלן  ספיקא, בספק גם החמירו בדמאי מכלֿמקום -

בכסףֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה

.éÔÏË51ÔÏÎ‡Ï52ÚÈˆ‰Ï CÏÓÂ53‡‰LÈ ‡Ï - ¿»»¿»¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ«…¿«∆
¯OÚiL „Ú Ô˙B‡54‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , »«∆¿«≈¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï55e„·‡È ‡lL ‰lÁzÓ ÌÏË Ì‡Â .56È¯‰ - «¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆……¿¬≈
BÏˆ‡ Ô˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê57B‡ ÔÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL „Ú ∆À»¿«»∆¿«∆ƒ¿∆¿»¿»
Ô¯ÎÓÏ B‡ ÔÁÏLÏ58È‡Óc Ô˙B‡ ¯OÚÈÂ ,59. ¿»¿»¿»¿»ƒ«≈»¿«

ג.51) משנה פ"ג בדרך,52)דמאי פירות המוצא כלומר,
בהם. זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה

אצלו.53) בסוף 54)להשהותם להלן רבינו מדברי
מכניסים  שרוב במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה
שוודאי  לבת, מכניסים שרוב במקום מצאם אם אולם לשוק.
מעשרם  ו), הלכה ופ"ה כב, הלכה פ"ג (למעלה נתעשרו לא
קבע. יאכלום שמא - לבית הכניסום שלא אף ֿעלֿפי ודאי,

הבית.55) לבני כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין ולא
ולמדו 57) לעצמו, אותם נוטל שאינו לפי לעשר, חייב ואינו

"עשר  כב): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי כן
ואי  מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר

אחרים". משל מעשר במדה 58)אתה אפילו הארץ לעם
אֿב. הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר רוב 59)גסה, אם

למעלה. ראה בשוק, למכור מכניסים

.àé˙·È˜60˜¯È61‰pba ˙‡ˆÓp‰62‰¯eËt BÊ È¯‰ - ¿ƒ«»»«ƒ¿≈«ƒ»¬≈¿»
È‡Óc‰ ÔÓ63- ˙Èaa ˙‡ˆÓp‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ . ƒ«¿«¿∆««««ƒ«ƒ¿≈««ƒ

˙·iÁ64‰tL‡‰ Èab ÏÚL .65ÌB˜Ó ÏÎa -66˙¯zÓ67. «∆∆∆««≈»«¿»¿»»À∆∆

הלכה 60) פי"א תרומות בירושלמי וראה פ"ד. שם תוספתא
שם. סיריסליאו הר"ש גירסת לפי ירק 61)ד, עלי

שנתלשו. הגננים.62)מקולקלים שתלשום
ביותר,63) המעופשים את אלא מקנבים אינם שהגננים

תרומות  מהלכות בפי"א למעלה ראה לזרים, המותרים
י. המעופשים 64)הלכה אפילו מקנבים בתים שבעלי

בנקל.65)קצת. ליטלה שאפשר גבה, על אפילו כלומר,
[וכלֿשכן 66) אשפה ואפילו בתים. בעלי של אפילו כלומר,

יב.]. חולין עיין שבשוק. עליה 67)אשפה אין שמעתה
אוכל. שם

.áéÔ˙Bp‰68˙È˜cÙÏ69- BÏ ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï «≈¿À¿»ƒ¿«≈¿∆¡
dÏ Ô˙B ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓ70‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , ¿«≈∆∆≈»¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈ¯Á‡Ï71ÈtÓ ,‰pnÓ ÏËB ‡e‰L ˙‡ ¯OÚÓe , «¬≈ƒ¿«≈∆∆≈ƒ∆»ƒ¿≈
[‰Êa] ‰Ê ÏL ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ ‡È‰L72Ï·‡ .73 ∆ƒ¬»¿«¬ƒ∆∆»∆¬»

dÒ¯‡L ÔÈa dza ‡OpL ÔÈa ,B˙BÓÁÏ Ô˙Bp‰74B‡ , «≈«¬≈∆»»ƒ»≈∆≈¿»
‡Ï LLBÁ BÈ‡ - ÏM·Ï ÏÈL·˙Â ˙BÙ‡Ï ˙t BzÎLÏƒ¿∆¿«∆¡¿«¿ƒ¿«≈≈≈…

¯OÚÓ ÌeMÓ75˙ÈÚÈ·L ÌeMÓ ‡ÏÂ76dÈ‡L ÈtÓ , ƒ«¬≈¿…ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆≈»
ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78ÔÓÊa ? ¬»¿«¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

‰¯„wÏ ÔÈÏ·˙Â ‰qÚÏ ¯B‡O dÏ Ô˙pL79Ì‡ Ï·‡ ; ∆»«»¿»ƒ»¿¿»ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙B¯OÚÓ ÌeMÓ LLBÁ - Ô˙ ‡Ï80ÌeMÓ LLBÁÂ …»«≈ƒ««¿¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L81,¯eÒ‡ - ‰hÓL ˙L ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe . ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿ƒ»»
‡e‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ¯B‡O‰ ‡nL82. ∆»«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

ה.68) משנה פ"ג ומנהג 69)דמאי הפונדק. בעלת
מאכלו  אחד כל והתבשיל והבשר הקמח לה לתת הסוחרים

שם). המשנה (פירוש זה 70)ולחמו של מחליפה שהיא
כדלהלן. אחראים 71)בזה, אנו "אין אומרים ואין

ו  שם. יוסי כר' ודלא מע"ש לרמאין", מהלכות בפ"ט אף
כאן  - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי נראה ז הלכה
כא  ס"ק טז סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה שנותן

הירושלמי). טורחת 72)ע"פ שהיא שכיון שם, משנה
היפה  את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו,
התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע את לאורח ולתת

דחכמים 73) אליבא ו הלכה שם בירושלמי הוא כן
אליבא  שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' על החולקים

יהודה. שם.74)דר' בירושלמי שנפשטה, בעיא
מעושרים.75) שאינם בדברים החליפה שמא 76)שמא

בפ"ד  כדלהלן באכילה, האסורים שביעית בספיחי החליפה
השביעית  על נחשדו הארץ [ועמי ב. הלכה שמיטה מהלכות
ט]. הלכה פי"ב להלן וראה י) הלכה פ"ח (שם

לטרוח 77) דרכן שכן לעצמה, היתר תמצא לא שחמותו
אלו, בשביל אלו לטרוח השכנים דרך וכן ובתן חתנן עבור

שם. בתוספות שם.78)ראה וחולין שם תוספתא
שאור 80)לתבשיל.79) ובקדירה בעיסה נתנה שמא

בפאת  וראה במעשר. שחייבין תבלין ויש דמאי, של ותבלין
ועיין  זאת. להוכיח שהאריך י, ס"ק יב סימן השולחן

חושש. אינו ד"ה שם חולין רומי 81)תוספות בדפוס
וכו'. ולפיכך שכתב: מה בכלל והן אלו, תיבות ליתא

גם 82) גזרו ותבלין שבשאור יח), הלכה (פי"ג להלן וראה
דמאי. תערובת על

.âéCÈÏBn‰83ÂÈhÁ84ı¯‡‰ ÌÚ ÔÁBËÏ85Ô‰ È¯‰ - «ƒƒ»¿≈«»»∆¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa86ÔÁBËÏ ÔÎÈÏB‰ .ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ BÈ‡L , ¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒƒ»¿≈

ÔÙÈÏÁ‰ ‡nL ,È‡Óc Ì‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¬≈≈¿«∆»∆¡ƒ»
ı¯‡‰ ÌÚ ÏL ÌÈhÁa87ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰ ÔÎÂ . ¿ƒƒ∆«»»∆¿≈««¿ƒ≈∆«»»∆

È‡L ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ -.ÔB„wt‰ ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ B ¬≈≈¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒ«ƒ»

פ"ד.83) שם ותוספתא ד, משנה פ"ג שהופרשו 84)שם
ומעשרות. תרומות לטוחן 85)מהם "או שם: במשנה
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לפי  רבינו, והשמיטו לכל כותי". כגויים עשאום הזה שבזמן
שם. המשנה בפירוש וראה "למעשרות 86)דבריהם, שם:

אצלו,87)ולשביעית". לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם
ואףֿעלֿפי  דמאי. שפירותיהם הארץ, עמי גם הוליכו כן
בשל  החליפן אם ואף החליפן, לא שמא הוא, ספיקא שספק
כיון  - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ שמא עםֿהארץ,
גם  סמכו לא הן", מעשרין הארץ עמי "רוב על סמכו שלא
על  שנתקנה חמץ בדיקת וגם (כסףֿמשנה), ספיקא ספק על
בפ"ב  וראה (רדב"ז). ספיקא ספק על בה סמכו לא הספק,
המשנה  (ובפירוש סד והערה י הלכה ומצה חמץ מהלכות
שבדמאי  בקלים שסומכים רבינו כתב א, משנה פ"א לדמאי
שבקלים  שכתב הגרע"א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק על
בחיוב  כלל ואינו הפקר, שהוא אחד ספק יש שבדמאי
ועיין  ספיקא. ספק על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות

אורֿשמח).

.ãéı¯‡‰ ÌÚ88LnzLÓ ‰È‰L89¯·Á ÏL B˙eÁa90, «»»∆∆»»ƒ¿«≈«¬∆»≈
ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯·Á‰L Èt ÏÚ Û‡91,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆∆»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆À»

ÛÈÏÁ‰ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â92. ¿≈≈∆»∆¡ƒ

פ"ג.88) שם בברכות 89)תוספות וראה משמש. כלומר,
וראה 90)נב: משמשם. והוא בה ושותים אוכלים שהיו

קי: על 91)בפסחים עיניו ואין באומנתו מתעסק כלומר,
ואףֿעלֿפי 92)החנות. חושש. - כלל נכנס אינו אם אבל

אינו  זה - הקודמת) (בהלכה להחליף חשוד אינו שעםֿהארץ
אבל  בפקדון, יד כשולח הוא הרי שהמחליפו בפקדון אלא
את  ללקוחות יתן שמא חוששים למכירה, ניתן שהכל בחנות
סימן  השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח שלו

וחזוןֿאיש. שם כפשוטה ותוספתא לט. ס"ק טז

.åè„È˜Ùn‰93È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÂÈ˙B¯t ««¿ƒ≈»≈∆»≈»ƒ¬≈
ÛÈÏÁ‰Ï B˙˜ÊÁL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÂÈ˙B¯Ùk Ô‰≈¿≈»∆≈»ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ ?ÌÈc C‡È‰Â .ÔB„wt‰«ƒ»¿≈«ƒ»ƒ»≈∆¬«ƒ…

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚94Á˜lL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â , ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈««∆»«
e¯‡aL BÓk ,ÂÈ˙B¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ - ÔB„wt‰95Ì‡Â ; «ƒ»«¿ƒ«¿¿»¿∆≈«¿¿ƒ

·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚Â ÌÈÏ·Ë „È˜Ù‰L ˙B¯t eÈ‰»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»«»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ ‡Ï ‡nL ,LÈ¯Ù‰Ï96CÎÈÙÏe . ¿«¿ƒ∆»…∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ»
˜ÙÒ - LÈ¯ÙiL ˙B¯OÚn‰L ,ÈÏ ‰‡¯È97Ì‡ Ï·‡ . ≈»∆ƒ∆«««¿∆«¿ƒ»≈¬»ƒ

;ÌeÏk LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ „È˜Ù‰ƒ¿ƒÀƒ¿À»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ elÙ‡L98BÓk , ∆¬ƒ∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL99„·BÚ Ô‚„ ‡ÏÂ - E‚c : ∆≈«¿¿ƒ¿¿¿»¿¿…¿«≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

שמעון.93) כר' ולא כחכמים שם, הפריש 94)משנה ולא
ומעשרות. תרומות מהלכות 95)מהם בפ"א למעלה

שלא  פירות הגוי מן הישראל לקח שאם יא, הלכה תרומות
ומעשרות  בתרומות חייב ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה

ללוי. ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, שאם 96)מן
(שם). פוטר הגוי שדיגון פטור, - נותנם 97)החליף ואינו

החליף. שמא - וללוי החליף 98)לכהן שמא לחשוש ואין
בטוחן  שרק למעלה), (ראה דמאי שפירותיו עםֿהארץ בשל
חיטה  של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי לכך, חששו

המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר
שם. ירושלמי ועיין שם.99)שם),

ה'תשע"ו  שבט י' רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שבת 1) ונכנס לעשרן נאמן שאינו ממי פירות הלוקח יבאר

והוא  בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע לעשר. יכול שאינו
תרומת  שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי עליו. נאמן אינו
שהוא  ממי לי קח נאמן שאינו למי האומר מפירותיו. מעשר
אני. אחד ואמר מעשר כאן מי ושאל לעיר הנכנס מעשר.
עניים  הם. ישראל ארץ משל ואמר בסוריא פירות המוכר
נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט אלו פירות שאמרו
אמר  כך ואחר פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד

הם. טבל לך שמכרתי פירות

.à˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈnÓ ˙B¯t Á˜Bl‰«≈«≈ƒƒ∆≈∆¡»««««¿
ÏBÎÈ BÈ‡L ·BË ÌBÈ B‡ ˙aL ‰ÒÎÂ ,Ô¯OÚÏ ÁÎLÂ¿»«¿«¿»¿ƒ¿¿»«»∆≈»
Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ,BÏ‡BL ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÏ¿«≈¬≈∆¬¿ƒ»«¿À»ƒ≈
BÈ‡L „Á‡ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ -≈«ƒ¿«»¿≈ƒ»«∆»∆≈
,˙aL d˙B‡a ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ :ÔÓ‡∆¡»¿À»ƒ≈≈«ƒ¿»«»
.ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈw˙Ó ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»≈¬≈¿À»ƒ≈«ƒ
da ¯·BÚ BÈ‡Â ,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆¿≈≈»

.‰¯·Ú¬≈»

.á‰Ê È¯‰ - ˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«ƒ¿«»¬≈∆
¯OÚiL „Ú ˙aL È‡ˆBÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡Ó ÏÎ‡È ‡Ï……«≈»«≈¿»≈«»«∆¿«≈
‡lL ;¯‡Lp‰ ÏÚÂ ˙aLa ÏÎ‡L ÏÚ ,Ïk‰ ÏÚ È‡Óc¿«««…«∆»«¿«»¿««ƒ¿»∆…

ˆÏ ‡l‡ e‰eÈÓ‡‰Â el˜‰˙aL ‰˙È‰ .˙aL d˙B‡ C¯ ≈≈¿∆¡ƒ∆»¿…∆»«»»¿»«»
Û‡ ÏÎB‡ - Ô‰Ó „Á‡a BÏ‡Le ,dÏ CeÓÒ ·BË ÌBÈÂ¿»»¿≈¿∆»≈∆≈«
ÈLa ÔÎÂ .ÌÈ˙Èa ¯OÚÏ ‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,ÈMa«≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ¿≈

.˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆»À

.âBÈ‡ ‡e‰Â ,˙aLa BnÚ ÏÎ‡iL B¯·Á ÏÚ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆…«ƒ¿«»¿≈
˙aMa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â Ï‡BL - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó«¬ƒ««««¿≈¿≈«ƒ««»
¯„pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰iL ˙aLa Ï·‡ ;„·Ïa ‰BL‡¯‰»ƒ»ƒ¿«¬»¿«»¿ƒ»««ƒ∆»«
„Ú ÏÎ‡È ‡Ï - BÏˆ‡ ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ‰‡‰ epnÓƒ∆¬»»ƒ……«∆¿……««

.È‡Óc ¯OÚiL∆¿«≈¿«

.ã˙Óe¯z LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁL e‰eÈ‡¯e ,È‡Óc Ô‰L ÂÈ˙B¯tÓ ¯OÚÓ«¬≈ƒ≈»∆≈¿«¿ƒ∆»¿»¿»¿»
:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,dÓB˜ÓÏ ÔÈa ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈa ,eÈÙa¿»≈≈¿»«≈≈ƒ¿»¿»«¿»«
ÌLk .ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â ,ÏÁa elÙ‡ ÔÓ‡ - ‰ÈzL¯Ù‰ƒ¿«¿ƒ»∆¡»¬ƒ¿…¿≈«ƒ¿≈
,Ì‰ÈÏÚ Úenc ˙ÓÈ‡ Ck ,ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L∆≈««»««≈»»∆»≈«ƒ«¬≈∆

.Ún„Ó‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ÔÈ„eLÁ ÔÈ‡Â¿≈»¬ƒ¿«¬ƒ∆«¿À»

.ä¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L e‰eÈ‡¯L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈
ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L ¯Ó‡Â ,el‡ ˙B¯tÓ ÔBL‡ƒ̄ƒ≈≈¿»«∆ƒ¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ
LÈ¯Ù‰L ¯Ó‡Â ,eÈÙa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰ .ÔÓ‡ -∆¡»ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈¿»«∆ƒ¿ƒ
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קצי xyrn zekld - mirxf xtq - hay 'i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÓ‡p‰Â .BlL ÈM‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ≈∆¡»∆«≈ƒ∆¿«∆¡»
ÏÚ ÔÓ‡p‰Â ,ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈM‰ ÏÚ««≈ƒ≈∆¡»«»ƒ¿«∆¡»«
ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÈM‰ ÏÚ ÔÓ‡ - ÔBL‡¯‰»ƒ∆¡»««≈ƒ¿ƒ»ƒ∆≈∆¡»
- ÔBL‡¯ ¯OÚÓ el‡ :¯Ó‡Â B˙ÈaÓ ˙B¯t ‡ÈˆB‰L∆ƒ≈ƒ≈¿»«≈«¬≈ƒ
Ì‡Â ;˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡∆¡»¿≈«¿ƒƒ≈∆¿««¿¿ƒ
,È‡Óc Ô‰ È¯‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ el‡ :¯Ó‡»«≈«¬≈≈ƒ≈∆¡»«¬≈≈¿«
‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe«¿ƒƒ≈∆¿««¬≈¿≈»∆ƒ∆

.Ìlk ˙‡ ‰„Bt∆∆À»

.åÈÏ Á˜ :˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ∆≈∆¡»««««¿«ƒ
BÈ‡ - BÏ ‡È·‰Â Á˜ÏÂ CÏ‰Â ,¯OÚÓ ‡e‰L ÈnÓƒƒ∆¿«≈¿»«¿»«¿≈ƒ≈
‰Ê È¯‰ - ÈBÏt LÈ‡Ó ÈÏ Á˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÓ‡∆¡»¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈∆
‡nL ‡¯È˙Ó È¯‰L ,ÈzÁ˜Ï epnÓ :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆»«¿ƒ∆¬≈ƒ¿»≈∆»
‡Ï :¯Ó‡Â ,ÈBÏt B˙B‡Ó BÏ ÁwÏ CÏ‰ .epÏ‡LÈƒ¿»∆»«ƒ«≈¿ƒ¿»«…
.ÔÓ‡ BÈ‡ - ÔÓ‡ ‡e‰L ¯Á‡Ó EÏ ÈzÁ˜ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈«≈∆∆¡»≈∆¡»

.æÔ‡k ÈÓ :¯Ó‡Â ,ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡Â ¯ÈÚÏ ÒÎp‰«ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ»»»¿»«ƒ»
BÈ‡ - È‡ :„Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ?¯OÚÓ Ô‡k ÈÓ ?ÔÓ‡∆¡»ƒ»¿«≈¿»«∆»¬ƒ≈
Á˜BÏÂ ;ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt LÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ .ÔÓ‡∆¡»»«ƒ¿ƒ¬≈∆∆¡»¿≈«
ÏÎB‡Â CÏB‰Â ,B¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÈBÏt B˙B‡Ó≈¿ƒ««ƒ∆≈«ƒ¿≈¿≈
¯ÎBÓ Ô‡k ÈÓ :BÏ Ï‡LÂ ,epnÓ Á˜ÏÂ CÏ‰ .ÂÈt ÏÚ«ƒ»«¿»«ƒ∆¿»«ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏˆ‡ EÁÏML ‰Ê :BÏ ¯Ó‡ ?ÔLÈ ÔÈÈ«ƒ»»»«∆∆¿»¬∆¿ƒ««ƒ

.ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k Ô‰L∆≈¿¿ƒ∆∆∆¬≈≈∆¡»ƒ

.çÌ„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈«ƒ»»
ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ Ì‡ Ï·‡ ;ÌL»¬»ƒ«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰‰L Ì‡Â .‰ÁÓn‰«À¿∆¿ƒ»»»¿ƒ««ƒ
.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï - ÌL Ì„‡ ¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

.è;˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙a ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„ e¯Èz‰ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿««¿
ÁwÈ ‡Ï - ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏ B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÚÏ Ï·‡¬»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»…ƒ«

.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡∆»ƒ«À¿∆

.é˙B¯t :Ô‰Ó „Á‡ ¯Ó‡Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ÔÈ¯nÁ‰««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈
BÈ‡ - ÔÈw˙Ó È¯·Á ˙B¯Ùe ,ÌÈw˙Ó ÌÈ‡ el‡≈≈»¿À»ƒ≈¬≈ƒ¿À»ƒ≈

.Ô‰ÈÈa eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡∆¡»∆»¿¿»»≈≈∆

.àé¯OÈ ı¯‡ ÏMÓ :¯Ó‡Â ‡È¯eÒa ˙B¯t ¯ÎBn‰Ï‡ «≈≈¿¿»¿»«ƒ∆∆∆ƒ¿»≈
;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ .¯OÚÏ Á˜Bl‰ ·iÁ - Ì‰≈«»«≈«¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»
·iÁ - Ô‰ ÈlMÓ .¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒƒ∆ƒ≈«»
‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯OÚÓ .¯OÚÏ¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»∆«∆∆»««∆
·¯ ‰È‰Â ‡È¯eÒa Ú˜¯˜ BÏ LiL Úe„È Ì‡Â .¯Èz‰L∆ƒƒ¿ƒ»«∆≈«¿«¿¿»¿»»…
B˙˜ÊÁL ;¯OÚÏ epnÓ Á˜Bl‰ ·iÁ - e‰„OÓ B¯kÓÓƒ¿»ƒ»≈«»«≈«ƒ∆¿«≈∆∆¿»

.Ì‡È·‰ e‰„OnL∆ƒ»≈¡ƒ»

.áé‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL el‡ ˙B¯t :e¯Ó‡L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆»¿≈≈∆∆∆ƒ¿»≈»
Ë˜l‰L ,˙B¯b‰ ÔÓÊ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈∆¡»ƒ»¿««¿»∆«∆∆

ÔÓ ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÈeˆÓ ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â¿«ƒ¿»¿«≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
ÏL :e¯Ó‡ Ì‡Â .ÌBia Ba ‡B·ÈÂ ‡ˆiL È„k Ô¯b‰«…∆¿≈∆≈≈¿»«¿ƒ»¿∆
.dlk ‰M‰ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - Ì‰ ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ≈¬≈≈∆¡»ƒ»«»»À»
.BzÏ Ì„‡ Èa C¯cL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â¿≈»∆¡»ƒ∆»«»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿

.âéÈ¯‰ - Ì‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï el‡ ÌÈhÁ ?„ˆÈk≈«ƒƒ≈∆∆ƒ¿»≈»≈¬≈
- ‡e‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL ‰Ê ÁÓ˜ .ÌÈÓ‡ el‡≈∆¡»ƒ∆«∆∆∆∆ƒ¿»≈»
ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÓ‡ ÌÈ‡≈»∆¡»ƒ¿≈»ƒ«∆≈∆¡»ƒ«
ÔÈ¯OÚ˙Ó ‡l‡ .‡e‰ ÌÈiÚ ˙BznÓ ¯ÓBÏ ˙t‰«««ƒ«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«¿ƒ

.È‡Óc¿«

.ãé,ÂÈÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â ,Ê¯‡ ÏL ‰¯BÚO‰ ÏÚ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ««¿»∆…∆¿≈∆¡»ƒ»»
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â ,ÏBt‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÏM·Ó ÔÈa ÈÁ ÔÈa≈«≈¿À»∆¡»ƒ««¿≈∆¡»ƒ
ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÔÈÏM·Ó ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa ,ÔÈÒÈ¯b‰ ÏÚ««¿ƒƒ≈«ƒ≈¿À»ƒ∆¡»ƒ«
¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÈÚ ¯OÚÓ ÏL ¯ÓBÏ ÔÓM‰«∆∆«∆«¿«»ƒ¿≈∆¡»ƒ«
,ÏM·Ó ‡ÏÂ ÈÁ ˜¯i‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .Ì‰ Ûew È˙ÈÊ ÏL∆≈≈ƒ≈∆¡»ƒ««»»«¿…¿À»
ÌÈza ÈÏÚa C¯c ÔkL .ËÚeÓ ¯·„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»»»∆≈∆∆«¬≈»ƒ
ÏBÎiL CBzÓe ;ÈÚÏ B˙¯„wÓ ÏM·Ó ˜¯È ËÚÓ ÔzÏƒ≈¿«»»¿À»ƒ¿≈»¿»ƒƒ∆»
È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,ÈÏ B˙ ˙Èa‰ ÏÚa‰ :¯ÓBÏ««««««ƒ¿»ƒ»«¬ƒ

.È˙BznÓ ÂÈzÏMaƒ«¿ƒƒ«¿«

.åèÔBL‡¯ ¯OÚnÓ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ¿≈∆≈ƒ∆»«≈≈ƒ«¬≈ƒ
- Ì‰ B˙Óe¯z ‰ÏhpLÏÚ ÌÏBÚÏ ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ ∆ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆¡»¿»«

‰Óe¯z ÏÚ ÔÓ‡ Ï‡¯OiL ÌLk ,¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿≈∆ƒ¿»≈∆¡»«¿»
.ÈL ¯OÚnÓ B¯ËÙÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï·‡ ;‰ÏB„‚¿»¬»≈∆¡»»»¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ

.æèı¯‡‰ ÌÚa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»¿«»»∆
„eLÁ ‡e‰L ÈÓ Ï·‡ ;ÔÓ‡ ‡ÏÂ „eLÁ ‡Ï BÈ‡L∆≈…»¿…∆¡»¬»ƒ∆»
ÏÏk epnÓ ÁwÏ ¯eÒ‡ - ÔÈlÁ ÌLÏ ‰Óe¯z ¯kÓÏƒ¿…¿»¿≈Àƒ»ƒ«ƒ∆¿»
,ÌÈ‚„ È·¯˜ elÙ‡ ,¯OÚÓe ‰Óe¯z ˙wÊ Ba LiL ¯·c»»∆≈ƒ«¿»«¬≈¬ƒƒ¿≈»ƒ
Ïk ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÔÓL Ì‰a ÔÈ˙BpL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ»∆∆∆¿≈»∆»…
‡e‰L ÈtÓ ;epnÓ ÁwÏ ¯zÓ - B¯ˆ‡ Ï·‡ ,ÂÈÙlL∆¿»»¬»¬»À»ƒ«ƒ∆ƒ¿≈∆
¯·c‰ Ú„eÈ ‡nL ,B¯ˆB‡a ‰Óe¯z ·¯ÚÏ ‡¯È˙Óƒ¿»≈¿»≈¿»¿»∆»ƒ»««»»
ÌLÏ Ô¯ÎÓÏ ÈL ¯OÚÓÏ „eLÁ‰ ÔÎÂ .Ïk‰ „ÈÒÙÈÂ¿«¿ƒ«…¿≈∆»¿«¬≈≈ƒ¿»¿»¿≈
˙wÊ ÂÈÏÚ LiL ¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈlÁÀƒ≈¿ƒƒ∆»»∆≈»»ƒ«

.Ì‰È¯·cÓ Ò˜ ‰Ê ÏÎÂ .¯OÚÓ«¬≈¿»∆¿»ƒƒ¿≈∆

.æéÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ;ÔÓ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ „ÈÚ‰L „eLÁ»∆≈ƒ«∆¬≈ƒ∆¡»¬»»≈
.ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .BÏ ‡ÏÂ ‡ËBÁ Ì„‡»»≈¿…¿≈»ƒ««»»∆
‰Ê ,‰Óe¯z ‰ÊÂ Ï·Ë ‰Ê :¯Ó‡L ı¯‡‰ ÌÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»»∆∆»«∆∆∆¿∆¿»∆
el‡ :¯Ó‡ .ÔÓ‡ - BlLa elÙ‡ ,È‡Óc ‰ÊÂ È‡cÂ««¿∆¿«¬ƒ¿∆∆¡»»«≈
e‡¯È ‡lL ‡e‰Â .ÔÓ‡ - ÌÈ¯Á‡ ÏLa ,ÔÈw˙Ó ˙B¯t≈¿À»ƒ¿∆¬≈ƒ∆¡»¿∆…≈»

.e¯‡aL BÓk ,‡Èe˜ ‰OBÚk¿≈¿¿»¿∆≈«¿

.çéB„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ ˙B¯t ¯ÎBn‰«≈≈«¬≈¿««∆»¿ƒ««»
¯Oa‰ ,Ô‰ ÌÈÏ·Ë EÏ Èz¯ÎnL ˙B¯t :Á˜BlÏ ¯Ó‡»««≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»ƒ≈«»»
BÈ‡L ÔÈc‰ ˙¯eL - CÒ ÔÈÈ ÔÈi‰ ,‰È‰ ¯BÎa ¯Oa¿«¿»»««ƒ≈∆∆««ƒ∆≈
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xyrnקצב zekld - mirxf xtq - hay `"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÚ ¯ÈÓÁÓ ÊÈ¯f‰Â ,¯·Á ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓ‡∆¡»¬ƒ»»«≈»≈¿«»ƒ«¿ƒ«
‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓ‡‰ Ì‡Â .BÓˆÚ«¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆¿À»¬ƒ»»

.ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰«≈«»»∆

ה'תשע"ו  שבט י"א חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הדמאי.1) מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר

שהוחזקו  הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו
והלוקח  לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי בה
לארץ  חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר
הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים בה. שנכנסו

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל

.à¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ
ÔÈÓÈ¯‰Â4ÁeL ˙B·e ÔÈ„¯ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙B·e6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰¯Óz ˙BÏ·BÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
¯B‡O9‰tˆp‰ ,10¯aÒk‰Â11ÔÈ¯eËt - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ

È‡Óc‰ ÔÓ12CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ
ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈

ÌÈ‡ :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ .¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«««¿«

¯eÓM‰ ÔÓ Ô‰L BÏ Ú„eiL14. ∆ƒ»«∆≈ƒ«»

יוחנן 2) כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
ואם  ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי

פטור. שלהם וודאי אף התאנים 3)כן ממיני "מין
גרוע.4)המדבריות". פרי המגדל ממיני 5)סנה "מין

שנים". לג' שנים מג' פרייה הנותנת הלבנות התאנים
מדבריות.6) לשבת.7)תאנים ודומה מהירקות מין

סתווניות. ענבים כלומר, גופני", "שלהי שם: ובברכות
והוא 8) מנשבת כשהרוח הדקל מן הנופלים התמרים "הם

הפקר" רובו כן עדיי 9)גם כי כלומר, בישולם, נגמר לא ן
כלחם  ונפוחים רפים להיות הבישול בעת התמרים מנהג זהו

פריו 10)החמץ. עיקר שהוא ה"פרחה" וגם הצלף. הוא
שבדמאי. הקלים בכלל ונראה 11)(שם) גד. זרע הוא

ואף  יהודה. בארץ רק ולא מקום, בכל פטור שהוא מדבריו
במעשר, חייב שכסבר משמע יח, הלכה ד פרק  שלמעלה

בחצר. המשומר בכסבר רק דווקא,12)זהו לאו "דמאי"
הוודאי. מן גם פטורים ט 13)שהרי פרק למעלה ראה

להפרישם. צריך הארץ מעם שהלוקח ב, היינו 14)הלכה
אפילו  לעשר חייב שאז שם, משמרים ישראל שרוב ממקום

בדמאי.

.á˙B¯eka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈ·iÁ - ‰pbaLÂ ,18.ÔÈ¯ÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú e¯kaL ˙B¯t‰ Ïk :˙B¯eka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙B¯t ¯ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ¯ÓBL e·ÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e¯‡MiL ˙B¯t‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL ¯Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20¯ÓBL ‡Ïa ÌeÁÈpÈÂ ˙B„OaL21ÔÎÂ . ««¿∆«»¿«ƒ¿…≈¿≈

ÌÈ„Óz‰ ÔÓ ÈeOÚ‰ ıÓÁ‰22È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt -23. «…∆∆»ƒ«¿»ƒ»ƒ«¿«

תחילה.15) שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות
הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו לעשר,
שעדיין 19) מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות שמייבשין 20)אינן "המחצלאות
וענבים". תאנים הבעלים 21)עליהן שנתייאשו ונראה

מן 22)מהן. הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר הענבים

רבים. בלשון "תמדים" כאן נקט הוודאי.23)ולכן מן ואף

.â˙B¯t ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„·Ïa Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰24·ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙B¯t‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk - dÓˆÚ ·ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ıeÁÏÂ ·ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙B¯tÓ Ô˙˜ÊÁL26. ∆∆¿»»ƒ≈»∆ƒ¿¿

שלא 24) הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה אמרו,25)החזיקו שם

והם  גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים
המעשרות. מן ארץ 26)פטורים פירות שמא נאמר "ולא

לארץ". חוצה והוציאם הם ישראל

.ãÚe„iL ˙B¯t27da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡È¯eÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï·a ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„·Ïa29È‡Ó„a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -30Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL ¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z31‰Ï·c‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈ·e¯Á‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯Óz‰ ÔÎÂ ,Ï·a32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,¯˙BÈa Ô·l‰ Ê¯‡‰Â33ÔÈ¯OÚ˙Ó - ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa È‡Óc34‡È¯eÒ·e35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙B¯Ùa36. ¿≈≈

נמצאים 27) שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל
מקורם. מקום לומר",28)מאותו צריך "אין בלשון נקט

יותר  חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום
בבל.29)מסוריא. עולי בה החזיקו ולא כלומר,

פקע 30) לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון
מתעשרים 31)חיובם. דברים "ואלו ב: פרק שם משנה

האורז  והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי
מיושרים.32)והכמון". כמון 33)כלומר: "והא שם:

ישר  ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס?
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם אף 34)הוא. כלומר,

בלבד. מצרים עולי בו שהחזיקו לא 35)במקום אבל
לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ
המשנה  בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים
נגמרה  אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם:
חייבים  שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם

לארץ.36)במעשרות]. בחוצה כמותם שאין

.ä¯BˆÏ ˙B¯t e‡È·‰L ÌÈ¯nÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈ·iÁ - ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
‡È‰L ,Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ

dÏ ‰·B¯w‰38Ê¯‡‰Â .39BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -40Ïk ‡l‡ , «¿»»¿»…∆≈¿ƒ∆»»
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ÏÚ ¯ÈÓÁÓ ÊÈ¯f‰Â ,¯·Á ¯ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓ‡∆¡»¬ƒ»»«≈»≈¿«»ƒ«¿ƒ«
‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓ‡‰ Ì‡Â .BÓˆÚ«¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆¿À»¬ƒ»»

.ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰«≈«»»∆

ה'תשע"ו  שבט י"א חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הדמאי.1) מן פטורין ההפקר מן שחזקתן שפירות יבאר

שהוחזקו  הארץ פירות על אלא גזרו לא הדמאי על כשגזרו
והלוקח  לצור. פירות שהביאו החמרים ודין בבל. עולי בה
לארץ  חוצה פירות על גזרו אם תגר. ואיזהו נכרי, מתגר
הדמאי. על כשגזרו עליהם גזרו שלא דברים בה. שנכנסו

יתקן. כיצד דמאי מוכר ואחד ודאי מוכרין העיר כל

.à¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t2ÔÈ˙ÈM‰ ÔB‚k ,3 ≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿«ƒƒ
ÔÈÓÈ¯‰Â4ÁeL ˙B·e ÔÈ„¯ÊÚ‰Â5‰Ó˜L ˙B·e6 ¿»ƒƒ¿»À¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
ÔÈÙb‰Â7‰¯Óz ˙BÏ·BÂ8eÏÈh‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ô‰Â , ¿«À¿ƒ¿¿¿»»¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ
¯B‡O9‰tˆp‰ ,10¯aÒk‰Â11ÔÈ¯eËt - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«ƒ¿»¿«À¿»¿«≈»∆¿ƒ

È‡Óc‰ ÔÓ12CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÓ ÔÁ˜Bl‰Â , ƒ«¿«¿«¿»≈«»»∆≈»ƒ
ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï13ÈtÓ , ¿«¿ƒ≈∆¿««¬≈¿…«¬≈≈ƒƒ¿≈

ÌÈ‡ :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ .¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¬ƒ»««»»∆≈»
„Ú ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«««¿«

¯eÓM‰ ÔÓ Ô‰L BÏ Ú„eiL14. ∆ƒ»«∆≈ƒ«»

יוחנן 2) כר' רבינו ופסק שבדמאי". "הקלים שם: במשנה
ואם  ההפקר. מן שרובם מפני בהם שהקילו שם, בירושלמי

פטור. שלהם וודאי אף התאנים 3)כן ממיני "מין
גרוע.4)המדבריות". פרי המגדל ממיני 5)סנה "מין

שנים". לג' שנים מג' פרייה הנותנת הלבנות התאנים
מדבריות.6) לשבת.7)תאנים ודומה מהירקות מין

סתווניות. ענבים כלומר, גופני", "שלהי שם: ובברכות
והוא 8) מנשבת כשהרוח הדקל מן הנופלים התמרים "הם

הפקר" רובו כן עדיי 9)גם כי כלומר, בישולם, נגמר לא ן
כלחם  ונפוחים רפים להיות הבישול בעת התמרים מנהג זהו

פריו 10)החמץ. עיקר שהוא ה"פרחה" וגם הצלף. הוא
שבדמאי. הקלים בכלל ונראה 11)(שם) גד. זרע הוא

ואף  יהודה. בארץ רק ולא מקום, בכל פטור שהוא מדבריו
במעשר, חייב שכסבר משמע יח, הלכה ד פרק  שלמעלה

בחצר. המשומר בכסבר רק דווקא,12)זהו לאו "דמאי"
הוודאי. מן גם פטורים ט 13)שהרי פרק למעלה ראה

להפרישם. צריך הארץ מעם שהלוקח ב, היינו 14)הלכה
אפילו  לעשר חייב שאז שם, משמרים ישראל שרוב ממקום

בדמאי.

.á˙B¯eka‰15˙BÙÈq‰Â16ÔÓ ÔÈ¯eËt - ‰Ú˜aaL : ««¿«¿»∆«ƒ¿»¿ƒƒ
È‡Óc‰17ÔÈ·iÁ - ‰pbaLÂ ,18.ÔÈ¯ÓL Ô‰L ÈtÓ , «¿«¿∆«ƒ»«»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

‡lL „Ú e¯kaL ˙B¯t‰ Ïk :˙B¯eka‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««»«≈∆ƒ¿«∆…
‰È˙B¯t ¯ÓLÏ ‰Ú˜a‰ ÏÚ ¯ÓBL e·ÈLB‰19. ƒ≈««ƒ¿»ƒ¿…≈∆»

e¯‡MiL ˙B¯t‰ Ô‰ ˙BÙÈq‰ÂeÏt˜iL ¯Á‡ ¿«¿»≈«≈∆ƒ»¬««∆¿«¿
˙BÚeˆ˜n‰20¯ÓBL ‡Ïa ÌeÁÈpÈÂ ˙B„OaL21ÔÎÂ . ««¿∆«»¿«ƒ¿…≈¿≈

ÌÈ„Óz‰ ÔÓ ÈeOÚ‰ ıÓÁ‰22È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt -23. «…∆∆»ƒ«¿»ƒ»ƒ«¿«

תחילה.15) שנתבשלו בסוף.16)הפירות שמתבשלות
הוודאי.17) מן הדין דמאי.18)הוא אפילו לעשר,
שעדיין 19) מועטות, כלֿכך הן שנתבכרו שהתאנים כלומר,

שמירה. שכר שוות שמייבשין 20)אינן "המחצלאות
וענבים". תאנים הבעלים 21)עליהן שנתייאשו ונראה

מן 22)מהן. הנשארים והחרצנים הזגים על נופל זה "שם
הכלי". לשולי היורדים השמרים ועל סחיטתן אחר הענבים

רבים. בלשון "תמדים" כאן נקט הוודאי.23)ולכן מן ואף

.â˙B¯t ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿∆»«≈
„·Ïa Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰24·ÈÊkÓ ‡e‰L , »»∆∆∆¡ƒ»≈»∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ

˙B¯t‰ ÏÎÂ .ıeÁÏk - dÓˆÚ ·ÈÊÎe .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»«≈
È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ıeÁÏÂ ·ÈÊkÓ ˙B‡ˆÓp‰25, «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿«

Ba e‡ˆÓpL ÌB˜Ó ˙B¯tÓ Ô˙˜ÊÁL26. ∆∆¿»»ƒ≈»∆ƒ¿¿

שלא 24) הארץ פירות על אבל גזרו, אלה על רק כלומר,
גזרו. לא - מצרים עולי אלא בה אמרו,25)החזיקו שם

והם  גויים. של שרובם מפני הוודאי מן גם שפטורים
המעשרות. מן ארץ 26)פטורים פירות שמא נאמר "ולא

לארץ". חוצה והוציאם הם ישראל

.ãÚe„iL ˙B¯t27da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓ Ô‰L ≈∆»«∆≈ƒ≈»»∆∆∆¡ƒ»
ÔÈ‡Â ,‡È¯eÒa ˙B‡ˆÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï·a ÈÏBÚ≈»∆««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿»¿≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ28 »ƒ«»»∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

„·Ïa29È‡Ó„a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -30Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe , ƒ¿«¬≈≈«»ƒƒ¿««¿ƒƒ≈∆
CÎÈÙÏ .ÈL ¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z31‰Ï·c‰ , ¿««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ»«¿≈»

ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ‡l‡ d˙BÓk ÔÈ‡L ‰ÓM‰«¿≈»∆≈¿»∆»»»∆∆∆¡ƒ≈
ÌÈÂM‰ ÔÈ·e¯Á‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯Óz‰ ÔÎÂ ,Ï·a32, »∆¿≈«¿»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«»ƒ

ÏB„b‰ ÔBnk‰Â ,¯˙BÈa Ô·l‰ Ê¯‡‰Â33ÔÈ¯OÚ˙Ó - ¿»…∆«»»¿≈¿«««»ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa È‡Óc34‡È¯eÒ·e35‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿¿»¿≈…«≈

el‡ ˙B¯Ùa36. ¿≈≈

נמצאים 27) שהם במקום אומרים: אנו הדבר, ספק אם אבל
מקורם. מקום לומר",28)מאותו צריך "אין בלשון נקט

יותר  חמורה מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל שארץ משום
בבל.29)מסוריא. עולי בה החזיקו ולא כלומר,

פקע 30) לא שוב הדמאי, שגזרו ממקום שבאו שכיוון
מתעשרים 31)חיובם. דברים "ואלו ב: פרק שם משנה

האורז  והחרובים והתמרים הדבילה מקום, בכל דמאי
מיושרים.32)והכמון". כמון 33)כלומר: "והא שם:

ישר  ישראל, ארץ של וכמון כלומר, הוא". עקום בקיפרוס?
"הישר". כאן להגיה יש כן ואם אף 34)הוא. כלומר,

בלבד. מצרים עולי בו שהחזיקו לא 35)במקום אבל
לארץ, לחוצה שיצאו ישראל ארץ של שפירות לארץ, בחוץ
המשנה  בפירוש רבינו שכתב [ומה המעשרות. מן פטורים
נגמרה  אם היינו בחו"ל או ישראל בארץ שיהיו "אחד שם:
חייבים  שאז לארץ, לחוצה יצאו כך ואחר בארץ, מלאכתם

לארץ.36)במעשרות]. בחוצה כמותם שאין

.ä¯BˆÏ ˙B¯t e‡È·‰L ÌÈ¯nÁ‰37;È‡Ó„a ÔÈ·iÁ - ««»ƒ∆≈ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
‡È‰L ,Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰Ó Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆∆ƒ

dÏ ‰·B¯w‰38Ê¯‡‰Â .39BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -40Ïk ‡l‡ , «¿»»¿»…∆≈¿ƒ∆»»
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ı¯‡Ï ‰·B¯˜ ‡È‰L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÓp‰ Ê¯‡‰41 »…∆«ƒ¿»»»»∆∆ƒ¿»»»∆
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆»ƒ«¿«∆»ƒ≈

¯k ‰È‰42.e¯‡aL BÓk , »»ƒ»¿∆≈«¿

לארץ.37) חוץ לא 38)שהיא בשיירה, שבאו שכיוון
והיינו  אחר. ממקום אלא הביאו, העיר שמשדה מסתבר
לא  שאם ישראל, בארץ מלאכתם שנגמרה לאחר כשהביאו
שיצאו  ישראל ארץ פירות ככל ממעשרות, הם פטורים כן

לארץ. לארץ.39)לחוצה חוצה נתערב 40)של "שמא
ישראל". ארץ של שהיא 41)באורז פי על אף כלומר,

בבל. עולי בה שהחזיקו לארץ לבן 42)קרובה שהיה
ביותר.

.åÈ‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ¯Bˆa ˙B¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰43, «≈«ƒ«¬≈»¿»ƒ«¿«
e¯ˆ‡ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â44¯BÓÁ ÔÎÂ . ¿≈¿ƒ∆»ƒ≈»»∆»¿¿≈¬

ÔÓ ¯eËt - ˙B¯t ÔeÚË ‡e‰Â ¯BˆÏ ÒÎpL È„ÈÁÈ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ
¯ÈÚ‰ ‰„OÓ Ô˙˜ÊÁL ,È‡Óc‰45. «¿«∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

באו.43) העיר מאותה אומרים שארץ 44)שאנו אף
לה. קרובה שממקום 45)ישראל תולים שבשיירה ואף

הוא. מכאן אלא כן, לתלות אין יחידי בחמור - באו אחר

.æÈtÓ ,È‡Ó„a ·iÁ - ÔB„Èˆa ¯ˆB‡ ÈÏÚaÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«¬≈»¿ƒ«»ƒ¿«ƒ¿≈
‡È‰ ‰·B¯wL46¯BvÓ ¯˙BÈ47ÔÈ¯ˆB‡L d˙˜ÊÁL , ∆¿»ƒ≈ƒ∆∆¿»»∆¿ƒ

ÔÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡‰ ˙B¯tÓƒ≈»»∆∆∆¡ƒ≈»∆¬»«≈«ƒ
Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ÔB„Èˆa ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ¿ƒ»ƒ«¿«ƒ¿≈∆∆¿»»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ÔÈ‡È·nL48. ∆¿ƒƒƒ»»»∆

קרוב.46) ממקום להביא פירות האוצרים דברי 47)ודרך
וכבר  מצור? יותר רחוקה שצידון ידוע הרי תמוהים: רבינו
מפני  [לא] רבינו: בדברי הגיה ולפיכך מהרי"ט, זה על העיר
[אולם  וכו'. שחזקתה מפני [אלא] מצור יותר היא שקרובה
יותר  קרובה הייתה צידון כי הוכחה ישנה בפסוקים גם
ואת  עכו יושבי את הוריש לא "אשר נאמר: שהרי מצור,
מצור, יותר רחוקה צידון ואם וגו'", אחלב ואת צידון יושבי
שהרי  נכבשה, לא היא שאף צור, גם כאן נזכרה לא למה
כרחנו  ועל מצור. יותר קרובה שהייתה הרי גוי, מלך בה היה
בשם  ערים שתי שהיו שכתב, רד"ק לדברי צריכים אנו
קטנה  אחרת צידון והייתה רבה", "צידון האחת "צידון"

רחוק.48)ממנה]. ממקום להביא החמרים שדרך

.çÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ»≈»ƒ»»∆∆∆¡ƒ≈
Ï·a49Á˜BlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ‰È‰ Ì‡ , »∆ƒ»»«»≈»ƒ∆≈«

Ï‡¯OiÓ50,‰BL‡¯a ,CÎÈÙÏ .È‡Óc ÂÈ˙B¯t È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈≈»¿«¿ƒ»»ƒ»
Á˜Bl‰ ,Ï‡¯OÈ „Èa Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»…∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»≈«≈«
ÌÚÓ Á˜BÏk ,È‡Óc ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯bz ÏkÓƒ»«»≈»ƒ¿«≈¿«¿≈«≈«

.ı¯‡‰»»∆

הדמאי.49) על בה מגויים,50)שגזרו לוקח אם אבל
בקונה  המדובר שהרי רבינו, לדעת המעשרות, מן פטור
מעשר  - מלאכתם נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה פירות
מן  לו מביאין "אבל שם: ובתוספתא מישראל, כקונה וודאי
יהודה  ור' מאיר כר' וזהו וודאי". חזקתו הכותי ומן הגוי

פוטר]. אינו הגוי שמירוח הסוברים

.èÌÈÓÚt LÏLÂ ÌÈzL ‡È·‰L ‰Ê ?¯bz e‰Ê È‡51. ≈∆«»∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ
LÏL ‡È·‰ elÙ‡ ,˙Á‡ ÌÚt ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ««««¬ƒ≈ƒ»

ÏÚBÙe B·e ‡e‰ ‡È·‰L B‡ ,˙Á‡ ˙·a ˙B‡BOÓ52- «¿«««∆≈ƒ¿≈
¯bz ˜ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú53. ¬«ƒ…À¿««»

אבל 51) שכן? כל לא בשלוש - לתגר מתחזק בפעמיים [אם
מאותן  אחת בפעם אם לתגר, מתחזק בפעמיים שגם נראה
שלוש  הן שביחד משאיות, שתי הביא הפעמים שתי
שלוש  הביא אם אף מתחזק, אינו אחת בפעם ורק משאיות,

שם.52)משאיות]. נפשטה שלא בהביא 53)בעיא גם
אפשר  אי בירושלמי, נפשט שלא שכיוון ופועל, ובנו הוא
כמפריש  גדולה מתרומה ולפטרו מספק כתגר להחזיקו

וודאי. כדין מפריש אלא דמאי,

.é‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - È‡Óc‰ ÏÚ e¯ÊbLk¿∆»¿««¿«…»¿«≈»
ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï54. »»∆∆ƒ¿¿»»∆

לאחר 54) הפירות כשלקח מדוברים דמאי דיני שכל מכיוון
שנכנסו  באופן מדובר וודאי כאן גם מלאכתם, שנגמרה
אינם  שאז לארץ, בחוצה מלאכתם שנגמרה לאחר לארץ
שאם  ייתכן כן ואם מדבריהם. אלא בארץ במעשרות חייבים
מן  במעשרות הם חייבים שאז בארץ, מלאכתם נגמרה

דמאי. עליהם גזרו - התורה

.àéÈ¯‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÏÚ ea¯L ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆∆««∆»»»∆¬≈
el‡55È‡Ó„a ÔÈ·iÁ56ÏÚ ea¯L ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏLÂ . ≈«»ƒƒ¿«¿∆»»»∆∆««

‰ˆeÁÓ ¯È„z Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·c ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¿»»»ƒƒ»
˙BÚ˜ÒÓ¯„Â ÌÈÊB‚‡ ÔB‚k ,ı¯‡Ï57el‡ È¯‰ - »»∆¿¡ƒ¿«¿«¿»¬≈≈
.È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ«¿«

שבארץ.55) הפירות הרוב.56)כל אחר שהולכין
שדמשק 57) פי על ואף דמשק. מסביבות שמקורו שזיף מין

הדמאי, על בה גזרו לא הרי - סוריא אלא לארץ, חוץ אינה
לארץ. שנכנסו פירותיה על גזרו לא כן וכמו

.áéı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÌÈÓÎÁ eÎÏ‰ ‡Ï58‡Ï …»¿¬»ƒ¿≈»»»∆…
‰‡¯n‰ ¯Á‡59ÌÚh‰ ¯Á‡ ‡ÏÂ¯Á‡ ‡l‡ ,ÁÈ¯‰Â ««««¿∆¿…«««««¿»≈«∆»««

BÏ ea¯L Ïk :·¯‰60- BÏ ea¯ ‡lLÂ ,¯zÓ - »……∆«À»¿∆…«
‰È„na ‡Ï Ï·‡ ¯ÈÚa ea¯ ?„ˆÈk .¯eÒ‡61B‡ , »≈««»ƒ¬»…«¿ƒ»

ea¯ ‡ÏÂ ¯‰a ;¯ÈÚa ea¯ ‡ÏÂ ‰È„na ea¯L∆««¿ƒ»¿…«»ƒ»»¿…«
ÏÚ·Ï ‡ÏÂ ÈÂÁÏ ea¯ ;¯‰a ‡ÏÂ ‰Ú˜aa ,‰Ú˜aa«ƒ¿»«ƒ¿»¿…»»««∆¿»ƒ¿…¿««
- Ba ea¯L ‰Ê ;ÈÂÁÏ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ,˙Èa‰««ƒ¿««««ƒ¿…«∆¿»ƒ∆∆«

.È‡Ó„a ·iÁ - Ba ea¯ ‡lL ÌB˜Óe ,¯zÓÀ»»∆…««»ƒ¿«

מחוץ 58) או הארץ מן הם אם בספק שהם בפירות כלומר,
אחר 59)לארץ. אבל עין. בטביעת הניכר המראה כלומר,

הולכים. הארץ.60)הצבע, פירות על לארץ חוצה פירות
לעיר.61) מחוץ המקומות בכל

.âé˜eMa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ea¯62¯ÊÁ - eËÚÓ˙Â «≈»»»∆«¿ƒ¿«¬»«
.È‡Ó„a ·iÁ - epnÓ Á˜Bl‰Â ,BLÈÏ ˜eM‰«¿»¿¿«≈«ƒ∆«»ƒ¿«

השוק.62) את והתירו
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.ãéÏÚ e¯ÊbL ‰ÚLa Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆…»¿¬≈∆¿»»∆»¿«
˙B¯t Á˜Bl‰ :È‡Óc‰63‰ÚÈ¯ÊÏ64ÏÈÎ‡‰Ï B‡ «¿««≈«≈ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

‰Ó‰aÏ65˙B¯BÚÏ ÁÓ˜ ,66‡Ó‚eÏÓÏ B‡67B‡ «¿≈»∆«¿ƒ¿¿»
‰iË¯Ï68,ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba CeÒÏ B‡ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓL , ƒ¿ƒ»∆∆¿«¿»««≈»∆«≈ƒ

¯BÏÈ˜Ï ÔÈÈ69ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁÂ ,70Ún„Ó‰Â ,71Áe˜l‰Â , «ƒ¿ƒ¿«««»»∆¿«¿À»¿«»«
ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa72˙BÁn‰ È¯ÈLe ,73˙ÙÒB˙Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿»≈«¿»¿∆∆

ÌÈ¯eka‰74ÔÂÈÎÂ ,È‡Óc‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ Ïk . «ƒƒ»≈¿ƒƒ«¿«¿≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈw˙Ó :ı¯‡‰ ÌÚ BÏ ¯Ó‡L∆»««»»∆¿À»ƒ≈≈»ƒ

¯OÚÏ75. ¿«≈

הארץ.63) מעם שעורים, או חיטים שאילו 64)כלומר,
שזורע. לפני לעשר חייב היה וודאי, טבל זה אף 65)היה

במעשר. חייב היה וודאי טבל היה אילו "לעבד 66)כאן,
העורות". המלוגמא.67)בהם בתוך נמאס והקמח

יוונית 68) שהראשונה אלא רטייה, היא מלוגמא היא
הקודש. לשון משחת 69)והשנייה לתוך היין שנותן

לסוך  שמן קונה כאילו הוא והרי לגמרי, בטל והיין העיניים
לשמן. יין רבינו סמך ולכן הכלים, את בין 70)בו

ואינו  הארץ עם על חלה שאימת הארץ, עם שהפרישה
חלה, ממנה הוא והפריש הארץ מעם עיסה לקח ובין משקר,

מצוה. אכילת על גזרו המעורב 71)שלא דבר "הוא
שאמר  מה והוא דמע שמה התרומה כי וכו' ותרומה מחולין
אצל  שנדמעו פירות שלקח ובין ודמעך". מלאתך הכתוב:
ונתנה  ממאה לפחות גדולה תרומה שנפלה כגון הארץ, עם
אם  ובין משקר, ואינו הארץ עם על דימוע שאימת לכהן.
שאוכלם  שכיוון אצלו ונדמעו הארץ מעם פירות לקח
עליה. גזרו ולא היא מצוה אכילת - תרומה בתורת

ובין 72) שני". מעשר בכסף בירושלים שלקחו הפירות "הם
וודאי. הוא אם ובין דמאי, שני מעשר של הכסף אם

קמצו,73) מלא ממנה שיקריב אחר המנחה מן הנותר "הוא
עליהם  שחייב כמו הכהנים אותו אוכלים ההוא והנותר

ג 74)הכתוב". פרק שם וירושלמי ב פרק שם ובתוספתא
הוודאי. מן אף שפטורה אמרו ה הקלו 75)הלכה שלא

בירושלמי  שאמרו כמו לתלות, במה כשיש אלא חכמים
השבת  כבוד מפני אם פיו: על ואוכל ששואלו שבת לעניין

עילה. ידי על - שואלו? לי למה

.åè‰Ó‰·Ï Ì‰ÈÏÚ CÏÓÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ˙B¯t Á˜Bl‰76 «≈«≈«¬ƒ»¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯kÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -77ÌÏÈÎ‡È ‡ÏÂ , ¬≈∆…ƒ¿¿≈¿≈»ƒ¿…«¬ƒ≈

‰Ó‰·Ï78ÌÈ¯Á‡ ˙Ó‰·Ï elÙ‡ ,79Ìw˙iL „Ú , ƒ¿≈»¬ƒ¿∆¡«¬≈ƒ«∆¿«¿≈
.È‡Óc¿«

עליהם 76) וחשב לאכילה לקחם על גם כן אמרו בירושלמי
למכור 77)לזרע. ואסור בדמאי, נתחייב לעצמו שכשקנה
נהנה 78)טבל. שהרי שיעשר. עד להאכילה שאסור שלו,

כילוי. של הנאה טבל.79)ממנו מוכר הוא שהרי בשכר,

.æè·¯Ú ÔÓL80B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc‰ ÔÓ ¯eËt - ∆∆»≈»ƒ«¿«∆≈∆¿»
‰ÏÈÎ‡Ï81ÔÓL .82¯eËt - ¯Óva Bz˙Ï ˜¯Bq‰ Á˜lL «¬ƒ»∆∆∆»««≈¿ƒ«∆∆»

¯Óva ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ83ÔÓL Ï·‡ . ƒ«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»«∆∆¬»∆∆
,È‡Ó„a ·iÁ - ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa CeÒÏ ‚¯B‡‰ Á˜BlL∆≈«»≈»≈∆¿¿»«»ƒ¿«

ÏÎa ‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈÒÂ ,BÙe‚a ÚÏ· ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿»
.ÌB˜Ó»

טוב.80) ריח שסיכה 81)הנותן פי על ואף לסיכה. אלא
בשמן  אלא דמאי, לעניין בסיכה החמירו לא - כשתייה,

לאכילה. לאכילה 82)העומד העומד בשמן והמדובר
בסיכה. גם החמירו שסכים 83)ולפיכך כשמן הוא והרי

הכלים. את בו

.æéÏ‡¯OiÓ Ï‡ML ÌÈ·ÎBk „·BÚ84BÏ ÔzÏ85ÔÓL86 ≈»ƒ∆»«ƒƒ¿»≈ƒ≈∆∆
È‡cÂa ¯eÒ‡ - B˙kÓ ÏÚ87È‡Ó„a ¯zÓe ,88Ô˙ . ««»»¿««À»ƒ¿«»«

ÔÓL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰89ÏbÚ˙‰Ï ‡Ï·Ë Èab ÏÚ90 »≈»ƒ∆∆««≈«¿»¿ƒ¿«≈
„ÓÚMÓ - ‰ÈÏÚ91È¯Á‡ ·LÈÏ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓÂ92. »∆»ƒ∆»«À»¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

גבי 85)חבר.84) על השמן יתן עצמו שהישראל כלומר,
ישראל.86)המכה. טבל 87)של של בשמן כלומר,

ואסור. כילוי של הנאה הטבל מן כנהנה שהוא לפי וודאי,
להאכיל 88) שהתירו כמו חכמים, הקלו חולה שהוא שכיוון

ולאורחים. לעניים של 89)דמאי ובין דמאי של בין
השמן 91)להתגלגל.90)וודאי. מן מעט ונשתייר הגוי,

הטבלא. תרומה 92)על מחמת אלא טבל איסור שאין
שגם  התרומה, נתחללה כבר שהתעגל, וכיוון בו. המעורבת

הכהן. של גופו גבי על מתחללת תרומה

.çéB¯Oa ÏÚ È‡Óc ÔÓL ÏÙpL ÈÓ93BÙLÙLÓ - ƒ∆»«∆∆¿««¿»¿«¿¿
LLBÁ BÈ‡Â94ÒÈ¯eÓÏ ÔÈÈ Á˜Bl‰ .95˙È˙eÏ‡Ï B‡96, ¿≈≈«≈««ƒ¿¿»«¬¿ƒ

ÔÈÈÁË ˙BOÚÏ ˙BiË˜ B‡97È‡Ó„a ·iÁ -98Ï·‡ . ƒ¿ƒ«¬¿ƒƒ«»ƒ¿«¬»
Á˜Bl‰99Á˜lL B‡ ,˙È˙eÏ‡ B‡ ,ÔÈÈ Ba LiL ÒÈ¯eÓ «≈«¿»∆≈«ƒ¬¿ƒ∆»«

ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÔÈÈÁË¿ƒƒ¬≈≈¿ƒƒ«¿«∆…»¿«
È‡Ó„a ·iÁL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .È‡Óc ˙·¯Úz«¬…∆¿«¿ƒ»»«»»∆«»ƒ¿«
- ¯k BÓÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oe ÔÈÏ·z ÔB‚k ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

È‡Ó„a ˙·iÁ ˙·¯Úz‰ Ïk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÏËa ÔÈ‡100. ≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈»««¬…∆«∆∆ƒ¿«

בשרו.93) על שמן שנפל ישראל פי 94)כלומר, על ואף
נתחללה  בשרו, על שנפל כיוון - דמאי של בשמן סכין שאין

שבו. התרומה שהיו 95)קדושת דגים, של ציר הוא
יין. לתוכו שמן.96)מטילים בו שנותנים יין הוא

דבש.97) בהם ששמים טחונות פי 98)קטניות על אף
הדמאי  לידו שבא כיוון - דמאי" "תערובת הוא שעכשיו

הארץ.99)בעין. בכולה.100)מעם ניכר שטעמם לפי

.èé,Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡lL È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt‰ el‡ Ïk»≈«¿ƒƒ«¿«∆…»¿¬≈∆
È‡Óc ÔÈ˜˙‰ Ì‡101¯OÚÓ ˙Óe¯z Ì‰Ó LÈ¯Ù‰Â ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ≈∆¿««¬≈

ÈL ¯OÚÓÂ102˙‡ Ôwz Ì‡ Ï·‡ .ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - «¬≈≈ƒ«∆»»»¬»ƒƒ≈∆
È‡cÂa È‡Óc‰103‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Â «¿«¿««¿ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»

˙B¯OÚÓe104È‡Ó„a È‡ce‰ ˙‡ ÔwzL B‡ ,105‡Ï - ««¿∆ƒ≈∆«««ƒ¿«…
ÌeÏk ‰OÚ106. »»¿

דמאי.101) שמתקנים כדרך תקנם ירושלמי 102)כלומר,
שני. מעשר אלא נזכר לא ובתוספתא צריך 103)שם.

וודאי. כדין כלומר, משנה), (כסף "כוודאי" להיות:
או 104) שני מעשר מעשר, תרומת ראשון, מעשר כלומר,
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עני. כדין 105)מעשר כלומר, "כדמאי", להיות: צריך
שני. ומעשר מעשר תרומת אלא ממנו הפריש ולא דמאי,

שהפריש 106) וודאי, כדין הדמאי את תיקן אם כלומר:
על  עני ומעשר ראשון מעשר הפריש כן וכמו גדולה, תרומה
גדולה  שתרומה כלום, עשה לא - ולעני ללוי ליתנם מנת
ראשון  ומעשר הארץ, עם כבר הפרישה שהרי תרומה, אינה
לעצמו, מעכבם אלא ולעני, ללוי לתת חייב אינו עני ומעשר
הפריש  ולא דמאי כדין הוודאי את תיקן ואם דמאי. כדין
ידע  שאילו בטעות, הפרשה זו הרי גדולה, תרומה ממנו
ואינה  גדולה, לתרומה מעשר מקדים היה לא וודאי, שזהו

הפרשה.

.ëÈ‡cÂ ÔÈ¯ÎBÓ ¯ÈÚ‰ Ïk107,È‡Óc ¯ÎBÓ „Á‡Â »»ƒ¿ƒ««¿∆»≈¿«
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È ÔÈ‡Â Á˜ÏÂ108LÈ¯ÙÓ ?Ôw˙Ó „ˆÈk - ¿»«¿≈»«ƒƒ»«≈«¿«≈«¿ƒ

‰Óe¯z109Ô‰kÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e110LÈ¯ÙÓe , ¿»¿««¬≈¿¿»«…≈«¿ƒ
„·Ïa ÈL ¯OÚÓ111ÏL ÈL ¯OÚÓk ‡e‰ È¯‰Â , «¬≈≈ƒƒ¿««¬≈¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc112. ¿«

אין 108)טבל.107) קביעותם, ממקום שלקח וכיוון
מחצה  על כמחצה קבוע ש"כל לפי הרוב, אחר הולכים

-109)דמי". גדולה מתרומה פטור שהדמאי פי על שאף
טבל. ספק שהוא מפני מפרישה, פי 110)כאן על שאף

שהן  כיוון לכהן, אותם ליתן חכמים החמירו הוא שספק
בדמאי. הוא וכן ומעשר 111)במיתה. ראשון מעשר אבל

כמו  בלבד, שם להם לקרוא אלא להפריש, צריך אינו עני
כמו 112)בדמאי. זה, שני במעשר שמקילים הכוונה אם

לו  ואין חומש לו שאין דמאי, של שני במעשר שמקילים
מעשר  דיני למד איך להבין קשה - וכו' לאונן ונאכל ביעור
מעשרים  הארץ עמי שרוב מדמאי, טבל, ספק שהוא זה, שני

הם.

.àë˙Á‡Â Ï·Ë ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»¿≈À««∆∆¿««
Ì‰Ó ˙Á‡ ‰„·‡Â ,Ôw˙Ó113ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¿»¿»««≈∆¬≈∆«¿ƒƒ

ÏÎÏ Ô˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‰iM‰«¿ƒ»¿»¿»¿««¬≈¿¿»¿»
È‡Ó„a „·Ïa ÈL ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓe ,‰ˆ¯iL Ô‰k114. …≈∆ƒ¿∆«¿ƒ«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«

מהם.113) איזו יודע כדמאי.114)ואינו להיות: צריך 

ה'תשע"ו  שבט י"ב שישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שנייה.1) פעם ממנו ולקח וחזר הסיטון מן הלוקח יבאר

שלקחו  מנפולין תשעה המנפול. מן או הפלטר מן הלוקח
שהיו  ופועלים העני. מן הלוקח ודין נחתומין. מעשרה

פרוסות. והותירו אוכלין

.àÁ˜Bl‰2ÔBËÈq‰ ÔÓ3‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ«ƒ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï -4ÔÈÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , …¿«≈ƒ∆«∆««ƒ∆ƒ

„Á‡5˙Á‡ ‰twÓ elÙ‡ ,6˙‡ ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»¬ƒƒÀ»««««ƒ∆«ƒ∆
˙È·Á‰7ÌÈL‡Ó Á˜BÏ ÔBËÈq‰L ÈtÓ .‡È‰ ‡È‰L ∆»ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆«ƒ≈«≈¬»ƒ

¯ÎBÓe ‰a¯‰8ÌÚÓ ‰lÁz ¯ÎnL ‰Ê Á˜Ï ‡nLÂ , «¿≈≈¿∆»»«∆∆»«¿ƒ»≈«
¯·ÁÓ ÛBÒa Á˜lL ‰ÊÂ ,È‡Óc ÂÈ˙B¯tL ı¯‡‰»»∆∆≈»¿«¿∆∆»«¿≈»≈

e¯‡a ¯·Îe ,ÔÈw˙Ó ÂÈ˙B¯tL9ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ∆≈»¿À»ƒ¿»≈«¿∆≈¿«¿ƒƒ

Ì‡Â .·iÁ‰ ÏÚ ¯eËt‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯eËt‰ ÏÚ ·iÁ‰««»««»¿…ƒ«»«««»¿ƒ
ÔÓ‡ - Ô‰ „Á‡ ÏMÓ :ÔBËÈq‰ ¯Ó‡10. »««ƒƒ∆∆»≈∆¡»

פ"ה.2) ותוספתא ו, משנה פ"ה המוכר 3)דמאי "הוא
וכיון  המשנה). (פירוש ושמן" דבש כגון לח דבר וכל פירות
והלוקח  דמאי למכור לו מותר גסה, במדה מוכר שהוא
נאמן  שהסיטון שאמרו וממה ב. הלכה פי"א כנ"ל יתקנם,
בסיטון  שהמדובר נראה להלן), (ראה הם אחד משל לומר

שם). במשנה מהרי"ח (חידושי מהם 4)עםֿהארץ אבל
יש  אנשים, מהרבה לוקח שהסיטון אף לעשר, יכול עליהם
בהלכה  וראה לחוד. ואחד אחד כל של פירות שמוכר להניח

ד. הלכה וסוף שחורה 5)הסמוכה חיטה שניהם כלומר,
לבנה. ואחת שחורה אחת אם וכלֿשכן לבנה, או

אחד6) מין שהם לומר שכיון מקום היה אחת, ובקופה
אחד. אדם משל הנ"ל.7)שהם הקופה כלומר,

שניה,8) ממנו ולקח וחזר החנוני מן הלוקח שם: תוספתא
על  מזה יעשר לא היא, שהיא החבית את שמכיר אףֿעלֿפי
החבית  את הוא מכיר "אם ה: הלכה שם ובירושלמי זה.
באילין  דתימר הדא כו' עליו ממנו מעשר היא, שהיא
תוספתא  - יין כדי והן להיות, צריך (כן אינוקרמיא
כלי  והם להיות, צריך (כן שפייתא באילין ברם כפשוטה),
אורחא  שם), - הגת מן היין לשאיבת גם ועשויים מדה,
מכלי  ולהריק לפנות דרכם = ) אילין לגוא אילין מפנתין

השני)". אל מהלכות 9)אחד ופ"ה ו, הלכה פ"א למעלה
יב. הלכה שם).10)תרומות (משנה זה על מזה ומעשר

.á‰È‰11¯ÎBÓ12˙eLk13Ô‰Â ,˜¯È B‡14ÔÈ‡È·Ó »»≈¿»»¿≈¿ƒƒ
˙eLk ÏkÓ ¯OÚÓ epnÓ Á˜Bl‰ - ÂÈÙÏ ÔÈ¯·BˆÂ¿¿ƒ¿»»«≈«ƒ∆¿«≈ƒ»¿

‰c‚‡Â ‰c‚‡ ÏkÓe ,˙eLÎe15e ‰¯Óz ÏkÓe ,‰¯Ó˙16. ¿ƒ»¬À»«¬À»ƒ»¿»»¿»»

לשון.11) בשינוי שם, הנ"ל.12)תוספתא הסיטון
והם 13) שם, בתוספתא הוא וכן "קישות", בכתבֿיד:

כפשוטה). (תוספתא א משנה פ"ב בעוקצין וראה קישואים.
למכור.14) עלֿמנת מהם קונה שהסיטון אלה כלומר,
ירק.15) יש 16)של לפניו, מביאים שהרבה שכיון

בעל  גבי ד, הלכה להלן וראה הפירות. שנתערבו לחשוש
המוכר. הבית

.âÁ˜Bl‰17˙Èa‰ ÏÚaÓ18- ‰iL epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ «≈«ƒ««««ƒ¿»«¿»«ƒ∆¿ƒ»
È˙MÓ elÙ‡ ,˙Bt˜ È˙MÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ¿«≈ƒ∆«∆¬ƒƒ¿≈À¬ƒƒ¿≈

˙B¯ÈÚ19.BlMÓ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁL ; ¬»∆∆¿»∆≈≈∆»ƒ∆

ז.17) משנה פ"ה בהלכה 18)שם וראה מביתו. כלומר,
אחרת,19)הסמוכה. בעיירה ממנו קנה פעם בכל כלומר,

אחרים  מפירות לקח אחר במקום שמא לחשוש מקום והיה
למכרם.

.ã˙Èa‰ ÏÚa20ÔÓÊa :˜eMa ˜¯È ¯ÎBÓ ‰È‰L ««««ƒ∆»»≈»»«ƒ¿«
;Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - ÂÈ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL∆¿ƒƒƒƒ»¿«≈≈∆»««…
epnÓ Á˜Ï Ì‡ ,˙B¯Á‡ ˙BpbÓ BÏ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ·eƒ¿«∆¿ƒƒƒƒ¬≈ƒ»«ƒ∆
ÏÚ ‰fÓ ¯OÚÈ ‡Ï - ‰iL ÌÚt epnÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆««¿ƒ»…¿«≈ƒ∆«

‰Ê21. ∆

שם.20) ממנו 21)משנה מעשר הראשונה הפעם על אבל
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וקישות  קישות מכל מפריש שסיטון שאףֿעלֿפי עליו,
ירק  מערב שאינו הבית בעל של סתמו - ב) הלכה (למעלה

(רדב"ז). אחרת גינה של ירק עם זו גינה של

.äÁ˜Bl‰22ÌBzÁp‰ ÔÓ ˙t23ÔÓ ¯OÚÈ ‡Ï - «≈««ƒ««¿…¿«≈ƒ
‰nÁ‰24˙Bv‰ ÏÚ25LÓ‡ ÏL ÌÈhÁ :¯ÓB‡ È‡L ; ««»««∆∆∆¬ƒ≈ƒƒ∆∆∆

¯Á‡ ÏMÓ ÌBi‰ ÏLÂ ,„Á‡ ÏMÓ eÈ‰26. »ƒ∆∆»¿∆«ƒ∆«≈

מאיר.22) כר' ולא יהודה כר' ג, משנה "מי 23)שם
נחתום" נקרא ואופהו, ככרות אותו ועושה הקמח שילוש

שם). המשנה היום.24)(פירוש שאפוהו החם הלחם
אחד,25) מדפוס ששניהם אף אתמול, שאפוהו הקר הלחם

הסמוכה). בהלכה וראה (שם, אחת בצורה כלומר,
ונמצא 26) מעשר, אינו והשני מעשר מהם אחד ושמא

אבל  הפטור, על החיוב מן או החיוב על הפטור מן מפריש
אפילו  מעשר, הצוננת על הצוננת מן או החמה על החמה מן

פלטר. גבי הסמוכה, בהלכה ראה דפוסים, שני הם

.åÁ˜Bl‰27¯ËÏt‰ ÔÓ28Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,29ÔÈÒeÙc «≈«ƒ««¿≈««ƒ∆≈¿ƒ
„Á‡Ó ¯OÚÓ - ‰a¯‰30¯ÎBnL ÌBzÁp‰L ;Ïk‰ ÏÚ «¿≈¿«≈≈∆»««…∆««¿∆≈

ÏBtnÏ31‰a¯‰ ÔÈÒeÙc B˙qÚ ‰OBÚ32Ï·‡ .33 ««¿∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬»
ÏBtn‰ ÔÓ Á˜Bl‰34ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ -35; «≈«ƒ««¿¿«≈ƒ»¿¿

.ÔÈÓBzÁ ÈMÓ Á˜BÏ ÏBtn‰L∆««¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ

מאיר.27) כר' ולא יהודה כר' ד, משנה "הלוקח 28)שם
המשנה  (פירוש פלטר" נקרא אדם, לבני למכור הנחתום מן

אחד.30)הככרות.29)שם). אחר:31)מדפוס נוסח
למנפול  שהרי נכון, וכן הרמב"ם), בגליון (הגהה "לפלטר"

רוקח. מעשה ועיין להלן, ראה אחר, אינו 32)דין והפלטר
נאפו  הככרות כשכל והמדובר אחד. מנחתום אלא לוקח
מזה  מפרישים אין הרי ימים, בשני נאפו שאם אחד, ביום

הקודמת). (בהלכה זה שם.33)על הוא 34)משנה אף
נחתומין  מהרבה קונה שהוא אלא כפלטר, לחם, מוכר

המשנה). דפוס,35)(פירוש מאותו וככר ככר מכל ולא
משנים. המנפול לקח שמא חוששין אין אחד שבדפוס

.æ‰ÚLz36ÔÈÏBtÓ37,ÔÈÓBzÁ ‰¯OÚÓ eÁ˜lL ƒ¿»«¿ƒ∆»¿≈¬»»«¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡Â ÏÈ‡B‰38„Á‡Ó Á˜Bl‰ Ïk ,ÌÈMÓ Á˜Ï39 ƒ¿∆»≈∆»«ƒ¿«ƒ»«≈«≈∆»

ÒeÙ„e ÒeÙc ÏkÓ ¯OÚÓ - ‰ÚLz‰ ÔÓ40. ƒ«ƒ¿»¿«≈ƒ»¿¿

שם.36) גם 37)ירושלמי זו הלכה לשנות יכול היה
שאין  אלא משנים, לקח מהם שאחד מוכח שהרי בפלטרין,

משנים. יקח שפלטר מצוי הפחות 38)זה לכל כלומר,
שבוודאי  משנים, קנו מהם כמה אם וכלֿשכן מהם , אחד

דפוס. מכל אם 39)מעשר וכלֿשכן מאחד, אפילו כלומר,
יותר. גדול שהחשש מהם, מכמה ֿ 40)קנה אף כלומר,

הרוב, אחר הולכים אנו אין אחד, מנחתום קנו שרובם עלֿפי
על  כמחצה קבוע ו"כל "קבוע" זה הרי מהם, שקנה שכיון

כ). הלכה פי"ג (למעלה מחצה"

.çÁ˜Bl‰41ÈÚ‰ ÔÓ42ÈÚ‰ ÔÎÂ ,43BÏ e˙pL «≈«ƒ∆»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿
‰Ï·„ ÈÁÏt B‡ ˙t ˙BÒe¯t44˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ - ¿«ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ»««

˙Á‡Â45ÏÏBa - ˙B¯‚B¯‚·e ÌÈ¯Ó˙·e .46Ïk‰47 ¿««ƒ¿»ƒƒ¿»≈«…
¯OÚÓe48È˙ÓÈ‡ .49‰a¯Ó ‰zn‰L ÔÓÊa ?50Ï·‡ ; ¿«≈≈»«ƒ¿«∆««»»¿À»¬»

OÚÓ - ˙ËÚeÓa‰zÓe ‰zÓ ÏkÓ ¯51. ¿∆∆¿«≈ƒ»«»»«»»

פ"ה.41) שם ותוספתא ה, משנה חבר.42)שם שהוא
כדלהלן. דבילה, פלחי או פת פרוסות ממנו ולקח

במתנות 44)חבר.43) ולא בצדקה שהמדובר הוא, פשוט
ממעשר. פטורים שהללו שיודע 45)עניים, העני כלומר,

ונותן, נותן כל ממתנת מעשר ואחד, אחד מכל שקבל מה
אבל  עישר. לא והשני עישר אחד שמא חוששים שאנו
(תוספתא  ופלח פרוסה מכל לעשר צריך העני, מן הלוקח

וכן 46)כפשוטה). להלן. וראה לו. שנותנן עני כלומר,
ומינכן. קמברידז' בכתביֿיד שם, במשנה כלומר,47)הוא

הכל. כולה.48)מערב על התערובת רבי 49)מן דברי
הראשון  התנא דברי לפרש שבא שם, במשנה יהודה

מתנה 50)(רדב"ז). הנותן זה שנתן מאחר שנאמר: "לפי
ונאמר  המעשר, בעיניו יקשה ולא הוא נדיב איש גדולה,
דמאי" הכל ויתעשר המעשרות, הוציא שעלֿכלֿפנים
ומעשרן. הגדולות המתנות בולל ולכן המשנה), (פירוש
ד), הלכה תרומות מהלכות (פי"ג למעלה שפסק ואףֿעלֿפי
זה  - יג) הלכה פ"ב שם (וראה ויין בשמן אלא  בילה שאין
 ֿ משנה (ראה הקילו בדמאי אבל ודאי, בטבל אלא אינו

ופאתֿהשולחן). שהוא 51)למלך עליו ש"נחשב ביין
יפריש  שמא הכל יתערב לא ולפיכך עישר, ולא כילי עכ"פ
"מכל  רבינו כתב ולא המשנה). (פירוש הודאי" על מדמאי
מדובר  שכאן ההלכה, בתחילת שכתב כמו ואחת", אחת
מן  בלוקח ולא שם), בתוספתא נראה (וכן לו שנתנו בעני

למעלה. וראה העני,

.è˜ÁL52˙t‰ ˙‡53˙‡Â ,ÔÈ¯e¯t d‡OÚÂ »«∆«««¬»»≈ƒ¿∆
˙B¯‚B¯b‰54‰Ï·c Ô‡OÚÂ55ÏÚ „Á‡Ó ¯OÚÓ - «¿»«¬»»¿≈»¿«≈≈∆»«

Ïk‰56. «…

שם.52) תוספתא שלימות,53)העני, ככרות קיבל כלומר,
מרוב. מתנה מרובה.54)שהן שעלֿידי 55)בכמות

מהן  היוצא בדבש הגרוגרות מתדבקות היו השחיקה
כפשוטה). מככר 56)(תוספתא או אחד מפלח כלומר,

מרובה, במתנה בדמאי שהקלו הכל, על אחד מפורר
אלא  זו, בהלכה להשמיענו רבינו בא ולא למעלה. כמבואר
וראה  שם, השולחן (פאת מרובה מתנה הוא שלם שככר

ברדב"ז).

.éÚBtÌÈÏ57ÌÈÁ¯B‡ B‡58ÔÈÏÎB‡Â ÔÈaÒÓ eÈ‰L59, ¬ƒ¿ƒ∆»¿Àƒ¿¿ƒ
˙BÒe¯t e¯È˙B‰Â60˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ¯OÚÓ -61. ¿ƒ¿¿«≈ƒ»««¿««

אחד,57) בעלֿבית של בפועלים אף ומדובר שם. תוספתא
זה  פועל שמא - הכל על מאחד מעשר אינו ואףֿעלֿפיֿכן
כפשוטה). (תוספתא עישר לא והשני עישר, זה, אורח או
קבע, אכילת שאכל כגון לעשר, שחייב באופן והמדובר
מן  פטורה פועל של עראי אכילת שאילו במעשרות. שחייב
שנגמר  או ט) הלכה (פ"ה למעלה כמבואר המעשרות,
במעשרות  וחייב התורה מן אוכל שאינו למעשר, מלאכתם
אכילת  ואוכל למעשר מלאכתו נגמרה לא אם אבל  (שם),
זה  והרי עישר, לא בוודאי המעשרות, מן שפטור עראי
הכל. על מאחד שמעשר אחד מבעלֿבית דמאי כקונה

צריכים 58) ואינם דמאי האורחים את שמאכילים אףֿעלֿפי
חומרא, מצד עישרו כי יתכן - יא) הלכה פ"י (למעלה לעשר
משנה  פ"ג (דמאי יתקן" לתקן "והרוצה שם אמרו הרי כי
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שם). ולמעלה שהיו 59)א "פועלין שם: בתוספתא
ורבינו  וכו'". מסובין שהיו אורחים וכן וכו' ואוכלין יושבין
להסב  מותרים הפועלים כי להראות "מסובין" בשניהם כתב
נראה  וכן פועל, של ממלאכתו לביטול חשש ואין ולאכול,
הם  שגם הרי עמהם", מיסב הבית "בעל טז. בברכות

(רדב"ז).60)מסובין. כנ"ל מועטת, מתנה כדין שדינן
ופרוסה.61) פרוסה כל כלומר,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ו  שבט י"ג ש"ק יום

ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe§¤©§¨¦

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈
Ì„‡ Èa ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓ„ ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (· .ÈL≈ƒ∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈¿≈»»
BÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ıeÁ≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ .˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰‡ÓËa¿À¿»∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èz ¯OÚÓ«¿«ƒƒ»«ƒ∆…∆¡…
ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ¯‰ˆÈ ¯OÚÓ«¿«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒ
¯OÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â ,L„˜ BlkÀ…∆¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈

.¯OÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë .¯·c ÏÎÏ ÈL
ספרזרעים-הלכותמע"שונטערבעי

≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מעשר 1) וששית ובשלישית שני מעשר שנה שבכל יבאר

אילנות. למעשר ור"ה וקטניות, לתבואה ר"ה הוא מתי עני.

עישורו. לקיטתו שבשעת והדבר פירותיהן שחנטו החרובין

ר"ה. קודם שהשרישו והדוחן והאורז צלף של האביונות
המצרי  ופול יום. שלשים מים מהם שמנע הסריסים הבצלים
לירק  עליו וחישב לזרע זרעו ודין ר"ה. לפני שליש שהביא
שנה  בפירות שנתערבו שנייה שנה פירות ודין איפכא. או
שני. ומעשר ראשון מעשר בהם ששוים הדברים שלישית.

שיקבעו. קודם מעשר מהן שהוציא ופירות

.à‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙnL ¯Á‡««∆«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»»»
Ïk ˙‡ ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡pL ,ÈL ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆∆¡««≈¿«≈≈»
ÔÈLÈ¯ÙÓ ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏL ‰L·e .EÚ¯Ê ˙‡e·z¿««¿∆¿»»¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ÛÏÁ ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿∆≈«¿

.á˙B‡e·z ¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ ‡e‰ È¯L˙a „Á‡a¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿«¿«¿
,‰M‰ L‡¯ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â¿ƒ¿ƒƒ»¿»»∆∆¡«…«»»

„Á‡ ‡e‰L‡¯ ‡e‰ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ·e .È¯L˙a ∆»¿ƒ¿≈«¬ƒ»»»ƒ¿»…
˙BiË˜Â ‰‡e·z ?„ˆÈk .˙BÏÈ‡‰ ¯OÚÓÏ ‰M‰«»»¿«¿«»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿ƒ
ÏL ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L∆ƒƒ¿««««¿ƒ¿≈…«»»∆
- ˙ÈLÈÏMa eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿«¿ƒƒ
˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â .ÈL ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ≈∆«¬≈≈ƒ¿ƒ…»¿«
- ˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B¯OÚn‰«««¿∆»¿««…«»»∆¿ƒƒ

ÔÎÂ .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe‡aL ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t «¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿≈≈»ƒ»∆»
ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»∆
ÛBÒa Ôk ¯Á‡ eÙÒ‡Â e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆¿««≈¿
Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓe ,¯·ÚLÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó - ˙ÈLÈÏL ‰L»»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿∆»««¿ƒƒ≈∆
Ì„˜ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿≈ƒ»¿««««¿…∆
e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ÏL Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»∆¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿¿
Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ Ô‰Ó ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˙ÈÚÈ·¯a eÙÒ‡Â¿∆∆¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ≈∆«¿«»ƒ¿ƒ
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a»¿««««¿««¬ƒ»»»ƒ¿»

.‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ¿«»

.âÌ„˜ Ô‰È˙B¯t eËÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯Á‰Â¿∆»ƒ««ƒ∆»¿≈≈∆…∆
ÏÈ‡B‰ ,‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Ó - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙B¯OÚ˙Óeƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ
ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰BÓÏˆ È·e¯Áa ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»¿»≈«¿»¿«≈»∆∆≈
˙B¯OÚ˙nL Ô‰ Ô‰Â ,Ì„‡‰ ·¯ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¬«…»»»¿≈≈∆ƒ¿«¿
,ÈÏ ‰‡¯È - ÔÈ·e¯Á‰ ¯‡L Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¬»¿»∆»ƒ≈»∆ƒ

.ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡Lk Ô‰L∆≈ƒ¿»≈»ƒ»

.ãË˜Ï Ì‡ ?„ˆÈk .B¯eOÚ B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - ˜¯i‰«»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈«ƒƒ¿«
‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈLÈÏL ÏL ‰M‰ L‡¯ ÌBÈa¿…«»»∆¿ƒƒ««ƒ∆»
epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ‰iMa ¯Ó‚Â ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿¿ƒ¿««¿ƒ»«¿ƒƒƒ∆

.ÈL ¯OÚÓ - ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«¬≈≈ƒ

.ä‡e‰ È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ¯‡MÓ „·Ïa ‚B¯˙‡‰ ÔÎÂ¿≈»∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈»ƒ»¬≈
ÔÈa ¯OÚÓÏ ÔÈa ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ˜¯Èk«»»¿¿ƒ««¿ƒ»≈¿«¬≈≈
‰MÓÁ ¯Á‡ ˙ÈLÈÏMa Ë˜Ï Ì‡ ?„ˆÈk .˙ÈÚÈ·LÏƒ¿ƒƒ≈«ƒƒ¿««¿ƒƒ««¬ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚ ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ë·La ¯OÚ»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒ««ƒ
‰MÓÁ Ì„˜ ˙ÈÚÈ·¯a Ë˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰iMa ¯Ó‚pL∆ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ…∆¬ƒ»
Ë˜Ï .ÈÚ ¯OÚÓ epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ë·La ¯OÚ»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆«¿«»ƒƒ¿«
epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ««¬ƒ»»»ƒ¿»«¿ƒƒƒ∆

.ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ

.å˙a ‚B¯˙‡ ,B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»∆¿«
˙OÚÂ ˙ÈÊk ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·LÏ ‰ÒÎpL ˙ÈMLƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ¬ƒ»¿»¿«ƒ¿«¬»

.˙B¯OÚÓa ˙·iÁ - ¯kÎk¿ƒ»«∆∆¿««¿

.æÔÏÈ‡ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - ÛÏˆ ÏL ˙BBi·‡‰»¬ƒ∆»»¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ»
‰ÒÎpL ‰iL ‰MÓ eÈ‰ Ì‡L :ÌÈÚ¯Ê È¯ÓÁÂ¿À¿≈¿»ƒ∆ƒ»ƒ»»¿ƒ»∆ƒ¿¿»
- Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eË˜ÏÂ ,˙ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»
¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿««»«¿ƒ«¬≈
ÏÎB‡Â ÌÈiÚÏ B˙B e‰„BtL ¯Á‡Â ,e‰„BÙe ¯Á‡«≈≈¿««∆≈¿»¬ƒƒ¿≈
LÈ¯Ù‰L ÈÓk ‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓ ˙¯B˙a BBÈ„tƒ¿¿««¬≈≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÈÚ ¯OÚÓe ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ

.çÈt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚¯t‰Â ÔÁc‰Â Ê¯‡‰»…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ««ƒ
‡l‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ eLÈ¯L‰L∆ƒ¿ƒ…∆…«»»≈¿ƒ»∆∆»
,È¯ˆn‰ ÏBt ÔÎÂ .‡a‰Ï ÔÈ¯OÚ˙Óe ,È¯t‰ ¯Ób ¯Á‡««¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈«ƒ¿ƒ
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hayקצח 'f oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ LÈ¯L‰ B˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈…«»»
¯OÚÓe Ì¯B˙Â BÎB˙Ï B¯b ¯·Bˆ - ÂÈ¯Á‡Ï B˙ˆ˜Óeƒ¿»¿«¬»≈»¿¿¿≈¿«≈
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zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz hay b"iÎ'f -

ה'תשע"ו  שבט ז' ראשון יום

.‚˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ֿ הּפקדים" על ֿ העֹובר e`vi(my)"ּכל Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, g)המיחדת dpyn g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,

― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים

"yeciw")החדׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw)אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש a)יתעּלה: ,ai zeny), ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

נאמר ak.)ּובפרּוׁש dpyd y`x)מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ
ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",

ּבראׁשית jexaּכׁשּבת yecwd zay day myÎlr .zayd) ְְִֵַַ
(ziy`xa dyrnn `edימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ִִֶֶֶָָָָ

ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת
הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש (iaeyigיעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
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קצט hay 'f oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz hay b"iÎ'f -

ה'תשע"ו  שבט ז' ראשון יום

.‚˜ .‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ֿ הּפקדים" על ֿ העֹובר e`vi(my)"ּכל Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, g)המיחדת dpyn g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,

― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים

"yeciw")החדׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw)אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש a)יתעּלה: ,ai zeny), ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

נאמר ak.)ּובפרּוׁש dpyd y`x)מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ
ואחד ֿ אחד לכל מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",

ּבראׁשית jexaּכׁשּבת yecwd zay day myÎlr .zayd) ְְִֵַַ
(ziy`xa dyrnn `edימים ׁשּׁשה מֹונה ֿ אחד ׁשּכל ―ִִֶֶֶָָָָ

ֿ הּלבנה את הרֹואה ֿ אדם ּכל ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת
הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש (iaeyigיעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
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hay b"iÎ'g ycew zayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(dxezd inkg erawy itk geldיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה
אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ

(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ֿ הרּבנים ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם ֿ ּתקראּו "אׁשר :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו
ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו ֿ הּיֹום את ׁשּנדע ּכדי אּלא חׁשּבֹון ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּיֹום
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ֿ יׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץ
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
― יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹהרי
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפי
"ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים

מירּוׁשלם" ֿ ה' ּודבר תֹורה ּתצא b)מּצּיֹון ,a diryi)ואם . ְְִִִִִֵֵַָָָ
ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיתּבֹונן
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ֿ ּׁשאמרנּו ֿ מה ּכל לֹו יתּבאר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה,
הּסדר יסֹודֹות על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּנה
ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשאנּו
מּימים למֹועדּה הּזאת ֿ החּקה את "וׁשמרּת אמרּו: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמאּלה

i)ימימה" ,bi zeny)אמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְִָָָ
הּסמּו ּבּפרק אּלא ֿ הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"מלּמד

gqt)לּמֹועד" crenl jenqd Ð xc` ycega)ואמרּו(my): ְְֵַָ
מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ֿ החדׁש את מעּברין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"מּנין
ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? אּלא ֿ החדׁש ְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאת

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה: a)ואמר ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
(.d"ימים מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ―ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ימים" "חדׁש k`)ואמר: ,`i xacna)ימים" אמרּו: ― ְְִִֶַָָָָֹ

ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּתה
האביב" ֿ חדׁש את `)"ׁשמֹור ,fh mixac)מׁשמע ― ְִֶֶַַָָָֹ

הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור חֹובה ׁשּלנּו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבׁשנים
חּמה ׁשנֹות יהיּו ּולפיכqqean miycgd aeyigy zexnl) ְְְִִַָָ

(gxid jldn lrּבׁשלמּות זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
מּסנהדרין א' הּׁשנה(i`.)ּבפרק ראׁש וגם(a.)ּובמּסכת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

.(bq.)ּבברכֹות
יום שני ֿ שבת קודש ח 'ֿ י "ג שבט 

ְִָ

ה'תשע"ו  שבט ח' שני יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ו  שבט ט' שלישי יום

.ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ו  שבט י' רביעי יום

.ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ו  שבט י"א חמישי יום

.ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ו  שבט י"ב שישי יום

.‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

ה'תשע"ו  שבט י"ג קודש שבת יום

.Ë .‚˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"˜‰ ‰Âˆn‰ÔÂ˘‡¯. «ƒ¿»«

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
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ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו
ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ

(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ
ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ
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i"yx
(„).È˙¯ÎÒÂ ויסכרו לשון לפרש עוד ויש וסגרתי, כמו

ואחבשנו: אסתמנו ח) (בראשית תהום ·È„מעיינות
.‰˘˜ ÌÈÂ„‡'ואפי רבים בלשון קרוי אדנות לשון כל

(שם): אדוניו בא עד יוסף, אדוני לט) (שם כמו יחיד
.ÊÚ ÍÏÓÂ:אשור ÌÈ‰Ó.מלך ÌÈÓ Â˙˘Â ונחרבו (‰)

הים: מן לפי Â˙˘Â.מים ג) (איכה והשבר השאת ל'
גשמים  שאין הוא נילוס ע''י מצרים ארץ שבח שכל
יאורי' דרך אותה ומשקה עולה נילוס אלא שם יורדים
שלה  פורענות מדמה הוא לפיכך אדם בידי העשויים

יאורים: ÌÈ‰Ó.ליובש ÌÈÓ Â˙˘Â את הים יחזיר ולא
את  וישקה יעלה ולא לתוכו נילוס וירד לאחוריו נילוס

נילוס:Â‰¯.מצרים: ÂÁÈÊ‡‰Â.זה (Â) כשהמים
ונזנחין: רפש ונעשין בהם ניכר הטיט „ÂÏÏ.מתמעטין

יד): (ויקרא הוא דל אם ÂˆÓ¯.במחברת È¯Â‡È יאורים
עיירות: מצורי בחריצי ÛÂÒÂ.עמוקים ‰˜ גדלים שהיו

מימיהם: מרוב עמדו ˜ÂÏÓ.שם היאורים כשיבשו

קמלו  ת''י ונופלים. מתייבשים והם עוד מלגדל הקנים
נתר  קמל לבנון החפיר תירגם אחר ובמקום יסקון לא
מחמת  מאליהן שנקצצי' קציצה לשון שהוא אני ואומר

ונופלין: ÏÎÂיובשן ,¯Â‡È ÈÙ ÏÚ ¯Â‡È ÏÚ ˙Â¯Ú (Ê)
.'Â‚Â ¯Â‡È Ú¯ÊÓ יפה ונשרש המעורה דבר לשון ערות

כאזרח  ומתערה עריץ רשע לו) (תהלים לו ודומה יפה
על  הנשרשים זרעים במחברתו מנחם חברו וכן רענן
יבש  הכל עליו הנזרעים וכל שפתו ע''פ ואפי' נילוס

Â‡Â.ונדף: (Á):ואבל אוני הם ‰„ÌÈ‚ÈÈ.לשון
ועולה  מתפשט שהוא מנילוס דגים שצדין מצרים
מצרים  ארץ פני על שפתו על העשויין רבים ביאורים

בכל כן שאין מה בלע''ז:ÎÁ‰.הנהרות:כולה, אמ''ו
.ÌÈ˙˘Ù È„·ÂÚ (Ë):הנהר על פשתים ˘¯Â˜È˙.זורעי

שהן  דגים מצודות מהם ואורגין אותן שסורקין פשתים
חורין: חורין ח)È¯ÂÁ.עשויות (שם שדי בהמות כמו

כב): (ירמיה חלוני לו וקרע

cec zcevn
(„).È˙¯ÎÒÂ: אשור מלך והוא קשה אדון ביד ÍÏÓÂאמסרם
.ÊÚ:במ''ש הענין ויעתקÂ˙˘Â.(‰)כפל יסור הים מי

ים: בלב אניה דרך ומזון בר  לה  להביא  יוכלו ולא ממקומו
.¯‰Âלא והאדמה  שדותם ישקה ולא מימיו יחרב  הנילוס

שהנילוס מה  הוא מצרים  שבח שכל  ולפי ברעב ויכלו  תצמח
המים: יבושת אל  חורבנה המשיל  שדותם ומשקה עולה

(Â).˙Â¯‰ ÂÁÈÊ‡‰Â:מימיהם יעזבו מצרים  „ÂÏÏנהרות
.'ÂÎÂמצורי בחריצי הנקווים העמוקים  בהיאורים אשר המים 

יבש: מקומם ונשאר  ונסתלקו ממקומם  הורמו  ˜‰העיירות
.ÛÂÒÂ:המים מחסרון יכרתו היאורים שפתי על הגדלים

(Ê).˙Â¯Úוחוזר היאור על ונאחזים  הנשרשים  העשבים
היאור: שפת על ר''ל יאור פי על  Â‡È¯.ומפרש Ú¯ÊÓ ÏÎÂ

היאור : שפת על  אדם בידי הנזרעים כ''אÈ·˘.הזרעים 
בעולם: יהיה  ולא ויכחש ‰„ÌÈ‚È.(Á)יתייבש Â‡Âהרגילים

דגים: ימצאו לא המים כשיחרב  כי  יתאוננו הדגים את לצוד 
.ÈÎÈÏ˘Ó ÏÎ לצוד צדיה כלי ביאור להשליך הרגילים כל 

וכפל  נכרתו המים ע ''פ רשתות והפורשים  יתאבלו הדגים 
במ ''ש: ÂÎÂ'.(Ë)הענין Â˘Â·Âבפשתים מלאכתם העושים 

יחפרו חורים חורים העשויים  רשתות ואורגים  במסרק  לסרקו 
במלאכתם: צורך עוד  יהיה לא כי ויבשו

oeiv zcevn
(„).È˙¯ÎÒÂמסירה ענין והוא  מתחלף  גיכ''ק כי וסגרתי כמו 

כג): (ש ''א קעילה בעלי היסגרוני לשון‡„ÌÈÂ.כמו ענין זהו
יוסף אדוני וכן רבים , בלשון עליו לומר  ליחיד תפארת

ל ''ט): והסרהÂ˙˘Â.(‰)חזק:ÊÚ.(בראשית העתקה  ענין
ל ''ב): (שם הנשה גיד יבשות:È¯ÁÈ·.וכן ÂÁÈÊ‡‰Â.(Â)ענין 

ג): (איכה וזנח לא כי כמו עזיבה ענין הוא כי  נוספת  האל ''ף
.ÂÏÏ„:( כ ''ח (איוב  נעו מאנוש דלו  כמו  הרמה  ÂˆÓ¯.ענין

וכן לחוזק  לה הם לעיר הסביב המים חריצי כי וחוזק  צור מל'
ל ''ז): (לקמן מצור יאורי  כל  פעמי בכף  ÛÂÒÂ.ואחריב ‰˜

הקנה ינוד  כאשר  כמו הנהר  שפת  על הגדלים דשאים  מיני
ב): (שמות בסוף  ותשם  וכמו  יד ) (מ ''א ענין˜ÂÏÓ.במים

ל ''ג): (לקמן  קמל  לבנון החפיר כמו ענינוÂ¯Ú˙.(Ê)כריתה
(תהלים רענן כאזרח  ומתערה כמו יפה  ונשרש המעורה  דבר

ל ''ג):Û„.ל ''ו): (איוב ידפנו אל כמו כתישה ÂÈ‡Â.ענין
לו : אנינות :Â‡Â.(Á)ואין את‰„ÌÈ‚È.מלשון הצדים

אבלות:ÂÏ·‡Â.הדגים: עשויÎÁ‰.מלשון הצדיה כלי שם 
מ ): (שם  בחכה  לויתן תמשוך  וכן  כפוף  רשתÂÓÎÓ¯˙.כמחט

א): (חבקוק  במכמרתו ויאספהו כמו‡ÂÏÏÓ.כמו  נכרתו
צ'): (תהלים ויבש ÌÈ˙˘Ù.(Ë)ימולל  È„·ÂÚפשתים עושי

ל ''ד): (איוב מעבדיהם יכיר  והוא˘¯Â˜È˙.וכן מסרק מלשון
הקסמים ולהשליך להפרידו  הפשתן  לסרוק עשוי  כלי  שם

מ ):È¯ÂÁ.ממנו: (בראשית  חורי סלי וכן נקבים
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מצרים  ארץ פני על שפתו על העשויין רבים ביאורים

בכל כן שאין מה בלע''ז:ÎÁ‰.הנהרות:כולה, אמ''ו
.ÌÈ˙˘Ù È„·ÂÚ (Ë):הנהר על פשתים ˘¯Â˜È˙.זורעי

שהן  דגים מצודות מהם ואורגין אותן שסורקין פשתים
חורין: חורין ח)È¯ÂÁ.עשויות (שם שדי בהמות כמו

כב): (ירמיה חלוני לו וקרע

cec zcevn
(„).È˙¯ÎÒÂ: אשור מלך והוא קשה אדון ביד ÍÏÓÂאמסרם
.ÊÚ:במ''ש הענין ויעתקÂ˙˘Â.(‰)כפל יסור הים מי

ים: בלב אניה דרך ומזון בר  לה  להביא  יוכלו ולא ממקומו
.¯‰Âלא והאדמה  שדותם ישקה ולא מימיו יחרב  הנילוס

שהנילוס מה  הוא מצרים  שבח שכל  ולפי ברעב ויכלו  תצמח
המים: יבושת אל  חורבנה המשיל  שדותם ומשקה עולה

(Â).˙Â¯‰ ÂÁÈÊ‡‰Â:מימיהם יעזבו מצרים  „ÂÏÏנהרות
.'ÂÎÂמצורי בחריצי הנקווים העמוקים  בהיאורים אשר המים 

יבש: מקומם ונשאר  ונסתלקו ממקומם  הורמו  ˜‰העיירות
.ÛÂÒÂ:המים מחסרון יכרתו היאורים שפתי על הגדלים

(Ê).˙Â¯Úוחוזר היאור על ונאחזים  הנשרשים  העשבים
היאור: שפת על ר''ל יאור פי על  Â‡È¯.ומפרש Ú¯ÊÓ ÏÎÂ

היאור : שפת על  אדם בידי הנזרעים כ''אÈ·˘.הזרעים 
בעולם: יהיה  ולא ויכחש ‰„ÌÈ‚È.(Á)יתייבש Â‡Âהרגילים

דגים: ימצאו לא המים כשיחרב  כי  יתאוננו הדגים את לצוד 
.ÈÎÈÏ˘Ó ÏÎ לצוד צדיה כלי ביאור להשליך הרגילים כל 

וכפל  נכרתו המים ע ''פ רשתות והפורשים  יתאבלו הדגים 
במ ''ש: ÂÎÂ'.(Ë)הענין Â˘Â·Âבפשתים מלאכתם העושים 

יחפרו חורים חורים העשויים  רשתות ואורגים  במסרק  לסרקו 
במלאכתם: צורך עוד  יהיה לא כי ויבשו

oeiv zcevn
(„).È˙¯ÎÒÂמסירה ענין והוא  מתחלף  גיכ''ק כי וסגרתי כמו 

כג): (ש ''א קעילה בעלי היסגרוני לשון‡„ÌÈÂ.כמו ענין זהו
יוסף אדוני וכן רבים , בלשון עליו לומר  ליחיד תפארת

ל ''ט): והסרהÂ˙˘Â.(‰)חזק:ÊÚ.(בראשית העתקה  ענין
ל ''ב): (שם הנשה גיד יבשות:È¯ÁÈ·.וכן ÂÁÈÊ‡‰Â.(Â)ענין 

ג): (איכה וזנח לא כי כמו עזיבה ענין הוא כי  נוספת  האל ''ף
.ÂÏÏ„:( כ ''ח (איוב  נעו מאנוש דלו  כמו  הרמה  ÂˆÓ¯.ענין

וכן לחוזק  לה הם לעיר הסביב המים חריצי כי וחוזק  צור מל'
ל ''ז): (לקמן מצור יאורי  כל  פעמי בכף  ÛÂÒÂ.ואחריב ‰˜

הקנה ינוד  כאשר  כמו הנהר  שפת  על הגדלים דשאים  מיני
ב): (שמות בסוף  ותשם  וכמו  יד ) (מ ''א ענין˜ÂÏÓ.במים

ל ''ג): (לקמן  קמל  לבנון החפיר כמו ענינוÂ¯Ú˙.(Ê)כריתה
(תהלים רענן כאזרח  ומתערה כמו יפה  ונשרש המעורה  דבר

ל ''ג):Û„.ל ''ו): (איוב ידפנו אל כמו כתישה ÂÈ‡Â.ענין
לו : אנינות :Â‡Â.(Á)ואין את‰„ÌÈ‚È.מלשון הצדים

אבלות:ÂÏ·‡Â.הדגים: עשויÎÁ‰.מלשון הצדיה כלי שם 
מ ): (שם  בחכה  לויתן תמשוך  וכן  כפוף  רשתÂÓÎÓ¯˙.כמחט

א): (חבקוק  במכמרתו ויאספהו כמו‡ÂÏÏÓ.כמו  נכרתו
צ'): (תהלים ויבש ÌÈ˙˘Ù.(Ë)ימולל  È„·ÂÚפשתים עושי

ל ''ד): (איוב מעבדיהם יכיר  והוא˘¯Â˜È˙.וכן מסרק מלשון
הקסמים ולהשליך להפרידו  הפשתן  לסרוק עשוי  כלי  שם

מ ):È¯ÂÁ.ממנו: (בראשית  חורי סלי וכן נקבים
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i"yx
(È).ÏÎ ÏÏÂÁÓ הכל ¯· את ודן הכל את ברא  הקב''ה

חכמה: לשום צריכין אנו אין כחכם ÎÂ˘Â¯ככסיל
.ÏÈÒÎ בקיאים פועלים אלא ישכור שלא ודם כבשר לא

הקב''ה ולא  אבל במלאכתו, העוסקים אלא ישכור
הבטלנים  דרכים עובר ושוכר הכסילים ושוכר כל מחולל
וסכרו  מל' כסיל ושוכר אגדה ומדרש מלאכה, מכל

תהום ח)מעינות שכר(בראשית עושי יט)ולשון (ישעיה

מתשרי  החמה בימות המשמש כסיל מזל סוכר הקב''ה
בו  מלילך הים עוברי כל וסוגר סוכר הוא ומאז ואילך
עשיר  כל מחולל רב ראיתי משה רבי ובדברי הפסח, עד
הוא  הנה במלאכתו כסיל שוכר ואם הרב' פעולות לו יש
להורות  המלאכה בקלקול שרואין דרך עוברי כל כשוכר
ענין  ואינו הוא ריק ודבר לפעול לו יש ואיך יתכן איך

הקור:·ˆÁÏ˙.(ÂË)כאן: מפני ידו נותן חמה ביורה

(ÊË).ÌÚË È·È˘Ó:חכמים(ÊÈ).·ÏÎ ÈÊ‡· ˜ÈÊÁÓ
באזני  כאוחז הוא הרי לו לא ריב על להתעבר העובר

חנם: על שישכנו הגורם כמתיגע Ï‰Ï˙ÓÎ‰.(ÁÈ)כלב
בערתם ובזיקות כמו אש של זיקים נ)לירות מל'(ישעי'

קלע  אבני מלשון פרונזולא''ש זיקים ד''א דינור, זקוקים
ט) ומות:(זכריה חצים ויורה לן פסיק זיקתא בגמרא וכן

(ËÈ).‰Ó¯ ˘È‡ ÔÎ מדרכי חבירו את ומסית מפתה
אותו  מתעה שהוא מרגיש וכשחבירו מות לדרכי חיים

אני: מצחק ÌÈˆÚ.(Î)אומר ÒÙ‡· דברים שני כלומר
נרגן  באין כך אש תכבה עצים שבאפס כשם שוין אלו

מדון: ישתוק ריב בעלי המסכסך לה''ר ÌÁÙ(Î‡)של
.˘‡Ï ÌÈˆÚÂ ÌÈÏÁ‚Ï להבעיר עשוי אש של פחם

מדון  ואיש אש להסיק עשוין ועצים עמומות גחלים
ריב: לחרחב

cec zcevn
(È).·¯אליו יגש  מי  ואין  הקרב כל  חללים ירבה ריב  איש

הם יהיו  למען דת על  העוברים ואת  הכסיל את  ישכיר אבל 
הבריות: את עמהם להכאיב  הכלבÏÎÎ·.(È‡)בחברתו  כמו

ולא מגופו קאה  אשר המאכל את  ולאכול לחזור  דרכו אשר
כן שוב  לאכלו לו  ומה  אותו  קאה המאכל  רוע  בעבור  כי יבין
יבין: ולא  ידו על  נכשל  אשר אולתו שוב לעשות שונה  הכסיל

(·È).˙È‡¯ולא לחכם בעיניו עצמו  חושב  איש תראה  כאשר
כי ממנו יותר  לכסיל  עצמו להמחזיק תקוה  יש  הנה  הוא כן 
ללמוד  יחפוץ  לא  לחכם  עצמו המחזיק אבל  ויתחכם  ילמד הוא

ÏˆÚ.(È‚)מזולת: ¯Ó‡ אלך איך  לומר  יגזים העצלות לרוב
נטרף: ואהיה וגו' בדרך שחל  הדלת‰„Ï˙.(È„)הלא כמו

העצל  כן  ממנה  תצא  ולא והנה  הנה הציר על עצמה  תסבב 
יקום: ולא מטתו על יתעצל ÔÓË.(ÂË)יתהפך העצל הנה

לקנח  בצלחת טמונים וידיו באכילה עוסק היום  וכל  במלאכה
לחמו שיחסר לומר מליצה  ענין והוא  המאכל  בה להשים פיו  אל ידו  להשיב  ועיף נלאה  יהיה בסופו והנה בו המתדבק התבשיל

פיו: אל המאכל להשים  נלאה ÏˆÚ.(ÊË)וכאילו ÌÎÁהיודעים המלך  פני רואי משבעה  יותר עצמו בעיני חכם  הוא העצל
המלאכה: בטול  על  טעם למצוא יתחכם  העצלות בעבור כי ישאלום אשר כל  על  טעם  באזניÈÊÁÓ˜.(ÊÈ)להשיב  האוחז כמו 

יוזק כאשר כי אליו נוגע  שאין ריב על  ולכעוס להתעבר  וזעם עברה  המתמלא  כן הכלב נשיכת לעצמו גורם הוא הנה כלב 
לעצמו: גרם הוא הזה ולאÏ‰Ï˙ÓÎ‰.(ÁÈ)בדבר שזרקם מי  אל  יבואו טרם  הנכבים אש של  ניצוצים  לזרוק  המתייגע כמו 

הממיתים: ודברים חצים בו לזרוק  ידו לאמן כוונתו  כי לריק  יגע לא  עכ''ז הנה אותו ‡È˘.(ËÈ)יזיקו ÔÎרעהו את המרמה  כן
כי ממנו והשמרו הוא כן שלא תדע ידוע  הנה לך  לגלות  היתה  וכוונתי עשיתי לשחוק  הלא  לומר ישיב בדבר ירגיש  וכאשר

ידו: ימצא  כאשר  לרמות  Â‚Â'.(Î)דעתו  ÒÙ‡·נרגן כשאין כך  מעצמו האש  תכבה  עצים כשאין כמו המה  שווין אלו שני
מעצמה : המריבה  תשתוק ריב  לחרחרÌÁÙ.(Î‡)המחרחר הוא מוכן מדון איש כן  האש להבעיר המה  מוכנים  הפחמים כמו 

ריב:

oeiv zcevn
(È).·¯:מריבה והרג:ÏÏÂÁÓ.מל ' חלל ר ''ל ÌÈ¯·ÂÚ.מל'

דת: על עוברים עבירה הקאה:˜‡Â.(È‡)בעלי ˘Â‰.מל'
שנים: האריה:˘ÏÁ.(È‚)מל ' משמות רגל ˆÈ¯‰.(È„)שם 

עליה נהפכו  שאלה  בדרך נאמר  וכן המפתן  בחור הנתון הדלת 
ד):ציריה ובדודים·ˆÁÏ˙.(ÂË)(ש''א כמו בשול  כלי שם

לה):ובצלחות ב' מצריםÏ‡‰.(ד''ה ונלאו כמו עייפות  ענין 
ז): ארץÏ‰Ï˙ÓÎ‰.(ÁÈ)(שמות ותלה כמו ועייפות  יגיעה  ענין
מז):מצרים בים‰ÂÈ¯‰.(בראשית ירה כמו השלכה  (שמות ענין

זיקות ÌÈ˜Ê.טו): מאזרי כמו נ):ניצוצות הוא·‡ÒÙ.(Î)(ישעיה
כמוני ואפס כמו לא, מו):כענין ÌÁÙ.(Î‡)מתלונן:Ô‚¯.(שם

פחם באש נופח  כמו כבוים גחלים לד):הם  Á¯ÁÏ¯.(שם
יחרו והעצמות מל ' והוא  והחרון  המריבה אש  (יחזקאל להבעיר

כז):
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i"yx
(È).ÏÎ ÏÏÂÁÓ הכל ¯· את ודן הכל את ברא  הקב''ה

חכמה: לשום צריכין אנו אין כחכם ÎÂ˘Â¯ככסיל
.ÏÈÒÎ בקיאים פועלים אלא ישכור שלא ודם כבשר לא

הקב''ה ולא  אבל במלאכתו, העוסקים אלא ישכור
הבטלנים  דרכים עובר ושוכר הכסילים ושוכר כל מחולל
וסכרו  מל' כסיל ושוכר אגדה ומדרש מלאכה, מכל

תהום ח)מעינות שכר(בראשית עושי יט)ולשון (ישעיה

מתשרי  החמה בימות המשמש כסיל מזל סוכר הקב''ה
בו  מלילך הים עוברי כל וסוגר סוכר הוא ומאז ואילך
עשיר  כל מחולל רב ראיתי משה רבי ובדברי הפסח, עד
הוא  הנה במלאכתו כסיל שוכר ואם הרב' פעולות לו יש
להורות  המלאכה בקלקול שרואין דרך עוברי כל כשוכר
ענין  ואינו הוא ריק ודבר לפעול לו יש ואיך יתכן איך

הקור:·ˆÁÏ˙.(ÂË)כאן: מפני ידו נותן חמה ביורה

(ÊË).ÌÚË È·È˘Ó:חכמים(ÊÈ).·ÏÎ ÈÊ‡· ˜ÈÊÁÓ
באזני  כאוחז הוא הרי לו לא ריב על להתעבר העובר

חנם: על שישכנו הגורם כמתיגע Ï‰Ï˙ÓÎ‰.(ÁÈ)כלב
בערתם ובזיקות כמו אש של זיקים נ)לירות מל'(ישעי'

קלע  אבני מלשון פרונזולא''ש זיקים ד''א דינור, זקוקים
ט) ומות:(זכריה חצים ויורה לן פסיק זיקתא בגמרא וכן

(ËÈ).‰Ó¯ ˘È‡ ÔÎ מדרכי חבירו את ומסית מפתה
אותו  מתעה שהוא מרגיש וכשחבירו מות לדרכי חיים

אני: מצחק ÌÈˆÚ.(Î)אומר ÒÙ‡· דברים שני כלומר
נרגן  באין כך אש תכבה עצים שבאפס כשם שוין אלו

מדון: ישתוק ריב בעלי המסכסך לה''ר ÌÁÙ(Î‡)של
.˘‡Ï ÌÈˆÚÂ ÌÈÏÁ‚Ï להבעיר עשוי אש של פחם

מדון  ואיש אש להסיק עשוין ועצים עמומות גחלים
ריב: לחרחב

cec zcevn
(È).·¯אליו יגש  מי  ואין  הקרב כל  חללים ירבה ריב  איש

הם יהיו  למען דת על  העוברים ואת  הכסיל את  ישכיר אבל 
הבריות: את עמהם להכאיב  הכלבÏÎÎ·.(È‡)בחברתו  כמו

ולא מגופו קאה  אשר המאכל את  ולאכול לחזור  דרכו אשר
כן שוב  לאכלו לו  ומה  אותו  קאה המאכל  רוע  בעבור  כי יבין
יבין: ולא  ידו על  נכשל  אשר אולתו שוב לעשות שונה  הכסיל

(·È).˙È‡¯ולא לחכם בעיניו עצמו  חושב  איש תראה  כאשר
כי ממנו יותר  לכסיל  עצמו להמחזיק תקוה  יש  הנה  הוא כן 
ללמוד  יחפוץ  לא  לחכם  עצמו המחזיק אבל  ויתחכם  ילמד הוא

ÏˆÚ.(È‚)מזולת: ¯Ó‡ אלך איך  לומר  יגזים העצלות לרוב
נטרף: ואהיה וגו' בדרך שחל  הדלת‰„Ï˙.(È„)הלא כמו

העצל  כן  ממנה  תצא  ולא והנה  הנה הציר על עצמה  תסבב 
יקום: ולא מטתו על יתעצל ÔÓË.(ÂË)יתהפך העצל הנה

לקנח  בצלחת טמונים וידיו באכילה עוסק היום  וכל  במלאכה
לחמו שיחסר לומר מליצה  ענין והוא  המאכל  בה להשים פיו  אל ידו  להשיב  ועיף נלאה  יהיה בסופו והנה בו המתדבק התבשיל

פיו: אל המאכל להשים  נלאה ÏˆÚ.(ÊË)וכאילו ÌÎÁהיודעים המלך  פני רואי משבעה  יותר עצמו בעיני חכם  הוא העצל
המלאכה: בטול  על  טעם למצוא יתחכם  העצלות בעבור כי ישאלום אשר כל  על  טעם  באזניÈÊÁÓ˜.(ÊÈ)להשיב  האוחז כמו 

יוזק כאשר כי אליו נוגע  שאין ריב על  ולכעוס להתעבר  וזעם עברה  המתמלא  כן הכלב נשיכת לעצמו גורם הוא הנה כלב 
לעצמו: גרם הוא הזה ולאÏ‰Ï˙ÓÎ‰.(ÁÈ)בדבר שזרקם מי  אל  יבואו טרם  הנכבים אש של  ניצוצים  לזרוק  המתייגע כמו 

הממיתים: ודברים חצים בו לזרוק  ידו לאמן כוונתו  כי לריק  יגע לא  עכ''ז הנה אותו ‡È˘.(ËÈ)יזיקו ÔÎרעהו את המרמה  כן
כי ממנו והשמרו הוא כן שלא תדע ידוע  הנה לך  לגלות  היתה  וכוונתי עשיתי לשחוק  הלא  לומר ישיב בדבר ירגיש  וכאשר

ידו: ימצא  כאשר  לרמות  Â‚Â'.(Î)דעתו  ÒÙ‡·נרגן כשאין כך  מעצמו האש  תכבה  עצים כשאין כמו המה  שווין אלו שני
מעצמה : המריבה  תשתוק ריב  לחרחרÌÁÙ.(Î‡)המחרחר הוא מוכן מדון איש כן  האש להבעיר המה  מוכנים  הפחמים כמו 

ריב:

oeiv zcevn
(È).·¯:מריבה והרג:ÏÏÂÁÓ.מל ' חלל ר ''ל ÌÈ¯·ÂÚ.מל'

דת: על עוברים עבירה הקאה:˜‡Â.(È‡)בעלי ˘Â‰.מל'
שנים: האריה:˘ÏÁ.(È‚)מל ' משמות רגל ˆÈ¯‰.(È„)שם 

עליה נהפכו  שאלה  בדרך נאמר  וכן המפתן  בחור הנתון הדלת 
ד):ציריה ובדודים·ˆÁÏ˙.(ÂË)(ש''א כמו בשול  כלי שם

לה):ובצלחות ב' מצריםÏ‡‰.(ד''ה ונלאו כמו עייפות  ענין 
ז): ארץÏ‰Ï˙ÓÎ‰.(ÁÈ)(שמות ותלה כמו ועייפות  יגיעה  ענין
מז):מצרים בים‰ÂÈ¯‰.(בראשית ירה כמו השלכה  (שמות ענין

זיקות ÌÈ˜Ê.טו): מאזרי כמו נ):ניצוצות הוא·‡ÒÙ.(Î)(ישעיה
כמוני ואפס כמו לא, מו):כענין ÌÁÙ.(Î‡)מתלונן:Ô‚¯.(שם

פחם באש נופח  כמו כבוים גחלים לד):הם  Á¯ÁÏ¯.(שם
יחרו והעצמות מל ' והוא  והחרון  המריבה אש  (יחזקאל להבעיר
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מערב יום ההילולא עם הפ"נ המצורף אליו שנקרא בעת רצון ביום ההילולא 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע על הציון הק' שלו.

רצון  ויהי  הזקן,  רבנו  של  הילולא  יום  טבת  כ"ד  דיום  המסיבה  מהצלחת  הבשו"ט  על  ת"ח 

שככתבו יעורר זה את כל אחד מאנ"ש במחנם הט' להוספה בפעולות לביסוס המוסד הק' והתפתחותו 

ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט אשר מתאים לדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בהמשך מאמרי דא"ח 

וכו' ומבזבזים  שלו ליום הילולא שלו, פרק י"א אשר מלמעלה פותחים סגולות האוצרות דהון יקר 

אותם ע"י פקידי החיל בשביל החיל )עיי"ש(.

ולכתבו האם כדאי שבנו שי' יקרא בצבור כל מה שחזר כבר. - כמדומה כבר כתבתי במכתבי 

ינצלו  ולפחות  נעשה הרי אין להשיב,  הקודם טעם תמיהתי על הנוהג בזה, שמזה מובן שמה שכבר 

והטורח והזמן ויקרא בצבור לנחת רוח אלו השואפים נחת רוח בכגון זה.

תקותי שהתועדו ביום ההילולא ויהי רצון שיתאים הבפועל למכתבו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

בהנוגע ליום ההילולא של כ"ק אביו )מוהרש"ב( נ"ע, ב' ניסן )קונ' ג, לו(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
במשנה: שנינו א. עמוד פה ïéçwôî.דף ,éç eäeàöîאם הגמרא: eäeàöîמקשה §¨©§©§¦§¨

éçהריàèéLt:הגמרא מתרצת לפקח. àëéøöשממשיכים àìאלאì eléôàc צורך ©§¦¨Ÿ§¦¨©£¦§
äòL éiç.מפקחים כן פי על אף שעות, מכמה יותר לחיות יכול שאינו - ©¥¨¨

שנינו: המשנה eäeçépé.בהמשך ,úî íàå:הגמרא àèéLt.מקשה énð àä מתרצת §¦¥©¦¨©¦§¦¨
àëéøöהגמרא: àìאלאúnä úà ïéìévî ïéà ,àéðúc .Lé÷ì ïa äãeäé éaøì Ÿ§¦¨§©¦§¨¤¨¦§©§¨¥©¦¦¤©¥
ä÷éìcä,לטלטלו éðtî.מוקצה שהוא ézòîLלפי ,Lé÷ì ïa äãeäé éaø øîà ¦§¥©§¥¨¨©©¦§¨¤¨¦¨©§¦

ä÷éìcä éðtî únä úà ïéìévnLå ש . התנא, ïaהשמיענו äãeäé éaø eléôà ¤©¦¦¤©¥¦§¥©§¥¨§£¦©¦§¨¤
øîà÷ àì Lé÷ì,המת את לטלטל Búî,רקàlàשמותר ìò ìeäa íãàL CBzî ¨¦Ÿ¨¨©¤¨¦¤¨¨¨©¥

déìו  úéøL àì éà,דרבנן טלטול איסור על ééeaëìלעבור éúà ויעבור הדליקה את ¦Ÿ¨¥¥¨¥§¦¥
תורה. איסור àëäעל ìáà כיון לפקח, שאין יהודה רבי מודה הגל, תחת כשמוטל - £¨¨¨

déìש  úéøL àì éàלפקחãaòîì déì úéà éàî,להצילו לעשות לו יש מה - ¦Ÿ¨¥¥©¦¥§¤§©
תורה. איסורי על יעבור שלא ובלבד לפקח שנתירהו כדי

הגל: פיקוח בענין àeäברייתא ïëéä ãò ,ïðaø eðz ו הגל את מי ãBá÷מפקח אם ¨©¨¨©¥¨¥
מת, או חי תחתיו ל ãòשנפל ויניחהו.BîèBç.שמגיע מת בודאי נושם, אינו Léåואם ©§§¥

,íéøîBàבודקãò ל פועם.Baìשמגיע הוא אם אנשים,לראות כמה על הגל נפל אם §¦©¦
àöîeו  ÷ãá שהøîàé àì ,íéúî íéðBéìòשבודאיeúî øákגם,íéðBzçzä ¨©¨¨¤§¦¥¦ŸŸ©§¨¥©©§¦

ש  חיים. התחתונים שמא לפקח ימשיך íéúîאלא íéðBéìò eàöîe ,äéä äNòî©£¤¨¨¨§¤§¦¥¦
.íéiç íéðBzçúå§©§¦©¦

הגמרא: ש àîéðשואלת נאמר האם -éàpz éðä אדם של חיותו עיקר אם שנחלקו ¥¨¨¥©¨¥
בליבו, או éàpzבחוטמו éðä ék.להלן שבברייתא התנאים של במחלוקתם נחלקו - ¦¨¥©¨¥

øöBð ãìeä ïëéäî ,àéðúc,להתרקם מתחיל גופו -îàpL .BLàøîø עא (תהלים §©§¨¥¥¨©¨¨¨¥Ÿ¤¤¡©
øîBàåו) ,'éæBâ äzà énà éònî'(כט ז éëéìLäå'(ירמיהו Cøæð éfb' שער תלשי - ¦§¥¦¦©¨¦§¥¨¦¦§¥§©§¦¦

'ממעי  כשנאמר אף כן אם הראש, על נאמר 'גוזי' שלשון למדנו אותו. והשליכי ראשך

תחילה. יצרת שראשי פירושו גוזי' אתה Bøeaéhîאמי ,øîBà ìeàL àaà,הולד נוצר ©¨¨¥¦¦
e משם.Cìéàå Cìéà åéLøL çlLî הוא אדם של חיותו עיקר שאול שלאבא נמצא §©¥©¨¨¨¥¨§¥¨

בחוטמו. היינו בראשו, חיותו עיקר קמא, ולתנא לבו. היינו גופו, באמצע

הגמרא: àîézמשיבה eléôàשאףìeàL àaà ו חוטמו, עד בודק ïàkסובר ãò £¦¥¨©¨¨©¨
íúä ìeàL àaà øîà à÷ àìמטבורו הולד ìëcשעיקר ,äøéöé ïéðòì àlà Ÿ¨¨©©¨¨¨¨¤¨§¦§©§¦¨§¨

øözéî déúòéönî éãéî.מאמצעיתו נוצר דבר כל -,Lôð çewt ïéðòì ìáà ¦¦¦§¦£¥¦§©£¨§¦§©¦©¤¤
àeä détàa àúeiç øwéòc éãBî ìeàL àaà eléôà,בחוטמו אדם חיות שעיקר - £¦©¨¨¥§¦©¦¨§©¥

áéúëc(כב ז åétàa'(בראשית íéiç çeø úîLð øLà ìk'. ¦§¦Ÿ£¤¦§©©©¦§©¨
חוטמו: עד או לבו עד בודק האם המחלוקת àtt,ביאור áø øîà הú÷Bìçî אינה ¨©©¨¨©£¤

בדקו כאשר רק äìòîìאלא ähnî,חיותו נבחנת בליבו שכבר שסובר שיש תחילה. רגליו שמצא וכגון ראשו, כלפי מרגליו - ¦©¨§©§¨
בחוטמו. וניכרת בלבו ניכרת החיות אין שלפעמים שסובר בדקו ìáàויש ähîìאם äìònî מודים הכל רגליו, כלפי מראשו - £¨¦©§¨§©¨

BîèBçש  ãò déì ÷ãác ïåékחיות בו éøöואין Bðéà áeLC,לבדקו.'åétàa íéiç çeø úîLð øLà ìk' áéúëc ¥¨§¨©¥©§¥¨¦¦§¦Ÿ£¤¦§©©©¦§©¨
äéä øáëe ב äéøæòמעשה ïa øæòìà éaøå àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaøשהיוøcqä éåìå ,Cøca ïéëläîìàòîLé éaøå §¨¨¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¦©¤¤§¥¦©©¨§©¦¦§¨¥

íäéðôa Bæ äìàL äìàLð .ïäéøçà ïéëläî äéøæò ïa øæòìà éaø ìL Bðaì ïéépî úàספק , äçBcL Lôð çewô §¤©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¦©£¥¤¦§£¨§¥¨¦§¥¤¦©¦§¦©¤¤¤¤¤
úaMä,øîàå ìàòîLé éaø äðòð בגנב. א)נאמר כב ápbä(שמות àöné úøzçna íà'ודרשו ּדמים', לֹו אין (סנהדרין וגו' ©©¨©£¨©¦¦§¨¥§¨©¦©©§¤¤¦¨¥©©¨ִֵָ

וחומר,עב:) קל הדברים כן, אם להרגו. הבית לבעל äfשמותר äîe,במחתרת הבא -÷ôqLאםïBîî ìòהוא ôñ÷בלבד ,àa ©¤¤¨¥©¨¨¨¥
אף úBLôðאם ìòהוא å[לרצוח] ,àa עווןíéîc úeëéôLשהרי ביותר הוא äðéëMìחמור íøBâå õøàä úà ànèî ©§¨¨©§¦¨¦§©¥¤¨¨¤§¥©§¦¨

ìàøNiî ÷lzñzL,כן פי על Bìéväìאף ïzéðהבית בעל את -BLôða.הגנב úàשל äçBcL Lôð çewôì øîBçå-ì÷ ¤¦§©¥¦¦§¨¥¦©§©¦§©§©¨¤§¦©¤¤¤¤¤
úaMä.מרציחה פחות שחמורה ©©¨

i"yx

úà ïéìéöîù .à ãåîò äô óã
úîä`kilc zaxernd xvgl .

:lehlh `l` xeqi`àëä ìáàik .
zi` i`n igewtl dil zixy `l
`xeqi` iedizc carinl dil

:jd inwn `d ixypc `ziixe`cãò
÷ãåá àåä ïëéäznl dnec m` .

`ed okid cr eixai` fifn epi`y
:zn`d zrcl gwtnåîèåç ãò.

epi`y enhega zeig oi` m`e
:edegipie zn i`ce gex `ivenéëä

ú÷åìçî àôô áø øîà ïðéñøâ
äìòîì äèîìîjpdc zwelgn .

xn` xne eal cr xn` xnc i`pz
dlrnl dhnln enheg cr
dlgz eizelbxn jxc e`veny
xn` xnc ey`x itlk jlede wceae
zeig ea yi m` oigadl yi eala
cr xn` xne my zwtec eznypy
xkip zeig oi`c oipnifc enheg

:enhega xkipe ealaêøæð éæâxfpe .
:y`xd xry `edàîéú åìéôà

ìåàù àáàcr dil `xiaq inp .
il yxet `l xcqd iele :enheg

:edníéîã úåëéôùåxzedy .
df ly enc jetyl zia lral
dxeng dxiar ,eytp wtq zlvdl
aizkck ux`d z` z`nhny `id
ux`d z` `nhz `le (dl xacna)

:oigvex zyxt iabäðéëùì íøåâå
÷ìúñúùip` xy` (my) aizkck .

ipi` e`nhz m` `d dkeza okey
:aizk gvex iabe okey
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:raydl dkixv `id s`e
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zreay zxneg zngn ixd ,riaydln erpnp dpnl` `weec recn
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éëä eðúîenk ,eixac lr eywde ,ax mya exn` `xeqa - ©§¨¦
la` ,x`azpy,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,éëä eðúî àòcøäða¦§©§§¨©§¨¦¨©©§¨¨©§¥
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.melk ax lr dyw
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.jk lr jenql xyt` did `le ,miyp`
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàéäädpnl`áøc dén÷ì éàúàc ©¦©£©§©¥§©

àðeä.minezidn daezk zeabl ick `ped ax iptl d`ay -øîà ¨¨©
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éúaeúkî`ny yygy enr enrh ixde ,ax dab `l mpigl ike - ¦§¨¦
zrayp ipixd ok m`e ,daezkd melyz xear dn xac izlaiwéç©

íeìk éúaeúkî éúéðäð íà úBàáö 'ä.melk iziab `ly -áø øîà §¨¦¤¡¥¦¦§¨¦§¨©©
úöôB÷a áø äãBî ,àðeämipin`n ,dnvrn draype dvtw m`y - ¨¤©§¤¤

.dzaezk zeabl dlekie dl
:df oipra sqep dyrnàéäädpnl`áø øa äaøc dén÷ì éàúàc ©¦©£©§©¥§©¨©©
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.zepefn il zzl minezid eaiigziéì úéì énð éðBæî ,dì øîàCmb - ¨©¨§¥©¦¥¦
,zlawn jpi` dfdúaeúk úòáBzä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©§¥©©©§¨¨

.úBðBæî dì ïéà ïéc úéáas` ,daezkd reazl c"al z`ay zrne §¥¦¥¨§
.zepefnd z` zcqtd ,dze` zlaiw `lydeëtà ,déì äøîà̈§¨¥©§©
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myl elry dy`e yi` oipra zecr l`xyi ux`n egly ixde
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ריי miwxt dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtxifp
àøîâàðéç íåùî.mdl `ypil ,miypd ipira miyp`d og `diy Ðäðäélirei Ð

.ezindløðéã íå÷î äì éùøúùàã`l m`y .xpicd iaerk dqir ea dxkzyp Ð

xpicd didÐ.xkka dqir cer zpzep dzidúîàá òáùðù éî éàîåzn` e`l i`d Ð

!`edúîàá òáùðù éîëerpnp daexn dreay ypery iptne .`id zbbey `dc Ð

.driaydlnàøéúéä ééåøåàì àéúàxaca Ð

dgxeh xkyay ,dl oerxt oi`y dxeaqe ,hren

.ezlhepäúåà ïéòéáùî ïéã úéáì õåçÐ

xtq hwpe ,`id dxez ly oipiicd zreayy

e` mya dl riayne ,oilitz e` dicia dxez

'ebe jci `p miy" :mdxa`a ogky`ck ,iepika

'da jriay`e) ".daexn dypere ,(ck ziy`xa

oic zial uegeÐ,xex` zllwa ,opaxc dreay

.jk lk dyper oi`e ,icin hiwp `leéáâî àì
äáåúë`zi` m`e .driaydln erpnpc meyn Ð

Ð!dzaezk diiable ,oic zial ueg drayil

ãàéìåäødn lk minezil zxcep :opzck Ð

.evxiyéøãð éìé÷mdipira mixcp eid milw Ð

dxcp` opiknq `l jkld ,mdilr xearl

.diieab`lúöôå÷ádraype dvtwe li`ed ÐÐ

.daebe drayp ixdúåðåæî äì ïéà,dzrn Ð

ipz` `l edi`e ,iaeqpi`l irac dzrc `ilbc

"iziaa jizelnx` xbin ini lk" `l` dcda

.eceak liaya ,dpnl` `idyäéñøåëì åëôä
äåöøúåmiiwzzy ick ,edetwfe e`qk ektd Ð

= diiqxekl ektd :xg` yexit .jka dllwd

.ezlecb ltyzéì úðééã éøú éáë`lc axk Ð

cr .zepefn ciqtdl l`enyke ,daezk iabn

.o`kàùìåçî ÷øôéà àì`aNn levp `l Ð¦©Ÿ

.ileg icilã"áá äøãà.minezi evxiy dn lk Ð

éðãåàá ìåôéìå,ipf`a lewd rnyiy ip` utg Ð¨©

.inia daezk dabedyäá ãéáòéàã ïðéòáã
äùòîly oaln `ivedl ,iax l`enyk Ð

`ly ,epic ziae `ped ax oebk ,ax ly eicinlz

.dpnl` zeaezk oiabn eidïéòéáùî äùåøâ ìáà
.`xizid `ixen `le ,ediinw `gxh `lc Ð

äùåøâå.dinza ?dxcda ibq `l Ðåçìù àäå
íúîdlrae `id dklde ,dzid laan dy`d Ð

,dzaezk ezraze ,my dyxbe l`xyi ux`l

.laaay eiqkp lr oic wqt dl eyreéø÷úîã
éøî äéà.ezkipg dzid jk Ðúøñåàå úøãåðå

äìò íìåòáù úåøéô ìë.dzaezkn dlaw m` Ð

àø÷ôåìâ àìà.`hew =úåìùîîå.ilyn xtq Ð
íåðîùå
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àìzereayc iyily wxta opixn` `d ?ypri` `nrh i`ne :xn`z m`e - mihren mini eid

xn` ikd :razyn xnc ,iq` axe `pdk axck ,qep`l hxt - "dreaya mc`d" (`,ek)

`p`e :jci` dil xn` ,ediipin cgk xn`e axc dinwl ez` ike .ax xn` ikd :razyn xne ,ax

`l` mzd `xw hrnn `lc xninl `kile .jqp` jal z` :dil xn`e ?irazyi` `xwya

wxta ogky`ck ,`ki` yper la` ,oaxwn xhtnl

,devnd z` lhal rayp iab (`,fi) mixcpc ipy

cge ,oaxwn dixhtinl cg :i`xw ixz ol irainc

- `xw cg `l` `kilc `kde] .e`ln dixhtinl

- `ey zreayc yper la` ,[oaxwn dixhtinl

zrayp `le :rnyn "jqp` jal" `dc .`ki`

iziin (a,dk) mixcpc iyily wxtac :cere .xwyl

`ipzc .zebby zereay` iq` axe `pdk axc

zereay jk - zexzen zebby ixcpy myk :`xnba

axck - zebby zereay yxtne ,zexzen zebby

yper elit`e ,zexzenc rnync .iq` axe `pdk

`ki`c devnd z` lhal raypl inc `le .`kil

,i`xw ixz ol irain mzdc ,`ey zreay yper

cifn xhtinl cg`e oaxwn bbey xhtinl cg`

ypern exht ixnbl - bbey xhtyke ,zewlnn

hxt "dreaya mc`d" iab oicd `ede ,oaxwne

iab `kdc :xnel yie !ixnbl xehtc - qep`l

dede ,ahid exnyl ,xzei xdfdl dl ded oecwt

.dreay icil `azy `zrc` iweq`l dl

àéøåîã,driaydln erpnp jkle - `xzid

dxcda `l` ,daexn dreay ypery

epwz dfd onfa `zyde .i`d ilek xing `lc

lecb yperd `di `ly ,dreay mewna mxg lawl

.jk lk

àì:qxhpewa yxit - oic ziaa `l` epy

,`vtg ihewp`a `iedc meyn ,`xingc

zeaezk) "azekd"a xn`c `de .ith yper `ki`e

dreay icil dl iziin `ed gwt i` :(`,gt

(my) qxhpewa yxity enk `l - `ziixe`c

ihewp` oiprl opaxcl `ziixe`c oia dpin `wtpc

ihewp`a `ied opaxc dreay elit`c ,`vtg

yi `l` .o`k envra qxhpewd 'itck ,`vtg

,jexra yxtny enk opaxcl `ziixe`c oia wlgl

yixa cere .zexp ieaka `ied `ziixe`c dreayc

welig yxtn (`,`n zereay) "mipiicd zreay"

i`n yxtn `wxit `iddae) opaxcl `ziixe`c oia

`l mzde ,opaxcl `ziixe`c dreay oia `ki`

.(`vtg ihewp`le ieakc welig xkcin

úøãåðå`ly dilr mleray zexit zxqe`e

lk" opiqxb `l - 'ek dzaezkn dlaiw

epi`y xac lr s` liig xcpc ab lr s`c ."zexit

iab (`,eh) mixcpc ipy wxta xn`ck ,miiwl leki

`xeriy aidi `l i`e :jixtc ,"dpiya ipir mpew"

la" xeqi`a xarc cr dil opiway in dizlinl

dyly oyi` `ly dreay" :opgei xn` ixde ?"lgi

i`ad ixcpc `de !xzl`l oyie ,eze` oikn - "mini

xcpc iyily wxta xn`ck ,mixzen- (a,ck) mi

,miiwl leki epi`y dna envr xq`c meyn e`l

m` ilr mleray zexitd lk exq`i" xn`c oebk

zia zxewk ygpe xie`a gxet lnb izi`x `l

`le ,lnb ynn xnel ezrc oi`y itl `l` ,"cad

eaba sexh `edy dn `l` ,cad zia zxewk ynn

zia zxewk" `xew miygp x`yn dpeyne c`n¥

elit`e ,i`ad ixcp la` ,"dwpi `l" da aizkc meyn exingdc ,opaxcn xeq` i`ad zereay `wece .eixac wifgdl `l` ok xne` epi`e ."mixvn ilerk" `xew d`xy c`n lecb lige ,"cad¥

m` "lgi la"a xzl`l zxaery it lr s`c .zexit lk" opiqxb `l `kd mewn lkn .`xit cg oiae zexit lk oia welig oi`e ,xcpa ixy - `xit cg dilr xq` `l` ,"zexitd lk" xn` `l

mixcpc `xza wxta :xn`z m`e .jenqa yxtnck ,dini lk xeqi`a zcner dpi`e li`ed ,zyyeg dpi` - xzl`l oyie eze` oikn :xn`ck ,`xqzin `l jli`e mync oeik ,dzaezkn dlaw

on dpdi `ly ick `pih diwxye `zzi` diaqp`e diyaye `g` ax `z`e ,'ek "`zkld `pipz `lc cr `zzi` `paiqp i` ilr `nlrc ze`pd xqziz" xn`c `xab `edd :xn`c ,(a,ht)

did - xcpy drya mzd la` ,xzl`l xaer - miiwl el xyt` i` m` ,xcepy drya `wecc :xnel yie !miiwl seqa leki oi`y oeik ,xar cin diaqp` ikc ?diwxyc i`n liren dn - mlerd

.dpdiy cr xzl`l xaer epi` - miiwl leki oi` diaqp` ikc ab lr s` .`yi `ly el xyt`c ,miiwl leki
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miwxt dyelyaa cenr dl sc ± iriax wxtoihib

äðî äùîçá íåðîùå.dpn dyng odinc epnye ,epiptl mz`iad Ðäåä ïéîáé èâdnai Ð

oey`xd dlra iqkpn daezk zeabl d`a `ide ,oig`d lr dlqetl ,hb dl ozpy df did

.epnid dlnx`zpyåðù àì.dxcda `iabc Ðúñéð àìùá àìàziiab zrya xg`l Ð¥

.daezkìòá äì øôéîã.xwy lr daebe zxcepe ,jk lr zkneq `ide Ðïéîãå÷áÐ

.oi`eypl encwy mixcpaøãðä úà èøôì êéøö
j`id hxtl jixv ,excp lr mkgl l`ypd Ð

minezilc dinw dhxtn ike .dfd xcpd xcp

melk izaezkn izipdp m` :dxcp jke ,dxcpÐ

.dl exy `líéáøá,dxyr ipta zxcep Ð

miaxa xcedy xcp :xaqweÐ.dxtd el oi`éàî
àúùä äøãð åàì,oi`eyp xg`l diiab zrya Ð

.`ped axl `iyweàø÷éòîmcew ,dxcp Ð

oi`eypÐxtin epi`c ,oi`eyp xg` s` daeb

) "dxcp dyi` zia m`e" aizkc mincewaxacna

.(läáåâå úøãåð.`zyd zxcep :rnyn Ðéàðú
àéä`ki` ,(`,dn) oiwxta da ibilt onwl Ð

dxtd el yi xn`c o`nlÐ,`iab `l diail`e

.dl xtinc meynåì ïéà øîàã ïàîì àëéàå
äøôä.`iabe ,miaxa dl opixcn diail`e Ð

äéøåáéãì äéì æéàâã.lkd yxtn epi`e Ðíëçå
jklid ,rnyiy dn zrcl `l` xtin epi` Ð

izxcp jk :xn`i `l` ,xcp dn lr hxti `l

.ipelt oin zexit ilr izxq`eàøåñéà íåùîÐ

ieaib lr oebk ,dxcp xeqi` xac lr `ny

` mleray zexit lk ilr exq`i" oebke ,daezkm

,mzq excp z` xizdl `ae "ipelt dxiar xear`

.dxiard xearl dvexeäøéáòá íéùð àùåðäÐ

dpedkl zeleqt miyp `yepd odkÐleqt

.dcearläàðä øåãéù ãò,dyxbl dpnn Ð

.(`,dn) zexekaa `id dpyneøãåð.d`pd Ð

ãáåòå.dyxb `l oiicry it lr s`e ,dcear Ð

ãøåé.dyxbne ,miiqy xg`l dceard on Ð
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èâdlra iqkp lr dzaezke ,oig`d lr dlqetl hb dl ozpy :qxhpewa yxit - ded oinai

,uelgzy cr zeabil daezk dpzip `lc ,hb xikfdl mdl did `lc :dywe .oey`xd

dyxb - dnaiizpy xg`lc ,ded oinai hb :wgvi epiax xn`e !dvlgy aezkl mdl dide

.eig` inw dgxh `wc meyn `xizid `ixene ,oey`xd dlra iqkp lr dzaezke .maid

ìáà:xn`z m`e - dze` oixicn oi` z`yp

lyn zipdp m` df xkk lk`z `ly dexicie

,jenqa dyw oke !epipta xzl`l lk`ze ,dlra

!dl ixye mkg iabl dlf` `nlc yegile :jixtc

"dqxe`nd dxrp" wxta xn`c xfril` iaxle

mixcp lk xtdl lekiy (`,er .`,dr mixcp)

`ny yginl `ki`c ,xity iz` - xecil dcizry

x`yl la` ,xecil dcizry dn lk dl xtd xak

xcpa `l` zyyeg dpi`y :xnel yie !dyw i`pz

m`e .dini lk xeqi`a zcner `id dci lry

,"ikil miiw" dl xn`ie ,dlra ipta dxicpe :xn`z

dxrp" wxta xn`ck ,xtdl leki oi` f`c

`ny opiyiigc :xnel yie !(`,hr my) "dqxe`nd

m`e ."ikil miiw" xn`iy mcew ,ygla dl xti

,dxtd el oi`c ,miax zrc lr dexicie :xn`z

ixcp oiprlc :xnel yie !onwl xnin` xn`ck

,miax zrc lr oia miaxa oia wlgl oi` - ezy`

oicd `ed - dxtd dl yi miaxa `ped axlc oeike

lekic ,dzrca dielz dpi`y oeikc ,miax zrc lr

`la xtdl leki jk - dhxg `la elit` xtdl

ixye mkg iabl dlf` `nlce :jixt ike .miax zrc

,miax zrc lr dl opixcnc iiepyl ivn ded - dl

axc :xnel yi cere .xity ipyn ikd e`lac `l`

elit` :xnin` xn`c `de .xnin`c dil zil `ped

,`ped ax` i`w `l - dxtd el yi xn`c o`nl

oihib) opzc ,oizipznc dcedi iaxc opaxc` `l`

- miax ea erciy xcp lk :xne` dcedi iax (a,dn

el oi`y xcp dxcpy ,`zevixt meyn ,xifgi `l

yiig `lc ,xifgi - miax ea erci `lye .dxtd

meyn ,xifgi `l :ixn`e ,ibilt opaxe .`lewlwl

ea erci `ll miax erci oia ibltn `le ,`lewlw

m` ,dxtd el oi` miax zrc lr `de ,xnin`l :xn`z m`e .dxtd el yi opaxlc rnyn ?llk dreay ediilr liig in mzd eh` :opaxl xn`wc mzd rnyn oke .dxtd el yi :`nl` .miax

opaxlc `zi` m` ,dcedi iax xikfdy miaxac :xnel yie ?dxtd el yic ixaqc dil `pn inp miaxa ok m` .`lewlw `kil miax zrc lrac ,xifgi `lc opax ixn` oipr lka `l jgxk lr ok

zrc lrac :cere .miax zrc lr xikfd `l inp dcedi iaxc ,opax da ixii` `lc ,yegl oi` - miax zrc lra la` .dcedi iaxcn `kti` xnele ,wlgle iyextl opaxl edl eed - dxtd el oi`

edl ied - dxtd el oi`c `zi` m` ,miaxa la` .`lewlw `ki`e ,devn xacl e` ,miax mze` ly mzrcn oebk ,miax zrc lra xzid yi minrtlc ,xifgic ipznl opaxl edl `wiqt `l miax

.did devn xacl miperab dyrnc ,rcz .zeyxd xacl `py `le ,devn xacl `py `l - dxtd el oi` xn`c o`nl ,dxtd el oi` oipr meyac `id `wiqtc `zlinc ,xifgic ipznl

ùåçéì`ped axc ziyixtc i`nle .oizipzn` dil `iyw ded `l - `ped axc e`l i` la` .jixt `ped axc`c rnyn - dl ixye mkg iabl dlf` `nlc,xity iz` - xnin`` bilt

ded `ped ax `la - dxtd el oi`c `ped ax dcen mkg iabc yxitc i`nl la` .ikd iiepyl ivn `l `ped axl la` .miax zrc lr dl opixcnc xninl `ki` `dc ,jxtinl `kil 'ipzn`c

oixicn oi` zqip :xn`wc ,`ped axl la` .epipta xzl`l lk`ze ,xkkd df lr dze` xicpy xninl `ki`c ,`ped ax `la oizipzn` jxtinl ivn `lc :xnel yie !oizipzn` jxtinl ivn

- dini lk xeqi`a dpi`c oeik ,zyyeg dpi`y ,xkkd lr dxicdl liren oi`e ,dze`xtdl oileki ji` lra oia mkg oia :xn`z m`e .dl ixye mkg iabl dlf` `nlc yegip ,inp zqip `l ik

zxcp oicna :ediwcve dynn silie ,eipta `l` el oixizn oi` exiagn d`pd xcendc (`,dq) "xfril` iax" wxta mixcpa opixn` `d ?minezid ipta `ly-:xnel yie !jxcp xizde jl oicna

xtd m` ,caricac-xn`c ,mixcpc inlyexia yxtn eipta `l` el oixizn oi`c mrhc :cere .xvpckeap ipta `ly oixcdpq el exizdy dn lr xenb ciqg didy ediwcv jinqcn ,rcz .xten

eipta exiagn d`pd xcend :"oitzeyd" wxta mzd-eipta `ly ,eipta `l` l`yp oi`-.cygd iptn :xn` iel oa ryedi iaxe ,dyead iptn :xn` opgei iax .eipta `ly oia eipta oia l`yp

dyead iptn yexit .eiyrn z` hxtl jixv oi` :xne` `aiwr iax .`xiza oa dcedi iax ixac ,eiyrn z` hxtl jixv mixetkd mei :`ipzc ,`zbelt oildk `zbelt `cd `z`e-yiiazpy

cygd iptn xn`c o`ne .ei`hgn yiiaziy ick eiyrn hxtn oke ,epnn d`pd xcpy dna eiptl-x`ya edecygi `ly ,eiyrn hxti `l inp jkle .excp lr xary edecygi `ly :yexit

ediwcve dynn silic `de .dzaezkn melk dlaw m` irci `lc ,cyg `le dyea `l jiiy `lc ,`kd `gip `zyde .zexiar-iptn ,`ki` cygd iptn mzdc ,iel oa ryedi iaxk epiid

.`kil dyea

øáñ÷:dil xn` .`pgeexn `lc zixcp :dil xn` ?zxcp i`n :dil xn` .ixcp il xizd :dil xn` ,oea iaxc dinw `z`c `eddc .ol `niiw ikdc rnyn inlyexia - xcpd z` hxtl jixv

xcpl zhxtc e`l i`c ,xcpd z` hxtl jixv :exn`y ,minkg ixaca xgay jexa :dil xn` ,`pin`w `iaewa wgvl :dil xn` ?oick oicar ike-wxta :xn`z m`e .jl edizxzd

(`,bk oikxr) "oinezid mey"dyxbn `edyk :xfril` iax xn`wc (aeg lrae) daezk eilr dzide eiqkp yicwn iab-xcedy xcpa ibiltc yxtne ,jixv epi` :xne` ryedi iaxe ,d`pd xeci

xn`wc "jixv epi`"e ,dxtd el yi xaq ryedi iaxe ,dxtd el oi`c xaq xfril` iaxc ,miaxa-!?dizrnyl xn` i`pzk `ped ax `nil :lirl mzd jixtck ,iywz ok m`e .liren epi`c epiid

hxtl jixv xaq `ped axc oeikc-hxtl jixvc `ped axc `d ok m`e ?liren epi` i`n`-.ikd `pwqn mzd `niiw `l edine !i`pzk `ied

ïðú.`kdc oizipznn jxtinl ivnc oicd `ed - 'ek miyp `yepdéðúå,diteb oizipznn jextl ?"dlr ipze" iiez`l jxved i`n`c :wgvi epiaxl dyw - yxbne cxei caere xcep dlr

xcpd hxtl jixv oi` zxn` i`e !d`pd xeciy cr leqt :ipzwc-mlerl gwi `ly d`pd xeciy cr ,dyxb elit` cearln leqtc xninl ivn ded oizipzn`c il d`xpe !'ek `nlc yegil

yxib xakc oeik ,'ek `nlc yegil jxtinl jiiy `l jkle .xzei zeleqt miyp-yxbne caere ipzc `d la` .zeleqt miyp gwil ick excp lr l`yi `nlc yginl `kil ez-,xity jixt

dyxb `l oiicrc oeik-.yxbi `le ,dil ixye ,mkg iabl lf` `nlc yegl yi
xn`

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

úà äeabä íëãéì àázLëì ,äðî äMîça íeðîLå§©§©£¦¨¨¤¦§¤¨Ÿ§¤§¤©§¨¤
ïé÷úä" .äåä ïéîáé èb àeää :éLà áø øîà !"øàMä©§¨£©©©¦©¥§¨¦£¨¦§¦
:àðeä áø øîà .'åë "úøãBð àäzL ï÷fä ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥©¨¥¤§¥¤¤¨©©¨

úqéð ìáà ,úqéð àlLa àlà eðL àì¯ïéøécî ïéà Ÿ¨¤¨§¤Ÿ¦¥£¨¦¥¥©¦¦
àîòè éàî úqéð .dúBà¯àì ék ,ìòa dì øôéîc ¨¦¥©©§¨§¥¥¨©©¦¨

éîð úqéð¯!ìòa dì øôéî àáqpî éëì¯ìòaä ïéà ¦¥©¦§¦¦©§¨¥¥¨©©¥©©©
.ïéîãB÷a øôéî¯éøLå íëç éaâì äìæà àîìc Leçéðå ¥¥§§¦§¥¦§¨¨§¨§©¥¨¨§¨¥

!dì¯éøö :øáñ÷:øîà ïîçð áø .øãpä úà èøôì C ¨¨¨©¨¦§¨¥¤©¥¤©©§¨£©
.úqéð eléôà¯!ìòa dì øôéî éàcå ,úqéð¯ïðéøcîc £¦¦¥¦¥©©¥¥¨©©§©§¦©

:éáéúéî .íéaøa dìúqéð¯;äøãð íà dúaeúk äáBb ¨¨©¦¥¦¦¦¥¨§¨¨¦¨§¨
?àzLä äøãð åàì éàî¯.àøwéòî äøãðc ,àì¯ ©¨¨§¨¨§¨¨§¨§¨¥¦¨¨

úqéð :àéðúäå¯!dúaeúk äáBâå úøãBð¯,àéä éàpz §¨©§¨¦¥¤¤§¨§¨¨©¨¥¦
íéaøa øceäL øãð :øîàc ïàîì àkéàc¯Bì Lé §¦¨§©§¨©¤¤¤©¨©¦¥

àéòaéà .äøôä Bì ïéà :øîàc ïàîì àkéàå ,äøôä£¨¨§¦¨§©§¨©¥£¨¨¦©£¨
éøö :eäìéøö Bðéà Bà ,øãpä úà èøôì Cïîçð áø ?C §¨¦§¨¥¤©¥¤¥¨¦©©§¨

éøö Bðéà :øîàéøö :øîà àtt áø ,Cøîà ïîçð áø .C ¨©¥¨¦©©¨¨©¨¦©©§¨¨©
éøö Bðéàéøö zøîà éàc ,Cdéì æééâc ïéðîéæ ,C ¥¨¦§¦¨§©§¨¦¦§¦§¨¥¥

øîà àtt áø ;øôéî òîLc éàî íëçå ,déøeaéãì§¦¥§¨¨©§¨©¥¥©©¨£©
éøöíéLð àNBpä :ïðz .àøeqéàc àúléî íeMî ,C ¨¦¦¦§¨§¦¨§©©¥¨¦

äøéáòa¯øãBð :dìò éðúå ,äàðä øBciL ãò ,ìeñt ©£¥¨¨©¤¦£¨¨§¨¥£¨¥
éøö Bðéà zøîà éàå ;Løâîe ãøBé ,ãáBòåúà èøôì C §¥¥§¨¥§¦¨§©§¥¨¦§¨¥¤

!déì éøLå íëç éaâì ìéæà àîìéc Leçéì ,øãpä©¥¤¥¦§¨¨¥§©¥¨¨§¨¥¥
ïðéøãîã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

גיטין. השולח - פרק רביעי דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oihib(oey`x meil)

íeðîLåel` mivtg ly mieey z` epkxrde -äðî äMîçamze`y §©§©£¦¨¨¤
,daezkd mekqn zekpl jixvíëãéì àázLëìz` zeabl laal - ¦§¤¨Ÿ§¤§¤

daezkd.øàMä úà äeaâäwx `le mixicn dyexb mby gken ixd ©§¨¤©§¨
.dpnl`

`xnbd zvxznéMà áø øîàdyrndàeää`l epnn ziywdy ¨©©©¦©
e ,dpnl`a `l` dyexba wqräåä ïéîáé èbdid dlaiwy hbd - ¥§¨¦£¨

cg`l maiizdl dkixve ,mipa ila zn ef ly dlray .mai ly hb
dze` lqt df ici lre hb dl ozpe mig`d on cg` `ae .eig`n
okle ,dlra iqkpn dzaezk zeabl dpnl`d d`ae .maiizdln
dlaiw m` dilr exq`ii mleray zexit lky dlra iyxeil dxcp
oax zpwzke ,el`d mivtgd caln dzaezk xear dn xac

.dze` mixicn oi`e rayidl dleki dyexb la` .l`ilnb
y dpyna epipyàäzL ï÷fä ìàéìîb ïaø ïé÷úädpnl`d'eë úøãBð ¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¥¤¤

:dzaezk daebe evxiy dn lk minezil
:xg`l z`yip xak m` oicd dn dpc `xnbdeðL àì àðeä áø øîà̈©©¨Ÿ¨

dzaezk z` zeabl ick zxcep dpnl`y dpyna epipy `l -àlà¤¨
úqéð àlLa,xg`l oiicrúqéð ìáàdzaezk daeb ,xg`l §¤Ÿ¦¥£¨¦¥
e minezidndúBà ïéøécî ïéà.a ixde ,`xnbd dywnéàî úqéð ¥©¦¦¨¦¥©

ìòa dì øôéîc àîòèmixicn oi` z`yip m`y mrhd ixde - ©§¨§¥¥¨©©
,jk lr zkneq `ide xcpd z` dl xti lrady iptn `ed ,dze`

ok m` ,dzxcda zlrez oi`eénð úqéð àì ék`l oiicr m` mb - ¦Ÿ¦¥©¦
ixdy ,xecil qqdz `l z`yipìòa dì øôéî àáñpî éëì- §¦¦©§¨¥¥¨©©

,`xnbd zvxzn .lrad dl xti `ypizykøôéî ìòaä ïéà¥©©©¥¥
ïéîãB÷amcew dxcp dy`dy mixcp xtdl leki epi` lrad - §§¦

.eiykr minezil zxcepy dn xtdl lkei `l okle ,oi`eyipd
,z`yip `l oiicryk mb ,`xnbd dywnLeçéðåyeygp -àîìc §¥¦§¨

íëç éaâì äìæà,mkgl jlz xeczy ixg` `ny -dì éøLåxizie - ¨§¨§©¥¨¨§¨¥¨
`xnbd zvxzn .xcpd z` dløáñ÷`ady xaeq `ped ax - ¨¨©

excp z` el xiziy mkgléøöèøôì Cmkgd iptløãpä úàz` - ¨¦§¨¥¤©¤¤
rnyi mkgdyke .xecpl ede`iady zeaiqd z`e xcpd oeyl

d z` dl xizi `l ,minezidn dzaezk z` zeabl ick dxcpy.xcp
:`ped ax lr wleg ongp axeléôà øîà ïîçð áøxak m`úqéð ©©§¨¨©£¦¦¥

,`xnbd zl`ey .dze` mixicn ,dzaezk zeabl d`ae dpnl`d
m` ixdeìòa dì øôéî éàcå ,úqéðdaiyn .xcpd lirei dne ¦¥©©¥¥¨©©

,`xnbdíéaøa dì ïðéøcîcmixicny dzid ongp ax zpeek - §©§¦©¨¨©¦
oi` miaxa xcedy xcpy xaeq `ede ,mc` ipa dxyr ipta dze`

.dxtd el
:`ped ax lr dywn `xnbdéáéúéîm` ,epipyy `ziixan ¥¦¥

dpnl`däøãð íà dúaeúk äáBb ,úqéðoax zpwzk ,minezil ¦¥¨§¨¨¦¨§¨
.l`ilnbåàì éàîy `ziixad zpeeky rnyn zehyta -äøãð ©¨¨§¨

àzLäixg`y xn`y `ped ax lr dywe ,z`yipy ixg` - ©§¨
,`xnbd zvxzn .dze` mixicn oi` z`yipyàìzpeek oi` - Ÿ
`l` ,oi`eyipd ixg` eiykr dxcpy `ziixadàøwéòî äøãðc- §¨§¨¥¦¨¨

oi`y oeik oi`eyipd ixg` s` dzaezk z` daebe ,oi`eyipd mcew
.oi`eyipd mcew dxcpy mixcp xtin lrad

:zxg` `ziixan dywn `xnbd,àéðúäådpnl`d m`,úqéð §¨©§¨¦¥
úøãBðminezil,dúaeúk äáBâåxg`l ,eiykr zxcepy x`eane ¤¤§¨§¨¨

,`xnbd zvxzn .`ped ax lr dywe ,z`yipyàéä éàpzdf oipr - ©¨¥¦
el yi miaxa xcedy xcp m` ewlgpy ,mi`pz zwelgna ielz

,`l e` dxtdøîàc ïàîì àkéàcy xne`y in yi -ðøãeäL øã §¦¨§©§¨©¤¤¤©
,äøôä Bì Lé íéaøadpnl` xicdl oi` mzhiyle ,minkg zrc efe ¨©¦¥£¨¨

.`ped ax xaeq jke ,dl xti lrad ixdy z`yipyïàîì àkéàå§¦¨§©
øîàcmiaxa xcedy xcpy ,dcedi iax `ede ,xne`y in yie -ïéà §¨©¥

,äøôä Bìdabzy ick z`yipy dpnl` xicdl xyt` ezhiyle £¨¨
.ongp ax ly ezrc mb efe ,`ziixad zxaeq jke ,dzaezk

:xcpd z` hxtl jixv m`d dpc `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§
m`d excp z` el xizdl mkgl `ay mc` ,daiyidéøöèøôì C ¨¦§¨¥

øãpä úà,xcp dllbay daiqd z`e xcpd oeyl z` xneleBðéà Bà ¤©¤¤¥
éøöC.ipelt xac envr lr xq`e xcpy mkgl xn`i wxe ,ehxtl ¨¦

éøö Bðéà øîà ïîçð áøCe hxtléøö øîà àtt áø.C ©©§¨¨©¥¨¦©¨¨¨©¨¦
:mnrh z` `xnbd zx`anéøö Bðéà øîà ïîçð áøCz` hxtl ©©§¨¨©¥¨¦

,xcpdéøö zøîà éàcC,xcpd z` hxtl jixvy xn`z m`y - §¦¨§©§¨¦
c yeygl yi ,\liren xzidd oi` df `laedéøeaéãì déì æééâc ïéðîéæ¦§¦§¨¥¥§¦¥

,xcpd ihxt lk z` mkgl xn`i `ly minrt -òîLc éàî íëçå§¨¨©§¨©
øôéî,elek xcpd z` `le el xn`y dn z` wx el xizi mkgde - ¥¥

jxhvi `ly sicr okl ,excp lr xearie xzed xcpdy xeaqi `ede
.hxtléøö øîà àtt áøChxtlàøeqéàc àúléî íeMîminrt - ©¨¨¨©¨¦¦¦§¨§¦¨

ick excp z` xizdl dvex dzre dxiarn rpndl ick xcep mc`y
.eze` el xizi `l mkgd xcpd z` hxti m`e ,dxiard xearl

:ongp ax lr dpynn dywn `xnbdïðzdpyna epipy -(:dn zexeka) §©
odkäøéáòa íéLð àNBpä,dvelg e` dyexb oebk eilr zexeq`d - ©¥¨¦©£¥¨

ìeñtycwnd ziaa dcearläàðä øBciL ãòenvr lr xeq`iy - ¨©¤¦£¨¨
.dilr `al el xeq` ixdy dpyxbiy ick dz`pd z`dìò éðúå- §¨¥£¨

odkd ,df oipra `ziixaa epipyeøãBðd`pd dpnnãáBòåcine - ¥§¥
jk xg` ,dyxiby mcew elit` ycwnd ziaa dceara xzenãøBé¥

gafnd lr dceardnLøâîe.dy`d z`zøîà éàåxn`z m`e - §¨¥§¦¨§©§
y ongp ax zrckéøö Bðéàpä úà èøôì CLeçéì ,øãyeygl yi - ¥¨¦§¨¥¤©¤¤¥

déì éøLå íëç éaâì ìéæà àîìécepnn ywaie mkgl jli `ny - ¦§¨¨¦§©¥¨¨§¨¥¥
xtqi `le ,eilr ezy` z`pd z` xq`e xcpy excp z` xizdl

.eilr dxeq` `idy mkgl

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



ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oihib(oey`x meil)

íeðîLåel` mivtg ly mieey z` epkxrde -äðî äMîçamze`y §©§©£¦¨¨¤
,daezkd mekqn zekpl jixvíëãéì àázLëìz` zeabl laal - ¦§¤¨Ÿ§¤§¤

daezkd.øàMä úà äeaâäwx `le mixicn dyexb mby gken ixd ©§¨¤©§¨
.dpnl`

`xnbd zvxznéMà áø øîàdyrndàeää`l epnn ziywdy ¨©©©¦©
e ,dpnl`a `l` dyexba wqräåä ïéîáé èbdid dlaiwy hbd - ¥§¨¦£¨

cg`l maiizdl dkixve ,mipa ila zn ef ly dlray .mai ly hb
dze` lqt df ici lre hb dl ozpe mig`d on cg` `ae .eig`n
okle ,dlra iqkpn dzaezk zeabl dpnl`d d`ae .maiizdln
dlaiw m` dilr exq`ii mleray zexit lky dlra iyxeil dxcp
oax zpwzke ,el`d mivtgd caln dzaezk xear dn xac

.dze` mixicn oi`e rayidl dleki dyexb la` .l`ilnb
y dpyna epipyàäzL ï÷fä ìàéìîb ïaø ïé÷úädpnl`d'eë úøãBð ¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¥¤¤

:dzaezk daebe evxiy dn lk minezil
:xg`l z`yip xak m` oicd dn dpc `xnbdeðL àì àðeä áø øîà̈©©¨Ÿ¨

dzaezk z` zeabl ick zxcep dpnl`y dpyna epipy `l -àlà¤¨
úqéð àlLa,xg`l oiicrúqéð ìáàdzaezk daeb ,xg`l §¤Ÿ¦¥£¨¦¥
e minezidndúBà ïéøécî ïéà.a ixde ,`xnbd dywnéàî úqéð ¥©¦¦¨¦¥©

ìòa dì øôéîc àîòèmixicn oi` z`yip m`y mrhd ixde - ©§¨§¥¥¨©©
,jk lr zkneq `ide xcpd z` dl xti lrady iptn `ed ,dze`

ok m` ,dzxcda zlrez oi`eénð úqéð àì ék`l oiicr m` mb - ¦Ÿ¦¥©¦
ixdy ,xecil qqdz `l z`yipìòa dì øôéî àáñpî éëì- §¦¦©§¨¥¥¨©©

,`xnbd zvxzn .lrad dl xti `ypizykøôéî ìòaä ïéà¥©©©¥¥
ïéîãB÷amcew dxcp dy`dy mixcp xtdl leki epi` lrad - §§¦

.eiykr minezil zxcepy dn xtdl lkei `l okle ,oi`eyipd
,z`yip `l oiicryk mb ,`xnbd dywnLeçéðåyeygp -àîìc §¥¦§¨

íëç éaâì äìæà,mkgl jlz xeczy ixg` `ny -dì éøLåxizie - ¨§¨§©¥¨¨§¨¥¨
`xnbd zvxzn .xcpd z` dløáñ÷`ady xaeq `ped ax - ¨¨©

excp z` el xiziy mkgléøöèøôì Cmkgd iptløãpä úàz` - ¨¦§¨¥¤©¤¤
rnyi mkgdyke .xecpl ede`iady zeaiqd z`e xcpd oeyl

d z` dl xizi `l ,minezidn dzaezk z` zeabl ick dxcpy.xcp
:`ped ax lr wleg ongp axeléôà øîà ïîçð áøxak m`úqéð ©©§¨¨©£¦¦¥

,`xnbd zl`ey .dze` mixicn ,dzaezk zeabl d`ae dpnl`d
m` ixdeìòa dì øôéî éàcå ,úqéðdaiyn .xcpd lirei dne ¦¥©©¥¥¨©©

,`xnbdíéaøa dì ïðéøcîcmixicny dzid ongp ax zpeek - §©§¦©¨¨©¦
oi` miaxa xcedy xcpy xaeq `ede ,mc` ipa dxyr ipta dze`

.dxtd el
:`ped ax lr dywn `xnbdéáéúéîm` ,epipyy `ziixan ¥¦¥

dpnl`däøãð íà dúaeúk äáBb ,úqéðoax zpwzk ,minezil ¦¥¨§¨¨¦¨§¨
.l`ilnbåàì éàîy `ziixad zpeeky rnyn zehyta -äøãð ©¨¨§¨

àzLäixg`y xn`y `ped ax lr dywe ,z`yipy ixg` - ©§¨
,`xnbd zvxzn .dze` mixicn oi` z`yipyàìzpeek oi` - Ÿ
`l` ,oi`eyipd ixg` eiykr dxcpy `ziixadàøwéòî äøãðc- §¨§¨¥¦¨¨

oi`y oeik oi`eyipd ixg` s` dzaezk z` daebe ,oi`eyipd mcew
.oi`eyipd mcew dxcpy mixcp xtin lrad

:zxg` `ziixan dywn `xnbd,àéðúäådpnl`d m`,úqéð §¨©§¨¦¥
úøãBðminezil,dúaeúk äáBâåxg`l ,eiykr zxcepy x`eane ¤¤§¨§¨¨

,`xnbd zvxzn .`ped ax lr dywe ,z`yipyàéä éàpzdf oipr - ©¨¥¦
el yi miaxa xcedy xcp m` ewlgpy ,mi`pz zwelgna ielz

,`l e` dxtdøîàc ïàîì àkéàcy xne`y in yi -ðøãeäL øã §¦¨§©§¨©¤¤¤©
,äøôä Bì Lé íéaøadpnl` xicdl oi` mzhiyle ,minkg zrc efe ¨©¦¥£¨¨

.`ped ax xaeq jke ,dl xti lrad ixdy z`yipyïàîì àkéàå§¦¨§©
øîàcmiaxa xcedy xcpy ,dcedi iax `ede ,xne`y in yie -ïéà §¨©¥

,äøôä Bìdabzy ick z`yipy dpnl` xicdl xyt` ezhiyle £¨¨
.ongp ax ly ezrc mb efe ,`ziixad zxaeq jke ,dzaezk

:xcpd z` hxtl jixv m`d dpc `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§
m`d excp z` el xizdl mkgl `ay mc` ,daiyidéøöèøôì C ¨¦§¨¥

øãpä úà,xcp dllbay daiqd z`e xcpd oeyl z` xneleBðéà Bà ¤©¤¤¥
éøöC.ipelt xac envr lr xq`e xcpy mkgl xn`i wxe ,ehxtl ¨¦

éøö Bðéà øîà ïîçð áøCe hxtléøö øîà àtt áø.C ©©§¨¨©¥¨¦©¨¨¨©¨¦
:mnrh z` `xnbd zx`anéøö Bðéà øîà ïîçð áøCz` hxtl ©©§¨¨©¥¨¦

,xcpdéøö zøîà éàcC,xcpd z` hxtl jixvy xn`z m`y - §¦¨§©§¨¦
c yeygl yi ,\liren xzidd oi` df `laedéøeaéãì déì æééâc ïéðîéæ¦§¦§¨¥¥§¦¥

,xcpd ihxt lk z` mkgl xn`i `ly minrt -òîLc éàî íëçå§¨¨©§¨©
øôéî,elek xcpd z` `le el xn`y dn z` wx el xizi mkgde - ¥¥

jxhvi `ly sicr okl ,excp lr xearie xzed xcpdy xeaqi `ede
.hxtléøö øîà àtt áøChxtlàøeqéàc àúléî íeMîminrt - ©¨¨¨©¨¦¦¦§¨§¦¨

ick excp z` xizdl dvex dzre dxiarn rpndl ick xcep mc`y
.eze` el xizi `l mkgd xcpd z` hxti m`e ,dxiard xearl

:ongp ax lr dpynn dywn `xnbdïðzdpyna epipy -(:dn zexeka) §©
odkäøéáòa íéLð àNBpä,dvelg e` dyexb oebk eilr zexeq`d - ©¥¨¦©£¥¨

ìeñtycwnd ziaa dcearläàðä øBciL ãòenvr lr xeq`iy - ¨©¤¦£¨¨
.dilr `al el xeq` ixdy dpyxbiy ick dz`pd z`dìò éðúå- §¨¥£¨

odkd ,df oipra `ziixaa epipyeøãBðd`pd dpnnãáBòåcine - ¥§¥
jk xg` ,dyxiby mcew elit` ycwnd ziaa dceara xzenãøBé¥

gafnd lr dceardnLøâîe.dy`d z`zøîà éàåxn`z m`e - §¨¥§¦¨§©§
y ongp ax zrckéøö Bðéàpä úà èøôì CLeçéì ,øãyeygl yi - ¥¨¦§¨¥¤©¤¤¥

déì éøLå íëç éaâì ìéæà àîìécepnn ywaie mkgl jli `ny - ¦§¨¨¦§©¥¨¨§¨¥¥
xtqi `le ,eilr ezy` z`pd z` xq`e xcpy excp z` xizdl

.eilr dxeq` `idy mkgl

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו, ולפלא שאינו מזכיר דבר מעסקנותו בכרם חב"ד, אף שבודאי 

ידועים לו ומפורסמים רצונו הפנימי והעז של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר כל אחד 

יפעלו בהפצת המעיינות חוצה, היינו לא רק תורת החסידות אלא גם הדרכותי'  מאנ"ש והתמימים 

ומנהגי' לא רק בחוצה הקרוב אלא גם בחוצה שלע"ע רחוק הוא, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר, 

ובפרט במדינתם ההכרח הוא שכל אחד מאנ"ש ישתתף בחיזוק אהלי יוסף יצחק אשר במעלבורן )ונוגע 

המשך בעמוד הבא
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הענין לכל המדינה( בממונו וגם בטרחת גופא. ויה"ר שהתאמצותו בכל האמור נוסף על הקב"ע שלו 

בתורת החסידות קביעות בזמן וקביעות בנפש, תוסיף בהענינים אודותם כותב שלו ושל ב"ב שיחיו.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מעמוד הקודם

miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtxifp
íéáø úòã ìò.epizrc lr jze` oixicn ep` ixd :el exn`i jk Ðéìéî éðäåel oi`c Ð

.dxtdúåùøä øáãì.devn xac jxevl ezxtdl mikixv oi`y Ðäéøãàãcnli `ly Ð

.zewepiz ceré÷åðéá òùô äåäã.i`cn xzei ohaeg Ðøîàã øæòìà éáøì`xza wxta Ð

`l` micr eilr oi` elit` :xne` xfrl` iax ,ipzwc .izxk dxiqn icr :(`,et oihib)

micr ipta dl epzpyÐdvr `xw i`de ,xyk

.ol rnyn `w daehíìåòä ïå÷éú éðôîÐ

:xnel lra xrxrne ,dxiqn icr iziin `nlc

.dizyxib `lïäéúåîù éùøôîe` oae`x Ð

ipelt ip` :`l` minzeg eid `l `xwirn .oerny

.eny awep did `le ,cr iznzgíà 'åë àéðúãë
øùë øçà íå÷îî àöåé åãé áúë äéäjeznc Ð

eny yxtn did `lyÐywal oircei eid `l

eide ,eci azk lr eciriy mirceie mixikn micr

mznizgy mixg` zexhy xg` xfgl oikixv

z`crd ici lr oic ziaa eniiwzpe ,efl dnec

) zeaezka ol `niiwck ,onvr minezgd:(`,k

eilr `xwy xhyn `l` xhyd z` oiniiwn oi`

.oic ziaa wfgede xrxríìåòä ïå÷éú éðôîÐ

mzeny eyxtziy xg`nyÐxg` exfgi

.mci azk lr cirdl mdixikne mdirceiøééö
àøåë.eny mzeg did `le Ðàúåøçly spr =

.lwcàúåëî.dpitq oelie =éàîá àø÷éòî
åäðéò÷ôàdl`y zeixal ericed dna Ð

`xwirn xninl `kil zexhya ?odinzegÐ

."epiwzd" zxn` `dcé÷ñéãázel`y ixhy Ð

.zenelye ,zeaeyzeèîùî åðéàxg`n Ð

aya eaeg hnyn epi` leaqext azky.ziri

íëì éðøñåîeidz mz`y ,izexhy z` Ð

mcia gk yic iwen onwle .yeb` `l ip`e miybep

yiy mewna ,dfl ozile df ly epenn riwtdl

.dpwze biiqììä ïé÷úäåxwre ,hnyz `lc Ð

.dxezd on xacäæä ïîæá úéòéáùállde Ð

zhnydl ziriay :xn`c ,dil `xiaq iaxk

lldc ab lr s`e .`ed opaxc dfd onfa deln

ded ipy ziaaÐ,ipy ziaac iia`l dil `xiaq

bdep laei did `le li`edÐoihiny ebdp `l

epn :(`,al) oikxra opixn`ce .`ziixe`cn

oihiny ycwl zelaeiÐ.xn`w opaxcn

azky ield wgvi epiax icinlza iz`vne

dhinyd oi`y oipn :inlyexia oihib zkqna

bdep laeiy onfa `l` zbdepÐdfe" xn`py

"heny dhinyd xacÐlaei zhiny zg`

mipdk zxeza la` .ziriay zhiny zg`e

,bdep laei oi`y onfa bdep ziriayc izi`x

.zwelgn `edy ip` xne`eäúà éàù ïîæá
ò÷ø÷ èîùîzyecw dlhay ,eiykr oebk Ð

.ux`díéôñë èîùî äúà éàit lr s`e Ð

dielz dpi`e ,`id sebd zaeg mitqk zhnydy

ux`aÐ.`bdp `lc `yiwida opitli
øåîàå
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øîàxn` :mixtq aexa opiqxb (`,fh) zekna - 'ek xn`c o`nl elit` `zkld xnin`

miaxa xcedy xcp ,`zklid :xnin`-miax zrc lr ,dxtd el yi-el oi`

miaxa xcedy xcpc ,dkld okc rnyn ef `qxib itle .dxtd-qxbc i`nle .dxtd el yi

miaxa xceda weqtl `a `ly ,'ek xn`c o`nl elit` :inp-lra wqtcn ,mewn lkn

dxtd el oi`c miax zrc-miaxac xaeqy llkn

el oi` i`c .dxtd el yi-zrc lr oky lk

,miax zrc lra `zkld weqtl jxved dne ,miax

oeyla `lye ?dxtd el oi` miaxa elit`c oeik

yi miaxa xn`c o`nl elit` :xnel el did wqt

opixcnc lirl xn`wc ab lr s` .'ek dxtd el

dizeek ol `niiwc ,ongp axc `ail` miaxa dil

daezk oerxt oiprl liyzi` `pic oiprle ,ipica

-`ki`e .xn`c o`nl `gipd :ikd xza jixt `d

`g` ax dixc`cne .i`w inp ongp axc`c xninl

miax zrc lr iwcxc ixwn `eddl inp-rnyn

xn`c sqei axe .dxtd el yi miaxac xaqwc

`lc miaxa xec` :(`,fw migqt) "migqt iaxr"a

`xkiy izyi`-el oi` miaxac xaqwc rnyn

dxtd-.ikd ol `niiw `l

ìáà:mz epiax xne` - dxtd el yi devn xacl

meyn ,miaxl edl `gip `nzqnc meyn

"zrc lr"c :mz epiax xne` cere .devn-epiid

`ly elit` ,"ipelte ipelt zrc lr" xne`yk

mzq "miax zrc lr" la` ,mdipta-melk e`l

ezrc lr hxty it lr s` ,cigi zrc lre .`ed

-.xizdl mkg leki[dpyna a,cl lirl jiiy]

íéãòäåwgn mz epiax - 'ek hbd lr oinzeg

rnyn dedc meyn `nye ."micrde"n e"ie extqn

:l`ilnb oax xn` `xnbae ,owiz l`ilnb oaxc

epiwzd dlecb dpwz-.dpwzp mcewnc rnyn

éîziriay hnyn `ziixe`cnc icin `ki`

`ax ira `l `zyd - hnyn `lc lld owize

,xwtd did oic zia xwtdc `iyew jd` iiepyl

did `lc ,dil `iywc meyn .ikd xza ipynck

s`e .`ziixe`c `idy ziriay xewrl lldl el

z` jl didi xy`e" ixtqa opiyxcc ab lr

(eh mixac) "jci hnyz jig`-jig` ly `le

,oekynd lr exiag delnd :exn` o`kn ,jcia

oic zial eizexhy xqende-lkn ,oihinyn oi`

zeyrl cnll dpwz zeyrl el did `l mewn

.dxez dzevy mitqk zhnyd jka lhiay ,ok

`kxt iiepyl inp i`w `axc yxit qxhpewae

,oekynd lr deln` dxwir ixtqc `yxce .`kdc

did oic zia xwtdc mrhn ied eizexhy xqenc

.dl jinqw `xw`c `l` ,xwtdïîæádz`y

rwxw zhnydc :qxhpewa yxit - 'ek hnyn

:oiwxta inlyexia opixn`ck ,ipy ziaa `bdp `l

laeidy onfa `l` zbdep dhiny oi`y oipn

bdep-"heny dhinyd xac dfe" xn`py-

.'ek ziriay zhiny zg`e laei zhiny zg`

lk eid `ly ,laei bdp `le li`ed ,ipy ziaae

dilr diayei-.`ziixe`cn dhiny `bdp `l

ycwl zelaei epn :(a,al) oikxra opixn`c `de

yoihin-didc :mz epiaxl dywe .opaxcn epiid

mitqk meyn iziin `kdc jde ,`idd` jinqc xn`p elit`e .inlyexic `idd `iadl el-iziine ?ixy in ziriaya drixfe dyixg :jixtc (a,a) ohw cren yixa dyw izk`

.laeia milral zexfegd zecya `l` ,drixfe dyixga ixii` `l mzdce `kdc rwxw zhnydc :mz epiaxl d`xpe !inlyexic `idd `l` iiez`l llk jiiy `l mzde ,`kdc jd

ziriayle ,laeil ixw rwxw zhnyde-ikde ,"heny dhinyd xac"n dl yixce "ikp` d`x" zyxta `icda opixn`ck ,laei `le mitqk zhnyn dhinyc .mitqk zhnyd

laei hnyn dz`y onfa :xn`w-(`,`i zezixk) "dxtk ixqegn drax`" wxta opixn`c ,laei bdp ipy ziaac :mz epiax xne`e .inlyexic `idd ik ,ziriay hnyn dz`

"mzny` lr o`v li` miny`e"-onfa `l` bdep epi` ixar care ,ixar carl zqxe`nd oixeg za divge dgty divg epiid dtexg dgtye .elra zetexg zegty oleky cnln

(`,e) zeixedc `nw wxt seqa ogky`ck ,oey`x ziaa zetexg zegty elray lr e`iady xnel xazqn `le .(`,hk oikxr) "edcy yicwnd" wxt seqa xn`ck ,bdep laeidy

ediwcv inia ecary dxf dcear lr e`iady-opzck ,ipy ziaa dneg ixr iza bdp `dc :cere .ecygpc ogky` `l dtexg dgty lr la` ,ecygpc ogky` dxf dcearac

`l` oibdep oi` dneg ixr izac (`,hk oikxr) "edcy yicwnd" seqa inp opixn`e .'ek epiwzd ,onhp did dpey`xa :(a,cr) "efg`y in"a onwl dl iziine (a,`l) oikxr zkqna

,oaxeg xg`l `l` ,(`,eh zay) dpy d`n ziad ipta oze`iyp ebdp oernye l`ilnb oernye lldce ,ziad onfa did ixdy ,execl leaqext lld oewiz `le .bdep laeiy onfa
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רטו
miwxt dyelya` cenr el sc ± iriax wxtxifp

íéáø úòã ìò.epizrc lr jze` oixicn ep` ixd :el exn`i jk Ðéìéî éðäåel oi`c Ð

.dxtdúåùøä øáãì.devn xac jxevl ezxtdl mikixv oi`y Ðäéøãàãcnli `ly Ð

.zewepiz ceré÷åðéá òùô äåäã.i`cn xzei ohaeg Ðøîàã øæòìà éáøì`xza wxta Ð

`l` micr eilr oi` elit` :xne` xfrl` iax ,ipzwc .izxk dxiqn icr :(`,et oihib)

micr ipta dl epzpyÐdvr `xw i`de ,xyk

.ol rnyn `w daehíìåòä ïå÷éú éðôîÐ

:xnel lra xrxrne ,dxiqn icr iziin `nlc

.dizyxib `lïäéúåîù éùøôîe` oae`x Ð

ipelt ip` :`l` minzeg eid `l `xwirn .oerny

.eny awep did `le ,cr iznzgíà 'åë àéðúãë
øùë øçà íå÷îî àöåé åãé áúë äéäjeznc Ð

eny yxtn did `lyÐywal oircei eid `l

eide ,eci azk lr eciriy mirceie mixikn micr

mznizgy mixg` zexhy xg` xfgl oikixv

z`crd ici lr oic ziaa eniiwzpe ,efl dnec

) zeaezka ol `niiwck ,onvr minezgd:(`,k

eilr `xwy xhyn `l` xhyd z` oiniiwn oi`

.oic ziaa wfgede xrxríìåòä ïå÷éú éðôîÐ

mzeny eyxtziy xg`nyÐxg` exfgi

.mci azk lr cirdl mdixikne mdirceiøééö
àøåë.eny mzeg did `le Ðàúåøçly spr =

.lwcàúåëî.dpitq oelie =éàîá àø÷éòî
åäðéò÷ôàdl`y zeixal ericed dna Ð

`xwirn xninl `kil zexhya ?odinzegÐ

."epiwzd" zxn` `dcé÷ñéãázel`y ixhy Ð

.zenelye ,zeaeyzeèîùî åðéàxg`n Ð

aya eaeg hnyn epi` leaqext azky.ziri

íëì éðøñåîeidz mz`y ,izexhy z` Ð

mcia gk yic iwen onwle .yeb` `l ip`e miybep

yiy mewna ,dfl ozile df ly epenn riwtdl

.dpwze biiqììä ïé÷úäåxwre ,hnyz `lc Ð

.dxezd on xacäæä ïîæá úéòéáùállde Ð

zhnydl ziriay :xn`c ,dil `xiaq iaxk

lldc ab lr s`e .`ed opaxc dfd onfa deln

ded ipy ziaaÐ,ipy ziaac iia`l dil `xiaq

bdep laei did `le li`edÐoihiny ebdp `l

epn :(`,al) oikxra opixn`ce .`ziixe`cn

oihiny ycwl zelaeiÐ.xn`w opaxcn

azky ield wgvi epiax icinlza iz`vne

dhinyd oi`y oipn :inlyexia oihib zkqna

bdep laeiy onfa `l` zbdepÐdfe" xn`py

"heny dhinyd xacÐlaei zhiny zg`

mipdk zxeza la` .ziriay zhiny zg`e

,bdep laei oi`y onfa bdep ziriayc izi`x

.zwelgn `edy ip` xne`eäúà éàù ïîæá
ò÷ø÷ èîùîzyecw dlhay ,eiykr oebk Ð

.ux`díéôñë èîùî äúà éàit lr s`e Ð

dielz dpi`e ,`id sebd zaeg mitqk zhnydy

ux`aÐ.`bdp `lc `yiwida opitli
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øîàxn` :mixtq aexa opiqxb (`,fh) zekna - 'ek xn`c o`nl elit` `zkld xnin`

miaxa xcedy xcp ,`zklid :xnin`-miax zrc lr ,dxtd el yi-el oi`

miaxa xcedy xcpc ,dkld okc rnyn ef `qxib itle .dxtd-qxbc i`nle .dxtd el yi

miaxa xceda weqtl `a `ly ,'ek xn`c o`nl elit` :inp-lra wqtcn ,mewn lkn

dxtd el oi`c miax zrc-miaxac xaeqy llkn

el oi` i`c .dxtd el yi-zrc lr oky lk

,miax zrc lra `zkld weqtl jxved dne ,miax

oeyla `lye ?dxtd el oi` miaxa elit`c oeik

yi miaxa xn`c o`nl elit` :xnel el did wqt

opixcnc lirl xn`wc ab lr s` .'ek dxtd el

dizeek ol `niiwc ,ongp axc `ail` miaxa dil

daezk oerxt oiprl liyzi` `pic oiprle ,ipica

-`ki`e .xn`c o`nl `gipd :ikd xza jixt `d

`g` ax dixc`cne .i`w inp ongp axc`c xninl

miax zrc lr iwcxc ixwn `eddl inp-rnyn

xn`c sqei axe .dxtd el yi miaxac xaqwc

`lc miaxa xec` :(`,fw migqt) "migqt iaxr"a

`xkiy izyi`-el oi` miaxac xaqwc rnyn

dxtd-.ikd ol `niiw `l

ìáà:mz epiax xne` - dxtd el yi devn xacl

meyn ,miaxl edl `gip `nzqnc meyn

"zrc lr"c :mz epiax xne` cere .devn-epiid

`ly elit` ,"ipelte ipelt zrc lr" xne`yk

mzq "miax zrc lr" la` ,mdipta-melk e`l

ezrc lr hxty it lr s` ,cigi zrc lre .`ed

-.xizdl mkg leki[dpyna a,cl lirl jiiy]

íéãòäåwgn mz epiax - 'ek hbd lr oinzeg

rnyn dedc meyn `nye ."micrde"n e"ie extqn

:l`ilnb oax xn` `xnbae ,owiz l`ilnb oaxc

epiwzd dlecb dpwz-.dpwzp mcewnc rnyn

éîziriay hnyn `ziixe`cnc icin `ki`

`ax ira `l `zyd - hnyn `lc lld owize

,xwtd did oic zia xwtdc `iyew jd` iiepyl

did `lc ,dil `iywc meyn .ikd xza ipynck

s`e .`ziixe`c `idy ziriay xewrl lldl el

z` jl didi xy`e" ixtqa opiyxcc ab lr

(eh mixac) "jci hnyz jig`-jig` ly `le

,oekynd lr exiag delnd :exn` o`kn ,jcia

oic zial eizexhy xqende-lkn ,oihinyn oi`

zeyrl cnll dpwz zeyrl el did `l mewn

.dxez dzevy mitqk zhnyd jka lhiay ,ok

`kxt iiepyl inp i`w `axc yxit qxhpewae

,oekynd lr deln` dxwir ixtqc `yxce .`kdc

did oic zia xwtdc mrhn ied eizexhy xqenc

.dl jinqw `xw`c `l` ,xwtdïîæádz`y

rwxw zhnydc :qxhpewa yxit - 'ek hnyn

:oiwxta inlyexia opixn`ck ,ipy ziaa `bdp `l

laeidy onfa `l` zbdep dhiny oi`y oipn

bdep-"heny dhinyd xac dfe" xn`py-

.'ek ziriay zhiny zg`e laei zhiny zg`

lk eid `ly ,laei bdp `le li`ed ,ipy ziaae

dilr diayei-.`ziixe`cn dhiny `bdp `l

ycwl zelaei epn :(a,al) oikxra opixn`c `de

yoihin-didc :mz epiaxl dywe .opaxcn epiid

mitqk meyn iziin `kdc jde ,`idd` jinqc xn`p elit`e .inlyexic `idd `iadl el-iziine ?ixy in ziriaya drixfe dyixg :jixtc (a,a) ohw cren yixa dyw izk`

.laeia milral zexfegd zecya `l` ,drixfe dyixga ixii` `l mzdce `kdc rwxw zhnydc :mz epiaxl d`xpe !inlyexic `idd `l` iiez`l llk jiiy `l mzde ,`kdc jd

ziriayle ,laeil ixw rwxw zhnyde-ikde ,"heny dhinyd xac"n dl yixce "ikp` d`x" zyxta `icda opixn`ck ,laei `le mitqk zhnyn dhinyc .mitqk zhnyd

laei hnyn dz`y onfa :xn`w-(`,`i zezixk) "dxtk ixqegn drax`" wxta opixn`c ,laei bdp ipy ziaac :mz epiax xne`e .inlyexic `idd ik ,ziriay hnyn dz`

"mzny` lr o`v li` miny`e"-onfa `l` bdep epi` ixar care ,ixar carl zqxe`nd oixeg za divge dgty divg epiid dtexg dgtye .elra zetexg zegty oleky cnln

(`,e) zeixedc `nw wxt seqa ogky`ck ,oey`x ziaa zetexg zegty elray lr e`iady xnel xazqn `le .(`,hk oikxr) "edcy yicwnd" wxt seqa xn`ck ,bdep laeidy

ediwcv inia ecary dxf dcear lr e`iady-opzck ,ipy ziaa dneg ixr iza bdp `dc :cere .ecygpc ogky` `l dtexg dgty lr la` ,ecygpc ogky` dxf dcearac

`l` oibdep oi` dneg ixr izac (`,hk oikxr) "edcy yicwnd" seqa inp opixn`e .'ek epiwzd ,onhp did dpey`xa :(a,cr) "efg`y in"a onwl dl iziine (a,`l) oikxr zkqna

,oaxeg xg`l `l` ,(`,eh zay) dpy d`n ziad ipta oze`iyp ebdp oernye l`ilnb oernye lldce ,ziad onfa did ixdy ,execl leaqext lld oewiz `le .bdep laeiy onfa
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,íäî íéðB÷ ízà ,"eðwz íäî íënò íéøbä íéáLBzä éðaî íâå" :øîàpL ?åéãé äNòîì éBbä úà äðwL éBâì ïépî :Lé÷ì Léø¥¨¦¦©¦§¤¨¨¤©§©£¤¨¨¤¤¡©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§©¤¦¥¤
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dépéî eäðéì÷L ,ïë ét ìò óà déì.sqkd z` dax epnn gwl -øîà ¥©©¦¥©§¦§¦¥¨©
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.ca`e el didy,`xnbd zxtqneúà ékmi`a delne del eidyk - ¦¨
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y iptn ,mdizeprhaét çút' äæ ïBâk'ílàì E(g `l ilyn)àeä- §¤§©¦§¦¥
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.jk lr ericedl xzen ,ezaehl

,ongp ax lr `xnbd dywnïðzzeaezk zkqna(.ht),áBç ìòa ïëå §©§¥©©
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.mzectln erpni miyp`y yyg
,øîà àáø,xg` ote`a dpynd z` x`al yiLeàé øçàì íìBòì- ¨¨¨©§¨§©©¥

,y`iizd oey`xd eaxy xaecn zn`aåeze` ect m`ì,ãáò íeL §§¤¤
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delúéòéáMa Bøéáçì áBç øéæçnäaegdy xg`l dpyd seqa - ©©£¦©£¥©§¦¦
,hnypéøöCdelndBì øîàiLdelléðà ènLîjpi`e aegd z` ¨¦¤Ÿ©§©¥£¦

.il aiigBì øîà íàå,deldïë ét ìò óà,xifgdl dvex ip` §¦¨©©©¦¥
delndepîéä ìa÷é,sqkd z`øîàpL(a eh mixac),'ähîMä øác äæå' §©¥¥¤¤¤¡©§¤§©©§¦¨

.jka ice ,'ip` hnyn' xnele xacl delnd jixvy miyxece
éëä øîàc ãò déì éìúå ,äaø øîà,rextl dvex epi` deld m` - ¨©©¨§¨¥¥©§¨©¨¦

lr s` el xn`iy cr etekl xnelk ,ur lr ezelzl delnd i`yx
.rxt` ok itéiaà déáéúéàxn`e xfgy del ,`ziixaa xn`p ,daxl ¥¦¥©©¥

,ok it lr s`àeäLkBì ïúBð,sqkd z` [delnl-]Bì øîàé ìà §¤¥©Ÿ©
aoerxtEì ïúBð éðà éáBç,df sqkBì øîàé àlàel` zern deld §¦£¦¥§¤¨Ÿ©

.Eì ïúBð éðà äðzîáe ïä élLditk jezn deld xn`i ji` ,dywe ¤¦¥§©¨¨£¦¥§
.dpzn zzl mc` sekl xyt` i` ixd ,dpzn ozep `edydéì øîà̈©¥

,daxéëä øîàc ãò énð déì éìzezetkl delnd leki df lr mb - ¨¥¥©¦©§¨©¨¦
.jk xn`iy cr

éæeæ äaø déa ÷éqî äåä ,éîeéðî øa àaà àeäc àzøî øa àaà- ©¨©©§¨§©¨©©§¥£¨©¦¥©¨¥
.zern ea dyep did daxdéìäéð eäðézééà`zxn xa `a` `iad - ©§¦§¦£¥

daxl sqkd z`úéòéáMa.ziriayd dpyd ixg` -déì øîà,dax ©§¦¦¨©¥
eäðéì÷L .éðà ènLîsqkd z` `zxn xa `a` gwl -ìæàå- §©¥£¦©§¦§©£©

.jldeéiaà àúàe daxl iia` `a -áéöò äåäc déçkLàe`vne - ¨¨©©¥©§§¥©£¨£¦
.aevr `edykdéì øîà,iia`øî áéöò éànà.aevr iax recn - ¨©¥©©£¦©

déì øîà,daxäNòî äåä éëäxa `a` mr dyrnd did jk - ¨©¥¨¦£¨©£¤
.`zxnìæàiia` jld -déaâì,`zxn xa `a`l -déì øîà,iia` ¨©§©¥¨©¥

øîì éæeæ déì zèîà.daxl sqkd z` z`ad m`d -déì øîà`a` ©§©§¥¥§©¨©¥
`zxn xaïéà.ok -déì øîà,iia`déì øîà ,Cì øîà éàîe`a` ¦¨©¥©¨©¨¨©¥

il xn` dax ,`zxn xadéì øîà .éðà ènLî,iia`déì zøîàå- §©¥£¦¨©¥§¨§©§¥
el zxn` m`dïë ét ìò óà,aegd z` xifgdl dvex ip`déì øîà ©©¦¥¨©¥

déì øîà .àì,iia`déì zøîà éàåel xne` ziid m`y jl rc - Ÿ¨©¥§¦¨§©§¥
péî eäðéì÷L äåä ,ïë ét ìò óàE,sqkd z` jnn gwel dax did - ©©¦¥£¨©§¦§¦¨

úäéî àzLäeil` jl eiykr zegtl -edéìäéð eäðéèîà`iaze - ©§¨¦©©§¦§¦£¥
,sqkd z` daxldéì àîéàåel xn`ze -ìæà .ïë ét ìò óàjld - §¥¨¥©©¦¥¨©

`zxn xa `a`déìäéð eäðéèîà,sqkd z` daxl `iad -øîàå ©§¦§¦£¥§¨©
dépéî eäðéì÷L ,ïë ét ìò óà déì.sqkd z` dax epnn gwl -øîà ¥©©¦¥©§¦§¦¥¨©

,daxàøwéòî ïðaøî àáøeö éàäa àzòc déa äåä àìea did `l - Ÿ£¨¥©§¨§©§¨¥©¨¨¥¦¨¨
.cin jk xnel eilr didy ,mcewn df mkg cinlza zrc

:ca`y leafext oic zx`an `xnbd,ïîçð áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©§¨
,épnî ãáàå éãéa äéä ìeañBøt øîBì íãà ïîàðrextl deld lre ¤¡¨¨¨©§§¨¨§¨¦§¨©¦¤¦

`xnbd zl`ey .ziriayd xg`l s` aegd z`,àîòè éàî©©§¨
,`xnbd zx`an,ìeañBøt ïðaø eðéwúc ïåékzelwa leki delnde ¥¨§©¦©¨¨§§

,xzida d`eldd z` zeable leafext aezklàøézéä ÷éáL àì- Ÿ¨¦¤¥¨
,eiptl `vnpy xzid ly lk`n mc` gipn `làøeqéà ìéëàå- §¨¦¦¨

xwyne ,leafext azk `ly ecyegl oi`e .xeqi` lk`n lke`e
.ca`e el didy,`xnbd zxtqneúà ékmi`a delne del eidyk - ¦¨

áøc dén÷ì,leafextd z` ze`xl raz delde ,ax iptl -îàdéì ø §©¥§©¨©¥
,delnl xne` ax did -ãáàå Eì äéä ìeañBøt éãéîdid m`d - ¦¦§§¨¨§§¨©

oicd ilral riiqle jk zeyrl oiicl xzene .ca`e leafext jl
y iptn ,mdizeprhaét çút' äæ ïBâk'ílàì E(g `l ilyn)àeä- §¤§©¦§¦¥

`edy ipelt oic rcei epi` oicd ilran cg`y oiicd d`exyk
.jk lr ericedl xzen ,ezaehl

,ongp ax lr `xnbd dywnïðzzeaezk zkqna(.ht),áBç ìòa ïëå §©§¥©©
deln -,ìeañBøt Bnò ïéàå áBç øèL àéöBnLdid leafext orehe ¤¦§©§¥¦§§

,ca`e eleòøté àì elà éøädelnd gikeiy cr rxet deld oi` - £¥¥Ÿ¦¨§
zvxzn .on`p delndy ongp ax xn` ji`e ,leafext el didy

,`xnbdàéä éàpz`lewl wqt ongp axe jka mi`pz ewlgp - ©¨¥¦
.minkgkàéðúcdeln ,`ziixaaáBç øèL àéöBnäea zeabl §©§¨©¦§©

,deldnéøöéøö Bðéà íéøîBà íéîëçå ,ìeañBøt Bnò àäiL C,C ¨¦¤§¥¦§§©£¨¦§¦¥¨¦
.ca`e el didy xnel on`pe

äðùî
ãáòl`xyi ly iprpkeäeàãôe ,äaLpL,mixg` mil`xyiíà ¤¤¤¦§¨§¨¦

ezectl oiekzd dcetdìãáò íeL,ea carzydl ick -ãaòzLé §¤¤¦§©§¥
.zexigl `vi `leíàåezectl oiekzd dcetdìïéøBç ïa íeLick - ¦§¤¦

,zexigl `viyãaòzLé àì.zexigl `vi `l` ,eaïa ïBòîL ïaø Ÿ¦§©§¥©¨¦§¤
Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà ìàéìîbm` oiae zecar myl dctp m` oia - ©§¦¥¥¥¨¥¨

,zexig myl dctpãaòzLé.oey`xd eaxl ¦§©§¥

àøîâ
`xnbd zl`eyïðé÷ñò éàîa,dpynd zxacn ote` dfi`a - §©©§¦¨

Leàé éðôì àîéìéàly oey`xd eax oeictd onfay xn`p m` - ¦¥¨¦§¥¥
card z` ect m` .epnn y`iizd `l oiicr cardì,ïéøBç ïa íeL §¤¦

,ãaòzLé àì éànà.oey`xd eaxl jiiy `ed `ldàlàxnel jixv ©©Ÿ¦§©§¥¤¨
xaecnyLeàé øçàì.epnn y`iizd xak oey`xd eaxy -ok m`e §©©¥

edect m` ,dywì,ãáò íeLãaòzLé éànàeaxl carzyi dnl - §¤¤©©¦§©§¥
.envra dkfy oeik ,zexigl z`vl eilr ,oey`xdíìBòì ,éiaà øîà̈©©©¥§¨

é éðôìLeà,y`iizd `l oey`xd eaxy xaecn zn`a -ìeãáò íeL ¦§¥¥§¤¤
,zecar myl eze` ect m`e -,ïBLàø Baøì ãaòzLé`ly oeik ¦§©§¥§©¦

rcei ixd ,ea carzydl ick e`ct ipyd m` s`e ,epnn y`iizd
eze` ect m` la` .lfb dfe y`iizd `l oiicr oey`xd eaxyìíeL §

Baøì àì ,ãaòzLé àì ïéøBç ïadïBLàø,dayp `ed epnnyàìå ¤¦Ÿ¦§©§¥Ÿ§©¦§Ÿ
BaøìdéðLy mrhde .eze` dctyBaøìdàì éðL,carzyiàäc §©¥¦§©¥¦Ÿ§¨

ìdé÷øt ïéøBç ïa íeL.zexigl e`ivedl ick eze` dct ixdy - §¤¦©§¥
eBaøìdàì énð ïBLàø,epnn y`iizd `l oiicry s` ,carzyi §©¦©¦Ÿ

eyyg minkgy meynìå éòðnî àîìécé÷øt àerpni miyp`y - ¦§¨¦©§¥§Ÿ¨§¥
`ed zexigl `viy ick edecti m` mby oeik ,iprpk car zectln

e .eaxl carzydl xfegìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`nw `pz lr wleg ©¨¦§¤©§¦¥
e,øîBàyãaòzLé Ck ïéáe Ck ïéa.oey`x eaxløáñ÷oerny oax ¥¥¨¥¨¦§©§¥¨¨©

y ,l`ilnb oaïéøBç éða úà úBcôì äåönL íLke`viy micard - §¥¤¦§¨¦§¤§¥¦
,zexiglíéãáòä úà úBcôì äåöî Ckoi`e ,micar mix`ypy s` - ¨¦§¨¦§¤¨£¨¦

.mzectln erpni miyp`y yyg
,øîà àáø,xg` ote`a dpynd z` x`al yiLeàé øçàì íìBòì- ¨¨¨©§¨§©©¥

,y`iizd oey`xd eaxy xaecn zn`aåeze` ect m`ì,ãáò íeL §§¤¤
éðL Baøì ãaòzLéeze` ect m`e .e`ctyì,ïéøBç ïa íeLàì ¦§©§¥§©¥¦§¤¦Ÿ
Baøì àì ãaòzLédïBLàø,dayp `ed epnnyBaøì àìådéðL ¦§©§¥Ÿ§©¦§Ÿ§©¥¦

.e`ctyBaøìdàì éðL,carzyiì àäcdé÷øt ïéøBç ïa íeL- §©¥¦Ÿ§¨§¤¦©§¥
e ,zexigl e`ivedl ick e`ct ixdyBaøìdàì énð ïBLàø,carzyi §©¦©¦Ÿ

äåä Leàé øçàì àäce .epnn y`iizd xak ixdy -ïa ïBòîL ïaø §¨§©©¥£¨©¨¦§¤
ìàéìîbe `nw `pz lr wleg,øîBàyCk ïéáe Ck ïéaãaòzLéeaxl ©§¦¥¥¥¨¥¨¦§©§¥

,oey`xdeäi÷æçãk.diwfg x`iay itke -äî éðtî ,äi÷æç øîàc ¦§¦§¦¨§¨©¦§¦¨¦§¥¨
ãaòzLé Ck ïéáe Ck ïéa eøîàick ,oey`x eaxlãçà ìk àäé àlL ¨§¥¨¥¨¦§©§¥¤Ÿ§¥¨¤¨

ãçàå,miprpkd micardnúBñééâì Bîöò ìétîe CìBädyer - §¤¨¥©¦©§¦§¨
e`ivedl ick mil`xyi eze` ectie ,iaya letil ick zeleagz

,zexigl.Baø ãiî Bîöò òé÷ôîe©§¦©©§¦©©
éáéúéî,`ziixan `ax lr eywd -ø ïäì øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïa ¥¦¥¨©¨¤©¨¦§¤©§¦¥

,minkglúà úBcôì äåöî Ck ïéøBç éða úà úBcôì äåönL íLk§¥¤¦§¨¦§¤§¥¦¨¦§¨¦§¤
àîìLa .íéãáòäoaen df -ìzrcøîàc éiaà`id zwelgndy ¨£¨¦¦§¨¨§©©¥§¨©

,Leàé éðôì`vi oixeg oa myl ede`ct m`y mixaeq minkge ¦§¥¥
,micar zectln erpni miyp`y yyg yiy oeik ,zexigleðééä©§

íLk øîà÷coi`y ,l`ilnb oa oerny oax ly ezaeyz zpaen - §¨¨©§¥
.devn ef mby oeik jkl yeygløîàc àáøì àlàzwelgny ¤¨§¨¨§¨©

mi`pzdLeàé øçàì,oey`xd eax lyl`ilnb oa oerny oaxe §©©¥
ick oey`x eaxl xefgi ,zexigl ede`ct m` mby xaeqliti `ly

,zeqiibl envríLk éàäoa oerny oax ly ezaeyz idn - ©§¥
oa oerny oax ly mrhd `ld ,micar zectl devn yiy ,l`ilnb

l`ilnb.àeä äi÷æçc íeMî,`xnbd zvxznàáø Cì øîà`ax - ¦§¦§¦¨¨©¨¨¨
,jl dpriïðaø éøîà÷ éàî òãé éåä àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`l - ©¨¦§¤©§¦¥Ÿ£¥¨©©¨¨§¥©¨¨

.minkg exaic ote` dfi`a rcieäì øîà÷ éëäå,minkgléðôì éà §¨¦¨¨©§¦¦§¥
eúéøîà÷ Leàé`l oiicr oey`xd eaxy ote`a mzxaic m` - ¥¨¨§¦

`iizdz` zectln erpni miyp` `ny miyyeg mz`e ,y
,micardíLk eðééäipa z` zectl devny myky ,izaeyz ef - ©§§¥
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íä àìåmiebd -¯ íkî íéðB÷,l`xyid ly eteb z`íéðB÷ íä àìå §Ÿ¥¦¦¤§Ÿ¥¦
äfî äæ.iebd exiag z` dpew cg` ieb oi`e -ìBëéxn`p `ny - ¤¦¤¨

,äæ úà äæ eð÷é àì`xnbd ddnz cine,äæ úà äæ eð÷é àì 'ìBëé' Ÿ¦§¤¤¤¨Ÿ¦§¤¤¤
,mipew zn`a la` ok xnel `xaq yiy rnyneíä àì zøîàä̈¨§©§Ÿ¥

.äfî äæ íéðB÷,`xnbd dperäfî äæ íéðB÷ íä àìå ,øîà÷ éëä ¦¤¦¤¨¦¨¨©§Ÿ¥¦¤¦¤
Bôeâìmle` ,epenn aygiiy oiprl exiag seb z` dpew ieb oi` - §

eð÷é àì ìBëémiebäæ úà äæelit`åéãé äNòîìdyrn didiy - ¨Ÿ¦§¤¤¤§©£¥¨¨
.eze` dpewl eici
,yiwl yix xne`íéáëBk ãáBò ,øîBçå ì÷ zøîàd z`äðB÷ ìàøNé ¨§©§©¨¤¥¨¦¦§¨¥¤

ok m` ,eici dyrnl `edíéáëBk ãáBòd z`ìk àì íéáëBk ãáBò ¥¨¦¥¨¦Ÿ¨
ïkLiprpkd card z` dpew i`ayd mb okle .eici dyrnl edpewy ¤¥

.eici dyrnl
,`xnbd zl`eyàtñëa éléî éðä àîéàå`ny -wxy xn`p §¥¨¨¥¦¥§©§¨

,eici dyrnl edpew `ed sqka exiag z` dpew iebdyka ìáàoipw £¨§
àì ä÷æçrwxw dpew ieby ep`vn `ly oeik ,exiag z` iebd dpwi £¨¨Ÿ

.dwfga
bd daiyn,`xnàtt áø øîà,dwfg oipwa rwxw dpew ieby ep`vn ¨©©¨¨

ixdyáàBîe ïBnòmda mglidl l`xyi lr dxez dxq`y ©¨
ok it lr s`e ,myaekleïBçéña eøäèmze` yak oegiqy xg`l - ¦£§¦

ieba ep`vny oeike .oegiq icin el` zevx` yeakl l`xyi exzed
.dwfga car m` zepwl iebd leki ,rwxwa dwfg oipw

,`xnbd zl`eyïçkLày a`ene oenr zyxta ep`vn -ãáBò ©§§¨¥
íéáëBkoegiq enkmb dpew okle ,dwfg oipwa rwxw dpewãáBò ¨¦¥
íéáëBkla` ,dwfg oipwa xg`ïìðî ìàøNé íéáëBk ãáBòoipn - ¨¦¥¨¦¦§¨¥§¨¨

.dwfga iebl dpwp ,l`xyil dnecd iprpk cary
l`xyia mglp cxr jlnyk ep`vn ,`xnbd daiynáéúëcxacna) ¦§¦

(` `k,'éáL epnî aLiå'`ed ,l`xyi daey ieb xy`ky rnyne ©¦§§¦¤¤¦
ezgiwl ici lr iprpk car dpew ieby gkene ,ely 'iay' `xwp

.dwfg oipw dfy iaya
ãáò ,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîàl`xyi ly iprpk ¨©©¤¤©©¨¨©©¦¨¨¤¤

mieb ici lr daypy,íéøeñàä úéaî çøaL,úeøéçì àöéoi`e ¤¨©¦¥¨£¦¨¨§¥
.epnn y`iizdy oeik ,ea carzydl xfeg l`xyiydàlà ãBò àìå§Ÿ¤¨

Baø úà ïéôBkLl`xyidøeøçéL èb Bì áúBëåzaa exizdl ick ¤¦¤©§¥¥¦§
.l`xyi

,`xnbd dywnïðz,epizpynaCk ïéa ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨
Ck ïéáeoa myl eze` ect m` oiae car myl eze` ect m` oia - ¥¨

,oixegãaòzLécar gk `ny ,diwfg ly enrhn ,oey`x eaxl ¦§©§¥
.eax cin envr riwtdl ick zeqiibl envr litiøa øa äaø øîàå§¨©©¨©©

eðúðLîa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äðML íB÷î ìk ,ïðçBé éaø øîà äðç̈¨¨©©¦¨¨¨¨¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¦§¨¥
,zeipynd lka -,minkg lr wlgeî õeç ,BúBîk äëìä:ylyáøò £¨¨§¦¨¥

,(:brw a"a)ïãéöå,(.cr oldl)äðBøçà äéàøe,(.`l oixcdpq)dkld mday §©§¨§¨¨©£¨
l`ilnb oa oerny oaxk dkld epizpyna ok m`e .minkgk
gxay cary opgei iax wqt ji`e ,oey`x eaxl carzyn mlerly

.zexigl `vi
`xnbd dkiynneéiaàì àîìLa,opgei iax lr dyw `loeik ¦§¨¨§©©¥

`edyéàäì dì é÷Bîl`ilnb oa oerny oax ly oicd z` cinrn - ¥¨§©
,Leàé éðôì,oey`x eaxl card xfeg cinz okleéàäåopgei iaxe - ¦§¥¥§©

xdeqd zian gxay car lr xaic,Leàé øçàìi `ed okle`ve §©©¥
.zexigløîàc ,àáøì àlàmixen` l`ilnb oa oerny oax ixacy ¤¨§¨¨§¨©

,Leàé øçàì.ïðçBé éaøcà ïðçBé éaøc àéL÷ §©©¥©§¨§©¦¨¨©§©¦¨¨
,`xnbd zvxznéàî àîòè ,àáø Cì øîàoax itly mrhd dn - ¨©¨¨¨©§¨©

cinz l`ilnb oa oerny,oey`x eaxl carzydl card xfeg
,äi÷æçc íeMîzeqiibl envr litn cg`e cg` lk `di `ly ¦§¦§¦¨

d oicy uxzl yi ,jky oeike ,eax icin envr riwtne,éðàL çøBa¥©©¦
y meyndéLôð øñî àìè÷ì àzLäeiig z` okqn eiykr - ©§¨¦§¨¨¨©©§¥

,edebxdi edeqtzi m`y ,ezgixaaúBñééâì déLôð ìétà éìetà- ©¥©¦©§¥¦§¨
oi` i`ceae ,okzqdle gexal zrc lr zeqiibl envr liti `edy

.gexal zrc lr envr mc` liti `ny yeygl

:ectpe eaypy mdicara mi`xen` zebdpd d`ian `xnbddéúnà©§¥
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המשך בעמוד אא

miwxt dyelya` cenr gl sc ± iriax wxtxifp
íéðå÷ íä àìå.mkn cg` z` Ðåôåâìxiibzie epnn gxai m` e` ,hb epnid jixv `diy Ð

Ð.exagl iepw eteb oi`y ,l`xyi zaa xzenìàøùé äðå÷ éåâxn`py ,eici dyrnl Ð

) "xb zgtyn xwrl e` 'ebe xb ci biyz ike".(dk `xwieéìéî éðä.exag dpew iebc Ð

àôñëá.iebl xknpd ixara "ezpwn sqkn" aizkc ,sqka l`xyi dpew iebc `inec Ð

ieba ieb ziipweÐieb ziipwn dil ztli `d

.l`xyiaä÷æçáe`pwe ea wifgdy i`ay oebk Ð

epnid y`iizpyk eax exiwtdyk ,ye`i zwfga

ea dpwp iprpk cary dwfg .(sqka `le)Ðepiid

,eaxl evigxd elirpd eyiald :zecar ly dwfg

) "zipwp dy`d"a `ipzckidp .(`,ak oiyecw

micar yewzi`c ,dwfga iebl dil ipw l`xyic

ieb la` .zerwxwlÐdwfga rwxw ipw `l

.sqka epiipw lk `l` ,l`xyikáàåîå ïåîò
ïåçéñá åøäèrwxw exiagn dpew ieb :`nl` Ð

`xyi dixwt`c oeik ,inp car i`de .dwfgal

ye`iaÐ.dwfga ieb dil dpwïåçéñá åøäèÐ

) aizkcipaa oke ,"a`en z` xvz l`" (a mixac

) "mxevz l`" oenr) aizke ,(myik" (`k xacna

'ebe "oegiq xir oeaygÐa`en xdh :`nl`

) gztia ogky` oenr ipae .oegiqa(`i mihtey

z` l`xyi gwl ik" oenr ipa ik`ln el exn`y

."weaid cre oepx`n mixvnn ezelra ivx`

z` yxiie" oegiq ux` z` eyakyk ogky`e

'ebe "weai cr oepx`n evx`Ðoenr ipan :`nl`

mdl dxdhe ,dipin eyake l`xyi xecde .dyak

eci lrÐ.dwfga diipw :`nl`ìàøùéî éåâ
ïìðî.zevna jiiyc ,df car oebk Ðåðîî áùéå
éáùdicic iay dil ixwcn ÐÐdpin rny

.dwfga diipwïéøåñàä ïîly iprpk car Ð

.mieb ly oixeq`d on gxae ,daypy l`xyiàöé
úåøéçì.cer eaxl carzydln Ðèâ åì áúåëå

.l`xyi zaa exizdl Ðìë ïðçåé éáø øîà
'åë íå÷î.opgei iaxc` opgei iaxc `iywe Ð

äéùôð øñî àìè÷ì,zeqiib icin z`vl ick Ð

edebiyi m`y rceie ,oixeq`d on gxea ixdy

.bxdiåäðéàå.`zdn` meyl dewxtc ÐøåáñÐ

.dpnid l`eny xn y`iizp `lcùåàéied Ð

.xwtdùéà.`ed `xizi Ðäàãåîøúdid ieb Ð

.cenxznäéãéãì äéì åçìù.`a` iaxl Ðéà
äì é÷øô åöîã.minca dzzl dvex iebdy Ð

àúåøéçã àèéâ éì äîìmyl el decti Ð

.zecaréåä éàî!iebd cia `id dyeak ixd Ð

éøáçî éøåáç.dl iwxte ,iccd` xird ipa Ð

,el dzectl oivex eid `l zecar myl la`

.[l`ilnb oa] oerny oaxc edl zilcàìæúéî
äéôàál`xyi zgtyy lkl dlbiy iptn Ð

.dzidäì ÷éøôîå.dpeict icka dpzep Ðøîàå
øî.(`,ak) dxf dcear zkqna ÐäùòáÐ

) "ecearz mda mlerl".(dk `xwieäì áúëå
àúåøéçã àèéâ.dl xhpine ,l`xyi dl aiqpe Ð

åôëå
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ìáà,eaxl evigxde elirpd eyiald oebk ,zecar ly dwfg :qxhpewa yxit - `l dwfga

car ipw `l l`xyin l`xyi elit`c :dywe .(a,ak) oiyecwc `nw wxta `ipzck

:mzd xn`c ,cere !ieb oky lk - (a,ci) oiyecwc `nw wxta xn`ck ,xhye sqka `l` ixar

lke li`ed :mz epiax yxite !sqka ieb ly epiipw lke li`ed - iebl xknpd ixar ogky`

epiipw - `nlra la` .ixar cara - ieb ly epiipw

dizeek ol `niiwc ,opgei iaxl dkiyna ieb ly

dxez xac opgei iax xn`c oeike .yiwl yix iabl

wxta gkenck ,dkiyna iebl ok m` - zepew zern

`kdc ,yxtl jixv `l` .(`,bi) zexekac ipy

epiax yxit oke .ixii` dngln yeak ly dwfga

.l`ppg

ïåîòepwc ikid ike - oegiqa exdh a`ene

.dwfga mteb inp epw - dwfga mvx`

áéúëãil dnl :xn`z m`e - iay epnn ayie

?oegiqa exdh a`ene oenrc `d `zyd

yie !oky lk `l iebl ieb - ipw l`xyi ieb `zyd

dipin opitli ded `l "iay epnn ayie"nc :xnel

iziin ikdle .exdihc ogky`c e`l i` ,oipw mey

dicegl "iay epnn ayie"nc - yiwl yixcn lirl

,iiez`l jixhvi` ,edine .opirci ded `l

.eteb iepw `lc opireny`l

åäðéàå`nlc :dniz - ded ye`i iptl xeaq

ixaqe ,ded ye`i xg`lc xity irci

oax dcen `axlc `pyixtc i`nle !lirlc `axk

carzyi car mylc opaxl l`ilnb oa oerny

`le ,mdly dzid ok m`c ,`gip - ipy eaxl

.dpzna el dzzl mi`a eidy xazqn

àìà- dkxv` `l inp `zexigc `hib elit`

xn`c oeik ,`axlc .dil `xiaq iia`k

.xexgiy hb opira - carzyi

øé÷ôîähb jixv oi`e zexigl `vi ecar

ok m` :zeywdl oi` - xexgiy

dil `nil ?iprpk cara `xhy il dnl l`enyl

oiyeciwc `nw wxta opixn`ck ,"lif" ixz it`a

carc mzd inp ipyn i`ne .ixar car iab (`,fh)

jixvc o`n elit`c ,epxiwti izk` ?iepw eteb ixar

zaa exizdl ick epiid - xexgiy hb iprpk cara

!da xzen ikd e`la ixar cara la` ,oixeg

meyn `l` xn`w `l (my) oiyecwa mzdc

ikdle ,iepw eteb oi` ixar carc dizrc `wlqc

azeky envr oeyl eze`c ?xhy il dnl :jixt

"jnvrl z` ixd" "oixeg oa z` ixd" oebk xhya

ipdn `le ,iepw etebc :ipyne !dt lra el xn`i

oeyl e` oipw oeyl `edy "jnvrl z` ixd"

,xhy jixv zepeyl oze`le .xhy `la ,dlign

ipdn - eilrn ezeyx wlqny ,xwtd la`

.xhy `la elit` l`enylìëecar xxgynd

ina (`,n oihib) onwl xn`c `de - dyra xaer

l` izgty zipelt :ezzin zrya xn`y

- xexgiy oeyl xn` i`c opiwqne ,da ecarzyi

oke .xexgiy hb dl aezkl oiyxeid z` oitek

- "exxgy" xn` i`c `icda opixn` inlyexia

oi`yx oiyxeid oi`c oeik ,mzd .oixxgyn

- znd ixac miiwl devn meyn da carzydl

zpizp meyne ."ecearz mda mlerl" da opixw `l

my) oixeg oa eivge .dyr xeqi` `kil dicegl hb

devn `ki`c meyn mzd - eax z` oitekc (a,`n

devn meyn `kd opiyxcck ,"dxvi zayl"c dax
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ì de÷øt ,éàazLàeçìL ,déì deøãLe àúäîà íeL ¦§§©¨§¨§©§¨¨§©¨¥¨§
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ïéàL ,ãáò éeø÷ åéìò Baøì úeLø Bì LiL ãáò ,àlà¤¨¤¤¤¥§§©¨¨¨¤¤¤¥
àaà éaøc déúnà .ãáò éeø÷ ïéà åéìò Baøì úeLø Bì§§©¨¨¥¨¤¤©§¥§©¦©¨

ì äàãBîøz àeää d÷øt ,éàazLéà àøèeæ øaíeL ©§¨¦§§©§¨¨©©§¨¨§
dì øãL ,zãáò úeàé éà :déãéãì déì eçìL ,àúzéà¦§¨¨§¥§¦¥¦¨¨§©§§©¨

,dì é÷øt eöîc éà ?éîc éëéä .àúeøéçc àhébänì ¦¨§¥¨¥¦¨¥¦§¨¨§¦¨¨¨
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?éåä éàî àúeøéçc àhéb dì¯é÷øt eöîc íìBòì ¨¦¨§¥¨©¨¥§¨§¨¨§¦
àúeøéçc àhéb dì øcLîc ïåéëå ,dì¯éøaçî éøeaç ¨§¥¨¦§©©¨¦¨§¥¨©¥¦©§¥
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jxc mpziy calae .mixg`l xeknl leki `edy

yicwnd ,`nl` .oeict jxc `le ,xknne gwn

carÐ.eincl yecwíéøçé øùà íøç ìë êà
åéãáò åìà 'åâå íãàî åì øùà ìëî 'äì ùéà

íéðòðëä åéúåçôùåoyicwd m`y ÐÐ

`xwn `nrh silic oeike .ziad wcal miycewn

Ð.axl `iywéîãì øîàãilr einc" Ð

.dyecw my eilr xikfd `le ,"ycwdléëä éà
éîð êãéàdvxz ?axc` biltc znwe` i`n` Ð

.incl xn`c inpåäééúãéáò éàî ïéøáæâdn Ð

rwxw yicwnke ,xeknl eilr ezeyxe ,xknil yecw `ed eiykrc "eincl yecw `ed ixd" xn`c oebk dnwel :`iyw i`e .zern `l` milrad lr odl oi` `ld ?cara odl yi zeyx

"eincl yecw `ed ixd" xn` ik ,"yecw mr"c dyecw oeyl eteba jiiyc oeikc :uixz !d`nh dndaeÐoi`c ,ziad wcal mininz qitzna ol `niiwck .oixeg oa iedinl eteb` dliig

"yecw `ed ixd" xn` ikc xninl ,`bilt oizipzn jgxk lr jkld .(`,bl) dxenzae zezixka ,gafn icin oi`veiÐ,ied yecw mr oeyl `l.einca xknil ,ycwd oeyl `l`äùåò
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icin ,zexigl `vi - xknil yecw `diy `icda
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`l` oictp oi` oictp odyk ,(`,`w zegpn)

wxta xn`ck ,ziad wcal md mincde ,gafnl

dyrz `la `edy it lr s`c (`,e) dxenzc `nw

mr iedilc rnyn dxe`kle .ieyr dyry dn -

:cere !ycwdl minc mey ozep epi`e ,xn`w yecw
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eyicwdy eze`c ,ediizciar i`n oixafb - ikd

.ely didie ,epcti `ed - eincl
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!da eâäð ø÷ôä âäðî :÷çöé¯àì íúä ?àzLä éëä ¦§¨¦§©¤§¥¨£¨¨¦¨§¨¨¨¨

ãçéîc øLôà àëä àéæç ïéøBç ïáì àìå àéæç ãáòì§¤¤©§¨§¨§¤¦©§¨¨¨¤§¨¦§©¥
øîà äãeäé áø øîà ,àôeb .dì øèðîe décáòì dì̈§©§¥¦§©¨¨¨©©§¨¨©
:øîàpL ,äNòa øáBò Bcáò øøçLîä ìk :ìàeîL§¥¨©§©§¥©§¥©£¥¤¤¡©
øæòéìà éaøa äNòî :éáéúéî ."eãBáòz íäa íìBòì"§¨¨¤©£¥¦¦©£¤§©¦¡¦¤¤
Bcáò øøçLå ,äøNò àöî àìå úñðkä úéáa ñðëpL¤¦§¨§¥©§¤¤§Ÿ¨¨£¨¨§¦§¥©§
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eéä úBçtLî ézL :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¥¦§¨¨
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גיטין. השולח - פרק רביעי דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc oihib(iriax meil)

daø úà eôëåxexgy hb dl ozpeïîçð áø øîàå .ïéøBç úa dàNòå §¨¤©¨©£¨¨©¦§¨©©©§¨
,÷çöé øay iptn dxxgyl edetky mrhdø÷ôä âäðîzepf ly ©¦§¨¦§©¤§¥
.da eâäðick ,dpxxgyiy dgtyd oec` z` dtk `l iia` recne ¨£¨

.da elyki `ly
,`xnbd zvxznàzLä éëä,mdipia oeinc yi ike -íúä- ¨¦©§¨¨¨

,wgvi ax ly dyrnadpxnyiy ick d`iydl jiiy did `l
ixdy ,dlraàéæç ãáòì àì,oixeg za divg ixdy ,die`x -àìå Ÿ§¤¤©§¨§Ÿ

àéæç ïéøBç ïáìla` .dgty divg ixdyàëädgtyd §¤¦©§¨¨¨
,`zecianetadì øhðîe décáòì dì ãçéîc øLôàleki oec`d - ¤§¨¦§©¥¨§©§¥§©©¨

.dpfz `ly dilr xenyi `ede ,ecarl dcgiil
øøçLîä ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,àôebz`Bcáòiprpkd ¨¨©©§¨¨©§¥¨©§©§¥©§

a øáBòxeqi`øîàpL ,äNò(en dk `xwie)éáéúéî .'eãáòz íäa íìòì' ¥§£¥¤¤¡©§Ÿ¨¨¤©£Ÿ¥¦¥
,`ziixaa epipyy dnn eywd -úéáa ñðëpL øæòéìà éaøa äNòî©£¤§©¦¡¦¤¤¤¦§©§¥

äøNò àöî àìå úñðkä,oipnløøçLåz`BcáòiprpkdBîéìLäå ©§¤¤§Ÿ¨¨£¨¨§¦§¥©§§¦§¦
.äøNòì,car xxgyl xeqi` yi m`e.xfril` iax exxgy ji` ©£¨¨

xnbd zvxzn,`éðàL äåöîm`ivedl miaxc devna oicd dpey - ¦§¨©¦
:dxyra dyecw zxin`a mzaeg ici

,ïðaø eðzdxeza xn`py dn,'eãáòz íäa íìòì'`l` daeg ef oi` ¨©¨¨§Ÿ¨¨¤©£Ÿ
úeLøorpk inra xn`py itl .iprpk cara carzydl(fh k mixac) §

clepa carzydl xizdl aezkd jxved ,'dnWp lM dIgz `l'Ÿ§©¤¨§¨¨
daeg oi`e ,minrd zrayn dy` lr `ay zxg` dne`n ieb iebl

,ebxedl.ìàòîLé éaø éøácla`äáBç ,øîBà àáé÷ò éaø ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.iprpk cara carzydl

,`xnbd dywnøæòìà éaø àîìéãåoipn znlydl ecar xxgyy §¦§¨©¦¤§¨¨
¯ øîàc ïàîk dì øáñ`ed 'ecearz mda mlerl'y ,l`rnyi iaxk ¨©¨§©§¨©

,úeLø.ip`y devny uxzl mikixv eid dnle,`xnbd zvxznàì §Ÿ
Czòc à÷ìñoeik ,jkãäa àéðúc,àéyøîBà øæòéìà éaøiaxk ¨§¨©§¨§©§¨§¤§¨©¦¡¦¤¤¥

`edy `aiwr,äáBç.ip`y devny uxzl ekxved okle ¨
éléî úìz éðäa ,äaø øîàel` mixac dyly zaiqa -éìòa éúçð ¨©©¨§¨¥§¨¦¥¨£¥©£¥

ïBäéñëpî íéza.mdiqkpn miza ilra micxei -eäééãáò é÷tîc ¨¦¦¦§¥§©§¥©§©§
àúeøéçì.dyr lr mixaere miprpkd mdicar mixxgyn -éøééñãå §¥¨§§©§¥

àúaLa eäééñëð,mdikxva miwceae zaya mdizecya mixiiqn - ¦§©§§©§¨
àLøãî éa ïcéòa àúaLa eäéézãeòñ éòá÷ãåz` miraew mdy - §§¨§¥§§©§§©§¨§¦¨¥¦§¨¨

z` micwdl mdilr dide ,yxec mkgdy onfa zayd zcerq
,dxg`l e` dcerqdézL ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç áø øîàc§¨©©¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¥

,àúaLa àúãeòñ äòá÷ úçà ,íéìLeøéa eéä úBçtLîdrya ¦§¨¨¦¨©¦©©¨§¨§§¨§©§¨
.yxec mkgdy,úaL áøòa àúãeòñ äòá÷ úçàåerawy xnelk §©©¨§¨§§¨§¤¤©¨

.dxeza weqrl elkei meiay ick ,dlila zay zcerq xwir z`
didz meid zcerqy `ed zay ceaky oeik ,dfa erh md mbe

.xwirdeø÷òð ïäézLe.xkf mdn x`yp `le §¥¤¤¤§
Bcáò Léc÷nä ,áø øîà äaø øîàcar ,iprpkd ecar lr xne`d - ¨©©¨¨©©©©§¦©§

,yecw `di dfLéã÷ àì déôeb àîòè éàî .úeøéçì àöézyecw - ¨¨§¥©©§¨¥Ÿ¨¦
,gafnd lr daxwdl ie`x eteb oi`y itl ,eilr dlg dpi` sebd
did m` ,mpn`e ycwnd oipaa oewiz meyl ie`x card seb oi` mbe

la` ,card inc zzl aiig did ,ycwdl ilr icar inc xne`éîãì¦§¥
øîà÷ àìxn` `l `ed -z` miyxtn ep` okl ,ilr icar inc Ÿ¨¨©

yicwnd ixacøîà÷ LBã÷ íò éåäéìczyecwl oiekzdy - §¤¡¥©¨¨¨©
mr `edy l`xyi mr lr dpnie zexigl `viy epiide ,l`xyi

.yecw
øîà óñBé áøåmyaøé÷ônä ,áøz`Bcáòiprpkd.úeøéçì àöé §©¥¨©©©©§¦©§¨¨§¥

`xnbd zx`anLéc÷î øîàc ïàîax mya xn`y dax - ©§¨©©§¦
zexigl `vi ecar yicwndyezpeeky yexita xn` `ly s`

,exxgylïkL ìkdy xaeq `edyøé÷ôîyexita xn`y ,ecar ¨¤¥©§¦
.zexigl `vi ,exiwtnyla`øîàc ïàîax mya xn`y sqei ax ©§¨©

dyøé÷ôîok ax xaeq xiwtna wxy okzi ,zexigl `vi ecarìáà ©§¦£¨
aLéc÷î,zexigl `viy ax xne` did `l ecarwtzqdl yiy oeik ©§¦

øîà÷ éîãì àîìcoiekzd card z` yicwdy oec`d ile` - ¦§¨¦§¥¨¨©
.eincl yecw didiy

,eäì àéòaéàecar xiwtn e` ecar yicwn m`déøöøeøçéL èb C ¦©§¨§¨¦¥¦§
,l`xyi zaa exizdl ickéøö àì Bààéiç éaø øîàc ,òîL àz .C Ÿ¨¦¨§©§¨©©¦¦¨

äæ ãçàå äæ ãçà ,áø øîà ïéáà øaoiae ecar yicwnd oia - ©¨¦¨©©¤¨¤§¤¨¤
,exiwtndéøöå úeøéçì àöé.øeøçL èb C ¨¨§¥§¨¦¥¦§

ïézòîLà ïðéáúBîe ,äaø øîàdrenyd lr zeywdl yie - ¨©©¨§¦©©§©§¦
epipy ixdy ,zexigl `vi ecar yicwndy ax mya izxn`y

y ,`ziixaaåéñëð Léc÷nä,miyecw eidi eiqkpy xn`y in -eéäå ©©§¦§¨¨§¨
ïäa,miqkpaíéãáò,miprpkúeøéçì ïàéöBäì ïéàLø ïéøaæbä ïéà`l ¨¤£¨¦¥©¦§¨¦©¨¦§¦¨§¥

zpn lr mixg`n laiwy sqk ici lr `le xexgy hb ici lr
ly eteb oi`y oeiky ,mrhde .dfd sqka zeyx didi `l eaxly
exxgyl leki ycwdd oi` ,eincl wx `l` ycwdl iepw card

ìáàmixafbd,íéøçàì ïúBà ïéøëBî,ycwdl sqkdeíéøçàåelld £¨§¦¨©£¥¦©£¥¦
,micard z` epwymdl yievxiykle ,card seb lr zelra

.úeøéçì ïúBà ïéàéöBî¦¦¨§¥
,éðà øîBà ,øîBà éaøcard z` zepwl mi`yx mixg`y myk ©¦¥¥£¦

,zexigl e`ivedle ycwdnàeä óàcard -ïúBðxafbléîc ©¥§¥
,Bîöòn laiwy sqkaeaxly i`pza eze` el dpwdy ,xg` mc` ©§

,ea zeyx didi `lsqka envr z` zepwl epevxay xafbl xne`e
dfdàöBéå,zexiglBì BøëBîk àeäL éðtîxkn xafbd eli`k - §¥¦§¥¤§§

z` zectl epevxay xafbl card xn`i `l la` .envr z` carl
itl exxgyl leki ycwd oi`e ,xexgy jxc dfy ,dfd sqka envr
`ed yecw ,ecar yicwndy `ziixaa yxetn ixd .ely sebd oi`y

.zexigl `vi `le eincl,`xnbd zvxzndéìò úéîø à÷ àúéðúî©§¦¨¨¨¦£¥
áøc,ax ixac lr `ziixan dywn dz` -âéìôe àeä àpz áø- §©©©¨¨¦

.`ziixad lr welgl `ed lekie `pzl aygp ax
,òîL àzweqta xn`p ,`ziixaa epipy(hk fk `xwie)'Bâå íøç ìk Cà ¨§©©¨¥¤§

xkni `l 'ebe dndaE mc`n Fl xW` lMn 'ebe Wi` mixgi xW £̀¤©£¦¦¦Ÿ£¤¥¨¨§¥¨Ÿ¦¨¥
lr dyecw dlg ,'mxg df ixd' utg lr xne`y mc` .'l`bi `le§Ÿ¦¨¥
epzep `l` .minca ezyecw z` zectl e` exkenl el xeq`e utgd
dn z` minkg eyxce .odk cil ribnyk oilegl `veie odkl

xn`py,íéðòðkä åéúBçôLå åéãáò elà ,'íãàî'myicwd m`y ¥¨¨¥£¨¨§¦§¨©§©£¦
`ziixaa yxetne .ziad wca zyecw mdilr dlg ziad wcal

y.ax zhiya dax lr dywe ,zexigl `vei epi` ycwedy car
,`xnbd zvxznéîãì øîàc ïðé÷ñò éàîa àëäzwqer `ziixad - ¨¨§©©§¦¨§¨©¦§¥

df ote`ae ,'ycwdl ilr einc' iprpkd ecar lr xn`e yxity ina
lr xn` m` la` card inc z` wx ycwdl zzl eilry i`cea
.zexigl `viy oiekzpy xnel xyt` ,ycwdl `diy envr card

,`xnbd dywnénð Cãéà ,éëä éàmixafb ly `ziixad z` mb - ¦¨¦¦¨©¦
ote`a cinrpøîàcyexitaéîãì`pz axy uxzl ekxved recne §¨©¦§¥

,`xnbd zvxzn .bilte,éëä éà,ilr einc xn` card ly eilray ¦¨¦
y `ziixad dxn` recn,úeøéçì ïàéöBäì ïéàLø íéøaæbä ïéà¥©¦§¨¦©¨¦§¦¨§¥

eäéézãéáò éàî íéøaæb`l `ed `ld ,carl mixafbd oipr dn - ¦§¨¦©£¦§©§
.ilr einc xn` wx `l` card z` yicwdeúå,cere -recn §

`ziixaa xn`pïúBà ïéàéöBî íéøçàå íéøçàì ïúBà ïéøëBî ìáà'£¨§¦¨©£¥¦©£¥¦¦¦¨
eäéézãéáò éàî íéøçà ,'úeøéçì,card lv` mixg`d oipr dn - §¥£¥¦©£¦§©§

.ilr einc xn` eilra wx ,ycwed `l card `ldeúåcere - §
`ziixaa xn`pàöBéå Bîöò éîc ïúBð àeä óà éðà øîBà øîBà éaø©¦¥¥£¦©¥§¥©§§¥
Bîk àeäL éðtîéîãì éàå ,Bì Bøë,ilr einc xn`y xaecn m`e - ¦§¥¤§§§¦¦§¥

Bì BøëBîk àeäL éðtî éàî`ld o`k yi dxikn ly oipr dfi` - ©¦§¥¤§§
.ycwed `l cardoec`dy xaecn ef `ziixaay jgxk lre

okle ,zexigl `vei epi`y `ziixaa xn`pe ,card z` yicwd
.bilte `ed `pz axy xnel epkxved

:ztqep `ziixan ax lr dywn `xnbdLéc÷nä òîL àzz`Bcáò ¨§©©©§¦©§
,iprpkdäNBòezqpxtl cardìëBàåmd oi`e eici dyrn z` ¤§¥

oeik ,d`pda mixq`påéîc àlà Léc÷ä àlLwx oiekzd eaxy - ¤Ÿ¦§¦¤¨¨¨
xn`y ax lr dywe .eteb lr dyecw dlg `le ,eincl eyicwdl
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc oihib(iriax meil)

daø úà eôëåxexgy hb dl ozpeïîçð áø øîàå .ïéøBç úa dàNòå §¨¤©¨©£¨¨©¦§¨©©©§¨
,÷çöé øay iptn dxxgyl edetky mrhdø÷ôä âäðîzepf ly ©¦§¨¦§©¤§¥
.da eâäðick ,dpxxgyiy dgtyd oec` z` dtk `l iia` recne ¨£¨

.da elyki `ly
,`xnbd zvxznàzLä éëä,mdipia oeinc yi ike -íúä- ¨¦©§¨¨¨

,wgvi ax ly dyrnadpxnyiy ick d`iydl jiiy did `l
ixdy ,dlraàéæç ãáòì àì,oixeg za divg ixdy ,die`x -àìå Ÿ§¤¤©§¨§Ÿ

àéæç ïéøBç ïáìla` .dgty divg ixdyàëädgtyd §¤¦©§¨¨¨
,`zecianetadì øhðîe décáòì dì ãçéîc øLôàleki oec`d - ¤§¨¦§©¥¨§©§¥§©©¨

.dpfz `ly dilr xenyi `ede ,ecarl dcgiil
øøçLîä ìk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,àôebz`Bcáòiprpkd ¨¨©©§¨¨©§¥¨©§©§¥©§

a øáBòxeqi`øîàpL ,äNò(en dk `xwie)éáéúéî .'eãáòz íäa íìòì' ¥§£¥¤¤¡©§Ÿ¨¨¤©£Ÿ¥¦¥
,`ziixaa epipyy dnn eywd -úéáa ñðëpL øæòéìà éaøa äNòî©£¤§©¦¡¦¤¤¤¦§©§¥

äøNò àöî àìå úñðkä,oipnløøçLåz`BcáòiprpkdBîéìLäå ©§¤¤§Ÿ¨¨£¨¨§¦§¥©§§¦§¦
.äøNòì,car xxgyl xeqi` yi m`e.xfril` iax exxgy ji` ©£¨¨

xnbd zvxzn,`éðàL äåöîm`ivedl miaxc devna oicd dpey - ¦§¨©¦
:dxyra dyecw zxin`a mzaeg ici

,ïðaø eðzdxeza xn`py dn,'eãáòz íäa íìòì'`l` daeg ef oi` ¨©¨¨§Ÿ¨¨¤©£Ÿ
úeLøorpk inra xn`py itl .iprpk cara carzydl(fh k mixac) §

clepa carzydl xizdl aezkd jxved ,'dnWp lM dIgz `l'Ÿ§©¤¨§¨¨
daeg oi`e ,minrd zrayn dy` lr `ay zxg` dne`n ieb iebl

,ebxedl.ìàòîLé éaø éøácla`äáBç ,øîBà àáé÷ò éaø ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.iprpk cara carzydl

,`xnbd dywnøæòìà éaø àîìéãåoipn znlydl ecar xxgyy §¦§¨©¦¤§¨¨
¯ øîàc ïàîk dì øáñ`ed 'ecearz mda mlerl'y ,l`rnyi iaxk ¨©¨§©§¨©

,úeLø.ip`y devny uxzl mikixv eid dnle,`xnbd zvxznàì §Ÿ
Czòc à÷ìñoeik ,jkãäa àéðúc,àéyøîBà øæòéìà éaøiaxk ¨§¨©§¨§©§¨§¤§¨©¦¡¦¤¤¥

`edy `aiwr,äáBç.ip`y devny uxzl ekxved okle ¨
éléî úìz éðäa ,äaø øîàel` mixac dyly zaiqa -éìòa éúçð ¨©©¨§¨¥§¨¦¥¨£¥©£¥

ïBäéñëpî íéza.mdiqkpn miza ilra micxei -eäééãáò é÷tîc ¨¦¦¦§¥§©§¥©§©§
àúeøéçì.dyr lr mixaere miprpkd mdicar mixxgyn -éøééñãå §¥¨§§©§¥

àúaLa eäééñëð,mdikxva miwceae zaya mdizecya mixiiqn - ¦§©§§©§¨
àLøãî éa ïcéòa àúaLa eäéézãeòñ éòá÷ãåz` miraew mdy - §§¨§¥§§©§§©§¨§¦¨¥¦§¨¨

z` micwdl mdilr dide ,yxec mkgdy onfa zayd zcerq
,dxg`l e` dcerqdézL ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç áø øîàc§¨©©¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¥

,àúaLa àúãeòñ äòá÷ úçà ,íéìLeøéa eéä úBçtLîdrya ¦§¨¨¦¨©¦©©¨§¨§§¨§©§¨
.yxec mkgdy,úaL áøòa àúãeòñ äòá÷ úçàåerawy xnelk §©©¨§¨§§¨§¤¤©¨

.dxeza weqrl elkei meiay ick ,dlila zay zcerq xwir z`
didz meid zcerqy `ed zay ceaky oeik ,dfa erh md mbe

.xwirdeø÷òð ïäézLe.xkf mdn x`yp `le §¥¤¤¤§
Bcáò Léc÷nä ,áø øîà äaø øîàcar ,iprpkd ecar lr xne`d - ¨©©¨¨©©©©§¦©§

,yecw `di dfLéã÷ àì déôeb àîòè éàî .úeøéçì àöézyecw - ¨¨§¥©©§¨¥Ÿ¨¦
,gafnd lr daxwdl ie`x eteb oi`y itl ,eilr dlg dpi` sebd
did m` ,mpn`e ycwnd oipaa oewiz meyl ie`x card seb oi` mbe

la` ,card inc zzl aiig did ,ycwdl ilr icar inc xne`éîãì¦§¥
øîà÷ àìxn` `l `ed -z` miyxtn ep` okl ,ilr icar inc Ÿ¨¨©

yicwnd ixacøîà÷ LBã÷ íò éåäéìczyecwl oiekzdy - §¤¡¥©¨¨¨©
mr `edy l`xyi mr lr dpnie zexigl `viy epiide ,l`xyi

.yecw
øîà óñBé áøåmyaøé÷ônä ,áøz`Bcáòiprpkd.úeøéçì àöé §©¥¨©©©©§¦©§¨¨§¥

`xnbd zx`anLéc÷î øîàc ïàîax mya xn`y dax - ©§¨©©§¦
zexigl `vi ecar yicwndyezpeeky yexita xn` `ly s`

,exxgylïkL ìkdy xaeq `edyøé÷ôîyexita xn`y ,ecar ¨¤¥©§¦
.zexigl `vi ,exiwtnyla`øîàc ïàîax mya xn`y sqei ax ©§¨©

dyøé÷ôîok ax xaeq xiwtna wxy okzi ,zexigl `vi ecarìáà ©§¦£¨
aLéc÷î,zexigl `viy ax xne` did `l ecarwtzqdl yiy oeik ©§¦

øîà÷ éîãì àîìcoiekzd card z` yicwdy oec`d ile` - ¦§¨¦§¥¨¨©
.eincl yecw didiy

,eäì àéòaéàecar xiwtn e` ecar yicwn m`déøöøeøçéL èb C ¦©§¨§¨¦¥¦§
,l`xyi zaa exizdl ickéøö àì Bààéiç éaø øîàc ,òîL àz .C Ÿ¨¦¨§©§¨©©¦¦¨

äæ ãçàå äæ ãçà ,áø øîà ïéáà øaoiae ecar yicwnd oia - ©¨¦¨©©¤¨¤§¤¨¤
,exiwtndéøöå úeøéçì àöé.øeøçL èb C ¨¨§¥§¨¦¥¦§

ïézòîLà ïðéáúBîe ,äaø øîàdrenyd lr zeywdl yie - ¨©©¨§¦©©§©§¦
epipy ixdy ,zexigl `vi ecar yicwndy ax mya izxn`y

y ,`ziixaaåéñëð Léc÷nä,miyecw eidi eiqkpy xn`y in -eéäå ©©§¦§¨¨§¨
ïäa,miqkpaíéãáò,miprpkúeøéçì ïàéöBäì ïéàLø ïéøaæbä ïéà`l ¨¤£¨¦¥©¦§¨¦©¨¦§¦¨§¥

zpn lr mixg`n laiwy sqk ici lr `le xexgy hb ici lr
ly eteb oi`y oeiky ,mrhde .dfd sqka zeyx didi `l eaxly
exxgyl leki ycwdd oi` ,eincl wx `l` ycwdl iepw card

ìáàmixafbd,íéøçàì ïúBà ïéøëBî,ycwdl sqkdeíéøçàåelld £¨§¦¨©£¥¦©£¥¦
,micard z` epwymdl yievxiykle ,card seb lr zelra

.úeøéçì ïúBà ïéàéöBî¦¦¨§¥
,éðà øîBà ,øîBà éaøcard z` zepwl mi`yx mixg`y myk ©¦¥¥£¦

,zexigl e`ivedle ycwdnàeä óàcard -ïúBðxafbléîc ©¥§¥
,Bîöòn laiwy sqkaeaxly i`pza eze` el dpwdy ,xg` mc` ©§

,ea zeyx didi `lsqka envr z` zepwl epevxay xafbl xne`e
dfdàöBéå,zexiglBì BøëBîk àeäL éðtîxkn xafbd eli`k - §¥¦§¥¤§§

z` zectl epevxay xafbl card xn`i `l la` .envr z` carl
itl exxgyl leki ycwd oi`e ,xexgy jxc dfy ,dfd sqka envr
`ed yecw ,ecar yicwndy `ziixaa yxetn ixd .ely sebd oi`y

.zexigl `vi `le eincl,`xnbd zvxzndéìò úéîø à÷ àúéðúî©§¦¨¨¨¦£¥
áøc,ax ixac lr `ziixan dywn dz` -âéìôe àeä àpz áø- §©©©¨¨¦

.`ziixad lr welgl `ed lekie `pzl aygp ax
,òîL àzweqta xn`p ,`ziixaa epipy(hk fk `xwie)'Bâå íøç ìk Cà ¨§©©¨¥¤§

xkni `l 'ebe dndaE mc`n Fl xW` lMn 'ebe Wi` mixgi xW £̀¤©£¦¦¦Ÿ£¤¥¨¨§¥¨Ÿ¦¨¥
lr dyecw dlg ,'mxg df ixd' utg lr xne`y mc` .'l`bi `le§Ÿ¦¨¥
epzep `l` .minca ezyecw z` zectl e` exkenl el xeq`e utgd
dn z` minkg eyxce .odk cil ribnyk oilegl `veie odkl

xn`py,íéðòðkä åéúBçôLå åéãáò elà ,'íãàî'myicwd m`y ¥¨¨¥£¨¨§¦§¨©§©£¦
`ziixaa yxetne .ziad wca zyecw mdilr dlg ziad wcal

y.ax zhiya dax lr dywe ,zexigl `vei epi` ycwedy car
,`xnbd zvxznéîãì øîàc ïðé÷ñò éàîa àëäzwqer `ziixad - ¨¨§©©§¦¨§¨©¦§¥

df ote`ae ,'ycwdl ilr einc' iprpkd ecar lr xn`e yxity ina
lr xn` m` la` card inc z` wx ycwdl zzl eilry i`cea
.zexigl `viy oiekzpy xnel xyt` ,ycwdl `diy envr card

,`xnbd dywnénð Cãéà ,éëä éàmixafb ly `ziixad z` mb - ¦¨¦¦¨©¦
ote`a cinrpøîàcyexitaéîãì`pz axy uxzl ekxved recne §¨©¦§¥

,`xnbd zvxzn .bilte,éëä éà,ilr einc xn` card ly eilray ¦¨¦
y `ziixad dxn` recn,úeøéçì ïàéöBäì ïéàLø íéøaæbä ïéà¥©¦§¨¦©¨¦§¦¨§¥

eäéézãéáò éàî íéøaæb`l `ed `ld ,carl mixafbd oipr dn - ¦§¨¦©£¦§©§
.ilr einc xn` wx `l` card z` yicwdeúå,cere -recn §

`ziixaa xn`pïúBà ïéàéöBî íéøçàå íéøçàì ïúBà ïéøëBî ìáà'£¨§¦¨©£¥¦©£¥¦¦¦¨
eäéézãéáò éàî íéøçà ,'úeøéçì,card lv` mixg`d oipr dn - §¥£¥¦©£¦§©§

.ilr einc xn` eilra wx ,ycwed `l card `ldeúåcere - §
`ziixaa xn`pàöBéå Bîöò éîc ïúBð àeä óà éðà øîBà øîBà éaø©¦¥¥£¦©¥§¥©§§¥
Bîk àeäL éðtîéîãì éàå ,Bì Bøë,ilr einc xn`y xaecn m`e - ¦§¥¤§§§¦¦§¥

Bì BøëBîk àeäL éðtî éàî`ld o`k yi dxikn ly oipr dfi` - ©¦§¥¤§§
.ycwed `l cardoec`dy xaecn ef `ziixaay jgxk lre

okle ,zexigl `vei epi`y `ziixaa xn`pe ,card z` yicwd
.bilte `ed `pz axy xnel epkxved

:ztqep `ziixan ax lr dywn `xnbdLéc÷nä òîL àzz`Bcáò ¨§©©©§¦©§
,iprpkdäNBòezqpxtl cardìëBàåmd oi`e eici dyrn z` ¤§¥

oeik ,d`pda mixq`påéîc àlà Léc÷ä àlLwx oiekzd eaxy - ¤Ÿ¦§¦¤¨¨¨
xn`y ax lr dywe .eteb lr dyecw dlg `le ,eincl eyicwdl
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc oihib(iying meil)

,`xnbd zvxznàéä øéàî éaø épî àäxi`n iax `id `ziixad - ¨©¦©¦¥¦¦
åéøác àéöBî íãà ïéà øîàcycwdl,äìháìdvex mc` ,xnelk §¨©¥¨¨¦§¨¨§©¨¨

ekli `le zlrez ycwdl didiy ote`a ycwdl eixac eniiwziy
`le gafnl ie`x epi` cary rcei mc` ,ecar yicwnae .dlhal
ezpeeke ,einc z` yicwdl ezrca xnby gxkda ,ziad wcal

.ilr einc xnel
àøazñî énð éëäiax zhiya `id `ziixady xazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨

,xi`nàeä ïëå ,àôéñ éðz÷coec`d -Léc÷äLz`äNBò ,Bîöò §¨¨¥¥¨§¥¤¦§¦©§¤
ìëBàå,eici dyrnn zepdl el xzen -oeikåéîc àlà Léc÷ä àlL §¥¤Ÿ¦§¦¤¨¨¨

.envr z` `le einc z` yicwdl dzid ezpeeky -
àîìLa zøîà éà`ziixadyøétL ,àéä øéàî éaøoaen -lkay ¦¨§©§¦§¨¨©¦¥¦¦©¦

ick 'ilr einc' xnel yicwnd zpeek mc` zycwd ly dxwn
.d`pd ycwdl didiyàéä ïðaø zøîà éà àlàxn`z m` la` - ¤¨¦¨§©§©¨¨¦

ie`x eteb oi`y xac mzq yicwndy mixaeqy opaxk `ziixady
,dxikn ici lr eincl eyicwdl ezpeek ,yecw zeidlàîìLaoica ¦§¨¨

yicwn ly,Bcáòcardy oeik ,xknil eincl yecw cardy oaen ©§
îãìéà÷ é,yecw epi` envr carde ,minc zxenz dxiknl cner - ¦§¥¨¥

.lke`e dyer `ed okleeäéà àlàyicwd mc`y `tiqa la` - ¤¨¦
ike ,xknil yecw `diy xnel jiiy m`d ,envr z`éà÷ éîãì- ¦§¥¨¥

zxne` ji`e ,minc xeara dxiknl cner oixeg oa mc` ike
.eincl yecw `edy `ziixad

,`xnbd zxxanéàpúk àîéìoica mi`pz ewlgpy xn`p `ny - ¥¨§©¨¥
,`ziixaa epipyy .`l e` yecw ecar yicwnd m` dfLéc÷nä©©§¦

Bcáòiprpkd,Ba ïéìòBî ïéàdlirn oaxw `ian epi` epnn dpdpde ©§¥£¦
,ynege oxw mlyn epi`e.`nw `pz xaeq jkìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

BøòNa ïéìòBî ,øîBà.lren card xryn dpdpd -àäa åàì éàî ¥£¦¦§¨©¨§¨
éâìôéî÷,ewlgp jka `l m`d -øáñ øîcl`ilnb oa oerny oax - ¨¦§§¥§©¨©

card ,ecar z` yicwndy xaeqøáñ øîe ,LBã÷`nw `pze - ¨©¨©
cardy xaeq,LBã÷ àì.ax zrck zexigl `vei `ed `l` Ÿ¨
,`xnbd dgecàøañúå,mi`pzd ewlgp dfay xeaq dz` m`d - §¦§§¨

,ok m`éàäel` milin -'Ba ïéìòBî ïéà'å 'Ba ïéìòBî',miwiecn mpi` ©£¦§¥£¦
déì éòaéî LBã÷ Bðéàå LBã÷ éàä,aezkl dkixv `ziixad dzid - ©¨§¥¨¦¨¥¥

.yecw epi` `nw `pzle ,yecw card l`ilnb oa oerny oaxly
àlàxexaàîìò éleëccardy mixaeq mi`pzd lk -LBã÷ ¤¨§¥¨§¨¨

,eincl xkndléâìôéî÷ àäa àëäå,ewlgp dfae -øáñ øîc- §¨¨§¨¨¦§§¥§©¨©
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המשך בעמוד קלד

miwxt dyelya` cenr hl sc ± iriax wxtxifp
åéøáã àéöåî íãà ïéà øîàã àéä øéàî éáø éðî àä) `ipzc .dlhal ycwdl Ðoikxr

ycg oan zegt jixrnd :(`,dÐjxr oi`y rcei mc`c ,einc ozep :xne` xi`n iax

inp `kd .minc myl xn`e xnbe ,ycg oan zegtlÐdaxwdl `l ie`x car oi`y rcei

diycw` ycwd oeylac oeike ,oipal `leÐ.ilr einc :xnele ,einc yicwdl ezrca xnb

àéä øéàî éáø àîìùá úøîà éàe`l `nrhe Ð

meyn `l` ,xknil yicwiy mzq yicwn meyn

xn`y enke ,`ed dlhal eixac `iven oi`c

zern eilr odl yie "ilr einc"Ðaiigc epiid

xn`e ,yecw eteb oi`y rcei mc`c ,minc zzl

.minc mylïðáø úøîà éà àìà`nrhe Ð

etebl ie`x oi`y xac mzq yicwnc meynÐ

.xknil ,eincl eyicwdàîìùá`ki` ,cara Ð

ixd :xn`w ikde ,i`w mincl dinzq :xninl

envra la` .xknil yecw `edÐ`ki` in

oal minc yi ike ?xknil yecw `diy xninl

,`id xi`n iax `l` ?ea yi dxikn dne ,oixeg

epi`y jezn `l` ,incl `zln rnync e`le

dlhal eixac `ivenÐinc :xn`e eala xnb

ycwd ipixd :xn`c epiide .ilr invrÐoiny

oi` inp car iabe .xkniy `le ,cark eze`

lr odl yi zern `l` ,eilr oixafbd zeyx

.milradéàðúë àîéìe` yecw ecar yicwn Ð

.yecw `låøòùá ïéìòåîdinwle ,hwp `wec Ð

.dl yxtnùåã÷ àîìò éìåëã àìàxknil Ð

eincl.úåò÷ø÷á äìéòî ïéàdlirn opixnbc Ð

yelza dnexz dn ,dnexzn "`hg" "`hg"Ð

(`,gi) dlirn zkqna ,yelza dlirn s`

.mipdk zxezaeéîã æåæâëxaegnk epi`e Ð

.rwxwlò÷ø÷ë íäù íéøáã ùéoixaegn Ð

.rwxwlò÷ø÷ë ïðéàåoirayp oi` :ol `niiwc Ð

z`ceda oirayp elld miptb lre .zerwxwd lr

.dprhd zvwnêì éúøñî.irwxwa xenyl Ð

àîéú åìéôàoilren oi`" `kd ipzwc `d Ð

"exryaÐ.`id xi`n iaxkçáùî éçåáùàÐ

.exeaigl jixv oiicrc ,inc fefbk e`l jkld

áøã àúòîù àäì`vi ecar xiwtnd Ð

.zexigléëä áø øîàjixte .ddinza Ð

?ikd xn` `l in ,opgei iax ,edi`e :cenlzd

.axc` dnzn i`neäéî÷ äåîééñ àìÐ

exn` sqei axk `l` ,dlek axc dizlinl

hb jixve :axc dinyn da miiq `lc ,dinw

lirl opixn`c `d eiptl eyxit `le .xexgy

jixve :axc dinyn da miiq oia` xa `iig axc

.xexgy hbúîù øâeiqkp lke ,oiyxei el oi`e Ð

.xwtdïîöò åð÷wifgdl mc` lkl oincew od Ð

.xwtdd on onvraøîåà ìåàù àáàmiphw Ð

.onvra zekfl ci odl oi`øåøçù èâ áúåë éî
åìàìezn ixd ?zil`xyia oxizdl ,dzrn Ð

!milraåúùàë øâã åãáòxwtd oi` ,xnelk Ð

"dl" "dl" xnb carc .miign xwtdl dnec df

) "xtq dl azke" ,dy`ndyteg e`" (ck mixac

) "dl ozp `lel oi` miign ,jkld .(hi `xwie

xg`ly xwtd la` .dy`k ,hb `la dpwz

hb `la zgleyn ezy`c ikid ik ,dzinÐ

.hb ira `l inp ecaréëä éàzny l`xyi Ð

`l inp!md ezy`k `dc ,eicara eipa ekfi

åãáò øé÷ôîä.eipal dlgp `kil ezc ÐúîåÐ

zin `dc ,exeqi` riwtdl xexgy hb irail `l

.mlern oda ekf `l eipae ,diläð÷ú åì ïéàÐ

exiwtdc oeikc ,onwl yxtnckÐdipenn rwt

ike .odilr milral ytc `ed `xeqi`e ,dipin

ziinÐoi` jkld ,eipal yixedl dyexi ef oi`

.hba epxiziy in el
ùåøéôá
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àäoikxrc `nw wxta xn`c `de .xi`n iaxk `lc axc rnyn `kd - `id xi`n iax ipn

"ilr ilwyn xne`d" wxta oke .xi`n iaxk ,einc ozep - "ilr ilk jxr" xne`d :(`,d)

:yxtne ,dinc ozep :dlr ax xn`e .melk xn` `l - "ilr ilbxe ici jxr" :opzc (`,k my)

`nw wxt seqac ab lr s`e .dil `xiaq `l dile ,xn`w xi`n iaxc `ail` - xi`n iaxl

ax yxtn oilhlhnd oikxrd iab (`,eh) oixcdpqc

`xiaq `l - xi`n iaxk "ilr ilk jxr" xne`a

dpnl`" yixa ogky` `peeb i`d ike .ikd dil

l`eny xninl irac (`,ev zeaezk) "zipefp

seqac ab lr s` ,dcedi iyp`ke ,opz "zpefipd"c

:l`eny xn` (`,cp my) "dzztzpy dxrp"

.lilb iyp`k dkldàãáò- inc irwxwnk

.xaegna dlirn oi`c ,ea milren oi` jkle

dlirn opitli (a,gi dlirn) "dpdpd" wxtac

wxta opixn`c `de .dnexzn "`hg" "`hg"

yicwd :(`,hr `xza `aa) "dpitqd z` xkend"

`l - ekezay dnae ea oilren - min `ln xea

eivtg ripvdy l`eny epiax my yxity enk

on xwryk `l` ,xaegna dlirn oi` `dc - xeaa

.dpnn dpdpe ,`ileg xead

íéðè÷ci odl oi`c - oda dkf oda wifgnd lk

"zny in" wxta oke .onvra zekfl

oi`e ohwl oikfc `zbelt iab (a,epw `xza `aa)

,d`ivna dikf dil zi`c ab lr s`e .lecbl oikf

,opaxcn epiid - (a,hp oihib) "oiwfipd"a opixn`ck

.`nrh `edd jiiy `l `kde ,mely ikxc iptn

(a,en dkeq) "daxre alel" wxta :xn`z m`e

aeh meia `wepil `alel yipi` ipwil `l :xn`

`kile .ipwn `l iiepw` ,ipw ipwn `wepic ,oey`x

elhepe feb` ewxfe xexv oebk ,gwita mzdc xninl

`caer `edda (a,ak) oiyecwc `nw wxta `dc -

ea dedc rnyn - "i`pqn il sely" dil xn`c

yie !ded ohw ixn`c `ki` :mzd xn`we ,zrc

.ip`y oze` dpwn zxg` zrcc :xneléëåin

exizdl hb ira `l `nl` - el`l xexgy hb azk

oi`y in :xn`c ,l`enyk epiide ,oixeg zaael

`a`c `nrhe .car iexw epi` - eilr eax zeyx

oeik ,odilr oax zeyx aiygc - miphwa le`y

.onvra ci odl oi`y

äîìài` i`n :xn`z m`e - 'ek xnin` xn`

!xnin`c iywz l`enylc oky lk ?ikd

l`enyc meyn ,dil `iyw `l `dc :xnel yie

wxtae (`,gn zenai) "ulegd" wxta ,`id i`pz

`iz` i` :dil `iyw `d la` .(a,aq) xifpc `xza

ivn `l inp ikdle .diax opgei iaxk `lc xnin`c

edi`c ,le`y `a`c opaxcn xnin`l jxtinl

la` ,l`enyc dil zi`c `pz `eddk edl iwen

xaqe ,ediilr biltc `pz `eddk xaq edi`

.dpwz el oi`e xexgy hb jixv diciclc

äëìädkldc :mz epiax xne` - le`y `a`k

,opgei iax iabl iel oa ryedi iaxk

:xn`c (`,fk) dlibnc `xza wxta gkenck

oa ryedi iax xn`c ,`xazqn itt axc dizeek

s`e ,yxcnd zia ezeyrl xzen zqpkd zia iel

iaxcn wiic - mzd dilr bilt opgei iaxc ab lr

.itt axk dkldc iel oa ryedi
dn
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`l inp!md ezy`k `dc ,eicara eipa ekfi
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"zny in" wxta oke .onvra zekfl

oi`e ohwl oikfc `zbelt iab (a,epw `xza `aa)

,d`ivna dikf dil zi`c ab lr s`e .lecbl oikf
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!xnin`c iywz l`enylc oky lk ?ikd

l`enyc meyn ,dil `iyw `l `dc :xnel yie

wxtae (`,gn zenai) "ulegd" wxta ,`id i`pz
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.hb oziy cr ,jka xg`l `ypil dxizd `läðéî ú÷ééã à÷åsili dy`n iaxc oeik Ð ¥

Ðyiy ,lecb car xiwtna `l` iax ixii` `l

exiwtdyne ,envr zepwl ci elÐeilr el oi`

dly hby ef dy`k .oenn `l la` ,xeqi` `l`

`l` ,dilr el yiy oenn riwtdl `a epi`

ohw cara la` .xeqi`Ðe`lc ,iax ixii` `l

.dilr `pennc `xxc `ki`c ,`ed dy`c `inec

`lc ,dgtya dpwz el yic dil `xiaq dicicae

.xwtda envr dpwàììëî éàåi`n ,`pitli Ð

e` yexita irainl jl jixhv`c deba jl `iyw

?`llknäéì øîàjl riny `llkn i` ÐÐ

.zwiic xity e`läùà äî àñéâ éàäì äðéî ÷åã
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iax dia ixii`c ,ecar xiwtnÐohw oia lecb oia
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"dytegÐ,eznei `l inp dzctp ik dpin rny

`le li`ed ,yi` zy` meyn oiyeciwA oi`c©

dctde" :`xw xn`w ikde .xexgy hb dl azkp

"dzctp `lÐztxgpd ,diect dpi`e diect

divge dgty divg ziprpk dgty oebk ,yi`l

xzen `edy ,ixar carl zqxe`nd oixeg za

oixeg zaae dgtyaÐi`c ,my`a dilr `ad
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?ded ikid ,dkldäéúîåë ì÷ù.eraek Ðïàî
àæçãeidy ,oerny iaxk dkldc meyn xaq Ð

dpewc ,xceq oipwa od oitilg el`y oixeaq

) "elrp yi` sly" aizkc ,sqkkongp axc "melk xn` `l"e (c zexÐceary icin la` ,oerny iaxk ,xn`w l`xyil dxizdlÐ.z`viàéä àìåxn` ongp axc il xn`c i`d Ð
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Cì òéîL àììkî Bàel`y .xn`y `xnin jezn zwiic jky e` - ¦§¨¨§¦©¨

ici` xa awri iaxàììk éàî.jzpeek `xnin efi`l -iax el dpr ©§¨¨
,`xifeøîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàcmicinlzd,éaø éðôìøîàeax §¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¦§¥©¦¨©

iprpkd card ly,écáò éðBìtî ézLàééúð,xwtd `ed ixd xnelk ¦§¨©§¦¦§¦©§¦
eäî.zexigl `vi m`d -íäì øîà,iaxBì ïéà éðà øîBàcarl ©¨©¨¤¥£¦¥

äðwzz`yl `le ,xexgy hb laiw `ly oeik l`xyi za z`yl ©¨¨
,ea oec`d ly ezelra zvw drwte xwtd `edy oeik dgtyàlà¤¨

ezpwzøèLa,eaxn lawiy.l`xyi zaa xzen `di f`e ¦§¨
éaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàåxhy jixv xwtedy cary §¨©©¦¨¨©©§¨§©¦

,oixeg zaa exizdløîbdey dxifb cnl -äMàî dì dìäMà äî , ¨©¨¨¥¦¨¨¦¨
dpyxbiy cr zxzip dpi` ,dze` xiwtd dlra m`yøèLa,hba - ¦§¨

énð ãáò óà`l` xzip epi` exiwtd eax m`z÷ééc à÷å .øèLa ©¤¤©¦¦§¨§¨©§©§
dpéî,dy` hbn micnl xexgy hby opgei iax ixacn wiicl yie - ¦¨

lecb cara wx xaic iaxyxhy jixv `edyken,äMàokyäî §¦¨¨
äMàwx riwtn hbdàøeqéà,xg`l `ypdl dxizny -àìå ¦¨¦¨§Ÿ

,àðBîî,dy`d lr zipenn zelra oi` lral ixdyóàaénð ãáò ¨¨©¤¤©¦
wx riwtdl `a xhydy xaecn,àðBîî àìå àøeqéàcara wx dfe ¦¨§Ÿ¨¨

oipw oec`l oi` xwtedy xg`le ,envr z` zepwl ci el yiy lecb
,dy`l dnec epi`y ohw caray rnyn xeqi` wx `l` ea ipenn
envr z` dpw `le xg`ny iax xeaqi ,oenn oipw ea yi oec`le
epi` ohw cary le`y `a`k dfe ,dgtya dpwz el yi ,xwtda

,`xif iax z` ici` xa awri iax l`y .xwtda envr z` dkeféàå§¦
éàî àììkî.weicn z`f izcnl m` xaca iyewd edn -déì øîà ¦§¨¨©¨©¥
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,yexita z`f zrny m`dCì òéîL àììkî Bàzwiic jky e` - ¦§¨¨§¦©¨

,`a` xa `iig iax el`y .xn`y `xnin jeznàììk éàîefi`l - ©§¨¨
.jzpeek `xnin,`xif iax el dpreøîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦¨§

micinlzd,éaø éðôìiprpk card ly eax xn`éðBìtî ézLàééúð ¦§¥©¦¦§¨©§¦¦§¦
,écáò,xwtd `ed ixd xnelkeäî.zexigl `vi m`díäì øîà ©§¦©¨©¨¤

,iaxäðwz Bì ïéà éðà øîBàl`xyi za z`yløèLa àlà`di f`e ¥£¦¥©¨¨¤¨¦§¨
.da xzenéaøc àîòè éàî ïðçBé éaø øîàåjixv xwtedy cary §¨©©¦¨¨©©§¨§©¦

,xexgy xhyøîbdey dxifba cnl -äMà äî ,äMàî dì dì ¨©¨¨¥¦¨¨¦¨
dpyxbiy cr zxzip dpi` ,dze` xiwtd dlray,øèLaxnelk ¦§¨

,hbaénð ãáò óà`l` xzip epi` oiicr ,exiwtd eax m`.øèLa ©¤¤©¦¦§¨
c à÷ådpéî z÷éé-wiicl yies` xaic iaxy ,opgei iax ixacn §¨©§©§¦¨

xhy jixv `edy ohw caraken,äMàokyäMà äîzyxbzn §¦¨¨¦¨
hbaïéa`id m`äìBãbeïéa`id m`énð ãáò óà ,äpè÷xaecnïéa ¥§¨¥§©¨©¤¤©¦¥

aìBãbeïéaaóàù ïåéë ,øèùá àìà äð÷ú íäì ïéø íäéðùù .ïè÷ ¨¥¨¨
.íéîëç úèéùëå ,ø÷ôää ïî åîöòá äëåæ ïè÷

,`xif iax z` `a` xa `iig iax l`yéàî àììkî éàåedn - §¦¦§¨¨©
weicn z`f izcnl m` xaca iyewdel xn` .,`xif iax÷Bc äaøcà©§©¨

àñéb Cãéàì dpéî,jtidl iax ixacn wiicl yi -äMà äîhbd ¦¨§¦¨¦¨¨¦¨
wx riwtnãáò óà ,àðBîî àìå àøeqéàxwtedyénðxaecn ¦¨§Ÿ¨¨©¤¤©¦

wx riwtn xexgy xhydy,àðBîî àìå àøeqéàlecb cara wx dfe ¦¨§Ÿ¨¨
ipenn oipw oec`l oi` xwtedy xg`le ,envr z` zepwl ci el yiy
oec`le ,dy`l dnec epi`y ohw caray rnyn xeqi` wx `l` ea
,xwtda envr z` dpw `le xg`ny iax xeaqi ,oenn oipw ea yi
z` dkef epi` ohw cary le`y `a`k dfe ,dgtya dpwz el yi

.xwtda envr
déì øîà,`a` xa `iig iaxéì òéîL Leøéôaizrny yexita - ¨©¥§¥§¦©¦

.le`y `a`k dkld oi`y
øî øîà,`ziixaa lirl xn`p -íäì øîà,iaxéðà øîBàcar ¨©©¨©¨¤¥£¦

exiwtd eaxyäðwz Bì ïéà,dy` z`yløèLa àlà.xexgy ¥©¨¨¤¨¦§¨
xhya wx zexigl `vei iprpk cary iax zpeeky dpiad `xnbd

.sqk oeicta `le
,`xnbd zl`eyàéðúäåyicwdy ina `ziixaa epcnl `lde - §¨©§¨

mileki mixafbd oi` ,`nw `pz itl ,micar mdipia eide eiqkp z`
j` ,mxxgylàeä óà éðà øîBà ,øîBà éaøenvr card -ïúBð ©¦¥¥£¦©¥

xafbl,Bîöò éîc`l eaxly zpn lr mixg`n laiwy sqk xnelk §¥©§
,ea zeyx didiàöBéå,zexiglBì BøëBîk àeäL éðtîmyky - §¥¦§¥¤§§

card z` xeknl xafbd leki jk ,mixg`l exkenl leki xafbdy
ici lr mb zexigl z`vl leki cary mi`ex ok m`e .envr carl

.sqk oeict
,`xnbd dperøîà÷ éëäcarl oi` llk jxca ,iax xn` jk - ¨¦¨¨©

dpwz`l`øèLa Bà óñëa Bà,éàäå,exiwtd eaxy dfd carde - §¤¤¦§¨§©
détñk déì ò÷tz` zzl inl oi`e oennd oipw oec`dn rwt - ¨©¥©§¥

.xhya `l` dpwz el oi` dzrne ,sqkd,àpz éàäî é÷etàìeiax §©¥¥©©¨
zexedl `a ,sqka xxgzyn cary xn`y`pzk dkld oi`y

,oldlcàéðúc,`ziixaaìBëé ,àáé÷ò éaø íeMî øîBà ïBòîL éaø §©§¨©¦¦§¥¦©¦£¦¨¨
óñk àäéoec`dn dnvr z` ezervn`a dctz dgtydyda øîBb §¥¤¤¥¨

,l`xyil `ypdl dxizdl mb xexgyd z`,da øîBb øèML Cøãk§¤¤¤§¨¥¨
øîBì ãeîìz(k hi `xwie)ziprpk dgtyy dtexg dgty zyxta ©§©

`l md ,l`xyin yi` dilr `a jk xg`e ixar car dze` yciwy
dxezd .oaxw `ian yi`de zewln zlawn `id `l` dzin miaiig

mb zpiivnäcôäå'diect dzvwn -äúcôð àì`l dzvwne - §¨§¥Ÿ¦§¨¨
.dpeict incn wlg oec`l dpzp dgtydy .'diectäòøBà- §¨

dniizqdäLteç àìì dlek äLøtä ìkmpi` mdy wnpn weqtd - ¨©¨¨¨¨§Ÿ¨¨
oi`e ,xexgy xhy dlaiw `l dgtydy oeik dzin milawn
xn`p `le .yi` zy` dpi` `ide ,dgtya miqtez oiyeciw

,dlek dzctp `ly iptn mb `id daiqdyCì øîBìjcnll - ©¨
yda øîBb øèL,`ypidl zxzen `ide ,xexgyd z`óñkä ïéàå §¨¥¨§¥©¤¤

dieey lk oec`l ozip elit`da øîBb`l` ,ixnbl xexgyd z` ¥¨
xeqi` oiicr dilr x`yp la` ,oec`l cearydn d`iven wx `ed

.da miqtez oiyeciw oi`e ,dgty
,ïBòîL éaøk äëìä ,ïîçð áø øîà àîç øa éîø øîàcar oi`y ¨©¨¦©¨¨¨©©©§¨£¨¨§©¦¦§

.sqk zervn`a zexigl `vei iprpkéaø øîà àîç øa óñBé áøå§©¥©¨¨¨©©¦
,ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,ïðçBé.sqk zervn`a xxgzyn carde ¨¨¥£¨¨§©¦¦§

.iax zhiyk
,`xnbd zxtqndéçkLàybt -øa àáøì ÷çöé øa ïîçð áø ©§§¥©©§¨©¦§¨§¨¨©

älôz éác àçúétà éà÷ äåäc àúìéàLzia ly egzta cnry - §¦§¨©£¨¨¥©¦§¨§¥§¦¨
,zqpkddéì øîà,wgvi xa ongp axäëìäoerny iaxkïéà Bà ¨©¥£¨¨¥

äëìä.ezenkdéì øîà,`axéðàiziidäëìä ïéà øîBàiaxk £¨¨¨©¥£¦¥¥£¨¨
,oernyàæBçnî eúàc ïðaøå`fegn xirdn e`ay -éøîà,exn` - §©¨¨§¨¦§¨¨§¥

jkäëìä ,ïîçð áøc déîMî àøéæ éaø øîà.oerny iaxkéàúà éëå ¨©©¦¥¨¦§¥§©©§¨£¨¨§¦£©
àøeñì,`xeql iz`a ip`yke -dézçkLàizybt -ç éaøìøa àéi §¨©§©§¥§©¦¦¨©

déì éøîà ,ïéáàel izxn` -éæéà éì àîéà,`eti` il xen` -àôeb ¨¦¨§¥¥¥¨¦¦¦¨
äåä éëéä àcáeòcwqt ongp axy ecnl epnny dxwnd did dn - §§¨¥¦£¨

.oerny iaxk dkld
éì øîà,oia` xa `iig iaxòøî áéëL døî äåäc àúîà àéääc- ¨©¦§©¦©§¨©£¨¨¨§¦§©

,zenl dhep dly oec`d didy dgtya dyrndén÷ àéëa àéúà̈§¨©§¨©¥
,eiptl dzkae dgtyd d`a -déì äøîà,dpec`lúîéà ãò ¨§¨¥©¥©

àúzéà àéää ìéæéúå ãéaòzLzef dy` jiynz izn cr - ¦§©§¥§¥¦©¦¦§¨
.dnvrl dpeekzde ,carzydldéúîek ì÷Lz` oec`d lhp - ¨©§¥

,eraekda àãLe eze` dl wxf -àä éð÷ ìéæ ,dì øîàz` ipw - ¨¨¨¨©¨¦§¦¨
dfd raekdéLôð éð÷eCdzid ezpeeke ,jnvr z` ipwz df ab`e - §¦©§¥

.xceq oipw ici lr zexigl d`ivedl,ïîçð áøc dén÷ì eúàle`yl ¨§©¥§©©§¨
.dgtyd ly dpic dneäì øîà,ongp axíeìk àìå äNò àìoi` - ¨©§Ÿ¨¨§Ÿ§

.dgty zx`yp `ide melk exeaica `le oec`d dyrnaàæçc ïàî©§¨¨
,ongp ax ly ewqt z` d`xy in -øáñ,aygyäëìäc íeMî ¨©¦©£¨¨
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc oihib(iying meil)

Cì òéîL Leøéôa,iel oa ryedi iaxn yexita z`f zrny m`d - §¥§¦©¨
Cì òéîL àììkî Bàel`y .xn`y `xnin jezn zwiic jky e` - ¦§¨¨§¦©¨

ici` xa awri iaxàììk éàî.jzpeek `xnin efi`l -iax el dpr ©§¨¨
,`xifeøîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàcmicinlzd,éaø éðôìøîàeax §¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¦§¥©¦¨©

iprpkd card ly,écáò éðBìtî ézLàééúð,xwtd `ed ixd xnelk ¦§¨©§¦¦§¦©§¦
eäî.zexigl `vi m`d -íäì øîà,iaxBì ïéà éðà øîBàcarl ©¨©¨¤¥£¦¥

äðwzz`yl `le ,xexgy hb laiw `ly oeik l`xyi za z`yl ©¨¨
,ea oec`d ly ezelra zvw drwte xwtd `edy oeik dgtyàlà¤¨

ezpwzøèLa,eaxn lawiy.l`xyi zaa xzen `di f`e ¦§¨
éaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàåxhy jixv xwtedy cary §¨©©¦¨¨©©§¨§©¦

,oixeg zaa exizdløîbdey dxifb cnl -äMàî dì dìäMà äî , ¨©¨¨¥¦¨¨¦¨
dpyxbiy cr zxzip dpi` ,dze` xiwtd dlra m`yøèLa,hba - ¦§¨

énð ãáò óà`l` xzip epi` exiwtd eax m`z÷ééc à÷å .øèLa ©¤¤©¦¦§¨§¨©§©§
dpéî,dy` hbn micnl xexgy hby opgei iax ixacn wiicl yie - ¦¨

lecb cara wx xaic iaxyxhy jixv `edyken,äMàokyäî §¦¨¨
äMàwx riwtn hbdàøeqéà,xg`l `ypdl dxizny -àìå ¦¨¦¨§Ÿ

,àðBîî,dy`d lr zipenn zelra oi` lral ixdyóàaénð ãáò ¨¨©¤¤©¦
wx riwtdl `a xhydy xaecn,àðBîî àìå àøeqéàcara wx dfe ¦¨§Ÿ¨¨

oipw oec`l oi` xwtedy xg`le ,envr z` zepwl ci el yiy lecb
,dy`l dnec epi`y ohw caray rnyn xeqi` wx `l` ea ipenn
envr z` dpw `le xg`ny iax xeaqi ,oenn oipw ea yi oec`le
epi` ohw cary le`y `a`k dfe ,dgtya dpwz el yi ,xwtda

,`xif iax z` ici` xa awri iax l`y .xwtda envr z` dkeféàå§¦
éàî àììkî.weicn z`f izcnl m` xaca iyewd edn -déì øîà ¦§¨¨©¨©¥

,`xif iaxäaøcà,jtidl -àñéb Cãéàì dpéî ÷Bcixacn wiicz - ©§©¨¦¨§¦¨¦¨
oky ,minkgk dkldy iaxäMà äîhba zyxbznïéa`id m` ¨¦¨¥

äìBãbeïéa`id m`ïéa énð ãáò óà ,äpè÷`ed m`ìBãbeïéam` §¨¥§©¨©¤¤©¦¥¨¥
`ed.ïè÷ohw s`y oeik ,xhya `l` dpwz mdl oi` mdipyy ¨¨

.minkg zhiyke ,xwtdd on envra dkefdéì øîàxa awri iax ¨©¥
,ici`éì òéîL Leøéôa.le`y `a`k dkldy izrny yexita - §¥§¦©¦

øîà àaà øa àéiç éaøåmya,ïðçBé éaøyìeàL àaàk äëìä ïéà §©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥£¨¨§©¨¨
ipa mnvr epw miphw oiae milecb oiae ,minkgk `l` ,zny xba

.oixegaà øa àéiç éaøì àøéæ éaø déì øîàCì òéîL Leøéôa ,à- ¨©¥©¦¥¨§©¦¦¨©©¨§¥§¦©¨
,yexita z`f zrny m`dCì òéîL àììkî Bàzwiic jky e` - ¦§¨¨§¦©¨

,`a` xa `iig iax el`y .xn`y `xnin jeznàììk éàîefi`l - ©§¨¨
.jzpeek `xnin,`xif iax el dpreøîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦¨§

micinlzd,éaø éðôìiprpk card ly eax xn`éðBìtî ézLàééúð ¦§¥©¦¦§¨©§¦¦§¦
,écáò,xwtd `ed ixd xnelkeäî.zexigl `vi m`díäì øîà ©§¦©¨©¨¤

,iaxäðwz Bì ïéà éðà øîBàl`xyi za z`yløèLa àlà`di f`e ¥£¦¥©¨¨¤¨¦§¨
.da xzenéaøc àîòè éàî ïðçBé éaø øîàåjixv xwtedy cary §¨©©¦¨¨©©§¨§©¦

,xexgy xhyøîbdey dxifba cnl -äMà äî ,äMàî dì dì ¨©¨¨¥¦¨¨¦¨
dpyxbiy cr zxzip dpi` ,dze` xiwtd dlray,øèLaxnelk ¦§¨

,hbaénð ãáò óà`l` xzip epi` oiicr ,exiwtd eax m`.øèLa ©¤¤©¦¦§¨
c à÷ådpéî z÷éé-wiicl yies` xaic iaxy ,opgei iax ixacn §¨©§©§¦¨

xhy jixv `edy ohw caraken,äMàokyäMà äîzyxbzn §¦¨¨¦¨
hbaïéa`id m`äìBãbeïéa`id m`énð ãáò óà ,äpè÷xaecnïéa ¥§¨¥§©¨©¤¤©¦¥

aìBãbeïéaaóàù ïåéë ,øèùá àìà äð÷ú íäì ïéø íäéðùù .ïè÷ ¨¥¨¨
.íéîëç úèéùëå ,ø÷ôää ïî åîöòá äëåæ ïè÷

,`xif iax z` `a` xa `iig iax l`yéàî àììkî éàåedn - §¦¦§¨¨©
weicn z`f izcnl m` xaca iyewdel xn` .,`xif iax÷Bc äaøcà©§©¨

àñéb Cãéàì dpéî,jtidl iax ixacn wiicl yi -äMà äîhbd ¦¨§¦¨¦¨¨¦¨
wx riwtnãáò óà ,àðBîî àìå àøeqéàxwtedyénðxaecn ¦¨§Ÿ¨¨©¤¤©¦

wx riwtn xexgy xhydy,àðBîî àìå àøeqéàlecb cara wx dfe ¦¨§Ÿ¨¨
ipenn oipw oec`l oi` xwtedy xg`le ,envr z` zepwl ci el yiy
oec`le ,dy`l dnec epi`y ohw caray rnyn xeqi` wx `l` ea
,xwtda envr z` dpw `le xg`ny iax xeaqi ,oenn oipw ea yi
z` dkef epi` ohw cary le`y `a`k dfe ,dgtya dpwz el yi

.xwtda envr
déì øîà,`a` xa `iig iaxéì òéîL Leøéôaizrny yexita - ¨©¥§¥§¦©¦

.le`y `a`k dkld oi`y
øî øîà,`ziixaa lirl xn`p -íäì øîà,iaxéðà øîBàcar ¨©©¨©¨¤¥£¦

exiwtd eaxyäðwz Bì ïéà,dy` z`yløèLa àlà.xexgy ¥©¨¨¤¨¦§¨
xhya wx zexigl `vei iprpk cary iax zpeeky dpiad `xnbd

.sqk oeicta `le
,`xnbd zl`eyàéðúäåyicwdy ina `ziixaa epcnl `lde - §¨©§¨

mileki mixafbd oi` ,`nw `pz itl ,micar mdipia eide eiqkp z`
j` ,mxxgylàeä óà éðà øîBà ,øîBà éaøenvr card -ïúBð ©¦¥¥£¦©¥

xafbl,Bîöò éîc`l eaxly zpn lr mixg`n laiwy sqk xnelk §¥©§
,ea zeyx didiàöBéå,zexiglBì BøëBîk àeäL éðtîmyky - §¥¦§¥¤§§

card z` xeknl xafbd leki jk ,mixg`l exkenl leki xafbdy
ici lr mb zexigl z`vl leki cary mi`ex ok m`e .envr carl

.sqk oeict
,`xnbd dperøîà÷ éëäcarl oi` llk jxca ,iax xn` jk - ¨¦¨¨©

dpwz`l`øèLa Bà óñëa Bà,éàäå,exiwtd eaxy dfd carde - §¤¤¦§¨§©
détñk déì ò÷tz` zzl inl oi`e oennd oipw oec`dn rwt - ¨©¥©§¥

.xhya `l` dpwz el oi` dzrne ,sqkd,àpz éàäî é÷etàìeiax §©¥¥©©¨
zexedl `a ,sqka xxgzyn cary xn`y`pzk dkld oi`y

,oldlcàéðúc,`ziixaaìBëé ,àáé÷ò éaø íeMî øîBà ïBòîL éaø §©§¨©¦¦§¥¦©¦£¦¨¨
óñk àäéoec`dn dnvr z` ezervn`a dctz dgtydyda øîBb §¥¤¤¥¨

,l`xyil `ypdl dxizdl mb xexgyd z`,da øîBb øèML Cøãk§¤¤¤§¨¥¨
øîBì ãeîìz(k hi `xwie)ziprpk dgtyy dtexg dgty zyxta ©§©

`l md ,l`xyin yi` dilr `a jk xg`e ixar car dze` yciwy
dxezd .oaxw `ian yi`de zewln zlawn `id `l` dzin miaiig

mb zpiivnäcôäå'diect dzvwn -äúcôð àì`l dzvwne - §¨§¥Ÿ¦§¨¨
.dpeict incn wlg oec`l dpzp dgtydy .'diectäòøBà- §¨

dniizqdäLteç àìì dlek äLøtä ìkmpi` mdy wnpn weqtd - ¨©¨¨¨¨§Ÿ¨¨
oi`e ,xexgy xhy dlaiw `l dgtydy oeik dzin milawn
xn`p `le .yi` zy` dpi` `ide ,dgtya miqtez oiyeciw

,dlek dzctp `ly iptn mb `id daiqdyCì øîBìjcnll - ©¨
yda øîBb øèL,`ypidl zxzen `ide ,xexgyd z`óñkä ïéàå §¨¥¨§¥©¤¤

dieey lk oec`l ozip elit`da øîBb`l` ,ixnbl xexgyd z` ¥¨
xeqi` oiicr dilr x`yp la` ,oec`l cearydn d`iven wx `ed

.da miqtez oiyeciw oi`e ,dgty
,ïBòîL éaøk äëìä ,ïîçð áø øîà àîç øa éîø øîàcar oi`y ¨©¨¦©¨¨¨©©©§¨£¨¨§©¦¦§

.sqk zervn`a zexigl `vei iprpkéaø øîà àîç øa óñBé áøå§©¥©¨¨¨©©¦
,ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,ïðçBé.sqk zervn`a xxgzyn carde ¨¨¥£¨¨§©¦¦§

.iax zhiyk
,`xnbd zxtqndéçkLàybt -øa àáøì ÷çöé øa ïîçð áø ©§§¥©©§¨©¦§¨§¨¨©

älôz éác àçúétà éà÷ äåäc àúìéàLzia ly egzta cnry - §¦§¨©£¨¨¥©¦§¨§¥§¦¨
,zqpkddéì øîà,wgvi xa ongp axäëìäoerny iaxkïéà Bà ¨©¥£¨¨¥

äëìä.ezenkdéì øîà,`axéðàiziidäëìä ïéà øîBàiaxk £¨¨¨©¥£¦¥¥£¨¨
,oernyàæBçnî eúàc ïðaøå`fegn xirdn e`ay -éøîà,exn` - §©¨¨§¨¦§¨¨§¥
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.dgtyd ly dpic dneäì øîà,ongp axíeìk àìå äNò àìoi` - ¨©§Ÿ¨¨§Ÿ§
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc oihib(iyiy meil)

e exxgy mzqd on,úeøéçì àöé.oixeg zaa xeq` `ed ixdyøîà ¨¨§¥¨©
ïðçBé éaø déìyecig `xif axlCk ìklecbEãéa Lémya,iax ¥©¦¨¨¨¨¥§¨§

åeli`äðBL éðàoec`d ,`ziixaaáúBkäaïéñeøéà øèLz` ixd §£¦¤©¥§©¥¦
eze` ozpe ,il zycewnìBúçôL,d`yp jk xg`e envrl dyciwe §¦§¨

,úLce÷î øîBà øéàî éaøxeq` ixdy ,okl mcew dxxgy i`ceay ©¦¥¦¥§¤¤
.dgty z`ylíéîëçåmdipia iaxe,úLce÷î dðéà íéøîBàdfne ©£¨¦§¦¥¨§¤¤

.dze` xxgyy dgked oi` envrl dyciwy
drya gkep did card ly eaxy iax zpeek oi`y ,`xnbd zvxzn

`l` ,oixeg za `yp cardyøîàãkyxity enk -áø øa äaø ¦§¨©©¨©©
àìéLdpeekdy ,eax ipta oilitz gipdy caraBì çéðä BaøLk ¦¨§¤©¥¦©

énð àëä ,ïéléôz`id iax zpeek o`k mb -äMà BàéOä BaøLkza §¦¦¨¨©¦§¤©¦¦¦¨
.mcewn exxgyy dgked yi dfny ,oixeg

,`xnbd dywn,éãéî àkéà éîeokzi m`ddéì ãáòî àì décáòìc ¦¦¨¦¦¦§©§¥Ÿ©£©¥
àøeqéàepl xexae ,cygp eax oi` xeqi`a ecar z` liykdly - ¦¨

,exxgyyàøeqéà ãáò eäéàåezgty z` `yep `edyk eli`e - §¦¨©¦¨
dz`.dxexgy lr di`x jkn oi`e xeqi` xaery ecyeg

,`xnbd da zxfeg,÷çöé øa ïîçð áø øîàepi` oec`d mby zn` ¨©©©§¨©¦§¨
e ,okl mcew dxxgy i`ceae xeqi` lr xeariy ceygéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñòdxwna ewlgp mi`pzde -dì øîàcz` dl ozpy drya ©§¦¨§¨©¨
,oiqexi`d xhyBa éàö,zexigl dfd xhya -åmbéLc÷úäil,Ba §¦§¦§©§¦

.okl mcew dxxgy `l `edy xexayla Lé øáñ øéàî éaøäfä ïBL ©¦¥¦¨©¥©¨©¤
mb il zycewn z` ixd oiqexi` xhya aezkyì,øeøçL ïBL §¦§

ycwzz mbe ,zexigl `vze el ycwzdl die`x didzy ,dpeekde
.ella ïéà éøáñ ïðaøåäfä ïBL,il zycewn z` ixdì,øeøçL ïBL §©¨¨¨§¥¥©¨©¤§¦§

.zycewn dpi` okle
Baø éðôa ïéléôz çéðäL ãáò ,éåì ïa òLBäé éaø øîàea dgin `le ¨©©¦§ª©¤¥¦¤¤¤¥¦©§¦¦¦§¥©

,eaxexxgy xak mzqd one,úeøéçì àöély mkxc oi`y iptn ¨¨§¥
.oilitz gipdl micar

`xnbd dywnéáéúéîy carBaø epîéä äåì,sqkBaø BàNòL Bà ¥¦¥¨¨¥¤©¤£¨©
ñBtBøèBtà,eiqkp lràøwL Bà Baø éðôa ïéléôz çéðäL Bàdxeza ©§¤¥¦©§¦¦¦§¥©¤¨¨

ìLíé÷eñt äLxeaiva,Baø éðôa úñðkä úéáadgin `l eaxe §Ÿ¨§¦§¥©§¤¤¦§¥©
,ecia,úeøéçì àöé àì äæ éøädywe ,exxgyy di`x el` lka oi`e £¥¤Ÿ¨¨§¥

.iel oa ryedi iax lr
,`xnbd zvxzn,àìéL áø øa äaø øîàxaic iel oa ryedi iax ¨©©¨©©¦¨

,ïéléôz Bì çéðä BaøLk.exxgyy di`xl aygp dfe §¤©¥¦©§¦¦
àúà ék`a xy`k -éîéc áølaaløîàmyaøîàL éî ,ïðçBé éaø ¦¨¨©¦¦¨©©¦¨¨¦¤¨©

,éúBî øçàì da eãaòzLé ìà éúçôL úéðBìt ,Búúéî úòLarwt ¦§©¦¨§¦¦§¨¦©¦§©§§¨§©©¦
e dceariy.øeøçL èb dì ïéáúBëå íéLøBiä úà ïéôBk¦¤©§¦§§¦¨¥¦§
åéðôì eøîàopgei iax iptl -éaø ,éqà éaøå énà éaømitek recn ¨§§¨¨©¦©¦§©¦©¦©¦

,dxxgyl miyxeidäéðaL äãBî äzà éàef dxin` xg`l clzy ¦©¨¤¤¨¤¨
md,íéãáòixdyxeht `l` epi` 'da ecarzyi l`'`le dcearn £¨¦

.zecled z` miyxeid eciqti dnle ,xwtd oeyl
àúà ék`a xy`k -äãeäé øa ìàeîL áølaalxn`jk `ly ¦¨¨©§¥©§¨

jk `l` ,enya inic ax xn`y enk opgei iax xn`,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
çeø úøB÷ éúçôL úéðBìt ,Búúéî úòLa øîàL éîzgp -òéì äúN ¦¤¨©¦§©¦¨§¦¦§¨¦©©¨§¨¦

,iigalenbzkeçeø úøB÷ dì äNòé,izen ixg`ïéLøBiä úà ïéôBk ¥¨¤¨©©¦¤©§¦
,çeø úøB÷ dì ïéNBòå,xexgy ici lr wx gex zxew dl oi` m`e §¦¨©©

.dxxgyl miyxeid z` mitekäåöî ,àîòè éàîmipad lríéi÷ì ©©§¨¦§¨§©¥
z`éøácmdia`.únä ¦§¥©¥

,øîéîà øîàaxdøé÷ônäz`Bcáò,iprpkdBì ïéà ãáò BúBà ¨©£¥©©©§¦©§¤¤¥
äðwz.oixeg zaa exizdl lirei `l xhyd -àì déôeb ,àîòè éàî ©¨¨©©§¨¥Ÿ

déì éð÷,exiwtd ixdy rwt ,cara oec`d ly oennd oipw - ¨¥¥
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,xexgy hb jixve zexigl `vi ecaråxn` okïéáà øa àéiç áø §©¦¨©¨¦
äæ ãçàå äæ ãçà áø øîà,ecar yicwn oiae ecar xiwtn oia -àöé ¨©©¤¨¤§¤¨¤¨¨

éøöå úeøéçì,øeøçL èb C.dpwz el oi`y zxn` dz`e §¥§¨¦¥¦§
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.oixeg zaa exizdl lireidéì éð÷ àì déôeb ,àîòè éàîoipw - ©©§¨¥Ÿ¨¥¥
,exiwtd ixdy rwt xak oennddéab àkéàc àeä àøeqéàx`yp - ¦¨§¦¨©¥

,xeqi` oipw wx oec`d lv`úéøBî àì déøáì àøeqéàåoipwe - §¦¨¦§¥Ÿ¦
.epal yixen mc` oi` xeqi`

øîà éîéc áø àúà ék àäå ,øîéîàì éMà áø déì øîàmyaéaø ¨©¥©©¦©£¥©§¨¦¨¨©¦¦¨©©¦
,ïðçBé,da ecarzyi l` izgty zipelt ,ezzin zrya xn`y in ¨¨

yixedl xyt`y ixd ,xexgy hb dl aezkl miyxeid z` mitek
.xeqi` oipw
xnin` dpréîéc áøcopgei iax mya inic ax ixac -,àéä àúeòè §©¦¦¨¨¦

enke.opgei iaxl eywd iq` iaxe in` iaxy
e xfgdéì øîà,xnin`l iy` axàúeòè éàîmziiyew dzid dn - ¨©¥©¨¨

opgei iax lrdøîà àìcxn` `l mdia`y -ìa,øeøçL ïBLrnyn §Ÿ£¨¨¦§¦§
ìa døîà àäøeøçL ïBLoebk,oixeg za z` ixdénð éëämiteky - ¨£¨¨¦§¦§¨¦©¦

.xnin` lr `iyewd zxfege xexgy xhy dl aezkl miyxeid z`
déì øîà,iy` axl xnin`éì àøéáñ äãeäé øa ìàeîL áøãk àðà ¨©¥£¨¦§©§¥©§¨§¦¨¦

ef `xnin xn` `l opgei iaxy dcedi xa l`eny axk xaeq ip` -
.xeqi` oipw eipal yixen mc`y eixacn wiicl oi`e llk

a dyrnéãáòc àzø÷ñc àeää,mil`xyi ly micar zixw - ©¦§©§¨§©§¥
íéáëBk ãáBòì ïacæàc,miakek icaerl micard z` exkny - §¦§©©§¥¨¦

mceariy rwt jkae.xexgy xhy mdl xqg dide ,mdilraneìk̈
éàøúa àúååøîepwy miiebd xnelk ,mipexg`d mdipec` ezn - ¨§¨¨©§¨¥

,miiebl mze` exkny mipey`xd mdilra mbe mze`dén÷ì eúà̈§©¥
àðéáøc,l`xyi zaa mxiziy `piax iptl micard e`a -eäì øîà §¨¦¨¨©§

,micarl `piax -éàn÷ àúååøî éðaà eøcäà eìéæz` eytge ekl - ¦£©§©§¥¨§¨¨©¨¥
,mipey`xd mipec`d ipaàúeøçc àhéb eëì eázëéåmdn eywae - §¦§§§¦¨§¥¨

.xexgy xhy mkl epzie eazkiy
BúBà úîe Bcáò øé÷ônä øîéîà øîàäå ,àðéáøì ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨§¨¦¨§¨¨©£¥©©©§¦©§¥

,äðwz Bì ïéà ãáòä,xeqi`d oipw z` eipal yixen mc` oi`y oeik ¨¤¤¥©¨¨
.xexgy xhy aezkl mipec`d ipa elkei ji`eeäì øîà,`piaxàðà ¨©§£¨

éì àøéáñ éîéc áøkopgei iax mya xn`y inic ax enk xaeq ip` - §©¦¦§¦¨¦
.eipal xeqi` oipw yixen mc`y

déì eøîà`ld ,`piaxl minkgdéîéc áøcmya inc ax ixac - ¨§¥§©¦¦
opgei iax,àéä àúeòè.iq` iaxe in` iax el eywdy enkeøîà ¨¨¦¨©

eäì,`piaxàúeòè éàî,mziiyew dzid dn -ìa äøîà àìcïBL §©¨¨§Ÿ¨§¨¦§
,øeøçL,xexgy oeyl df oi`e ,'da ecarzyi l`' xn` wx `ed ik ¦§

ìa døîà àäøeøçL ïBLoixeg za z` ixd oebkénð éëämilekiy ¨£¨¨¦§¦§¨¦©¦
.xexgy xhy el aezkl mipadàúëìäådkld dwqtpe -àðéáøk §¦§§¨§¨¦¨

a dyrn .xnin`k `le dyexia xaer xeqi` oipwyàcáò àeää©©§¨
éøz éác,mitzey ipy ly iprpk car -déøøçLå eäééðéî ãç í÷ §¥§¥¨©¦©§§©§§¥
débìôìeyd cg` mw -eivg card dzre ,ewlg z` xxgye mitz §©§¥

ick xexgy xhy el azeke eax z` mitek df dxwna .oixeg oa
lr aeg xhy oec`l aezkl jixv carde ,l`xyi za z`yl lkeiy

.aegd z` el mlyi ,sqk el didie xxgzyi xy`ke ,einc ivg
Cãéà øîà,ipyd szeyd xn` -ïðaø éa éòîL àzLäeiykr - ¨©¦¨©§¨¨§¥¦©¨¨

,exxgyl ize` egixkie minkg ernyiéàpéî déì eãñôîeeciqtie - ©§§¥¦©
.icar z` ilïè÷ Bðáì dééð÷à ìæàepal card z` dpwde jld - ¨©©§§¥¦§¨¨

.car xxgyl ohw sekl mileki mpi` oic ziay dgpd jezn ,ohwd
dçìLef dl`y gly -,àtt áøc dén÷ì àáøc déøa óñBé áø ©§¨©¥§¥§¨¨§©¥§©¨¨

.bedpl cvikdéì çìL,daeyz `tt axäNò øLàk`edy myk - ¨©¥©£¤¨¨
,oixeg za `yil ecarn rpne oick `ly dyrBìeîb ,Bì äNòé ïk¥¥¨¤§

BLàøa Bì áéLécardy efk jxca lrtpe elenbk el aiyp ep` jk - ¨¦§Ÿ
.xxgzyià÷epéa ïì íé÷ ïðàohwd z` mixikn ep` -àáøwîc £¨¦¨¦¨§¦¨§¨

éæeæ éaâì dézòc,sqk zerahn aagn c`n `edy -déì ïðéî÷Bî ©§¥§©¥¥§¦©¥
ñBtBøèBtàzneya ahid wcwciy ick qetexhet` el cinrp - ©§

aezkl jixv cardy itl ,weya aeh xign exear lawie card
,einc ivg lr aeg xhy
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úåøéçì àöédixxgyc e`l i`c ÐÐ.oixeg za aqpnl dil wiay ded `lùé êë ìë

êãéá.zycewn dpi` mixne` minkge :dpey ip`e ,iaxc dinyn Ðïéñåøéà øèùixd" Ð

.ea dycwe ,"il zycewn z`àìéù áø øá äáøã.onwl Ðäùà åàéùäe`l i`c Ð

dixxgycÐ.eci lr `xeqi` carin ded `làøåñéà ãéáò åäéàå.ezgty z` `yepy Ð

åá éùã÷úäå åá éàöxn`c i` ,xnelk Ð

`cixb "ea iycwzd"Ð,`xwirn dxxgy i`ce

dfe ,ea iycwzde ea i`v :dl xn`c `zyd la`

oiqex` xhye xexgy xhy jl didiÐilb

.i`da `l` dxxgy `lc dizlinøéàî éáø
ïåùìá ùé øáñoeyl "il zycewn z` ixd" Ð

,ea il ycwzdl die`x ied :xn`w ikde ,xexgy

.ea iycwzdeáø éðôá ïéìéôú çéðäùåoi` Ð

onfdy dyr zevnc ,oilitz gipdl car jxc

.`ed oilitz onf e`l dlilc ,`id `nxb

ñåôåøèåôàdixxgyc e`l i`c .eiqkp lr ÐÐ

.dil aiyg ded `lúåøéçì àöé àì äæ éøäÐ

.opiqxbåéðôì åøîà.opgei iax iptl Ðäúà éà
äãåî`le xexgy oeyl epi` "ecarzyi l`"c Ð

la` .dzceara degixhi `l :`l` ,xwtd oeyl

eiykrn dpnn oi`veid zecleeÐ,md micar

o`kn zecle eciqtie dxxgyl oitek i`n`e

:opiqxb ikd ?ok mdia` dev `ly ,`adleéë
âéìôå ."àìà" 'éñøâ àìå 'åë ìàåîù áø àúà
àìà ïðçåé éáø øîà êë àì :øîàå ,éîéã áøãà

.øîà êëçåø úøå÷ äì ïéùåòådgex oi` m`e Ð

.dexxgyi xexgy `la dxxwzpäð÷ú åì ïéàÐ

.xhya elit`eúéøåî àìl` dyexi oi`y Ð`

.oenn ea yiy xaca'åë éîéã áø àúà éë àäå
"da ecarzyi l`" xn`c oeike ÐÐdil rwt

hb dl oiazek oiyxei :xn`we ,dpin `penn

!xexgyàéä àúåòè`l `edc ,lirl oxn`ck Ð

:opikxte .dxxgyl devàúåòè éàîinic axc Ð

Ð.xexgy oeyla a`d xn` `lcøîà àäÐ

iaxe in` iax ictw eed `l ,"oixeg za z` ixd"

.dlr iq`éì àøéáñ äãåäé øá ìàåîù áøëÐ

iax el exn` `le ,ok opgei iax xn` `l :xn`c

zxew dl dyri" xn`wc oeike .ok iq` iaxe in`

"gexÐoda `l` ,dpnn oiyxeid gk rpn `l

.dlzàúø÷ñéã.dixw =éãáòãly micar Ð

) opze ,iebl mexkne ,eid l`xyi:(`,bn onwl

iebl ecar xkendÐ.zexigl `viàúååøî åìë
éàøúá.mieb mipexg`d mdipec` elk ÐåúàÐ

.micardàðéáøã äéî÷ìzepaa oxizdl Ð

.l`xyiéàî÷ åëééúååøî éðáà åøãäàexfg Ð

aezkl mdn eywae ,mipey`xd mkipec` ipa lr

.zexig hb mkläð÷ú åì ïéàeipal `xeqi`c Ð

dipaf ik ,inp `de .zixen `lÐditqk rwt

`xeqi`e ,diab dil dedc `ed `xeqi`e ,dipin

.eipal dyixedl `id dyexi e`léîéã áøë
éì àøéáñedl rwte ,da ecarzyi l` :xn`c Ð

.xexgy hb dl miazek :xn`we .dpin `pennàä
øåøçù ïåùìá äøîà."oixeg za z` ixd" oebk Ð

éîð éëädyexic .oiteke ,`id `zerh `lc Ð

.eipal dyixedl `idéàðéî äéì éãñôîåÐ

eze` dyere eax z` oitek :oizipzna opixn`ck
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רלב
miwxt dyelyaa cenr n sc ± iriax wxtoihib

äéì ùé÷ø÷îå.`car Ðéæåæ`edy ,etekl oic zia ekxhvi `le ,`wepil ,hren xac Ð

,`ed diitk xa e`l `wepic ,xyt` `l ifef iyewxw e`lae .ifef liaya ezrcn edexxgyi

"oiwfpd"a opixn`ck ,minezil aegl `le ,zexigl micar `ivedl oi`yx oi` oiqtexhet`e

zehertd :(`,hp my) opzck ,oilhlhna xknn exknne gwn egwn df wepize .(`,ap oihib)

.milhlhna xknn oxknne gwn ogwn

eneyl ,ezpwza oiirl opinwen qetexhet`e

:opiqxb ikd .milern mincaô éúéùò øîåàäéðåì
ïéøåç ïá àåä éøä ïéøåç ïá éåùò ïéøåç ïá éãáò

ïéøåç ïá àåä éøäzepeyld on cg`a ,xnelk Ð

elldÐ.oixeg oa `ed ixdéáø ïéøåç ïá åðùòà
äð÷ øîåàoixeg oa epyr` :rnyn ikdc Ð

opinwen op`e .eiykr el xqen ip`y df xexgya

.dil xqne ,`xhya ipyil ipd dil azkca dl

äð÷ àì íéøîåà íéîëçå`l` ef oi`y Ð

xhyae ,onf xg`l oixeg oa epyriy dghad

.dyr `l oiicre ,xg`ïìåëå ïðçåé éáø øîà
øèùáipzwc "xne`d" i`d ÐÐ,`ed azek

.el xqne ,elld zepeyld on cg` el azky

`nlra dxin`a la`Ð`le ,oixeg oa ied `l

`l m` dia xcdinl ivne ,dipin dipenn rwt

ecin envr dpewk iedc ,oitilg ici lr ecin epw

liwyc `edd iab lirl opixn`ck ,sqka

meyn ,rxn aiky inp i` .da `cy diznek

"xhya oleke" .inc mixeqnke miaezkk eixacc

dcyc inpÐ`l `xeaica eli`c ,opiyxtn ikd

xhya oleke :izrny ip`e .`rx` `ipwinÐ

dcy iab oke ,xexgy hb aezkl jixvÐjixv

ipzwc "xne`d"e ,dpzn xhy el aezklÐ

iab `nlya :zeywdl yie .`id `nlra dxin`

carÐ,ditqk rwt zexig oeyla xninl `ki`

dcy iab la` .oixeg oa envr card dpweÐin

iabc idp ?dpw `nip ikide ,ikd xninl `ki`

"dizzp"e "izzp"Ðozp xaky dced ixd `nip

la` ,dxenb dpzn oipwa e` xhy ici lr

!dpwc `nip ikid "dppz`"åì äëéæ àîùhb Ð

.zexigøçà éãé ìò.ipeltl ea ikf :el xn`e Ð

.eipta `ly el oikfe ,el `ed zekfeìòá úàãåä
ïéã`l xn`c oeik .dpzn lawn oke ,car Ð

izlawÐm` ea zekfle xefgl df lekie ,on`p

.ecin df dlawy xeaqk ,drh :opixn`c ,dvxi

ïéùìùî.edil` `aiy cr ,on`p yily cia Ð

àøáá àä àáàá àäenvr dpzn lawn m` Ð

il ozp `l :xn`e ,miigaÐ`l :xn` epae ,zn m` la` .zexitd z` ozepd lke`e ,on`p

`a`l ef dcy ozpÐ.rci `l dfe ,eia`l dxkny micr e`eai `nyc ,oiylyn

äðùîôàé÷éúåxg` mewnn jaeg jl rxt` `l m` ÐÐ.dzeabl jiptl df ixd

åøøçùå.dlekl dl yxtn `xnba Ðàøîâåáøì íåìë áééç ãáòä ïéà ïéãä úøåù
éðù.`axck ,ceary riwtne xexgy iz`e ,careyn `l` ,el iepw eteb did `ly Ð

ùã÷ä,sebd zyecw `wece .gafnl sebd zyecw eyicwde iwizet` exey dyr Ð

) opzck ,ceary drwtn `l minc zyecwcz` dcete xpic cer siqen :(`,bk oikxr

.elld miqkpdõîçelv` epidxd `le evng el carye l`xyi z` deldy ieb ÐÐiz`

,gqtd eilr xary l`xyi ly evng dil dede ,iebc dicearyl rwtne ung xeqi`

.d`pda xeq`e
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áúëå:yxtnc ,qxhpewd yexit l`eny epiaxl `xidp `l - diny lr `zexigc `hib dil

eznai dpwy ohw enk ,oixeg zaa exizdl melk ohw dyrn oi`y .ohwc diny lr

xknn oxknn ray xak ziy xak zehertc ab lr s`e .licbiy cr hb ozep epi`c ,dxezd on

el d`xp `l` .xwtd did oic zia xwtdc ,`wec oenna epiid - (`,hp oihib) milhlhna

.qetexhet`c - diny lr `hib dil azkc :yxtl

oi`yx oiqtexhet`d oi` `nlrac ab lr s`e

,obedk `ly dyrc oeik `kd ,zexigl o`ivedl

edepzpe ,oic zia edexiwtd - ohw epal ezepwdl

oiqtexhet`c opixn`ck .exxgyl qetexhet`l

my) opiyxcc ab lr s`e lek`l oixyrne oinxez

zia xwtd `l` ,oiqtexhet` `le "mz`" :(`,ap

wepiz ly d`eazd oic zia exiwtde ,xwtd oic

lke` epi`e ,mexzl lkeiy qetexhet`l depzpe

oic zia evx `l ifef iyewxw `lae .milah

oekp epi`c ,exxgyl `texht`l ozil exiwtdl

:yxtn mz epiaxe .wepiz ly ezrc lr xearl

dyr `ed" xn`w `lcn ,`ed `qpw e`l `kdc

,"obedk `ly el dyrp jkitl - obedk `ly

la` ,(`,iw) "i`ny zia" wxta zenaia xn`wck

ogky`ck ,`pic ied - "el dyri ok dyr xy`k"

oicae .(a,`w `rivn `aa) "l`eyd" wxt seqa

,dxikn jxc exxgyl qetexhet`d leki

inc ozep iaxle .mixg`l oze` oixkene :opixn`ck

meyn `l` .ifef iyewxw `la elit`e `veie envr

geeve cner wepizdy ,`lelhi`e `kegk ifg inc

`ki`e ,geevl ecnln eia`y itl ,xeknl `ly

yegi `l - ifef dil ywxwn ik la` .mizty zefl

,jixv ded `l inp `zexigc `hibe .eia` ixacl

iy`xa `veia `wecc ,xhy `la xneb sqkc

aizkc meyn ,xhy jixvnc `ki` mixa`

.(a,ck) oiyeciwc `nw wxta opixn`ck ,"epglyi"

jixv - a` ly egxk lr dyrpy itl `l`

icar" el xn`i `ly ,`zexigc `hibl opaxcn

."dz`

ïðéùééçi`d - xg` ici lr el dkif `ny

opiyiig :enk ,i`ce ied "opiyiig"

.(a,hi oihib) eazk oilin ina `ny

úàãåä,ikd opixn` `l ozepa - 'ek oic lra

.law `l `ede da dkfe ecin lawny xaq minrtc

,`ed `nlra yexit - zexit lke` in irac `de

.ibilt `le :wiqnckùã÷ä'ek xexgye ung

icin riwtn sebd zyecw `wec :qxhpewa yxit -

(a,hp zeaezk) "it lr s`" wxtae .(a,bk) oikxra rnynck ,`l - minc zyecw la` ,ceary

sebd zyecw `weec :rnyn ,'ek `axck ,edpip sebd zyecwc zenpew ip`y :opixn` inp

onfd ribd `ly onf lk del ly ezeyxa aiyg i`c :mz epiaxl dywe .ceary icin riwtn

sebd zyecw elit` - ezeyxa iaiyg `l i`e ,ceary cin riwtz inp minc zyecw elit` -

:wgvi epiax xne`e !ezeyxa lk s` - ezeyxa ezia dn ,aizk "ezia z` yicwi ik"c ,`l inp

,daeb `ed `adle o`kn aeg lrac (`,`l migqt) "dry lk" wxta xn`c ,dinrhl `axc

,gafnl mz xey oebk ,ceary icin riwtn oeict el oi`y sebd zyecw `wece .ezeyxa aiyge

wxta zenaia ,`pzin` deqxtc `lhv`e (a,hp zeaezk) "it lr s`" wxtc zenpew e`

pnl`"oke .minc zpizpn ceary sicr `lc ,rwt `l ez - zg` dry lgy oeikc ,(a,eq) "d

xfege xxgzyn car epivn `lc meyn :`nrh inlyexia yxtne .xexgy oke ,ung

minc zyecw la` .rwt `l ez - `liigc oeik sebd zyecwc :ziyixtck epiide ,carzyne

,`lhv`c `idd oebk ,zn `ax aiyg `lc `de .laeia milral zxfegc - gwel yicwdyk ,dpwn dcya ogky`ck ,rewtl die`xe oeict dl yic oeik ,yicwn gkn ycwd gk mil` `l -

aeg lra oi`c ,(a,`i `nw `aa) exkne iwizet` exey dyrc xkn aiyg `lc `de .ycwd llka eedc meyn - ceariy icin oiriwtnc ,el degzyde iwizet` ezia dyry oebk dxf dceare

cere .zegewld mixdfpe ,`lw dil zi`c oeik (my) epnid daeb aeg lra - exkne iwizet` ecar dyra `dc .`lw dil zilc ,zegewlc `ciqt meyn ,`id opaxc `zpwz mzd - epnn daeb

la` .(a,hp zeaezk) "it lr s`" wxta zenpewe ,(`,`l migqt) "dry lk" wxta unge ,`kdc oizipznn opirny xexgyce ,zeziixa e` zeipyn mdy `zlz jpd `l` aiyg `lc :xnel yi

inwe`l `ki` ,`l - dxenb dyecw la` ,eda` iaxc meyn ycwen eyicwd :xn`c (a,bl `nw `aa) "gipnd" wxtae .aiyg `l - `ziixan e` dpynn edl opirny `lc ,xkne dxf dceare zn

:xn`z m`e .daeb `ed rxtnlc `ax dcen ,(my) "gipnd" wxta yxtnck ,l`rnyi iaxl elit` ,ifefa ewlql leki epi`c oeikc ,wfipc ceariy icin riwtn oi` ikd elit` ,gafnl ie`xa elit`

denl`c "it lr s`" wxta xn`ck ,aeg lrac diceariyl opax denl`c :xnel yie !zenpewa eilr xq`iy ,delnd on eiqkp riwti del lk ok m` ,ycwdk ceariy icin oiriwtn zenpewc oeik

dceariyl inp denl`c `nl` ?dceariyl dil riwtnc dipink lk - dl carync oeike :jixt (`,r zeaezk) "xicnd" yixa `dc ,lrac `weec e`l jigxk lrc .lrac `ceariyl opax

,aeg lra` `l` ixqzin `lc ,zenpewa `l` denl` opixn` `lc ,wlgl yi - dy`c dcearyl dil rwtne `pzin diipwc (a,eq zenai) "dpnl`" wxta opixn`c `de .dy`c
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øeøçLåeyicwd okn xg`le ,delnl exey z` cariyy mc` - §¦§

ribde ,elv` epkyn `le ieb delnl evng z` cariyy e` ,oaxwl
delnl ecar z` cariyy e` ,ung xeqi` eilr lge gqtd bg

el`d mixwnd lk ,zexigl e`ived okn xg`leéãéî ïéòé÷ôî©§¦¦¦¥
dãeaòéL`l `ede yecw xeyd ycwd iabl okle ,delnd ly ¦§

,iebl careyn `l dfe xeqi`d df lr lg ung iabl oke ,careyn
xeq` `edy gqtd eilr xary l`xyi ly ungl aygp df `l`
,careyn card oi`e xexgyd lg card ceariy iabl oke ,d`pda
ax jiynn .ceariyd icin riwtn xexgydy xaeq `axy mi`exe

,x`aneàlàyíìBòä ïewéz éðtîmiyyeg ep`yepàöîé ànL ¤¨¦§¥¦¨¨¤¨¦§¨¤
card z` delnd÷eMa©
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc oihib(ycew zay meil)

äzà écáò Bì øîàéåeipa lr frl `iveie ,el careyn `edy oeik §Ÿ©©§¦©¨
y minkg epwz ok lr ,car ipa mdyéðL Baø úà ïéôBkdelnd - ¦¤©¥¦

áúBëå ïéøBç ïa BúBà äNBòåd eløèL ãáòaeg,åéîc ìò`ed eae §¤¤¦§¥¤¤§¨©¨¨
.eiey z` el aiigznáúBk ãáòä ïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¤¤¥

,einc lr aeg xhyàlàdøøçLîdeld -áúBkieey lr aeg xhy ¤¨§©§¥¥
z` delnd ciqtd card z` xxgyy dfa ik ,delnl card

.eceariy
,ax ly exe`ia itl mzwelgn z` zyxtn `xnbdà÷ éàîa§©¨

éâìôéî,l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz ewlgp dna -aoic÷éfî ¦§§¥§©¦
éâìôéî à÷ Bøéáç ìL BãeaòéL,ewlgp -øîcoa oerny oax - ¦§¤£¥¨¦§§¥§©

,l`ilnb,øáñexiag ly eceariy wifn,áéiçoey`x eaxe ¨©©¨
,jk lr el mlyl aiig ipy ly eceariy z` riwtde exxgyyøîe©

,`nw `pz -,øáñexiag ly eceariy wifn,øeèteax oi` okle ¨©¨
.xen`k ipy eaxl mlyn card wxe ,xac aiig oey`x

,df yexitl zriiqn `xnbdénð øîzéà,ok mb epipy -÷éfnä ¦§©©¦©©¦
Bøéáç ìL BãeaòéL,epic dnaeðàdfaïa ïBòîL ïaø ú÷Bìçîì ¦§¤£¥¨§©£¤©¨¦§¤

ïðaøå ìàéìîboa oerny oaxy ,ewlgp dfay xen`ke ,epizpynay ©§¦¥§©¨¨
.xhet `nw `pze wifnd z` aiign l`ilnb

:dpynd xaqda dipy drc d`ian `xnbd,øîà àìeòdn ¨¨©
,card z` exxgyy dxn` dpyndyéðL Baø ,BøøçéL éî- ¦¦§§©¥¦

,exxgyy df `ed ,delndúBöîa íeìk áéiç ãáòä ïéà ïécä úøeL©©¦¥¨¤¤©¨§§¦§
`l oiicr ixdy llk xxgeyn epi`y oeik ,oixeg ipaa wx zebdepd

,exxgyl leki `ed oi`e delnl iepw didíìBòä ïewéz éðtî àlà¤¨¦§¥¦¨¨
íL åéìò àöé éøäL`edyïéøBç ïa,ok lrïBLàø Baø úà ïéôBk- ¤£¥¨¨¨¨¥¤¦¦¤©¦

,epec`l aygp `edy deldïéøBç ïa BúBà äNBòåel azeky ici lr §¤¤¦
,xexgy xhyáúBëåcardøèLaegìòåéîcmlyl aiigzn eae §¥§¨©¨¨

.aegd on xzei dey didy dna exexgya cqtpy dn elïBòîL ïaø©¨¦§
,øîBà ìàéìîb ïacardáúBk Bðéàmxb `l `edy oeik xhy mey ¤©§¦¥¥¥¥

,cqtd mey deld epec`làlàdøøçLîd `ed ,delnd -áúBk ¤¨§©§¥¥
oey`x eaxl mlyl aiig `edy epiidc ,einc lr dell aeg xhy
dna ecar z` el ciqtdy oeik ,aegd lr xzeid card ieey z`
.exxgyl oey`x eax aiigzp jk ici lry ,xexgy xhy el azky

,`ler ly xe`iad itl mzwelgn z` zyxtn `xnbdéàîa§©
éâìôéî÷,l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz ewlgp dna -÷féäa ¨¦§§¥§¤¥

økéð BðéàLéâìôéî÷,minc eilr mlyl wfid aygp m` ,ewlgp - ¤¥¦¨¨¦§§¥
øî,l`ilnb oa oerny oax -øáñxkip epi`y wfidy,÷féä déîL ©¨©§¥¤¥

gxked ellbay df wfid lr oey`x eaxl mlyl delnd lr okle
,xkipd wfid df wfid oi`y s` ,ecar z` xxgyløîe,`nw `pz - ©

øáñxkip epi`y wfid,÷féä déîL àìwfp mxby ipy eax oi` okle ¨©Ÿ§¥¤¥
ez`pd xeriyk mlyl card lr `l` ,el mlyl aiig oey`x eaxl

.xexgyd on
:dpynd xe`iaa `lere ax ewlgp recn zyxtn `xnbdàìeò¨

wfida `id zwelgnde ,exxgy ipyd eaxy dpynd z` yxity
,`ly e` wfidl aygp `ed m`d xkip epi`yàîòè éàîrecn - ©©§¨

áøk øîà àìm` `id zwelgnde ,exxgy oey`x eaxy xaecny Ÿ¨©§©
,xeht e` aiig exiag ly eceariy wifnCì øîàxnel `ler leki - ¨©¨

dyere eax z` oitek' xn`p dpynay meyn ok yxtl oi` ,jl
xeg oa eze`l m`d dywe ,ipy eax z` oiteky dpeekd axle ,'oiéðL¥¦

déì úéø÷ Baø`l` epi` ixd ,'eax' dpyna el z`xw m`d - ©¨¦¥
.el careyn

áøå`id zwelgnde ,exxgy oey`xd eaxy dpynd z` yxity §©
,`ly e` wifnl aygp m`d exiag ly eceariy wifnaàîòè éàî©©§¨

recn -àìeòk øîà àìzwelgnde ,exxgy ipy eaxy xaecny Ÿ¨©§¨
,`l e` wfid eny xkip epi`y wfid m` `idCì øîàax leki - ¨©¨

eax e`yry car' xn`p dpynay meyn ok yxtl oi` ,jl xnel

,ipy eax exxgyy dpeekd `lerle ,'exxgye mixg`l iwizet`
l m`d dywedéì úéø÷ øøçLî éðL,'xxgyn' el z`xw m`d - ¥¦§©§¥¨¦¥

.exxgyl leki epi`e eax epi`y ,melk exexgy oi` `eld
:day ceariyd rwty iwizet` ipicn cer d`ian `xnbd,øîzéà¦§©

íéøçàì é÷ézBtà eäãN äNBòä,maeg z` eabi dpnnyøäð dôèLe ¨¤¨¥©¦¦©£¥¦§¨¨¨¨
,mlerl rwxwd dlwlwzpe mina ztven dcyd lk dzreénà©¦

dpekndäàð øétLøîàmya,ïðçBé éaøz` ciqtdy s`y ©¦¨¤¨©©¦¨¨
mewn lkn ,dcya eceariyäáBb Bðéàeaeg z`øàMîdíéñëðly ¥¤¦§¨§¨¦

rwt dthypyke ,ef dcy lr `l` ceariy el oi`y ,deld
.ixnbl eceariyäáBb ,øîà ìàeîLc deáàåeaeg z` `edøàMî ©£©¦§¥¨©¤¦§¨

,íéñëð.el micareyn md s`y §¨¦
,mixacd z` zyxtn `xnbd÷çöé øa ïîçð áø øîà,dinzaíeMî ¨©©©§¨©¦§¨¦

àeä äàð øétL énàc`ed ok lrïøétL àìc àzòîL øîBàzekld - §©¦©¦¨¤¥§©§¨§Ÿ©¦¨
xzei lkei `ly eaeg z` ciqtiy ok oicd oi`y ,ze`p opi`y

`l` ,dcyd dthyp xy`k ezeabldézòîL íbøúzx`az - §©§¥§©§¥
epiidc ,yxetn iwizet`a xaecny in` xn`y oicd z` cinrze

déì øîàcdelnl deldïBòøt Eì àäé àìjaeg lrî àlàdcyBf §¨©¥Ÿ§¥§¥¨¤¨¦
zcareyn `id wxe cala ef dcy zrc lr `l` edeld `l f`y
mzq iwizet`a la` ,zeabl dnn cer el oi` dthypyke ,el
df llka oi` ,o`kn dabz jl mly` `l m` delnl deld xn`y
zeabl xyt` i` m`e ,el micareyn mixg` miqkp eidi `ly

qkpn daeb dcydnin` oia zwelgn oi`y `vnpe .mixg` mi
dea`e ,yxetn iwizet`a xaic in` oky ,l`enyc dea`l

.mzq iwizet` lr xaic l`enycéëä énð àéðz`ziixaa epipy - ©§¨©¦¨¦
,wgvi xa ongp ax ixackdôèLe øçàì é÷ézBtà eäãN äNBòä̈¤¨¥©¦¦§©¥§¨¨

äáBb ,øäðdelndíéñëð øàMî.mzq iwizet` dfy oeikøîà íàå ¨¨¤¦§¨§¨¦§¦¨©
Bì,delnl deldî àlà ïBòøt Eì àäé àìdcyBfiwizet` epiidc - Ÿ§¥§¥¨¤¨¦

,yxetn.íéñëð øàMî äáBb Bðéà¥¤¦§¨§¨¦
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepipy - ©§¨¦¨

,zxg` `ziixaáBç ìòáì é÷ézBtà eäãN äNBòäz` dpnn dabiy ¨¤¨¥©¦¦§©©
eaegåok dyerd okäMà úaeúëìdzaezk z` dabz ef dcyny §¦§©¦¨

dy`de aeg lrade mxkenl `ed leki ,dpybxi e` onl`zzykl
ïéáBbmaeg z`áBç ìòa ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .íéñëð øàMî ¦¦§¨§¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥©©
äáBbeaeg z`íéñëð øàMîdcyd z` xkn deld m` ¤¦§¨§¨¦

la` ,zcareyndäáBb dðéà äMàdzaezk z`,íéñëð øàMîoi`e ¦¨¥¨¨¦§¨§¨¦
oeikn ,lha xknd ,dxkne xar m`e ,dcyd z` xeknl leki lrad

,ïéðéc éza ìò øfçì äMà ìL dkøc ïéàL`id z`yip `idyke ¤¥©§¨¤¦¨§©¥©¨¥¦¦
lrady dcyd lr wx didz daezkd lr zeixg`dy zpeekzn
ixg` xfgl jxhvz `id zxg` ik ,eiqkp x`y lr `le ,dl cariy
oi`e ,oexg` ine oey`x dpw in xxal ick mzi` oiiczdle mipewd

.oipic iza xg` xfgl dy` ly dkxc df

äðùî
:oixeg oa eivge car eivg ipic,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîoebk ¦¤¤§¤¤§¤§¤¦

dyrpe cara ewlg z` mdn cg` xxgye ,ea mitzey mipy eidy
eaxy itl car eivg oiicre ,xxgeynd ivg eze`a xenb l`xyi
eivge eaxl elek oi` xy`k ezcear oic edne ,exxgy `l ipyd

y ,envrl,ãçà íBé Bîöò úàå ãçà íBé Baø úà ãáBòdler jke ¥¤©¤¨§¤©§¤¨
,elv` dvgne eax lv` dvgn `edyéànL úéa .ìlä úéa éøác¦§¥¥¦¥¥©©

,íéøîBà,lld zia ,mz`Baø úà ízðwzjka xac ciqti `ly §¦¦©§¤¤©
z`e cg` mei eax z` ceariy mzixed okle ,xxgeyn ecar ivgy

,cg` mei envrúàåcardízðwz àì Bîöò,el yexcy dn lka §¤©§Ÿ¦©§¤
ixdyøLôà éà äçôL àOéìmeyn ,elïéøBç ïa Béöç øákLoae ¦¨¦§¨¦¤§¨¤§¨¤§¤¦

,dgtya xeq`d xenb l`xyi `ed oixeg
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miwxt dyelya` cenr `n sc ± iriax wxtxifp
äúà éãáò åì øîàéåfrl `iveie Ð.eipa lrËáúåë øøçùîä àìàeaeg lral xhy Ð

eceary wifde li`ed ,einc lrÐ.el mlyiúåöîá íåìë áééç ãáòä ïéàzebdepd Ð

.exxgyl leki `le ,el iepw did `ly ,micaran xzei oixeg ipaaåéîã ìòmitcerd Ð

.aegd lráúåë åðéàdil mxb `l edi` ?dil car i`nc ,xhy mey el azek car oi` Ð

.icin `leáúåë øøçùî àìàlr xhy el Ð

.scerd÷æéä äéîù øëéð åðéàù ÷æéä`pzle Ð

z` aiigl epl oi` jkitl .wfid diny `l `nw

.xexgyd on ez`pd itl card `l` ,xxgynd

äéì úéø÷ åáø éðù,dinza ,oizipznc `pz Ð

?ipy eaxa dl znwene ,eax z` oitek :ipzwc

äéì úéø÷ øøçùî?xexgy exexgy ied in Ð

øäð äôèùårwxwd sebe dcyd lk aeye Ð

.dilr mlerl cer oitv mindy ,lwlewnøéôù
äàð.eiepik jk Ð'åë ïåòøô êì àäé àìla` Ð

"efn dab jizrxt `l m`" el xn`Ðdnw `l

dcegl dcic `zrc` e`le ,dizeyxa dil

x`yn daebe ,dzeixg`a aiig epi`e ,ditfe`

.miqkpíéñëð øàùî ïéáåâdvxi m` ,xnelk Ð

Ð.x`yd on oiaeb ode ,el` z` xkenäáåâ äðéà
øæçì äùà ìù äëøã ïéàù éôì íéñëð øàùî

ïéðéã éúá ìòzeixg` dlihd `weec ,xnelk Ð

`le ,z`yp ok zpn lre ,ef dcy lr dzaezk

dfi` lr rcz `le ,dl oi`xg` eiqkp lk eidiy

oecl jxhvze ,oexg` ine oey`x dpw in ,xfgl

.cg`e cg` lk mräðùî'åë ãáò åéöçù éî
xxgye ,oitzey ipy e` oig` ipy eidy oebk Ð

.ewlg z` cg`åáø úà íúð÷úxqg epi`y Ð

.melkìåëé åðéà äçôù àùéìzexig cv iptn Ð

.eay
úá
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29

ilek` xqzinc `kid la` .`ceariy riwtdl `l` oiekzn oi`c oeik ,ixy dicicl eli`c

iia`le :xn`z m`e .diceariyl denl` `l - sebd zyecwc ,ycwde `pzin oebk ,`nlr

?`kdc 'ipznl ipyn ikid ,daeb `ed rxtnlc (`,`l migqt) "dry lk" wxta xn`c

rxtnlc xaqc oeik ,ceary icin riwtnc dil zil iia`c - iiepyl ivn `l `axckc

xn`wc - iiepyl ivn `l inp `lerke .daeb `ed

iia`le .zevna melk aiig card oi` oicd zxey

yicw` xityc opixn` - daeb `ed rxtnl xn`c

aegd on xzei dey card elit`e ,oiaf xitye

iia`c :xnel yie !xxgeyn ewlg zegtd lkl -

.ifefa ewlql deld dvexc oebke ,`lerk yxtn

i`n` `pzin` deqxtc `lhv`e :xn`z m`e

oicdc ,ifefa dwlql oileki oi` `d ?`pzin diipw

`ed rxtnlc mzd `ax dcen ok m` ,dnr

`nrh yxtn (`,`l my) "dry lk" wxtac daeb

dil wilqn ded ifef dil ded eli`c oeik ,`axc

:xnel yie !ipw `wc `ed `zydc gkzy` - ifefa

zeyrl `lhv`a oiynzync oeik ,mewn lknc

,zegewln dtxh `l dexkn m`e ,mvtg lk ea

`ed `adle o`kn :opixn` - ifefa dl ewlqne

.daeb÷éæîá- ibltinw exiag ly eceary

,"dfn `l` oerxt jl oi`" dil xn`c oebke

i`n` - ikd e`l i`c .miqkp x`yn iab `lc

iwen `lc `de .eaeg el aiig oiicr ixd ?xeht

o`n elit`c meyn - inxbc `pica ediizbelt

ceary wifna aiignc xyt` inxbc `pica xhtc

.(a,bl `nw `aa) "gipnd" wxta gkenck ,exag

÷æéäádl iwenc axl - ibltinw xkip epi`y

.xkip wfid xity aiyg - oey`x eax exxgya

opaxcn `l` ied `lc ,ipy eaxc xexgy la`

i`dc xnel jixve .xkip epi`y wfid aiyg -

wxtc `eddn ith xkip aiyg - xkip epi`y wfid

diny `lc ol `niiw mzdc ,(`,bp sc) "oiwfipd"

l`ilnb oa oerny oaxk ol `niiw `kde ,wfid

.wfid dinyc ,epzpync

ïéáåâ- dvx m` ,xnelk - miqkp x`yn

.x`yd on oiaeb ode ,el` z` xken

äùàoi`y itl miqkp x`yn daeb dpi`

:qxhpewa yxit - oipic iza xg` xfgl dkxc

ok zpn lre ,ef dcy lr zeixg` dlihd `weec

rcz `le ,dl oi`xg` eiqkp lk eidiy `le ,zqip

jxhvze ,oexg` ine oey`x dpw in xefgl dfi` lr

exkn - xkn m`c d`xpe .cg`e cg` lk mr oecl

xkny envr lra elit`c ,ixnbl lhaiptl dyrn did df ,dqpxtl mdipy exkn :`ipzc ,dlral mey zqpkn iab (a,eq) "dpnl`" wxta ,zenaia opixn` ikdc .dxiknd lhale xefgl leki -

mz epiaxe .`iven lrad - dy`d dxkn m`e ,d`iven dy`d - lrad xkn m`c ,df e` df e` - mdipy exkn :qxhpewa my yxite .zegewld cin `iven lrad :xn`e ,l`ilnb oa oerny oax

oi`y :`kd xn`c ,dinrhl l`ilnb oa oerny oaxc .mdn sexhl dy`d gxhz `ly ,xzl`l lhae ,llk gwnd miiwzi `ly opax oewzc ,`iven envr `ed - lrad xken m` elit`c :yxit

`l - ixg ipa `ki` i`e ,miqkp x`yn xzei odilr zcgein dzaezk oi` mzdc ,sexhze dy`d `azy cr miiw gwndy lra ly miqkp x`yl inc `le .mipic iza xg` xfgl dy` ly dkxc

oke .oipic iza xg` xfgl dkixv `dz `ly ,xzl`l xkend gk minkg eriwtd ok lr .il ecgiizpy ipd `l` `pliwy `l :xnel `id dleki - ixg ipa `ki` elit` ,`kd la` .icarynn `iab

i`na :xn`w xcde ?oixekn opi` zxn` z`e ,egkn dnexza oilke` :xfrl` iax dil xn` ,oixekn opi` - exkn :xn` opgei iax ,lfxa o`v iqkpa xfrl` iaxe opgei iax biltc ,inlyexia gken

la` ,oiniiw oepi` - dryl oxknyk ied .l`ilnb oa oerny oaxk opgei iaxe ,miqkp x`yn oiaeb :`kd ixn`c ,opaxk xfrl` iaxc `iz`c wiqne ?dryl oxkna e` mlerl oxkna - oebilt

.(`,`t zeaezk) "eltpy dy`d"c qxhpewd yxit jda ayiizne .oiniiw opi` lkd ixac - mlerl oxknàùéìjka miiwn epi` `d dgty `yil leki elit` :xn`z m`e - leki epi` dgty

- edc lk zay miiwl leki did m`c :xnel yie !qiig el oi`y cara oicen lkd :xn`c ,xiibzpe xiibzpy mcew mipa el eid iab (`,aq zenai) "eznai lr `ad" wxta gkenck .diaxe dixt

xyt` `kdc :xnel yie !(bk mixac) "ycw didi `l"c e`l igcile "eaxe ext"c dyr izile :xn`z m`e .`ed qep`c oeik ,da aiigin `lc ,eaxl opitk ded `l dicegl "eaxe ext" zevn meyn
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l`xyil dpizpe zxfnn :(a,dt zenai) "zexzen yi" wxta opixn`c ,da xzen inp care (my) "oiqgei dxyr" wxta ,dfa df `al oixzen ipizpe ixexgc ,dpizp `yie :xn`z m`e .l`xyia

el yiy wx zyyeg dpi` - dgtya dpa xeq`c ab lr s`c xnel yie !dgty `yiy ici lr xdhil dpa lkeiy :yxit ,ezlibxn `id efe - dlibxn `edy iptn xn`c o`nl ,ediipia `ki`
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.aegd lráúåë åðéàdil mxb `l edi` ?dil car i`nc ,xhy mey el azek car oi` Ð

.icin `leáúåë øøçùî àìàlr xhy el Ð

.scerd÷æéä äéîù øëéð åðéàù ÷æéä`pzle Ð

z` aiigl epl oi` jkitl .wfid diny `l `nw

.xexgyd on ez`pd itl card `l` ,xxgynd
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.dilr mlerl cer oitv mindy ,lwlewnøéôù
äàð.eiepik jk Ð'åë ïåòøô êì àäé àìla` Ð

"efn dab jizrxt `l m`" el xn`Ðdnw `l

dcegl dcic `zrc` e`le ,dizeyxa dil

x`yn daebe ,dzeixg`a aiig epi`e ,ditfe`

.miqkpíéñëð øàùî ïéáåâdvxi m` ,xnelk Ð

Ð.x`yd on oiaeb ode ,el` z` xkenäáåâ äðéà
øæçì äùà ìù äëøã ïéàù éôì íéñëð øàùî

ïéðéã éúá ìòzeixg` dlihd `weec ,xnelk Ð

`le ,z`yp ok zpn lre ,ef dcy lr dzaezk

dfi` lr rcz `le ,dl oi`xg` eiqkp lk eidiy

oecl jxhvze ,oexg` ine oey`x dpw in ,xfgl

.cg`e cg` lk mräðùî'åë ãáò åéöçù éî
xxgye ,oitzey ipy e` oig` ipy eidy oebk Ð

.ewlg z` cg`åáø úà íúð÷úxqg epi`y Ð

.melkìåëé åðéà äçôù àùéìzexig cv iptn Ð
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iia`le :xn`z m`e .diceariyl denl` `l - sebd zyecwc ,ycwde `pzin oebk ,`nlr

?`kdc 'ipznl ipyn ikid ,daeb `ed rxtnlc (`,`l migqt) "dry lk" wxta xn`c

rxtnlc xaqc oeik ,ceary icin riwtnc dil zil iia`c - iiepyl ivn `l `axckc

xn`wc - iiepyl ivn `l inp `lerke .daeb `ed

iia`le .zevna melk aiig card oi` oicd zxey

yicw` xityc opixn` - daeb `ed rxtnl xn`c

aegd on xzei dey card elit`e ,oiaf xitye

iia`c :xnel yie !xxgeyn ewlg zegtd lkl -

.ifefa ewlql deld dvexc oebke ,`lerk yxtn

i`n` `pzin` deqxtc `lhv`e :xn`z m`e

oicdc ,ifefa dwlql oileki oi` `d ?`pzin diipw

`ed rxtnlc mzd `ax dcen ok m` ,dnr

`nrh yxtn (`,`l my) "dry lk" wxtac daeb

dil wilqn ded ifef dil ded eli`c oeik ,`axc

:xnel yie !ipw `wc `ed `zydc gkzy` - ifefa

zeyrl `lhv`a oiynzync oeik ,mewn lknc

,zegewln dtxh `l dexkn m`e ,mvtg lk ea

`ed `adle o`kn :opixn` - ifefa dl ewlqne

.daeb÷éæîá- ibltinw exiag ly eceary

,"dfn `l` oerxt jl oi`" dil xn`c oebke

i`n` - ikd e`l i`c .miqkp x`yn iab `lc

iwen `lc `de .eaeg el aiig oiicr ixd ?xeht

o`n elit`c meyn - inxbc `pica ediizbelt

ceary wifna aiignc xyt` inxbc `pica xhtc

.(a,bl `nw `aa) "gipnd" wxta gkenck ,exag

÷æéäádl iwenc axl - ibltinw xkip epi`y

.xkip wfid xity aiyg - oey`x eax exxgya

opaxcn `l` ied `lc ,ipy eaxc xexgy la`

i`dc xnel jixve .xkip epi`y wfid aiyg -

wxtc `eddn ith xkip aiyg - xkip epi`y wfid

diny `lc ol `niiw mzdc ,(`,bp sc) "oiwfipd"

l`ilnb oa oerny oaxk ol `niiw `kde ,wfid

.wfid dinyc ,epzpync

ïéáåâ- dvx m` ,xnelk - miqkp x`yn

.x`yd on oiaeb ode ,el` z` xken

äùàoi`y itl miqkp x`yn daeb dpi`

:qxhpewa yxit - oipic iza xg` xfgl dkxc

ok zpn lre ,ef dcy lr zeixg` dlihd `weec

rcz `le ,dl oi`xg` eiqkp lk eidiy `le ,zqip

jxhvze ,oexg` ine oey`x dpw in xefgl dfi` lr

exkn - xkn m`c d`xpe .cg`e cg` lk mr oecl

xkny envr lra elit`c ,ixnbl lhaiptl dyrn did df ,dqpxtl mdipy exkn :`ipzc ,dlral mey zqpkn iab (a,eq) "dpnl`" wxta ,zenaia opixn` ikdc .dxiknd lhale xefgl leki -

mz epiaxe .`iven lrad - dy`d dxkn m`e ,d`iven dy`d - lrad xkn m`c ,df e` df e` - mdipy exkn :qxhpewa my yxite .zegewld cin `iven lrad :xn`e ,l`ilnb oa oerny oax

oi`y :`kd xn`c ,dinrhl l`ilnb oa oerny oaxc .mdn sexhl dy`d gxhz `ly ,xzl`l lhae ,llk gwnd miiwzi `ly opax oewzc ,`iven envr `ed - lrad xken m` elit`c :yxit
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äMà úaeúëìå áBç ìòáì é÷éúBtà eäãN äNBòä :Cãéà àéðz .íéñëð¯øàMî ïéáBb §¨¦©§¨¦¨¨¤¨¥©¥¦§©©§¦§©¦¨¦¦§¨

äáBb dðéà äMà ,íéñëð øàMî äáBb áBç ìòa :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;íéñëð§¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥©©¤¦§¨§¨¦¦¨¥¨¨
.ïéðéã éza ìò øfçì äMà ìL dkøc ïéàL ,íéñëð øàMîäðùîïa Béöçå ãáò BéöçL éî ¦§¨§¨¦¤¥©§¨¤¦¨§©¥©¨¥¦¦¦¤¤§¤¤§¤§¤

ïéøBç¯:íéøîBà éànL úéa ;ìlä úéa éøác ,ãçà íBé Bîöò úàå ãçà íBé Baø úà ãáBò ¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥¥¦¥¥©©§¦
øLôà éà äçôL àOéì !ízðwz àì Bîöò úàå Baø úà ízðwz¯,ïéøBç ïa Béöç øákL ¦©§¤¤©§¤©§Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨¦¤§¨¤§¨¤§¤¦
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רלו
miwxt dyelyaa cenr `n sc ± iriax wxtoihib

ìåëé åðéà ïéøåç úá.eay zecar cv iptn ,`yil Ðäàøá åäåú àì`l ,ux`d xvei Ð

edez lrÐzayl m` ik .dze` `xa ,zipwix zeidlÐ.dxvi ,aeyii da zeidl

àøîâäð÷.oixeg oa eivg iede Ðäúãôð àì äãôäå`ki` dtexg dgty iabc Ð

dgty divg :(`,`i) zezixk zkqnae ,onwl diect dpi`e diecta dil yixcc

diict mzqe ,oixeg za divgeÐdeyae sqka

.sqkäì ïúð àì äùôåçxnbc ,xhy epiid Ð

.dy`n "dl" "dl"åéöç ïéá åìåë ïéá óñë äî
."dzctp `l dctde"n silick Ðäùà äî

àì äéöçìdlran zyxbzn dy` oi` Ð

oi`vgl.éãò äåù äøéæâ éøáñ ïðáøó`lc Ð

:xaq iaxe .ywidn opitlie dey dxifb opiway

dxifbne ywidn slinl `ki` ikc ,sicr ywid

deyÐ.ywida opitlie dey dxifb opiwayéìåëã
àôéãò äåù äøéæâ àîìòdptenc oeikc Ð

yexclÐ,`xwc diteba diazkc o`nk dil ied

oi`e ,inp dpten e`l ike .`ed `xizi `xw `dc

mc` oi`c ,dl opixnb ipiqnc oeik ,dilr aiydl

envrn dey dxifb ocÐ.ywidn `ticr idi`

óñëá äàöåé äðéà ïëùzyxbzn dpi` jkitl Ð

.oi`vglóñëá äàöåéù äçôùá øîàújkld Ð

xhya `wtp ikÐ.oi`vgl s` `vzäøåú äøáã
'åë.irzyn dxenb dgtya mlerle Ðäð÷ àì

.dy`n "dl" "dl" xnbc Ðàåä øèùáéâéìôã
hwp xhy `zipzn jda `nip :jixt xcd Ð

sqka eli`c ,`wecÐ.dpw lkd ixacàîéð
éúøúá óñåé áøã àúáåéú éåäéúxn`c ,`cg Ð

,cere .biltc `ipz `kde ,dcen iax xhya

ibilt sqkac sqei ax xn`cÐ`wic `ziixae

.dpwc opax ecen sqkacéáøã åçë êòéãåäìÐ

"dl" "dl" xnbnl `ki`c ,xhya elit`c

oi`vgl wetiz `lc ,dy`nÐ.biltêòéãåäì
ïðáøã ïçëyxcnl `ki`c ,sqka elit`c Ð

"dzctp `l dctde"Ð.ibiltìëì ìåëéÐ

`xw ,ixar carl dqx`zpe ,diect dleky

se`ip zngn eznei `lc xn`we ,irzynÐ

."dzctp `l" xnel cenlzìåëé äúãôð àì éà
ìëìaiigin ikd elit`e ,llk dzctp `lc Ð

carl dcgiizpe li`ed dcic d`ia` my`

.dgtya xzeny ,ixaróñëá àìà éì ïéàÐ

.zexigl `wtpc dia opixn`cïéðî øèùáÐ

.zexigl d`veiyóñëá åéöç àìà éì ïéàlke Ð

.elek okyøèùá åìåë åàxhya eivg la` Ð

Ðeivg xxgiy m`y epcnl `l oiicrÐ`di

.oixeg oa eivgøúáì óñåé áøì àîìùá
áúåúéàãediiexzac oigxk lr `pniwe`e Ð

.ibiltéðî àä`wtp ediiexzac xn`c Ð

oi`vglÐ.`id iaxäáøì àìàxhya :xn`c Ð

.dpw lkd ixac sqka la` ,ibiltàùéøÐ

oi`vgl sqka ipzwcÐ.lkd ixacàôéñåÐ

oi`vgl xhya s` ipzwcÐ?opax `le ,`id iax

àéä éáø øîà éùà áø,dlekl dxn` iax Ð

dilr belti` opaxe ,dpw ediiexza dil zi`c

`din `zipzn `de .sqk` `le xhy` `nlra

`ail` dl aiqpe :opiqxb `le .dxn` edi`

.i`pzcäì íé÷åîeivge car eivg zgkync Ð

.lkd ixace ,sqka oixeg oa
ìù
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`de .l`xyil `aqpin `dc zyyeg dpi` `idy enk ,xeqi` aygi `ly dxeaqc ,dxdh

`l"c e`l dia zi` oizpc ,ldw ileqt mdipyc ab lr s` ,xfnnn ith dgtya oizp xeq`c

,iz`w zeycwn ilekc ,"ycw didi `l" jiiy `l xfnnac meyn :mz epiax xne` - "ozgzz

"ycw didi `l"n inp iwtpc dndaae xkfa xeq`c ab lr s`e .oiyecw iqtz `lc xeqi`n

opixy `l - (a,cp oixcdpq) "zezin rax`" wxtae

ixexg ixyc `de .dipin iz`c zeycw `l`

ediieexzac ab lr s` ,dgtya ixiq`e ,ipizpa

x`yn opitli ipizpc :mz epiax xne` - e`l `ki`

,inec`e ixvne ia`ene ipenr oebk ,ldw ileqt

,zecar la` .ldw ixw` `lc ,mixb ldwa exyc

.ediipin opitli `l - edpip oiyecw ipa e`lc

àìhwp `lc `d - dxvi zayl d`xa edez

miiwl leki ded i`c meyn - "eaxe ext"c `xw

ded `l "eaxe ext" zevn meyn ,edc lk zay¤¤

,inp i` .epyxitck dil opitk `kde ,dil opitk

.`id dax devnc `gkenc meyn `xw i`d hwp

iab dl iziin (`,fk) dlibnc `xza wxta oke

,dy` `yile dxez cenll dxez xtq xken

lecb xn xn`c ,dxez cenlz ip`y :xn`wc

."d`xa edez `l" - inp dy` ,'ek dxez cenlz

zayl" hwpc :yxtn ikcxn iaxa wgvi iax axde

ext" la` ,zecar cva s` jiiyc meyn - "dxvi

rnyn oke .zexig cva `l` jiiy `l - "eaxe

,ohw crenc `nw wxtce oiwxtc inlyexia zvw

oerny ,crena miyp oi`yep oi` :opz onz :xn`c

dixt lehia iptn :xne` opgei iax mya `a` xa

,crend cr `yiln oizni `ly :yexit .diaxe

:iq` iax inew oera .melkn iepte dgny onf `edy

on dprnyp :oedl xn` ?crena `yiy edn card

dixtl `l` mlerd `xap `l `lde - lhai :`cd

lk :opgei iax mya `a` xa oerny xn`e .diaxe

`yil el xeq` - diaxe dixt lr deevn `edy

diaxe dixt lr deevn `edy lk :yexit .crena

ext"` la` .car oebk ,"dxvi zayl" meyn -

jiiy inp dgtya df itle .aiigin `l i`ce "eaxe

za divge dgty divga opitk `lc `de ,zay da¤¤

epiid - xwtd bdpn da ebdpc `kid `l` oixeg

mb `ny - "eaxe ext"` `cwtin `lc oeik meyn

.miiwz `l xxgzyzy xg`l

ïéôåëm`e - oixeg oa eze` dyere eax z`

ick `hg" mc`l mixne` ike :xn`z

zayc `nw wxta xn` ikdc ?"jxiag dkfiy

`wecc :xnel yie !xepza zt wiacd iab (`,c)

jenq wiacdy ,rytc meyn ,ikd opixn` mzd

wxta oke .`l - ryt `lc `kd la` .dkiygl

zlai el dzlry odk :xn` (a,bw) oiaexrc `xza

ick zeay ciarwc ,eipiya el dkzeg exag -

"hgyp cinz" yixa oke .dceara exag dkfiy

migqt iaxra dxtk xqegn :xn` (`,hp migqt)

dyrc ,miaxrd oia ly cinz xg` ezxtk `iany

- `nl` .dnlydc dyr igc zxk ea yiy gqtc

df dkfiy ick ,dnlydc dyra ipdk ixar `w

z` etkc oixeg za divge dgty divge .gqta

s` ,xwtd bdpn da ebdpc meyn (a,gl oihib) dax

zxfgn dzidy oeik - miryet mdc ab lr

cere .miqpe`k iaiyg zepfl ozlcyne mdixg`

.ip`y miaxc devncéìåëã`nlrdey dxifb

- `ticr(`,gn migaf) "onewn edfi`" yixa

iax ibilt (a,ak zezixk) "dhigy mc" wxtae

ileklc rnyne ,zelirn wtqa opaxe `aiwr

xwirc meyn ,ip`y `kd .`ticr `yiwd `nlr

.ol `wtp dey dxifbn xhyäî.`yiwd meyn dl opiway - jxtinl `ki`c oeik mewn lkn ,`aeh ilin dpin opitlic ,`id dpten dey dxifbc ab lr s` - 'ek dy`l
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øLôà éà ïéøBç úa¯.ãáò Béöç øákLàìäå ?ìèaé ©¦¦¤§¨¤§¨¤§¤¤¦¨¥©£Ÿ
àì" :øîàpL ,äéáøå äiøôì àlà íìBòä àøáð àìŸ¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨§¦§¨¤¤¡©Ÿ

ì äàøa eäBz,íìBòä ïewéz éðtî àlà !"døöé úáL §¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦§¥¦¨¨
ìò øèL áúBëå ,ïéøBç ïa BúBà äNBòå Baø úà ïéôBk¦¤©§¤¤¦§¥§¨©
.éànL úéa éøáãk úBøBäì ìlä úéa eøæçå .åéîc éöç£¦¨¨§¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©

àøîâ:øîBà éaø ,Bcáò éöç øøçLîä :ïðaø eðz̈©¨©©§©§¥£¦©§©¦¥
ú÷Bìçî :äaø øîà .äð÷ àì :íéøîBà íéîëçå ,äð÷̈¨©£¨¦§¦Ÿ¨¨£©©¨©£¤

¯äLteç Bà äúcôð àì äcôäå" :øáñ éaøc ,øèLa¦§¨§©¦¨©§¨§¥Ÿ¦§¨¨¨¨
"dì ïzð àì¯Blek ïéa óñk äî ,óñëì øèL Léwî Ÿ¦©¨©¦§¨§¤¤©¤¤¥

éøîb ïðaøå ;Béöç ïéa Blek ïéa éîð øèL óà ,Béöç ïéa¥¤§©§¨©¦¥¥¤§§©¨©¨§¦
éîð ãáò óà ,àì déöç äMà äî ,äMàî "dì" "dì"¨¨¥¦¨¨¦¨¤§¨Ÿ©¤¤©¦

óñëa ìáà ;àì Béöç¯dðéàå äéeãt ,äð÷ ìkä éøác ¤§Ÿ£¨§¤¤¦§¥©Ÿ¨¨¨§¥¨
àLé÷ä :øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa àîéì .äéeãt¨¥¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¤¥¨

?àôéãò äåL äøæb :øáñ øîe ,àôéãò¯éleëc ,àì £¦¨¨¨©§¥¨¨¨£¦¨¨§¥
àîìò¯àkéàc ,àëä éðàLå ,àôéãò äåL äøéæb ¨§¨§¥¨¨¨£¦¨§¨¥¨¨§¦¨

øîàz ,óñëa äàöBé dðéà ïkL äMàl äî :Cøôéîì§¦§©©§¦¨¤¥¥¨§¨§¤¤Ÿ©
ú÷Bìçî :øîà óñBé áøå ?óñëa àöBiL ãáòa¯ §¤¤¤¥§¤¤§©¥£©©£¤

"äúcôð àì äcôäå" :øáñ éaøc ,óñëa¯äéeãt §¤¤§©¦¨©§¨§¥Ÿ¦§¨¨§¨
ìk äøBz äøac :éøáñ ïðaøå ,äéeãt dðéàåéða ïBL §¥¨§¨§©¨©¨§¦¦§¨¨¦§§¥

øèLa ìáà ,íãà¯:éáéúéî .äð÷ àì ìkä éøác ¨¨£¨¦§¨¦§¥©ŸŸ¨¨¥¦¥
íéîëçå ,äð÷ :øîBà éaø ,øèLa Bcáò éöç øøçLîä©§©§¥£¦©§¦§¨©¦¥¨¨©£¨¦
.àzáeéz !óñBé áøc àzáeéz ,äð÷ àì :íéøîBà§¦Ÿ¨¨§§¨§©¥§§¨
,éâéìt àì óñëa ìáà ,éâéìôc àeä øèLa (àîéð)¥¨¦§¨¦§¦¦£¨§¤¤¨§¦¦
áø Cì øîà ?ézøúa óñBé áøc àzáeéz éåäéz àîéì¥¨¤¡¥§§¨§©¥§©§¥¨©¨©
éâìtéî à÷c àäå ,óñëa ïécä àeäå øèLa éâéìt :óñBé¥§¦¦¦§¨§©¦§¤¤§¨§¨¦©§¦

øèLa¯.éaøc Bçk EòéãBäì¯ébìtéìå,óñëa ¦§¨§¦£Ÿ§©¦§¦©§¥§¤¤
!ïðaøc ïçk EòéãBäìe¯éãò àøézéäc çkàz .déì ó §¦£Ÿ¨§©¨©Ÿ©§¤¥¨¨¦¥¨

"äcôäå" :òîL¯àì" :øîBì ãeîìz ?ìkì ìBëé §©§¨§¥¨©Ÿ©§©Ÿ
:øîBì ãeîìz ?ìkì ìBëé "äúcôð àì" éà ;"äúcôð¦§¨¨¦Ÿ¦§¨¨¨©Ÿ©§©
óñëa ,äéeãt dðéàå äéeãt ?ãöék àä ,"äcôäå"§¨§¥¨¥©§¨§¥¨§¨§¤¤
ãeîìz ?ïépî øèLa ,óñëa àlà éì ïéàå ;óñk äåLáe§¨¤¤¤§¥¦¤¨§¤¤¦§¨¦©¦©§
,"dì ïzð àì äLteç Bà äúcôð àì äcôäå" :øîBì©§¨§¥Ÿ¦§¨¨¨¨Ÿ¦©¨
ïläl äî ,"úeúéøk øôñ dì áúëå" :øîBà àeä ïläìe§©¨¥§¨©¨¥¤§¦©§©¨
Bà óñëa Béöç àlà éì ïéà ;øèLa ïàk óà ,øèLa¦§¨©¨¦§¨¥¦¤¨¤§§¤¤
äcôäå" :øîBì ãeîìz ?ïépî øèLa Béöç ,øèLa Blek¦§¨¤§¦§¨¦©¦©§©§¨§¥
øèL Léwî ,"dì ïzð àì äLteç Bà äúcôð àìŸ¦§¨¨¨¨Ÿ¦©¨©¦§¨
ïéa éîð øèL óà ,Béöç ïéa Blek ïéa óñk äî ,óñëì§¤¤©¤¤¥¥¤§©§¨©¦¥
àä ,áúBzéàc øúa óñBé áøì àîìLa ;Béöç ïéa Blek¥¤§¦§¨¨§©¥¨©§¦©¨

épî¯àôéñå ìkä éøác àLéø ,äaøì àlà ,àéä éaø ©¦©¦¦¤¨§©¨¥¨¦§¥©Ÿ§¥¨
.éaø àôéñå ,ìkä éøác àLéø ,ïéà :äaø Cì øîà ?éaø©¦¨©¨©¨¦¥¨¦§¥©Ÿ§¥¨©¦
éî :éðú÷c ïéúéðúî àlà .àéä éaø :øîà éLà áø©©¦£©©¦¦¤¨©§¦¦§¨¨¥¦
dì íé÷Bî ,äaøì àîìLa ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL¤¤§¤¤§¤§¤¦¦§¨¨§©¨¦¨

:àðéáø øîà ?ïðaø àìå àéä éaø àîéì ,óñBé áøì àlà ,ìkä éøáãå óñëa§¤¤§¦§¥©Ÿ¤¨§©¥¥¨©¦¦§¨©¨©£©¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc oihib(ycew zay meil)

`yile,ïéøBç úa,l`xyi za epiidcøLôà éàmeyn ,eløákL ©¦¦¤§¨¤§¨
ãáò Béöçy exn`z ,l`xyi zaa `ed xeq`eìèaédiaxe dixtn ¤§¤¤¦¨¥

,ok xnel xyt` i` ,`ypi `ledéøôì àlà íìBòä àøáð àì àìäå©£ŸŸ¦§¨¨¨¤¨§¦§¨
øîàpL ,äiáøå(gi dn diryi)àì'didzy liayaeäBúdnny - §¦§¨¤¤¡©Ÿ

zipwixedàøá`l` ,ux`l `ed jexa yecwdìúáLda didiy - §¨¨¨¤¤
mc` ipa aeyi,'døöé,zecle cinrdle `ypdl yi okleéðtî àlà §¨¨¤¨¦§¥

,ïéøBç ïa BúBà äNBòå Baø úà ïéôBk íìBòä ïewéze`iveny ¦¨¨¦¤©§¤¤¦
,zexigláúBëåoec`l cardøèLaegåéîc éöç ìòaiigzny §¥§¨©£¦¨¨

.el mnlylìlä úéa eøæçåyiy enikqdeéànL úéa éøáãk úBøBäì §¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©
.eivg inc z` card el mlyiy z`f zxenz exxgyl axd zetkle

àøîâ
:car ivg xexgy oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

äð÷ ,øîBà éaø ,Bcáò éöç øøçLîäoa ivg didpe eivg z` card ©§©§¥£¦©§©¦¥¨¨
.oixeg,äð÷ àì ,íéøîBà íéîëçå.lg xexgyd oi`y ©£¨¦§¦Ÿ¨¨

:`ziixaay zwelgnd xe`iaa zerc izy d`ian `xnbdøîà̈©
çî ,äaøú÷Bìdyrp xexgydyk `id minkge iaxéaøc ,øèLa ©¨©£¤¦§¨§©¦

øáñxn`p(k hi `xwie)`ede rxf zakW dW` z` aMWi iM Wi`e' ¨©§¦¦¦§©¤¦¨¦§©¤©§¦
Wi`l ztxgp dgtW,'dì ïzð àì äLôeç Bà äúcôð àì äcôäå ¦§¨¤¡¤¤§¦§¨§¥Ÿ¦§¨¨§¨Ÿ¦©¨

oixeg za divge dgty divg dziid ztxgp dgty dze`y epiide
oeictde ,diect dpi`e diect xnelk ,'dzCtp `l dCtde' xen`k§¨§¥Ÿ¦§¨¨
,xhya xexgy `id 'dyteg'de sqka xexgy `ed aezka xkfend
mzxkfdae ,xhye sqk ,xexgyd ipte` ipy weqta exkfpy `vnpe

eicgiLéwîa xexgy dncne aezkdì øèLxexgyaóñëcenll ©¦§¨§¤¤
,dfn dfäîa xexgyóñklirenïéaz` xxgynyBlekeïéa ©¤¤¥¥

z` xxgyny,Béöç,'dzCtp `l dCtde' xen`kóàa xexgyøèL ¤§§¨§¥Ÿ¦§¨¨©§¨
énðlirenïéaz` xhya xxgyn `ed xy`kBlekeïéa`ed xy`k ©¦¥¥

z` wx ea xxgynïðaøå .Béöç`l ecar ivg xxgyndy exn`y ¤§§©¨¨
,dpwéøîbdey dxifb ecnl -,äMàî 'dì' 'dì'xexgya o`k xn`p ¨§¥¨¨¥¦¨

dy` iyexiba xn`pe ,'Dl oYp `l dWtg F`' dgtye carck mixac) ª§¨Ÿ¦©¨
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,xhya xaic okle ,xizd dnk cr cnlle ,xiznd ly egek z`
.dfa mb xxgyl xyt`y iax ly egek ricedle
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,mixenb xexgye oeicta,'äúcôð àì' øîBì ãeîìz`ly ©§©Ÿ¦§¨¨
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc oihib(ycew zay meil)

`yile,ïéøBç úa,l`xyi za epiidcøLôà éàmeyn ,eløákL ©¦¦¤§¨¤§¨
ãáò Béöçy exn`z ,l`xyi zaa `ed xeq`eìèaédiaxe dixtn ¤§¤¤¦¨¥

,ok xnel xyt` i` ,`ypi `ledéøôì àlà íìBòä àøáð àì àìäå©£ŸŸ¦§¨¨¨¤¨§¦§¨
øîàpL ,äiáøå(gi dn diryi)àì'didzy liayaeäBúdnny - §¦§¨¤¤¡©Ÿ

zipwixedàøá`l` ,ux`l `ed jexa yecwdìúáLda didiy - §¨¨¨¤¤
mc` ipa aeyi,'døöé,zecle cinrdle `ypdl yi okleéðtî àlà §¨¨¤¨¦§¥

,ïéøBç ïa BúBà äNBòå Baø úà ïéôBk íìBòä ïewéze`iveny ¦¨¨¦¤©§¤¤¦
,zexigláúBëåoec`l cardøèLaegåéîc éöç ìòaiigzny §¥§¨©£¦¨¨

.el mnlylìlä úéa eøæçåyiy enikqdeéànL úéa éøáãk úBøBäì §¨§¥¦¥§§¦§¥¥©©
.eivg inc z` card el mlyiy z`f zxenz exxgyl axd zetkle

àøîâ
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øáñxn`p(k hi `xwie)`ede rxf zakW dW` z` aMWi iM Wi`e' ¨©§¦¦¦§©¤¦¨¦§©¤©§¦
Wi`l ztxgp dgtW,'dì ïzð àì äLôeç Bà äúcôð àì äcôäå ¦§¨¤¡¤¤§¦§¨§¥Ÿ¦§¨¨§¨Ÿ¦©¨
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,xhya xexgy `id 'dyteg'de sqka xexgy `ed aezka xkfend
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àì,oi`vgl dlran zyxbzn dy` oi`y ,yxbl ozipénð ãáò óà Ÿ©¤¤©¦
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äàöBédlranóñëahba zyxbzn dpi` mb okle ,cala hba `l` §¨§¤¤
,dzivgnl ozipdãáòa øîàzlw `edyàöBiLmb,óñëajkitle Ÿ©§¤¤¤¥§¤¤

.ezivgn lr el ozipd xhya eivg xxgzyi mby okzi
:zwelgnd xe`iaa zxg` drcú÷Bìçî ,øîà óñBé áøåiax §©¥¨©©£¤

dyrp card ivg xexgyyk `id minkgeøáñ éaøc ,óñëa§¤¤§©¦¨©
xn`py meyn liren xexgydy'äúcôð àì äcôäå'`idy epiide §¨§¥Ÿ¦§¨¨

äéeãt dðéàå äéeãt,oixeg za divge dgty divg `l` ,ixnbl §¨§¥¨§¨
.car ivg xxgyl ozip sqkay epcnle ,sqka `ed oeicteïðaøå§©¨¨

éøáñy meyn weqtdn cenll oi`yìk äøBz äøacíãà éða ïBL ¨§¥¦§¨¨¦§§¥¨¨
.dxxgzyp `le dzctp `ly xnel dpeekzde ,mdixac miltekd

ìáàdyrp xexgydykäð÷ àì ìkä éøác ,øèLameyn ,eivg z` £¨¦§¨¦§¥©ŸŸ¨¨
xen`ke ,divgl zyxbzn dpi`y dy`n dey dxifb micnely

.dlrnl

:`ziixan sqei ax lr dywn `xnbdBcáò éöç øøçLîä ,éáéúéî¥¦¥©§©§¥£¦©§
äð÷ ,øîBà éaø ,øèLa,eivg xxgzype cardàì ,íéøîBà íéîëçå ¦§¨©¦¥¨¨©£¨¦§¦Ÿ

äð÷.llke llk xxgeyn epi`eóñBé áøc àzáeézef oi` m`d - ¨¨§§¨§©¥
.xhya ewlgp `ly xn`y sqei ax ixac cbp zgvp daeyz

,zxne` `xnbdàzáeéz.eixacl dkxite daeyz ef ok` - §§¨
:sqei ax ixaca oecl dtiqen `xnbd(àîéð)wiicpe xn`p `ny - ¥¨

y ,xhy wx dxikfdy `ziixaaéâéìôc àeä øèLamd ea wx - ¦§¨¦§¦¥
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éâéìtdzrne ,car ivg ea xxgyl xyt` lkd zrcle ewlgp `l - §¦¥
ézøúa óñBé áøc àzáeéz éåäéz àîéìax lr dywy xn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§©¥§©§¥

car xexgy liren oi` xhyay xn`y calny ,mizya sqei
m` ewlgpy xn` mb ,dfa ewlgpy xn`p `ziixaae lkd ixacl
zrcly wiiecn `ziixaa eli`e sqka car ivg xxgyl xyt`

.car ivg ea xxgyl xyt` lkd
,`xnbd dgecóñBé áø Cì øîàz` ayiile xnel sqei ax leki - ¨©¨©¥

`ziixaay ,dipyd dl`ydéâéìtdyrp xexgydyk ewlgp - §¦¥
àeäå øèLaïécädyrp `ed xy`k md miwlegyà÷c àäå ,óñëa ¦§¨§©¦§¤¤§¨§¨

éâìôéîewlgpy wx `ziixaa xn`py dne -,øèLadf ixdEòéãBäì ¦§§¥¦§¨§¦£
éaøc Bçkxxgyl xyt`y xaeq `ed xhya xexgya s`y Ÿ§©¦

iyexibn dey dxifbn z`f xeq`l cenll mewn didy s` ,dvgnl
.xen`k dy`

,ddnz `xnbdéâìôéìåxexgya `ziixaa ewlgiy -óñëa §¦§§¥§¤¤
ïðaøc ïçk EòéãBäìes` ,car ivg xxgyl xyt` i` sqka elit`y §¦£Ÿ¨§©¨¨

ote`a xxgyl xyt`y 'dzCtp `l dCtde'n cenll mewn didy§¨§¥Ÿ¦§¨¨
,zayiin `xnbd .dféãò àøézéäc çkdéì ózepyl `pzl sicr - Ÿ©§¤¥¨¨¦¥

,xhya xaic okle ,xizd dnk cr cnlle ,xiznd ly egek z`
.dfa mb xxgyl xyt`y iax ly egek ricedle

:dax ixac lr dywn `xnbd,òîL àzdgtya xn`p,'äcôäå' ¨§©§¨§¥
,dxxgzype dzctpyìBëédzctpy dpeekdy xnel dz`,ìkì ¨©Ÿ

,mixenb xexgye oeicta,'äúcôð àì' øîBì ãeîìz`ly ©§©Ÿ¦§¨¨
,dxxgzypìBëé 'äúcôð àì' éàdzctp `ly xnel dz`,ìkì ¦Ÿ¦§¨¨¨©Ÿ

,llk zxxgeyn dpi`y epiidc,'äcôäå' øîBì ãeîìzdzctpy ©§©§¨§¥
,dxxgzypeãöék àä`idy dpeekd `l` ,weqtd yxtziäéeãt ¨¥©§¨

,äéeãt dðéàå.dlek dxxgzyp `le divg xxgzypy epiidc §¥¨§¨
dvgnl xxgyl xyt`y df weqtn epcnle,óñk äåLáe óñëa§¤¤§¨¤¤¤

.aezka xkfend oeictd `edyéì ïéàådivgy weqtdn cenll §¥¦
dctp,óñëa àlàla`ïépî øèLa,dvgnl xexgy lirenyãeîìz ¤¨§¤¤¦§¨¦©¦©§

ïläìe ,'dì ïzð àì äLôeç Bà äúcôð àì äcôäå' øîBìiyexiba ©§¨§¥Ÿ¦§¨¨§¨Ÿ¦©¨§©¨
dy`,'úeúéøk øôñ dì áúëå' øîBà àeä'dl' dey dxifb micnele ¥§¨©¨¥¤§¦
,'dl'ïläì äîxaecn dy` iyexiba,øèLa,hba epiidcïàk óà ©§©¨¦§¨©¨

xaecn dyteg dl ozip `ly dgtya,øèLaaezkd xne`e ¦§¨
.xhya dxxgzyp `l ef dgtyyéì ïéàaezkdn izcnl `ly - ¥¦

àlàxxgyl xyt`yBéöçcar ly,óñëa,elek z` oky lkeBà ¤¨¤§§¤¤
z` xxgyl,øèLa Blekmb xxgyl xyt`y la`,ïépî øèLa Béöç ¦§¨¤§¦§¨¦©¦

Léwî ,'dì ïzð àì äLôeç Bà äúcôð àì äcôäå' øîBì ãeîìz©§©§¨§¥Ÿ¦§¨¨§¨Ÿ¦©¨©¦
a xexgy dncne aezkdì øèLa xexgyäî ,óñëa xexgyóñk §¨§¤¤©¤¤

lirenïéaxxgynykBlekeïéawx xxgynyBéöçóà ,xexgy ¥¥¤§©
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אגרות קודשרלח

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד טבת הוא יום ההילולא של רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך,

א( איך להתנהג בכדי להשפיע על תלמיד ישיבה להמשיך בלימודו בישיבה.

מובן ע"י הסברה אשר תורתנו היא תורת חיים גם כפשוטה, חיים בעולם הזה, ומובן הדבר 

שהרי נתנה מבורא העולם בכלל ובורא האדם ביחוד, אשר רק הוא ית' יכול לדעת מהו הטוב באמת 

הציווים  ואחד  בתורתנו,  מפורטות  הוראות  אותנו  הודיע  והבורא  זה,  בעולם  הנמצא  האדם  בשביל 

העיקרים בה הוא לימוד התורה, וחשיבות נוספת ללימודה בימים המשמשים יסוד והכנה לדרך האדם 

כשיצא לחוץ מד' אמות של ביתו של בית הכנסת ושל בית המדרש, וכמה דברי התעוררות והסברה בזה 

נמצאים בספרים בכלל ובספרי החסידות ביחוד.

ב( איך לגרש המחשבות זרות המבלבלות בעת התפלה והלימוד.

אחת העצות לזה היא ללמוד מתוך הספר ואפילו בעת שעובר במחשבתו על הסוגיא והעיון 

יהי' הספר פתוח לפניו באותו הענין בו ואודותו מתבונן, וכשירגיש שהמחשבה מתחילה לשוטט הצדה, 

יביט בפנים הספר, ואותיות אוחזות מסבירות ומאירות.

ג( ענין החלומות המבלבלים.

ידוע ומרומז גם במאמרי רז"ל, אין אדם רואה אלא מהרהורי לבו, אשר החלומות הם תולדות 

וכיון  המסובב,  מתמעט  ממילא  בדרך  הסיבה  וכשממעטים  היום,  במשך  אשר  וכו'  בטלה  המחשבה 

שעוד סיבות לחלומות )עיין תניא פרק כ"ט וש"נ( יש להיות זהיר בק"ש שעל המטה, שיהי' גופו טהור 

יהי' זהיר בטבילת עזרא, והמזוזה בפתח חדרו כשרה.

ד( חיזוק בעניני אמונה ובטחון וכו', ילמוד חסידות בשופי ויתוסף בכל הנ"ל.
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התורה ככל האפשרי על ידי הוספה בלימוד עצמו ועל ידי השפעה בסביבתו שיתפשט לימוד זה גם שם, 
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ומחליטים ביום זה להוסיף בלימוד התורה ובהידור בקיום מצותי'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

פשוט  כשחותם המזכיר,  גם  אבל  על החתום,  בא  הנני  הכלל  מן  יוצא  ובתור  כבקשתו  ב.  נ. 

אשר מקודם לזה קורא אני כל המכתבים המתקבלים על שמי, ומקריא המענה על כל אלו המכתבים 

החתומים בשמי וקודם ששולחים אותם נקרא המענה על ידי, ולפלא החשד המוזר שאין כן הסדר והרי 

לא נחשדו בני ישראל על ענינים כחשד האמור.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æìBça ìç äéä íà äçðîa íétà úìéôð Ba íéøîBà ïéàL íBé úaMa ìç íà42Lãç Làøå äkðç ïBâk ¦¨©©¨¤¥§¦§¦©©©¦§¦§¨¦¨¨¨§§£ª¨§ŸŸ¤
ö"åö øîBì ïébäBð ïéà[biíb ìBça éøäL äçðîa ö"åö øîBì ïébäBð ïéà øçîì Lãç Làø íà ïëå äçðîa ¥©¦©§¦§¨§¥¦ŸŸ¤§¨¨¥©¦©§¦§¨¤©¥§©

äçðîa Lãç Làø áøòa íétà úìéôð øîBì ïébäBð ïéà ïk44: ¥¥©¦©§¦©©©¦§¤¤ŸŸ¤§¦§¨
ז  סעיף בשבת מנחה תפלת דין רצב, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

3

dkld ixe`ia
ö"åö [âé צדקתך וצדקתך; צדקתך; הפסוקים: שלושת של ר"ת -34.

zetqede mipeiv
רפד 42) סי' לעיל גם וראה לשבת). (מנחה בסידור וכ"ה

הרחמים, אב לומר נוהגים שחרית): תפילת (לענין סי"ד
וכן  אותו... אומרים אין צו"צ בו אומרים שאין יום ובכל

מילה. או חתונה כשיש
מכלֿמקום  צדקתך, אומרים אין חתן שכשיש אף
שש"כ  (ראה צדקתך אומרים האבל בבית כשמתפללים

סט"ז). פס"ה
כפי 43) צדק' 'צדקתך שהוא - צ"צ נדפס דפוסים בכמה

שהפסוק  שוע"ר) כתב פיו (על אשכנז בסידורי הנוסח

צדק'. 'צדקתך הוא הראשון
Á"Òעד"ז44) ËÎ˙ 'ÈÒ· חדש שבכל אלו במדינות נוהגין :

בשבת. שבמנחה צו"צ ולא ... תחנון אומרים אין ניסן
˜Ï‡ו  ÔÓÈÒ ÛÂÒ· ברית לאחר תחנון אמירת (לענין הובא

שם  מתפלל הברית שבעל אע"פ ... הכנסת בבית מילה):
אלא  הסעודה עושין אין אפילו צדק צדקתך אומרים בשבת

תחנון). יאמר לא עצמו הברית שבעל (אלא בלילה
השנה  בראש צדקתך אמירת לענין ס"א תקצח סי' וראה
בשבת. שחל יוהכ"פ לענין ס"ד תרכב ובסי' בשבת. שחל

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

„Î אם ככרמלית אינם כרמלית כלפי שבכתלים (חורים
ד'הם על ד' בהם יש כן אם אלא טפחים מג' למעלה

הרבים): רשות בחורי שנתבאר כמו מעשרה למטה והם

‰Î רשות ומקולי היחיד רשות מקולי בה הקילו כרמלית
מד' בפחות כרמלית שאין היחיד רשות מקולי הרבים
מעשרה  למעלה כרמלית שאין הרבים רשות ומקולי ד' על
כמו  מסויים שאינו דבר לענין הוא פטור מקום אלא
עמוד  ראש כגון מסויים דבר אבל הרבים ברשות שנתבאר
ואם  הוא היחיד רשות ד' על ד' בו יש אם  בכרמלית העומד
מקום  אלא כרמלית אינו מעשרה למטה אף ד' על ד' בו אין

פטור.

הרבים  ברשות אלא בכרמלית פטור מקום שאין אומרים ויש
דהיינו  וניעור מינו את מין מצא אומרים אנו בכרמלית אבל
ג"כ  שהיא מינו שהיא הכרמלית את מצא פטור המקום
עמו  מינולהצטרף ע"י ונתחזק וניעור התורה מן פטור מקום
חולק  שאינו ד' על ד' בו שאין דבר כל ולכן כמוהו ולהיות
הוא  אם כמוה ונעשה הכרמלית אצל הוא בטל לעצמו רשות
פטור  מקום מעשרה למעלה הוא אם אבל מעשרה למטה
העומד  בור אבל מעשרה למעלה תופסת כרמלית שאין הוא

כן  אם אלא כרמלית הוא אמה מאה עמוק אפילו בכרמלית
מקום  ואין התהום עד תופסת שהכרמלית ד' על ד' בו יש

עיקר. וכן שם נוהג פטור

מה  כל אלא היחיד ברשות פטור מקום אין הכל ולדברי
היחיד: רשות הוא היחיד ברשות שיש

ÂÎ של טפחים העשרה אלו מודדים ונחלים בימים
שהמים  לפי הקרקע מן ולא המים פני מעל כרמלית
על  למעלה טפחים וי' המים כל ולכן עצמה כארץ נחשבים

פטור: מקום הוא מעשרה למעלה כרמלית הם המים פני

ÊÎ הרבים שברשות גבוה מקום כל פטור מקום איזהו
עד  ולמעלה משלשה גבוה והוא ד' על ד' בו שאין
משלשה  ועמוק רוחב טפחים ד' בו שאין חריץ או לרקיע
מחיצות  וכן אמה אלף ארוך הוא אפילו התהום ועד
הרי  ד' על ד' ביניהם ואין לרקיע ועד משלשה הגבוהות
בכרמלית  אבל הרבים ברשות הם אם פטור מקום ביניהם
שכן  וכל טפחים מי' למעלה אלא כלל פטור מקום שם אין

שנתבאר: כמו היחיד ברשות

לשבת: רשויות ארבע דין שמה סימן ב חלק
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על  למעלה טפחים וי' המים כל ולכן עצמה כארץ נחשבים

פטור: מקום הוא מעשרה למעלה כרמלית הם המים פני

ÊÎ הרבים שברשות גבוה מקום כל פטור מקום איזהו
עד  ולמעלה משלשה גבוה והוא ד' על ד' בו שאין
משלשה  ועמוק רוחב טפחים ד' בו שאין חריץ או לרקיע
מחיצות  וכן אמה אלף ארוך הוא אפילו התהום ועד
הרי  ד' על ד' ביניהם ואין לרקיע ועד משלשה הגבוהות
בכרמלית  אבל הרבים ברשות הם אם פטור מקום ביניהם
שכן  וכל טפחים מי' למעלה אלא כלל פטור מקום שם אין

שנתבאר: כמו היחיד ברשות

לשבת: רשויות ארבע דין שמה סימן ב חלק
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מרשות ‡ ברגליו חפץ כשמוציא אלא חייב אינו התורה מן
או  היחיד לרשות הרבים מרשות מכניסו או היחיד
או  הרבים לרשות מושיטו או וזורקו היחיד ברשות שעומד
והושטה  והזריקה וההכנסה ההוצאה אסרו וחכמים להפך
לכרמלית  מהן או היחיד לרשות או הרבים לרשות מכרמלית
היחיד  לרשות ממנו ולהכניס להוציא מותר פטור מקום אבל

ולהושיט. לזרוק וכן לתוכו ומהן הרבים ולרשות

המכניס  או הרבים לרשות היחיד מרשות המוציא אבל
מחנות  המוציא כגון פטור מקום דרך לרה"י הרבים מרשות
החפץ  נח שלא כיון חייב להיפך או אסטוונית דרך לרה"ר
הניח  והרי פטור במקום ברגליו שהולך ואע"פ פטור במקום
עמד  כן אם אלא הנחה חשובה זו אין פסיעה בכל שם רגליו
זו  עמידה הרי משאו לתקן שם עמד אם אבל לפוש שם
לומר  צריך ואין הנחה חשובה ואינה הילוכו צורך
להפך  או הרבים לרשות היחיד מרשות זורק או שהמושיט

חייב: שהוא פטור מקום דרך

או · היחיד מרשות חפץ ונוטל פטור במקום העומד וכן
או  הרבים ברשות ונותנו היחיד ברשות שעומד מי מיד
כלל  ידו נחה ולא להפך או הרבים ברשות העומד ביד
ידו  נחה אם אבל חייב שם דרך כשהוליכה פטור במקום

פטור. קצת שם

כגון  שנים ע"י אפילו סופרים מדברי כן לעשות אסור אבל
במקום  ומניחו חפץ משם ונוטל היחיד ברשות עומד שאחד
באיסורי  שמזלזל מפני נוטלו הרבים ברשות והעומד פטור
הרבים  לרשות היחיד מרשות הוצאה לכתחלה לגרום שבת
לרשות  היחיד מרשות להוציא יבואו שמא וגזרה להפך או

בינתיים: פטור במקום הנחה בלא להפך או הרבים

רשות ‚ שהן תורה של ברשויות אמורים דברים במה
דבריהם  של ברשויות אבל גמורה הרבים ורשות היחיד
מותר  עירבו שלא חצרות ב' בין העומד פטור מקום כגון
במקום  וכן זו בחצר ולהניח זו מחצר וליטול עליו לעמוד
בסימן  שיתבאר ע"ד לכרמלית היחיד רשות שבין פטור
איסור  אין תורה של ברשויות שאף (שכיון [שנ"ה] (שנ"ו)
גזירה  היא דבריהם של ברשויות א"כ גזרה משום אלא בזה

לגזירה).

שיתבאר  מטעם דבריהם של ברשויות אפילו אוסרים ויש
כדבריהם: להחמיר ויש [שנ"ב] (שנ"ג) בסי'

כמו „ הנחה שם ונעשית פטור במקום כשעומד זה (וכל
במקום  חפץ ומניח היחיד ברשות עומד אם וכן שנתבאר
שאינה  לחצר או לכרמלית משם ועוקרו וחוזר פטור
הנחה  בלי פטור מקום דרך זורק או מושיט אם אבל מעורבת
של  ברשויות בזה כיוצא שהרי אסור הכל לדברי בינתיים
מדבריהם  אסור דבריהם של ברשויות לכן חטאת חייב תורה
לסמוך  ואין בזה גם שמתיר מי ויש לגזרה) גזרה כאן ואין

שנ"ג. בסי' כמ"ש דבריו על

פטור  למקום היחיד מרשות להוציא אסור הכל ולדברי
חצר  או כרמלית כגון דבריהם של רשויות דרך אפילו
שאסרו  וכמו בינתיים הנחה בלי אפילו מעורבת שאינה

בסי' כמ"ש כרמלית דרך היחיד לרשות היחיד מרשות
היחיד  רשות דרך לכרמלית מכרמלית הדין שמ"זוהוא
מותר  פטור מקום דרך לכרמלית מכרמלית אבל שם כמ"ש

אמות: ד' תוך

ברשות ‰ אמות ד' חפץ שהמעביר מסיני למשה הלכה
בכרמלית  אמות ד' להעביר אסרו וחכמים חייב הרבים
ארוך  הוא אפילו בכולו בו להעביר מותר פטור מקום אבל
תוך  אחרת לכרמלית זו מכרמלית לטלטל ומותר אמה אלף
הכרמליות: משאר בהן וכיוצא לבקעה מים כגון אמות ד'

Â אלא התורה מן גמורה היחיד רשות שהוא מקום אפילו
שאסרו  כמו אמות ד' תוך אלא בו לטלטל אסרו שחכמים
הוקף  שלא סאתים מבית יותר קרפף כגון גמורה בכרמלית
רשות  הוא התורה שמן שנ"ח בסי' שיתבאר ע"ד לדירה
לו  שיש כיון מילין כמה ורחב ארוך אפילו גמורה היחיד
הרבים  לרשות מתוכו והזורק דיורין שמחוסר אלא מחיצות
ד' תוך גמורה לכרמלית ממנו לטלטל מותר אעפ "כ חייב
שגזרו  כמו כאן גזרו ולא לפניו העוברת לבקעה כגון אמות
כאן  שחששו לפי לכרמלית היחיד רשות משאר טלטול  על
אין  שהוא לומר יטעו לכרמלית ממנו לטלטל אסור יהיה אם

הטלט  להתיר ויבואו כלל כרמלית דין מד'לו יותר בתוכו ול
אמות:

Ê מלאיסור בתוכו הטלטול לאיסור יותר חששו ולמה
בתוכו  שהטלטול לפי גמורה לכרמלית ממנו הטלטול
זה  בטלו ולכן גמורה לכרמלית ממנו מהטלטול יותר מצוי

אמרו: והם אמרו שהם זה מפני

Á לפתוח גינה שלפני מכרמלית מפתח ליקח מותר ולכן
ממנה  וליטלו ולחזור בתוכה להטמינו או הגינה ולנעול
גמורה  היחיד רשות היא שהגינה אע"פ בחוץ עומד כשהוא
על  יתירה היא אם מד"ס ככרמלית שהיא אלא התורה מן

סאתים. בית

רשות  שהיא אסקופה ביניהן מפסקת תהא שלא ובלבד
אינה  אפילו או ד' ורחבה עשרה גבוהה שהיא כגון היחיד
ד' הרחבות הצדדים מן מחיצות לה שיש אלא כלל גבוהה
ד' בהן יש אם ומכאן מכאן הפתח מזוזות דהיינו טפחים
תקרה  תורת שיש ד' הרחב מלמעלה משקוף עליה יש וגם
בסי' שיתבאר וכמו וסותם יורד תקרה פי בו ואומרים עליו
האסקופה  לפני מחיצה היתה כאלו זה והרי ושס"ה שס"א
עליה  דרך לטלטל ואסור היחיד רשות נעשית כן ידי ועל

היחיד: רשות דרך לכרמלית מכרמלית שמטלטל מפני

Ë תקרה פי ע"י היחיד רשות שנעשית זו אסקופה ואם
שמותר  גמורה היחיד רשות לפני הוא וסותם יורד
לטלטל  מותר היה הדין מן וחצר בית כגון בתוכה לטלטל
היחיד  מרשות מטלטל שהרי להפך או לפנים מהאסקופה
בקיאים  הכל שאין משום לאסור שיש אלא היחיד לרשות
אין  ד' בו שכשאין ד' המשקוף ברוחב יש אם לדקדק
דין  זו לאסקופה יש והרי וסותם יורד תקרה פי בו אומרים
ואין  ד' רחבה שאינה ואע"פ עשרה גבוה אינה אם כרמלית
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כרמלית  הן שלנו הרבים רשות כל הרי מד' בפחות כרמלית
אין  אפילו בה שיש דבר כל אלא בכרמלית פטור מקום ואין
שנתבאר  כמו כמוה ונעשה אצלה בטל הוא ד' על ד' בו
ולא  אצלה בטלה זו אסקופה ואף עיקר שכן שמ"ה בסי'
ביניהן  מפסקת דלת ויש הואיל שבפנים היחיד רשות אצל
כלחוץ  אלא כלפנים האסקופה אין פתוח שהפתח בזמן ואף

ולינעל: לחזור עשוי והוא הואיל

È שלא לכרמלית פתוח שפתחו בבית ליזהר יש ולכן
ולא  הדלת שקיפת מקום עד רק ולחוץ הבית מן לטלטל
ד' רוחב במשקוף יהיה לא שמא כי משהו אפילו יותר
לטלטל  אין ואעפ"כ כרמלית הוא ואילך הדלת ומשקיפת
יהיה  שמא כי מבחוץ הדלת שקיפת מקום עד מהכרמלית
אף  היחיד רשות הוא האסקופה רוחב כל ואז ד' במשקוף
משקיפת  שהאסקופה למד נמצאת ואילך הדלת משקיפת
רשות  חומר מספק עליה מטילין חוץ כלפי ואילך  דלת

כרמלית. וחומר היחיד

מי' אבל הארץ מן טפחים י' גובה עד שעליה בחלל (וכן
שמ"ה): סי' (כמ"ש בכרמלית) אף פטור מקום הוא ולמעלה

‡È שאין מחמת שם הטלטול שאסור מקומות באותן ולכן
שם  ואין הרחוב לצד הוא הכנסת בית ופתח עירוב שם
לשמש  להזהיר יש המפתח מביא והנכרי הפתח לפני חדר
שעל  המשקוף תחת עמו שיהיה עד מידו המפתח יקח שלא
ויטלטל  היחיד רשות הוא המשקוף תחת שמא כי הפתח
יקח  כן על היחיד לרשות הכנסת בית שלפני מכרמלית
ולא  המנעול יפתח כך אחר המשקוף תחת ממנו המפתח
הפתח  יפתח כך ואחר תחלה המפתח שיסיר עד הפתח יפתח
המפתח  מכניס ונמצא כרמלית הוא המשקוף תחת שמא כי
המפתח  עם לפנים הפתח בפתיחת היחיד לרשות מכרמלית
המזוזה  בין יטמינהו או להנכרי ויתננו תחלה יסירנו כן על

הדלת. שקיפת לפני לאסקופה המזוזה בין או להמשקוף

אין  בו לפותחה שבדלת לחור המפתח שמכניס במה אבל
אינו  זה חור כי היחיד לרשות מכרמלית מכניס משום בזה
מבחוץ  אלא מבפנים בו להשתמש אפשר ואי הואיל כלפנים

הוא. פטור מקום ד' על ד' בו שאין וכיון

טפחים  מי' למעלה גבוהה שהיא האדם שיד (ולהאומרים
יכול  שמ"ז בסי' שיתבאר כמו פטור מקום הוא הארץ מן
שהוא  בעוד הנכרי מיד המפתח וליקח האסקופה על לעמוד
צריך  אין ואח"כ מעשרה גבוהה היא הנכרי יד אם בכרמלית
הוא  זה חור אם יפתחנה טרם שבדלת מחורו המפתח להסיר
הוא  הכל מפתח העברת שכל כיון מהארץ מעשרה למעלה

מעשרה. למעלה דרך

עמו  להוציא אסור וסוגרו הכנסת מבית כשיוצא אבל
המשקוף  שתחת חלל לתוך מעשרה מעלה דרך המפתח

בחו  שם בידו ולהטמינו קצת שנחה כיון מי' למעלה שהוא ר
מעשרה  למעלה שמוציא מה מועיל אינו עצמו שלגבי לפי

שם). כמ"ש

בית  פתח לפני קטן חדר איזה לעשות קהל לאותו וראוי
כלל: חשש יהיה לא ושוב הכנסת

·È הצדדים מן מחיצות לו שיש משקוף בתחת זה וכל
היא  אפילו הצדדים מן מחיצות לה שאין תקרה אבל
כמ"ש  וסותם יורד תקרה פי בה אומרים אין הרבה רחבה
כרשות  לגמרי דינו שתחתיה החלל ולכן שס"א בסי'
הרבים  רשות ואם כרמלית כרמלית (אם לפניו המהלכת
ברשות  כלל שתחתיה בחלל להסתפק ואין הרבים) רשות

היחיד.

שלנו  בגגין שנכשלים לרבים מאד להזהיר צריך ולכן
וזהו  מהבתים תחתיהן שמטלטלים הבתים לפני הבולטים
לה  אין זו לבליטה שהרי בישראל כן יעשה לא גמור איסור
והגג  הבית כנגד תחובים שעמודים שאף כהלכתן מחיצות
כמו  כמחיצה שהיא הפתח צורת זה והרי עליהם נתון
מחיצה  שם אין הצדדים מן מקום מכל שס"ב בסי' שיתבאר
וקנה  מזה מקצה הבית כותל אצל אחד קנה יעמיד ולכן כלל
ויהיה  שבקצוות העמודים כנגד מכוונים מזה מקצה אחד
הפתח  צורת משום נדון זה מצד שכנגדו העמוד עם הקנה
וכותל  צדדים הג' מכל הפתח צורת ויהיה השני בצד וכן

רביעית. מחיצה הוא הבית

אומרים  וברביעית מחיצות ג' אלא צריך אין הדין שמן ואף
מקום  מכל שס"א בסי' שיתבאר כמו וסותם יורד תקרה פי
איזה  צריך ברביעית שגם האומר לדברי ולחוש להחמיר טוב

תיקון.

אחד  קנה להעמיד די זה אצל זה עומדים רבים בתים ואם
הבית  בקצה אחד וקנה מזה מקצה העומד הבית בקצה

הבתים. כל יחד ויערבו מזה מקצה העומד

הטלטול  להתיר מועלת הפתח צורת שאין שאומר מי ויש
על  מרובה שבה והפרוץ הואיל הבתים שלפני זו בבליטה
בסי' שיתבאר כמו הראשונה כסברא העיקר אבל העומד

שס"ב:

‚È עד עמוד כמין הכותל קצה מן בולטים גיפופים אם
כמו  כלל קנה צריך אין לארץ סמוך משלשה פחות

שס"ג: בסי' שיתבאר

התורה: מן עירובין דיני שמו סימן ב חלק
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כרמלית  הן שלנו הרבים רשות כל הרי מד' בפחות כרמלית
אין  אפילו בה שיש דבר כל אלא בכרמלית פטור מקום ואין
שנתבאר  כמו כמוה ונעשה אצלה בטל הוא ד' על ד' בו
ולא  אצלה בטלה זו אסקופה ואף עיקר שכן שמ"ה בסי'
ביניהן  מפסקת דלת ויש הואיל שבפנים היחיד רשות אצל
כלחוץ  אלא כלפנים האסקופה אין פתוח שהפתח בזמן ואף

ולינעל: לחזור עשוי והוא הואיל

È שלא לכרמלית פתוח שפתחו בבית ליזהר יש ולכן
ולא  הדלת שקיפת מקום עד רק ולחוץ הבית מן לטלטל
ד' רוחב במשקוף יהיה לא שמא כי משהו אפילו יותר
לטלטל  אין ואעפ"כ כרמלית הוא ואילך הדלת ומשקיפת
יהיה  שמא כי מבחוץ הדלת שקיפת מקום עד מהכרמלית
אף  היחיד רשות הוא האסקופה רוחב כל ואז ד' במשקוף
משקיפת  שהאסקופה למד נמצאת ואילך הדלת משקיפת
רשות  חומר מספק עליה מטילין חוץ כלפי ואילך  דלת

כרמלית. וחומר היחיד

מי' אבל הארץ מן טפחים י' גובה עד שעליה בחלל (וכן
שמ"ה): סי' (כמ"ש בכרמלית) אף פטור מקום הוא ולמעלה

‡È שאין מחמת שם הטלטול שאסור מקומות באותן ולכן
שם  ואין הרחוב לצד הוא הכנסת בית ופתח עירוב שם
לשמש  להזהיר יש המפתח מביא והנכרי הפתח לפני חדר
שעל  המשקוף תחת עמו שיהיה עד מידו המפתח יקח שלא
ויטלטל  היחיד רשות הוא המשקוף תחת שמא כי הפתח
יקח  כן על היחיד לרשות הכנסת בית שלפני מכרמלית
ולא  המנעול יפתח כך אחר המשקוף תחת ממנו המפתח
הפתח  יפתח כך ואחר תחלה המפתח שיסיר עד הפתח יפתח
המפתח  מכניס ונמצא כרמלית הוא המשקוף תחת שמא כי
המפתח  עם לפנים הפתח בפתיחת היחיד לרשות מכרמלית
המזוזה  בין יטמינהו או להנכרי ויתננו תחלה יסירנו כן על

הדלת. שקיפת לפני לאסקופה המזוזה בין או להמשקוף

אין  בו לפותחה שבדלת לחור המפתח שמכניס במה אבל
אינו  זה חור כי היחיד לרשות מכרמלית מכניס משום בזה
מבחוץ  אלא מבפנים בו להשתמש אפשר ואי הואיל כלפנים

הוא. פטור מקום ד' על ד' בו שאין וכיון

טפחים  מי' למעלה גבוהה שהיא האדם שיד (ולהאומרים
יכול  שמ"ז בסי' שיתבאר כמו פטור מקום הוא הארץ מן
שהוא  בעוד הנכרי מיד המפתח וליקח האסקופה על לעמוד
צריך  אין ואח"כ מעשרה גבוהה היא הנכרי יד אם בכרמלית
הוא  זה חור אם יפתחנה טרם שבדלת מחורו המפתח להסיר
הוא  הכל מפתח העברת שכל כיון מהארץ מעשרה למעלה

מעשרה. למעלה דרך

עמו  להוציא אסור וסוגרו הכנסת מבית כשיוצא אבל
המשקוף  שתחת חלל לתוך מעשרה מעלה דרך המפתח

בחו  שם בידו ולהטמינו קצת שנחה כיון מי' למעלה שהוא ר
מעשרה  למעלה שמוציא מה מועיל אינו עצמו שלגבי לפי

שם). כמ"ש

בית  פתח לפני קטן חדר איזה לעשות קהל לאותו וראוי
כלל: חשש יהיה לא ושוב הכנסת

·È הצדדים מן מחיצות לו שיש משקוף בתחת זה וכל
היא  אפילו הצדדים מן מחיצות לה שאין תקרה אבל
כמ"ש  וסותם יורד תקרה פי בה אומרים אין הרבה רחבה
כרשות  לגמרי דינו שתחתיה החלל ולכן שס"א בסי'
הרבים  רשות ואם כרמלית כרמלית (אם לפניו המהלכת
ברשות  כלל שתחתיה בחלל להסתפק ואין הרבים) רשות

היחיד.

שלנו  בגגין שנכשלים לרבים מאד להזהיר צריך ולכן
וזהו  מהבתים תחתיהן שמטלטלים הבתים לפני הבולטים
לה  אין זו לבליטה שהרי בישראל כן יעשה לא גמור איסור
והגג  הבית כנגד תחובים שעמודים שאף כהלכתן מחיצות
כמו  כמחיצה שהיא הפתח צורת זה והרי עליהם נתון
מחיצה  שם אין הצדדים מן מקום מכל שס"ב בסי' שיתבאר
וקנה  מזה מקצה הבית כותל אצל אחד קנה יעמיד ולכן כלל
ויהיה  שבקצוות העמודים כנגד מכוונים מזה מקצה אחד
הפתח  צורת משום נדון זה מצד שכנגדו העמוד עם הקנה
וכותל  צדדים הג' מכל הפתח צורת ויהיה השני בצד וכן

רביעית. מחיצה הוא הבית

אומרים  וברביעית מחיצות ג' אלא צריך אין הדין שמן ואף
מקום  מכל שס"א בסי' שיתבאר כמו וסותם יורד תקרה פי
איזה  צריך ברביעית שגם האומר לדברי ולחוש להחמיר טוב

תיקון.

אחד  קנה להעמיד די זה אצל זה עומדים רבים בתים ואם
הבית  בקצה אחד וקנה מזה מקצה העומד הבית בקצה

הבתים. כל יחד ויערבו מזה מקצה העומד

הטלטול  להתיר מועלת הפתח צורת שאין שאומר מי ויש
על  מרובה שבה והפרוץ הואיל הבתים שלפני זו בבליטה
בסי' שיתבאר כמו הראשונה כסברא העיקר אבל העומד

שס"ב:

‚È עד עמוד כמין הכותל קצה מן בולטים גיפופים אם
כמו  כלל קנה צריך אין לארץ סמוך משלשה פחות
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dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הכלה"תוכןתוכןתוכןתוכן לפני ד"ריקוד הפנימי התוכן

ענין  וכן וכלה, לחתן שנותנים וההילול והכבוד

מהו. זה ענין מרקדין, כיצד מ"ש אך החופה

"כלה" בחי' גילוי בין הקשר להבין צריך עדיין
(ברגלים) הריקוד ענין עם לאלקות) הנפש (כלות

דוקא.

לפני  השבחים אמירת הוא העיקר דלכאורה,
אם  גופא, וב"ה ב"ש מפלוגתת (וכדמוכח הכלה
נאה  "כלה או שהיא", "כמות אותה משבחים
הריקוד  ענין להיות צריך ומדוע וחסודה"),

דוקא. (ברגלים)

,äìëå ïúç úåøáçúä úåéäì éãëù ,àåä ïéðòä
.äæì äæ íéãâðî íééëôä éðù íäù

חיבור  הוא וכלה חתן יחוד כיצד ומבאר [והולך

ומנגדים:] הפכים שני של

äìòîìîù äëùîä úðéçá àåä ïúçä úåéäì
àåä éë ,äåáâ íå÷îî íéãøåéù íéîë ,äèîì

.äèîì äìòîìî òéôùîù òéôùî úðéçá
ירידת  - דרגא" "נחות לשון הוא ד"חתן" ידוע
"משפיע", בחינת הוא שחתן לפי והיינו מדריגה.
למקבל  למטה" "מלמעלה השפעתו שמוריד
"מלמעלה  שיורדים המים טבע כמו והוא השפעתו,

נמוך. למקום גבוה ממקום - למטה"

øàåáîë ,äìòîì äèîî ìá÷î úðéçá äìëäå
àåäå ,'åëå éùôð äúìë àéä äìëù ìéòì
äèîìî ë"â áäìá äìåòù ùàä úîâåãë

.äìòîì
כדי  להמשפיע שמשתוקק הוא המקבל טבע
אישך  ד"ואל כפשוטה, כלה וכמו השפעה, לקבל
היא  "כלה" בחינת האדם, בנפש וכך תשוקתך".
הנפש  השתוקקות - הוא שגדרה הנפש", "כלות
באלקות  ולידבק הגוף וחומרית מגשמיות לצאת
מלמטה  "עלי' ענין שהוא יתברך, בו ולהכלל
הוא  האש שטבע "אש", בחינת כמו למעלה",

למעלה. מלמטה עולה שהלהב

.ùàå íéîë íééëôä 'á íä éøäå
מים  כמו הפכים, שני הם וכלה שחתן ונמצא

יחד? לחברם אפשר וכיצד - ואש

ìò ì"æø øîàîë åðééä ,äìëå ïúç ãåçé úåéäìå
,'åë íéî ìù øù ïéá åéîåøîá íåìù äùåò ÷åñô
êøòî äåáâ øúåéä äðéçá úåëùîä éãé ìò åðééä
íéìåëé åéäéå íúåàéöîî åìèáúé æ"éò øùà ,'áä

.ãçé úååúùäì
רז"ל  מאמר דרך על הוא וכלה חתן יחוד אלא,
והקב"ה  אש של שר וגבריאל מים של שר מיכאל

ביניהם. שלום עושה

פירוש:

היורדים  מים בשם הנק' חסד של שר "מיכאל
שטבעה  אש ובחינת כו', נמוך למקום גבוה ממקום
והסתלקות  הגבורה בחינת היא למעלה לעלות
בצמצום  רק להשפיע שלא כו' החיים השפעת

לזו.. זו והפכיות נגדיות מדות והן ורב, עצום

ידי  על דהיינו ביניהם, שלום עושה הקב"ה אך
עצומה  והשפעה רבה הארה בהן שמתגלה גילוי,
שאינו  הוא כן כשמו אשר ב"ה, סוף אין מאור מאד
של  נגדיות המדות ואזי כו', ח"ו מדה בבחינת
ובטלים  ממש לאחדים היו . . וגבריאל מיכאל

יתברך". באורו

זה  המנגדים לעבדים - דומה הדבר למה משל
ישתוו  המלך לפני כשיבואו בתכלית, זה את
וגבוה  מופלא שהמלך מאחר כי בתכלית, ויתאחדו
לפניו, ממציאותם מתבטלים הם הרי יחד משניהם
יכול  אזי ומצבו, ממעמדו מתבטל אחד כל וכאשר

עמו. ולהתאחד היפוכו עם גם להשתוות

ãåáë ìë ìò éë ,äôåçä éãé ìò ïàë ë"â åäæå
íéðåéìò íéôé÷îä úëùîä úðéçá àåä äôåç
ïúçä íéøáçúî æ"éò ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî

.ãçé äìëäå
הנישואין) ענין (שזהו וכלה חתן יחוד כן וכמו
ביותר, עליון אלקי אור שמתגלה ע"י רק אפשרי

יחד. גם וכלה חתן מבחינת שלמעלה

החופה  תחת וכלה חתן שמביאים "וזהו
על  ורום בגובה ועומדת יחד שניהם על שחופפת
מקיף", "אור בחינת היא זאת חופה כי וכלה, החתן
כל  "סובב בזהר הנק' עליונים, מקיפים מבחינת
ובעצמו  בכבודו ב"ה סוף אין אור [דהיינו עלמין"
היותר  מהעולם גם העולמות, מגדר שלמעלה
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ולהיות  וגדול], קטן ומשוה שוה - ולגבי' עליון,
והכ  החתן ונתרוממו הוגבהו ומדרגה כי במקום לה

כזה  גבוה במקום הרי מציאותם, עיקר מכל גבוה
זה". עם זה ולהתכלל להתאחד יוכלו

פירוש, חופה", כבוד כל על "כי מ"ש וזהו
חתן כל "על כבוד כבוד, מיני ב' היינו - כבוד"

כי  יחד, גם שניהם על מקפת והחופה כלה, וכבוד
עלמין" כל "סובב מבחינת מקיף", "אור גילוי הוא

יחד. מתחברים הם ועי"ז משניהם, שלמעלה

éðôì ùåøéô ,äìëä éðôì ïéã÷øî ãöéë åäæå
úåëùîä åðééäã ,äìëä ïî äìòîì ,äìëä

.íéðåéìò íéôé÷î ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá
הפנימי  הפירוש יותר בעומק יובן ועפ"ז
על  רק (לא דקאי הכלה", לפני מרקדין ד"כיצד
גם) אלא להקב"ה, הנפש" "כלות והתעוררות גילוי

המשכת כח על הקב"ה,הנתינת עם הנפש ל"יחוד"
כל  "סובב בחינת העליונים", מ"מקיפים שהיא

וכלה. חתן לייחד בכוחה שרק - עלמין"

מרקדין ב"כיצד הפנימי הפירוש לפני וזהו

לשון  גם הוא ד"לפני" - הכלה" "עם (ולא הכלה"
למעלה  היינו הכלה" ו"לפני וקודם), (לפני קדימה
"חופה") (בחינת לה"מקיף" והכוונה הכלה, מן

והכלה. החתן גבי שעל

,ïéã÷øî ãöéë øîà äæì ,êùîð àåä äîå êéà
.ãå÷éøä éãé ìò êùîðù

(המאיר  העליון המקיף - הכלה" "לפני בחינת
ומתגלה  נמשך - והכלה) החתן על החופפת בחופה

דוקא. "ריקוד" ידי על

כפשוטו, הריקוד בענין גם שרואים וכפי
שלא  עצומות, היותר והחדוה השמחה שדוקא
- בידים הסיפוק יספיק לא וגם והלב, המוח יכילו
הנפש  עצמיות נקודת מפנימיות שמחה היא כי
שעל  "מקיף" שהיא שבנפש, "יחידה" [מבחינת
ריקוד  לידי האדם את מביאות - הראש] גבי

דוקא. ברגלים

לריקוד  המקיף המשכת בין הקשר ומבאר ]והולך

דווקא:] ברגלים

ìë àìîî úðéçá ,íéìâøá àåä[ù] ãå÷éøä éë
úåéðåöéç úðéçáî äìòîìî êùîð ,ïéîìò

é÷îä.ïéîìò ìë ááåñ ,ó

החלק  שהוא דוקא, ברגלים הוא הריקוד
שבמוח  דהשכל האדם. נפש של ה"חיצוני"
שבנפש, הפנימיים הכוחות הם שבלב והמדות
משא"כ  האדם, נפש מעלת מהות ביטוי שהם היינו

שב  ההילוך כח ובפרט המעשה, נקרא כח רגלים,
גשמי  כח אלא שאינו מאחר האדם, "חיצוניות"
מהות  מעלת כלל מבטא ואינו הגוף אברי לנענע

האדם. נפש

שמחה הריקוד וענין גילוי על מורה ברגלים
ונמצא, (כנ"ל). הנפש מעומק ביותר, עליונה
(רגלים  האדם בחיצוניות נעשה שהריקוד שאע"פ
ביותר. עליון אור מתגלה זו בחיצוניות הרי שבו),

העליון": "מקיף המשכת לענין מזה והרמז

"סובב  הנקרא האלקי האור הוא העליון המקיף
בכבודו  ב"ה סוף אין אור שהוא (כנ"ל), עלמין" כל

כלל. העולמות בגדר שאינו ובעצמו,

המצומצם, האלקי והחיות להאור בניגוד וזהו
מתלבש  שהוא לפי עלמין", כל "ממלא הנקרא
בגוף  המתלבשת נפש [כמו להחיותם בנבראים
הנפש  מה רז"ל וכמאמר חי, גוף אותו ועושה

הקב"הממלא  כך הגוף -מלא את העולם] את
בחינת  רק נקרא עלמין" כל "ממלא ולפיכך,
ב"ה  סוף אין אור לגבי ו"חיצוניות" "רגלים"

עצמו.

הוא  עלמין כל הסובב שאור מאחר והנה
שאור  אפשרי בלתי לגמרי, העולמות מגדר למעלה
על  מדברים כשאנו ולפיכך, בעולמות. יתגלה זה
אין  העולמות, בתוך העליון" "מקיף וגילוי המשכת
"פנימיות  ולא המקיף" "חיצוניות בחינת אלא זו
אפשר  אי הכללי "סובב" מבחינת "כי המקיף",

חיצוניות". בחינת רק להמשיך

שבאור  ונמוכה תחתונה בחינה רק כלומר:
נמשכת  שבו, ה"חיצוני" חלק שהוא הסובב,

בנבראים. ומתגלה

מורה  דריקוד הכלה", לפני ה"ריקוד ענין וזהו
התגלות ובחינה גבוה אור על חיצוניות שהיא ,

נקרא  "ולכן עלמין), כל (סובב המקיף מן תחתונה
תחתונה  בחינה ג"כ שהוא ריקוד כמו "ריקוד", זה
של  חצוניות בחינת זו [כלומר, ברגלים" וחיצוניות,

העליון]. מקיף ביותר, גבוה אור
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c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

בחינת  כי הכלה, לפני מרקדין כיצד "וזהו
לפני  הוא המקיף, מן חיצוניות בחינת הנ"ל, ריקוד
כל  סובב מבחינת הכלה, מן למעלה הכלה,

עלמין".

.ìéëäì øùôà éà úéîéðô éë
לדבר אפשר "פנימיות אי להכיל גבולי

לגמרי. העולמות מגדר שלמעלה המקיף"

íéäéáâîå äìëå ïúçì ãåáë íéðúåð êëìå
úðéçáì ïúåìòäì éãëá åðééä ,íúåà íéàùðîå

é÷î úðéçá àåäù ïéîìò ìë ááåñ.ó
שקאי  - הכלה" לפני ב"ריקוד הנ"ל הפירוש
יחוד  לפעול (שבכוחו העליון המקיף אור גילוי על
הריקוד  תוכן עם אחד בקנה עולה - וכלה) חתן
לכבודה, לפני' שרוקדין פשוטו, לפי הכלה לפני
אותה  "שמגביהים זה, ידי על אותה לנשאות כדי
תתנשא  שעי"ז גדולות במעלות אותה] [ומשבחים
מעלתה  מדת מכפי יותר בערכה, ותתרומם

העצמית".

יחוד  לפעול שכדי הוא, בזה הפנימי שהתוכן
למעלה  אותם ולהגבי' לרומם צריכים וכלה חתן
שנותנים  הכבוד ענין (וזהו ומדריגתם ממהותם
העליון" "מקיף בחינת בהם שיאיר עד להם),
יוכלו  עי"ז שרק יחד), גם משניהם (שלמעלה

כנ"ל. יחד להתאחד

úðéçá àåäù ,åéëøã ìëá 'ä ÷éãö ù"æå
:'åë äìòî ìù àéìîôá íåìù ,úåøáçúä

שלום  לפעול העליון, שבמקיף זה כח על

בכל  ה' "צדיק נאמר הפכים, שני בין ואחדות
היסוד, מידת הוא ד"צדיק" ידוע כי דרכיו",
"צדיק  ענין וזהו והתחברות", "התקשרות - שענינה
וההתחברות  השלום על שקאי דרכיו", בכל ה'
והן  למעלה הן העליון, המקיף גילוי ידי על שנפעל
עושה  בתורה העוסק שכל רז"ל כמאמר למטה,

מטה. של ובפמליא מעלה של בפמליא שלום

ד" בעניננו, וכלה".צדיק וכך חתן מחבר

ד: פרק קיצור

דוקא, הריקוד לענין הנפש כלות דגילוי הקשר
שני  הם ומקבל, משפיע בחינת וכלה, חתן כי
ידי  על רק הוא יחד וחיבורם ומים. כאש הפכים,
את  המבטל יחד, גם משניהם שלמעלה עליון אור
ענין  וזהו יחד. להתאחד יכולים הם שאז מציאותם
המורה  והכלה, החתן על ומקפת החופפת החופה
כל  "סובב מבחינת מקיף", "אור המשכת על
חיצוניותו  רק ביותר, עליון אור דלהיותו עלמין",
להיות  אפשר שבו) תחתונה היותר מדריגה (היינו
ברגלים  הריקוד בענין נרמז וזה בנבראים. נמשך
שבאדם. וחיצוני תחתון היותר החלק שהם דוקא,
(בעת  והכלה החתן את ומהללים מכבדים זה מטעם
"אור  לבחינת אותם ולהגבי' לרומם כדי הריקוד)

להתאחד. יכולים שעי"ז מקיף"

עליונים. מקיפים בפרק: שנתבארו מושגים
וממלא עלמין כל חיצוניות סובב עלמין. כל

המקיף.

iriax wxt ,oicwxn cvik opax epz d"c
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daeyz ixry

עבירה ÏÎ·Â(יג) עובר אדם שאין מארז"ל יובן זה
בזה  הכוונה שטות רוח בו נכנס אא"כ
צלם  כשסר כ"א גמור חטא לידי לבא דא"א המאמר
רוח  הנק' והוא ממש כבהמה ונעשה לגמרי ממנו אדם
בו  נכנס שא' וזהו לבד הבהמה רוח בחי' שזהו שטות
שרוח  זמן דכל ממש בהמה כמעשה לעשות שטות רוח
הן  הפכים דב' זה שטות רוח יכנס לא בו שולט האדם

העולה  האדם רוח ממנו כשסר אך לקצה הקצה מן
כבהמה  ונעשה שטות רוח במקומו נכנס אז לגמרי
תהי' ממ"ש לזה וראיה וד"ל נכנס לשון והיינו גמורה
מפני  והיינו לעולם תחטאו לבלתי פניכם על ה' יראת
כנ"ל  האדם ברוח חושיית והכרה ידיעה בבחי' שידעו
לבא  א"א שאז כו' אותי ידעו כולם דכתיב לע"ל וכמו
כו') בחכמה ולא ימותו (וכמ"ש אופן בשום חטא לידי
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כל  וכמ"ש הנ"ל ע"ד דעה דור שהיה משה (ובימי
לחזק  כלב א' ע"כ ממש ה' ובתוכם קדושי' כולם העדה

למרגל  ישמעו שלא הענק העם מבני כלום לירא ים
הטעם  דזהו כו' הם לחמנו מעליהם צילם סר כי וכה"ג
מהם  שסר מפני רק הטבע כדרך שלא אלף א' שירדוף
וכמו  מכרם צורם כי ממש כבהמו' ונעשו אדם צל
לברוח  הבהמה טבע כי בהמות אלף ירדוף א' שאדם
בצלם  שהאדם לפי כו' ורדו שנא' משום האדם מן
האדם  רוח צל אור בישראל יאיר כאשר כך כו' אלקים
וזהו  וד"ל) כו' מהם ה' צל סר ממילא לשלימותו
מה  דהיינו כו' כקנה רך אדם יהא לעולם שאמרו
מן  להטותו תמיד ברשותו ולבו הלב על שליט שהמוח
רוח  כך צד לכל הרך הקנה שמניע כרוח לקצה הקצה
כמו  הטבעי הלב על ושליט וחזק תקיף הנ"ל האדם
הטבעי  לבו כך שירצה כפי שמטהו הסוס על הרוכב
שבמוח  אלקי והדעת השכל יטהו אשר לכל מיד  נכנע
להיפך  והנה למעלה העולה האדם ורוח נשמה שנק'
קשים  הטבעי שבלב הטבעיי' מדותיו כאשר היינו זה
שלהם  מטבעיות ניזוזו ולא וכלל כלל נטיה בלי כארז
ותקיף  חזק רוח מכל הלב נכנע ולא נימ' כמלא אפילו
על  גובר הבהמה רוח אשר זהו הנ"ל האדם רוח דהיינו

יוכל  לגמרי יסתלק האדם שרוח עד שבו האדם רוח
רוח  בענין כנ"ל בהמ' כמעשה לעשות חטא לידי לבוא
רוח  ענין פרטי להבין יש ומעתה וד"ל. כו' שטות
מדרגות  בג' בא שהוא הלב על שיגבר הנ"ל האדם
במוחא  שמלובש נר"נ שהן ונה"י חג"ת חב"ד הנק'
יש  תחלה הנה הענין וביאור כידוע. וכבדא ולבא
בחי' שהוא כללות דרך אדם בחי' בכללות להקדים
יחד  כולם וחיבור ובשיתוף יחד הפכים כמה הכולל
התחלקות  בציור חיצוני אדם וכמו אדם נק' דוקא
בפ"ע  וחיות במהות מיוחד א' שכל אברים רמ"ח
משפיע  נק' א' שכל עד זולתו עם מתכלל ואעפ"כ
ואם  אדם נק' יחד הכל שבין עד הימנו ומקבל לזולתו
אדם  שעיקר ונמצא שלם. אדם נק' לא א' אבר חסר
לבחי' יבאו איברי' לכמה התחלקות בחי' אחר היינו
נק' אז דוקא יחד כולם שבין עד ממש כא' התכללות
יחד  משא שמגביהים י' כמשל לזה עוזר שזה לפי אדם
בסמוך) (כמשי"ת א' כאיש נעשה דוק' כולם דבשיתוף
כידוע  והלב המוח שהוא פנימי אדם בבחי' יובן וכך
כו' שייפין לכל פליג דלב האברים כל כללות יש דבלב
ובתחלת  ממש פנימי אדם ונק' יותר כללי והמוח

במ"א: כמ"ש המוח מן שהוא יצירתו

daeyzd xry zncwd
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ למעלה קדוש אומרי' המלאכי' שאין ארז"ל הנה
דזה  הוא והענין כו', למטה נש"י שאומרי' עד
דוקא  למטה ניתנה התורה כי דוקא לנשמות הוא הכח
לפי  להם ניתנה ולא התורה את בקשו המלאכי' כי
ע"י  והיינו למטה ודוקא כו', ביניכם יש יצה"ר שכלום
סוכ"ע, המשכת נמשך דוקא עי"ז ונה"ב הגוף בירור
יותר, כח לה יש שהבהמה למטה רואים שאנו וכמו
גבוה  ממקום למעלה הוא הבהמה ששרש לפי והיינו
רק  לתיקון שקדם התהו עולם מבחי' דהיינו יותר
וע"כ  יותר כח לה יש וע"כ כו' למטה שנפלה
אך  כו', לנה"א גם עלי' נעשה עי"ז אותה כשמבררי'
ק"ש  ברכות שמקדימין ע"י זהו אותה מבררי' מה ע"י
איך  להתבונן הבנה לשון הוא שמע דהנה הק"ש, קודם
שהם  והד' והח' וארץ בשמים אחד דהיינו אחד שהוי'
לבחי' בטלים כולם העולם רוחות וד' וארץ רקיעים ז'
שנה"ע  קודם כמו הוא לבדו הוא כי ית' יחודו הוא הא'
כ"א  להתפעל א"א מזה אך כו', שניתי לא הוי' אני כי

בכל  ואהבת ויהי' נה"ב גם שיתפעל כדי אך הנה"א,
לפני' שתיים שמקדימים ע"י זהו כו' יצריך בשני לבבך
המלאכי' בענין לספר תחלה ומתחילין הק"ש לקיום
וחיות  והאופנים כו' ומעריצים מקדישים שהם איך
אין  כי נה"ב גם נתפעל ועי"ז כו' גדול ברעש הקודש
הנה"ב  שרש דהנה כו', בשרשן אלא נמתקין הדינין

ופנ  ארי' פני הקדש מחיות כו'הוא שבמרכבה שור י
הקדש  שחיות איך שמתבונן ע"י נה"ב גם נתפעל ועי"ז
עי"ז  נה"ב של שרש בחי' שהוא כו' ומעריצים מפארים

כו'. נה"ב גם נתפעל
‰‰Â בשני לבבך בכל ונעשה הנה"ב שנתברר עי"ז

מתחלה  כי כו' לנה"א גם עלי' נעשה עי"ז יצריך
נעשה  עי"ז ב"ן שם בירור ע"י אך לב"ן, מברר מ"ה
למעלה  הוא ב"ן שם שרש כי יותר, מ"ה לשם גם עלי'
ב"ן  שם בירור ע"י אך כו', בשבירה שנפל רק מ"ה משם
וממילא  מ"ה משם למעלה שהוא לשרשו עולה עי"ז
כו', ב"ן מברר מ"ה כי יותר מ"ה לשם גם עלי' נעשה

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



רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

כל  וכמ"ש הנ"ל ע"ד דעה דור שהיה משה (ובימי
לחזק  כלב א' ע"כ ממש ה' ובתוכם קדושי' כולם העדה

למרגל  ישמעו שלא הענק העם מבני כלום לירא ים
הטעם  דזהו כו' הם לחמנו מעליהם צילם סר כי וכה"ג
מהם  שסר מפני רק הטבע כדרך שלא אלף א' שירדוף
וכמו  מכרם צורם כי ממש כבהמו' ונעשו אדם צל
לברוח  הבהמה טבע כי בהמות אלף ירדוף א' שאדם
בצלם  שהאדם לפי כו' ורדו שנא' משום האדם מן
האדם  רוח צל אור בישראל יאיר כאשר כך כו' אלקים
וזהו  וד"ל) כו' מהם ה' צל סר ממילא לשלימותו
מה  דהיינו כו' כקנה רך אדם יהא לעולם שאמרו
מן  להטותו תמיד ברשותו ולבו הלב על שליט שהמוח
רוח  כך צד לכל הרך הקנה שמניע כרוח לקצה הקצה
כמו  הטבעי הלב על ושליט וחזק תקיף הנ"ל האדם
הטבעי  לבו כך שירצה כפי שמטהו הסוס על הרוכב
שבמוח  אלקי והדעת השכל יטהו אשר לכל מיד  נכנע
להיפך  והנה למעלה העולה האדם ורוח נשמה שנק'
קשים  הטבעי שבלב הטבעיי' מדותיו כאשר היינו זה
שלהם  מטבעיות ניזוזו ולא וכלל כלל נטיה בלי כארז
ותקיף  חזק רוח מכל הלב נכנע ולא נימ' כמלא אפילו
על  גובר הבהמה רוח אשר זהו הנ"ל האדם רוח דהיינו

יוכל  לגמרי יסתלק האדם שרוח עד שבו האדם רוח
רוח  בענין כנ"ל בהמ' כמעשה לעשות חטא לידי לבוא
רוח  ענין פרטי להבין יש ומעתה וד"ל. כו' שטות
מדרגות  בג' בא שהוא הלב על שיגבר הנ"ל האדם
במוחא  שמלובש נר"נ שהן ונה"י חג"ת חב"ד הנק'
יש  תחלה הנה הענין וביאור כידוע. וכבדא ולבא
בחי' שהוא כללות דרך אדם בחי' בכללות להקדים
יחד  כולם וחיבור ובשיתוף יחד הפכים כמה הכולל
התחלקות  בציור חיצוני אדם וכמו אדם נק' דוקא
בפ"ע  וחיות במהות מיוחד א' שכל אברים רמ"ח
משפיע  נק' א' שכל עד זולתו עם מתכלל ואעפ"כ
ואם  אדם נק' יחד הכל שבין עד הימנו ומקבל לזולתו
אדם  שעיקר ונמצא שלם. אדם נק' לא א' אבר חסר
לבחי' יבאו איברי' לכמה התחלקות בחי' אחר היינו
נק' אז דוקא יחד כולם שבין עד ממש כא' התכללות
יחד  משא שמגביהים י' כמשל לזה עוזר שזה לפי אדם
בסמוך) (כמשי"ת א' כאיש נעשה דוק' כולם דבשיתוף
כידוע  והלב המוח שהוא פנימי אדם בבחי' יובן וכך
כו' שייפין לכל פליג דלב האברים כל כללות יש דבלב
ובתחלת  ממש פנימי אדם ונק' יותר כללי והמוח

במ"א: כמ"ש המוח מן שהוא יצירתו
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ למעלה קדוש אומרי' המלאכי' שאין ארז"ל הנה
דזה  הוא והענין כו', למטה נש"י שאומרי' עד
דוקא  למטה ניתנה התורה כי דוקא לנשמות הוא הכח
לפי  להם ניתנה ולא התורה את בקשו המלאכי' כי
ע"י  והיינו למטה ודוקא כו', ביניכם יש יצה"ר שכלום
סוכ"ע, המשכת נמשך דוקא עי"ז ונה"ב הגוף בירור
יותר, כח לה יש שהבהמה למטה רואים שאנו וכמו
גבוה  ממקום למעלה הוא הבהמה ששרש לפי והיינו
רק  לתיקון שקדם התהו עולם מבחי' דהיינו יותר
וע"כ  יותר כח לה יש וע"כ כו' למטה שנפלה
אך  כו', לנה"א גם עלי' נעשה עי"ז אותה כשמבררי'
ק"ש  ברכות שמקדימין ע"י זהו אותה מבררי' מה ע"י
איך  להתבונן הבנה לשון הוא שמע דהנה הק"ש, קודם
שהם  והד' והח' וארץ בשמים אחד דהיינו אחד שהוי'
לבחי' בטלים כולם העולם רוחות וד' וארץ רקיעים ז'
שנה"ע  קודם כמו הוא לבדו הוא כי ית' יחודו הוא הא'
כ"א  להתפעל א"א מזה אך כו', שניתי לא הוי' אני כי

בכל  ואהבת ויהי' נה"ב גם שיתפעל כדי אך הנה"א,
לפני' שתיים שמקדימים ע"י זהו כו' יצריך בשני לבבך
המלאכי' בענין לספר תחלה ומתחילין הק"ש לקיום
וחיות  והאופנים כו' ומעריצים מקדישים שהם איך
אין  כי נה"ב גם נתפעל ועי"ז כו' גדול ברעש הקודש
הנה"ב  שרש דהנה כו', בשרשן אלא נמתקין הדינין

ופנ  ארי' פני הקדש מחיות כו'הוא שבמרכבה שור י
הקדש  שחיות איך שמתבונן ע"י נה"ב גם נתפעל ועי"ז
עי"ז  נה"ב של שרש בחי' שהוא כו' ומעריצים מפארים

כו'. נה"ב גם נתפעל
‰‰Â בשני לבבך בכל ונעשה הנה"ב שנתברר עי"ז

מתחלה  כי כו' לנה"א גם עלי' נעשה עי"ז יצריך
נעשה  עי"ז ב"ן שם בירור ע"י אך לב"ן, מברר מ"ה
למעלה  הוא ב"ן שם שרש כי יותר, מ"ה לשם גם עלי'
ב"ן  שם בירור ע"י אך כו', בשבירה שנפל רק מ"ה משם
וממילא  מ"ה משם למעלה שהוא לשרשו עולה עי"ז
כו', ב"ן מברר מ"ה כי יותר מ"ה לשם גם עלי' נעשה
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

וע"כ  מלך מלך לפני מבחי' הוא נה"ב שרש כי והיינו
וכמ"ש  נה"א. את גם מעלה עי"ז לשרשו כשעולה
שעל  אדם בחי' אפי' דהיינו הכסא את נושאות והחיות
הוא  החיות ששרש לפי אותו מעלין ג"כ הם הכסא
דהיינו  הכסא את נושא הוא הנה"ב וכך יותר, למעלה
יפו  מה מ"ש וזהו כו'. בכסה"כ חקוקין שנש"י נה"א את

כי  דוקא, בנעלים הוא שההילוך דהיינו בנעלים, פעמייך
כ"א  מעור נעל לעשות א"א והנה מעור, הוא נעל
וכך  לנעל, ראוי' דוקא ועי"ז אותה מעבדין שמתחלה
שהוא  עור כתנות מבחי' ששרשו נה"ב את לעבד צריך
עובד  וכמ"ש אותה שמעבדין ע"י אך כו', דחיוי' משכא

הילוך. בחי' נעשה עי"ז עבודין עורות בחי' אלקי'

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â ע"י שנמשך הגשמים ירידת ענין יובן זה מכל
ומה  טוב מה בפסוק רשב"י של התורה לימוד
מדבר  שהפסוק דמ"ט, אחרי בזח"ב כמ"ש נעים
שורש  עצמו שזהו דזו"נ העליון יחוד שע"י מהטוב
בי"ג  תנא במאמר וסיים בעתם, גשמיכם ונתתי ענין
במה  סיים כי לתתא, ברכאן לאשכחא דרחמי מכילין
מדה"ר, מי"ג נמשך זה יחוד שורש כי להיות שפתח
לעורר  בכדי הגשמים על תעניות י"ג גוזרים היו ולכן
ע"ב  דע"ז אחרי פ' בזהר וכמ"ש דא"א מדה"ר י"ג
חסד  ושרש הוא, חסד אחותו את יקח כי  ואיש בענין
הי"ג  שענין רק חסד, ורב דלגאו חסד מא"א שרשו זה
הי' הראשונים ג' שלכן למעלה מלמטה הם תעניות

ושותים  אוכלים שהי' בלילות ולא בימים רק מתענים
גם  מתענים הי' האחרונים תעניות ובעשרה משחשיכה,
תעניות  ג' כי והיינו יום, מבעוד מפסיקים שהיו בלילות
כנגד  הם האחרונים ועשרה בי"ע, כנגד הם הראשונים
רשב"י  אמנם למעל'. מלמטה הוא שכ"ז דאצי', ע"ס
עסק  ע"י למטה מלמעלה זו בחי' המשיך תורתו בעסק
התורה  כי וכנ"ל בפיך דברי ואשים בבחי' תורתו
מענין  וכנודע יגמה"ר, נגד שהם ג"כ ביג"מ נדרשת
טל  ענין גם כו'. בהלכות ששונים אלא שושנים א"ת
מי"ג  גבוה זהו שבמו"ס דבדולחא הטלא הרי תורה
טלא  שיורי שנק' דיקנא תיקוני י"ג כנגד שהם מדות

דבדולחא.
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ïåöøä úåìâúä äðäåהתחלקות בו  שאין הבורא àåäשל
,ïåéìòä ïåöø ïäù úåöîä éãé-ìò,שהתבאר ø÷éòäåכפי 

לא - (היינו העליון הרצון  את  לגלות העיקרית הדרך –
לגלותו) גם  אלא הרצון את להמשיך éãé-ìòרק àåä

àî ìëáã äáäàã äîã÷ääåðåöø ïéùåò ïéðò åäæù êã
,'åë ïåöøä éåìéâ íéëéùîîù íå÷î ìù

הגמרא הענין: בין 63ביאור  לכאורה סתירה שיש מקשה
אומר  אחד פסוק פסוקים: כלומר 64ב' דגנך", "ואספת

העולם, ענייני עם להתעסק יצטרך בעצמו שהאדם
אומר  שני זה 65ופסור ועל צאנכם", ורעו זרים "ועמדו

שישראל  בזמן בשבילם) יעבדו (שאחרים כאן מתרצת:
יצטרך  עצמו (שהאדם כאן מקום, של רצונו עושין

מקום. של רצונו עושין שאין בזמן לעבוד)
נאמר  דגנך" "ואספת הפסוק שהרי  מקשים, זה  ועל

נאמר  שבתחילתה שמע, קריאת של שניה 66בפרשה

ובכל  לבבכם בכל גו' תשמעו שמוע אם "והיה
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ב.)63 לה, ברכות
שמע.)64 קריאת של שניה פרשה יד. יא, דברים

ה.)65 סה, ישעיה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

עושין  שאין בזמן שזהו אומרת הגמרא ואיך נפשכם",
המגיד  הרב זה על ותירץ מקום. של שבפרשה 67רצונו ,

לבבכם  בכל רק היא העבודה שמע קריאת של השניה
מאדך  דבכל העבודה חסרה אבל נפשכם ובכל
נקרא  זה לכן שמע), קריאת של ראשונה (שבפרשה

מקום'. של רצונו עושין 'אין
המשכת הוא מקום, של רצונו  שעושין בזה , והפירוש 
ֿ גבול בלי  שבבחינת אהבה ֿ ידי  על דוקא וזה חדש, רצון 
שהיא מהשתלשלות, שלמעלה למקום עד שמגיעה  ממש

מאדך" "בכל של .68האהבה 
מאדך", "בכל של האהבה של היתרון  מהו ולכאורה,
נ"ע: הרבי  אומר המצוות? ֿ ידי  על נמשך כבר הרצון הרי 
,íìòäá àåä éøä ïåöøä êùîðù íâä úåöîä éãé-ìòã

íéðåðéá ìù øôñá áåúëù åîëåפסוק 69תניא אני 70על
בהמות אדע ולא עמךבער ֿ ידיåë'הייתי  שעל שלמרות

הרי  עליון , יחוד נפעל ììëהמצווה ùâøåî ïåöøä ïéàù
.'åë."עמך הייתי "בהמות ולכן 

ìòåô äæ íâ íå÷î-ìëîå הרצון שהמשכת למרות  -
השפעה כן גם לה יש  בהעלם, היא המצות שעלֿידי 

והוא האדם, על åîëגלויה äåöî úøøåâ äåöî úåéäì
íù øàáúðù71,

íâå- המצוות לקיום נוספת השפעה –áåúëù åîë72

האמנתי במצותיך כי למדני ודעת טעם כלומר,טוב -
אמונה של באופן המצוות קיום שבזכות בקשה ישנה
טעם "טוב של באופן תורה ללימוד יבוא פשוטה 

אלא הדברים? בין הקשר מה ולכאורה  éãé-ìòùודעת",
äèåùô äðåîà úðéçáá úåöîä íåé÷את בהעלם ממשיך

ולכן  הרצון, éðãîìבחינת úòãå íòè áåè äæ-éãé-ìò
'åë73..הפנימיים הכוחות על הרצון של ההשפעה שזו

ïåöøä úåìâúä äéäéù éãëá êàיומשך שהרצון  רק לא -
יתגלה, עצמו שהוא  אלא הפנימיים , הכוחות על וישפיע 

,'åë êãàî ìëáã äáäàä úîã÷ä éãé-ìò åäæלא אמנם
הקדמה היא אבל האלקי, הרצון מתגלה  ממש בה

הרצון  התגלות כך אחר להיות שיוכל בשביל מוכרחת
המצוות. עלֿידי 

úðéçáá åðéàù úåéùòî úåöîá àåä ïåöøä úåìâúäå
,éìëהוא שהרי לרצון , עצמו  מצד כלי  אינו מעשה -

אליו, ערוך åäæùבאין äâùäå äòéãéá àéäù äøåúä åîë
úåùáìúäá åðéà ïåöøä ïë ïéàù äî ,'åë éìë úðéçá

'åë íéìëá לו שאין  הרצון מכח במשל שהוסבר כפי -
האברים, בכל ונמצא שורה  אלא באדם מיוחד וכלי  אבר
במצות דוקא מתגלה  האלקי הרצון  ברוחניות כך
שכל של בענין ולא בכולם, השווה דבר שזה מעשיות,
לכח כלי  זה  והשגה ששכל כיון תורה, של והשגה
בכלים מתלבש לא מקיף כח שהוא הרצון ואילו  פנימי,

פרטיים.
,('åë éîéðô ùâøä úðéçáá ïë íâ àá äæ éøä íå÷î-ìëîå)
בכלים מתלבש שאינו  מקיף כח  הוא שהרצון למרות  -
בכל של האהבה של ההקדמה ֿ ידי  על הרי פרטיים,
שהרי פנימית. בהרגשה בהתגלות בא הרצון מאדך,
נפש, המסירות  ענין היא  מאדך בכל של האהבה מהות
פנימית בהרגשה זה  הרי  גילוי לידי בא זה וכאשר
שבו  המקיף הכח של היא גופא שההרגשה אלא  באדם ,

ומוגבל. פרטי כח של ולא 
,íå÷î ìëá àéä úåìâúääå הרצון שבמשל, כפי  -
בשוה. האברים בכל מתגלה

øîàîëå74 דירה לו להיות הקדושֿברוךֿהוא נתאווה
כו', אור גילוי יהיה שלמטה הריבתחתונים ולכאורה,

האלקי , לאור "כלים" יותר הם  העליונים העולמות
שכיון  אלא בתחתונים? תהא לבורא שהדירה ומדוע
עליון  בין  הבדל יש  שבו הפנימי  באור עוסקים שלא
("נתאווה") הבורא של ברצון עוסקים  אלא לתחתון,
גם - מקום  בכל נמצא הוא הרי  מקיף, כח שהוא 

בשווה, - åðéàùבתחתונים  ïåöøä úðéçáá à÷åã åäæå
.'åë äåùá íå÷î ìëá àåäå íéìëá úåùáìúäá àá
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יג.)66 יא, דברים
המתחיל ר )67 דיבור עקב פרשת המגיד להרב התורה אור אה

מאמרי  שם. לברכות מהרש"א אגדות חדושי גם וראה מה. מפני
עמוד  תקס"ט תרפב. תרעט. עמוד ב' חלק תקס"ג הזקן אדמו"ר
עמוד  י"ב חלק שיחות לקוטי א. נא, ב' חלק תשובה שערי קלה.

שם. ובהנסמן 98
כ')68 עקב, ש"פ עקב, והיה המתחיל דיבור מאמר ראה

התשט"ז. אב מנחם
שם:)69 לשונו וזה מ"ו. lkפרק cra ycwd gexa sq` y"fe

cinz ip`e jnr iziid zenda rc` `le xra ip`e dlebay l`xyi zqpk
yibx` `le rc` `le jnr izeida dndak ip`y t"r`y xnelk .jnr
dax dad` k"g`e dlgz cgte dzni` dilr letzy df cegi iytpa
zrcy rcepke mxneg jkcfpy 'iwicvd zcnk y` ityxk e` mibeprza

ik jnr cinz ip` k"tr` .dxeabe cqg llek `ede ytpa dybxd oeyl `ed
y"nke oinlr lk `lnnd d"a seq oi` xe`a ytpd cegi rpen xnegd oi`

.jnn jiygi `l jyeg mb
כב.)70 עג, תהילים
הוזכר )71 לא מ"ו, פרק בתניא שם שהרי לעיין, יש לכאורה

למה  שכוונתו לומר יש ואולי מצוה"? גוררת "מצוה של זה ענין
וצריך  במצוה, העוסק בפני לעמוד חכמים שחייבו שם שמבאר

עיון.
סו.)72 קי"ט, תהילים
תרס"ה )73 ודעת טעם טוב המתחיל דיבור מאמר סוף ראה

יט). עמוד תרס"ה המאמרים (ספר
פרק )74 סוף רבא בראשית ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

ל"ו. פרק ריש תניא ו. י"ג, פרק במדב"ר ג'.
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עושין  שאין בזמן שזהו אומרת הגמרא ואיך נפשכם",
המגיד  הרב זה על ותירץ מקום. של שבפרשה 67רצונו ,

לבבכם  בכל רק היא העבודה שמע קריאת של השניה
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מקום'. של רצונו עושין 'אין
המשכת הוא מקום, של רצונו  שעושין בזה , והפירוש 
ֿ גבול בלי  שבבחינת אהבה ֿ ידי  על דוקא וזה חדש, רצון 
שהיא מהשתלשלות, שלמעלה למקום עד שמגיעה  ממש

מאדך" "בכל של .68האהבה 
מאדך", "בכל של האהבה של היתרון  מהו ולכאורה,
נ"ע: הרבי  אומר המצוות? ֿ ידי  על נמשך כבר הרצון הרי 
,íìòäá àåä éøä ïåöøä êùîðù íâä úåöîä éãé-ìòã

íéðåðéá ìù øôñá áåúëù åîëåפסוק 69תניא אני 70על
בהמות אדע ולא עמךבער ֿ ידיåë'הייתי  שעל שלמרות

הרי  עליון , יחוד נפעל ììëהמצווה ùâøåî ïåöøä ïéàù
.'åë."עמך הייתי "בהמות ולכן 

ìòåô äæ íâ íå÷î-ìëîå הרצון שהמשכת למרות  -
השפעה כן גם לה יש  בהעלם, היא המצות שעלֿידי 

והוא האדם, על åîëגלויה äåöî úøøåâ äåöî úåéäì
íù øàáúðù71,

íâå- המצוות לקיום נוספת השפעה –áåúëù åîë72

האמנתי במצותיך כי למדני ודעת טעם כלומר,טוב -
אמונה של באופן המצוות קיום שבזכות בקשה ישנה
טעם "טוב של באופן תורה ללימוד יבוא פשוטה 

אלא הדברים? בין הקשר מה ולכאורה  éãé-ìòùודעת",
äèåùô äðåîà úðéçáá úåöîä íåé÷את בהעלם ממשיך

ולכן  הרצון, éðãîìבחינת úòãå íòè áåè äæ-éãé-ìò
'åë73..הפנימיים הכוחות על הרצון של ההשפעה שזו

ïåöøä úåìâúä äéäéù éãëá êàיומשך שהרצון  רק לא -
יתגלה, עצמו שהוא  אלא הפנימיים , הכוחות על וישפיע 

,'åë êãàî ìëáã äáäàä úîã÷ä éãé-ìò åäæלא אמנם
הקדמה היא אבל האלקי, הרצון מתגלה  ממש בה

הרצון  התגלות כך אחר להיות שיוכל בשביל מוכרחת
המצוות. עלֿידי 

úðéçáá åðéàù úåéùòî úåöîá àåä ïåöøä úåìâúäå
,éìëהוא שהרי לרצון , עצמו  מצד כלי  אינו מעשה -

אליו, ערוך åäæùבאין äâùäå äòéãéá àéäù äøåúä åîë
úåùáìúäá åðéà ïåöøä ïë ïéàù äî ,'åë éìë úðéçá

'åë íéìëá לו שאין  הרצון מכח במשל שהוסבר כפי -
האברים, בכל ונמצא שורה  אלא באדם מיוחד וכלי  אבר
במצות דוקא מתגלה  האלקי הרצון  ברוחניות כך
שכל של בענין ולא בכולם, השווה דבר שזה מעשיות,
לכח כלי  זה  והשגה ששכל כיון תורה, של והשגה
בכלים מתלבש לא מקיף כח שהוא הרצון ואילו  פנימי,

פרטיים.
,('åë éîéðô ùâøä úðéçáá ïë íâ àá äæ éøä íå÷î-ìëîå)
בכלים מתלבש שאינו  מקיף כח  הוא שהרצון למרות  -
בכל של האהבה של ההקדמה ֿ ידי  על הרי פרטיים,
שהרי פנימית. בהרגשה בהתגלות בא הרצון מאדך,
נפש, המסירות  ענין היא  מאדך בכל של האהבה מהות
פנימית בהרגשה זה  הרי  גילוי לידי בא זה וכאשר
שבו  המקיף הכח של היא גופא שההרגשה אלא  באדם ,

ומוגבל. פרטי כח של ולא 
,íå÷î ìëá àéä úåìâúääå הרצון שבמשל, כפי  -
בשוה. האברים בכל מתגלה

øîàîëå74 דירה לו להיות הקדושֿברוךֿהוא נתאווה
כו', אור גילוי יהיה שלמטה הריבתחתונים ולכאורה,
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ליראה אם  כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל ועתה
"לגבי הגמ' תירוץ מהו א. המאמר: את פתח  שבהם כו'.
ולא כתיב "מעמך" הרי היא" זוטרתי  מלתא משה
מאה לברך אדם "חייב הגמרא דברי  על ב . ממשה.
בין  השייכות מהו  זה, מפסוק הנלמד יום " בכל ברכות
מה תקרי  "אל הלימוד מהו ג . ברכות. ל"מאה" "מה"

"מה". כתיב והלא מאה" אלא
ìàøùé äúòå áåúëù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòåמה

מעמך שואל אלקיך òåãéåה' ,'åë äàøéì íà éë 'åë
,åúåîöò úçðäå ìåèéáä ïéðò àåä äàøéãיש גופא ובזה

דרגות, éîöòב' ìåèéá úðéçáá àåä äàìéò äàøé כלומר
מהותו , כל את ומוסר úðéçááשמבטל äàúú äàøéå
'åë íéîù úåëìî ìåò úìá÷בבחינת עדיין שהוא -

שכל שמים מלכות  עול עצמו על שמקבל אלא "יש",
ה'.פעולת רצון פי  על יהיו  ומעשיו øàáúðùיו åîëå

.øçà íå÷îá
awr zyxt zay

•
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

– התורה מזה: ולמעלה פנימיים. מפתחות – תורה חיצוניים, מפתחות – שמים יראת
עצמה. הדירה – והיראה הדירה, דלת

¯e‡·eז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, לא,הענין (ׁשּבת ≈ְְְִִֵֵַַַָָָָ

ׁשמים א) יראת ּבֹו ואין ּתֹורה ּבֹו ׁשּיׁש אדם ְְִִֵֵֶַַָָָָָ"ּכל
ּומפּתחֹות  הּפנימּיים מפּתחֹות לֹו ׁשּמסרּו לגזּבר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָּדֹומה
"יראת  רׁש"י: ּופרׁש עייל", ּבהי לֹו, מסרּו לא ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹהחיצֹונּיים
נכנסים  להם ׁשּדר חיצֹונּיים לפתחים ּדֹומה ְְִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשמים

ּכ לׁשמר לּפנימּיים, חרד נעׂשה הּוא ׁשמים ירא אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבאיזה  עייל, ּבהי לתֹורתֹו. חס אינֹו לאו ואם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָולעׂשֹות,
מפּתחֹות  – יראה הרי הּפנימּיים", את לפּתח נכנס ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפתח
ּדיראת  והינּו הּפנימּיים, מפּתחֹות – ותֹורה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָהחיצֹונּיים,
ולעׂשֹות  לׁשמר חרד ׁשּנעׂשה ּומבֹוא מפּתח רק הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשמים
ּדרּתא  ליּה ּדלית על חבל יּנאי, רּבי "מכריז לתֹורתֹו. ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָוחס

עביד" לדרּתא ּתרעא ב ותרעא לּתֹורה קרי יּנאי ּדרּבי ,ג , ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
ולכאֹורה  הּדירה, עצם היא והּיראה הּדירה, ּדלת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהיא

מפּתחֹות  היא ּדהּתֹורה הּקֹודמת הּדרׁשה הּפּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָהּוא
הּוא, הענין א החיצֹונּיים. מפּתחֹות ויראה ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָהּפנימּיים
הּונא  רב ּבר ּדרּבה מּזֹו, למעלה זֹו מדרגֹות ב' הם ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָּדבאמת
מבֹוא  רק ּבכללּותֹו ׁשהם למפּתחֹות ויראה ּתֹורה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָממׁשיל
הּנה  ּגּופא ּובזה ּדירה, הּבית מעּקרי ואינן הּפנימי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאל
מפּתחֹות  ותֹורה החיצֹונּיים מפּתחֹות היא ְְְְְְִִִִִַַַָָיראה
אבל  לּתֹורה, ּומבֹוא הּפתח רק הּוא ּדהּיראה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּפנימּיים,
מבאר  יּנאי ורּבי לבד, מפּתחֹות רק הם ׁשניהם ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָּכללּות
לדירה  זה ּוממׁשיל יֹותר, ּגבֹוהה ּבמדרגה ויראה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה
ּגם  הּנה זה עם אבל ׁשּמּוׁשים, ׁשאר ּבּה ׁשּיׁש ּדגם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָודלת,
הּנה  זֹו ּומדרגה ּדבבחינה והינּו הּדירה, ענין מעּקרי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהיא
הּנה  הא' ּבמדרגה אבל לּיראה, הקדמה היא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּתֹורה

החיצֹונּיים. מפּתחֹות ונקראת מבֹוא רק היא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָהּיראה

c"vxz ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay
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עושה.ב. הוא לדירה ושער דירה, לו שאין מי על שער.ג.חבל לתורה, קורא

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.ÁÈ לדבר צריכים חסידותית חסידית בהתוועדות
להיות  שצריכים רק לא שבלב , עבודה על הרבה
עוסק  נעשים כיצד אלא שבלב , בעבודה עוסק

שבלב . בעבודה

"קונטרס  ופרסם כתב אמנם אבי, הרבי,
שם 78התפילה" שכתוב מה להביא צריכים אך ,

להתפלל. איך לעצמו וללמד ללמוד צריכים בחיים,
צריכים  החסידים מזקני שקיבלו מבוגרים חסידים
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תש"ב.78) בשנת נדפסה אדמו"ר. מו"ח מכ"ק וקיצורים מבוא עם שלישית הוצאה



רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

וצעירי  להתפלל, כיצד החסידים צעירי את ללמד
מהמבוגרים. ללמוד צריכים החסידים

.ËÈ נחלה היא חסידותית החסידית ההתוועדות
או  במוקדם מביאה, טובה התוועדות מצרים. בלי
והשגה  בהשכלה הן ביותר, הנעלות לדרגות במאוחר,

אלקי. והרגש בעבודה והן
וממתנה  מתנה ה"וממדבר מסבירה חסידות

גם 79נחליאל" שמגיעים החסידות, דרך על־פי
מתנה, בדרך כמו רק שהן ביותר הנעלות למדריגות

הוי'" בנועם "לחזות היינו נחליאל,  המתנה? ,80ומהי
הוי' על הגיא".81ו"להתענג ומבמות במות "ומנחליאל .

הדרגא  שבעל וכו' ומנחליאל היינו, חסידות ועל־פי
וגיא. במות ענינים: שני בו קיימות ל"נחליאל" המגיע
בדברים  שנפלו תהו של הניצוצות הם "במות"
תיקון  של ומצוות תורה היינו ו"גיא" הגשמיים,
 הגיא" "ומבמות זהו הגשמיים. בדברים המלובשות
בשדה  "אשר תיקון. של בכלים תורה של אורות
הרי  הם הגשמיים הדברים שכל למרות  מואב"

"ראש  זה באמת אך נוגה, קליפת ממשלת תחת
כלומר  גובה, לשון רש"י אומר "פסגה" הפסגה".
הפסגה" "ראש הגבהויות. של ביותר הגבוהה הגבהות
תענוג  מתוך יתברך ברצונו עלה שכך הרצון בעליית
בעצמות  הכמוס  כך להתבטא אפשר אם 
גשמי  עולם יהווה יתברך, שהוא, יתברך, עצמומות
ה"אין" רק הוא הגשמי ה"יש" של המציאות שקיום
להבדיל  כמו ייראה ה"יש" של ובחיצוניותו האלקי,
הבירור  ידי ועל מעצמותו, שמציאותו יתברך עצמותו
התיקון  יהיה ומצוות התורה על־פי הגשמי ה"יש" של
הישימון". פני על ה"ונשקפה שזהו דתהו, אורות של
לביצוע  הטובה ההתחלה שזה מתנה" ה"ממדבר
על  ישראל שנשמות יתברך, בעצמותו המוחלט הרצון
הכוונה  את עבודתן בכוח תבצענה ומצוות תורה ידי
זה  הרי  הישימון" פני על "ונשקפה של הפנימית
כשהמתוועדים  חסידותית, חסידית התוועדות על־ידי
שחסידי  כפי במסגרת ההתוועדות את מנהלים

החסידיות. התוועדויותיהם ניהלו התמצית
y"z'd ,gqt n"deg zay
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יחֿכ.79) כא, במדבר
ד.80) כז, תהלים

ד.81) לז, תהלים ראה

•
ycew zexb`

תרצ"ה  סיון י"א ב"ה.

ווארשא 

תהלה  לשם הנודע הנכבד הרה"ג ידידי

שי' ישראל מוהר"ר אי"א וו"ח

וברכה, שלום

אצל  היו כבר בטח אייר, מט"ז מכתבו על במענה

וישלח  תחי' זוג' בריאות יחזק יתברך והשם הפראפעסאר

בקרוב. שלמה רפואה לה

קבל  אשר חדשים איזה זה הנה חב"ד, אגודת בדבר

אגו"ח  מזכיר ונתקבל עצמו, על חב"ד אגודת הנהלת

בהנוגע  הזמן במשך נעשה מה נודעתי לא כה עד מחדש.

הטובות  והתוצאות חב"ד באגודת העבודה לסידור

במשך  הנעשה מכל בהקדם להודיעני ובבקשה מהעבודה,

לסדר  בדעתו דרכים ובאיזה עבודה ואיזה כה, עד הזמן

הראויות. תוצאות יהיו בעזה"י אשר באופן אגו"ח

בתי  רשימת לסדר הי' דאגו"ח העבודה מסניפי אחד

ולחקור  מאנ"ש, ומושב עיר שבכל יצ"ו חב"ד כנסיות

בכתובים  לבוא למען לפה ולהודיע מושב בכל עליהם

תמיכתם  בעניני והן הנהגתם בעניני הן לעוררם אליהם

ונוגע  הוא מבהיל המצב כי והפרט, הישיבות בעניני

יסדרו  ית' בעזרתו וכאשר בגו"ר. שי' מאנ"ש לכאו"א

להשלים  יצליחו כי הדבר ודאי גמורה באחדות העבודה

הדרושה. ההוצאה בעזה"י

יודיעוני  וחדש חדש בכל אשר מסודר סדר ויקבע יסדר

בפרטיות, בכל אגו"ח בעבודת החדש במשך מהנעשה

כי  להם יעזור והשי"ת בדיוק. שיתמלא זה על וישגיח

התורה  והרבצת החזקת לטובת בעבודתם יצליחו

דמיטב  מילי בכל השי"ת יברכם זאת ובגלל והחסידות,

בשר. ועד מנפש

בגו"ר  ומברכו הדו"ש ידידו והנני

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´

ìt õøà Cøc íéýìû| ék àeä áBø÷ ék íézL ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´
äîçìî íúàøa írä íçpé-ït íéýìû øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈

:äîéøöî eáLåçéCøc írä-úà | íéýìû áqiå §¨¬¦§¨«§¨©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤
õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçå óeñ-íé øaãnä©¦§−̈©®©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîèéék Bnr óñBé úBîör-úà äLî çwiå ¦§¨«¦©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á
ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà réaLä raLä©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
äfî éúîör-úà íúéìräå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−

:íëzàëäö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå ¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−
:øaãnäàëïðr ãenra íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå ©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ

íäì øéàäì Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®
:äìéìå íîBé úëììáëïðrä ãenr Léîé-àì ¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBéô(éåì) ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éðaïéa úøéçä é §¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìrâíä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå ©©¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−
:øaãnä íäéìr øâñ õøàaã-áì-úà éz÷fçå ¨®̈¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«

-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨
:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç(ìàøùé) ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

äááì Côäiå írä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ékå-úà øñàiå ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤
:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø:Blk-ìr íL ¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«
çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף לֹומר,(ירּוׁשלמי ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לא  הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים מסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלכן

לא  ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו אּלא חלק, ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

מׁשלם. ְָָָֻהיה

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©

:ïôö ìra éðôì úøéçä étéeàNiå áéø÷ä äòøôe ¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©
-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤

:ýåýéàéìà eøîàiåíéøá÷-ïéà éìaîä äLî- §Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ
úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§®̈©ŸÆ¨¦´¨

:íéøönî eðàéöBäì eðláéøLà øácä äæ-àìä ½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á
éìà eðøacäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´

eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−
:øaãnaâéeàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå ©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼

íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúä¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−
àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬Ÿ

:íìBò-ãr ãBò íúàøì eôñúãéíëì íçlé ýåýé Ÿ¦²¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®
:ïeLøçz ízàåô §©¤−©«£¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשיּֿתבֹות  היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

החּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

העֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף העֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. החּלין עניני את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותקּדׁש

,éðù
éùéìùåèéìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øacæè-úà íøä äzàå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe Ehî©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ

:äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðáæééððä éðàå §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôaçéeòãéå §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−
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:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ
ïðrä ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ

íäéøçàî ãîriå íäéðtî:ëäðçî | ïéa àáiå ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ¥´©«£¥´
CLçäå ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàëCìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤
äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà | ýåýé§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨

:íénä eò÷aiå äáøçì íiä-úà íNiåáëeàáiå ©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ
íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ

:íìàîOîe íðéîéî äîBçâëíéøöî eôcøiå ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ
åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®

:íiä CBz-ìàãëó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³
íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨

:íéøöî äðçî úàäëåéúákøî ïôà úà øñiå ¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(969 'nr b zegiy ihewl)

ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
הּימין  ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּבכל  זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ּבקו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹו

הּטבע  מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות עד ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכחֹותיו,

ׁשּנמׁשכת  האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו הּבהמית נפׁש ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טבע

התּבּטלּות  ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). עבֹודה לסּוג ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבטבעּה

– ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן להּקּב"ה, אמּתית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתמּסרּות

הפּכּיים. קּוים ּבׁשני היא העבֹודה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכאׁשר

éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−

:åéLøt-ìråæëáLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨
íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé ørðéå Búàø÷ì: ¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«

çëíéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½
äòøt ìéç ìëì-àì íia íäéøçà íéàaä §ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ

:ãçà-ãr íäa øàLðèëeëìä ìûøNé éðáe ¦§©¬¨¤−©¤¨«§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
íðéîéî äîç íäì íénäå íiä CBúa äLaiá©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeì-úà àeää íBia ýåýé òLBiå ¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìr úîàìãiä-úà ìûøNé àøiå ¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´
írä eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈

:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úàô ¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«
åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³

ýåýéì äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ
:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáéfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³

eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé úøîæå§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½
:eäðîîøàå éáà éýìûâäîçìî Léà ýåýé ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®

:BîL ýåýéãíiá äøé Bìéçå äòøt úákøî §Ÿ̈−§«©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®
ìL øçáîe:óeñ-íéá eòaè åéLäúîäz ¦§©¬¨«¦−̈ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ

:ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëéåðéîéýåýé E §©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½
ðéîé çka éøcàð:áéBà õrøz ýåýé Eæáøáe ¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«§¬Ÿ

ðBàbéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwkçétà çeøáeãð-Bîë eávð íéî eîørð E ©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−

:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæðèáéBà øîà «Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬¥²
÷éøà éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨®̈¦§¨¥´©§¦½¨¦´

:éãé BîLéøBz éaøçéíé Bîqk Eçeøá zôLð ©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´¨®
:íéøécà íéîa úøôBòk eììöàéäëîë-éî ¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨

àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläúáéðéîé úéèðBîrìáz E §¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−

:õøàâézìäð zìàb eæ-ír Ecñçá úéçð ¨«¤¨¦¬¨§©§§−©´¨®̈§¨¥©¬§¨
:ELã÷ äåð-ìà Efráãéïeæbøé íénr eòîL §¨§−¤§¥¬¨§¤«¨«§¬©¦−¦§¨®

ìt éáLé æçà ìéç:úLåèéôelà eìäáð æà ¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³¦§£Æ©¥´
éáLé ìk eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ−Ÿ«§¥¬

:ïrðëæèìãâa ãçôå äúîéà íäéìr ìtz §¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ
-ãr ýåýé Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©

÷ eæ-ír øáré:úéðæéøäa Bîrhúå Bîàáz ©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´
ì ïBëî Eúìçðéðãà Lãwî ýåýé zìrt EzáL ©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈

éãé eððBk:Eçé:ãrå íìòì Cìîé | ýåýéèéék «§¬¨¤«§Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´
áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤



iyyרנב ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìr ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
:íiä CBúa äLaiáôëäàéápä íéøî çwzå ©©¨−̈§¬©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈

íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà úBçà£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ
:úìçîáe íétúa äéøçààëíéøî íäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−¦§®̈

äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬
:íiáñáëóeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå ©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½

ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiåíéîé-úL ©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²
:íéî eàöî-àìå øaãnaâëàìå äúøî eàáiå ©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ

ì eìëéïk-ìr íä íéøî ék äønî íéî úzL ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬
:äøî dîL-àø÷ãëäLî-ìr írä eðliå ¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬
:äzLp-äî øîàläëýåýé-ìà ÷röiåeäøBiå ¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³

íL íénä e÷zîiå íénä-ìà CìLiå õr ýåýé§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦©¦§§−©®̈¦¨´
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íNåëøîàiå ¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«©ŸÁ¤Á

éýìû ýåýé | ìB÷ì òîLz rBîL-íàøLiäå E ¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNrz åéðéra§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwçª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìr íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצּדיקים מתרץ - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו קרי צּדיקים, "מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבצת':

מעׂשה  ולכן למציאּות, עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבאר:

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ֲֵֵֵֶַַָָָָָָידיו

éùéîçæëúðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå íéî©−¦§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèà-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«
éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®
õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr äMîça©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤

:íéøöîááéúëåðéìéåéø÷-éða úãr-ìk eðBliå ¦§¨«¦©¦¹¨£©¯§¥«
:øaãna ïøäà-ìrå äLî-ìr ìûøNéâeøîàiå ¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸

ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ

eðìëàa øNaä øéñ-ìr eðzáLa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬
øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´

:árøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfäñ ©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
ãíçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤

BîBéa íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½
àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì:ääéäå §©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ

äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìr äðLîåäLî øîàiå ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ

ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà ïøäàå§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýéæø÷áe §Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤

íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà íúéàøe§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−
ék äî eðçðå ýåýé-ìráéúëåðåìúéø÷eðélú ©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−

:eðéìrçáøra íëì ýåýé úúa äLî øîàiå ¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤
ýåýé rîLa raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNä¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ
eðçðå åéìr íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−¨®̈§©´§

:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äîèøîàiå ½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«©³Ÿ¤
ìàøNé éða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½

:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ééäéå ¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«©§¦À
eðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−

:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ
רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

הארץ  מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ׁשּירד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשעה

לחם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ׁשּנתקן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבנסח

לחם  – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא אינֹו הארץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמן

הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן לחם הּׁשמים; ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמן

ׁשּמאמין  יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ׁש"ּבעסקֹו ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּמבאר

הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ּכׁשארי הּוא . . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּׁשפע

ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה מהר"ׁש, הרּבי ּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוידּועים

הּמן. ְַַַָָהׁשּפעת

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦
ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaørä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤

k ízrãéå:íëéýìà ýåýé éðà éâéáørá éäéå ¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤



רנג iriay - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìrzå©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ
:äðçnì áéáñ ìhä úáëLãéìhä úáëL ìrzå ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©®̈

øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr äpäå§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ
:õøàä-ìråèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ©¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³

øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

:äìëàìæèepnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½
íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½

:eçwz Bìäàa øLàì Léàæééða ïë-eNriå ¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−§¥´
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNéçéecîiå ¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáàì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
:eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçäèéäLî øîàiå ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìà Léà íäìàë-àìå £¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ
ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL̈«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìr óö÷iå Làáiå íérìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

àëíçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMäáëíçì eè÷ì éMMä íBia | éäéå ©¤−¤§¨¨«©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ

ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLîäãr ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈
:äLîì eãébiåâëøac øLà àeä íäìà øîàiå ©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´

-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤
-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàzŸº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä́̈Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå LéàáääëäLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ

àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ
:äãOa eäàöîúåëíBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ¦§¨ª−©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯

:Ba-äéäé àì úaL éréáMäæëéréáMä íBia éäéå ©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½
:eàöî àìå è÷ìì írä-ïî eàöéñçëøîàiå ¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤

ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìà ýåýééúåöî øîL §Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−
:éúøBúåèëïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø §«Ÿ¨«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥

| eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä́Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤®̈¦§´
íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬

:éréáMäì:éráMä íBia írä eúaLéå ©§¦¦«©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

àìòøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîrèå ïáì ãbáìîàiåäLî ø ©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«©´Ÿ¤¤À

epnî øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½
íçlä-úà eàøé | ïrîì íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤
íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîâìç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ
çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö¦§¤´¤©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤®̈§©©³

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôì BúàãìøLàk ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²
úãrä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−

:úøîLîìäìïnä-úà eìëà ìûøNé éðáe §¦§¨«¤§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ
-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãr äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤
:ïrðk õøà äö÷-ìà íàa-ãr eìëà ïnä©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©

åì:àeä äôéàä úéøNr øîòäåô §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr al zegiy ihewl)

˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ '‰ Èk e‡¯(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»
רּבי  קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, .(זח"ג ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ּבחסידּות  וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹולּמּוד

(ולׁשֹון  ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ילּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשיח

 ֿ ּתא הּוא ּבּזהר ֿ ÈÊÁהרגיל ּתא לא ,ÚÓL הּמאמר והּנה, .( ִַַָָָֹ¬ƒָֹ¿«ְֲִֵַַָ

הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון

ּבחסידּות  ׁשּנתּגּלתה ּכפי הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות ּכאן, יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד ּביֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש

éòéáùæéà-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©
ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìr íäérñîì ïéñ¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

ì íéî:írä úzLáäLî-ír írä áøiå ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½
äLî íäì øîàiå äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnr ïeáéøz-äîâàîöiå ©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä íL̈³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
éðì÷ñe èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì: ¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦

äç÷å írä éðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬
Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ

:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàåéðôì ãîò éððäE ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧
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epnî eàöéå øevá úékäå áøça øevä-ìr | íM̈¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²
éð÷æ éðérì äLî ïk Nriå írä äúLå íéî©−¦§¨¨´¨®̈©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNéæäáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå ¦§¨¥«©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®
ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé éða | áéø-ìr©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ

:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léä øîàìôçàáiå ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ
:íãéôøa ìûøNé-ír íçliå ÷ìîrèøîàiå £¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤

íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé-ìà äLî¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´
ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî ÷ìîra©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬

:éãéa íéýìûäéBì-øîà øLàk rLBäé Nriå ¨«¡Ÿ¦−§¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ
eìr øeçå ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì äLî¤½§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−

:ärábä LàøàéBãé äLî íéøé øLàk äéäå ¬Ÿ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−
:÷ìîr øáâå Bãé çéðé øLàëå ìûøNé øáâå§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

áéåézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈
ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìr áLiå©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ
:LîMä àa-ãr äðeîà åéãé éäéå ãçà äfîe¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤

âéìçiåBnr-úàå ÷ìîr-úà rLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−
:áøç-éôìôãéúàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦¨«¤©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ

äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa ïBøkæ¦¨Æ©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ
-úà äçîà*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr ø ¤§¤Æ¤¤¤¥¤́£¨¥½¦©−©©¨¨«¦

åè:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæî äLî ïáiå©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«
æèýåýéì äîçìî dé ñk-ìr ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−

:øc øcî ÷ìîrattt ©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` bi 'mei meid')

ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz È¯·cÓ Ì‰È„È Ï‡¯NÈ eÙ¯L(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

יׁש וכאׁשר ּולקּים. לעׂשֹות עלֿמנת הּוא הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

(ראׁשי  יׂשראל עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָרפיֹון

BzÏ¯‰ּתבֹות ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ קדּׁשת את ּומקרר ( ֵ≈ƒƒƒƒ«»ְְֵֶַָֻ

– היא לכ העצה ‡ÌÈLהּתֹורה. eÏ ¯Áa,מׁשה אנׁשי , ְִֵַָָָָ¿«»¬»ƒְֵֶַֹ

ּדֹור  ׁשּבכל יׂשראל, אלפי ראׁשי מׁשה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואתּפׁשטּותא

ÏÓÚa˜ודֹור. ÌÁl‰ ‡ˆÂ היא הּתֹורה ּכי יחיד, לׁשֹון – ָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְִִִַָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל ְְְְְִִֶַָָָָנצחית

øéèôîãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
-úà äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤

*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèäLî ïáiå ¤¤¥¤́£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−
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äéäú àì ékEìEzøàôzøàtä ¦Á¸Ÿ¦«§¤¹§¦§©§§À©§¥
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lçä úàø÷ì àöiL éeàøälàä íéL ¨¤¥¥¦§©©©¨¦¨¥¤

íò èòîaìçð-ìà íéBbä úLøçî ¦§©¨¥«£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©
:ïBLé÷ãé-ìà äøác øîàzå ¦«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤

íe÷ ÷øaät ãBîòì ákòúz ìà ¨¹̈À©¦§©¥©£Ÿ

øäa øabúäìékäøeæb äøæbääæ §¦§©¥¨¨¦´©§¥¨§¨¤³
-úà ýåýé ïúð øLà íBiä©Æ£¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤

Eãéa àøñéñãBò ìëez àìå ¦«§¨Æ§¨¤½§Ÿ©

,÷îòì úãøì àøéz ìà ,øäa ákòúäì§¦§©¥¨¨©¦¨¨¤¤¨¥¤

ékéðôì àöé ýåýé àìäãøiå E ¦£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®©¥³¤
íéôìà úøNrå øBáz øäî ÷øä¨Æ¥©´¨½©«£¤¯¤£¨¦²
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úBáLBiäCøáz ìäàaìòé äëeøa äéäz:äëìàL íéîàéäå ,àøñéñ ©§¨−Ÿ¤§Ÿ̈«¦§¤§¨¨¥©¬¦¨©−¦§¨§¦
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:äàîç äáéø÷ä íéøécàåëãúiì dãé ©¦−¦¦§¦¬¨¤§¨«¨¨Æ©¨¥´
íéìîr úeîìäì dðéîéå äðçìLz¦§©½§¨¦«¦−̈§©§´£¥¦®
äöçîe BLàø ä÷çî àøñéñ äîìäå§¨«§¨³¦«§¨Æ¨«£¨´Ÿ½¨«£¨¬

:Búwø äôìçåæëìôð òøk äéìâø ïéa §¨«§−̈©¨«¥´©§¤½¨¨©¬¨©−
òøk øLàa ìôð òøk äéìâø ïéa áëL̈¨®¥³©§¤̧¨Æ¨©´¨½̈©«£¤´¨©½

:ãeãL ìôð íLçëäô÷Lð ïBlçä ãra −̈¨©¬¨«§©Á©«©¸¦§§¨¯
recî áðLàä ãra àøñéñ íà áaézå©§©¥²¥¬¦«§−̈§©´¨«¤§¨®©À©
éîrt eøçà recî àBáì Baëø LLaŸ¥³¦§Æ¨½©´©¤«¡½©«£¥−

:åéúBákøîèëäpéðrz äéúBøN úBîëç ©§§¨«©§¬¨«¤−¨©«£¤®¨
:dì äéøîà áéLz àéä-óàìàìä ©¦¾¨¦¬£¨¤−¨¨«£¸Ÿ

íéúîçø íçø ììL e÷lçé eàöîé¦§§¹§©§´¨À̈©³£©«£¨©̧¦Æ
ììL àøñéñì íéráö ììL øáb Làøì§´Ÿ¤½¤§©µ§¨¦¸§¦´§½̈§©¬
éøàeöì íéúî÷ø òáö äî÷ø íéráö§¨¦−¦§¨®¤¬©¦§¨©−¦§©§¥¬

:ììLàìéáéBà-ìë eãáàé ïkýåýé E ¨¨«¥Â«Ÿ§³¨«§¤̧¸§Ÿ̈½
Búøáâa LîMä úàök åéáäàå§´Ÿ£½̈§¥¬©¤−¤¦§ª«¨®

:äðL íéraøà õøàä è÷Lzå©¦§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦¬¨¨«

`xenl iy
,äðçìLz ãúiì.ãúiä úà úç÷ì äèéLBä dìàîN ãé úàdðéîéå ©¨¥¦§©§¨¤©§Ÿ¨¦¨¨©©¤©¨¥¦¦¨
,íéìîò úeîìäìíéìîòä BaL ,úáwnä úà úç÷ì äèéLBä dðéîé ãé úàå §©§£¥¦§¤©§¦¨¦¨¨©©¤©©¤¤¤¨£¥¦

.(íékî) íéîìBä ,äëàìnä éìòa,àøñéñ äîìäå.àøñéñ úà äúkäåä÷çî ©£¥©§¨¨§¦©¦§¨§¨¦§¨§¦§¨¤¦§¨¨£¨
,BLàø.BLàø úà äøéñä,Búwø äôìçå äöçîeúà äòöt ãúiä íòå Ÿ¥¦¨¤Ÿ¨£¨§¨§¨©¨§¦©¨¥¨§¨¤

å Búwø.ãö ìà ãvî äôìç(æëøLàa ©¨§¨§¨¦©¤©©£¤
,òøk.ìtì òøkL íB÷naìôð íL ¨©©¨¤¨©¦Ÿ¨¨©

,ãeãLBúBà äúéîäå BúBà äããL íL ¨¨¨§¨§¥¦¨

.ìòé(çë,áaézåìB÷a äòéøä ¨¥©§©¥¥¦¨§

.äèéaä ,øçà Leøt .äòeøz ìB÷ ïBéîãk§¦§§¨¥©¥¦¦¨

,áðLàä.ïBlç ïéòk,Lùaïéðò ¨¤§¨§¥©Ÿ¥¦§©

.øeçà,eøçà.eøçàúäéîòt ¦¤¡¦§©£©£¥
,åéúBákøî.åéúBákøî [åéñeñ] éãòö ©§§¨©£¥¨©§§¨

(èë,äéúBøN úBîëçúBîëçä ©§¨¤¨©£¨

.äéúBøNaL,äpéðòzïäî úçà ìk ¤§¨¤¨©£¤¨¨©©¥¤

.dúBà íçðì áéLzäéøîà áéLz ¨¦§©¥¨¨¦£¨¤¨
,dì.dîöòì äéøîà äðòz(ìàìä ¨©£¤£¨¤¨§©§¨£Ÿ

,eàöîé.äîçpä éøác íä äëk ¦§§¨¨¥¦§¥©¤¨¨

,ììL e÷lçé.íL íúBà ákòîä äæå §©§¨¨§¤©§©¥¨¨

,øáb Làøì íéúîçø íçøìk ©©©£¨©¦§Ÿ¤¤¨

úç÷ì âéOä éìeà àøñéñ àávî øáb¤¤¦§¨¦§¨©¦¦¨©©

.íézL Bà úçà äøòð éáMaììL ©¤¦©£¨©©§©¦§©
,àøñéñì íéòáöíéãâa ììL §¨¦§¦§¨§©§¨¦

íéðeúð eéäé øúBéa íéáeLç íéiðBòáö¦§¦¦£¦§¥¦§§¦

.àøñéñì,äî÷øíéòeáö íéãâa §¦§¨¦§¨§¨¦§¦

.í÷Bø äNòîa íéîwøîòáö §ª¨¦§©£¥¥¤©
,íéúî÷øäéeNòä äî÷ø ìL òáö ¦§¨©¦¤©¤¦§¨¨£¨

ãö ìëaL eðéäc ,ìeôk í÷Bø äNòî©£¥¥¨§©§¤§¨©
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(àìéáéBà ìë eãáàé ïk,'ä E ¥Ÿ§¨§¤
éáéBà ìk eãáàé ïk éàåìäå ,eéä ìáä ìL íéîeçðz äpä ,äøBác äøîàäzà ,E ¨§¨§¨¦¥©§¦¤¤¤¨§©§©¥Ÿ§¨§¤©¨

.àøñéñ ãáàpL éôk ,'ä,åéáäàå.eéäé 'ä éáäBà ìáàLîMä úàök §¦¤¤¡©¦§¨§Ÿ£¨£¨£¥¦§§¥©¤¤
,BúøeáâaàeäL ãò øúBé íòt ìëa øéàîe CìBäL ,ø÷aa LîMä úàö Bîk ¦§¨§¥©¤¤©Ÿ¤¤¥¥¦§¨©©¥©¤
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äðúð áìçäîcøz åéìò àéáäì éãëaìôñaBa ìéëàäì éeàøä áeLç ¨¨´¨®̈¨¦§¥§¨¦¨¨©§¥¨§¥¬¤¨¨¨§©£¦
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:åéúBákøîèëäéúBøN úBîëç ©§§¨«©§¬¨«¤−¨
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Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
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ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨
:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח בעל מדות ורב פעלים מו"ה אליעזר זוסיא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מבשר טוב מהסתדרות בבית הנקנה, בית הכנסת וגם 

בית המדרש.

בפתגם  המודגש  וע"פ  יחד,  גם  וברוחניות  בגשמיות  ומוצלחת  טובה  בשעה  שיהי'  רצון  ויהי 

ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר השי"ת נותן ליהודים גשמיות והם 

עושים מגשמיות רוחניות.

והרי זהו גם ענין פרשת שבוע זה, פרשת מתן תורה, שהתורה היא חכמתו ורצונו של הקב"ה וניתנה 

דוקא לאלו שירדו למצרים ויצה"ר יש ביניהם וכו' שדוקא טענה זו הביאה לעלית למרום שבית שבי.

ויהי רצון שיתאחדו שני הענינים - דבית המדרש )לימוד תורה, שענינו להביא לידי מעשה - 

קיום המצות( ודבית הכנסת )תפלה בקשת צרכיו של אדם ומילואם ע"י הזן ומפרנס לכל בטובו בחן 

ובחסד וברחמים, הכולל כמובן וגם פשוט גם צרכים הגשמים בטוב הנראה והנגלה(,

לבריות  וטוב  )רוחניות(  לשמים  טוב  הוא,  האמיתי  טוב  אשר  רז"ל,  במאמר  גם  וכמבואר 

)גשמיות( וטוב העושה פירות, הפעולה בהזולת בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

סוף זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש, י"ג שבט



לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח בערים שונות בעולם רסב
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
06:4006:3808:3808:3809:1309:1310:0710:0817:0217:0717:3017:3516:4617:45באר שבע )ח(

06:4206:4008:3808:3809:1409:1410:0710:0817:0117:0717:2617:3116:3617:42חיפה )ח(

06:3906:3708:3608:3709:1209:1210:0610:0617:0417:1017:2717:3216:2917:43ירושלים )ח(

06:4206:4008:3808:3809:1409:1410:0810:0817:0117:0717:2817:3416:4617:44תל אביב )ח(

07:3907:3409:0209:0109:5009:4810:3610:3616:3016:3917:0717:1616:1917:29אוסטריה, וינה )ח(

06:1606:2309:0609:1109:5109:5511:0511:0920:4520:4221:1621:1220:2421:25אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3607:3109:0409:0309:5009:4810:3710:3616:3816:4717:1417:2216:2717:36אוקראינה, אודסה )ח(

07:1307:0808:3708:3609:2409:2210:1010:1016:0516:1416:4216:5015:5417:04אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2607:2008:4808:4709:3609:3410:2210:2116:1416:2316:5217:0016:0417:14אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5807:5209:1509:1410:0510:0310:5010:4916:3316:4217:1217:2116:2317:36אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5107:4509:0809:0609:5809:5610:4210:4216:2516:3417:0417:1316:1517:28אוקראינה, קייב )ח(

07:5907:5409:2909:2810:1410:1311:0211:0217:1117:1917:4317:5116:5918:04איטליה, מילאנו )ח(

06:2006:2208:4908:5209:2009:2210:2310:2418:2818:3018:5218:5318:1119:02אקוואדור, קיטו )ח(

05:5806:0408:4708:5209:2909:3310:4210:4520:1020:0720:3920:3619:5020:48ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:3206:4009:2209:2810:1210:1611:2711:3121:1721:1421:5221:4720:5622:01ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2407:2109:0809:0809:4809:4810:3910:3917:0917:1617:4017:4716:5717:59ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1707:1308:5908:5809:3909:3910:3010:3016:5517:0217:2717:3316:4317:46ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1807:1408:5908:5909:4009:3910:3010:3016:5517:0217:2717:3416:4317:46ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5807:5409:3609:3610:1810:1711:0811:0717:2717:3418:0018:0717:1518:19ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1707:1609:1709:1809:5209:5310:4710:4717:4717:5218:1318:1817:3318:28ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5706:5408:5008:5109:2709:2710:2010:2117:0817:1417:3717:4216:5517:53ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0907:0809:1409:1509:4809:4810:4410:4417:5317:5818:1918:2417:3918:34ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1507:1108:5508:5409:3609:3510:2610:2616:4916:5617:2117:2816:3717:40ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4007:3709:2309:2210:0310:0210:5410:5417:2017:2717:5217:5817:0818:10ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1507:1108:5408:5409:3609:3510:2510:2516:4616:5417:1917:2616:3417:38ארה״ב, שיקגו )ח(

06:1306:1608:5308:5609:2609:2810:3310:3519:1219:1219:3719:3718:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

08:3908:3309:5309:5110:4410:4111:2811:2717:0617:1617:4617:5516:5618:10בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3808:3109:5209:5110:4310:4111:2811:2717:0817:1817:4817:5716:5818:11בלגיה, בריסל )ח(

05:3405:3908:1808:2208:5308:5610:0210:0519:0319:0219:2519:2418:4519:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2405:2808:0708:1108:4208:4509:5109:5418:4518:4519:1219:1018:2719:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5807:5209:1109:0910:0210:0010:4610:4616:2516:3517:0417:1316:1817:28בריטניה, לונדון )ח(

08:1608:0809:2109:1910:1510:1310:5810:5716:2316:3317:0617:1616:1617:31בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:0908:0209:1809:1610:1110:0810:5410:5316:2616:3717:0717:1616:1717:31גרמניה, ברלין )ח(

08:1708:1209:3509:3310:2410:2211:0911:0916:5417:0317:3317:4216:4317:56גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:3005:3408:1508:1908:5108:5510:0110:0419:1219:1019:3219:3018:5219:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1507:1509:2809:2910:0010:0010:5710:5818:2218:2618:4718:5118:0719:00הודו, מומבאי )ח(

07:1007:1009:2309:2409:5509:5610:5310:5418:1918:2318:4418:4718:0418:57הודו, פונה )ח(

07:2607:2108:5108:5009:3809:3610:2410:2416:2216:3016:5817:0616:1117:20הונגריה, בודפשט )ח(

07:2307:1909:0309:0309:4409:4410:3410:3516:5817:0517:3017:3716:4617:49טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3907:3709:2609:2610:0510:0510:5710:5717:3117:3718:0118:0817:1818:19יוון, אתונה )ח(

07:4507:4009:1209:1109:5809:5610:4510:4416:4416:5317:2117:2816:3317:42מולדובה, קישינב )ח(

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

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח 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
07:1307:1209:2509:2609:5709:5810:5510:5618:1918:2318:4418:4818:0418:57מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:0205:1007:5107:5808:4808:5310:0610:1020:1620:1120:5420:4919:5421:04ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5606:5408:5808:5909:3309:3310:2810:2817:3217:3717:5818:0317:1818:13נפאל, קטמנדו )ח(

07:1307:1409:4109:4310:1210:1311:1411:1619:1619:1819:4019:4119:0019:51סינגפור, סינגפור )ח(

07:3707:3008:4708:4509:4009:3710:2310:2215:5516:0516:3716:4615:4617:01פולין, ורשא )ח(

05:5605:5908:3308:3609:0509:0710:1110:1318:4018:4119:0519:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

08:1708:1209:4709:4610:3210:3111:2011:1917:2517:3318:0018:0717:1318:21צרפת, ליאון )ח(

08:3808:3209:5909:5810:4710:4611:3311:3317:2517:3418:0218:1017:1518:24צרפת, פריז )ח(

06:1006:1108:3608:3709:0609:0810:0810:0918:0318:0518:2618:2817:4718:38קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4707:4309:2209:2210:0510:0410:5410:5417:1117:1917:4217:4916:5918:02קנדה, טורונטו )ח(

07:3007:2509:0008:5909:4509:4410:3310:3316:4016:4917:1417:2216:2917:35קנדה, מונטריאול )ח(

06:5206:5008:4508:4509:2209:2210:1410:1516:5917:0417:2817:3316:4517:44קפריסין, לרנקה )ח(

09:1009:0210:0910:0711:0611:0311:4711:4617:0317:1417:4817:5816:5418:15רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:4808:4009:4309:4110:4210:3911:2211:2116:3516:4717:1817:2916:2717:45רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0207:5809:2809:2710:1510:1311:0211:0117:0017:0917:3617:4416:4917:58רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0808:0309:3309:3210:2010:1811:0611:0617:0917:1817:4117:4916:5818:03שוויץ, ציריך )ח(

06:4606:4609:0409:0509:3509:3610:3410:3518:1018:1418:3518:3817:5518:47תאילנד, בנגקוק )ח(

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

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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