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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§¦¨©¦§¥¨
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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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ÁwiÂ'גֹו מנחה ּבידֹו הּבא ּבזה 1מן ּומבאר , «ƒ«ְְְִִֶַָָָָָֹ

הּנדּפסים  חסידּות  ּבמאמרי ,2ּבארּוכה  ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָ

לגילּוי  לאחרֹונה ׁשּיצאּו הּביכלא ּבאחד ,3וגם ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָ

קרּבנֹות  (ׁשּבמקֹום והּתפּלֹות הּקרּבנֹות ְְְְְִִֶֶַַָָָָָׁשּכל

הּדבר,4ּתקנּום  וטעם מנחה. ּבׁשם נקראים ( ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

היא  הּתפּלה, עבֹודת וכן הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָּדהּנה

עבֹודת  מעלת וכּידּוע למעלה. מּלמּטה ְְְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָעבֹודה

ּומצֹות, ּדתֹורה העבֹודה על (וקרּבנֹות) ְְְְְֲִִַַָָָָָָהּתפּלה

ּכי  למּטה , מּלמעלה המׁשכה ענינּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּתֹורה

הּתֹורה  ולימּוד הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו היא ְְִִֶַַַָָָָָָהּתֹורה

לׁשֹוני  ּד"ּתען ּבאֹופן זה הרי לאמּתתֹו האדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

"הּקּב"ה.5אמרת ׁשל ּדבריו על וחֹוזר ׁשעֹונה , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הרי  אֹותן, יקּים ׁשהאדם ׁשעיקרן מצֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואפילּו

הּקּב"ה, ׁשּצּוה ּדבר לקּים היא ּבזה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

צּוה  ׁשּלא ּדבר מעצמֹו יעׂשה האדם אם ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאבל

עֹובר  הּוא הרי ה', מצות לקּים ויחׁשֹוב ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָהּקּב"ה,

 ֿ ועלּֿדר) ּתפּלה מהּֿׁשאיןּֿכן ּתֹוסיף". "ּבל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָעל

האדם, ּובּקׁשת ּתפּלת הּוא ענינּה קרּבנֹות) ְְְִִֶַַַָָָָָָָָזה

ׁשּגם  ואףֿעלּֿפי לֹו. ׁשחסרים הענינים על ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָוהיא

זֹו מצוה ׁשל ענינּה הרי מצוה, היא -6ּתפּלה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ

ׁשּתפּלה  וכיון ׁשּלֹו. הענינים על יבּקׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם

הּמעלה  ּבּה יׁש למעלה, מּלמּטה עבֹודה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָהיא

ּתכסֹוף" ידי מּגעת 7ּד"למעׂשה היא הרי ׁשּלכן , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ההמׁשכה ל  עבֹודת מאׁשר יֹותר מעלה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָ

הּתפּלֹות  ּכל נקראֹות  ולכן למּטה. ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּמּלמעלה

ה' ח' מ"ן ּתיבֹות ראׁשי מנחה, ּופירּוׁשֹו:8ּבׁשם , ְְִֵֵֵֵָָ
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ואילך. 400 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ יד.1)*) לב, (שם).2)פרשתנו בני ריח ראה וד"ה ואוה"ת. תו"ח בתו"א, זה באב.3)ד"ה

ואילך). א רלט, ב) (כרך בראשית באוה"ת (נדפס 12 (31) ב.4)מספר כו, כב,5)ברכות ברכות וראה קעב. קיט, תהלים

בפועל. להלכה בנוגע - ועד כאש", דברי כה "הלא עליהם נאמר הד"ת אומר כבר כשהאדם אפילו אשר, רחמי 6)א, תפלה

שם  להרמב"ן - (וביותר כו' ומתפלל מתחנן אדם שיהא תפלה.. תפלה: הל' ריש רמב"ם וראה ב). כ, (ברכות היא

(דהאדם)). צרה בעת התפילה מצוות ואילך).7)שמדאורייתא ב (כט, הגדול שער של"ה וראה טו. יד, פרשתנו 8)איוב תו"א

ד. כה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰ÁÓ B„Èa ‡a‰ ÔÓ ÁwiÂ1, שיעקב השבוע בפרשת מסופר «ƒ«ƒ«»¿»ƒ¿»

ומפורט  כמפורש ועוד, רחלים תיישים, (עזים, בידו" הבא "מן לקח אבינו

Êa‰בתורה) ¯‡·Óe הדברים של הפנימית המשמעות Îe¯‡a‰אודות ¿…»»∆«¬»
ÌÈÒt„p‰ ˙e„ÈÒÁ È¯Ó‡Óa2C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a Ì‚Â של , כרכים ¿«¬»≈¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿«««ƒ¿»

בכתבֿיד  e‡ˆiLחסידות (∆»¿
ÈeÏÈ‚Ï ‰B¯Á‡Ï3 שהיו לאחר »«¬»¿ƒ

ברוסיה), (כנראה «∆ÏkLנסתרים
ÌB˜ÓaL) ˙BlÙz‰Â ˙Ba¯w‰«»¿»¿«¿ƒ∆ƒ¿

Ìe˜z ˙Ba¯˜4 בית שחרב לאחר »¿»ƒ¿
התפילות  את חכמים תקנו המקדש

לקרבנות  ÌLaכתחליף ÌÈ‡¯˜ (ƒ¿»ƒ¿≈
‰ÁÓ שיתבאר וכפי מתנה, מלשון ƒ¿»

פנימיות  פי על לכך הסיבה להלן

העניינים.

˙„B·Ú ‰p‰c ,¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»¿ƒ≈¬«
˙„B·Ú ÔÎÂ ,˙Ba¯w‰«»¿»¿≈¬«
‰hÓlÓ ‰„B·Ú ‡È‰ ,‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ האדם של התקרבות כלומר ¿«¿»
האדם  מצד התעוררות ידי על לאלוקות

להתקרב  ורוצה למטה הנמצא

למעלה. ÏÚÓ˙לאלוקות, Úe„iÎÂ¿«»««¬«
,(˙Ba¯˜Â) ‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»¿»¿»

שלה B˙c¯‰היתרון ‰„B·Ú‰ ÏÚ«»¬»¿»
dÈÚ ‰¯BzL ,˙BˆÓeƒ¿∆»ƒ¿»»

‰ÎLÓ‰ אלוקי אור של והתגלות «¿»»
‰ÏÚÓlÓמאלוקות‰hÓÏ אל ƒ¿«¿»¿«»

והעולם, ‰È‡האדם ‰¯Bz‰ Èkƒ«»ƒ
,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ חכמה »¿»∆«»»

עליונה, ‰Bz¯‰אלוקית „eÓÈÏÂ¿ƒ«»
B˙zÓ‡Ï Ì„‡‰ ÏL של לאמיתו ∆»»»«¬ƒ»

נראה) זה אין חוץ שכלפי (אף דבר

ÈBLÏ ÔÚz"c ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿««¿ƒ
האדם ֿ E˙¯Ó‡5"של הקדוש של ƒ¿»∆
ÊBÁÂ¯האדם Lברוךֿהוא, ‰BÚ ∆∆¿≈

‰"aw‰ ÏL ÂÈ¯·c ÏÚ ואינו «¿»»∆«»»
משלו. דברים BˆÓ˙אומר eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿

,Ô˙B‡ Ìi˜È Ì„‡‰L Ô¯˜ÈÚL∆ƒ»»∆»»»¿«≈»
את  ביטוי לידי מביאות המצוות כן ואם

מכל  למטה, האדם של מעשיו חשיבות

כי למטה מלמעלה המשכה הוא המצוות עניין גם ‰B·Ú„‰ֿמקום È¯‰¬≈»¬»
‰Êa המצוות Ìi˜Ïבקיום ‡È‰בפועל ‰aw"‰,לבצע ‰evL ¯·c »∆ƒ¿«≈»»∆ƒ»«»»

BÓˆÚÓ ‰NÚÈ Ì„‡‰ Ì‡ Ï·‡האישית ˆe‰מיוזמתו ‡lL ¯·c ¬»ƒ»»»«¬∆≈«¿»»∆…ƒ»
'‰ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ·BLÁÈÂ ,‰"aw‰ נצטווה שלא זה מעשה באמצעות «»»¿«¿¿«≈ƒ¿«

ÏÚעליו, ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ איסור ¬≈≈«
ÛÈÒBz"התורה Ïa" להוסיף שלא «ƒ

ה'. שציווה המצוות על »Œ‰Óמעצמנו
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) ‰lÙz ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ»¿«∆∆∆

dÈÚ (˙Ba¯˜ מלמעלה' איננו »¿»ƒ¿»»
אלא  Lw·e˙למטה' ˙lÙz ‡e‰¿ƒ««»«

‡È‰Â ,Ì„‡‰ ובקשה ÏÚתפילה »»»¿ƒ«
BÏ ÌÈ¯ÒÁL ÌÈÈÚ‰ ֿ שהקדוש »ƒ¿»ƒ∆¬≈ƒ

כן  ואם משאלותיו, את ימלא ברוךֿהוא

למעלה'. 'מלמטה הוא »¿ŒÛ‡Âתוכנה
‡È‰ ‰lÙz ÌbL ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿ƒ»ƒ

,‰ÂˆÓ היבט יש בתפילה גם כן ואם ƒ¿»
מכלֿמקום של  למטה', 'מלמעלה

BÊ ‰ÂˆÓ ÏL dÈÚ È¯‰6 ¬≈ƒ¿»»∆ƒ¿»
-מ  התפילה Lw·Èצוות Ì„‡‰L∆»»»¿«≈

‰ÌÈÈÚמהקדושֿברוךֿהוא  ÏÚ«»ƒ¿»ƒ
‡È‰ ‰lÙzL ÔÂÈÎÂ .BlL∆¿≈»∆¿ƒ»ƒ
LÈ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú¬»ƒ¿«»¿«¿»≈
EÈ„È ‰NÚÓÏ"c ‰ÏÚn‰ da»««¬»ƒ¿«¬≈»∆

"ÛBÒÎz7, הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿
ולפעולות  לבקשות כביכול, מתאווה,

שהם  למרות התחתונים הנבראים של

לתת  ביכולתם אין ולכאורה ידיו מעשה

מאומה, ‰È‡לו È¯‰ ÔÎlL∆»≈¬≈ƒ
BÈ˙¯התפילה  ‰ÏÚÓÏ ˙ÚbÓ«««¿«¿»≈

‰ÎLÓ‰‰ ˙„B·Ú ¯L‡Ó≈¬∆¬«««¿»»
«¿»¿ÏÚÓlnL∆ƒ‰האלוקית וההתגלות 
‰hÓÏ.ומצות תורה ידי על הנפעלת ¿«»
ÔÎÏÂ היא התפילה שעבודת מאחר ¿»≈

למעלה  Ïkמלמטה ˙B‡¯˜ƒ¿»»
˙BlÙz‰ בלבד מנחה תפילת רק ולא «¿ƒ

˙B·Èz ÈL‡¯ ,‰ÁÓ ÌLa¿≈ƒ¿»»≈≈
'‰ 'Á Ô"Ó8- Ô"Ó :BLe¯ÈÙe ,≈

‰hÓlÓ 'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ את מסמלים ונקבה זכר ¿«¿»
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d"kyz'dו ,elqk f"h ,glyie zyxt zay

ח' למעלה, מּלמּטה נּוקבין' 'מין העלאת - ְְְְֲִִִַַַַַָָָמ"ן

ׁשּלמעלה  הּׁשמיני ּבּמּזל ׁשּמּגעת -ְְְִִֶֶַַַַַַַָָ

ּתּתאה, ּבה' נמׁש ּומּׁשם - ה' ְְְְְִִִֵַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות,

 ֿ ׁשעל הּנבראים, ּומקֹור ׁשרׁש הּמלכּות, ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹספירת

עד  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות יּומׁש ְְְְֲִִִַַָָָָָָידּה

הּגׁשמית  ּומבר9ל'עׂשּיה' חֹולים רֹופא להיֹות , ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

וכּו'. ְִַָהּׁשנים

נקראֹות p‰Â‰ב) הּתפּלֹות ׁשּכל אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְִִִֶַַַָָ

ׁשּתפּלת  מּזה הרי מנחה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָּבׁשם

מנחה  נקראת ּבפרט ׁשעקר 10הּמנחה מּובן, , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ּובמילא  למעלה, מּלמּטה [העלאה ּדמנחה ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָהענין

עד  מהׁשּתלׁשל ּות ׁשּלמעלה האֹור המׁשכת ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּגם

ולכן  ּדוקא. מנחה ּבתפּלת הּוא מּטה] ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָלמּטה

ז"ל  חכמינּו זהיר 11אמרּו אדם יהא לעֹולם ְְְֲִֵֵַָָָָָָ

אּלא  נענה  לא אלּיהּו ׁשהרי הּמנחה, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבתפּלת

הּמנחה  ּתפּלת 12ּבתפּלת ּדהּנה ּבזה, והּבאּור . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

נעׂשה  ׁשהאדם קֹודם הּיֹום, ּבתחלת היא ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשחרית

היא  ערבית ּותפּלת העֹולם. ּבעניני וטרּוד ְְְְְְִִִִֵַַָָָָעסּוק

העֹולם. מעניני יצא ׁשּכבר לאחרי הּיֹום, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּבסֹוף

(קאך) הּלהט ּבאמצע ּבאה מנחה ּתפּלת ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאבל

עֹולםֿהּזה  העסקים 13ּבעניני על הּבט ּומּבלי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

מהם  עצמֹו את מנּתק הּוא הרי כּו', ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָוהּטרדֹות

מנחה  עקר 14ּומתּפּלל היא זֹו עבֹודה ולכן . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

נּוקבין'. 'מין ּדהעלאת ְְְֲִִִַַַָָָהענין

e‰ÊÂׁש הּטעם (ועד ּגם ּדעֹות יׁש מנחה ּבתפּלת ¿∆ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ

ּכנגד  (לא ׁשהיא למעׂשה) ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָֹלהלכה

ּכנגד  אּלא) וערבית, ׁשחרית ּתפּלת ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָקרּבנֹות,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו קטרת 15קטֹורת, ּתפּלתי ּתּכֹון ְְְְִִִֶֶֶָָֹ
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בפע"ח).9) מ"ש להבין רד"ה קו"א תניא (ראה הגשמיות תרכ"ז.10)לשנות לפניהם עבר והוא רד"ה ג"כ ברכות 11)ראה

ב. אלי'12)ו, הנה ומ"מ כן, הוא ושחרית ערבית בתפלת דאף ס"ל יצחק בר נחמן ורב יוחנן ר' הנה שם, דבגמרא "והגם

לעולם  (רד"ה וערבית" דשחרית התפילות על ומדריגה במעלה גבוהה היא מנחה דתפילת מובן דמזה המנחה, בתפילת נענה

.24 הערה להלן וראה שמה)). ע' תרצ"א בסה"מ לאח"ז (נדפס טו קונטרס - תרצ"א אדם תפילת 13)יהא - בעולם וגם

א). רלה, וישלח (אוה"ת יותר ההסתר על מורה שזה פנה, כבר שהשמש בזמן היא לעולם 14)המנחה סד"ה שם. אוה"ת

שנב). ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א ב.15)יהא קמא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הם  נקביים' 'מים ולכן מלמטה, וקבלה למטה מלמעלה השפעה של המושגים

המשפיע), אל למעלה להתקרב המקבל, מצד מלמטה, -התעוררות 'Á
˙ÚbnL ונוגעת ‰ÈÈÓMשעולה Ïfna מידת הרחמים, מידות י"ג מתוך ∆«««««»«¿ƒƒ

חסד" eÏLÏzL‰Ó˙"נוצר ‰ÏÚÓlL עליון אלוקי באור הקשורה ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
ב'סדר  הנמשך מהאור שלמעלה

לדרגה, מדרגה מסודר ‰'השתלשלות'
ÌMÓe זה - עליון CLÓממקור ƒ»ƒ¿»

ויורד  האלוקי zz‡‰האור '‰a¿«»»
היא  בשם התחתונה, השנייה ה' האות

‰eÎÏn˙הוי"ה, ˙¯ÈÙÒ האחרונה ¿ƒ«««¿
מבין  הספירות,והתחתונה ∆…L¯Lעשר

,ÌÈ‡¯·p‰ ¯B˜Óe והירידה ¿«ƒ¿»ƒ
האור  של לספירת וההמשכה האלוקי

כדי  היא ««»∆d„ÈŒÏÚLהמלכות
CLÓeÈ למטה BÓÏBÚa˙האור ¿«¿»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a שלוש ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
שיש  התחתונים הרוחניים העולמות

מוגדרים בהם  נבראים של מציאות

˙ÈÓLb‰ '‰iNÚ'Ï „Ú9 החלק ««¬ƒ»««¿ƒ
של  שהוא התחתון העשייה עולם

ההשפעה  וכך הגשמי, הזה עולם

באה  למטה גם מלמעלה ביטוי לידי

ÌÈÏBÁבגשמיות  ‡ÙB¯ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ
ÌÈM‰ C¯·Óe שמבקשים כפי ¿»≈«»ƒ

שמונהֿעשרה  ¿eÎÂ'.בתפילת
ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â (·¿ƒ≈««ƒ∆»

˙BlÙz‰,וערבית שחרית תפילת גם «¿ƒ
מנחה  תפילת רק «¿B‡¯˜ƒ˙ולא

‰fÓ È¯‰ ,‰ÁÓ ÌLa¿≈ƒ¿»¬≈ƒ∆
Ë¯Ùa ‰Án‰ ˙lÙzL במיוחד ∆¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿»

‰ÁÓ ˙‡¯˜10¯˜ÚL ,Ô·eÓ , ƒ¿≈ƒ¿»»∆ƒ«
‰‡ÏÚ‰] ‰ÁÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»
Ìb ‡ÏÈÓ·e ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿≈»«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆¿«¿»
‰hÓÏ „Ú ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿«»

‰hÓ כיצד בפרטיות לעיל כמבואר «»
המילה  של באותיות נרמז הקרבן

ÁÓ‰"מנחה" ˙lÙ˙a ‡e‰ [ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÏÂ .‡˜Âc11¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ «¿»¿»≈»¿¬»≈«¿»¿≈»»»ƒ
lÙ˙a˙במיוחד  ‡l‡ ‰Ú ‡Ï e‰iÏ‡ È¯‰L ,‰Án‰ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ««ƒ¿»∆¬≈≈ƒ»…«¬»∆»ƒ¿ƒ«

‰Án‰12 את להוכיח ביקש הנביא שאליהו מלכים) (בספר בתנ"ך כמסופר «ƒ¿»
פר האמת  יביאו הבעל שנביאי ידי על ה'בעל' נביאי לעומת בה' שבאמונה

תרד  היכן יראו וכולם פר יביא והוא

המנחה  בעלות "ויהי השמים מן האש

ה' אל והתפלל אליהו...", ויגש

ותאכל  ה' אש "ותפול נענתה ותפילתו

העולה...". את

,‰Êa ¯e‡a‰Â המיוחדת במעלתה ¿«≈»∆
מנחה, תפילת lÙz˙של ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«

,ÌBi‰ ˙ÏÁ˙a ‡È‰ ˙È¯ÁL«¬ƒƒƒ¿ƒ««
˜eÒÚ ‰NÚ Ì„‡‰L Ì„B˜∆∆»»»«¬∆»

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa „e¯ËÂ קל ויותר ¿»¿ƒ¿¿≈»»
כראוי. להתפלל È·¯Ú˙לו ˙lÙ˙e¿ƒ««¿ƒ

È¯Á‡Ï ,ÌBi‰ ÛBÒa ‡È‰ƒ¿«¿«¬≈
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÓ ‡ˆÈ ¯·kL∆¿»»»≈ƒ¿¿≈»»

כך. כל טרוד אינו lÙz˙ושוב Ï·‡¬»¿ƒ«
Ë‰l‰ ÚˆÓ‡a ‰‡a ‰ÁÓƒ¿»»»¿∆¿««««

Í‡˜) והתלהבותŒÌÏBÚ ÈÈÚa ( »¿ƒ¿¿≈»
‰f‰13ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓe , «∆ƒ¿ƒ«≈«

È¯‰ ,'eÎ ˙B„¯h‰Â ÌÈ˜ÒÚ‰»¬»ƒ¿«¿»¬≈
Ì‰Ó BÓˆÚ ˙‡ ˜zÓ ‡e‰¿«≈∆«¿≈∆

‰ÁÓ Ïlt˙Óe14 יש ולכן ƒ¿«≈ƒ¿»
תפילות  על יתרון מנחה לתפילת

וערבית. BÊשחרית ‰„B·Ú ÔÎÏÂ¿»≈¬»
במאמץ שכדי  צורך יש אותה לעבוד

‰ÔÈÚמיוחד  ¯˜Ú ‡È‰ƒƒ«»ƒ¿»
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰c¿«¬»««ƒ¿ƒ
עצמו. האדם מצד מלמטה, התעוררות

˙lÙ˙aL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆ƒ¿ƒ«
„ÚÂ) ˙BÚc LÈ ‰ÁÓ כך כדי ƒ¿»≈≈¿«

ביטוי  יש אלו ««¬»ÎÏ‰Ï‰שלדעות
„‚k ‡Ï) ‡È‰L (‰NÚÓÏ¿«¬∆∆ƒ…¿∆∆
È¯ÁL ˙lÙz BÓk ,˙Ba¯˜˙ »¿»¿¿ƒ««¬ƒ

,˙¯BË˜ „‚k (‡l‡ ,˙È·¯ÚÂ¿«¿ƒ∆»¿∆∆¿∆
·e˙kL BÓÎe15 בפסוק בתהילים, ¿∆»

תפילת  לפני אומרים נוסחאות שלכמה
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ז 'eb dgpn ecia `ad on gwie

ערב  מנחת ּכּפי מׂשאת ּבזה,16לפני והענין . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבכּמה  הּוא ּוקטֹורת קרּבנֹות ּבין החילּוק ְְְְִִֵֵֶַַָָָּדהּנה

ּומהם  רק 17ענינים, ּבאים הּקרּבנֹות ׁשּכל : ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

 ֿ מה עלֿידם, ׁשּמתּבררים טהֹורים ְְְְִִִִִֶַַָָָָמּדברים

טמאים  ּדברים ּגם היּו ּבּקטֹורת ,18ּׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

הּטמאֹות  קליּפֹות ׁשלׁש ּבירּור ענין .19ׁשּזהּו ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

מּקרּבנֹות  למעלה הּקטֹורת מּגעת זה ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָּומּטעם

ּבזה  זה ּתלּויים הענינים ׁשׁשני לעיל ).20(וכּנזּכר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכמֹו אכילה, ּבׁשם קרּבנֹות נקראים ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָולכן

-21ׁשּכתּוב  ּוקטֹורת לאּׁשי, לחמי קרּבני את ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ּבּנפׁש ּמּגיע ׁשריח ריח, למעלה 22(רק) ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּבכּמה  ּכמבאר למעלה, ּגם הּוא וכן ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹמהאכילה,

ּגם  מּובנת האכילה על הריח ּומעלת ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָמקֹומֹות.

לחיצֹונּיּות  ׁשער ׁשהּוא ּבּפה, היא ׁשאכילה ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָמּזה

ׁשער  ׁשהּוא ּבחֹוטם, הּוא וריח ְִֵֶֶַַַַַהּמֹוחין,

הּמֹוחין  על 23לפנימּיּות ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְִִִִִֶַַַַַ

נאמר  ׁשּקרּבנֹות 21קרּבנֹות [ּדכיון ניחחי ריח ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

נּוקבין', 'מין העלאת הּוא ענינם ְְְֲִִִִַַַָָָָּבכללּות

ריח  ׁשל ענין הם לכן מנחה, ּבׁשם ],24ונקראים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבר  ריח הּנה מדרגֹות, ּכּמה יׁש ּגּופא יח ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ
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כמר 16) (או) כמר דעבד ואסיקנא ג'. אות פ"ג תפלה הל' מיימוני הגהות וראה ה"א. פ"ד ברכות ירושלמי - יוסי ר' דעת

ס"ד). הנ"ל עבר והוא (ד"ה הבחי' ב' במנחה יש כי רלג), ר"ס או"ח (שו"ע בסופו.17)עבד יו"כ שער עט"ר בכ"ז ראה

ואילך. סי"א תרנ"ז כחתן והוא ד"ה ב. רלז, פרשתנו שם ב. קנב, תולדות כמ"ש 18)אוה"ת ידוע, חי' של דם שהוא המור

א. צט, מג"א תו"א סרי"ו. טואו"ח וראה ה"ד). פ"ב (ושם ה"ג פ"א המקדש כלי הל' כחתן 19)הרמב"ם והוא בד"ה כ"ה

שם). תולדות מאוה"ת (ולהעיר סט"ו ממשכת 20)תרנ"ז היא מנוגה, שלמטה מגקה"ט היא שבה מ"ן שהעלאת דלהיות

דמנחה  השייכות וזוהי קרבנות. על אדומה פרה מעלת בענין סכ"ח באגה"ק המבואר וע"ד "ונוצר". השמיני מזל מבחי'

סע"ב. רלה, פרשתנו אוה"ת וראה לקטורת. כנ"ל) השמיני, למזל ב.21)(מ"ן כח, שריח 22)פינחס ב) מג, (ברכות וכמרז"ל

שערי  גם וראה ססי"א. כחתן והוא (ד"ה בגוף מהתלבשות שלמע' הנשמה עצם בחי' והוא ממנו. נהנית שהנשמה דבר הוא

וסכ"ה). סי"ג בכסלו בכ"ה ד"ה לו 23)אורה ויאמר וד"ה תשי"א ידו והניף ד"ה ואילך. תמח ע' ח"א תער"ב המשך ראה

ע' תשכ"ב (סה"מ תשכ"ב ההוא ביום והי' ד"ה סו). ע' ואילך. נח ע' תשי"א (סה"מ תשי"א בדא"פ 24)רכט).יהונתן וי"ל

בהם  גם כי - אחרים) מפסוקים שנלמדים (הגם שחרית" תפלת "אף ערבית", בתפלת "אף שם: בברכות שאמרו מה שזהו

מנחה. בשם נקראות התפילות שכל וכנ"ל (דמנחה). הריח מעלת (בכללות) ישנה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במנחה  Ètkשמונהֿעשרה ˙‡NÓ EÈÙÏ ˙¯Ë˜ È˙lÙz ÔBkzƒ¿ƒ»ƒ¿…∆¿»∆«¿«««

·¯Ú ˙ÁÓ16 תפילת של המיוחדת השייכות מהי ומפרט שממשיך וכפי ƒ¿«»∆
הקטורת. ועבודת ‰eÏÈÁ˜מנחה ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדלÔÈa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ≈

Ì‰Óe ,ÌÈÈÚ ‰nÎa ‡e‰ ˙¯BË˜e ˙Ba¯˜17ÏkL : »¿»¿∆¿«»ƒ¿»ƒ≈∆∆»
ÌÈ¯·cÓ ˜¯ ÌÈ‡a ˙Ba¯w‰«»¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë מן דברים או חיים בעלי ¿ƒ
הכשרים  לאכילה הצומח

Ì„ÈŒÏÚ ÌÈ¯¯a˙nL ידי שעל ∆ƒ¿»¿ƒ«»»
מהרע  נפרד שבהם הטוב והם הקרבתם

לקדושה, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óעולים
ÌÈ¯·c Ìb eÈ‰ ˙¯BËwa«¿∆»«¿»ƒ

ÌÈ‡ÓË18,באכילה האסורים ¿≈ƒ
¯e¯Èa ÔÈÚ e‰fL של והעלאה ∆∆ƒ¿«≈

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ LÏL19 »…¿ƒ«¿≈
מקור  שהם טוב בהם שאין לגמרי

האסורים, הדברים של החיות ושורש

של  החיות ושורש שמקור בעוד

מקליפה  הוא המותרים הדברים

כי  אור, לשון נוגה', 'קליפת הנקראת

טוב. גם בה Ê‰מעורב ÌÚhÓeƒ««∆
˙¯BËw‰ ˙ÚbÓ'ו'נוגעת עולה ««««¿∆

שהיא  בבחינה באלוקות למעלה

¯kÊpÎÂ) ˙Ba¯wÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»¿»¿«ƒ¿»
ÌÈÈeÏz ÌÈÈÚ‰ ÈLL ÏÈÚÏ¿≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

‰Êa ‰Ê20 שהקטורת משום ודווקא ∆»∆
גם האסורים מכילה נחותים דברים

לתוספת  גורמת זו העלאה באכילה,

ויתרון  ÌÈ‡¯˜מעלה ÔÎÏÂ .(¿»≈ƒ¿»ƒ
BÓk ,‰ÏÈÎ‡ ÌLa ˙Ba¯»̃¿»¿≈¬ƒ»¿

·e˙kL21ÈÓÁÏ Èa¯˜ והמזון ‡˙ המאכל עיקר הוא ÈM‡Ï,ו'לחם' ∆»∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«
ÁÈ¯L ,ÁÈ¯ (˜¯) - ˙¯BË˜e שני אמנם מצד אבל מזין ÚÈbnלא ¿∆«≈«∆≈««ƒ«

LÙpa22¯‡·Ók ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ,‰ÏÈÎ‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ «∆∆¿«¿»≈»¬ƒ»¿≈«¿«¿»«¿…»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa יותר לבחינה עולה מנחה) תפילת של (עניינה שהקטורת ¿«»¿
הקרבנות). כנגד הן האחרות (שהתפילות מהקרבנות יתרון ÏÚÓe˙נעלית «¬«

,‰ta ‡È‰ ‰ÏÈÎ‡L ‰fÓ Ìb ˙·eÓ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÚ ÁÈ¯‰»≈««»¬ƒ»∆∆«ƒ∆∆¬ƒ»ƒ«∆
¯ÚL ‡e‰L להגיע ‰e‡כניסה ÁÈ¯Â ,ÔÈÁBn‰ ˙eiBˆÈÁÏ ∆««¿ƒƒ«ƒ¿≈«

¯ÚL ‡e‰L ,ÌËBÁa להיכנס «∆∆««
דרכו  eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ˙ולהגיע

ÔÈÁBn‰23'ב'המשך כמבואר «ƒ
הבחיי  ..." הרש"ב: לאדמו"ר תער"ב

כלי  הוא דהחוטם וייצר פסוק על כתב

היא  ומשם נכנסת היא דמשם לנשמה

מפולת  עליו שנפל מי ולכן יוצאת,

חוטמו  עד אותו לבדוק צריכים

א, עמוד פ"ה דף יומא בגמרא כדאיתא

מכל  בלבו, ניכר אינו החיות אם דגם

בחוטם  חיות שיש להיות יכול ֿמקום

שזהו  לומר ויש שם... רש"י וכדפירש

המוחין... שער הוא שהחוטם לפי

הדבור  שהרי המוחין, עצמיות בחינת

התגלות  שכל המוחין שער כן גם הוא

שזהו  רק הדיבור, עלֿידי היא שכל

הוא  גלוי דשכל וכידוע השכל חיצוניות

מה  כן ואם כו', החכמה מחיצוניות

היינו  המוחין שער הוא שהחוטם

המוחין...". עצמות בחינת

˙Ba¯˜ ÏÚ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆««»¿»
¯Ó‡21ÔÂÈÎc] ÈÁÁÈ ÁÈ¯ ∆¡«≈«ƒ…ƒ¿≈»

‡e‰ ÌÈÚ ˙eÏÏÎa ˙Ba¯wL∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»»
,'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
ÔÎÏ ,‰ÁÓ ÌLa ÌÈ‡¯˜Â¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»»≈

ו'מזון' 'לחם' כמו הם שהקרבנות לכך ¯ÁÈבנוסף ÏL ÔÈÚ Ì‰24,[ ≈ƒ¿»∆≈«
במה  כן (תפילות ואם הקרבנות על מנחה) (תפילת הקטורת מעלת מתבטאת

וערבית) Ùeb‡שחרית ÁÈ¯a ‰p‰ עצמוÁÈ¯ ,˙B‚¯„Ó ‰nk LÈ ƒ≈¿≈«»≈«»«¿≈≈«
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ׁשּבהיכל)25ּדקרּבנֹות  הּׁשנה, (ּדכל ּדקטֹורת ריח , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּדקטֹורת  וריח ׁשּבחֹוטם, הימני לּנקב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּׁשּי

לּנקב  ׁשּׁשּי ׁשּבקדׁשֿהּקדׁשים) ְְֳִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ(ּדיֹוםֿהּכּפּורים,

.26הּׂשמאלי  ְִַָ

מנחה e‰ÊÂג) ּבידֹו הּבא מן וּיּקח ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְִִִֶַַַַָָָָ

ׁשּׁשלח  הּמנחה ּדהּנה, אחיו. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָלעׂשו

נּוקבין' 'מין העלאת ענינּה - לעׂשו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹיעקב

ּבׁשרׁשֹו), ׁשהּוא ּכמֹו (לעׂשו הּתהּו עֹולם ְְְְְִִֵֶַַָָָֹלבחינת

(ּדלא  טמאֹות ּבהמֹות ּגם זֹו ּבמנחה היּו ְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹׁשּלכן

טהֹורֹות  מּבהמֹות ׁשהיּו ּד'ּתקּון' קרּבנֹות ְְְְְִִֵֶָָָּכמֹו

ּכמעלת 27ּדוקא) להיֹותּה מנחה, נקראת ולכן . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

וערבית, ׁשחרית ּתפּלֹות על מנחה ְְְְְֲִִִִִַַַַָּתפּלת

קרּבנֹות. על קטֹורת ְְְֲֶַַַָָּוכמעלת

ׁשּזה BÚÂ„ד) הּידּוע ּובהקּדים ּבזה, ענין ¿ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

רק  הּוא הּבכֹור, הּוא (ּתהּו) ְֵֶַַָֹׁשעׂשו

הּוא  יעקב הּנה ּבפנימּיּות אבל ְְֲֲִִִִִִֵַָֹּבחיצֹונּיּות,

ּב'תֹורה 28הּבכֹור  הּלׁשֹון ּדּיּוק לבאר יׁש ּובזה . ְְְִֵֵֶַַָָָָ

הּפסּוק 29אֹור' מלאכים 30על יעקב וּיׁשלח ְְֲִִַַַַַַָָֹ

מּמּנּו ׁשּלמעלה ּבחינה אל מּמׁש, "לפניו ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָלפניו,

ּדתהּו". קדמאין מלכין ּבחינת כּו' ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹּבמדרגה

הּזקן  אדמֹו"ר ּבלׁשֹון הּכּונה ּבפׁשטּות ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָּדהּנה,

ׁשּיעקב  הינּו, למעּלּיּותא, היא מּמׁש" ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹ"לפניו

אליו  ּבׁשוה ׁשהיא לּבחינה לא מלאכים ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשלח

ׁשּלמעלה  לּבחינה "לפניו", אּלא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּבמדרגה,
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המאכל.25) ריח ע"ד הוא שבקרבנות שריח סי"א, כחתן והוא ובד"ה בכסלו, בכ"ה ד"ה אורה שערי בעט"ר, ראה 26)ראה

רדע"ת  ושלאחריו ה' וירח ד"ה בארוכה ראה בפנים בהמובא - דחיין. חיין נוקבא ומחד חיין נוקבא מחד ב: קל, זח"ג

הבושם  וריח אתכפיא), בהאו"פ, מוסיף (האו"מ הנפש חיות מחזק המאכל דריח ושם, ואילך). תלו ע' ח"א תער"ב (המשך

לכאורה, י"ל ועפ"ז תשובה. ו(דיוהכ"פ) רעו"ד אתהפכא), יחידה, גם או חי' האו"מ, (גילוי חדש חיות וממשיך משיב

עוד  - השמאלי . בנקב וזה הימני בנקב שזה - ודקטורת החוטם) ע"י צ"ל הוא (שגם דקרבנות דריח החילוק דבכללות,

ואילך). סב ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר (מאמרי תקס"ב והריחו בד"ה ריח א.27)מענין כו, א. כה, פרשתנו תו"ח 28)תו"א

עת"ר. השמע"צ ביום ד"ה מט. ע' לתניא והערות קיצורים ואילך. ב רלא, אוה"ת ואילך. ד מג, כד,29)פרשתנו פרשתנו

פרשתנו.30)רע"ג. ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Ba¯˜c25ÏÎÈ‰aL ,‰M‰ ÏÎc) ˙¯BË˜c ÁÈ¯ שהיו , ¿»¿»≈«ƒ¿∆¿»«»»∆«≈»

המקדש  שבבית בהיכל הנמצא הקטורת מזבח על pÏ˜·מקריבים CiML (∆«»«∆∆
ŒL„˜aL ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈc) ˙¯BË˜c ÁÈ¯Â ,ÌËBÁaL ÈÓÈ‰«¿»ƒ∆«∆¿≈«ƒ¿∆¿«ƒƒ∆¿…∆

ÈÏ‡ÓO‰ ·˜pÏ CiML (ÌÈL„w‰26 שם תער"ב ב'המשך' כמובא «√»ƒ∆«»«∆∆«¿»ƒ
יש  שבחוטם הימני שמהנקב מהזוהר

יש  השמאלי ומהנקב "חיין" המשכת

..." ומבאר: דחיין" "חיין המשכת

המוחין  עצמיות שער הוא והחוטם

ממש  הנשמה עצם וחבור קישור דשם

ב' בזה יש משם ההמשכה אמנם כו'.

כו', דחיין וחיין חיין והן מדריגות

הימני... שבנקב חיין ובחינת

את  להחיות הנפש חיות כללות גילוי

שהוא  הנשימה ענין וזהו כו', הגוף

בא  מהמוח דהחיות החיות... הוראת

עם  הדם שולח והלב שבו בדם בלב

החיות  שזהו האברים לכל החיות

חיין  הוא השמאלי נקב אמנם פנימי...

בעצם  ממש הנשמה מעצם שזהו דחיין

עצמות  בבחינת התקשרותה

המוחין...".

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ אבינו ‚) ביעקב ¿∆«∆»
‰ÁÓ B„Èa ‡a‰ ÔÓ ÁwiÂ«ƒ«ƒ«»¿»ƒ¿»
‰Án‰ ,‰p‰c .ÂÈÁ‡ ÂNÚÏ¿≈»»ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»
dÈÚ - ÂNÚÏ ·˜ÚÈ ÁÏML∆»««¬…¿≈»ƒ¿»»

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ מלמטה «¬»««ƒ¿ƒ
עד  ‰e‰zלמעלה ÌÏBÚ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»«…

העולמות  וחסידות, בקבלה כמבואר

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך

'עולם  קדם ול'תיקון' התיקון'. 'עולם

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו'

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

מתיקון  נעלה תוהו הדברים ובשורש הקדושה, לגבולות שמחוץ לתחומים

BL¯La ‡e‰L BÓk ÂNÚÏ) עשו ששורש וחסידות בקבלה כמבואר ¿≈»¿∆¿»¿

התיקון  מעולם הוא יעקב ושורש התוהו, מעולם ‰eÈהוא ÔÎlL ,(∆»≈»
BÊ ‰ÁÓa לעשו יעקב B‡ÓË˙ששלח ˙BÓ‰a Ìb שמפורט כפי ¿ƒ¿»«¿≈¿≈

B¯B‰Ë˙בתורה  ˙BÓ‰aÓ eÈ‰L 'Ôe˜z'c ˙Ba¯˜ BÓk ‡Ïc)¿…¿»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈¿
‡˜Âc לעניין לעיל הקרבנות כנזכר על הקטורת ˜¯‡˙27)יתרון ÔÎÏÂ . «¿»¿»≈ƒ¿≈

˙lÙz ˙ÏÚÓk d˙BÈ‰Ï ,‰ÁÓƒ¿»ƒ¿»¿«¬«¿ƒ«
˙È¯ÁL ˙BlÙz ÏÚ ‰ÁÓƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
ÏÚ ˙¯BË˜ ˙ÏÚÓÎe ,˙È·¯ÚÂ¿«¿ƒ¿«¬«¿∆«

˙Ba¯˜ הקליפות שבה גם מתבררות »¿»
על  נפעל שלא דבר לגמרי, הטמאות

הקרבנות. ידי

ÌÈc˜‰·e ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ („¿ƒ¿»»∆¿«¿ƒ
(e‰z) ÂNÚL ‰fL Úe„i‰«»«∆∆∆≈»…
˜¯ ‡e‰ ,¯BÎa‰ ‡e‰«¿«

˙eiBˆÈÁa באים שהדברים כפי ¿ƒƒ
הזה, בעולם eiÓÈÙa˙בפועל Ï·‡¬»ƒ¿ƒƒ

¯BÎa‰ ‡e‰ ·˜ÚÈ ‰p‰28 והוא ƒ≈«¬…«¿
בחסידות  (כמבואר מעשו נעלה

היא  יעקב על עשו ומעלת בהרחבה,

השורש  של בשורש אבל בשורשם,

מעשו). נעלה יעקב - עצמו

ÔBLl‰ ˜eic ¯‡·Ï LÈ ‰Ê·e»∆≈¿»≈ƒ«»
'¯B‡ ‰¯B˙'a29 הזקן לאדמו"ר ¿»
˜eÒt‰ ÏÚ30·˜ÚÈ ÁÏLiÂ ««»«ƒ¿««¬…

ÂÈÙÏ" ,ÂÈÙÏ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿»»¿»»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa Ï‡ ,LnÓ«»∆¿ƒ»∆¿«¿»
˙ÈÁa 'eÎ ‰‚¯„Óa epnÓƒ∆¿«¿≈»¿ƒ«
,"e‰˙c ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ«¿»ƒ¿…
התוהו, שמעולם הקדמונים המלכים

לעיל  האמור התוהו עולם המושג שכן

השבוע, בפרשת התורה בסיפור מרומז

שמלכו  המלכים על וישלח, פרשת

ישראל, בבני מלכים שהיו לפני באדום

שורשם  כי ישראל למלכי קדמו והם

מעולם  שלמעלה התוהו מעולם

"ÂÈÙÏהתיקון. Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÔBLÏa ‰ek‰ ˙eËLÙa ,‰p‰c¿ƒ≈¿«¿««»»ƒ¿«¿«»≈¿»»
‡Ï ÌÈÎ‡ÏÓ ÁÏL ·˜ÚiL ,eÈ‰ ,‡˙eilÚÓÏ ‡È‰ "LnÓ«»ƒ¿«¬ƒ»«¿∆«¬…»««¿»ƒ…
,"ÂÈÙÏ" ‡l‡ ,‰‚¯„Óa ÂÈÏ‡ ‰ÂLa ‡È‰L ‰ÈÁaÏ«¿ƒ»∆ƒ¿»∆≈»¿«¿≈»∆»¿»»
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"וּיׁשלח  רׁש"י ּבפירּוׁש הּידּוע עלּֿפי אבל ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָמּמּנּו.

את  ׁשרק מּמׁש", מלאכים מלאכים, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹיעקב

אבל  לעׂשו, יעקב ׁשלח הּמלאכים ׁשל ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹה"מּמׁש"

נׁשא  הּמלאכים ׁשל יעקב הרּוחנּיּות אצל ,31רה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מּובן, לגריעּותא, היא ּב"מּמׁש" ׁשהּכּונה ְְְִִִֶַַַַָָָָָהינּו,

ׁשּזה  והינּו, לגריע ּותא. הּוא מּמׁש" "לפניו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

הּוא  מּיעקב, למעלה "לפניו", הּוא (ּתהּו) ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹׁשעׂשו

- ּבפנימ ּיּות אבל ּבחיצֹונּיּות, - ּב"מּמׁש" ְְֲִִִִִַַַָָרק

ׁשּיעקב, ועלֿידיֿזה יֹותר. למעלה הּוא ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹיעקב

ּדתהּו הּניצֹוצֹות את מברר הּתקּון", עֹולם ְְִִֵֶַַַַָָֹ"ּבעל

ׁשּקדמה  הּתהּו מּבחינת רק לא ממׁשי הּוא הרי הּכלים, ּבׁשבירת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנפלּו

יֹותר  למעלה הּוא הּתקּון' 'עֹולם ׁשּבּה מהּבחינה ּגם אּלא .32ל'ּתקּון', ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וּיּׁשקהּו" גֹו' ויחּבקהּו לקראתֹו עׂשו ׁש"ּוּירץ ּפעל עכׁשו,33ועלֿידיֿזה ׁשּגם , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׂשֹונא  ׁשעׂשו ּבידּוע היא ׁש"הלכה ּבמּצב הּבירּור, קֹודם הּוא ׁשעׂשו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכפי

לּבֹו.34ליעקב" ּבכל ּונׁשקֹו ליעקב עׂשו נתּבּטל , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
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הה"מ.31) בשם ֿ155 ע' תש"ג נשלם 32)סה"ש הבירורים ע"י לזאת, ח"ו, במקרה הי' לא התהו וסתירת שבנין דלהיות

לסופו). קרוב תרס"ז תקעו (ד"ה העלי' הוא ולשם ותיקון, מתהו שלמעלה אוא"ס דבחי' ד.33)הכוונה לג, ספרי 34)פרשתנו

כאן. בפירש"י הובא - יו"ד ט, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
epnÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÏ.ממנו נעלה קדימה, של במובן ‡·Ï"לפני" «¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆¬»

Úe„i‰ ÈtŒÏÚהחסידי ÚÈ˜·הביאור ÁÏLiÂ" È"L¯ Le¯ÈÙa «ƒ«»«¿≈«ƒ«ƒ¿««¬…
ÏL "LnÓ"‰ ˙‡ ˜¯L ,"LnÓ ÌÈÎ‡ÏÓ ,ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ«¿»ƒ«»∆«∆««»∆
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏL ˙eiÁe¯‰ Ï·‡ ,ÂNÚÏ ·˜ÚÈ ÁÏL ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ»««¬…¿≈»¬»»»ƒ∆««¿»ƒ

·˜ÚÈ Ïˆ‡ ‰¯‡L31 ולא ƒ¿¬»≈∆«¬…
לעשו, ek‰L‰נשלחה ,eÈ‰«¿∆««»»

‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡È‰ "LnÓ"a¿«»ƒƒ¿ƒ»
"ÂÈÙÏלמעט  ÌbL ,Ô·eÓ ,»∆«¿»»

‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡e‰ "LnÓ ולא «»ƒ¿ƒ»
יעקב  על עשו מעלת את להדגיש

בזה. למעט אלא בה ¿»¿eÈ‰Â,ולהוסיף
‡e‰ (e‰z) ÂNÚL ‰fL∆∆∆≈»…
,·˜ÚiÓ ‰ÏÚÓÏ ,"ÂÈÙÏ"¿»»¿«¿»ƒ«¬…
Y "LnÓ"a ˜¯ ‡e‰«««»

˙eiBˆÈÁa,הבכור נולד עשו ולכן ¿ƒƒ
˙eiÓÈÙa Ï·‡ דבר של ולאמיתו ¬»ƒ¿ƒƒ

-¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ·˜ÚÈ«¬…¿«¿»≈
ÚiL˜·,מעשו. ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆«¬…

¯¯·Ó ,"Ôe˜z‰ ÌÏBÚ ÏÚa"««»«ƒ¿»≈
eÏÙpL e‰˙c ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡∆«ƒ¿…∆»¿

,ÌÈÏk‰ ˙¯È·La לעיל כנזכר ƒ¿ƒ««≈ƒ
מרובים  "אורות היו ובתוהו שמאחר

שבירת  בו היתה מועטים" בכלים

Ó„wL‰יעקב ‰È¯‰‡eהכלים, e‰z‰ ˙ÈÁaÓ ˜¯ ‡Ï CÈLÓÓ ¬≈«¿ƒ…«ƒ¿ƒ««…∆»¿»
‡e‰ 'Ôe˜z‰ ÌÏBÚ' daL ‰ÈÁa‰Ó Ìb ‡l‡ ,'Ôe˜z'Ï¿ƒ∆»«≈«¿ƒ»∆»»«ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ32 הנזכר (עלֿדרך יותר נעלה 'תיקון' דבר של לאמיתו כי ¿«¿»≈
מעשו). נעלה יעקב השורשים שבשורש עשה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לעיל שיעקב ¿«¿≈∆

לעיל  האמורים ה'בירורים' »«ÏÚtאת
B˙‡¯˜Ï ÂNÚ ı¯ie"L∆«»»≈»ƒ¿»

"e‰˜MiÂ 'B‚ e‰˜aÁÈÂ33, «¿«¿≈«ƒ»≈
‡e‰ ÂNÚL ÈÙk ,ÂLÎÚ ÌbL∆««¿»¿ƒ∆≈»

¯e¯Èa‰ Ì„B˜ שיהיה שלו הסופי ∆«≈
המשיח  בימות לבוא, לעתיד

בהר  מושיעים "ועלו היעוד (כשיקויים

עשו"), הר את לשפוט «»¿vÓa·ציון
ÂNÚL Úe„Èa ‡È‰ ‰ÎÏ‰"L∆¬»»ƒ¿»«∆≈»

"·˜ÚÈÏ ‡BN34, זאת בכל ≈¿«¬…
B˜Le ·˜ÚÈÏ ÂNÚ Ïha˙ƒ¿«≈≈»¿«¬…¿»

.BaÏ ÏÎa¿»ƒ
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אגרות קודש

]י"ג כסלו, ה'תשל"ב[

דיוק בהנחת תפילין דהזקוקים לברכה, ההורים שלהם וכו'. – ובזה שייכות מובנת גם בפשטות 

)וע"פ ההנהגה, המובנת ג"כ בפשטות – מדה כנגד מדה(:

"סקיצָאפרעניע" )מה שלא תהי' סיבתה( ענינה – אי התאמה בין המציאות )דהסביבה( כמו 

שהיא – לכמו שהחולה "רואה" ותופס אותה בשכלו. ובמילא: 1( נולדו אצלו )מדות מתאימות לראיית 

בלתי מבוסס  להיפך: מפחד  ועד  שינויים  לזמן  2( מזמן  וכו'.  להזיקו  יראה שרוצים  פחד,  זו(,  שכל 

במציאות – לרוממות הרוח בלתי מבוססת וכו', פיצול הנפש וההשקפה וכו'.

תפלין – חלק מהמצוה ו ס ג ו ל ת ה: לשעבד הלב )המדות( והמוח )שכל( לאלקים אמת, עליו 

נאמר אני ה' לא שניתי – ובמילא: התאמה בין השכל הרגש והמציאות וכו'.

אזכיר עה"צ.
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הפסוק ‡. ממש".1על "מלאכים רש"י: מפרש מלאכים", יעקב "וישלח

כיון - ממש מלאכים כאן לפרש צריך פירושים hytayרש"י ב' מלאכים" יעקב ב"וישלח יש הכתוב,
במדרש  ופירוש 2(כמובא בשרֿודם. שלוחים שהיו והיינו שלוחים, פירושו ש"מלאכים" אחד פירוש :(

(מהמדרש). הראשון הפירוש את ושולל ממש", "מלאכים מפרש ורש"י ממש. מלאכים שני:

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו אמת, רק לא הם הפירושים ששני הפירוש 3ואףֿעלֿפי הם שניהם אלא ,
heytdשלzaiz של פשוטו מפרש שרש"י כיון ממש", "מלאכים רש"י מפרש אףֿעלֿפיֿכן - "מלאכים"

(כדלהלן  ממש מלאכים שלח שיעקב ללמוד מכריח - הסיפור של ההמשך - מקרא של ופשוטו מקרא,
ס"ג).

היינו  שמלאכים המדרש לפירוש סתירה זה אין ממש, למלאכים היא שהכוונה הכרח שיש ואף
הוא ההכרח כי בת eheytnשלוחים, חלק וכל שבתורה, הדרוש חלק הוא המדרש ואילו מקרא, ורה של

הדרוש. בחלק מכריחים תמיד לא - הפשט בחלק והכרחיים ראיות ולכן, שלו. הכללים לו יש

מאגדות" הלכה למדין ש"אין הכלל והלכה,4בדוגמת אגדה כי - אמת מתורת חלקים ששניהם אף -
מיוחדים. כללים אחד לכל יש

"לא  היא שאגדה חסֿושלום הכוונה שתלמיד 5אין מה וכל התורה חלקי כל הלכה"; כמו אמת כלֿכך
מסיני  למשה ניתנו שכולם כיון אמת, הם לחדש עתיד נתן 6ותיק אמת שאלקים ופשוט המובן דבר וזהו .

אמת  רק מסיני והרמב"ם 7למשה בתור8. ואפילו xwirכולל אחד פסוק על אומר מישהו שאם באמונה,
אמרה, עצמו מפי שמשה שאומר רק אמת, שזהו - בזה וכיוצא התורה מסיפורי גם כולל - אחת תיבה

כופר הוא בפירושה dxezaהרי הכופר "וכן מיד: ומוסיף זו; בתיבה רק לא שבעלֿפה".9, תורה והוא

גם שמצינו ועלֿדרך שלו. כללים יש מהתורה חלק לכל teb`אבל, dklda לא מממונא ש"איסורא
מחידוש 10ילפינן" למדין ואין משלו 11, כללים יש התורה מחלקי חלק  לכל כי ועוד, ,12.

יעקב 13מפרשים ·. "וישלח נאמר שבפסוק בגלל ממש", "מלאכים לפרש מוכרח שרש"י מבארים,
למלאכים eiptlמלאכים והכוונה כו'", השליחות לפני הכתובים "מאותן היינו ש"לפניו" לומדים והם ,"

ויצא. פרשת בסוף מסופר שאודותם

להעתיק  צריך רש"י היה שבפסוק, "לפניו" מתיבת היא רש"י של ההוכחה שכל כיון זה, לפי אבל
תיבה גם `zgעוד להביא רש"י, של (כדרכו מלאכים" יעקב "וישלח התיבות רק ולא "לפניו", תיבת -

מפרש)? שאותן התיבות רק ולא לפירושו, ההוכחה היא שמהם התיבות
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 389 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
פרשתנו.1) ריש
ד.2) פע"ה, ב"ר
וש"נ.3) ב. יג, עירובין
כו'.4) למדין אין מע' כללים חמד בשדי נסמן
בגדולי5) סריקי בוקי ותולים כן הרי והאומרים - ישראל

אלו  ה' פעולות אל יבינו לא "כי ה) כח, תהלים (מדרש אמחז"ל
תורה  ומעוטי רוח לגסי אגדה ללמד שלא והזהירו האגדות".

ואכ"מ. ה"ג). פ"ה פסחים (ירושלמי
משנה 6) "מקרא (ובכ"מ): ה"ד פ"ב פאה ירושלמי ראה

רבו dcb`eתלמוד לפני להורות עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו
בסיני". למשה נאמר כבר

רצה 7) אגדה, לומד רצה - ת"ת שמצות הפס"ד יובן ועפ"ז
(והפרישה) הש"ך שלדעת - אלא עוד ולא בתורה. אחר חלק לומד
נזקק  ק"ו ואחד אגדה אחד ששאלו "שנים סקי"ב: סרמ"ו יו"ד -

(היינו בהק"ו).aiiegnyלאגדה" הלימוד לבטל זו בשעה
הל'8) עיקרים). מהי"ג השמיני (בעיקר פ"י סנהדרין פיה"מ

בתחלתו  וירא דש"פ אחת ואשה ד"ה וראה ה"ח. פ"ג תשובה
ואילך). 231 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת

שפירוש9) ופרשיותk"ekולהעיר (ובפרט פסוקים שבתורה
הוא שם) בפיה"מ מביאם שהרמב"ם אלו שבתורה.zecb`aמסוג

וש"נ.10) ב. יט, ברכות
ב.11) צח, חולין
ואילך.12) 408 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
כאן.13) רא"מ
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מפרשים  לפסוקים 13יש בהמשך בא וגו'" "וישלח שהפסוק כיון ממש, מלאכים לפרש מוכרח שרש"י
אלקים" מלאכי בו "ויפגעו מסופר שבהם ויצא, פרשת בסוף רש"י14הקודמים ומפרש ,mze`ny מלאכים

לעשו. יעקב שלח

מחוור: אינו זה פירוש אבל

בפרה א) וגם מצורע מת, לטמא (שהוצרכו אזוב לגבי הלכה. עלֿפי ("אויסגעהאלטן") מתאים זה ַאין
דין  ישנו כי 15אדומה) וכו', יון אזוב כמו לווי, שם לו שיש אזוב ולא סתם, "אזוב" שנקרא מין שצריך ,

ש" מובן, ומזה לווי. שם ללא סתם, אזוב נאמר `miwlבתורה ik`ln"ה אינם ויצא, פרשת שבסוף "mik`ln"
וישלח. שבפרשת סתם

יעקבב) וישלח הוהֿליהֿלמימר זה, לפני שכתוב למה בהמשך בא זה פסוק או mik`lndאם
mik`lndn בהמשך לא חדשים, וידיעה ענין שזהו מוכח, סתם , מלאכים כאן שנאמר וכיון הידיעה. בה"א ,
זה. ללפני

" תיבות ראשי ש"מחנים" שמצינו למה בסתירה זה כי,16לאכים"nעקבiטלpייליםgאותםnואין -
חלק נוטריקון, ובעניני שלו, הכללים יש בתורה חלק לכל ואין fnxdכאמור , בזה מדייקים לא שבתורה,

הוהֿליהֿלמימר  שכאן או אלקים", "מלאכי ולעיל "מלאכים" נאמר (שכאן הנ"ל השאלות להקשות
שמפרש - רש"י בפירוש מהֿשאיןֿכן הידיעה). בה"א שבתורה.eheytמלאכים הפשט חלק - מקרא של

ממש":‚. "מלאכים שלח שיעקב רש"י לפירוש נוסף הכרח ישנו

בתשובה  לשוב צריך המשלח השליחות, בעת ניזוק והשליח שליח, ששלח מי הוא: ועלֿדרך 17הדין .
רז"ל  מתחתכין".18שאמרו "מעיו אזי סכנה, במקום לאחיו יוסף את ששלח נזכר שכאשר  יעקב, על

נעשה  מה ספק אצלו שהיה דכיון בשרֿודם, שלוחים לעשו שלח לא שיעקב לומר בהכרח ועלֿפיֿזה
את  שולח הוא הרי - לאחריֿזה התברר שאכן כפי - למלחמה ילך שעשו אצלו מקום והיה עשו, עם

סכנה. למקום השלוחים

נפש  פיקוח שלגבי לכך מלפני ונוסף בזה "חזקה" היתה לעשו הרי ספיקא, וספק לספק חוששים ות
רש"י  כפירוש אחי"19ֿזה, יעקב את "ואהרגה - ולאחריֿזה ברציחה", - עיף "והוא שדבורה 20: והגם .

עשו  מפני להתיירא שאין מובן שמזה לחזור, יכול שכבר ליעקב הודיעה רבקה בנוגע 21מינקת הרי -
האם  עדות על להסתמך שאסור פשיטא אחרים), של (ובפרט נפשות "אל 22לסכנת נאמר צדיק על אפילו .

וכו'" בחייהן"23תאמין הצדיקים על שמו מייחד הקב"ה ו"אין שהיתה 24, - עשו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
לכן  מקודם הפכית חזקה .25לו

בשרֿודם. מרגלים מרגלים, לשלוח קלה: ברירה ליעקב שהיתה וכאשר ובפרט בהיחבא , באים מרגלים
לחשוש  אין יעקב, אנשי שהם יודע  אינו ו"עשו שלוחים, מלאכים, שלח יעקב אבל אליהם. evieשיתנכל

כמותו"26אותם" אדם של ש"שלוחו יעקב, שלוחי בתור דוקא לעשו השאלה:27לבוא מיד נשאלת -
היו  שהם לפרש רש"י מוכרח ולכן להם? ירע שעשו לחשוש יש הרי זאת, לעשות יכול יעקב היה כיצד

ממש" .28"מלאכים
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ב.14) לב,
א.15) יג, סוכה מ"ו. פי"ד נגעים
ויצא.16) ס"פ בעה"ט
תר"ג.17) סו"ס או"ח היטב .p"yeבאר
יג.18) פפ"ד, ב"ר
כט.19) כה, תולדות
מא.20) כז, שם
מה.21) ובפכ"ז, שם טוב לקח ח. לה, בפרשתינו רש"י
בצדקתה22) "אמו יו"ד ): (פס"ז , ב"ר  אשר וראה עד אמרה

כן". עשה לא והוא אחיך חמת תשוב
מ"ד.23) פ"ב אבות
מב.24) לא, יג. כח, ויצא רש"י ז. תולדות תנחומא
עשו 25) של שטנו "משנולד כה) ל, (שם פרש"י מובן ועפ"ז

ודו"ק. לשוב", רצה כו'
ה.26) לב, פרשתנו
וש"נ.27) ב. לד, ברכות
(28.5 הערה 100 ע' ח"י לקו"ש גם ראה - הענין לשלימות
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במקום לאחיו יוסף את יעקב אחרֿכך שלח כיצד מובן: אינו עלֿפיֿזה ששם לכאורה, אלא - סכנה?
שלימה" ש"מטתו כיון סכנה. להיות שעלולה כלל יעקב שיער היו 29לא השבטים שאר והן יוסף הן ,

דעתו  על כלל עלה לא גמורים, שנוהג 30צדיקים ביוסף לחשוד או עוולה, בעשיית השבטים את לחשוד
אותו  וידונו עונש כמחוייב יחשיבוהו שאחיו .31באופן

לו „. הותר כיצד ממש"; "מלאכים לעשו לשלוח ליעקב הותר כיצד השאלה: על תירוץ גם זהו
אדם? בני שלוחים אליו לשלוח לכאורה, יכול, שהיה בעת במלאכים, להשתמש 

יש 32מפרשים  שליעקב שיראה עשו, את להפחיד בכדי מלאכים לשלוח ליעקב שהותר מבארים,
ברשותו. מלאכים

הפסוק  על מובן: זה אין - עסקינן דביה - רש"י לדעת פני 33אבל, כראות פניך ראיתי כן על "כי
לפני  ראה כבר שעשו נאמר ואם הימנו". שיתיירא כדי המלאך ראיית לו "הזכיר רש"י, מפרש אלקים",

ענין  באותו הפעם עוד להפחידו יעקב הוצרך למה - ברשותו מלאכים יש שליעקב לומר,34זה ובהכרח ?
נשארת  ואםֿכן, אנשים, בדמות אלא מלאכים, בדמות לעשו נראו לא אליו, שלח שיעקב שהמלאכים

במלאכים? להשתמש ליעקב הותר כיצד השאלה:

למלאכים  להגיע והוכרח סכנה, למקום אנשים לשלוח יכול היה לא יעקב מובן: הנ"ל עלֿפי אך
ממש.

ובכל ‰. זמן בכל מישראל ואחד אחד לכל נצחית הוראה הם שבה, הסיפורים גם התורה, עניני כל
ישנם 35מקום  הרי מובן: ואינו בהם . להשתמש שיוכלו ברשותם, מלאכים להם שאין מישראל כמה

כזה  במצב הם בניֿישראל רוב ואדרבה, תדבר"36כרצונם; הרוב על "התורה והרי ההוראה 37, איפוא מהי .
יהודים  ממש"?`dlעבור מלאכים - יעקב מ"וישלח

הרמב"ם  שכתב מה עלֿפי זה נקראים 38ויובן שבאדם) הכחות גם (ובכללם הטבעיים הכחות שגם ,
מוישלח  הוראה להפיק מישראל ואחד אחד כל יכול כיצד מובן, ועלֿפיֿזה "מלאכים". בשם לפעמים
שעליהם  רשעים, (ואפילו שלו הכחות על בעלֿהבית הוא מישראל אחד כל כי, - ממש מלאכים יעקב

לבם" ברשות ש"הם בתשובה 39נאמר לשוב הם גם יכולים סוףֿכלֿסוף הרי שנאמר 40, אלה ואפילו ;
כו'" מספיקין "אין רק41עליהם אם הנה תשובתו , תתקבל שישלח 42יתעקש, אחד כל אצל שייך ובמילא ,(

שלו."מלאכים" הנפש כחות -

.Â:היא נפשו, לכחות בנוגע גו'", מלאכים יעקב מ"וישלח להפיק מישראל אחד כל שצריך ההוראה

או  פרנסה של עסק כמו גשמי, - רק אפילו או חומרי, חדש בענין להתעסק ליהודי שמציעים בשעה
שכבר מעבודה מ"ארץ", הליכה של ענין זהו הנה וכדומה, כבוד ממנה יקבל שלדעתו התייגע התמנות

וגו'" חורב אכלני "ביום - אדום"43בה שדה שעיר "ארצה עשו אל ללכת עולםֿהזה 1- מעשה "כל שהרי ,
ורעים" .44קשים
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לא.29) מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר
ס"ג),ixg`lyאלא30) (לעיל מתחתכין" "מעיו היו המעשה

כנ"ל. תשובה, לעשות צריך - בשוגג גם כי
כ.31) לז, וישב אוה"ח ראה
כאן.32) האורה לבוש
יו"ד.33) לג, בפרשתינו
הדיוק 34) אלקים" שב"פני בדוחק אפ"ל הי' לכאורה

"שר שזהו שם jlyוההוספה רש"י מסיום כן משמע לא אבל ."
"d`xבסוטה וכן סתם. מלאכים - וניצול" ב)מלאכים (מא,

הגירסא  שינה האורה ובלבוש מלאכים". לראות "רגיל בפרש"י:
זו. קושיא מצד יו"ד), (לג, בפירש"י

של "כתות ח): (שם, בפרשתנו אין מפרש"י פגע" מלאכים
הוא זה פירוש כי - מקרא",קושיא של "פשוטו ולא "ומדרשו"

zybcdk.שם רש"י
(358 שבהערה  אחת ואשה ד "ה  -(ראה מנחם תורת

חמ"א  232).התוועדויות ע' ריש
ב.36) יז, מעילה ראה
פל"ד.37) ח"ג מו"נ ראה
(תורת 38) סי"א וירא ש"פ בשיחת ונתבאר פ"י. ח"ב מו"נ

.(245 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם
שהוא 39) במי רק שזהו פי"ז, ובתניא - יו"ד. פל"ד, ב"ר

ח"א zn`aרשע אג"ק .79 ע' ה' חוברת ליובאוויטש קובץ ַ(וראה
ואילך). פה ע'

יעקב 40) מוישלח ההוראה מהי להקשות שאין מה על נוסף
שם). (תניא אלו" במתים תורה דברה "לא כי - לרשעים גו'

ב.41) פה, יומא
פי"א.42) אגה"ת פכ"ה. תניא
מ.43) לא, ויצא
א).44) (ל, פכ"ד ספ"ו. בתניא הובא ספ"ד). (שמ"ב ע"ח
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ההרגש  וכח השכל כח את לשם לשלוח צריכים עשו, אל שהולכים שלפני - ההוראה היא זה ועל
ולהעלותו  לבררו בנקל ויוכל בו, להלחם עומד שאינו ענין זה אם - שם קורה מה לברר בכדי (מלאכים),
זהו  ממנו; לפרוש עליו ולכן גדולות, ומלחמות בקשיים כרוך שלו שהבירור ענין שזהו או לקדושה,
מצות  יש המותרים דברים על גם אבל האסורים), דברים אודות מדובר לא (שהרי המותר דבר אמנם

"והתקדשתם" גו'" תהיו "קדושים "קדש 45ֿעשה לך"46- במותר לפעול 47עצמך ביכלתו אין וכאשר .
מזה  לפרוש עליו באמת, שמים" "לשם שיהיה .48בעצמו

רז"ל  מאמר את שמנצלים כאלה ואישתי",49ישנם חטוף ואכול חטוף דמיא, הילולא כבי עלמא "האי
שכוונתם  "מסבירים" גם והם גשמיים. לענינים בנוגע אלא ומצוות, תורה של ושתיה לאכילה בנוגע לא
שיכול  גשמי דבר בעולם שיש שידע סיבבו ומלמעלה פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל כיון שמים: לשם

"שלו", קדושה ניצוצות נמצאים זה שבענין הודעה שזוהי "בודאי" הרי - כו' בו צריך ede`להתעסק
אותם  "קדושים 50לברר שיקיים בכדי זאת לו שהודיעו יתכן ואדרבה, ראיה. זו שאין היא, האמת אך .

מבור  כבר שהם הסבורים, וישנם מזה. לפרוש - כנ"ל כבר תהיו", הם כו', ירידה חשש  מידי ויצאו רים
("באווארעניש"). לזהירות זקוקים ַָלא

אבינו: מיעקב ההוראה ישנה זה כל  על

המרכבה" הן "הן אשר מהאבות היה שבאבות"51יעקב ה"בחור היה גופא האבות ובין לזה,52, ונוסף .
שמרתי" מצוות ותרי"ג גרתי לבן "עם עליו את 53נאמר ש"ותחלף לבן עם שהתעסק שבשעה היינו, ,

מונים" עשרת המצוות.54משכורתי תרי"ג כל קיים ,

עשו? מפני להתיירא לו היה מה בשלימות, ונשאר הנסיונות כל את עבר כבר שיעקב כיון ואםֿכן,
חוטא" אינו שוב חטא ולא שנותיו רוב "יצאו שאם כלל שישנו גם שנותיו 55ומה רוב חי כבר יעקב והרי ,

צ"ז  בן היה מלבן שחזר ובשעה קמ"ז, היו יעקב חיי שני ).56(כי

שדה  שעיר "ארצה ועם עשו עם קורה מה לברר מלאכים שלח לעשו, הליכתו לפני ואףֿעלֿפיֿכן,
ש"אחי  סבור היה יעקב חשב: שיעקב ממה לגמרי אחרת התברר אכן - עמוק לימוד ולאחרי אדום",

הרשע" כ"עשו נהג בפועל ואילו ולמלחמה"57הוא", לתפלה "לדורון להתכונן יעקב הוכרח ולכן ;58-
לעשו. המלאכים שילוח לפני לעשות שהתכוין העבודה מסדר אחר באופן חדש, עבודה לסדר לגשת

***

.Ê אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר ממש", "מלאכים רש"י פירוש המלאכים 59על של ה"ממש" את שרק ,
יעקב. עם נשארה המלאכים של הרוחניות אבל לעשו, יעקב שלח

הוא  רש"י שלשון מזה הוא - המלאכים של ה"ממש" היינו ממש" ש"מלאכים הרבי, של [דיוקו
מלאכיםynn"מלאכים ולא ,"eheytkמלאכים או ,ernynk יודעים היינו אז שגם רש"י, בלשון כרגיל ,

שאני  הרי ממש, מלאכים נאמר במדרש שגם (ואףֿעלֿפי בשרֿודם שלוחים ולא מלאכים, שלח שיעקב
רש"י  ובלשון כן). לומר רש"י צריך היה כאן גם ואםֿכן, "כמשמעו", או "כפשוטו" שרגיל רש"י לשון

ה" את רק לעשו שלח שיעקב רמז גם יש המלאכים].ynn"ממש", של "
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ז.45) כ, ב. יט, קדושים
כא.46) יד, ראה פ' ספרי א. כ, יבמות
בהערה.47) 133 ע' תש"ח בסה"מ וראה פ"ל. תניא
(48.15 ע' שלום תורת סה"ש
א.49) נד, עירובין
ליתן 50) אדם עתיד קדושין) סוף (ירושלמי אמרו זה שמטעם

רק  היא זו דרך אבל - אכל. ולא עינו שראת כל על וחשבון דין
בלקו"ש  כמבואר שמים, לשם עשיותיו שכל בטוח שהוא במי

ואילך. 18 ע' חי"ז התוועדויות - מנחם תורת .254 ע' ח"א
ו.51) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

ועוד.52) ב. קמז, ב. קיט, זח"א וראה א. פע"ו, ב"ר
ה.53) לב, פרשתנו פירש"י
מא.54) לא, ויצא
ב.55) לח, יומא
פצ"ו,56) (ב"ר אבותיו כימי חי הי' אם אפילו הרוב ג"כ וזהו

ד).
ז.57) שם, פרשתנו פירש"י
ואילך).58) 265 ע' חט"ו בלקו"ש (נת' ט שם, פרש"י
(סה"ש59) 21 ע' תש"ג אלול ח"י 155)קונטרס ע' תש"ג

ואילך). 100 ע' ח"י בלקו"ש (נתבאר הה"מ בשם
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.Á שמתחיל שלפני מלאכים", יעקב מ"וישלח מישראל אחד לכל הוראה שיש לעיל, המדובר ועלֿפי
העובדה  גם הנה - "שם" קורה מה לברר נפשו, כחות ה"מלאכים", את לשלוח עליו גשמי, בענין לעסוק
הקודמת: להוראה בהמשך ישראל, לכל הוראה מהוה המלאכים, של ה"ממש" את רק לעשו שלח שיעקב

לעצמו" חובה רואה אדם ש"אין זה אהבה"60מצד תכסה פשעים כל "ועל לטעות 61, האדם יכול ,
מלאכים  יעקב מ"וישלח לעיל האמורה (כההוראה והרגשתו שכלו בכח הגשמי הענין ודרישת בחקירת

עצמו. מאהבת משוחדים שלו והרגש שהשכל כיון עשו"), אל

עליהם  לפעול יכול ששוחד מצינו, התנאים, אצל לקחו,60אפילו לא הם שבפועל (א) למרות וזאת, ,
נטלתי" שלי נטלתי "אם אפילו הזולת,60(ב) אודות היה עצמו הדין אבל שוחד, של ענין אמנם היה (ג) ,

אודות ברשותם"envrולא ש"לבם גמורים, צדיקים היו הם (ד) (א)62, כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .
כערכנו  אנשים אודות ומדובר (ב) לעצמו, הנוגע ענין אודות אלא שוחד, של ענין אודות רק לא מדובר

עצמו. מאהבת ווערן") ("פארבלענדעט להסתנוור שלא להיזהר יש בודאי הרי -ַ

אבל  לשלוח, צריך ה"ממש" את רק להישלח: ה"מלאכים" צריכים כיצד ההוראה ישנה זה ועל
המרכבה" הן "הן שהאבות "יעקב", אצל להישאר צריכים (מלאכים), הכחות ופנימיות .51הרוחניות

בעלֿהבית  יהיה שהוא בקדושה; עומד שהוא כפי היהודי, אצל להישאר צריכים הכחות פנימיות כלומר:
הגשמי. הענין מכל ("אּפגעטראגן") בהבדלה שהיא נשמתו, מצד להיות שצריך כפי יפעלו והם ָָעליהם,

שהפרשה  מזה גם למדים זה "וישלח"63וענין בשם עצמו 64נקראת הוא אבל שלוחים, רק ששולח -
הוא  הענין איך השלוחים עלֿידי לברר ביכלתו אז ודוקא הענין, אל נטיה שום לו ואין לגמרי מובדל

לאמיתתו.

***

.Ë והאמת 66הפסוק 65על החסדים עלֿידי זכיותי "נתמעטו רש"י: מפרש החסדים", מכל "קטנתי
עשו". ביד להמסר לי ויגרום בחטא נתלכלכתי משהבטחתני שמא ירא אני לכך עמי, שעשית

קטנתי  דיבורֿהמתחיל הקודש ' את 67ב'אגרת הזקן אדמו"ר מבאר - מפ"ב ביאתו אחר שכתב -
הקב"ה  של החסד כי רוח. שפל שיהיה האדם אצל לפעול צריך לאדם, עושה שהקב"ה חסד כל הפסוק:
החסדים", מכל "קטנתי וזהו "כלא". יותר הוא "קמיה", שיותר ככל - החסד שגדל וככל אלקים, קרבת זהו

הקירוב. מצד הבא הביטול שזהו בעיניו, קטן יעקב נעשה יעקב, עם עשה שהקב"ה החסדים שמכל

הזקן: אדמו"ר מפירוש אחר פירוש מביא רש"י מדוע הטעם

"הצילני  מהקב"ה ביקש שיעקב היתכן מובן, אינו הפסוק ובפשטות מקרא, של פשוטו מפרש רש"י
גו'" עמך"68נא "ואהיה גו'", "ושמרתיך מהקב"ה הבטחה קיבל לפניֿזה שכבר לאחרי ,69?

לתרץ, בא לא - ביעקב ביטול פעלו שהחסדים - החסדים" מכל "קטנתי על הזקן אדמו"ר פירוש
לא  שההבטחה סיבה אינו הביטול [שהרי "הצילני" לבקש הוצרך יעקב מדוע השאלה, על מתעכב ואינו

תקויים].
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וש"נ.60) ב. קה, כתובות
יב.61) יו"ד, משלי
ברשותם"62) "לבם - .39 שבהערה הוא ב"ר (שבצדיקים)

מ"מוח אינו עלhilyלמעלה ברשותם לבם  כי (שבבינונים). הלב "
בדרך בדרך כיֿאם המוחין, חיצוניות שמצד וממשלה, שליטה

קרובמאליו כי (ד"ה המוחין פנימיות שמצד תרפ"א וממילא,
שבהערה  תניא גם וראה ס"ב. ואילך) שכה ע' תרפ"א (סה"מ
למדות, השייך משכל למעלה הוא המוחין, פנימיות והרי הנ"ל).
תרפ"ה  צדיקים מעשה גדולים (ד"ה כלל הלב מחפץ מתפעל ואינו
גם  שוחד פעל זה, ובכל ס"ד), ואילך) קמו ע' תרפ"ה (סה"מ

בהם.
יעקב63) שבירר הניצוצות בירור - וכו'.eiyrnשתוכנה
התוועדויות 64) - מנחם (תורת ס"ב תולדות ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(284 ע' חמ"א
(65166 ע' ח"כ בלקו"ש גם לאח"ז נדפס - סוסי"ג עד מכאן
ואילך.
יא.66) לב, פרשתנו
ס"ב.67) שבתניא באגה"ק נדפס
יב.68) שם,
ג.69) לא, טו. כח, ויצא
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כו'". נתלכלכתי משהבטחתני "שמא רש"י, מביא ולכן

.„"ÂÈ:להבין צריך אך

יעקב? אצל כזה ענין שייך איך - בחטא" נתלכלכתי "שמא יתיירא שיעקב שייך איך

מזכיותיו" לו "מנכין אזי ליהודי נס נעשה שכאשר  אמת, לו70הן שמנכין אלא זה אין אבל ,eizeikfn71,
ח"ו? חטא של ענין כאן שנעשה לא אבל

הזקן אדמו"ר שכתב הנ"ל, הקודש' ל'אגרת בנוגע גם מובן אינו כן מפ"ב:וכמו ביאתו אחר

בתפיסה  בהיותו שעוד כך על הבט שמבלי לרמז, כוונתו גם היתה החסדים", מכל "קטנתי בתיבות
ביתר  ועוד חסידות, לגלות להמשיך אחרֿכך ויוכל שישתחרר, והמגיד הבעלֿשםֿטוב הבטחת לו היתה

זה  מלפני כפירוש 72שאת החסדים", מכל ש"קטנתי כיון זה, על עתה גם מהקב"ה מבקש אףֿעלֿפיֿכן, ,
רש"י.

מפירוש - אחר באופן וגו'" ב"קטנתי הפירוש את הזקן אדמו"ר מבאר הקודש' שב'אגרת הגם כי,
"קטנתי  הפסוק בלשון האגרת את שמתחיל עצמו מזה - הדברים פשטות לפי (א) אףֿעלֿפיֿכן: רש"י,
הפסוק, פשטות לפי ד"קטנתי" הענין את גם להדגיש זו באגרת מתכוין הזקן שאדמו"ר משמע, גו'",

תורה  של יינה שזהו רש"י פירוש על אומר הזקן שאדמו"ר (ובפרט, רש"י כפירוש יתירה 73שזהו (ב) ;(
הפסוק  על רש"י לפירוש הזקן אדמו"ר מרמז גופא הקודש' ב'אגרת כאן 74מזה: שכוונתו לומר ובהכרח .

גו'". נא "הצילני הענין: לסיום גם ובמילא רש"י, פירוש לפי החסדים" מכל ל"קטנתי -גם

וכו'"? החטא יגרום שמא - "קטנתי של ענין הזקן רבינו אצל שייך כיצד מובן, אינו ואםֿכן

.‡È,חטא היה לא שמקודם מה אזי יותר, נעלית לדרגא עולים שכאשר היא, בזה ההסברה בכללות
זה  הרי מחדש זה מעשה עתה יעשה אם רק שלא - הוא בזה והפשט חטא. זה הרי עתה, במעלתו הנה

המעשה אלא חידוש), זה אין (שהרי דנים mcewdחטא עתה הנה - לחטא נחשב היה לא מעשה שבשעת ,
זה  על בתשובה 75אותו זה על לשוב וצריך ,76.

בעלייתו  ואףֿעלֿפיֿכן חטא זה היה לא מעשה שבשעת אמת הן כי: - מספיק זה אין עדיין אבל
גלאטע  קיין ("ניט כדבעי בתכלית שלא זה היה מעשה בשעת שגם לומר בהכרח הרי - יחשב ַחטא

בתשובה 77זאך") זה על לשוב שייך לא מכן לאחר גם הרי כדבעי, בתכלית היה הכל אם כי ואיך 78, . ַ
נעשה  וזה לעצמו, בנוגע הענין את מביא הזקן שאדמו"ר כפי - ולאחריֿזה יעקב, לגבי זאת לומר שייך

מהתורה. חלק

יפות' ה'פנים פירוש לפי זה ,66ויובן

מהנדפסים - מקומות בכמה חסידות בספרי שהובאו שלעת 79מהספרים החסידות במאמרי יותר, ועוד ,
של  ההילולא יום הוא כסלו י"ט אשר המגיד, תלמיד היה יפות' ה'פנים מחבר נדפסו. לא עדיין עתה

המגיד  של ההילולא יום הוא כסלו שי"ט בכך קשורה כסלו בי"ט הזקן אדמו"ר גאולת וגם -80המגיד,
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ב.70) כ, תענית א. לב, שבת
לביטול 71) סיבה אינו חטא) (בלי לבדו מזכיות והניכוי

א. ד, ברכות בחדא"ג והמהרש"א כאן, הרא"מ כמ"ש ההבטחה,
קונטרסים 72) (סה"מ תשי"ב כסלו יט לקונט' הקדמה ראה

שם. ובהנסמן מז), ע' ח"ה אג"ק בתחלתו. ח"ג
שבט.73) כט יום" "היום
(74. וכדאי ראוי "ואינו שם: שחטא".במ"ש בעיניו שנדמה .

85 הערה להלן וראה -.
פע 75) הקדמה ראה הגלגולים שער פ"י. התפילין שער "ח

כב.

ע'76) ח"ד בלקו"ש בארוכה ונתבאר ב). (לו, פכ"ט תניא
.1197

באו"א.77) 16 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
מצות".78) ב"דקדוקי חסר שהי' (שם) וכבפע"ח
ובכ"מ.79) ג. כד, ראה פ' נשא. ס"פ לקו"ת
בבואו 80) מבארדיטשוב להרלוי"צ במכתבו אדה"ז ַוכמ"ש

יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. צח ע' ח"א שלו (אג"ק מפ"ב
רבינו  של רבא הילולא ב"יום היתה גאולתו אשר כסלו)), יט
קודם  המגיד, אשר א) קא, (ח"א לקו"ד גם וראה נ"ע". הקדוש
שלנו". ההילולא יום היום כסלו "י"ט לאדה"ז אמר הסתלקותו,
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החסדים": מכל ד"קטנתי הענין בפירוש

שנאמר  מנוחה, להם אין "צדיקים שהרי - יותר נעלה לעולם אחד מעולם הנשמות ילכו 81בעליות
חיל" אל ל'חינוך 82מחיל בהקדמה (וכמבואר לקטנות חוזרים הם הרי הנעלה לעולם שעולים בטרם הנה -

וקם" צדיק יפול ד"שבע הענין אודות יש 83קטן' שני וגדלות ראשון גדלות בין יפות': ה'פנים ובלשון ,(
לארץ  לארץ מחוץ שעלה יעקב בעליות וגו'": החסדים מכל "קטנתי הפסוק פירוש וזהו שני. קטנות

"קטנתי". אצלו היה העליה, קודם הנה ישראל,

ולאחרי  ההבטחה, שלאחרי דכיון - עשו" מיד אחי מיד נא "הצילני יעקב שביקש מה יובן ועלֿפיֿזה
ל"הצילני  הוא זקוק - ד"קטנתי" הענין אצלו היה יותר נעלית לדרגא העליה קודם הנה הקודמות, העליות

למ  הוא שני שקטנות שאףֿעלֿפי שם, יפות' ב'פנים וכדאיתא ראשון נא". מגדלות אףֿעלֿפיֿכן,84עלה ,
גדולה  שמירה אז נדרשת קטנות, של ענין זאת בכל שזהו .85כיון

.·È:הזקן לאדמו"ר בנוגע גם יובן עלֿדרךֿזה

ביאתו 86ידוע  לאחרי בעיקר התחיל הזקן אדמו"ר עלֿידי חוצה" מעינותיך ד"יפוצו שהענין
פטרבורג, לאחרי הזקן אדמו"ר הגיע שאליה העליה גודל על מורה זה הרי ואםֿכן - מפטרבורג.

פטרבורג  שלפני לגדלות ל"גדלות"87בהשוואה עד פטרבורג שקודם הזקן אדמו"ר של ה"גדלות" ובין .
המאסר  - ד"קטנתי" הענין אצלו היה שבינתיים בזמן הנה פטרבורג, שלאחרי מהקודם) (שלמעלה שלו

הזקן. אדמו"ר של

וכידוע  וגדולים. רבים ביסורים מלווה היה המאסר יצחק88שהרי לוי מאדמו"ר שרבי תבע ַמבארדיטשוב
של  יסורים ישראל, כלל יסורי הרבה "כלֿכך - כתפיו על הרבה כלֿכך לקח מדוע למאסרו: בנוגע הזקן
דברים  מקיפים". עלֿידי זאת ("דורכפירן") לפעול אפשר היה הרי שלכם, הגוף ויסורי הנפש יסורי מעלה,
לרבינו  שהיו היסורים - זה ולאחרי גופא, המאסר ליסורי בנוגע מבארדיטשוב יצחק לוי רבי אמר ַאלה

המאסר" מכל יותר גדול "צער אצלו שהיו המאסר, לאחרי תיכף השעות בג' עצמו .89הזקן

שבגילוי  מובן, הזקן.90ואםֿכן אדמו"ר של הקודמת הגדלות מדריגת לגבי ונפילה קטנות של ענין זה היה

(מהו  אדמו"ר כ"ק מדברי נראה נשמתוֿעדן וכן הרי 91רש"ב) אףֿעלֿפיֿכן כן, לומר שקשה שלמרות ,
רז"ל  מאמר עלֿדרך היה פטרבורג לאחרי שבא האור שגילוי - המציאות היא כשכותשין 92כן "הזית

שמנו". מוציא אותו
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ח.81) פד, תהלים
חכמים").82) "תלמידי הלשון: (ושם מו"ק סוף ברכות. סוף

שם. הגלגולים ושער פע"ח וראה
טז.83) כד, משלי
הוא 84) לעלי' עלי' שבין קטן, בחינוך למ"ש סותר ואי"ז

עלי' שבין הנפילה כי - הראשונה ממדריגתו (גם) נפילה בבחי'
וכהעלי' לעולם, עולם שבין והעמוד דינור הנהר כעין הוא לעלי'
אותו  המבלבלות הקושיות ע"י דוקא שהוא ועמוק גדול לשכל
שאף  ,(302 ע' בראשית הרמון (פלח הראשון משכל לגמרי

ובגילוי אז lalaznשבחיצוניות צריך (שלכן הראשון משכל
באמיתית  הנפילה, גם הרי שם), הפ"י כמ"ש גדולה, לשמירה

מהעלי'. חלק כ"א ירידה, אינה הענין,
לומר:85) יש - (שבפרש"י) בחטא" ו"נתלכלכתי

(לגבי  חסרון - חטאים") בני ושלמה "אני (מל' חטא א)
"נתמעטו  רק (לא בחטא הלכלוך גם ועפ"ז, הקודמת). מדריגתו
והמהרש"א  הרא"מ כפי' (ודלא החסדים מצד הוא זכיותי"),
מרז"ל  מביא שבאגה"ק ממה גם מוכח וכן - שם). בחדא"ג
"מחמת  קודם למ"ש בהמשך החטא" יגרום "שמא א) ד, (ברכות

החסדים". ריבוי
שם. שבפע"ח מצות" "דקדוקי בדוגמת ב)

ב - שימסר ירא הי' שיעקב מה יותר יובן זה פירוש יד ועפ"י
רק הוא חסרון", - "חטא הא' דלפירוש מציאות xcrdעשו.

אבל  שכר, העדר - העדר שהתוצאות זכיותי"), "נתמעטו (בדוגמת
עונש  העדר -גם

זה  לפני ממש"כ הל' - בפע"ח - משנה שבדיוק ונפרש
שנדמה  לאמור שייך ולכן אינו. זה אפילו כי - קלות" "עברות

בו. שישנו (ולאדה"ז) ליעקב
שבפי'- שם הגלגולים בשער ראיתי לכל שוב (בנוגע מחלק

מהראשונים, קלים חטאים חמורים, עונות הסדר: על ומונה אדם)
שם  שמפרש ממה (ולהעיר השערה כחוט שהם מצוות דקדוקי
נענש" "גם הקל", "הדקדוק על שנענש גדול אחד בחכם לאח"ז
בלי  במנעליו עפר ומעט ברה"ר בשבת אמות ד' הליכה על

ידיעתו).
" אגה"ק: הוא dncpyולשון בעיניו שנדמה זה שחטא", בעיניו

מפני  נחשד א) אופנים: ב' בזה שגם סע"ב) יח, (מו"ק מרז"ל ע"ד
yiyעכ"פ - dfבו oirnבו אין ב) .llk בעיני - (בנדו"ד ונחשד ,

שבינתיים). וקטנות ביותר (ביטול צדדית סיבה מפני עצמו)
(86.112 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך.87) סע"ב כב, ח"א לקו"ד ראה
א.88) כט, שם לקו"ד
ב.89) מ, שם
(9084 הערה לעיל .ראה
(91.26 ע' שלום תורת סה"ש
א.92) פל"ו, שמו"ר ב. נג, מנחות ראה
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כי: פטרבורג, קודם לגבי אפילו קטנות של ענין היה "כשכותשין", המאסר, שבשעת מובן, זה ממשל

המעלה  את לו אין המעלות: ב' בו חסרים הקורה, תחת מונח הזית כאשר הזית, כתישת בעת
את  גם לו אין כבר ואז העולם, בכל אור להאיר שיכול השמן את הוציא לא עדיין שהרי שלאחריֿזה,

הגם שהרי שלם, פרי היה כאשר הקודמת, למאור,iptlyמעלתו בשמן להשתמש אפשר היה לא הכתישה
זו. מעלה גם בו אין הזית, שכותשין בזמן מהֿשאיןֿכן עליו, לברך אפשר והיה למאכל, ראוי אז היה

מעיינות  הפצת היתה לא שעדיין בלבד זו לא דפטרבורג: המאסר של לזמן בנוגע מובן כן וכמו
הפצת  להיות יכולה היתה לא והתפיסה, המאסר בשעת שאז, אלא פטרבורג, לאחרי כמו החסידות

פטרבורג. לפני אומר היה הזקן שאדמו"ר כפי באופן גם החסידות

עצמו. הזקן לאדמו"ר גם נוגע היה הרי חסידות, להפצת האפשריות נחסרה זמן שבאותו זה, וענין
הרבי  מדברי לשוב 93וכמובן צריך הגוף, חלישות בגלל תורה מתלמוד שמתבטל גמור צדיק שאפילו ,

אודות  כשמדובר ומכלֿשכן סתם, תורה תלמוד אודות אמורים והדברים דלבא. מעומקא שלימה בתשובה
התורה. פנימיות אודות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דרבים, תורה תלמוד

וכו'". "קטנתי אומר ולכן

.‚È הענינים אותם ונשנים חוזרים ושנה שנה לכן 94בכל מהתורה, מתחילים הענינים שכל וכיון .
כסלו  י"ט בו) שחל בשבת (או הסמוכה בשבת בתורה, וגו'",95קוראים החסדים מכל "קטנתי :

יעקב  בקהלת (וכדאיתא ישראל נשיאי ושל אבינו יעקב של הבקשה תיבות:96שזוהי ראשי ש"נשיא" ,
pיצוצוyלiשמבלי `עקב - מישראל אחד כל עבור וגם - מתפללים שהם בפרט, הזקן ואדמו"ר בינו),

אצלו תקויים וגו'", ש"קטנתי כך על אשר dghaddהבט הים כחול זרעך את ושמתי עמך אטיב "היטב :
מרוב" יספר .97לא

***

.„È.'גו מנחה בידו הבא מן ויקח דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË רש"י 99הפסוק 98על מפרש יעקב", בני שמעון 100"שני עצמן נהגו ואףֿעלֿפיֿכן היו, "בניו :
הימנו". עצה נטלו שלא בניו, שאינם אנשים כשאר ולוי

רק  היא הטענה שכם; אנשי הריגת עצם על אינה ולוי שמעון כלפי שהטענה מובן, רש"י מפירוש
אם  כי אחר, באופן זאת עושים היו יעקב, בעצת שואלים היו שאילו - הימנו" עצה נטלו "לא מדוע
הימנו", עצה נטלו "שלא לומר צריך רש"י היה לא הענין, עצם על היתה ולוי לשמעון שהטענה נאמר

שלימה. עיר הריגת - יותר הרבה גדול ענין שישנו בשעה בה

הארץ" ביושב להבאישני אותי "עכרתם יעקב מהם תבע שאחרֿכך מזה הענין 101וגם עצם שעל מובן, ,
זאת  עשו מדוע רק היתה הטענה זאת; לעשות צריכים היו הם נגדם; דבר לו היה לא שכם, הריגת של
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א.93) קפג, שם לקו"ד
בס'94) הרמ"ז מש"כ (ע"פ פכ"ט (להחיד"א) דוד לב ראה

(בסו"ס  אירגס הר"י שו"ת דגיטין. ספ"ג משנה שובבים). תיקון
בארוכה. ס"ה פתחים) מבוא

(95- מנחם (תורת 81 הערה תולדות ש"פ שיחת ראה
.(294 ע' חמ"א התוועדויות

(96.18 הערה 1051 ע' ח"ד בלקו"ש ונתבאר רבי. מערכת

.30 הערה 94 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת
יג.97) לב, פרשתנו
ע'98) ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפס - סוסכ"ב עד מכאן

ואילך. 150
כה.99) לד, שם

יו"ד.100) פ"פ, מב"ר
ל.101) שם,
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אילו  הימנו": עצה נטלו "שלא בדבריו רש"י כוונת גם (וזוהי גו'". אותי "עכרתם לידי שהביא באופן
השיבו  זה ועל גו'"). "עכרתם לידי מביא היה שלא באופן שכם את הורגים היו ביעקב, מתייעצים היו

אחותינו" את יעשה "הכזונה כי כזה, באופן דוקא עשו שהם ולוי, ענה 102שמעון לא שיעקב ומזה .
תירוצם. את שקיבל מובן, דבריהם, על מאומה

מיתה. מחוייבים היו שכם שאנשי ברור, זה ומכל

.ÊË הרמב"ם מבאר - מיתה? מחוייבים שכם אנשי היו נח 103מדוע בני מצוות משבע שאחת לפי ,
הדינין  על שמצווין פלך 104היא בכל ושופטים דיינין להושיב מחוייבים שהם הרמב"ם) (לשיטת והיינו ,

על  בכך עברו דנוהו, ולא זאת ידעו העיר ואנשי גזל, ששכם וכיון שלהם; המצוות שש על לדון ופלך,
מיתה  מחוייב המצוות, משבע אחת על שעובר נח ובן דינין, .104בסייף 105מצות

על 106הרמב"ן  וחולק הרמב"ם, את "להושיב מביא אינה נח בני אצל דינים מצות הרמב"ן, לדעת יו.
בהן  וכיוצא וממכר ומקח וכו' ואונאה גניבה דיני על הקב"ה אותם ציוה בכך אלא בלבד", .107דיינין

מדינים אחד על עובר נח בן על `dlוכאשר גם שנצטווה אף - דיינים להושיב לא בשביל אבל נהרג. -
הריגה  נתחייבו שכם אנשי שכל לומר, אפשר אי ולכן "עשה"). שזהו (כיון מיתה עונש לו מגיע לא - זה

אותו  שידונו שייך ולא מפניו, שיראו שלהם, המלך היה ששכם (ובפרט, שכם את דנו שלא אלא 108על .(
התעסקו  לא אז, עד אבל וכו', עריות גילוי עבודהֿזרה על - אחרים ענינים מצד מיתה נתחייבו שכם אנשי
שכם  עיר אנשי את והרגו ולוי, שמעון נקמו דינה, מעשה בגלל אך ענינם. היה לא זה עמהם; יעקב בני

מיתה. מחוייבים היו שבגללם שעברו, העבירות שאר על

.ÊÈ וגם בהן, וכיוצא וממכר מקח ואונאה, גניבה דיני על דינין מצות קאי הרמב"ן, שלשיטת כיון
(ענינים  עולם של לישובו הנוגעים הענינים כל נכללים דינין שבמצות נמצא, ועיר, עיר בכל דיינין להושיב

נח  בני מחוייבים שבה צדקה וגם לחבירו). אדם דינים 109שבין מצות בכלל היא ,110.

לא  ואביון עני "יד אשר סדום", עון היה ו"זה במיתה, שנתחייבו ועמורה מסדום מוכרח זה וענין
שצדקה 111החזיקה" לומר, צריך כן על - מיתה? בעונש ועוד צדקה, לעשות יתחייבו נח שבני מצינו היכן .

דינים  במצות נכללת .112וכדומה

ולא - ופלך, פלך בכל דיינים להושיב רק היא דינים שמצות הרמב"ם, לשיטת גם המוסגר: מאמר
היה מ"זה (כדמוכרח ואביון עני יד בהחזקת מחוייבים נח שבני לומר, צריך כו', ואונאה גניבה oerדיני

ממצות  ונלמדים אלו ענינים כל נכללים שלדעתו, לומר, אפשר [אולי ומשפט". צדקה "לעשות סדום"),

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

לא.102) שם,
מלכים.103) מהל' ספ"ט
סע"א.104) נו, סנהדרין
א.105) נז, שם
ומאירי106) ר "ן וראה  כאן. עה"ת  שם).בפירושו (סנהדרין
גזל107) על נצטוו למה בירור צריך ואולי ועפ"ז בפ"ע.

"דיינין" שגירסתו או הרמב"ן. בשיטת הרמב"ם מיאן זה מטעם
שראיתי  הרמב"ם דפוסי שבכל אלא - ועוד) ספט"ז. ב"ר (כגירסת

ואכ"מ. "דינים". כתוב
כאן.108) אוה"ח גם ראה
שם 109) הרמ"ה (וראה לצדקה" "ביתו ב): (נז, סנהדרין

בפירש"י). ד"ה ב נו, שם ומהרש"א
וירא.110) הספיר לבנת בשם כן מובא מצאתי שוב
ובהם 111) - עבירות כמה על שעברו ואף מט). (טז, יחזקאל

הגזר  - יג) יג, לך לך רד"ק ואילך. א קט, (סנהדרין וש"ד ג"ע ע"ז
ועפ"ז  ב). קד, (שם גו'" עני "יד אשר על הי' - סדום הפיכת דין,

גו' יצוה אשר למען ידעתיו "כי שייכות ומשפט"dwcvתומתק

יט). יח, (וירא סדום בפרשת
שנצטוו  דברים בשביל הי' סדום על הגז"ד בפנים, מ"ש ולפי
שלא  שמפרש אלא ב) נו, (סנהדרין הר"ן בחי' וכמוש"כ - בהם
המהרש"א  כמ"ש (ודלא ועשה. בקום שהיא מפני צדקה קחשיב

עשאוני). ד"ה ב קד, שם בחדא"ג
ב) (נו, שם המהרש"א קושיית תתורץ בפנים מ"ש ועפ"י
- ועשה) קום גם שחשיב (להס"ד צדקה" נמי חשיב לא "אמאי

(להרמב"ן). דינים מצות בכלל היא צדקה כי
ואביון112) עני ש"יד הי' סדום שעון החזיקה",l`ואף

בידי  מיתה היינו - מ"ע ביטול על נהרג ב"נ אין הרמב"ן ולדעת
מיתה" חייב ששבת "עכו"ם וכמו שמים. בדיני משא"כ אדם,
חייב  שהוא אותו ומודיעין אותו שעונשין סע"ב), נח, (סנהדרין
וראה  ה"ט. פ"י, מלכים הל' (רמב"ם נהרג אינו אבל ע"ז מיתה

שפירש סי"ד, בליקוטים חת"ס -שו"ת הרמב"ם). בדעת עד"ז
ד"לא שאופן ע"יעוי"ל גם הי' קט,iyr'החזיקה" סנהדרין (ראה

ע"ז  העבירה וגם מ"אזהרתן" הוא הצדקה שחיוב וכיון ושם) א
אזהרתן. על כעובר עונשם - "אזהרתן" על כעבירה היתה
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ורבו" הארץ113"פרו את "ומלאו שענינה עולם 114וכבשוה", של ישובו שלמדים 115, לומר ויש ודוחק]. ,
מ"לעשות ומשפט"זאת ועשה"116צדקה "קום של ענינים וכשאר אחר, ממקום או ,117.

הרמב"ם  דברי מצוה118אבל לעשות שרצה נח התורהx`yn"בן xkyמצות lawl ick צדקה נתן כו'
"פשרה" על יפרש - צדקה" (ו"לעשות בצדקה מחוייב שאינו דעתו, מראים ש"יד 119כו'", סדום ושאני .(

קיצוני  באופן היה גו'" המוסגר.120עני מאמר כאן עד זה. בכל עיון צריך ועדיין .-

ומשפט" צדקה לעשות גו' ידעתיו "כי שכתוב מה יובן צדקה 116ועלֿפיֿזה מצות הרי דלכאורה -
התורה  כל אבינו אברהם ש"קיים אמת הן מתןֿתורה? לאחרי רק ניתנה"ניתנה שלא עד אבל 121כולה ,

חיבה  לשון ידעתיו "כי - לאברהם שלמעלה שהחיבה לומר, ומשפט",122קשה צדקה לעשות גו' למען -
ועושה  מצווה שאינו למי המגיע שכר כמו רק גם 123היא כי ועושה, למצווה כמו היתה החיבה אלא .

כנ"ל. וכו', בצדקה החיוב היה מתןֿתורה לפני

.ÁÈ שלפניֿזה בשבתות (שנשאלה הקושיא גם תתורץ שמפרש 124עלֿפיֿזה רש"י פירוש על (125,
אביו" כבוד את אברם קיים "לא יאמרו שלא בכדי אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו הקדימה שהתורה

במרה  רק נצטוו אב כיבוד על הרי דלכאורה, -126?

ניתנה" שלא עד כולה התורה כל אבינו אברהם ש"קיים אמת שיטה 121הן יש א) אבל: שהאבות 127, ,
אברהם  ב) בחרן; היה לו" והלך זקן (לאביו) ש"הניחו זה ואילו ישראל, בארץ רק התורה כל קיימו

חרן שאנשי לומר שייך לא ואםֿכן, נצטווה, לא שהרי מעצמו, התורה כל קיים הימנו,eraziאבינו זאת

יעקב - קיים לא שנה 22 שבמשך בגלל מיוסף, אב כיבוד קיבל לא שנה 22 שבמשך ליעקב, בנוגע
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נט,113) (סנהדרין לב"נ נאמרה - הדעות לכל - מ"ת דקודם
נת' לא עדיין שעפ"ז אלא - מ"ת. קודם הי' הרי סדום וחטא ב),
ובפרט  כד). ד, (דניאל דנבוכדנצר פרוק" בצדקה "וחטיך

siqedcny"לנ"נ עצה "השיא לאחרי ספי"ב) רוצח (הל' הרמב"ם
סתם, טובה" "עצה רק לא דזהו משמע - צדקה" "ליתן התיבות
המדובר  וע"פ - זה). לפני (שהביא מצוה" דבר "שיעשה גם אלא

ועושה. מצווה שאינו מצוה דזהו יל"פ כאן
כח.114) א, בראשית
ורבי'"115) לפרי' אלא  העולם נברא  "לא ב).כי מא, (גיטין
(116111 הערה לעיל .ראה
"שלשים 117) סע"א: צב, חולין וראה סע"ב. נח, סנהדרין

שם). עה"ג (ובהנסמן כו'" מצוות
ה"י.118) שם מלכים הל'
ב.119) נו, סנהדרין וכפירש"י
על 120) במיתה שנענשו ושם) א קט, בסנהדרין (כמבואר

עני. יד החזקת
עני  "ויד (מטֿנ): שם ביחזקאל הכתובים המשך מובן ועפ"ז
אתהן" ואסיר לפני תועבה ותעשינה ותגבהינה החזיקה לא ואביון
שלפני  בכתוב - גם "ואסיר". שעונשה התועבה מהי פירש ולא -
היינו  תועבה" ש"ותעשינה אלא סדום". עון הי' גו' עני ש"יד - זה
הבירור  צורך ג"כ מובן ועפ"ז החזיקה". ד"לא האופן ביאור

החזיקה". ד"לא האופן - כא) שם, (וירא "הכצעקתה"
קידושין.121) סוף משנה ב. כח, יומא
עה"פ.122) פירש"י
משמע 123) ב) (נז, בסנהדרין והסוגיא א. לא, קידושין ראה
דמצווה.
חמ"א 124) התוועדויות - מנחם (תורת ס"ד וירא ש"פ שיחת
.(238 ע'
ז.125) פל"ט, ב"ר נח. ס"פ
ב.126) נו, סנהדרין

ט, (נח גו'" "וירא רק הי' שלא מקרא של כפשוטו חם מענין
כג) שם, פירש"י פכ"ג. פרדר"א ו. פל"ו, (ב"ר בזיון - כב)
בנדו"ד  כי כ"כ, ראי' אין - נ) כד, שרה חיי (פירש"י ולבן ובתואל
ממרים  הל' רמב"ם (וראה בבזיון המדובר ובהם בכיבוד, המדובר
א) עד: כ"כ דחמיר - סרמ"א) יו"ד רעק"א חידושי הי"א. פ"ה,
שם  (רמב"ם הגבורה" מפי ש"ארור ב) ברמיזה"; ש"אפילו

הט"ו).
"דאזיל  - דמים שפיכת בגדר שהוא לב"נ) (בנוגע וי"ל
(שלפני  מתמר דילפינן שם לקמן וראה סע"ב. נח, (ב"מ סומקא"

מ"ת)).
לאב - תלעג "עין יז) ל, (משלי הכתוב פשט אשר להעיר כן

(ראה  "טבעי" ענין שזהו משמע גו'", נחל עורבי יקרוה גו'
" סע"ב: ק, כו'epiidעירובין "שנתן שם: וברש"י zexedlלמדין".

בנ"א. לכל כ"א דוקא, התורה למקבלי שייך ואינו לנו").
הראי' שלאחרי (שם), הרמב"ם דברי יובנו הדברים כנים ואם
שנאמר  הגבורה מפי ארור ה"ז ברמיזה "ואפילו אביו דהמבזה
אומר  הוא "והרי מוסיף: - ואמו" אביו מקלה ארור טז) כז, (תבוא
[ותי' הכתובים. מן גם להביא צריך למה והקשו גו'". תלעג עין
ד"מקלה" ברמיזה", ד"אפילו מוכח תלעג" דמ"עין הרדב"ז
להרמב"ם  מנ"ל דא"כ להבין, זכיתי לא - בפירוש מקלל משמע
לומר  גדול ודוחק הגבורה". מפי ארור ה"ז ברמיזה ד"אפילו

ידעינן תלעג" ועפ"י c"dlwnדמ"עין "ברמיזה"]. גם פירושו "
"וה"ה  ומוסיף נאמר. בבנ"י רק - מקלה" ד"ארור מובן, הנ"ל

(י  בטושו"ע ולכן ב"נ. גם כו'" המבזה ב"כל - גו'" עין ו"ד אומר
"אפילו  שהעתיק אף הרי - הרמב"ם לשון שהוא ס"ו) סרמ"א
"ויש  הרמב"ם דברי סיום והעתיק ד"מקלה" והכתוב ברמיזה"

- כו'" hinydeלב"ד blic- גו'" עין אומר "וה"ה שביניהם מה
שליט"א]. אדמו"ר כ"ק [ממכתב בטושו"ע. ב"נ דיני שאין אלא

ה.127) כו, תולדות רמב"ן
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אב  עונש 128כיבוד של ענין זה שאין לבאר, אפשר כנגד 129, ("מדה ומסובב סיבה של ענין זהו אלא ,
אצלו130מדה" שחסרה כיון :(dceard ואילו כזו. עבודה עלֿידי הבא המסובב אצלו היה לא אב, דכיבוד

עיקר - יוסף שעיקרם בניו, מכל אב כיבוד מקבל היה זו, עבודה אצלו עצמו zeclezהיתה "כל כי יעקב,
ברחל" אלא לבן אצל עבד לא יעקב יוסף 131של של בזכותו אלא באו לא הללו ש"התולדות ועד ,

eliayae"132.

מדה" כנגד "מדה הוא עונש שגם הפגם 133ואףֿעלֿפי ערך לפי הוא שעונש וכידוע הכוונה 134, הרי ,
הסיבה. העדר שבסיבת המסובב העדר של לענין אלא העונש, לענין אינה -כאן

גם  מחוייבים שהיו לומר, יש עולם, של בישובו הנכללים הענינים על נצטוו נח שבני הנ"ל, ועלֿפי
אחד  שמצינו כפי מצדקה), יותר עוד (שזהו חוב פריעת בדוגמת הוא אב שכיבוד כיון אב, בכיבוד

אב  כיבוד על יכול 135הטעמים היה לא כאשר בקטנותו, אותו ושימשו עבורו, התייגעו ואמו שאביו כיון :
חובו. את להם לשלם ועליו טובה, כפוי להיות לו אין - עצמו את לשמש

" ולא אביו", כבוד את אברם קיים "לא הלשון (א) יומתק: ל zevnועלֿפיֿזה אז כי - אב" א כיבוד
הלשון devndהיתה (ב) עולם; של ישובו דינים, או צדקה, בתור היה אב דכיבוד החיוב אב"; "כיבוד

אביו  אם חילוק אין אב כיבוד במצות לא, או זקן אביו אם נוגע מה לכאורה, לו". והלך זקן "שהניחו
(פריעת  צדקה או עולם, של ישובו בגלל הוא נח בבני אב דכיבוד שהחיוב כיון אלא, - צעיר? או זקן

לבנו. וזקוק עצמו את לשמש יכול שאינו זקן באביו בעיקר שייך זה הרי חוב),

.ËÈ אנשי כי שכם, אנשי את הרגו מדוע ולוי שמעון אל בטענות לבוא שאיֿאפשר מובן, הנ"ל עלֿפי
מיתה. מחוייבי היו שכם

שמבהירים  עלֿדרך טועה", אלא אינו חטאו ולוי שמעון האומר "כל יבהירו שחז"ל מצינו לא ולכן
וכו'" חטא ראובן האומר טעות.136"כל להיות מלכתחילה יכולה לא ולוי לשמעון בנוגע כי -

"עכרתם  לידי שהביא באופן זאת ועשו הימנו", עצה נטלו "שלא על רק היתה כלפיהם הטענה כל
השם  חילול גרמו הבטחתם, קיימו ולא במרמה, זאת שעשו עלֿידיֿזה הארץ"; ביושב להבאישני אותי
לגרום  עלול שהיה להם, שהבטיחו מה על לעבור לא ובלבד תורה, מדברי ששינו בגבעונים, שמצינו (כפי

השם  אלא 137חילול מרמה, של באופן לפעול צריכים היו לא אבל מיתה, נתחייבו אמנם שכם אנשי .(
השם  חילול לידי מגיעים היו לא ואז מיתה, חייבים שהם בגלוי, להם .138לומר

.Î ויחי בפרשת שכתוב מה גם יובן גו'139עלֿפיֿזה איש הרגו באפם -"כי  גו'" עז כי אפם ארור
מובן: אינו דלכאורה

שלימה?א) עיר הרגו הם הרי - איש" "הרגו רק מדוע
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לד.128) לז, וישב תולדות. ס"פ רש"י
נענש".129) כו' אותן "שכל ושם): ב (טז, במגילה וצע"ק

בפי' וכן (במגילה כ"פ רש"י בלשון הדיוק בהקדם - נ"ל ולכן
" ולא אביו" "כבוד תולדות) ס"פ וכמו zevnעה"ת אביו", כבוד

לא הכוונה ביעקב שגם - נח בס"פ גם או"א zeevnlשדייק כבוד
שייך  ולכן לאברהם) בנוגע בפנים (כמבואר וכיו"ב לצדקה כ"א

ומסובב). סיבה דהוי בפנים כמבואר (ולא עונש ע"ז
"יוסף 130) שם: מגילה וראה תולדות. ס"פ ישן רש"י

שנה כ"ב מאביו גם mykשפירש עפ"ז ולכאורה יעקב". שפירש
אצל חסר צ"ל עבר בבית יעקב שהי' שנה י"ד וי"ל כנגד יעקב.

שם) (מגילה הל' דיוק שזהו או"א"xzeiת"תlecb"בדא"פ מכבוד
כן  החדא"ג). וכקושיית - ששווה אלא הוכחה אין שלכאו' (אף

שאביו  כשם עוה"ב לחיי שמביאו רבו כבוד שם הי' שהרי י"ל,
(במשנה)). א לג, (ב"מ עוה"ז לחיי מביאו

ה.131) פפ"ד, מב"ר ב. שם, וישב רש"י
אלו 132) שנה כ"ב במשך גם הרי - מתורץ ועפ"ז שם. ב"ר

השבטים. משאר אב כיבוד ליעקב הי'
ב.133) ח, סוטה וראה א. קח, זח"א
בהגה.134) פכ"ד תניא
חינוך135) וראה ה"א. פ"א פאה לג.ירושלמי מצוה
ב.136) נה, שבת
א.137) עט, יבמות גם וראה א. מו, גיטין
שם.138) מלכים בהל' הרדב"ז קושיית תתורץ ועפ"ז
וֿז.139) מט,
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שם  מפרש ואנשי 140רש"י (חמור כולם חשובין ש"אינן לפי שזהו יחיד), (לשון "איש" שכתוב מה
גבורתם  את ולהלל ולוי שמעון את לשבח רוצה היה הפסוק אם מובן: אינו אבל אחד". כאיש אלא שכם)
השבח, בהיפך כאן מדבר הפסוק אבל אחד; כאיש אצלם חשובה היתה שכם העיר שכל לספר מתאים -
להדגיש  צריך היה הפסוק אדרבא, ואםֿכן, באפם. שעשו עוולה, אודות אלא גבורתם, אודות לא - וגם

אחד? איש מהריגת גרוע שזה שלימה, עיר הרגו ולוי ששמעון

רש"י ב) אומר עז", כי אפם "ארור הפסוק אפם",141על את אלא קלל לא תוכחה בשעת "אפילו ,
בדבר? יש פנים משוא וכי השאלה : נשאלת חסֿושלום. אותם לא אבל

שמעון  מדוע תבע רק הוא טענות. ליעקב היו לא - שכם אנשי הריגת על מובן: הנ"ל ביאור לפי אך
מוכרחים  שהיו מעצמו מובן לכאורה אבל וכו'. מיתה מחוייבים שהם שכם לאנשי בגלוי אמרו לא ולוי

מספר" "מתי היו הם שהרי - במרמה זה 101לפעול ועל שכם; באנשי שלימה, בעיר להלחם והוצרכו ,
בעיניהם  חשובים היו שכם אנשי כל - איש" "הרגו יעקב: כנגד 142אמר שנים היו שהם כך אחד, כאיש

ו  (אחד), איש -`lהתייראוllk,במרמה לפעול צריכים ולוי שמעון היו לא ואםֿכן, שכם, אנשי מפני
השם. לחילול להביא יכול שהיה באופן

מדוע  נוספת: קושיא עלֿפי - זה על התירוץ אך במרמה? פעלו אכן מדוע היא: הקושיא עלֿפיֿזה
" יעקב עלֿפיmt`aאומר מיתה נתחייבו שכם אנשי הרי - והטענה dxezהרגו" הדיוק אמנם זהו אלא ?

טעות  לכלל  באו ֿ זה ועלֿידי כעס, לכלל באו הם "באפם": ש"הרגו" כך על אלא ה"הרגו", עצם על לא -
כעס  לכלל "בא תורה: מתן ולאחרי רבינו, במשה אפילו שנאמר ממה ובמכלֿשכן וכו'. במרמה דיברו -

טעות" לכלל "ארור143בא יעקב מדגיש ולכן .mt`."אפם" עלֿידי רק בא וכו', המרמה ענין כל כי ,"

.‡Î- וביתי" אני ונשמדתי גו' אותי "עכרתם יעקב לטענת ולוי שמעון מענה גם יובן הנ"ל עלֿפי
אחותינו": את יעשה "הכזונה

ה"ונשמדתי  את לשלול צורך אין גו'" יעשה ש"הכזונה בגלל וכי שבדבר? התירוץ מהו לכאורה,
נפש  מסירת של חיוב אין כזה במקרה - דין עלֿפי (וגם ).144וגו'"?

"הזונה". ולא הדמיון, בכ"ף - מדוע (א) הקצוות: ובשני "הכזונה", הכתוב לשון דיוק בהקדם ויובן
זונה  נעשית אינה הפנויה, על הבא שפנוי הוא, הדין הדמיון,145(ב) בכ"ף כי (אם השתמשו למה ואםֿכן, ,

"הכזונה"? בגדר זאת) בכל אבל

"הכזונה אמנם מפרש מקרא, של פשוטו לכלֿלראש שמבהיר הוא רש"י, הכתוב לשון אבל הפקר". -
הדמיון. בכ"ף - זה עם וביחד זונה, של וענין לגדר גם שהכוונה לומר, וצריך "הכזונה",

תורה' ב'לקוטי שכתוב מה עלֿפי - בזה הפסוק 146והביאור זונים 147על אתם אשר גו' תתורו "ולא
זנות. של לענין לבבכם" אחרי "תתורו נחשב להקב"ה, אשה בבחינת שהם בניֿישראל, שאצל אחריהם",

עם  בניֿישראל של אבינו הנישואין מאברהם היתה בזה וההתחלה תורה, מתן בשעת היו הקב"ה
.148והלאה 
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יו"ד.140) ויחי תנחומא ז. פצ"ט, מב"ר
שם.141) תנחומא ה. פצ"ח, שם. מב"ר
"כולם 142) הב"ר לשון כל רש"י העתיק שלא זה מובן ובזה

- הקב"ה" "לפני התיבות ובהשמטת אחד". כאיש הקב"ה לפני
dpzyp'כפי והוא ולוי. לשמעון בנוגע ה"ה רש"י ודברי הפירוש

כי  רש"י, זה העתיק [ולא הקב"ה". ולפני "לפניהם התנחומא
עפ"י ואדרבא מקרא. של פשוטו זה אין הקב"ה" -eheyt"לפני

נוגע  ואינו אחד. כאיש הם הקב"ה דלפני פשיטא קמ"ל, מאי
כאן]. לפירושו

א.143) סו, מפסחים כא. לא, מטות רש"י
כאן.144) באוה"ח הקשה וכן
ב.145) סא, יבמות
ד.146) עה, פינחס סע"א. מד, שלח ועייג"כ ג. נג, קרח
לט.147) טו, שלח
ד"ה148) לך. לך ר"פ להאריז"ל ל"ת את ראה ברך וה'

(נדפס פ"ג - להצ"צ - קכו,אברהם שרה חיי באוה"ת וגם בפ"ע
אלפים ש"שני במרז"ל ומרומז בימיdxezא). מתחיל אברהם "

א. ט, ממ"ת").y"iire(ע"ז נימא "אי :
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"את ולוי: שמעון טוענים בני`epizegוזאת שאנו כיון :"awri"המרכבה הן הן ש"האבות נתקשר 51, -
להקב"ה  היחוד 149רק וענין התורה קו הוא בפרט יעקב הנה - ומהאבות זה 150. הרי - "אחותינו" והיא -

הקב"ה. זה - לבעלה אסורה של כדמיון ענין שנעשה "הכזונה", של ענין

התנתקות  גו'", "הכזונה אודות שמדובר כיון וכו': עצה נטלו לא מדוע יעקב בני של המענה גם וזהו
ודעת, מטעם למעלה במסירותֿנפש, ונתעוררו ועצה, משכל למעלה נפשם, בעצם הדבר נגע - מהקב"ה

נטלו "לא .dvr"151ולכן

נעשו  ולוי שמעון הדבר: וטעם מסירותֿנפש. של בתנועה דוקא ולוי שמעון התעוררו השבטים מכל
שכתוב  וכמו מצוה, בר גו'152אז ולוי שמעון גו' את `yi"ויקחו למדים שמהם - ובאופן חרבו",

עבור153השיעור  בזה) הקשור כל - הדורות lk(ובמילא שבכל היא 154בריֿהמצוה כיצד הם הראו ולכן .
ודעת  מטעם למעלה - מצוה) (בר העבודה ויסוד .155התחלת

.·Î:בעבודתנו מהנ"ל ההוראה

גופא  דאורייתא בדיני וגם וכו', דרבנן דאורייתא, בין חילוקים כמה יש התורה דיני שעלֿפי למרות
יעבור" ואל "יהרג שעליהם הדברים לג' עבירות שאר בין חילוק הם 156ישנו שבניֿישראל זה מצד הרי ,

כנ"ל. אחריהם", "זונים בבחינת היא עבירה כל הנה להקב"ה, אשה בבחינת

מצותֿעשה, קיום ובהעדר האור, המשכת ענינה עשה מצות לאֿתעשה: מצות על עבירה - ובפרט
לחיצונים  והמשכה יניקה - הוא ענינה לאֿתעשה מצות על עבירה מהֿשאיןֿכן האור. נמשך וזהו 157לא ,

החיצוניות  בחינת להם שנותנים ואףֿעלֿפי הקדושה. להיפך כו' החיות שנותנים הזנות, ענין בדוגמת
אתן" לא לאחר "וכבודי שהרי להם.158בלבד , נותנים עלֿכלֿפנים החיצוניות את הרי ,

של  בתנועה להיזהר צריך עבירה ומכל הנפש, עצם עד ("דערנעמען") "לחדור" צריכה מצוה כל ולכן
חשבונות  שום בלי .159מסירותֿנפש

התחלת  אבל הפנימיים, בכחות שתחדור בכדי ודעת, טעם עלֿפי להיות צריכה שהעבודה אמת, הן
ומסירת  עול בקבלת היא העבודה התחלת וכאשר ודעת. מטעם למעלה עול בקבלת להיות צריכה העבודה

דוקא  אז חשבונות, ללא והגבלה,160נפש במדידה ודעת, טעם עלֿפי העבודה לאחריֿזה להיות יכולה
התורה. עלֿפי

***

.‚Î רש"י אומר הפרשה, על פירושו רומי".161בסוף הוא "מגדיאל :

לפרש  צריך מה ולשם בזה; לומר רש"י רוצה מה - מקרא של פשוטו לפי גם וכנ"ל - להבין וצריך
רומי"? הוא ש"מגדיאל
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אחת 149) שעה אפילו הפסיקו "לא רפל"ד: תניא ראה
העולמים". לרבון ונשמתם דעתם מלקשר

ומוכיח 150) שם. ברך וה' (ד"ה יעקב ע"י הזיווג ועיקר
שהיא "בת ד: פל"ו, וראה z`ypמויק"ר יעקב". כו' כך כו' למלך

שרה). חיי ס"פ ביאוה"ז
בענין 151) בדא"ח מהמבואר להעיר יש - במרמה לעשייתם

תורת  וראה לה. כז, (תולדות ברכתך" ויקח במרמה אחיך "בא
וש"נ). .222 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם

יו"ד.152) פ"פ, ב"ר כה. לד, בפרשתינו
דאבות)153) (ספ"ה המשנה מפרשי סע"ב) כט, (נזיר רש"י

למצוות". י"ג "בן
ואילך.154) 289 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה

רפמ"א.155) שם ספכ"ה. תניא ראה
א.156) עד, סנהדרין
פ"בֿג:157) מ"ז ומעין ובקונטרס פ"א. אגה"ת תניא ראה

יומשך  שלא שומרות כו' זאת עוד כו' המונעים מסיר כו' "מל"ת
הוא  הכתר דגילוי (ובכ"מ) פקודי ס"פ בלקו"ת [והמבואר כו'"
בקונ' להמבואר נוגע דאינו אלא ענין. עוד הוא - מל"ת ע"י דוקא

ומעין].
ספ"ב.158) גירושין הל' רמב"ם וראה ח. מב, ישעי'
ופכ"ה.159) פכ"ד תניא ראה
(160- מנחם תורת .428 ע' ח"ב לקו"ש בארוכה ראה

.25 ע' חי"ג התוועדויות
פל"ח.161) מפרדר"א מג. לו,
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והענין:

בפרשה  לעיל שכתב רש"י 162במה מפרש שעירה", אדוני אל אבוא אשר "עד לעשו: אמר :163שיעקב
שנאמר  המשיח, בימי ילך, עשו".164"ואימתי הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו

לעשו? שייכותה ומהי רומי, גלות היא הרי האחרון, גלות הרביעי, גלות השאלה: נשאלת

מאלופי שהוא - ש"מגדיאל רש"י, אומר לפני eyrולכן בגלות יעקב בני יהיו ששם רומי", הוא -
המשיח. ביאת

ויגדיל  ירומם רומי, ואת ורוממות. גדולה מלשון הוא מגדיאל (א) כי: מגדיאל, בשם נקראת רומי
רומי  בשם וגם מגדיאל, בשם נקראת ולכן משיח, ביאת לפני על 165הקב"ה "הגדיל רומז: מגדיאל (ב) .

נאמר  רומי מלכות ועל אֿל", אֿל"166כל כל על ויתגדל "ויתרומם תבל, פני כל על תתפשט .167שמלכותה

הקודם  בפסוק לפרש רש"י של הטעם גם היא רומי" הוא ש"מגדיאל אלופי 168העובדה שמות "ואלה ,
שם  הוא ורומי רומי, ומלכות רומי היא שמגדיאל מאחר כי: מדינותיהם", שם על "שנקראו - עשו"

מדינותיהם  שם על נקראו עשו אלופי שאר שגם מזה, למדים .169המדינה,

עירם" "אלוף נאמר מגדיאל" "אלוף שלאחרי יתכן איך רומי", הוא ש"מגדיאל כיון להבין: צריך אך
עשו? אצל אלוף עוד יהיה לא רומי מלכות ולאחרי האחרונה, הגלות כבר היא רומי הלא -

מפרשים  מגדיאל167יש שאלוף אבל ed`שמבארים רומי. למלכות הכוונה השמות בשני עירם; אלוף
וחסידות  הוא 170בקבלה המספר בקליפה מהֿשאיןֿכן עשר, במספר הם הענינים כל שבקדושה מובא,

אלופים הם עירם ואלוף מגדיאל שאלוף מובן, ומזה י"א. במספר הם עשו אלופי ולכן עשר, ,mipey171אחד
אלופים. עשרה עשו אצל יש הך, היינו ועירם מגדיאל אם כי

יש  גופא ברומי אבל רומי, מלכות אמנם הם עירם, והן מגדיאל הן ששניהם, - הוא בזה הפשט אך
לאלקות  מנגדת שרומי כפי - אֿל" כל על "הגדיל מלשון - "מגדיאל" שונים: בזמנים שיהיו מדריגות ב'

כאשר - יותר מאוחר זמן על קאי ו"עירם" האחרון; גלות ד"עתידmxirבזמן במצב תסווריות mexrlתהיה
המשיח" למלך אדרבה.172(אוצרות) אלא מנגדת, עוד תהיה לא רומי כאשר ,

והתנשאות  רוממות לגילוי ועד בקדושה, רוממות תתגלה ידה שעל - רומי לשם הטעם פנימיות וזהו
עלֿידי  אבל מגדיאל", "אלוף - מנגד זה הרי בגילוי ואילו בהעלם, זה הרי שמתחילה אלא עצמית.

מזה נעשה שמקבץ `jkÎxgהבירור ה"אוצרות" שהם הקדושה, ניצוצות ממנו שמתבררים  עירם", "אלוף
המשיח. מלך עבור

טוב  בדבר לסיים שצריך הגם - רומי" הוא "מגדיאל הפרשה: את רש"י מסיים רומי 173ולכן ומלכות ,
דמגדיאל: הענין פנימיות את כאן ומגלה  מפרש שבעלֿפה) (תורה שרש"י אלא ההיפך? לכאורה, היא,

הרי - אֿל" כל על "הגדיל שבגילוי "אלוף id`אףֿעלֿפי בא מגדיאל, ועלֿידי לאחרי דוקא ולכן, רומי,
עצמית. והתנשאות רוממות האמיתית, לרוממות עד - "רומי", בגילוי ובא עירם",

•

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

יד.162) לג,
יד.163) פע"ח, מב"ר
כא.164) א, עובדי'
כאן.165) ארי' גור
לו.166) יא, דניאל
כאן.167) רמב"ן
מ.168) שם,

כאן.169) חכמים שפתי
שמ.170) ס"ע חשון קסה. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה

וש"נ.
כו'".171) אחד מלך "עוד ד: פפ"ג, ב"ר גם ראה
שם.172) ב"ר
ועוד.173) איכה. סוף פרש"י ראה
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בפרשה  לעיל שכתב רש"י 162במה מפרש שעירה", אדוני אל אבוא אשר "עד לעשו: אמר :163שיעקב
שנאמר  המשיח, בימי ילך, עשו".164"ואימתי הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו

לעשו? שייכותה ומהי רומי, גלות היא הרי האחרון, גלות הרביעי, גלות השאלה: נשאלת

מאלופי שהוא - ש"מגדיאל רש"י, אומר לפני eyrולכן בגלות יעקב בני יהיו ששם רומי", הוא -
המשיח. ביאת

ויגדיל  ירומם רומי, ואת ורוממות. גדולה מלשון הוא מגדיאל (א) כי: מגדיאל, בשם נקראת רומי
רומי  בשם וגם מגדיאל, בשם נקראת ולכן משיח, ביאת לפני על 165הקב"ה "הגדיל רומז: מגדיאל (ב) .

נאמר  רומי מלכות ועל אֿל", אֿל"166כל כל על ויתגדל "ויתרומם תבל, פני כל על תתפשט .167שמלכותה

הקודם  בפסוק לפרש רש"י של הטעם גם היא רומי" הוא ש"מגדיאל אלופי 168העובדה שמות "ואלה ,
שם  הוא ורומי רומי, ומלכות רומי היא שמגדיאל מאחר כי: מדינותיהם", שם על "שנקראו - עשו"

מדינותיהם  שם על נקראו עשו אלופי שאר שגם מזה, למדים .169המדינה,

עירם" "אלוף נאמר מגדיאל" "אלוף שלאחרי יתכן איך רומי", הוא ש"מגדיאל כיון להבין: צריך אך
עשו? אצל אלוף עוד יהיה לא רומי מלכות ולאחרי האחרונה, הגלות כבר היא רומי הלא -

מפרשים  מגדיאל167יש שאלוף אבל ed`שמבארים רומי. למלכות הכוונה השמות בשני עירם; אלוף
וחסידות  הוא 170בקבלה המספר בקליפה מהֿשאיןֿכן עשר, במספר הם הענינים כל שבקדושה מובא,

אלופים הם עירם ואלוף מגדיאל שאלוף מובן, ומזה י"א. במספר הם עשו אלופי ולכן עשר, ,mipey171אחד
אלופים. עשרה עשו אצל יש הך, היינו ועירם מגדיאל אם כי

יש  גופא ברומי אבל רומי, מלכות אמנם הם עירם, והן מגדיאל הן ששניהם, - הוא בזה הפשט אך
לאלקות  מנגדת שרומי כפי - אֿל" כל על "הגדיל מלשון - "מגדיאל" שונים: בזמנים שיהיו מדריגות ב'

כאשר - יותר מאוחר זמן על קאי ו"עירם" האחרון; גלות ד"עתידmxirבזמן במצב תסווריות mexrlתהיה
המשיח" למלך אדרבה.172(אוצרות) אלא מנגדת, עוד תהיה לא רומי כאשר ,

והתנשאות  רוממות לגילוי ועד בקדושה, רוממות תתגלה ידה שעל - רומי לשם הטעם פנימיות וזהו
עלֿידי  אבל מגדיאל", "אלוף - מנגד זה הרי בגילוי ואילו בהעלם, זה הרי שמתחילה אלא עצמית.

מזה נעשה שמקבץ `jkÎxgהבירור ה"אוצרות" שהם הקדושה, ניצוצות ממנו שמתבררים  עירם", "אלוף
המשיח. מלך עבור

טוב  בדבר לסיים שצריך הגם - רומי" הוא "מגדיאל הפרשה: את רש"י מסיים רומי 173ולכן ומלכות ,
דמגדיאל: הענין פנימיות את כאן ומגלה  מפרש שבעלֿפה) (תורה שרש"י אלא ההיפך? לכאורה, היא,

הרי - אֿל" כל על "הגדיל שבגילוי "אלוף id`אףֿעלֿפי בא מגדיאל, ועלֿידי לאחרי דוקא ולכן, רומי,
עצמית. והתנשאות רוממות האמיתית, לרוממות עד - "רומי", בגילוי ובא עירם",
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הפסוק  במקלי 1על כי החסדים... מכל "קטונתי
שני  קיימים הייתי..." ועתה הזה הירדן את עברתי

והם: מנוגדים, פירושים

של  הראשון בפירושו המובא הפשוט, הפירוש (א)
לא  הירדן את יעקב עבר שכאשר הוא, ובתרגום, רש"י
משתמע  זה מפירוש ה"מקל". זולת חפץ שום עמו היה
אינן  הזה" הירדן את עברתי "במקלי המילים כי
הדחוק  מצבו את אלא ליעקב, ה' חסדי את מבטאות
הבאה  הקדמה זוהי הירדן. את בעברו אבינו יעקב של
הפסוק: בהמשך המובא החסד של גדלותו את להבליט

מחנות". לשני הייתי "ועתה

המדרש  פירוש רש"י,2(ב) בפירוש הוא אף המובא ,
כלומר, – הירדן" ונבקע בירדן מקלו ש"נתן הוא,
חסדי  את מבטאות עצמן, עברתי..." "במקלי המילים

.3ה'

הפירוש  לפי לחלוטין: מנוגדים אלה פירושים שני
לפי  ואילו מוחלט, עוני הללו המילים מבטאות הראשון
יעקב  של גדולתו את מבטאות הן – השני  הפירוש

בחז"ל  כנאמר ביותר, גדול לנס ראוי "כמה 4בהיותו
סוף" ים להם שנחלק רבוון, ושתין כמשה גברא נפיש
להם  שנחלק ריבוא, ושישים כמשה אדם גדול (=כמה

סוף). ים

.·
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(וכפי  הפירושים שני בין הקשר את להבין בכדי
פעמים  הרבה מלה,5שדובר לאותה הפירושים שלכל

עצמם), לבין בינם תוכני קשר יש ענין, או פסוק

בראשית  שבאגדת בהמשך 6במיוחד מובאים הם

אחד,

לשונו  להקדים באגרתו מוכרחים הזקן, אדמו"ר של

"קטונתי" מפטרבורג,7המפורסמת בואו עם שכתב ,
קטן  היות "מפני בכסלו: בי"ט ממאסר שחרורו לאחר

כי  החסדים ריבוי מחמת בעיניו מאוד במאד יעקב

לעניננו). בקשר דבריו כאן (עד כו'" במקלי

רוצה  הזקן אדמו"ר השאלה: מתעוררת לכאורה,

יעקב, עם גמל שהקב"ה החסדים" "ריבוי את לציין
מאד  במאד יעקב קטן ל"היות ל"קטונתי", גרמו שהם

את  ובעיקר, גם, לצטט עליו היה כן, אם בעיניו".

הייתי  ועתה הזה הירדן את "עברתי הפסוק: המשך
מחנות"? לשני

כו'" במקלי "כי שבצטטו לומר, היה ניתן לכאורה
שהובא  המדרש לפירוש לכוון הזקן אדמו"ר מתכוון

אפשר  אי אך – הירדן" ונבקע בירדן מקלו "נתן לעיל:

איננו  מדוע הקושי נשאר עדיין (א) כי: זאת, לומר
ה mbמזכיר השני, החסד "ועתה yxetnאת בפסוק.

את  לציין התכוון הוא אם (ב) מחנות"? לשני הייתי

ש"נבקע  המדרש, פירוש לפי בפסוק המרומז הנס
" המילים את לצטט עליו היה ocxidהירדן", z` izxar

במילים  דוקא שהרי הפסוק, בהמשך המובאות הזה",
"במקלי" עם שאירע הנס מרומז ?8אלו

לכל  מתכוון אכן הזקן שאדמו"ר לומר היה ניתן

את  רק מצטט הוא בדבריו לקצר שכדי אלא הפסוק,
"כו'" במילה סיומו על ורומז הפסוק, .9תחילת

אם  גם (א) כי: מתקבלת, איננה זו הנחה גם אך
מילה לפחות לצטט עליו היה לקצר, נוספת:`zgרצה

התכוון  אכן אם (ב) הענין. להבנת ההכרחית "עברתי",
בו' "וכו'", לכתוב צריך היה הפסוק לכל הזקן אדמו"ר
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יא.1) לב, פרשתנו
מדרש 2) וראה ג. ויצא (באבער) תנחומא ד. פמ"ה, בראשית אגדת

כאן. אגדה
בפרש"י.3) וגו"א רא"ם ראה
ובפרש"י.4) א) (ז, חולין
ועוד.5) .35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש
שם.6) (באבער) בתנחומא הוא וכן שם.
ב).7) (קג, ב' סי' אגה"ק

הו"ל 8) הירדן, את הזכיר למה דאל"כ זה, לפירוש ההכרח דזהו
כאן). (גו"א הנה עד באתי במקלי כי למכתב

"מפוזרים 9) שהיו (אף אגה"ק העתקות מדויקות בזה שגם את"ל
נראה – כו') בני שי' הרבנים הסכמת – התלמידים" לא miazknayאצל

ערך  תשבי (ראה "כו'" ובמרז"ל "גו'", בכתוב לכתוב הזקן רבנו דייק
אותו.. משלימין ואינם אחד פסוק כשמביאין בדבריהם רז"ל "נוהגין גמר
אותו  משלימין ואינם מדבריהם מאמר מביאין וכאשר וגומר.. כותבין

וכולי"). כותבין
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בהרחבה  בעבר הוסבר שכבר כפי שהרי, ,10החיבור,
"כו'" כתוב כאשר "וכו'". לבין "כו'" בין הבדל קיים
אין  הפסוק שלהמשך כך על הדבר מצביע ו') (ללא
כדי  באה "גו'") (או "כו'" והתוספת לעניננו, קשר

חז"ל  דברי את משה,11לקיים פסקי' דלא פסוקא "כל
פסקינן". לא אנן

ה  שהענין מובן האמור "כי מכל במילים מתבטא
דיו  בעצמו הוא הפסוק, המשך ללא בלבד, במקלי"

"קטונתי". הרגשת את ליעקב לגרום

.‚
Ì¯·Ò‰Â ,‰Ê ÔÈÚ· "˜„ˆ ÁÓˆ"‰ È¯·„

"אור  בספרו מצטט צדק", ה"צמח בעל אדמו"ר
בשל"ה 12התורה" הכתוב הם 13את במקלי" ש"כי ,

ממקומו  ה' כבוד "ברוך של תיבות לישועתך 14ראשי
דרך  על לומר, "ורצונו צדק": ה"צמח ומוסיף ה'". קויתי

אור" ב"תורה ביעקב 15שנתבאר וצדקה "משפט בענין
עשית" צדקה 16אתה הבחינות ב' להיות שצריך ,

ממקומו  ה' כבוד ברוך הבחינות ב' והיינו ומשפט,
וכו'". קויתי לישועתך ושיהיה

וצדקה  "משפט הכתוב מן הוא: הדברים הסבר
היו יעקב שאצל ברור, עשית" אתה izyביעקב

הללו  היתה 17המידות מלמעלה אליו ההתייחסות וגם ,
הפכים: שהם למרות בצדקה, וגם במשפט גם

הניתן שהדבר היא, משפט של למקבלו ribnמשמעותו
הדין  שלפי היא, צדקה של משמעותה ואלו הדין, לפי

כצדקה.`oiוהמשפט ניתן שהדבר אלא לתת, חובה

דרגות  בשתי שמדובר לומר, ניתן היה לכאורה
יהודי יכול הנשמה, מצד עניניו yexclשונות. את

ומצד  הדין, לפי הדבר מגיע לנשמה – "משפט" בתורת
רק הוא יכול כ"צדקה".ywalהגוף זאת

בפסוק  נאמר שהרי מתקבלת, איננה זו הנחה
אתה ביעקב וצדקה שתי ziyr"משפט כלומר, ,"

עולם  ובאותו דרגה, באותה קיימות ההפכיות המידות
בפועל. עשיה – "עשית" של

למדריגה  מגיעים כאשר גם הוא: לכך וההסבר
מהקב"ה  הטוב השפעת הורדת לדרוש זכות יש שבה

בגמרא  כנאמר הדין, הפסוק 18לפי אלי 19על "שמעו
ניזונין  כולו העולם ש"כל מצדקה" הרחוקים לב אבירי
זאת  לבקש יש אז גם – בזרוע" ניזונין והם בצדקה

dwcvk כנאמר הצדקה".20, ה' "לך :

.„
˙Â¯ÓÏ ,Â˘Ú ÈÙÓ ·˜ÚÈ Ï˘ Â„ÁÙÏ ‰·ÈÒ‰

ÂÈÏ‡ '‰ ˙ÁË·‰
היתה  והלא מעשו, יעקב פחד מדוע השאלה ידועה

עמך..." אנכי "והנה ה' הבטחת עונים,21בידו זה ועל ,
בחטא" נתלכלכתי "שמא... חשש אך 22שיעקב .

אומרים  חז"ל שהרי מובנת, איננה זו ש"כיוון 23תשובה
אינו  שוב חטא, ולא אדם של שנותיו רוב שיצאו

שנותיו" "רוב עברו כבר וכאן יעקב,24חוטא", של
בחטא"? נתלכלכתי "שמא לחשוש לו היה לא וכבר

הרגשת  קיימת כאשר רק הוא הזה הענין שכל אלא
להגיע  האדם עשוי ואז העצמית, המציאות של הישות
חטא, ולא שנותיו" רוב ש"יצאו למסקנה חישוב ע"י
מ"אבירי  הוא ואם חוטא", אינו ש"שוב לו מובטח ולכן
לפי  לו מגיע שהרי "בזרוע", לדרוש הוא יכול לב"

הדין.
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ועוד.10) .387 ע' ח"ה לקו"ש
א.11) כב, מגילה
א.12) רלג, פרשתנו
ב.13) רצה,
כמוכה 14) מי פסוק מר"ת מכב"י... שם שהוא ב"מ "כ"י שם בשל"ה

הוא  ש"מכב"י" א רנט, של"ה ע"פ הוא הצ"צ שמ"ש וי"ל ה'". באלים
סד"ה  תקנא. ע' בשלח אוה"ת וראה ממקומו". ה' כבוד "ברוך ר"ת גם

תרפ"ח. כמוכה מי
ב.15) סג, בשלח
ד.16) צט, תהלים
ומשפט"17) צדקה "לעשות יט) יח, (וירא נאמר שבאברהם מה וגם

צדקה  ואין כו', יעקב של בזכותו אלא נברא לא עצמו "אברהם הרי
ד. פל"ו, (ויק"ר גו'" ביעקב וצדקה משפט שנאמר ביעקב אלא ומשפט

א). צט, שם וראה א. צז, וירא באוה"ת ונתבאר הובא
שם.18) ובפירש"י ב. יז, ברכות
עה"פ.19) אוה"ת וראה יב. מו, ישעי'
ז.20) ט, דניאל

טו.21) כח, ויצא
(שם)22) ובאגה"ק החטא. יגרום שמא א) (ד, ובברכות כאן. רש"י ל'

וראה  .67 הערה 398 ע' ח"ה לקו"ש וראה שחטא. בעיניו שנדמה מוסיף:
וסוס"ז. סוס"ד בפנים לקמן

סע"ב.23) לח, יומא
(רש"י 24) שנה ע"ז בן הי' ההבטחה) (זמן לחרן יעקב כשהלך דהרי

"כי שנה פ"ד בן בהיותו אמרו על מפרש"י ולהעיר ט). כח, e`lnתולדות
ini יצחק אברהם דבימי ד) ה, (בראשית רמב"ן וראה כא). כט, (ויצא "

נאמר  כבר הרי ועוד שנה. ושמונים שבעים בעם הימים הי' ויעקב
שם  הגדול מדרש (וראה שנה ועשרים מאה ימיו והיו ג) ו, (בראשית
הי' נביא שבאבות בחיר שיעקב ועוד המבול). לסיבת באה זו דגזירה
לד) כט, ויצא (רש"י מאמהות ובמכש"כ כז), מה, ויגש רש"י (ראה

ז). כ, (וירא ומאברהם
שהגיע  לטעם הוזקקו מותי" יום ידעתי "לא יצחק שבאמירת ואף
דאפליג  כיון התם דשאני י"ל שם) ובפרש"י ב כז, (תולדות אמו לפרק
231 ע' לעיל ט. מז, ויגש עה"פ מפרשים וראה א). כח, (גיטין אפליג

ואילך.
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אמיתית, התבטלות של בדרגה נמצאים כאשר אך
מפני  קיים, אז כלל, עצמית מציאות הרגשת ללא
בעיניו  "נדמה של מצב וההתבטלות, הקטנות הרגשת

לחסרון 25שחטא" או לחטא חשש כלֿשהוא 26קיים
כ"צדקה", רק הטוב השפע את מבקשים ואז בעבודה,

כ"משפט". ולא

.‰
"‰˜„ˆ" ˙˘˜·· ˙Â‚¯„ È˙˘

של  העצמית התבטלותו אם קשה: האמור לפי
אפוא  כיצד "צדקה", לבקשת אותו הביאה יעקב

" היא htynאומרים שמשמעותו ביעקב...", וצדקה
קיים  להיות "משפט"?27שצריך של אופן גם

במצב  באמת נמצאים כאשר הוא: לכך ההסבר
נדמה  כאשר (או כ"צדקה" רק היא מה' שהבקשה
להתבטלות, הוכחה מהווה הצדקה בקשת אין כך),
עומק: וביתר אחרת. אפשרות קיימת איננה שהרי
המוגבלת  מציאותו מפני היא הצדקה בקשת
ההשפעה  גם מידה, כנגד מידה ולכן, והמדודה,
וכך  שבצדקה. והגבלה במדידה מגיעה מלמעלה

הגמרא  "די 28אומרת לתת היא בצדקה שהמצוה ,
לו" יחסר אשר עליו 29מחסורו מצווה אתה "אי אך ,

לפי  לו החסר את לעני לתת יש כלומר, לעשרו".
eze`ivn,מאד הרבה שזה שייתכן ולמרות והרגליו,

הדברים יהיו זאת milabeneבכל micecn הוא אם .
יש  לפניו, לרוץ ועבדים עליו, לרכוב לסוס רגיל

אותם  לו מצווה30לספק אתה אי אך ,exiyrdl.

הטובה  שההשפעה במצב נמצאים כאשר אך
dribn,"משפט" לפי לדרשה וניתן ,z`f zexnle לא

של  בבקשה אלא משפט של בתביעה להקב"ה באים
dwcv31 להשתחררות הוכחה הדבר מהווה אז ,

והגבלה, מדידות ממציאות d`ivilמחשבונות,
.32עצמית 

הצדק  השפעת גם כזה הנעלה במצב באופן היא ה
שלו  מציאותו עם קשור שאינו אופן והגבלה, ממדידה

לו" יחסר אשר "מחסורו .33ועם

.Â
Ï˘ ˙Â·È˙‰ È˘‡¯· ˙ÂÊÂÓ¯ Ï"‰ ˙Â‚¯„‰ È˙˘

"ÈÏ˜Ó· ÈÎ"
מפני  צדקה בקשת (א) שהוזכרו: הדרגות שתי
שבו  לב", "אבירי של מצב (ב) אחרת. אפשרות שאין
מצב  כצדקה, מבקשים זאת ובכל "בזרוע" לדרוש ניתן
לשני  מתאימות גבול, ללא היא הניתנת הצדקה שבו
במקלי": "כי במילים תיבות בראשי שרמוזים הפסוקים
ממקומו". ה' כבוד ברוך (ב) ה'" קויתי "לישועתך (א)

פירושו, ה'" קויתי "לישועתך הדברים: הסבר והרי
ראויים  אין כאשר ה', ישועת על רק להשען שניתן

כ"צדקה". ה' לישועת מקווים אז הדין, לפי לתביעה

שפע, הורדת על מצביע ממקומו" ה' כבוד "ברוך
מ" ה' כבוד האמיתי enewnהורדת נמשך 34" וזה ,

המשכה  לשון – כלומר,35("ברוך" למטהֿמטה. (
השפעה  למטה, כאן גבול" "בלי של הדרגה הבאת
לב  "אבירי של המציאות ביטול ע"י המתקיימת

מצדקה" .36הרחוקים

.Ê
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ Ï˘ ÂËÂËÈˆ ˙·‰

אדמו"ר  כותב מדוע יובן דלעיל, ההסברים לפי
מחמת  בעיניו מאד במאד קטן יעקב היות "מפני הזקן
המשך  את מצטט ואינו כו'" במקלי כי החסדים ריבוי

קיימות היו יעקב אצל ההפכיות izyהפסוק. הבחינות
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אדה"ז 25) שם.ל' באגה"ק
כא).26) א' א (מלכים חטאים שלמה ובני אני מל'
רק 27) כו' היו כולם איבריהם שכל המרכבה ה"ה שהאבות ובפרט

פכ"ג). (תניא לרצה"ע
ב.28) סז, כתובות
ובפרש"י.29) ח טו, ראה
שם.30) פרש"י שם. כתובות
לצדיקים 31) להם שיש אע"פ שם): (מספרי ואתחנן ר"פ פרש"י ראה

חנם. מתנת אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים במעשיהם לתלות
.42 הערה לקמן וראה

משפט 32) עושה שהאדם – המשפט ענין מבואר שם בשלח בתו"א
האדם  שעושה שבמשפט מבואר שם גם אבל כו'. העני לגבי בעצמו
דהרי  סתם, צדקה שבנתינת מהביטול יותר נעלה ביטול הוא בנפשו

עיי"ש. הגוף, מותרות וחיות יניקה לתת שלא הוא המשפט

(33– מזה פחות יטול, לא זוז מאתים לו שיש דמי מהפס"ד להעיר
יו"ד  טושו"ע בסופה. (פאה אלף אפילו צדקה) (בתורת כאחת לו נותן

רנג). ר"ס
ואילך).34) ב' קעח, (דרמ"צ אני חי ואולם ד"ה ראה
ובכ"מ.35) ג. לז, תו"א ראה
מלמעלה 36) מעורר מצ"ע צדקה בחי' שמצד שם, בשלח בתו"א

ומשוה, שוה הוא א"ס בבחי' שהוא מכיון אבל הבל"ג, חסדו מבחי'
המשפט  וע"י לסט"א. יניקה שיש תתפש בידים שממית נאמר זו ובבחי'
משפט  בחי' למעלה גורם גופו חיי מותרות על בנפשו עושה שהאדם

לסט"א. חיות יומשך שלא
הוא  לסט"א שהיניקה הידוע ע"פ בפנים, להמבואר סתירה מזה ואין
יניקה  תהי' שלא ובכדי ליעקב", עשו ד"אח בהבחי' המקיף, מחיצוניות
את  "ואוהב ששם האמיתי), (בל"ג המקיף מפנימיות ההמשכה ע"י הוא

שם. כמבואר בצדקה המשפט ע"י בא וזה דוקא, יעקב"
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וצדקה" "משפט "כי 37של במילים המרומזות
ההשפעות 38במקלי" כל שבה לדרגה הגיע הוא לפיכך ,

באופן  השפעה החסדים", "ריבוי בבחינת הן מלמעלה

ללא  חסדים דהיינו, ממקומו", ה' כבוד "ברוך של
כתוצאה  אצלו קיימת היתה זו שהשפעה וכיוון גבול,

ממש" אלוקים "קרבת לו גרמה במקלי", זו,39מ"כי
מאד". במאד "קטן מושלם: באופן ל"קטונתי"

קטן  ש"היות בהמשיכו הזקן אדמו"ר כוונת וזוהי

כי  החסדים ריבוי מחמת בעיניו מאד במאד יעקב
כו' להנצל כלל וכדאי ראוי "ואינו ולפיכך כו'" במקלי

בעיניו  שנדמה החטא, יגרום שמא רז"ל וכמאמר
שחטא".

אין  שבה לדרגה מוחלטת, להתבטלות הגיע יעקב

"נדמה  ולכן מקום, תופסת הנבראים ועבודת המציאות
שחטא" מלשון 40בעיניו – "חטא" של במצב היה הוא ,

עצמית  והתבטלות לא 41גרעון האישית ועבודתו ,
מקום  אצלו .42תפסה
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"...ÈÏ˜Ó·
על  הפירושים שני בין שקיים הקשר אפוא זהו
היה  ש"לא הפשוט (הפירוש במקלי" "כי המילים

לבד  מקלי אלא מקלו 43עמי... "נתן המדרש: ופירוש ,

את  מבטאים הפירושים שני כי הירדן). ונבקע בירדן
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.45מרוב"

.Ë
„Á‡ ÏÎ ˙„Â·ÚÏ ,¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ˙„ÓÏ‰ ‰‡¯Â‰‰

„Á‡Â
משהו 46ידוע  בירושה קיים יהודי כל שאצל ,
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הם" מלכים בני ישראל "כל כפי 48שהרי, ולכן, ,
טרחה  כל נחשבת אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק פעם שאמר

פרך  כעבודת שלהם לדרוש 49קלה יכולים והם ,
דעלמא  הון "כל רויחא".50מהקב"ה ומזוני חיי בבני

אור" ב"תורה הזקן אדמו"ר אומר שאם 51וכך ,
נתנו  הקב"ה, לכבוד פסיעות שלוש שפסע נבוכדנצר,

דורות  לשלושה מלכות כך על אצל 52לו קלֿוחומר ,
המקום  את כיבד שלא מישראל אדם לך ש"אין יהודים,
הוא  (וראוי) כדאי הזה עולם טוב ש"כל ברור בכך",

לו".

בעולם  יסורים להם שיש יהודים שנראים העובדה

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
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בענוה  שם) ובהערות ואילך 36 ע' חי"ג (לקו"ש משנ"ת וע"ד בעצם,
פנ"י  וראה דכתר. וכענוה בעצם, וענוה ביטול בחי' שהיא רבינו דמשה
היא  דמשה חנם מתנת דבקשת שם (ובאוה"ת הבאה שבהערה ואוה"ת

עיי"ש). דכתר, כהביטול
שמשה 42) דזה קיח) ע' שם באוה"ת (הובא ואתחנן ר"פ פנ"י ראה

בגדולת  הכרתם גודל מחמת הוא חנם... במתנת ה' בחסדי רק התפלל "לא
קטנתי  אבינו יעקב כמ"ש בעיניהם הטובים מעשיהם מאד יקטין הבורא

ס"ז. שם אוה"ת וראה החסדים". מכל

כאן.43) רש"י ל'
הא'44) דפי' ואילך), סע"א ורצה, סע"ב (רצד, שם של"ה ראה

ההכנעה  והוא שפלותו על מורה כו'") לי הי' ("לא במקלי בכי דרש"י
על  מורה כו'") הירדן את ("שבקע הב' ופי' למטה, עשו כלפי יעקב של
הפירושים  ב' ג"כ וזהו הקב"ה. לפני יעקב שזכר הזכות והוא התרוממותו

כדאי. כדאי, איני – בקטנתי ה') (פע"ו, בב"ר
יבֿיג.45) שם, פרשתנו
וארא.46) ר"פ תו"א
ב.47) טז, ברכות
בתחלתה):48) תקו"ז הקדמת רע"ב. (כו, ובזח"ב א. סז, שבת

הם.miklnד 
לאנשים.49) נשים במלאכת ב) יא, (סוטה מרז"ל ע"ד
שלמה 50) כסעודת להם עושה אתה אם אפילו א): (פג, ב"מ ראה

ויעקב. יצחק אברהם בני שהן עמהן חובתך ידי יצאת לא בשעתו
ג.51) לא, מקץ
רמד.52) רמז מלכים יל"ש א. צו, סנהדרין



elqkכח h"i - glyie zyxt zegiyÎihewl

ולהשפיל  להכניעו האדם, את "לבטש כדי רק היא הזה
רוחו" של 53גסות במצב הוא יהודי כאשר אבל .

"משפט", לפי חסד לקבל ראוי שהוא וצדקה", "משפט
דבר  כ"צדקה", מהקב"ה זאת מבקש הוא זאת ולמרות
ברכות  עליו באות אז והתבטלות, שפלות על המוכיח
בכל  והגבלה למדידה מעבר הצלחה מ"מקומו": ה'
של  באופן זה וכל ומזוני", חיי "בני, התחומים:
כדי  דעתו, המבלבלים הדברים כל ומתבטלים "רויחי",

הזה  עולם בשלוות "יושב .54שיהיה

.È
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ˙ÏÂ‡‚ ÔÈ·Ï ¯ÂÓ‡‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

התורה, פנימיות הפצת על נפשו מסר הזקן אדמו"ר

תורת  את להפיץ כדי שלו מעניניו עצמו ניתק הוא
את dvegהחסידות לדרוש יכול היה שהוא וברור ,

הוא  זאת בכל ומשפט. דין לפי המאסר מן שחרורו
כ" זאת ש dwcvביקש כפי בהרחבה ", כותב הוא

"55במכתביו  היתה שגאולתו ,icqg56 ש"הפליא ה'"
בארץ". לעשות ה' והגדיל

של  באופן תהיה שהגאולה לכך הדבר גרם לפיכך
לתורת 57נפשי"melya"פדה ההתנגדות בטלה –

של  באופן עמדי" "היו המתנגדים ואדרבה, החסידות,
עמדי"58"שלום" היו ברבים "כי הפסוק .59כסיום

(e"kyz elqk h"i zgiyn)
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שם.53) תו"א
ג).54) (עח, מקץ תו"ח שם. בתו"א הל' ע"ד
פי"ח.55) ח"א רבי בבית נדפס
כותב 56) האגרת שבתחילת מה ג"כ לבאר יש בפנים, המבואר ע"פ

הכוונה  מובן: אינו דלכאורה – כו'" ומכל החסדים מכל "קטנתי אדה"ז
"ומכל למש"נ להעתיקוzn`dה"ה הו"ל הענין yexitaוא"כ ואם ;

אינה  "ומכל" תיבת גם א"כ העתיקו) לא (ולכן לכאן שייך אינו ד"אמת"
לכאן? שייכת

רש"י  (כפי' הוא ו"אמת" "חסדים" בין החילוק בזה: והביאור
הצדקה); מדת (כענין מעצמו עושה שהקב"ה מה הם חסדים עה"פ):

וה"ז – הבטחתו מחמת שעושה מה הוא מדת znbecaו"אמת"
הבטחתו). (מחמת בההשפעה כביכול מוכרח כי ה"משפט",

שכל  ביטולו) עוצם (מצד נרגש הי' אדה"ז שאצל מכיון ולכן:
ענין  העתיק לא לכן ו"חסדים", "צדקה" בבחי' הם עמו הטובות

הצדקה  וענין והפעולה הביטול שאמיתית מכיון לאידך, אבל ד"אמת";
מצד  מבקש ומ"מ לכך, ראוי (שהוא המשפט מדת גם ישנה כאשר הוא

כו'". "ומכל ע"י רמזו לכן בארוכה), בפנים כמבואר – צדקה
מפורשת  הבטחה היתה לא לאדה"ז יותר): (ובפשטות ועוי"ל

zhxetne ע"י רמזו ובכ"ז "האמת"; העתיק לא ולכן (כביעקב) גאולתו על
הבטחה ישנה כי – כו'" "ומכל כמסופר zillkdהעתקת – מהה"מ ששמע

נשיאינו. מרבותינו
היום 57) שם. רבי בבית (נדפס באגרתו אדה"ז וכמ"ש יט. נה, תהלים

פדה בפסוק תהלים בס' "וכשקריתי ובכ"מ): ד. ע' נפשי...melyaיום
".melyמה'melyaיצאתי

סוס"ל),58) (אגה"ק כו' הפכיים קצוות ב' ומתווך המחבר דבר שהוא
כדמוכח  "שלום" עיקרו – גו' פדה הכתוב לתוכן הגאולה ובשייכות

הקודמת). בהערה (הובא אדה"ז מל'
סה"ח.59) פ"א סוטה הירושלמי כדרשת
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במה שכותב אודות שערות הזקן - יסביר לזוגתו שתליט"א דברים הברורים שכותב כ"ק 

אדמו"ר הצמח צדק )פוסק בנגלה דתורה ובפנימיות התורה( אשר "י"ג תיקוני דיקנא מהם נמשך והוא 

)רשימותיו על  נעים וממותק"  ונעשה  כו' ומכח הת"ד ממתיק הדינים  גדולים  כו' הם רחמים  רחום 

התהלים, ברוקלין תשי"ג, ע' תרכז(.



כט

יג – ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד  בראשית כו, 
כי גדל מאד

ריז

ביאור המשך הפסוקים, דכל הגדלת יצחק )בחי' גבורה(, 
הוא מצד אברהם )בחי' חסד(

כמ"ש  המגדילים  מים  החסדים  מצד  הוא  הגדלה  כל 
במאורי אור מע' גדול1 ע"ש, ומים בכלל הוא בחי' אברהם.

וכמו  הנוקבא,  את2  ג"כ  מגדילים  גבורות  כי  ואם 
גבורות3 גשמים, אך הרי גשמים בעצם הם מים המצמיחים 
ומים בעצם הם בחי' חסדים, ועיין בע"ח שער הירח פ"ד4 
באותיות ד"ט, משא"כ אש אינו מגדיל אלא מכלה ושורף. 
6אש  בחי'  הוא  ויצחק  חסדים,  מים5  בחי'  הוא  שאברהם 
ואעשך8  והובטח לאברהם  וראשית מה שנאמר  גבורות7. 
לגוי גדול, גדול דוקא, ואברהם נקרא האדם הגדול בענקים 
בילקוט יהושע רמז9 כ"ג והוא מהמד"ר בראשית פ' מ"ג.

גדל  כי  עד  וגדל  כו'  ויגדל האיש10  ג"כ  ביצחק  ומ"ש 
מאד.

מסטרא  הוא  הגדלות11  בג'  נתגדל  שיצחק  מה  י"ל, 
דאברהם ובזכותי', והוא מש"ש מקודם12 עקב אשר שמע 
אברהם בקולי כו', וכמו שהגדלה13 דיעקב ויגדלו הנערים 

1( וז"ל: כל גידול מצד המים חסדים המגדילים.
2( הארץ נק' נוקבא וכמארז"ל )תענית ו, ב( "מיטרא בעלא דארעא". 

וראה פירוש המשניות להרמב"ם מס' פאה פרק ח משנה א.
3( ברכות לג, א.

המים  סוד  שהם  החסדים,  הם  המגדיל...  לעולם  וז"ל:  לה  שער   )4
המגדילין האילן ואת הנטיעות, והוא סוד )משלי כ, כח( והוכן בחסד 

כסאו... כי המים גורמין ההגדלה, וזהו מבואר למבין.
ראה  לאברהם"  "חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש  חסדים,  בחי'  אברהם   )5
זהר חלק א דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר 

האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.
6( אברהם בחי' מים, יצחק בחי' אש, ראה לעיל סימן רא.

7( ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות 
התורה חלק ב עמוד תקפ, ובהנסמן במראי מקומות שם.

8( בראשית יב, ב.

9( וז"ל: דבר אחר האדם הגדול בענקים אמר רבי זה אברהם, ולמה 
קורא אותו גדול, רבי לוי ורבי אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא פסיעותיו 
של אברהם אבינו היו ג' מילין, ר' יהודה ברבי סימן אומר מיל שנאמר 

)ישעי' מא, ג( ארח ברגליו לא יבא מי פעל, למפרע מיל ר"ת.
10( בראשית כו, יג.

11( דכתוב ג' פעמים "גדל" בפסוק, וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק 
ביאור ענין ג' הגדלות.

12( בראשית כו, ה. ראה לעיל סימן ריג.
13( פירוש: הן ההגדלה הכתוב אצל יצחק "ויגדל האיש וגו'", והן 
ההגדלה הכתוב ביעקב "ויגדלו הנערים", הכל בא מכח אברהם בחי' 

חסד.

דאברהם  מסטרא  הוא  מקודם,  שם  בילקוט14  האמור 
ג"כ  הוא  דיצחק  הגדלתו  כמו"כ  כאן15,  כאמור  ובזכותי' 

מסטרא דאברהם כו'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד צב

בקר  ומקנה  צאן  מקנה  לו  ויהי   – יד  כו,  בראשית 
ועבודה רבה ויקנאו אתו פלשתים

ריח

יצחק תיקן עמוד העבודה – תפלה, וזהו "ועבודה רבה" 
ע"ד תפלת חסידים הראשונים )ברכות לב.(

כי  ועבודה רבה16, הוא,  י"ל מה שביצחק דוקא כתיב 
יצחק הוא עמוד העבודה17. משא"כ אברהם ויעקב.

והוא עבודה דתפלה, גימטריא18 יצחק ורבקה.
נעבד19,  לשדה  מלך  ביחוד,  ליצחק  שייכות  שהיא 

ויצחק קרא שדה20, ובתפלתו כתיב לשוח בשדה21.
רבה הוא ע"ד תפלת חסידים הראשונים22  אך עבודה 

שהיא גבוה מתורה23 וכידוע.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שמב

אדם  זה  אדם  בענקים.  הגדול  האדם  טו(  יד,  )יהושע  וז"ל:   )14
הראשון, הגדול אלו אברהם יצחק ויעקב שנקראו גדולים, באברהם 
הוא אומר )בראשית כד, לה( וה' ברך את אדוני מאד ויגדל, ביצחק 
כתיב )בראשית כו, יג( ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד, 
ביעקב כתיב )בראשית כה, כז( ויגדלו הנערים, ועשו הי' בכלל אלא 
שקלקל במעשיו ובזה את הבכורה ונעשה קטן שנאמר )ירמי' מט, טו( 

הנה קטן נתתיך בגוים.
15( הכוונה מ"ש בזוהר חלק א' דף קל"ח ע"ב )מובא לעיל סימן דר( 
"ויגדלו הנערים סטרא דאברהם גרים לן לאתגדלא וזכותי' סייע לו" 
)צד החסד של אברהם גרם להם להתגדל, וזכותו היתה מסייעת אותם( 

ע"ש. ראה לקוטי שיחות חלק כ עמוד 218 ואילך.
16( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק וז"ל: וביצחק דוקא כתוב ועבדה 

רבה, עבדה רבה גימטריא רפ"ח.
17( כידוע, אברהם קו גמילת חסדים, יצחק קו עבודה, יעקב תורה. 
ראה מגלה עמוקות ריש פרשת לך לך, פרשת ואתחנן אופן ר"נ בסופו. 

לקוטי שיחות חלק ל עמוד 137. וש"נ.
18( "תפלה" )בגי' 515(, וכן "יצחק" )208(, "רבקה" )307( = 515.

19( קהלת ה, ח. "נעבד" – "עבודה".
20( ראה פסחים פח.

21( בראשית כד, סג. ראה ברכות כו: יצחק תיקן תפלת מנחה כמ"ש 
ויצא יצחק לשוח בשדה וכו'. ראה לעיל סימן קסט.

22( ראה ברכות לב, ב "חסידים הראשונים היו שוהים... תשע שעות 
ומתרץ  משתמרת",  האיך  "תורתן  הגמ'(  )ושואל  בתפלה...,  ביום 
"אלא מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת". וראה ירושלמי שם פ"ה 
ה"א "על ידי שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתן. )וראה לקוטי 

שיחות חלק טז עמוד 375 ואילך(.
23( ראה לקוטי תורה שיר השירים מ, א.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ל

כאשר  השמש,  ויזרח-לו   - לב  לב,  וישלח 
עבר את-פנואל והוא צולע על-ירכו

 – יריכו  על  צולע  והוא  ענין  ביאור  ]תוכן:  א. 
ומבאר היעוד דלע"ל )מיכה ד, ו( ביום ההוא נאום 
ד' אוספה הצולעה – דקאי על הנשמות הנמוכות 

דלעתיד לבוא לא יהי' עוד תאוות נה"ב וכו'.[

כתיב והוא צולע על ירכו, דהיינו שהגם כי לא יכול לו זהו 
בבחי' גופו, אבל בחי' ירכין דלבר מגופו שם נגע והוא כמ"ש 
בתורה אור סד"ה כי אתה נרי שיש ב' בחי' נשמות, ונשמות 
וכמ"ש  שבנה"ב  הרע  על  לשלוט  בהם  כח  אין  הנמוכות 
ג"כ בד"ה בחדש השלישי גבי ואתם בני יעקב לא כליתם, 
יוצאי ירך  וכמ"ש מזה סד"ה מי אל כמוך, ובני יעקב היינו 

יעקב הנמשכים מבחי' נה"י שבו.
כי הנה דרך כלל יש ב' בחי' ישראל ויעקב כנזכר בד"ה 
לא הביט און ביעקב כו', שבבחי' ישראל לא שייך אפי' עמל 
רק אז תתענג כו'. אבל בבחי' יעקב שייך עמל ועבודה, אך 
יכול לו אבל  עכ"ז לא הביט האיש און ביעקב היינו כי לא 
בבחי' ירך יעקב שם ויגע בבחי' נשמות נמוכות כנ"ל. וזהו 
והוא צולע פי' כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שיש ב' בחי' כלה, 
הא' כלה נאה כו' בחי' כלתה נפשי כו' הב' כלה כמו שהיא 

ואפילו חגרת מצד התלבשותה בנה"ב...
ביושר,  רגלים אבל אינן עומדים  לו  אך בחי' חגר שיש 
וזהו ענין קליפת נוגה שכלולה מטו"ר. דהנה כתיב עד מתי 
אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ופירש"י שתי המחשבות 
יטה  הפסח  הנה  כ'  והרלב"ג  כו',  להכריע  מבינים  שאינכם 
פעם על רגלו הא' ופעם אל רגלו הב' וכן היו ישראל נוטים 
על שתי המחשבות פעם יאמינו כי ה' לבדו הוא האלקים 
כו'. והרד"ק שם כ' כמו הפסח שהוא פסח בשתי רגליו כי 
בב'  שפסח  ומי  האחת  הרגל  על  נוטה  א'  רגלו  שפסח  מי 
רגליו אינו יודע באיזה רגל יעמוד כן אתם פוסחים על שתי 
לברור  יודעים  אתם  שאין  כו'  המחשבות  והם  הסעיפים 

בדעתיכם מי האלקים כו' עכ"ל...
אליהו  הוכיחם  וע"ז  כו'.  והשבות  היום  וידעת  וז"ש 
הם  ולכן  הדעת  בהם  שאין  ע"י  להכריע  מבינים  שאינכם 
פוסחים על ב' הסעיפים והיינו ענין ק"נ הכלולה מטו"ר ונק' 
ונק' עה"ד  ומרע לטוב  להט החרב המתהפכת מטוב לרע 
טו"ר והוא אתר דמשתני ומתהפך כמבואר בזח"א פ' ויחי 
בחי'  זהו  עליון  הדעת  אבל  דק"ז,  אמור  ובפ'  ע"ב  דרכ"א 
אני הוי' לא שניתי כו' וכמ"כ בנפש היא אה"ר מבחי' עה"ח 
 .  . ועיין בת"א בד"ה חכלילי עינים  וחי לעולם.  שנאמר בו 
וזהו ענין הגלות שנא' היינו כחולמים כמ"ש בת"א פ' וישב.

שמק"נ  בנה"ב  התלבשותן  מצד  שבעקבים  נש"י  והנה 
והיינו ואתם בנ"י לא כליתם שאין  כו',  נק' ג"כ כלה חגרת 
לכם הכלות הנפש דבחי' כלה נאה כו', רק שק"נ הוא עד"מ 
חגר בב' רגליו, משא"כ נש"י נק' רק חגר ברגלו א' היינו מצד 

נה"ב שבו שמק"נ כו', משא"כ מצד נה"א. וע"ז נאמר והוא 
צולע על ירכו שבבחי' ירכו הא' אין לו העמדה נכונה שפעם 
נוטה הירך לתאות נה"ב כו', ועיין מענין והוא צולע בזח"א 

בראשית דק"א ע"ב ודק"ו ע"ב.
וכ"ז נמשך עד עלות השחר לע"ל.

אך לע"ל ויזרח לו השמש כו' שמש צדקה ומרפא, והיינו 
ומגן כו' ששם  הקב"ה מוציא חמה מנרתקה מבחי' שמש 
אלקים מסתיר שיהי' נראה היש דבר נפרד כו' כנזכר בד"ה 
תקעו בחודש שזהו ענין עלה במחשבה לברוא במדה"ד כו' 
ומחמת הנרתק דשם אלקים נמשך ריבוי המסכים ונעשה 
ק"נ בחי' נפרד לגמרי, והוא הנק' מחלה כמו החולה שטועם 

מתוק למר ומר למתוק וכו' כך הם תאוות נה"ב.
תצא  ק"נ  גם  אזי  מנרתקה  חמה  בצאת  לע"ל  אבל 
שרש  להסיר  ומרפא  ענין  וזהו  וטומאתה.  מחלאתה 
ה'  נאום  ההוא  ביום  ו'  ד'  סי'  במיכה  נאמר  וע"ז  המחלה, 
אוספה הצולעה כו', היינו בחי' כלה חגרת הנ"ל, עד שתהי' 
לבי ובשרי ירננו אל אל חי, כמ"ש בד"ה וארשתיך לי שע"י 
וכמו  כו',  והחגרת  הצולעה  אף  אזי  ית'  במהו"ע  התבוננות 
ענין  וזהו  ב"ה.  האלקים  הוא  ה'  ויאמרו  דאליהו  במעשה 
במקום שבע"ת עומדין כו'. וזהו וה' יגי' חשכי כמ"ש בתורה 
אור סד"ה כי אתה נרי שזהו בחינת הוי' העליונה יותר, וה"ע 
מרפא  להיות  מנרתקה  חמה  מוציא  כו'  השמש  לו  ויזרח 
מבחי' והוא צולע כו' אוספה הצולעה וכמ"ש אם יהי' נדחך 

בקצה השמים משם יקבצך כו'.
אור התורה, וישלח, עמוד 486 ואילך

ב. ]תוכן: ביאור שם פניאל ופנואל – שזהו ענין 
דלע"ל שם הוי' יהי' אותיות "יהי'" – דה"א אחרונה 

תקבל מהיו"ד ולא מהוא"ו וכו'[

ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל כו'. 
קריאת  הכתוב  ששינה  מה  ע"ד  דמ"ו  במקומו  הבחיי  כ' 
לרמוז  ביו"ד  פניאל  פנואל,  פעם  פניאל  פעם  המקום  שם 
על המלאך שהוא עשירי במעלות המלאכים הנק' אישים 
וכאשר עבר את המקום ההוא כו' להרגשת העוה"ז שהוא 
וז"ש והוא צולע על  ששה קצוות ע"כ הזכיר פנואל בוא"ו 

ירכו כי אז התבונן בעניני הגוף והרגיש בהרגשותיו עכ"ל.
חיי  פ'  אור  בתורה  לוא"ו  יו"ד  בין  ההפרש  מענין  וע' 
ה'  אשר  יהי',  ההוא  ביום  שזהו"ע  טעמי'  לן  יגלה  סד"ה 
ובלק"ת  היו"ד,  מן  ג"כ  כ"א  הוא"ו  מן  תקבל  לא  אחרונה 
פ' תבא בד"ה ויקרא אל משה כי הוא"ו הוא בחי' המשכה 
שיוכל להשתלשל למטה עד שיוכל להיות יש ודבר בפ"ע 
אלא שיהי' הכל בחי' י"ה, ותגל הארץ ר"ת ו"ה והנה בבחי' 
ארץ יוכל להיות יש ודבר והארץ היתה תהו כו', אבל לע"ל 
שנאמר כימי השמים על הארץ לכן ביום ההוא יהי' כו' וע' 

בביאור ע"פ והי' מספר בנ"י ספ"ד.
אור התורה, וישלח, עמוד 1760

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישלח
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לבן, ּבבית למקֹורם) והעלאתם ה'ּקליּפה' מן הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות (ּבירּור ׁשּלֹו ה'ּבירּורים' עבֹודת את יעקב ׁשּגמר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלאחר
אֹו יחסית קל 'ּבירּור' יהיה זה אם לבּדֹוק עׂשו, אל מלאכים ׁשלח זֹו ּבעבֹודה ׁשהתחיל קֹודם עׂשו. את 'לברר' ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּביקׁש
לעתיד־לבא, רק להתּבּצע יּוכל והּדבר עׂשו, את לברר מּוקדם עדין ּכי הֹוכיחּו אכן הּבדיקה (ּתֹוצאֹות ּומלחמה קׁשיים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּתֹו

יעקב אמר ולכן עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו יד)ּכאׁשר לג, אׁשר (להלן עד לאּטי... אתנהלה "ואנכי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשעירה"). אדֹוני אל ֲִִֵֶָָאבֹוא

לּבנים: סימן אבֹות ֲִִֵַַָָָּומעׂשה
ולבּדֹוק  לחקֹור מלאכים ׁשלח אּלא לבן, ּבבית ּבעבר הצלחתֹו על סמ לא ּולבררֹו, עׂשו אל לבֹוא ּברצֹותֹו ׁשּיעקב, ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּכׁשם

ּבימינּו: ּגם ּכן - לבררֹו (וכיצד) יּוכל אם עׂשו, מצּוי ׁשּבֹו הּמּצב ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאת
ירידה  לֹו ּתגרֹום לא לֹו, הּמּוצעת זֹו חדׁשה הּצעה אם ּתחילה לבּדֹוק עליו חדׁש, ּתפקיד ּבדבר הּצעה לאדם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכׁשּמּוצעת
עסק  עם להתמֹודד יּוכל אם ויסיקּו ׁשּיחקרּו ׁשּלֹו, והרגׁש הּׂשכל ּכֹוחֹות הינּו - 'מלאכים' ּתחילה לׁשלֹוח עליו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרּוחנית.
אּלא  לפרנסה, ּכלי רק אינֹו העסק (ּכי להיפ חס־וׁשלֹום אֹו לקדּוׁשה, להעלֹותֹו יּוכל האם לאו. אם לֹו, ׁשהּוצע זה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָחדׁש

הּבירּורים). ּבעבֹודת ּתפקידֹו את ימּלא ׁשּבאמצעּותֹו הּׁשמים, מן לֹו ׁשּזּומן ּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּגם
מסקנֹותיו. את יסיק - הּזה החיׁשּוב ּתֹוצאֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָועל־ּפי
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אחיו אחיו אחיו אחיו  אלאלאלאל־־־־עעעעׂשׂשׂשׂשוווו לפניולפניולפניולפניו מלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים יעקביעקביעקביעקב ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּמׁש רש"י)מלאכים ובפירוש ד. (לב, ְִַַָָ
רׁש"י ועוד)ּבמפרׁשי אריה, גור ׁשּמדּבר (רא"ם, לפרׁש אפׁשר הרי מּמׁש, ּבמלאכים ׁשּמדּבר לפרׁש רׁש"י ׁשל הכרחֹו מהּו הקׁשּו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻ

אֹופּנים. ּבכּמה ותרצּו ּבׂשר־ודם? ְְְְִִִֵַַָָָָָּבׁשלּוחים
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

הּוא תרג)הּדין סימן סוף חיים אורח היטב באר לעׂשֹות (ראה המׁשּלח חּיב הּׁשליח, ונּזֹוק ׁשליחּות, ּבאיזֹו אדם ׁשּׁשלח ּדמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
על־זה. ְֶַָּתׁשּובה

אסּור  היה ואם־ּכן סּכנה, למקֹום הּׁשלּוחים ׁשּׁשלח נמצא להרגֹו, ורֹוצה לקראתֹו הֹול ׁשעׂשו יעקב ׁשּידע ּכיון ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
יּנזקּו. אּולי ּכי לעׂשו, ּבׂשר־ודם ׁשלּוחי לׁשלח ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלֹו

לׁשּלחם. יכֹול ׁשּפיר ואז מּמׁש", "מלאכים אּלא ּבׂשר־ודם, היּו לא יעקב ׁשּׁשלח ׁשהּׁשלּוחים לֹומר מכרחים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻולכן
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i"yx£Èz¯b∑ גביר "הוה ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ּכדאי אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ותרי"ג  ּגרּתי הרׁשע לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא "ּגרּתי", אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ׁשהרי ,"ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלאחי
ׁשמרּתי, הרעים מצֹות מּמעׂשיו למדּתי .ולא ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 892 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונה נה נה נה  ממממּבּבּבּבניוניוניוניו מעמידמעמידמעמידמעמיד ׁשׁשׁשׁשאניאניאניאני חחחחּיּיּיּייייי ּפּפּפּפעמיםעמיםעמיםעמים,,,, ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אדאדאדאדֹוֹוֹוֹוניניניני לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשוווו וקראתוקראתוקראתוקראת עצמעצמעצמעצמ ההההׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפללללּתּתּתּת אאאאּתּתּתּתהההה ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""הההה,,,, ללללֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאמראמראמראמר
לבנילבנילבנילבני קקקקֹוֹוֹוֹודםדםדםדם יג)מלכיםמלכיםמלכיםמלכים פע"ה, (ב"ר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

עׂשו. את לברר היתה ּכּונתֹו אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפׁשּוטֹו חטא זה אין "אדֹוני", לעׂשו ׁשּקרא ּכ על נענׁש ׁשּיעקב ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאף
אֹופּנים: ׁשני - הרע ותיקּון ְְְִִֵֵַַָּבבירּור

אאאאֹוֹוֹוֹורררר"""" """"ּגּגּגּגילילילילּוּוּוּויייי ּבּבּבּבדרדרדרדר החֹוׁשּבּבּבּבירירירירּוּוּוּורררר את ּדֹוחה זה ואֹור נעלה, אֹור ּגילּוי הּמתּברר על מׁשרה הּמברר - למּטה) (מּלמעלה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
והׁשּפלה. ירידה למברר ּגֹורם אינֹו הּבירּור זֹו, ּבדר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהרע.

""""התלהתלהתלהתלּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשּוּוּוּותתתת"""" ּבּבּבּבדרדרדרדר ועל־ידי ּבּבּבּבירירירירּוּוּוּורררר הּמתּברר", ּבלבּוׁשי "מתלּבׁש הּמתּברר, אל יֹורד הּמברר - למעלה) (מּלמּטה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ
מנּול  עם "הּמתאּבק ּכמאמר למברר, ירידה ּגֹורמת זֹו ּבדר הּבירּורים עבֹודת לטֹוב. הרע את מהּפ הּוא עּמֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻההתעּסקּות 
ּבדר (לא והתעּסקּות התלּבׁשּות ּבדר הּוא ׁשהּבירּור מאחר ּכי ועילּוי, יתרֹון ּבכ יׁש הּמתּברר לגּבי אּולם ּגם־ּכן". ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמתנול

ׁשהּמתּברר ּכ לידי הּדבר מביא ּוביטּול), ּבּבּבּבמציאמציאמציאמציאּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹוּדחּיה ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא לקדּוׁשה.ּכּכּכּכפיפיפיפי מנּגד מּלהיֹות חדל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבכ ּביטּוי לידי ׁשּבאּו ליעקב, וירידה הׁשּפלה ּגרם זה ּבירּור ּברם, 'התלּבׁשּות'. ּבדר - הּׁשנּיה ּבּדר עׂשו את ּבירר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיעקב
יעקב. ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ו'איׁשר' הֹודה ּבמציאּותֹו, ׁשהּוא ּכפי ׁשעׂשו ּפעל הּוא על־ידי־זה א עׂשו; לפני עצמֹו את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ·ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהׁשּפיל

רׁש"י ט)ּוכפירּוׁש לג, לאחי".(לקמן ּגביר "הוי ׁשל הּברכה ּכֹולל הּברכֹות", על לֹו "הֹודה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
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dGd mlFr ipiprA "zExB"¥§¦§§¥¨©¤

עדעדעדעד־־־־עעעעּתּתּתּתהההה:::: ואחרואחרואחרואחר ּגּגּגּגררררּתּתּתּתיייי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽעםעםעםעם־־־־לבןלבןלבןלבן
ׁשמרּתי. מצֹות ותרי"ג ּגרּתי לבן רש"י)עם ובפירוש ה. (לב, ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ארעי. ּבאפן רק ׁשם ׁשּמתּגֹורר "ּתֹוׁשב"), ׁשל (הּפּוכֹו "גר" מּלׁשֹון הּוא ּב"ּגרּתי" הּפׁשּוט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּפרּוׁש
ּכ"ׁשֹור  הּזה עֹולם עניני ּכל לֹו והיּו הארּמי", "לבן עם ּביחד התּגֹורר ׁשּיעקב ׁשאף ּגרּתי", לבן ּב"עם הּפׁשט עמק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוזהּו
ּוביתֹו ּבהם, ׁשקּוע היה ולא ּגרּות מּלׁשֹון "ּגרּתי" אצלֹו, זרים ּכדברים אּלּו ענינים היּו עם־ּכל־זה וׁשפחה", ועבד צאן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹוחמֹור,

ּומצֹות. ּתֹורה ועניני הּנׁשמה היּו ׁשּלֹו, הּקבע ּדירת -ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשמרּתי": מצֹות "ּתרי"ג - ּתרי"ג" ּבגימטרּיא ּד"ּגרּתי לּדרּוׁש ּגרּות, מּלׁשֹון ּדגרּתי הּפׁשּוט, הּפרּוׁש ּבין הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָוזהּו

ׁש מצֹות ׁש"ּתרי"ג הצליח הארּמי לבן ּבבית ּגם הּנה "ּגרּות", ּבבחינת אצלֹו היּו הּזה עֹולם ׁשעניני על־ידי־זה מרּתי",ּדרק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ה'. מעבֹודת הּגׁשמּיים עניניו אֹותֹו ּבלּבלּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹולא

(å)äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ
éðéòa ïç-àöîì éðãàì ãébäì:E §©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑ ולא הּׁשמים מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני הּׁשמים "מּטל לי: אמר אּבא «¿ƒƒ«¬ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הארץ  BÓÁÂ¯.מן ¯BL∑' קרא 'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ׁשורים על לֹומר ארץ' ּדר ִֶָָ«¬ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּתרנגֹולים' 'קראּו אֹומר: ואינֹו È„‡Ï.הּתרנגֹול', „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ ּבא ׁשאני ÔÁŒ‡ˆÓÏ.אלילהֹודיע ְְְְְְִֵֵַַַַָ»∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָƒ¿…≈
EÈÈÚa∑אהבת ּומבּקׁש ,עּמ ׁשלם .ׁשאני ¿≈∆ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 752 'nre 552 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

הּקֹודמת ּבּפרׁשה ׁשּלמדנּו ּכפי צאן, היה יעקב ׁשל רכּוׁשֹו מג)עיקר רּבֹות",(ל, צאן לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
"צאן" נכּתב לא מּדּוע אם־ּכן, ׁשם). רׁש"י ּפירּוׁש (ראה וחמֹורים" ּוגמּלים ועבדים "ׁשפחֹות ּגם קנה צאנֹו לפני לפני לפני לפני ּומּמכירת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

וחמֹור"? ֲַ"ׁשֹור
ְֵַוהּביאּור:

והכנעה.צאן צאן צאן צאן  ׁשפלּות להתּבּטלּות, רֹומז ----- וחֹוזק.ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹורררר ּגדלּות לתֹוקף, רֹומז ֹֹ ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
ׁשּמידע  ּתקוה מּתֹו לֹו, ׁשּיׁש הּנעלים והּכֹוחֹות הּזכּויֹות את לעׂשו להֹודיע יעקב התּכּון וגֹו'" וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹּבאמרֹו

הרעה. מזימתֹו את מּלבּצע עׂשו את ירּתיע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

Ô‰Ó‡Âו  ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ÈBa¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈÈÚa¿≈»



גל glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
"ויהי ּבתחילה: יעקב הֹודיעֹו ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹור ר ר ר לכן ּגםלילילילי הֹוסיף מּכן ּולאחר וחֹוזק, ּתּקיפֹות על הּמֹורה - ּגם צאן צאן צאן צאן " לֹו ׁשּיׁש לרּמז - ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹ ְֵֵֶַַֹֹ

ּתֹוקפֹו ּומּמילא לה', ּתֹוקףהתּבּטלּות אּלא ּפרטי, ּתֹוקף .ּדּדּדּדקדקדקדקדּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשה ה ה ה אינֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
" הּוא ענינֹו עיקר - לעצמֹו ּכׁשהּוא יעקב א להרּתיעֹו, ּכדי עׂשו  ּכלּפי  רק  היא ל'צאן ' 'ׁשֹור' הקּדמת רּבֹות",צאן צאן צאן צאן אּולם, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ַֹֹ

להקּב"ה. ְְְִַַָָהתּבּטלּות

(æ)éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä eáLiåE ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−

:Bnò¦«
i"yx£ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e‡a∑,הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ּבׂשנאתֹוׁשהיית עֹודּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ

ע"א) פ' .(ב"ר

(ç)íòä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´
ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLàéðL £¤¦À§¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬

:úBðçî©«£«
i"yx£¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ∑ יהרג ׁשּמא ותנחומא)"וּיירא" הּוא (ב"ר יהרג אם לֹו" "וּיצר אחרים , .את «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(è)eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNò àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®
:äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå§¨¨²©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«

i"yx£e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰Án‰∑'.נקבה ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁש כז)מחנה' הרי (תהלים מחנה" עלי ּתחנה "אם ««¬∆»««¿ƒ»ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
נקבה, לג)לׁשֹון נקבה:(לקמן ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים ׁשאר יׁש וכן זכר. לׁשֹון הּזה" (לעיל "הּמחנה ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

הארץ",יט) על יצא יט)"הּׁשמׁש זכר,(תהלים לׁשֹון הרי מֹוצאֹו", הּׁשמים ג)"מקצה ב על (מלכים זרחה "והּׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
רּוח  וכן נקבה. לׁשֹון הרי א)הּמים", ּפּנֹות (איוב ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ּגדֹולה רּוח "והּנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

זכר. לׁשֹון הרי יט)הּבית", א 'אׁש'(מלכים וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", ּומפרק וחזק ּגדֹולה (במדבר "ורּוח ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ
נקבה,טז) לׁשֹון ה'", מאת יצאה קד)"ואׁש זכר (תהלים לׁשֹון לֹוהט", ËÈÏÙÏ‰."אׁש ¯‡Lp‰ ‰Án‰ ‰È‰Â∑ ְְְְְֵֵֵֵֵֵָָָָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»

אּלחם  ּכי ֿ ּכרחֹו, הּמנחה על "וּתעבר  לדֹורֹון: ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ּדברים: לׁשלׁשה עצמֹו התקין עּמֹו. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לפליטה  הּנׁשאר הּמחנה "והיה למלחמה: אברהם", אבי "אלהי לתפּלה: ּפניו", ."על ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(é)éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷òé øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´
EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé ÷çöé¦§¨®§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−

:Cnò äáéèéàå§¥¦¬¨¦¨«
i"yx£˜ÁˆÈ È·‡ È‰Ï‡Â∑לֹו היה הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, יצחק". "ּופחד אֹומר : הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

הבטחּתני: הבטחֹות ׁשּתי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני יעקב אמר ּכ אּלא וגֹו'? לארצ ׁשּוב אלי האֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹלכּתב
אמרּת וׁשם יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ׁשאמרּת ׁשבע, מּבאר אבי מּבית ּבצאתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאחת,

‡˙È‡ז  ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

È˙ח  ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ ‡„ÁÏ ·˜ÚÈ ÏÈÁ„e¿ƒ«¬…«¬»«¬«≈«ƒ»
‡iÏÓ‚Â È¯Bz ˙ÈÂ ‡Ú ˙ÈÂ dnÚ È„ ‡nÚ«»ƒƒ≈¿»»»¿»≈¿«¿«»

:ÔÈ¯ÈMÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«ƒ¿»

Á„‡ט  ‡˙È¯LÓÏ ÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ≈≈≈»¿«¿ƒ»¬»
) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂ נ"יÈ‰˙e dÁÓÈÂ‡˙È¯LÓ ( ¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»

:‡·ÊÈLÏ ¯‡zL˙„¿ƒ¿»«¿≈»»

d‰Ï‡Âי  Ì‰¯·‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ¯‡Ï ·ez ÈÏ ¯Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈ ‡a‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ·ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(g).á÷òé àøéiålirFIW did `xi ©¦¨©£Ÿ¨¥¨¨¤¦
`l `Ede ,m`e a` cAMW zEkf eUrl§¥¨§¤¦¥¨¨¥§Ÿ
inp i` .dpW mixUr Exar xaM miIw¦¥§¨¨§¤§¦¨¨¦©¦
`Ede ,l`xUi ux` zEkf Fl lirFIW¤¦§¤¤¦§¨¥§

ux`l dvEgA did(a er x"a): ¨¨§¨¨¨¤
.Bì øöiå`xi didW lr did xvin ©¥¤¥¥¨¨©¤¨¨¨¥

ÎKExAÎWFcTd FgihadW xg`l eUrn¥¥¨§©©¤¦§¦©¨¨
xaC .l"f odMd a`il` axdn .`Ed¥¨©¡¦¨©Ÿ¥©¨¨

,xg`,`xiIe.ziWixtcM,Fl xvIeitl ©¥©¦¨§¦§¦¦©¥¤§¦
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glyieלד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i oey`x meil inei xeriy
,"עּמ ואהיה ּולמֹולדּת אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ּובבית ,"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי" ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלי:
ּבׁשּתי  וגֹו'", אבֹותי ארץ אל ׁשּוב יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, הּמיחד ּבּׁשם אלי נגלית ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻוׁשם

ּבא אני האּלּו .לפניהבטחֹות ְְֲִֵֶַָָָָ

(àé)úéNò øLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬

ì éúééä:úBðçî éðL ¨¦−¦¦§¥¬©«£«
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜∑(לג ירא,(שבת אני לכ עּמי. ׁשעׂשית והאמת החסדים עלֿידי זכּיֹותי נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשו  ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא, נתלכלכּתי מּׁשהבטחּתני ׁשּׁשמרּת∑Ó‡‰ŒÏkÓe˙.ׁשּמא ,ּדברי אמּתת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹƒ»»¡∆ְְֲִֶֶַַָָָ
ׁשהבטחּתני  ההבטחֹות ּכל ·ÈÏ˜Ó.לי Èk∑.לבּדֹו מקלי אּלא מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה לא ְְְִִִֶַַַַָָƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

ּבּירּדן, מקלֹו נתן אּגדה: הּירּדן ּומדרׁש .ונבקע ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 693 'nr d jxk 'zegiy ihewl')

עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ּבּבּבּבידידידיד להימסרלהימסרלהימסרלהימסר לילילילי ויגרויגרויגרויגרֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבחטאחטאחטאחטא נתלכלכנתלכלכנתלכלכנתלכלכּתּתּתּתיייי ממממׁשׁשׁשׁשהבטחהבטחהבטחהבטחּתּתּתּתניניניני (רש"י)ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
חס־וׁשלֹום? ּבחטא נתלכל ׁשּמא חׁשׁש האבֹות, ּבחיר אבינּו, יעקב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּכיצד

אני  "והייתי ׁשּכתּוב ּכמֹו חּסרֹון, ׁשל (ּבמּובן לחטא הּקֹודמת ּדרּגתֹו נחׁשבת ּברּוחנּיּות, מתעּלה ׁשאדם ּפעם ׁשּבכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ׁשלמה ").חחחחּטּטּטּטאים אים אים אים ּובני ְְִִִִִַַַַָָָָֹֹ

ּכפי  וכּונה התלהבּות ּבאֹותּה הּמצֹות את יקּיים ואם יֹותר, ׁשלמה עבֹודה מּמּנּו נדרׁשת ׁשּכעת מּפני רק לא הּוא זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ'חטא'
מׁשלימּותן  עּתה נגרעֹות - ּכה עד קּים ׁשּכבר הּמצֹות אף זאת, עֹוד אּלא ׁשלמֹות. מצֹות אּלה יהיּו לא - לכן קֹודם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּקימן

הּנֹוכחית. ּדרּגתֹו לגּבי ('חטאים') חסרֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָונעׂשֹות
- ("מׁשהבטחּתני") יֹותר הּנעלית ּבדרּגתי עּתה, ׁשּמא אני ירא חסדים, רֹוב לי הׁשּפיע ׁשהּקּב"ה מּכיון יעקב: ׁשאמר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

ּבחטא". "נתלכלכּתי חטא, ּבבחינת הם הּקֹודמים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַמעׂשי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 672 'nr ,eh jxk 'zegiy ihewl')

ׁשל  ׁשנֹותיו רֹוב ׁשּיצאּו ו"ּכיון ׁשנה), ע"ז ּבן היה ׁשעה ּבאֹותּה (ׁשהרי יעקב ׁשל ׁשנֹותיו רֹוב עברּו ּכבר הרי לׁשאֹול, ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹיׁש
מהחטא? חׁשׁש אפֹוא ּומּדּוע חֹוטא", אינֹו ׁשּוב חטא, ולא ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹאדם

ּבעיניו. מקֹום ּתפיסת ׁשּום היתה לא ׁשּלעבֹודתֹו אּלא ּבעבֹודתֹו, חּסרֹון ׁשהיה ליעקב ׁשּנדמה הּפירּוׁש ׁשאין לֹומר, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּבעיניהם. מקֹום ּתפיסת ׁשּום ועבֹודתם הּנבראים למציאּות אין ׁשּבּה לדרּגה הּגיע ּבעצם, ּבטל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהיֹותֹו

(áé)éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït BúàŸ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑ הרׁשע ּכעׂשו אּלא ּכאח, עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, .מּיד ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âé)-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk Eòøæ©§£Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑ ּבזכּות "איטיב" ,ּבזכּות ‰Ìi.(ב"ר)אבֹותי"היטב" ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑ והיכן ≈≈≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»ְֵָ
אּלא  לֹו אמר לא והלא ּכן? לֹו כח)אמר לֹו(לעיל ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע אעזב(שם)"והיה לא "ּכי ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

Ècיא  ÔÂ·Ë ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰ נ"יÔÈz¯˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈ¯LÓ«ƒ¿»

‡¯Èיב  ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ ÈpÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡ia ÏÚ«¿«»

È˙יג  ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
ÔeÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ
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לה glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy
אמר: ּולאברהם ,"ל ּדּברּתי אׁשר את אםֿעׂשיתי אׁשר כב)עד הּׁשמים (לעיל ּככֹוכבי זרע את ארּבה "הרּבה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ׂשפתֿהּים  על אׁשר ."וכחֹול ְְֲֶַַַַָ

ß elqk `"i ipy mei ß

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

i"yx£B„È· ‡a‰∑ וכן כא)ּברׁשּותֹו, אבנים (במדבר בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ּכלֿארצֹו את "וּיּקח «»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
"מ  אחר: ּדבר ּבידֹו. ונֹוׂשאם ּבצרֹור צר ׁשאדם ּומרּגלּיֹות, מעׂשר,טֹובֹות ׁשּנטל החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

אמר: ּדאּת כח)ּכמה "מנחה"(לעיל לקח והדר ,"ל אעּׂשרּנּו ."עּׂשר ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָ

(åè)íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦
:íéøNò íéìéàå§¥¦¬¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑צר ּכדי הּזכרים ּכּלם, וכן ּתיׁשים. עׂשרים צריכֹות עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
ּבׁשּבת. ׁשּתים הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: האמּורה לעֹונה מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ּוב'בראׁשית ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּנקבֹות.
הּמדרׁש לכּון יֹודע ואיני חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. לׁשלׁשים אחת הּגּמלים, ּבׁשּבת. אחת ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהחּמרים ,
עליו, הּמּטל טרח לפי אּלא אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ׁשּלמדנּו ּבעיני נראה א ּבכּוּון, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּזה
ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּדרּכן מּמלאכה ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים עׂשר ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשמצינּו

נקבֹות, עׂשר אּלא לעּבר לזכר מסר לא ּבמלאכה, ׁשעֹוסקין ּופרים, זכר. מקּבלת אינּה מּׁשּנתעּברה ּובהמה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
- רחֹוקה יֹותר ּדר ׁשהֹולכים ולּגמּלים, לזכר. נקבֹות ׁשּתי - רחֹוקה ּבדר ׁשהֹול ולחמֹור, נקבֹות. ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָד'

לזכר  אחת .נקבה ְְֵַַָָָ

(æè)ìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéòaøà úBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ
:äøNò íøéòå íéøNò úðúà äøNò íéøôe¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

i"yx£ÌÈLÏL Ì‰È·e ˙B˜ÈÈÓ ÌÈlÓb∑ נקבה,ּובניהם ּכנגד זכר ּבּנאיהם, – ּובניהם אּגדה: ּומדרׁש עּמהם, ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּכתּוב  ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש ׁשּצנּוע זכרים ∑Ì¯ÈÚÂ.(ב"ר)לפי .חמֹורים ְְְְְִִִֶַַַָָֹ«¿»ƒְֲִִָ

(æé)åéãáò-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
:øãò ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

i"yx£Bc·Ï ¯„Ú ¯„Ú∑לעצמֹו ּומין מין ÈÙÏ.ּכל e¯·Ú∑,ּפחֹות אֹו יֹום, אבאּדר ÁÂ¯Â.אחריכם ואני ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«
eÓÈNz∑חברֹו לפני הּדֹורֹון עדר רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל עינֹו להׂשּביע ּכדי עין .מלא »ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

(çé)éçà åNò ELâôé ék øîàì ïBLàøä-úà åöéå©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À
älà éîìe Cìú äðàå äzà-éîì øîàì EìàLe§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤

éðôì:E §¨¤«
i"yx£‰z‡ŒÈÓÏ∑'אּת 'למן ותרּגּומֹו: ,ׁשֹולח מי אּתה, מי EÈÙÏ.ׁשל ‰l‡ ÈÓÏe∑ ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ¿ƒ«»ְְְְֲִִֵֶַַַָָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְֵֶֶֶֶָ

ׁשלּוחה? הּזאת הּמנחה למי הם, ּכמֹומי 'ׁשל', ּבמקֹום הּתבה ּבראׁש מׁשּמׁשת לא)לּמ"ד אׁשר (לעיל "וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
הּוא, ׁשּלי הּוא", לי רֹואה כד)אּתה ה'(תהלים ׁשל ּומלֹואּה", הארץ ."לה' ְִִֶֶֶֶַַָָָָ

È˙È‡cיד  ÔÓ ·ÈÒe ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

Ô˙‡Óטו  ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz¯˙‡טז  ÔÈ˙Ïz ÔB‰È·e ‡˙˜Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
È¯ÈÚÂ ÔÈ¯ÒÚ Ô˙‡ ‡¯ÒÚ È¯B˙Â ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡¯ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז  ‡¯„Ú ‡¯„Ú È‰Bc·Ú „Èa ·‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂ¯e ÈÓ„˜ e¯aÚ È‰Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡¯„Ú ÔÈ·e ‡¯„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

CpÚ¯ÚÈיח  È¯‡ ¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „È˜te«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ¯ÓÈÓÏ CÏ‡Le ÈÁ‡ ÂNÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»



glyieלו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i ipy meil inei xeriy

(èé)äçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈
:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNòì éðãàì©«Ÿ¦−§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â∑ ליעקב לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. אחרֹון, ועל ראׁשֹון. ראׁשֹון, על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹ
וגֹו' ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה 'ּולמי וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ותרּגּומֹו: ‚e‰ŒÌ‡.אני, ‰p‰Â∑ יעקב. ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¿ƒ≈«ֲַֹ

(ë)-ìk-úà íb éLéìMä-úà íb éðMä-úà íb åöéå©§©º©´¤©¥¦À©µ¤©§¦¦½©µ¤¨
ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãòä éøçà íéëìää©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

:Búà íëàöîa åNò-ìà¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«
(àë)øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º

äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤¤́§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´
:éðô àOé éìeà åéðô̈½̈©−¦¨¬¨¨«

i"yx£ÂÈÙ ‰¯tÎ‡∑ וכן רגזֹו, כח)אבּטל מות",(ישעיה את ּבריתכם מז)"וכּפר ונראה (שם ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ¬«¿»»»ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
אר  ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח לׁשֹון ּכּלן ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה ׁשּכל והרּבה ּבעיני הּוא, ּמי ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון וגם ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ידיּה, 'וכּפר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּגמרא:
הּמזרק  ּבׂשפת ּבהן ידיו מקּנח ׁשהּכהן ׁשם על זהב", ."ּכפֹורי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

(áë)àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
:äðçna©©«£¤«

i"yx£ÂÈtŒÏÚ∑ וכן לפניו, ו)ּכמֹו ּתמיד",(ירמיה עלּֿפני ּבה יּׁשמע וׁשד סה)וכן"חמס אֹותי (ישעיה "הּמכעסים «»»ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּבכעס, ׁשרּוי הּוא אף ּפניו", "על אּגדה: ּומדרׁש זה עלּֿפני". לכל צרי .(ב"ר)ׁשהיה ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´̈©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
øáòî úà øáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬

:÷aé©«Ÿ
i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר),עיניו עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה היתה? היכן ודינה ¿∆««»»¿»»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשכם  ּביד ונפלה למּוטב, ּתחזירּנּו ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב נענׁש ּולכ.˜aÈ∑ הּנהר .ׁשם ְְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ«…ֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d zegiy ihewl)

היתההיתההיתההיתה היכןהיכןהיכןהיכן כג)ודינהודינהודינהודינה לב, הּׁשבטים(רש"י ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן לֹו הקׁשה לא מּדּוע לׁשאל, פרשתנו יׁש (רש"י ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
יז) רׁש"ילה, ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ ויׁש א־ב). ד, ׁשּתאֹומה (בראשית לרּבֹות ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד הּפסּוק על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּדינה. על רק אפֹוא היא והּקׁשיא הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ּבאה ילדיו, עׂשר אחד "ואת" ּכאן: ואף קין. עם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻנֹולדה

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«
i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ ּכאן ּומּניח מּכאן נֹוטל ּכגׁשר, עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים. .הּבהמה ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(äë)úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬
:øçMä©¨«©

‰È‡יט  ‡z·¯˜z ·˜ÚÈÏ Cc·ÚÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ Û‡ ‡‰Â ÂNÚÏ ÈBa¯Ï ‡ÁlLÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡¯˙·«¿»»

‡Ûכ  ‰‡˙ÈÏz ˙È Û‡ ‡Èz ˙È Û‡ „È˜Ùe«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ób˙Ùk ¯ÓÈÓÏ ‡i¯„Ú ¯˙a ÔÈÏÊ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

·˙¯‡כא  È˙‡ ·˜ÚÈ Cc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ‡ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
·ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

·˙כב  ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜z ˙¯·ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

È‰BLכג  ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰Ba ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד  ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

ÏczL‡Âכה  È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»



לז glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iyily meil inei xeriy
i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑ קטּנים ּפּכים עליהם ׁשכח צא)וחזר ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑,'איׁש 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ«≈»≈ƒְְִִֵֵֵַַַַ

ּברג  עפר מעלים ׁשהיּו אבק, ארּמי מּלׁשֹון ולׁשֹון 'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי נענּועם. עלֿידי ליהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
את  איׁש להּפיל ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, לׁשֹון מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' דאּביקּו 'ּבתר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא:

עׂשו  ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא זכרֹונםֿלברכה, רּבֹותינּו ּופרׁשּו ּבזרֹועֹותיו. ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו .(ב"ר)רעהּו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑ קדרה ׁשל ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, קרּוי ּבּקלּבסת, הּתקּוע הּיר .קּולית «ƒ«¿«¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
Ú˜zÂ∑לֹו ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום ו)נתקעקע 'לקעקע (ירמיה ּובּמׁשנה: הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי "ּפןּֿתקע «≈«ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשרׁשיהן  לׁשרׁש .ּביצתן', ְְֵֵֵֶָָָָ

(æë)EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½
:éðzëøa-íà ék¦−¦¥«©§¨«¦

i"yx£Ú Èk¯ÁM‰ ‰Ï∑ ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני צא)וצרי חולין ׁשּברכני ∑ÈzÎ¯a.(ב"ר. הּברכֹות על לי הֹודה ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ≈«¿»ƒְְִִֵֵֶַַַָ
עליהן. מערער ׁשעׂשו מ"ה,(אבי, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא לֹומר, לֹו היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה וכאן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

.)ודֹוק  ְ

(çë)á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiå: ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ
(èë)ìàøNé-íà ék EîL ãBò øîàé á÷òé àì øîàiå©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®

:ìëezå íéLðà-íòå íéýìû-íò úéøN-ék¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«
i"yx£·˜ÚÈ ‡Ï∑וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה ּכיֿאם ּורמּיה, ּבעקבה ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ

,ׁשמ ּומחליף ּבביתֿאל עלי נגלה לׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּכתּוב: וזהּו יב)עליהן, ּנתחּנן (הושע ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ּבכה וּיכל, מלא אל "וּיׂשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

הֹודה  ועלּֿכרחֹו יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר עד לי המּתן עּמנּו", ידּבר וׁשם ימצאּנּו "ּביתֿאל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלֹו?
רצה  ולא לֹו, להמּתין מתחּנן ׁשהיה ׁשם", אֹותֹו ויבר" וזהּו עליהן, ולבן ∑ÌÈL‡ŒÌÚÂ.לֹו ∑ÏÎezÂ.עׂשו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿ƒ¬»ƒְֵָָָ«»

.להם  ֶָ

(ì)änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨
ì ìàLz äf:íL Búà Cøáéå éîL ¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

i"yx£Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר),ׁשמֹותינּו מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו הּׁשליחּות )הּכל (אין עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
מׁשּתּלחים  .ׁשאנּו ְְִִֶַָ

ß elqk a"i iyily mei ß

(àì)éúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

dk¯Èכו  È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז  ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ ˜ÈÏÒ È¯‡ ÈÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:ÈzÎ¯a ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

ÚÈ˜·:כח  ¯Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט  CÓL „BÚ ¯Ó‡˙È ·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

Ó‡Â¯ל  CÓL ÔÚÎ ÈeÁ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

‡¯Èלא  Ï‡Èt ‡¯˙‡„ ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ«¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).Bcáì á÷òé øúeiåWxiRmiPhw miMR lr x`WPX cOln ,i"Wx(.`v oileg)aizkCn xaCl Knqe .FCalixwiY l` ,FCal, ©¦¨¥©£Ÿ§©¥©©¦§©¥¤¦§©©©¦§©¦§¤¤©¨¨¦¦§¦§©©¦§¥§©
:miPhw miMtA onW ripvdl `Ed Kxce ,zif onW EPOn oikWFOW cAd ziA oFWl ,xg` xaC .'FCkl' `N`ek dxez ¤¨§©¨¨©¥§¥©©¤§¦¦¤¤¤©¦§¤¤§©§¦©¤¤§©¦§©¦



glyieלח zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iyily meil inei xeriy

(áì)àeäå ìûeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìò òìöŸ¥−©©§¥«

i"yx£LÓM‰ BÏŒÁ¯ÊiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום 'ּכׁשהּגענּו הּוא: אדם, ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדתימא  ּכמה צלעתֹו, את לרּפאֹות לצרּכֹו, לֹו", "וּיזרח אּגדה: ג)ּומדרׁש ּומרּפא (מלאכי צדקה "ׁשמׁש ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ּכׁשּי ּבׁשבילֹו לׁשקע ׁשּמהרה ׁשעֹות ואֹותן ּבׁשבילֹוּבכנפיה", לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר e‰Â‡.צא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ¿
ÚÏBˆ∑ ּכׁשּזרחה צלע .הּׁשמׁשהיה ≈«ְְֵֶֶֶַַָָָָֹ

(âì)äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À
Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò øLà£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́

:äLpä ãéâa á÷òé©«£½Ÿ§¦−©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑ וכן קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה לפי הּנׁשה"? "ּגיד ׁשמֹו נקרא (ירמיה ולּמה ƒ«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

וכן נא) ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אתּֿכלֿעמלי":(לקמן אלהים נּׁשני ‰C¯i"ּכי ÛkŒÏÚ)∑ ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ«««»≈ְַַָ
ּבגרּות' ּבסּמני הּכף ׁשּתתמר 'עד ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל, וחלּול ּגבּה .)ּבׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

âì(à)Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾
äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ

:úBçôMä ézL ìòå ìçø-ìòå§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«
(á)-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤

:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì¥¨³¦«¨¤¸¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑ חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰ÈÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

(ã)åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léåeä:ekáiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑ ּכל מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו נתּגלּגלּו «¿«¿≈ְְְְֲֲֳִִֶֶַַַָָָ
הּללּו נקּדה ∑e‰˜MiÂ.הׁשּתחואֹות ׁשּדרׁשּו יׁש ּדספרי: ּבבריתא הּזה ּבּדבר חֹולקין ויׁש עליו, נקּוד ְֲִַַָָ«ƒ»≈ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

לּבֹו ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר ׂשֹונא (ב"ר)זֹו, ׁשעׂשו ּבידּוע היא, 'הלכה ּבןֿיֹוחאי: ׁשמעֹון רּבי אמר . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לּבֹו' ּבכל ּונׁשקֹו ׁשעה ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא רבה)ליעקב, .(בראשית ְְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ

Ï‡etלב  ˙È ¯·Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dk¯È ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

Èb„‡לג  ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

‡˙‡א  ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡ia ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב  ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰Èa ˙ÈÂ ‡˙ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

Ú·Lג  ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈÓÊ נ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

ÏÚד  ÏÙe dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜LÂ d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bl).ìàøNé éðá eìëàé àì ïk ìò©¥ŸŸ§§¥¦§¨¥
oM lron awri lSiPW qPd oFxkfl , ©¥§¦§©¥¤¦©©£Ÿ¦

Fkixi skA `N` rbp `NW ,K`lOd©©§¨¤Ÿ¨©¤¨§©§¥
Wg `EdW mc`l lWn .Fbxd `le§Ÿ£¨¨¨§¨¨¤¨
eilr lAwnE ,FAlA F` cinY FW`xA§Ÿ¨¦§¦§©¥¨¨

on F` W`xd on cFr lFk`l `NW¤Ÿ¤¡¦¨Ÿ¦
xaC .d`Etx Fl didIW icM aNd©¥§¥¤¦§¤§¨¨¨

,xg`oM lr`NW l`xUi ipA EUrW ©¥©¥¤¨§¥¦§¨¥¤Ÿ
,dWPd cibA mci lr wGEde obFdM©¤§©©¨¨§¦©¨¤
ciB `EdÎKExAÎWFcTd mdl xq` Kkl§¨¨©¨¤©¨¨¦

diel zevnA oixidf EdIW icM ,dWPd©¨¤§¥¤§§¦¦§¦§©§¨¨
awri xdfEd KklE ,Kli`e mXn¦¨§¥¨§¨§©©£Ÿ
l` FglXWM FpA sqFi z` zFEll§©¤¥§§¤§¨¤

:eig`` dxez ¤¨



לט glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr k zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדברברברבר חחחחֹוֹוֹוֹולקיןלקיןלקיןלקין ד)ויויויויׁשׁשׁשׁש לג, ׁשּיׁשנֹו(רש"י הּקׁשי ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ללּמדנּו ּכדי זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשאינֹו הּוא הראׁשֹון  ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ּפרּוׁשים ׁשני אּלא ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; אחד ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכל

הּוא להמלהמלהמלהמׁשׁשׁשׁשמתאים הּׁשני ּבּפרּוׁש והּקׁשי אּתי"). אׁשר העם מן עּמ נא "אּציגה ,"ל אׁשר ל יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מתאים ּבׂשנאתֹו").לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתתׁשאינֹו "עֹודּנּו אחי", יעקב את ("ואהרגה הּסּפּור ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

(ä)íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½
ä øîàiå Cl älà-éî øîàiåíéýìû ïðç-øLà íéãìé ©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:Ecáò-úà¤©§¤«
i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑ אּלה ׁשּל?מי .להיֹות ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

ß elqk b"i iriax mei ß

(å):ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨
(æ)óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²

:eåçzLiå ìçøå§¨¥−©¦§©«£«
i"yx£ÏÁ¯Â ÛÒBÈ Lb∑ יפת 'אּמי אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל הּבנים, לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

לברּכת  יֹוסף זכה מּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ּכנגּדּה אעמד רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ׁשּמא ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּתאר,
עין  .""עלי ֲִֵָ

(ç)ézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦
:éðãà éðéòa ïç-àöîì øîàiå©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑,ּפגׁשּתי אׁשר הּמחנה ּכל ׁשל מי ּופׁשּוטֹו .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ƒ¿»««¬∆ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
להם: ואֹומרים אנׁשיו ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, מלאכים ׁשל ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי על ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמקרא
ׁשל  ּבנֹו 'הּניחּו, אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', 'ׁשל להם: אֹומרים והם אּתם'? מי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ'ׁשל
יעקב  ׁשל 'אחיו עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו 'ּבן עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹיצחק

מּׁשּל ּכן, 'אם להם: אֹומרים אּתם'הּוא', .נּו ְִִִֵֶֶֶַָָ

(è):Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
i"yx£CÏŒ¯L‡ EÏ È‰È∑ הּברכֹות על לֹו הֹודה .(ב"ר)ּכאן ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

(é)éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òé øîàiåE ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½
éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðî zç÷ìåúàøk E §¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ

:éðöøzå íéýìû éðt§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦
i"yx£‡ŒÏ‡∑ לי ּתאמר נא ¯‡È˙È.ּכן אל ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙ÁÓ zÁ˜ÏÂ EÈÈÚa ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ

ia‡ה  ˙ÈÂ ‡ÈL ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡ia ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

È‚Òe„‡:ו  Ô‰È·e ÔÈp‡ ‡˙ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôkז  ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰·e ‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈ ·È¯¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

ÈÚ¯Ú˙ח  Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:ÈBa¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

‡ˆÁÏט  ÈÁ‡ ÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

¯ÔÈÓÁי  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚ·a ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È¯‡ È„È ÔÓ Èz·¯˜z Ïa˜˙e CÈÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ¯˙‡Â ‡i·¯·¯ Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

âì(e).'åâå úBçôMä ïLbzå©¦©§¨©§¨
oiegYWYe`l odicli la` ,zFgtXd ©¦§©£¤¨©§¨£¨©§¥¤Ÿ

opi` EpizFO` Exn`W ,EegYWd¦§©£¤¨§¦¥¥¨
E`xWM d`l ipA la` ,EpFnM zFaEWg£¨£¨§¥¥¨§¤¨

EegYWd [md mB] degYWdW oO`l§¦¨¤¦§©£¨©¥¦§©£
:dFnMf dxez ¨¨



glyieמ zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy
'B‚Â EÈÙ∑ לי חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי אׁשר על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי הּמלא,ּכי ּפני ּכראּית »∆¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּיתירא  ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה סרחני. על לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, .ׁשּל ׂשר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשראיתי
מעּתה' לֹו יכל איני ונּצֹול, הּמלאכים 'ראה ויאמר: לי,∑Èˆ¯zÂ.הימּנּו ׁשּבּמקרא נתּפּיסּת רצֹון ּכל וכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ«ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּבלע"ז. אפיצומנ"ט ּפּיּוס, כב)לׁשֹון לכם",(ויקרא יהיה לרצֹון לא וכן "ּכי ּולרּצֹות, לפּיס ּבאֹות (משלי הּקרּבנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּולרּצֹות י) לפּיס יֹודעים רצֹון", ידעּון צּדיק ."ׂשפתי ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ

(àé)éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìû¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

i"yx£È˙Î¯a∑ ּברכה וכל ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ּפנים, ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ּכגֹון: ּפנים, לראּית מז)ׁשהיא אתּֿפרעה",(לקמן יעקב יח)"ויבר ב וכן (מלכים ּדסנחריב, ּברכה" אּתי (שמואל "עׂשּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ח) שלודא"ר."ל ב ּבלע"ז ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם חמת, מל ּדתֹועי ּולברכֹו" לׁשלֹום לֹו ׁשאל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
שלו"ד  מו"ן ּברכתי, זֹו CÏ.אף ˙‡·‰ ¯L‡∑ליד ׁשּבאה עד להּגיעּה יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת (בראשית לא ְִִַָ¬∆À»»ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשאין ∑ÈpÁ.רבא) 'חננני', לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן ««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
"זבדני" "עׂשני", ּכמֹו: לׁשּמּוׁש, והּׁשליׁשית נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא ÏÎŒÈÏ.חנן LÈ∑ ּדּבר ועׂשו סּפּוקי. ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹ∆ƒ…ְִִִֵֵָָ

צרּכי  מּכדי ויֹותר יֹותר רב", לי "יׁש ּגאוה: .ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ∑ יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: "נסעה" ּכאן, אף סלח. ׁשמע, ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

'ונל מּכאן 'נּסע ליעקב: אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: ׁשל ותרּגּום Ec‚Ï.ּבּתבה. ‰ÎÏ‡Â∑ ּבׁשוה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ¿≈¿»¿∆¿∆ְֶָ
ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי אּתה  ּכאׁשר לאט ללכת מהלכּתי ימי ׁשאארי ,ל אעׂשה זֹו טֹובה ,ל. ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(âé)ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥¸©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò ø÷aäå§©¨−̈¨´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑ לאט לנהלן עלי  מּטלֹות עלֹות, ׁשהן והּבקר לׁשֹון:∑BÏÚ˙.הּצאן עֹולליהן, (איכה מגּדלֹות »»»ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ»ְְְְֵֶַ
ויֹונק",ב) סה)"עֹולל ימים",(ישעיה ו)"עּול א אנפיטי"ׁש(שמואל ּבלע"ז על ֹות", ּפרֹות ‡Á„."ׁשּתי ÌBÈ Ìe˜Ù„e∑ ְְְִֵֵֵַַָָָ¿»∆»
אחד ( יֹום ידּפקּום הּצאן")ואם ּכל "ומתּו ּבמרּוצה ּבּדר ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e.ליּגעם השירים ּדֹופק",(שיר ּדֹודי "קֹול ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»ְִֵ

ּבּדלת  .נֹוקׁש ֵֶֶַ

(ãé)éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À
ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä ìâøì§¤¸¤©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²

:äøéòN éðãà-ìà àáà-øLà£¤¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨
i"yx£È„‡ ‡Œ¯·ÚÈ∑ ּתתרחק אם ואף ּדרּכ ּכפי עבר ,הליכת ימי ּתארי ה"א ∑‡˙Ï‰‰.אל אתנהל, «¬»»¬…ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ∆¿«¬»ְֵֵֶַ

אׁשמעה  ארדה, ּכמֹו: נחת,∑Èh‡Ï.יתרה, לׁשֹון ׁשּלי, ח)לאט לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב לי (שמואל "לאט ְְְְְֵֵֶָָָ¿ƒƒְְְְְִִִֶַַַַַַ
ׁשּלי' נחת 'אתנהל מׁשּמׁשת, ואינּה היסֹוד מן הּלּמ"ד לאּטי, ‰Î‡Ïn‰.לּנער". Ï‚¯Ï∑ הליכת צר לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ¿∆∆«¿»»ְֲִִֶַֹ

להֹולי עלי הּמּטלת הּמלאכה ‰ÌÈ„ÏÈ.רגלי Ï‚¯Ïe∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, ‡Œ¯L‡·‡.לפי „Ú ְְְִֵֶֶַַַַָָָֻ¿∆∆«¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«¬∆»…
‰¯ÈÚN È„‡ŒÏ‡∑ לי לעׂשֹות ּדעּתֹו 'אם אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ׁשּלא ,הּדר לֹו הרחיב ∆¬…ƒ≈ƒ»ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

.הל לא והּוא אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין ׁשּנאמר(ב"ר)רעה, הּמׁשיח, ּבימי ?יל כ"א)ואימתי א "ועלּו(עובדיה : ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּומד  עׂשו". הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר רּבים מֹוׁשיעים - זֹו לפרׁשה יׁש אּגדה, .רׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

‡¯Èיא  CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

CÏ·˜Ï:יב  C‰È‡Â C‰ÈÂ Ïh ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

¯ÔÈÎÈkיג  ‡i˜È È¯‡ Ú„È ÈBa¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜ÈÓ È¯B˙Â ‡ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

‡„a¯יד  ‡‡Â dc·Ú Ì„˜ ÈBa¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈa¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ ÈBa¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`i).ìë éì Lé éëåW ,WExiRlM il WIWw sFxUl dadle W` dYr il Wie ,sqFi clFp xaMW ,LCbp zkll il KixSd §¦¤¦Ÿ¥¤¥¦¨©¨¦¦¨¤¤¤§§¤§¨©¥§¥¦©¨¥§¤¨¨¦§©
:LNWai dxez ¤§



מי glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 955 'nr `"g n"cyz 'zeiecreezd - mgpn zxez' itÎlr)

?`alÎcizrl "ipFc`" eUrl E`xwi rECn©©¦§§§¥¨£¦¤¨¦¨Ÿ

ׂשעירה" אדֹוני אל אבֹוא אׁשר "עד הּפסּוק יד)על מֹוׁשיעים (לג, ועלּו ׁשּנאמר, הּמׁשיח. ּבימי ,יל "ואימתי רׁש"י ּפירׁש , ְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ְְִִֵֶַַָּבהר

יהיה  לא הּמׁשיח ּבימֹות הרי "אדֹוני", ּבׁשם עׂשו ּכאן נקרא מּדּוע ואם־ּכן לעתיד־לבא, רק יקּוים זה ענין הרי לעּין, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹויׁש
ליעקב? "אדֹון" ְֲֵַָָֹעׂשו

ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
מּטה  למּטה נמצא ׁשהּדבר ּככל ואדרּבה, קדּוׁשה. ניצֹוץ ּבהם יׁש ּביֹותר, ּופחּותים ּגׁשמּים ּדברים ּגם ׁשּבעֹולם, ּדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּכל
יֹותר" למּטה יֹורד ּביֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע ּכהּכלל יֹותר. עליֹון מּמקֹום הּוא ׁשּבֹו הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוץ מֹורה זה הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיֹותר,

מקומות) ובכמה א. לז, שלח ג. לד, אמור תורה' 'לקוטי ּגלּוי (ראה ואינֹו הּתחּתֹון ּבּמקֹום ונעלם מּוסּתר הּניצֹוץ הּגלּות, ׁשּבזמן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּלא
ַֹלּכל.

הארץ" מן אעביר הּטּומאה רּוח "ואת ּכאׁשר הּמׁשיח, ּבימֹות  ב)א יג, יתּגּלּו(זכריה אזי וההסּתרים, ההעלמֹות ּכל ויבּוטלּו , ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
הּקדּוׁשה. ניצֹוצֹות ְִַָָּכל

הּוא  ּגבֹוּה - הרׁשע ׁשּבעׂשו ׁשהּניצ ֹוץ נמצא יֹותר, נעלה ׁשּבֹו הּניצֹוץ הרי יֹותר למּטה נמצא ׁשהּדבר ׁשּככל הּנ"ל, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּפי
ְֵּביֹותר.

ּביֹותר. הּוא ׁשּנעלה ׁשּבֹו, הּניצֹוץ ּיתּגּלה ׁשאז מּפני "אדֹוני" לעׂשו יקראּו הּמׁשיח" "ּבימי ּדוקא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָולכן,

(åè)ézà øLà íòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂ∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„È.ׁשאיני ÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַֹ
ּגמּול  ׁשּום .עּתה ְַָ

(æè):äøéòN Bkøãì åNò àeää íBia áLiå©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
i"yx£Bk¯„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ∑(ב"ר)מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע לבּדֹו, עׂשו «»»««≈»¿«¿ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּנאמר  ּדוד, ּבימי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? להם ּפרע והיכן אחד. ל)אחד א נער (שמואל איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הּגמּלים  על רכבּו ."אׁשר ְְֲִֶַַַָ

(æé)äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò úkñª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז וחרף (מגילה קיץ, חדׁש: י"ח ׁשם קיץ ׁשהה – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות .וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa:øé §Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑.מּצלעתֹו ׁשּנתרּפא ּבגּופֹו, לג)ׁשלם ׁשלם (שבת »≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
לבן  ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ׁשּלא ּבתֹורתֹו, ׁשלם ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ÌÎL.ּבממֹונֹו, ¯ÈÚ∑ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹƒ¿∆ְ

וכמֹוהּו א)לעיר, לחם"(רות ּבית ּבֹואנה ‡¯Ì."עד ÔctÓ B‡·a∑ מּבין ּפלֹוני 'יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם ְְִֵֶַָָָָ¿…ƒ««¬»ְְֲִִֵֵֵַָָָָָ
ּבּדר לֹו ׁשּנזּדּוגּו ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם וּיבא ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות .ׁשּני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(èé)Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ãiî¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

nÚ‡טו  ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:ÈBaƒ̄ƒ

ÈÚNÏ¯:טז  dÁ¯‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ·˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

Èa˙‡יז  dÏ ‡·e ˙BkÒÏ ÏË ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח  ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

Ônzיט  Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È·„ ‡„ÈÓ dkLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»



glyieמב zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר 'חּורפן',(מעה, ותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר"טֹובים, "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, ּבכל .)חריפים ְְֲִִִֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr dk zegiy ihewl)

קקקקׂשׂשׂשׂשיטהיטהיטהיטה ּבּבּבּבמאהמאהמאהמאה .... .... ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה חלקתחלקתחלקתחלקת אתאתאתאת יט)ווווּיּיּיּיקןקןקןקן "חמּׁשה (לג, ולא (מעה), קׂשיטה" "מאה הּכתּוב נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
חלקת  את לקנֹות יעקב היה ּצרי מה לׁשם קׁשה: לכאֹורה ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעֹות). עׂשרים יׁש ּבׁשקל (ׁשהרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשקלים"
ארץ  חּבת מּתֹו היתה ׁשהּקנּיה הּכתּוב, מתרץ לכן ּבלבד? קצר לזמן ּבׁשכם והתעּכב אביו, לבית ּבדרּכֹו היה והרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהּׂשדה,

מטּבעֹות ּבמאה עליה וׁשּלם ׂשדה חלקת ּבּה קנה אליה ּכניסתֹו עם מּיד – ּכתכׁשיטים.חחחחׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבבֹוֹוֹוֹות ת ת ת הּקדׁש הּמׁשּמׁשֹות , ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל", "אלהי קרּוי ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשהּוא  מי ּכלֹומר: הּׁשם, ּבקריאת נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס ׁשם על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעּמֹו
ׁשּׁשמי  לי לאלהים הּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, הּוא ּבמׁשה אל, מצינּו וכן יז)יׂשראל. ה'(שמות ׁשמֹו "וּיקרא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

'ה' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם על אּלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹנּסי",
'אל' ליעקב קראֹו ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. יח)הּוא יפצץ (מגילה "ּוכפּטיׁש ּתֹורה ודברי , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּבאתי  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני  טעמים, לכּמה מתחּלקים .סלע", ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ß elqk c"i iying mei ß

ãì(à)á÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈§©«£®Ÿ
:õøàä úBðáa úBàøì¦§−¦§¬¨¨«¤

i"yx£‰‡ÏŒ˙a∑,היתה יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", נקראת: יציאתּה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת (ב"ר)ולא «≈»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ל)ׁשּנאמר: לקראתֹו".(לעיל לאה ּכבּתּה("וּתצא ּכאּמּה, הּמׁשל: מׁשלּו .)ועליה ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dl zegiy ihewl)

לקראתלקראתלקראתלקראתֹוֹוֹוֹו לאהלאהלאהלאה ווווּתּתּתּתצאצאצאצא א)ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמראמראמראמר לד, ׁשבטים"(רׁש"י להרּבֹות ּומחּזרת מתאּוה "ׁשהיתה חּיּובי, ּדבר היתה לאה ׁשל זֹו יציאה ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשם) ירׁשה (רׁש"י זֹו ּותכּונה למּוטב. והחזרתן הארץ ּבנֹות קרּוב חּיּובית: מּטרה לׁשם היתה ּדינה יציאת ׁשאף לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

יעקב ׁשהרי מּיעקב, ולא להחזירֹולאלאלאלאמּלאה יכֹולה ׁשהיתה אף מעׂשו, אֹותּה מנע ׁשּלכן ּכאּלּו, ּבפעּלֹות ׁשּתעסק רצה ְֲֲֲִִֵֵֶַַָֹֹֹֹֹ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
כג)למּוטב לב, לעיל יעקב,(רׁש"י ּבני ּבבית ׁשפחֹות ונעׂשּו ׁשכם ּבנֹות את ׁשבּו יעקב ּבני ּדבר: ׁשל ּבסֹופֹו התּבּצעה זֹו ּומּטרה . ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

למּוטב. חזרּו ְְְֵָָָואכן

(á)Nð éeçä øBîç-ïa íëL dúà àøiåõøàä àé ©©̧§Ÿ¹̈§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤
:äpòéå dúà ákLiå dúà çwiå©¦©¬Ÿ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

i"yx£d˙‡ ·kLiÂ∑ּכדרּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא .(יומא «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

(â)äøòpä-úà áäàiå á÷òé-úa äðéãa BLôð ÷aãzå©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
:äøòpä áì-ìò øaãéå©§©¥−©¥¬©©«£¨«

i"yx£‰¯Úp‰ ·ÏŒÏÚ∑ אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ּבחלקת אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ׂשדֹותיה' וכל העיר ותּקנה אּׂשיא. ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

(ã)éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL øîàiå©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²
:äMàì úàfä äcìiä-úà¤©©§¨¬©−Ÿ§¦¨«

‡Ïכ  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

ÚÈÏ˜·א  ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰Èc ˙˜Ùe¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú¯‡ ˙·a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

¯a‡ב  ‰‡ÂÈÁ ¯BÓÁ ¯a ÌÎL d˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈÚÂ d˙È ·ÈÎLe d˙È ¯·„e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈÁ¯eג  ·˜ÚÈ ˙a ‰È„a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

ÈÏד  ·Ò ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ¯BÓÁÏ ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿
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(ä)eéä åéðáe Bzá äðéc-úà ànè ék òîL á÷òéå§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
:íàa-ãò á÷òé Løçäå äãOa eäð÷î-úà¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«

(å):Bzà øaãì á÷òé-ìà íëL-éáà øBîç àöiå©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«
(æ)eávòúiå íòîLk äãOä-ïî eàa á÷òé éðáe§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ

ìûøNéá äNò äìáð ék ãàî íäì øçiå íéLðàä̈«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À
ì:äNòé àì ïëå á÷òé-úa-úà ákL ¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«

i"yx£‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ ׁשהא הּבתּולֹות, את עלֿידילעּנֹות העריֹות מן עצמן ּגדרּו .(ב"ר)הּמּבּול ּמֹות ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ç)BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

i"yx£‰˜LÁ∑:חפצה »¿»ְָָ

(è)eðéúða-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−
:íëì eç÷z¦§¬¨¤«

(é)äeøçñe eáL íëéðôì äéäz õøàäå eáLz eðzàå§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
:da eæçàäå§¥¨«£−¨«

(àé)ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéòa§¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«

(áé)øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî éìò eaøä©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬
äøòpä-úà éì-eðúe éìà eøîàz:äMàì «Ÿ§−¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

i"yx£¯‰Ó∑רבה)ּכתּבה .(בראשית …«ְָֻ

(âé)åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²
:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå äîøîa§¦§−̈©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה.‡nË ¯L‡∑ אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר .(ב"ר)הּכתּוב ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(ãé)äfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½
ätøç-ék äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà úúì̈¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬

:eðì àåä¦−¨«
i"yx£‡Â‰ ‰t¯Á∑.'ערל 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּדּוף  מקֹום, ּבכל ."חרּפה", ְְִֶָָָ

·¯dzה  ‰Èc ˙È ·È‡Ò È¯‡ ÚÓL ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
·˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ ÌÚ BÂ‰ È‰B·e¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

ÚÈ˜·ו  ˙ÂÏ ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ ˜Ùe¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓLז  „k ‡Ï˜Á ÔÓ elÚ ·˜ÚÈ È·e¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È¯‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï ÛÈ˜˙e ‡i¯·b eÒÈÒ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
·˜ÚÈ ˙a ÌÚ ·kLÓÏ Ï‡¯NÈa „·Ú ‡Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„·Ú˙‡Ï ¯LÎ ‡Ï ÔÎÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

È¯aח  ÌÎL ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ¯BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez‡Ï¿ƒ¿

ÈÂ˙ט  ‡Ï Ôezz ÔBÎÈ˙a ‡a ÔezÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡˙a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי  ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da eÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא  ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב  ÔzÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez‡Ï¿ƒ¿

BÓÁ¯יג  ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

Ób˙t‡יד  „aÚÓÏ Ïek ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ãìf)(ì ìàøNéa äNò äìáð ék.ákLoMWÎlM ,hFicd zA mr ENit`awri zA mr:aEWg mc` `EdWg dxez ¦§¨¨¨¨§¦§¨¥¦§©£¦¦©¤§¨¤¥¦©©£Ÿ¤¨¨¨
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(åè)ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà©§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ
:øëæ-ìk íëì̈¤−¨¨¨«

i"yx£ÌÎÏ ˙B‡∑:לׁשֹון לכם, יב)נתרּצה ב הּכהנים"(מלכים אינֹו∑ÏBn‰Ï.)ּביהֹוידע ("וּיאֹותּו נּמֹול, להיֹות ≈»∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒְִִֵ
לׁשֹון  אּלא לפעל, .להּפעל לׁשֹון ְְְְִִֵֶָָֹ

(æè)eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà epúðå§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®
:ãçà íòì eðééäå íëzà eðáLéå§¨©´§¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«

i"yx£ep˙Â∑'ונתננּו' נּוני"ן: ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ׁשנּיה eÏŒÁw.נּו"ן ÌÎÈ˙aŒ˙‡Â∑ ¿»«ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ¿∆¿…≈∆ƒ«»
ליּקח  יעקב ּבבני החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, יעקב ּבני ּובתׁשּובת ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי מֹוצא ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹאּתה
ּדעּתנּו, לפי ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, לפי להם, יּתנּו ּובנֹותיהם להם, ׁשּיבחרּו את ׁשכם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבנֹות

ּב ּוׁשכם חמֹור ּוכׁשּדּברּו נחּפץ. אׁשר ּככל לנּו", נּקח ּבנֹותיכם "את "ואת הּדברים: הפכּו עירם יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להּמֹול  ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", נּתן ּבנֹותינּו ואת לנׁשים, לנּו נּקח .ּבנֹותם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(æé)eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
:eðëìäå§¨¨«§

(çé)íëL éðéòáe øBîç éðéòa íäéøáã eáèéiå©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬
:øBîç-ïa¤£«

(èé)-úáa õôç ék øácä úBNòì øòpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©
:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå á÷òé©«£®Ÿ§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«

(ë)eøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²
:øîàì íøéò éLðà-ìà¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ

(àë)õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®
:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

i"yx£ÌÈÓÏL∑ ׁשלם ּובלב ¯ÌÈ„ÈŒ˙·Á.ּבׁשלֹום ‰p‰ ı¯‡‰Â∑ אל ּכלֹומר: ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈«¬«»«ƒְְְְִֶַַַָָָָָָ
קֹונים  לּה ואין לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא ּכלּום, .ּתפסידּו ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

(áë)ì íéLðàä eðì eúàé úàæa-Càeðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈
näa ãçà íòì úBéäìíä øLàk øëæ-ìk eðì ìB ¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬

:íéìnð¦Ÿ¦«
i"yx£ÏBn‰a∑ נּמֹול .ּבהיֹות ¿ƒְִִ

(âë)Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ
:eðzà eáLéå íäì äúBàð¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«

˙Âk‡טו  ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

q·טז  ÔBÎÈ˙a ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡˙a ˙È ÔzÂ¿ƒ≈»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
:„Á ‡nÚÏ È‰Â ÔBÎnÚ ·ezÂ ‡Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»»

È˙יז  ¯a„e ¯Ê‚ÓÏ ‡pÓ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿«≈»
:ÏÈÊÂ ‡z¯a¿«»»¿≈≈

ÈÈÚ·eיח  ¯BÓÁ ÈÈÚa ÔB‰ÈÓb˙Ù e¯ÙLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈¬¿≈≈
:¯BÓÁ ¯a ÌÎL¿∆«¬

‡¯Èיט  ‡Ó‚˙t „aÚÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ¯ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«ƒ¿»»¬≈
˙Èa ÏkÓ ¯ÈwÈ ‡e‰Â ·˜ÚÈ ˙·a ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ¿««¬…¿«ƒƒ…≈

:È‰e·‡¬ƒ

˜¯ÔB‰zכ  Ú¯˙Ï d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ ÈL‡ ÌÚ eÏÈlÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

Ôe·È˙ÈÂכא  ‡nÚ Ôe‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú¯‡Â ‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡Ï ·q ÔB‰È˙a ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

:ÔB‰Ï Ôz ‡˙a ˙ÈÂ ÔÈLÏƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

zÓÏ·כב  ‡È¯·e‚ ‡Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ïk ‡Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

‰Ï‡כג  ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰È˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙ Ì¯a Ôe‡ ‡ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»



מה glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡ C‡∑אּתנּו יׁשבּו ועלֿידיֿכן זה, .לדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøéò¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´
Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òé-éðá-éðL§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½

:øëæ-ìk eâøäiå çèa øéòä-ìò eàáiå©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ·ŒÈL∑ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן נהגּו ואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ׁשּלא ּבניו ּבניו, ¿≈¿≈«¬…ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

הימּנּו עצה „È‰.(ב"ר)נטלּו ÈÁ‡∑,עליה עצמן ׁשּמסרּו אחיה לפי ּומדרׁש∑ÁËa.נקראּו ּכֹואבים. ׁשהיּו ְֵֵֶָָ¬≈ƒ»ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ∆«ְֲִִֶַָ
ׁשל ּכחֹו על היּו ּבטּוחים .(ב"ר)זקן אּגדה: ְִֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'r a"g 'ycew zexb`' itÎlr)

`weC oFrnXn - devn xA©¦§¨¦¦§©§¨

חרּבֹו" איׁש ּדינה אחי ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני "וּיקחּו ּכתּוב כה)ּבפרׁשתנּו .(לד, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּבפחֹות  איׁש קרּוי ׁשּיהיה הּתֹורה ּבכל מצינּו "ׁשּלא הּמצֹות, ּבקּיּום י"ג ּבן ׁשל החּיּוב - ּבר־ מצוה ּדין ילפינן ׁשּמּכאן  ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוידּוע
ׁשמעֹון  ּוגמירי: - חרּבֹו' איׁש ולוי ׁשמעֹון יעקב ּבני ׁשני 'וּיקחּו ּכדכתיב איׁש, הּכתּוב ׁשּקראֹו מצינּו י"ג ּבבן אבל י"ג, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּבן

הוּו" ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ב)ולוי כט, נזיר .(רש"י ְְְְִִֵֵַַָָָָ
ּדוקא  ּבר־מצוה ּדין ׁשּנלמד ּככה ה' עׂשה לּמה דידן, ּבנידֹון לדקּדק יׁש - הּתֹורה עניני ּבכל הּדּיּוק ּגֹודל הּידּוע ּפי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָועל

י־ה. לׁשבטי הראׁשֹון יׂשראל", "ּבכֹור ׁשהּוא מראּובן זה ּדין ׁשּנלמד מכּון יֹותר היה ולכאֹורה (ולוי), ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשמעֹון
חסידּות ּבספרי מבֹואר ּדהּנה ּבזה, לֹומר ועוד)ויׁש ויחי, פרשת ריש אור' 'תורה לבין (ראה 'ראּובן' ּבין רּוחנית ּבעבֹודה ההבּדל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מּובן: ּביניהם וההבּדל ּבאלקּות. הּׁשמיעה ׁשם על נקרא ׁשמעֹון ואילּו ּבאלקּות, הראּיה ׁשם על נקרא ׁשראּובן ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ'ׁשמעֹון',
ׁשמיעה  מה־ּׁשאין־ּכן  ּגׁשמּיים, ּדברים ׁשרֹואים ּכמֹו ּבמּוחׁש אלקּות ראית ּביֹותר, ונעלית ּגבֹוהה מדריגה היא ּבאלקּות ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹראּיה
"אינּה ּוכמאמר רחֹוק, ּכדבר ּכ על ׁשֹומע רק הּוא אּלא קרֹוב, ּכדבר האלקּות את מּמׁש לראֹות ּבכחֹו ׁשאין ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹּבאלקּות,

לראּיה". ׁשמיעה ְְִִִָָָּדֹומה
הּקדּוׁשה  נפׁש ּכניסת ועיקר ל"ּגמר הּגיע עכׁשו ׁשרק והינּו ׁשנה, י"ג ּבן עּתה זה ׁשּנעׂשה קטן ּבנער מדּברים ּכׁשאנּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהּנה

ס"ב)ּבאדם" ס"ד מהדו"ב הזקן רבינו ׁש(שו"ע מּובן עבֹודתֹו- אּלא ּבאלקּות, ּדראּיה הּנעלית לּמדריגה מּיד להּגיע ּבכֹוחֹו אין ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
וק"ל. ּדוקא. הּׁשמיעה ׁשם על ׁשּנקרא מּׁשמעֹון, הּוא זה ּדין מקֹור ולכן ּבלבד, והּׂשגה ּדׁשמיעה ּבאֹופן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 289 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zrCdn dlrnlC ot`A zFvOd mEIw¦©¦§§Ÿ¤¦§©§¨¥©©©

חרחרחרחרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש .... .... ולויולויולויולוי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשניניניני־־־־בניבניבניבני־־־־יעקביעקביעקביעקב כה)ווווּיּיּיּיקחקחקחקחּוּוּוּו (לד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
היּו ׁשנה י"ג פ)ּבני פרשה רבה (בראשית ְֵָָָ

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּגדלּות, לׁשֹון ׁשהּוא "איׁש" ּבׁשם ׁשנה י"ג ּבני ּכׁשהיּו ולוי ׁשמעֹון ׁשּנקראּו יד)מּזה ב, לאיׁש",(שמות ׂשמ "מי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבמצֹות ּומחּיב ּותכּונֹותיו ּבׂשכלֹו ל"ּגדֹול" האדם נחׁשב עׂשרה ׁשלׁש ּדבגיל למצֹות". עׂשרה ׁשלׁש ׁש"ּבן רש"י למדּו (עיין ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

ועוד) כא. משנה ה פרק אבות מברטנורא, עובדיה ורבי רש"י יוסי. ורבי המתחיל' ב'דבור כט, .נזיר
והינּו ּבמצֹות, מתחּיבים ׁשנה י"ג ׁשּבגיל זה מּפסּוק למדּו אחד ּדמּצד ּדסתרי, ּתרּתי ּכעין זה הרי ּדלכאֹורה לתמּה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹויׁש

È˜Ùכד  Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה  eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯˙ e·ÈÒe ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk)íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦©©§¦¦¦§¨
.íéáàkipA zFOxl E`x dn ,DniY Ÿ£¦¥©¨¨§©§¥

KMÎxg`e lFOdl mdl xn`l xird̈¦¥Ÿ¨¤§¦§©©¨
iM ,zE`Ox EUr `NW xnFl Wi .mEbxd£¨¥©¤Ÿ¨©¨¦
Eide oixrhvn Eid iWilXd mFIA©©§¦¦¨¦§©£¦§¨

.mEbxd KklE dliOd lr oihxgzn¦§©§¦©©¦¨§¨£¨
,iWilXd mFi cr EpiYnd dOl Dnize§¥©¨¨©§¦©©§¦¦
mFIA xzFi mia`FM EidW xnFl oi`C§¥©¤¨£¦¥©
`N` .ipXde oFW`xd mFIAn iWilXd©§¦¦¦©¨¦§©¥¦¤¨
`l mkW iWp` lM iM mrHd d`xp¦§¤©©©¦¨©§¥§¤Ÿ

`le cg` mFiA mNkl lFOdl Elkï§§¦§ª¨§¤¨§Ÿ
mNM Eid iWilXd mFIaE ,mipWA¦§©¦©©§¦¦¨ª¨
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glyieמו zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy
על־ּפי  ּפעלּו ׁשּלא מֹורה זכר" ּכל וּיהרגּו חרּבֹו.. איׁש ׁש"וּיקחּו זה ׁשני, ּומּצד ּובר־חּיּובא. לבר־ּדעת האדם נחׁשב זה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבגיל

זה? למעׂשה ּגרם ׁשכם ּׁשעׂשה מה על ּכעסם ּגדל ורק ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּדעת,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת יסֹודית הֹוראה רמזּו ּדבזה לֹומר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָויׁש

ּכחֹו" ּכפי ענינם סֹוף ולידע הּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ׁש"ראּוי מעילה)אף הלכות סוף הרמב"ם הינּו(לשון , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּׂשכל, ּגדלּות על הּמֹורה "איׁש" מּלׁשֹון הּמצֹות חּיּוב זמן למדּו ולכן הּתֹורה, מצֹות את וׂשכלֹו ּבמֹוחֹו להבין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּצרי
מׁשּפטי  את מבין אינֹו אם ּדאף ׁשמים. מלכּות על קּבלת אּלא הּׂשכל, הבנת אינֹו ה' עבֹודת וׁשרׁש יסֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹמּכל־מקֹום

מּפני  לקּימם עליו ולוי הּתֹורה, ׁשמעֹון ּדכׁשהּגיעּו חרּבֹו", איׁש מ"וּיקחּו הּמצֹות חּיּוב זמן ׁשּלמדּו וזהּו .יתּבר הּבֹורא צּוּוי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מהּדעת. ׁשּלמעלה נפׁש מסירּות ׁשל ּבאפן ה' ּבעבֹודת מּיד התחילּו מצֹות, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹלחּיּוב

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - dkex`a my oiieri ,`k zxaeg 'zeniyx' itÎlr)

Eed dpW b"i ipA `YrW `iddA§©¦©§¨§¥¨¨¨

חרחרחרחרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו איאיאיאיׁשׁשׁשׁש .... .... ולויולויולויולוי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשניניניני־־־־בניבניבניבני־־־־יעקביעקביעקביעקב כה)ווווּיּיּיּיקחקחקחקחּוּוּוּו (לד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹ
ויחׁשב יצא לחׁשב והרֹוצה הוּו, ׁשנה י"ג ּבני ׁשעּתא ּבההיא ולוי ׁשמעֹון ב)ּגמירי, כט, נזיר יוסי, ורבי המתחיל' 'דבור .(רש"י ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ליֹום: מּיֹום מדּיק ּדהּוא ׁשנה, י"ג ּבן זמן ּבאֹותֹו היה ׁשּלוי החׁשּבֹון לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׁש
יֹום. וכ' חדׁשים וׁשּׁשה ׁשנים י"ד עברּו חרּבֹו" איׁש ּד"וּיקחּו המארע עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה

י"ג  הרי ללבן. ׁשנים ׁשׁש ועֹוד ּברחל, ׁשנים ׁשבע עבד ואחר־ּכ רחל, את ונׂשא ימים ז' חּכה לאה, את ׁשּנׂשא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּדלאחר
ימים. וז' ְִִָָׁשנים

ימים ז' מּלבן ּברח כג)אחר־ּכ לא, ויצא רש"י יּבק(ראה ּבמעבר אחד לילה לן כב־כג), לב, פרשתנו וׁשהה (ראה לסּכֹות ונסע , ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
חדׁשים י"ח יז)ׁשם לג, פרשתנו רש"י יֹום.(ראה וט"ו חדׁשים ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי , ְֲֳֳִִִֵָָָָָ

ׁשּבת־קדׁש ּבערב לׁשכם יח)הּגיע שם, פרשתנו רש"י ּגם (ראה לעיר מחּוץ נֹותר יצאה ואם־ּכן הראׁשֹון ּבּיֹום הּׁשּבת, ּביֹום ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
יֹום. וכ' חדׁשים ו' ׁשנים, י"ד לנּו הרי חרּבֹו, אי ׁש ולוי ׁשמעֹון  לקחּו ּכֹואבים" ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּו"בּיֹום ׁשכם, ּולקחּה ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדינה
ראׁשֹונה  מּביאה נֹולד ראּובן א. ּדהרי: יֹום. וכ' חדׁשים ו' אחת, ׁשנה עברּו לוי ׁשּנֹולד עד לאה את יעקב מּׁשּלקח ְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה

שלו") ראשונה טפה "היא ג מט, ויחי רש"י אליעזר(עיין ּדרּבי ּבפרקי איתא ב. ל"ו). ואמרּו(פרק ּבניה", את לאה ילדה חדׁשים "מז' ְְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ז"ל א)חכמינּו יא, השנה ימים(ראש ּוב' חדׁשים ו' והינּו למקּוטעין", יֹולדת לׁשבעה המתחיל'"יֹולדת 'דבור בתוספות שם (עיין ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

פסח") של אחרון ביום דילדה ואפשר דחג, ה' בליל נמי "טבלה .אלא
ׁשבּועים  הֹוסף ימים. ּוו' חדׁשים י"ח לנּו הרי ּכּנ"ל. אחד, לכל ימים ּוב' חדׁשים ו' היה ולוי, ׁשמעֹון ראּובן עּבּור ּדזמן ְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָונמצא

לוי. נֹולד ואז יֹום, וכ' חדׁשים ו' אחת ׁשנה לנּו הרי וׁשמעֹון, ּדראּובן לידה ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻלטמאת
ליֹום. ּומּיֹום ּבדּיּוק, ׁשנה י"ג ללוי נתמּלאּו ּכֹואבים", ּבהיֹותם הּׁשליׁשי ּד"בּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָָָונמצא

(åë)eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

(æë)øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò eàa á÷òé éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬
:íúBçà eànè¦§−£¨«

i"yx£ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑'קטילּיא 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן החללים, .לפּׁשט ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(çë)úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯
:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéòa-øLà£¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

(èë)eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−
:úéaa øLà-ìk úàå efáiå©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦

i"yx£ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממֹונם, הּזה",(דברים החיל את לי כד)"עׂשה חיל",(במדבר עׂשה מט)"ויׂשראל "ועזבּו(תהלים ≈»ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
חילם" טעמֹולׁשֹו∑e·L.לאחרים ,לפיכ ׁשביה. .מּלרע ן ֲִֵֵַָ»ְְְְְִִִַָָָ

Ìb˙ÙÏכו  eÏË˜ d¯a ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ùe ÌÎL ˙ÈaÓ ‰Èc ˙È e¯·„e ·¯Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊ·eכז  ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

ÈÂ˙כח  ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

ÈÂ˙כט  ÔB‰ÏÙË Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿»»«¿¿¿»
:‡˙È·· Èc Ïk ˙ÈÂ BÊ·e B·L ÔB‰ÈL¿≈¿¿¿»»ƒ¿≈»



מז glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(ì)éúà ízøëò éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
éúî éðàå éføtáe éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´
:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìò eôñàðå øtñî¦§½̈§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«

i"yx£Ìz¯ÎÚ∑אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ואּגדה: עכׁשו. צלּולה ּדעּתי אין עכּורים, מים לׁשֹון ¬«¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכנענים (תנחומא) ּביד היתה מסרת ּתפרה . אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד את ׁשּיּפלּו ונחלּת ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשֹותקין  היּו ,לפיכ tÒÓ¯.הארץ'. È˙Ó∑ מּועטים .אנׁשים ְְִִֶָָָָ¿≈ƒ¿»ֲִִָָ

(àì):eðúBçà-úà äNòé äðBæëä eøîàiå©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
i"yx£‰BÊk‰∑ הפקר.e˙BÁ‡Œ˙‡∑ ׁשהּוא מּלת על הּתרּגּום הביא (אחתנאית מּדכתיבּבלׁשֹון הּפסּוקמּתֹונראה אחֹותינּו אחֹותינּוּכאן רּבים «¿»ְֵֶ∆¬≈ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(מלא  אחֹותינּוּגּבי ּכן ׁשאין מה יּו"ד)חסר ּכתיב ׁשּלנּוהּספרים ּובכל ּביּו"ד רבבההיי אּתרבקה יׂשראל נׁשי ּכל על וקאי רּביםלׁשֹון הּוא ׁשּכאןמפרׁשולכן יּו"דחסר ׁשם לאלפי ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

.)ודו"ק יחידלׁשֹון ׁשהּוא להֹורֹותלהּלן ּכמֹוּכאן אחתנא ית ׁשמּתרּגם הּתרּגּום י רׁש"מביאולכן יעׂשה הכזֹונהאחֹותיהם  ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

äì(à)ìû-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåE §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½

éçà åNò éðtî Eçøáa:E §¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«
i"yx£‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)נענׁשּת ,ּבּדר ׁשאחרּת לפי :מּבּת זאת ל .ּובא ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

(á)eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹
eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû-úà¤¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−

:íëéúìîN¦§«Ÿ¥¤«
i"yx£¯Îp‰∑ ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים ∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ֵֶָ

ּכֹוכבים  עבֹודת ׁשל ּכסּות .ּבידכם ְְְֲִֶֶֶַָ

(â)ìûì çaæî íM-äNòàå ìû-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º
øLà Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúà äðòä̈«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬

:ézëìä̈¨«§¦
(ã)íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷òé-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈

á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ
:íëL-íò øLà äìàä úçz©¬©¨«¥−̈£¤¬¦§¤«

i"yx£‰Ï‡‰∑ אילן ׁשכם:∑ÌÎLŒÌÚ.סרק מין אצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

È˙Èל  Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡ÚÎa ‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡Èa e··c ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈÓc ÌÚ ‡‡Â ‰‡f¯t·e«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L‡Â ‡‡ ÈˆzL‡Â ÈepÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא  „·Ú˙È ‡¯a ˙˜ÙÎ‰ e¯Ó‡Â נ"י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Â·א  Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

dnÚב  Èc ÏÎÏe d˙Èa L‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈÈ· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

Áa„Ó‡ג  Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï ˜qÂ ÌB˜Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡a ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ e·‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
¯nËÂ ÔB‰È„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

äì(c).'åâå íúBà ïBîèiåoiNEg zkQn WixA opixn`C Epiide .dpFi zEnC dxfÎdcFar Ff ,Wxcn(.e)mdl E`vn dpFi zEnC ©¦§¨¦§¨£¨¨¨§¨§©§§¨§¦©§¥©¤¤¦§¨¨§¨¤
DzF` oicaFr Eide miGixB xd W`xA(b `t x"a d`x):d dxez §Ÿ©§¦¦§¨§¦¨



glyieמח zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i iying meil inei xeriy

(ä)éäéå eòqiå|øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñ§¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ ּפחד. ƒ«ַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fkw 'nr ,`ipzl zexrde mixeviw)

סּפר: הּצמח־צדק אדמֹו"ר ְִֵֶֶֶַַַכ"ק
ּבליאֹוזנה. ּדבֹורה־לאה) (מרת הּצדקנית הרּבנית אּמי צּיּון על הייתי ּבּפטרּבּורג, הרּבנים לאספת ּכׁשּנקראתי תר"ג, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבׁשנת
רחמים  ּולעֹורר הּבעל־ׁשם־טֹוב ּבהיכל ּגם להיֹות זכתה והחסידּות, החסידים לטֹובת מסירּות־נפׁשּה ׁשּבגלל לי, סּפרה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָהיא

החסידּות. לתֹורת הּמתנּגדים ּכנגד לעמֹוד ׁשאּוכל ּבעבּורי, סגּולה לּה ׁשּיּתן מהּבעל־ׁשם־טֹוב ּבּקׁשה היא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָעבּורי.
הּבעל־ׁשם־טֹוב: לּה ֵַַַַָָאמר

"ויהי ּכתיב ּבאֹותּיֹותיהם. ּבעל־ּפה ּובּתניא ּבתהּלים ּתֹורה, חּומׁשי ּבחמּׁשה ּבקי חּתת"חחחחּתּתּתּתתתתתּבנ" – וגֹו'" אלֹוקים ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
וההסּתרים...ּתּתּתּתניאניאניאניא,ּתּתּתּתההההּלּלּלּלים ים ים ים ,חחחחּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשראׁשי־ּתיבֹות ההעלמֹות ּכל את ׁשֹובר ּבאֹותּיֹותיהם והּבקי – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(å)ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®
:Bnò-øLà íòä-ìëå àeä−§¨¨¨¬£¤¦«

(æ)ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð íL̈À¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑,ּבביתֿאל הּמׁשּמׁשת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ּבי"ת חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ּגּלּוי ≈≈≈ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכמֹו: ט)ּבראׁשּה, ב מכיר.(שמואל ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", מכיר ּבית כד)"הּנהֿהּוא ּבבית (לעיל ּכמֹו ,"אבי "ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ

אבי.ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡ eÏ‚∑:ּכמֹו רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה לט)ּבמקֹומֹות "אדני (לקמן ִָƒ¿≈»»¡…ƒְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָֹ
כב)יֹוסף", ּבלׁשֹון (שמות נזּכר ּומרּות ׁשֹופט לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ולא עּמֹו", ּבעליו "אם ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

רּבים  ּבלׁשֹון ּתמצא לא הּׁשמֹות ׁשאר מּכל אחד אבל .רּבים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(ç)úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz ìû-úéáì§¥«¥−©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑ ליעקב רבקה ׁשאמרה לפי אּלא יעקב? ּבבית ּדבֹורה ענין ּולקחּתימה "וׁשלחּתי : «»»¿…»ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה ׁשלחה למדּתיה מּׁשם", הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר .ּומתה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

Ï‡Œ˙È·Ï ˙ÁzÓ∑ ההר ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת ‰‡ÔBl.העיר ˙Áz∑ מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפּולי ƒ««¿≈≈ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ««»«ְְִִֵֵֶָָָ
ׁשם  נתּבּׂשר ואּגדה: "אּלֹון". לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל ׁשל ּומיׁשֹור מּלמּטה, והּקבּורה ההר, ּבׁשּפּוע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָמלמעלה

ׁשּמתה  אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, אבל..(ב"ר)ּבאבל יוני ּבלׁשֹון ק"ט)ואּלֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ספרים (ּולפיכ,(צ"ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁש ּולפי עׂשו,)אחרים: מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס הּברּיֹות יקּללּו ׁשּלא מֹותּה, יֹום את ּפרסמּההעלימּו לא הּכתּוב .אף ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(è)íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®
:Búà Cøáéå©§−̈¤Ÿ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑ אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

Ècה  ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏËe¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ Èa ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

Èa˙ז  Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

Â‡˙˜·¯˙ח  ‰˜·¯„ ‡z˜Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

ÔctÓט  È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(g).äøBác úîzåd`iaPd dxFac iAB aEzMX dn iM ,Wxcn(d c mihtey)Edf ,dxFaC xnY zgY zaWFi `idezEkA oFN` ©¨¨§¨¦§¨¦©¤¨©¥§¨©§¦¨§¦¤¤©©Ÿ¤§¨¤©¨
:`kdC dxFaCh dxez §¨§¨¨
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(é)é EîL íéýìû Bì-øîàiåEîL àøwé-àì á÷ò ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸
àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬

:ìàøNé BîL-úà¤§−¦§¨¥«
i"yx£·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï∑ ונגיד ׂשר לׁשֹון אּלא ועקבה, ּבמארב הּבא אדם .לׁשֹון …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

(àé)éBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb ìä÷e:eàöé E §©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

i"yx£ÈcL Ï‡ È‡∑ ּכדאי ׁשּלי ׁשאני ׁשהּברכֹות ,לבר.‰·¯e ‰¯t∑,ּבנימין נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ¬ƒ≈««ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ¿≈¿≈ְֲִִִֵֶַַַָֹ
מּמּנּו נתעּברה ׁשּכבר והם (ב"ר)∑ÌÈBb.ּבנימין ∑ÈBb.ואףֿעלּֿפי מּיֹוסף לצאת ׁשעתידים ואפרים, מנּׁשה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

הּׁשבטים  נֹולד.(ב"ר)∑ÌÈÎÏÓe.ּבמנין לא ׁשעדין ּבנימין מּׁשבט ׁשהיּו ּבׁשת, ואיׁש אבנר (ׁשאּול דרׁשֹו זה ּופסּוק ְְְִִַַָ¿»ƒְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּדכתיב: ּבנימין, וקרבּו ּדרׁשּוהּו הּׁשבטים ואף ּבׁשת איׁש כא)ּכׁשהמלי הּׁשבטים,(שופטים מן עֹולה היה אלמלא ואמרּו: וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו "איׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

יצאּו" מחלצי "ּומלכים ליעקב: אֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ÌÈBb.)לא Ï‰˜e ÈBb∑ ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ליעׂשֹות ּבניו עתידים ׁשּגֹוים ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ¿«ƒְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכגֹוים  הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת להקריב ּבניו ׁשעתידים אחר: ּדבר ׁשבעים. הּסנהדרין ּכל וכן אּמֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשבעים

אלּיהּו ּבימי ּכֹוכבים, ישן)עֹובדי .(ברש"י ְִִִֵֵֵָָ

ß elqk e"h iyiy mei ß

(áé)Eì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
éøçà Eòøæìe äpðzà:õøàä-úà ïzà E ¤§¤®̈§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

(âé):Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìòî ìòiå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
i"yx£¯acŒ¯L‡ ÌB˜naBz‡∑ יֹודע ּמלּמדנּואיני .מה «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

(ãé)úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî á÷òé áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤
:ïîL äéìò ÷öiå Cñð äéìò Cqiå ïáà̈®¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

(åè)Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷òé àø÷iå©¦§¸̈©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬
:ìà-úéa íéýìû íL̈²¡Ÿ¦−¥«¥«

(æè)àBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´
:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå äúøôà¤§¨®¨©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙¯·k∑,ּככברה ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. מהל רּבּוי, ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש מנחם ƒ¿«»»∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
מצּוי,(ב"ר) מצינּו:ׁשהּניר ּבנעמן ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא. לא עדין והּׁשרב עבר (מלכים הּסתו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ה) ׁשאּתה ב ּכמֹו יֹותר, אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא אני, ואֹומר ארץ". ּכברת מאּתֹו וּיל"ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל ּכ ׂשדה', 'חלקת ּכרם', 'צמד מיל'(אֹומר: מהל' ּכמֹו: ארץ )קרקע .ּכברת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

(æé)úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ
:ïa Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה  ְֵָ

CÓLי  È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ ·˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

ÌÚיא  È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙LÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÏיב  ˜ÁˆÈÏe Ì‰¯·‡Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯˙a CÈ·ÏÂ dz‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Ècיג  ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BlÚÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד  Èc ‡¯˙‡a ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
˜È¯‡Â ÔÈÎeq dÏÚ CÈq‡Â ‡·‡ ˙Ó˜ dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו  Èc ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

‡¯Ú‡טז  ˙·e¯k „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏËe¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈÂ ˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

dÏיז  ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»



glyieנ zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£ÈB‡ŒÔa∑ צערי ּכׁשאדם ∑ÔÈÓÈa.ּבן ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּנגּבה" ונסֹוע הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו נהרים, מארם לׁשֹון ∑ÔÈÓÈa.ּבא ימין, (תהלים ּבן ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָƒ¿»ƒְִֶָ

מלאפט) הּוא לפיכ ּבראתם", אּתה וימין ּכמֹו:("צפֹון ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד ימים, ּבן ּבנימין, אחר: יב)ּדבר "לקץ (דניאל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

.)הּימין" ִַָ

(èé)úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬
:íçì̈«¤

(ë)úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤
:íBiä-ãò ìçø-úøá÷§ª«©¨¥−©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤
(áë)ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½

ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®
:øNò íéðL á÷òé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«

i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑,יצחק אצל לחברֹון ּבא ׁשּלא אּלה עד ּכל נה)∑kLiÂ·.ארעּוהּו (שבת ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ«ƒ¿«
נטל  רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ׁשכבּה. ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ׁשּבלּבל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָמּתֹו
ותבע  ראּובן ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ולא רחל ּבאהל ּתדיר נתּונה ׁשהיתה מּטתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹיעקב
ּבלּבל  לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת לאּמי, צרה היתה אּמי אחֹות 'אם אמר: אּמֹו, .עלּבֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

¯NÚ ÌÈL ·˜ÚÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑,להּמנֹות ראּויים ּומעּתה הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ראׁשֹון, לענין מתחיל «ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ראּובן' חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן ּבא, 'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו .ּומנאן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

i"yx£·˜ÚÈ ¯BÎa∑ ּבכֹור קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת ÚÈ˜·.אפּלּו ¯BÎa∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, ּבכֹור ּבכֹור ¿«¬…ְְְְֲִִַַַָָָ¿«¬…ְְְְֲֲַַָָ
ׁשבטים למנין. לׁשני ׁשּנעׂשה הּׁשבטים, לענין אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה .ולא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë):ïîéðáe óñBé ìçø éða§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«
(äë):éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«
(åë)éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´

:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷òé©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«

(יח  ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ ˜tÓa ‰Â‰Â נ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈa dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰È‡יט  ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ  ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא  dkLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב  ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

ÔBÚÓLÂכג  Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï Èa¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

ÔÓÈ·e:כד  ÛÒBÈ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙÂ:כה  Ôc ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

‡ÔÈlכו  ¯L‡Â „b ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ È·e¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì¯‡ ÔcÙa dÏ Ô„ÈÏÈ˙‡ Èc ·˜ÚÈ Èa¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi).éðBà ïaWbltC dUrn mW lr ¤¦©¥©£¤§¦¤¤
:mW cr z`vl cizrW ,draBAhi dxez ©¦§¨¤¨¦¨¥©¨

(ak).åéáà Lâìt ääìa úà ákLiå©¦§©¤¦§¨¦¤¤¨¦

l"f Exn`X dn itl miWxtn Wizay) ¥§¨§¦§¦©¤¨§©
(:dprSOd xwr ,eia` irEvi lAlAW¤¦§¥§¥¨¦¨©©©¨

oFWl ,FnFwOnaMWIe`EdlkaE FnM ¦§§©¦§©§§¨

WxWz iz`EaY(ai `l aei`):bk dxez §¨¦§¨¥
glyie zyxt zlqg
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(æë)òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷òé àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç àåä¦´¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ הּמיׁשֹור ׁשם.Úa¯‡‰ ˙È¯˜∑ העיר ‰‡¯Úa.ׁשם ˙È¯˜ ‡¯ÓÓ∑ קרית ׁשל מיׁשֹור איל «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ִֵָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְִִֵֶַ
זה  ּכגֹון ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ארּבע', הּקרית ממרא לכּתב לֹו 'היה ּתאמר: ואם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹארּבע ,

הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו להטיל הצר אם אל, ּבית עזרי, אבי לחם, ּבית טז)ּוכגֹון א (שמואל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
הּלחמי", ו)"ּבית העזרי",(שופטים אבי טז)"ּבעפרת א האלי (מלכים ּבית חיאל .""ּבנה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

(çë):äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiå©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«
(èë)òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöé òåâiå©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´

:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå íéîé̈¦®©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«
i"yx£˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑ ׁשהרי ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻֻ

ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה יעקב כה)ּכׁשּנֹולד ק"כ (לעיל ּבׁשנת מת ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן "ויצחק ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ּוׁשמנה  מאה ׁשנת ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר וי ֹוסף ק"כ, נׁשאר ּו ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ּתֹוציא אם ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹליעקב,
וארּבע  וׁשבע, ׁשבעים הרי עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,נתּבר וׁשלׁש ׁשּׁשים ּבן ּכיצד? ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹליעקב,

יֹוסף, נֹולד עׂשרה ארּבע ּובסֹוף ּבאּׁשה עבד ל)ׁשּנאמר:עׂשרה וגֹו'",(לעיל יֹוסף את רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, נמּכר ׁשּלא עד וי"ז ואחת, ּתׁשעים מצרימה (הרי יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר הּמקרא, מן מפרׁש עֹוד ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשנה, מא)כ"ב ׁשל (לקמן ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים וׁשבע וגֹו'", ׁשנה ׁשלׁשים ּבן "ויֹוסף ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ק"ח  .)יֹוסף ֵ

åì(à):íBãà àeä åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬¡«
(á)äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈

-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©
:éeçä ïBòáö¦§−©«¦¦«

i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑ ּכֹוכבים לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ׁשהיתה על ּבׂשמת ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת .היא »»«≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
‰Ó·ÈÏ‰‡∑ את להטעֹות ּכדי ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּכֹופרת ׁשהיא לֹומר יהּודית, ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא »√ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ÔBÚ·ˆŒ˙a.אביו  ‰ÚŒ˙a∑ ענה ּבת צבעֹון אם ּבני "ואּלה ׁשּנאמר: צבעֹון, ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ּבת לא ִָ«¬»«ƒ¿ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּכּלן  הּכתּוב והֹודיע ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה, אׁשת ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ְְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻואּיה

היּו ממזרּות .ּבני ְְֵֵַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr d jxk zegiy ihewl)

אביואביואביואביוו ו ו ו  אתאתאתאת להטעלהטעלהטעלהטעֹוֹוֹוֹותתתת ּכּכּכּכדידידידי .... .... יהיהיהיהּוּוּוּודיתדיתדיתדית ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה ּכּכּכּכּנּנּנּנהההה ב)ההההּוּוּוּואאאא לו, ּבת(רׁש"י יהּודית לאׁשּתֹו קרא החהחהחהחּתּתּתּתייייעׂשו כו,ּבּבּבּבאריאריאריארי (ּתֹולדֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

יחּוסּה,לד) את להסּתיר ׁשרצה לֹומר, ויׁש מקֹומֹו. ואת אביה ׁשם את ּגם ׁשּׁשּנה והינּו צבעצבעצבעצבעֹוֹוֹוֹון ן ן ן , ּבּבּבּבתתתת ענהענהענהענה ׁשהיתה ּבּבּבּבתתתת הּמלּמד , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבת לּה קרא (ואּולי יֹותר,ּבּבּבּבאריאריאריאריממזרת עֹוד יתקּבל ׁשהּׁשקר ּוכדי ּבארֹות). ּבחפירת אז ׁשעסק יצחק, ּבעיני חן למצא ּכדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

אילֹון ּבת ּבׂשמת – הּׁשנּיה אׁשּתֹו ׁשל מֹולדּתּה למקֹום מֹולדּתּה מקֹום את ּגם את החהחהחהחּתּתּתּתי י י י ׁשּנה לקח ּכאּלּו ׁשּיראה ּכ , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
מקֹום. מאֹותֹו ְֵֵֶָׁשּתיהן

(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑ מֹוחלין ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת מצינּו מחלת, לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנמחלּו מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר עונֹותיהם: ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻלהן
BÈ·˙.עונֹותיו  ˙BÁ‡∑ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו הּׂשיאּה ׁשהּוא ׁשם .על ֲָֹ¬¿»ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ÓÓ¯‡כז  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì‰¯·‡ Ônz ¯„ Èc ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯ƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

ÔÈL:כח  ÔÓ˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט  LÈk˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
·˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e¯·˜e ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰Ba¿ƒ

‡„ÌB:א  ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב  ˙È ÔÚk ˙aÓ È‰BL ˙È ·ÈÒ ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

BÈ·c˙:ג  d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»



glyieנב zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h iyiy meil inei xeriy

(ã)äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§−̈
:ìàeòø-úà¤§¥«

(ä)çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða älà¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑ אליפז ּובן היה, ממזר זה, אהליבמה קרח אל אביו, אׁשת על ׁשּבא היה ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הענין  ּבסֹוף אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא ׁשהרי עׂשו, .(ב"ר)אׁשת ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

(å)-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤
úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð-ìk̈©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ
õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk̈¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤

:åéçà á÷òé éðtî¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ ימצא ּבאׁשר .לגּור «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 109 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"Lrxf didi xB" zxfB oFrxR¥§§¥©¥¦§¤©§£

אחיואחיואחיואחיו:::: יעקביעקביעקביעקב ממממּפּפּפּפניניניני אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ ווווּיּיּיּילללל .... .... אתאתאתאת־־־־ננננׁשׁשׁשׁשיויויויו עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ִִִִָָָָֹֹֽֽֽֽ
לי  אין מּכאן, לי אל אמר, יצחק. ׁשל זרעֹו על הּמּוטל זרע יהיה ּגר ּכי ּגזרת ׁשל חֹוב ׁשטר מּפני – אחיו יעקב ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמּפני

הּׁשטר ּבפרעֹון ולא הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה לא רש"י)חלק ובפירוש ו. (לו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּבארץ  ולא להם", לא "ּבארץ ּגרים ׁשּיהיּו – היא יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטלת "זרע יהיה ּד"ּגר  הּגזרה הלא להבין, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻוצרי

ּדוקא שם)מצרים רש"י שפירש ּגּופא (ּוכמֹו ּבזה הרי ּכנען, לארץ ׁשּמחּוץ ׂשעיר להר עצמֹו העּתיק ׁשעׂשו ּבזה הרי ּכן אם ; ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
החֹוב? ׁשטר את ְֶַַַָּפרע

ולא  ּכ"גר" מגּורֹו ּבארץ ׁשּנמצא היינּו, להם". לא ּבארץ גֹו' "ּגר להיֹות היא יצחק ׁשל זרעֹו על הּמּטלת הּגזרה לבאר: ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻויׁש
חֹוב", ה"ׁשטר ּכפריעת נחׁשב זה אין ולכן ׂשעיר"; ּבהר עׂשו "וּיׁשב ּדוקא אּלא ּד"גר", ּבחּיים רצה לא ועׂשו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכתֹוׁשב.

הּזאת". "הארץ ּבמּתנת ּגם זֹוכה אינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּמילא
לדעת  האדם על צדקנּו, מׁשיח ּביאת עד ּבּגלּות, היֹותנּו זמן ּכל הּגלּות. ּבזמן מּיׂשראל אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמּזה
הּגלּות, עניני לכל וזר "ּגר" יהיה אּלא הּגלּות, וסדר ּבזמן חס־וׁשלֹום יתיּׁשב ׁשּלא לֹו, לא ּבארץ "ּגר" ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּולהרּגיׁש

לּגאּלה. ורגע עת ּבכל ְְִֵֶֶַַַָָָֻויחּכה

(æ)õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
:íäéð÷î éðtî íúà úàNì íäéøeâî§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

i"yx£Ì‰È¯e‚Ó ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ מּפני אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם. לּבהמֹות מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חלק  לי אין מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטל ,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל חֹוב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשטר

ׁשּמכ  הּבּוׁשה ּומּפני הּׁשטר', ּבפרעֹון ולא הּזאת, הארץ לֹו ׁשּנּתנה ּבּמּתנה, ּבכֹורתֹולא .ר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ç):íBãà àeä åNò øéòN øäa åNò áLiå©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«
(è):øéòN øäa íBãà éáà åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
i"yx£‰l‡Â∑ לׂשעיר מּׁשהל ּבניו ׁשהֹולידּו .הּתֹולדֹות ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

ÓN·e˙ד  ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה  ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ Èa ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

d˙aו  ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BL ˙È ÂNÚ ¯·„e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡˜ Èc dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

ÏÂ‡ז  ‡„Ák ·zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡¯·BÒÏ ÔB‰˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

‰e‡ח  ÂNÚ ¯ÈÚN„ ‡¯eËa ÂNÚ ·È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡ÓBט  ÔB‰e·‡ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:¯ÈÚNc ‡¯eËa¿»¿≈ƒ



נג glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(é)åNò úLà äãò-ïa æôéìà åNò-éða úBîL älà¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈
:åNò úLà úîNa-ïa ìûeòø§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«

(àé):æð÷e ízòâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«
(áé)òðîúå|ãìzå åNò-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤

:åNò úLà äãò éða älà ÷ìîò-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«
i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ ÚÓ˙Â∑ ּבת זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה אברהם, ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּבּה ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ולֹוטן ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: היתה, ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאּלּופים
,ל להּנׂשא זֹוכה 'איני אמרה: אליפז,לפנים. ׁשל ּבבניו אֹותּה מֹונה הּימים' ּוב'דברי ּפילגׁש', ואהיה הלואי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ׂשעיר  ׁשל אׁשּתֹו על ׁשּבא לֹוטן מלּמד "ואחֹות וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ּתמנע ויצאה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשהי  ׂשעיר, ּבני עם מנאּה ולא האב ּתמנע", מן ולא האם מן אחֹותֹו .תה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹֹ

(âé)älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤
:åNò úLà úîNá éða eéä̈½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−
íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò úLà¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§−̈

:çø÷-úàå§¤«Ÿ©
(åè)åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈

:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà©³¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«
i"yx£ÂNÚŒÈ· ÈÙel‡ ‰l‡∑ מׁשּפחֹות ראׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

(æè)älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷ óelà©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´£¨¥®¥´¤
:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

(æé)çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa ìàeòø éða älàå§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©
õøàa ìàeòø éôelà älà äfî óelà änL óelà©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤

:åNò úLà úîNá éða älà íBãà¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«
(çé)Leòé óelà åNò úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²

äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìòé óelà©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²
:åNò úLà äðò-úa©£−̈¥¬¤¥¨«

(èé):íBãà àeä íäéôelà älàå åNò-éðá älà¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«
ß elqk f"h ycew zay ß

(ë)ìáBLå ïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈
:äðòå ïBòáöå§¦§¬©«£¨«

‡z˙י  ‰„Ú ¯a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa ¯a Ï‡eÚ¯ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚ‚Âיא  BÙˆ ¯ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ Èa BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê˜e¿«

ÂNÚיב  ¯a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙ÈÁÏ ˙Â‰ ÚÓ˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú Èa ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

fÓe‰יג  ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· Èa BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד  ‰Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו  ÊÙÈÏ‡ Èa ÂNÚ Èa È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê¿̃«

‡ÔÈlטז  ˜ÏÓÚ ‡a¯ ÌzÚ‚ ‡a¯ Á¯˜ ‡a«̄»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
Èa ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ÊÙÈÏ‡„ È·¯·«̄¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

¯a‡יז  ˙Á ‡a¯ ÂNÚ ¯a Ï‡eÚ¯ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È·¯·¯ ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a¯ ‰nL ‡a¯ Á¯Ê∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN· Èa ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú¯‡a Ï‡eÚ¿̄≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

¯a‡יח  ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó·ÈÏ‰‡ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
È·¯·¯ ÔÈl‡ Á¯˜ ‡a¯ ÌÏÚÈ ‡a¯ LeÚÈ¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰e‡יט  ÔB‰È·¯·¯ ÔÈl‡Â ÂNÚ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

ÔËBÏכ  ‡Ú¯‡c È·˙È ‰‡¯BÁ ¯ÈÚN Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰ÚÂ ÔBÚ·ˆÂ Ï·BLÂ¿»¿ƒ¿«¬»



glyieנד zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰ È·LÈ∑.לׁשם עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ּדרׁשּוׁשהיּו פה)ורּבֹותינּו ׁשל (שבת ּביּׁשּובּה ּבקיאין ׁשהיּו …¿≈»»∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין ׁשהיּו לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה מלא .ארץ: ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹ

(àë)øéòN éða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
:íBãà õøàa§¤¬¤¡«

(áë):òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«
(âë):íðBàå BôL ìáéòå úçðîe ïåìò ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«
(ãë)øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö-éðá älàå§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧

íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä-úà àöî̈¨³¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−
:åéáà ïBòáöì§¦§¬¨¦«

i"yx£‰ÚÂ ‰i‡Â∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה וענה, אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, ח)וי"ו מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש "ּתת ¿«»«¬»ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
עו) וסּוס"(תהלים ורכב Ú‰."נרּדם ‡e‰∑אֹותֹו קֹורא הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא למעלה, האמּור ְְִֶֶָָ¬»ְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ענה  את והֹוליד אּמֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וילדה ∑‡˙ÌÓi‰Œ.ּבנֹו, נקבה סּוס על חמֹור הרּביע ּפרדים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ∆«≈ƒְְְְְֲִִִֵַַָָָָ
לעֹולם  ּפסּולין והביא ממזר היה והּוא נד)ּפרד, הּברּיֹות,(פסחים על מּטלת ׁשאימתן "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

וחיה  לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ׁשאלני לא מּימי חנינא: רּבי ז)ּדאמר אּלא ((חולין וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן קא והא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

יׁשן  ּברׁש"י לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי ּגדּלת )וחיתה, ּולהֹודיע ּתמנע מּפני אּלא החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק ולא . ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
למעלה  ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו .אברהם, ְְְְְִֵֶַַַָָָ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàå§¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«
(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàå§¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«
(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«
(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬

:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«
(ì)éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯

:øéòN õøàa íäéôlàì éøçä©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«
(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬

:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑,ּבימיהם עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגּדן היּו, ׁשאּול ׁשמנה הן: ואּלּו ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכתיב: ּבנֹו יֹורם ּובימי יהֹוׁשפט, אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ּבׁשת, ח)ואיׁש ב ּפׁשע (מלכים "ּבימיו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּכתיב: ׁשאּול ּובימי ,"מל עליהם וּימליכּו יהּודה יד מּתחת מלאדֹום נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבימיהםימיהםימיהםימיהם עעעעׂשׂשׂשׂשוווו מלכמלכמלכמלכּוּוּוּותתתת ּוּוּוּובבבבּטּטּטּטלללל יעקביעקביעקביעקב העמידהעמידהעמידהעמיד ּוּוּוּוכנגדןכנגדןכנגדןכנגדן היהיהיהיּוּוּוּו,,,, לא)ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה לו, יעקב (רׁש"י את ּבר הרי יצחק הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

È‡¯BÁכא  È·¯·¯ ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ¯ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ¯ÈÚN Èa¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב  ÌÓÈ‰Â È¯BÁ ÔËBÏ È· BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:ÚÓz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג  Ï·ÈÚÂ ˙ÁÓe ÔÂÏÚ Ï·BL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:ÌB‡Â¿»

Ècכד  ‰Ú ‡e‰ ‰ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ „k ‡¯a„Óa ‡i¯ab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e·‡ ÔBÚ·ˆÏ ‡i¯ÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

Ú‰:כה  ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰Ú Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו  ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז  ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח  ıeÚ ÔLÈ„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט  ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל  ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

„‡„ÌBלא  ‡Ú¯‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈



נה glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy
לעבד  (ּבמקֹום עצמּה ּבפני מלכּות קּימה ׁשאדֹום מסּפר ּכאן ואּלּו תעבד, אחי ואת אמר ּולעׂשו ,לאחי גביר הוה ְְְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּבברּכת
הּמלכים  ׁשמֹונת את יעקב העמיד וכאׁשר ׁשמֹונה, רק היּו ׁשּבס־הּכל ּומתרץ, יׂשראל. למלכּות קדמה ואף יעקב), ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאת

"ּבּבּבּבּטּטּטּטללללׁשּלֹו הּכתּוב ׁשּדּיק זהּו יׂשראל. למלכי מׁשעּבד היה אדֹום - עׂשו מּיד לפנילפנילפנילפנימלכּות ׁשהרי יׂשראל", לבני מל מל ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
מלכיו את יעקב עׂשו.ּבּבּבּבּטּטּטּטללללּכׁשהעמיד מלכּות את ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(áì):äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨
(âì):äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
i"yx£‰¯ˆaÓ Á¯ÊŒÔa ··BÈ∑:ׁשּנאמר היא, מֹואב מערי מח)ּבצרה ּולפי (ירמיה וגֹו'". ועלּֿבצרה "ועלֿקרּיֹות »∆∆«ƒ»¿»ְְְְְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: עּמהם, ללקֹות עתידה לאדֹום, מל לד)ׁשהעמידה ּבבצרה (ישעיה לה' זבח .""ּכי ְְְֱֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(ãì):éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«
(äì)äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLç úîiå©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³

:úéåò Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«
i"yx£·‡BÓ ‰„Na ÔÈ„ÓŒ˙‡ ‰kn‰∑,מֹואב את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב על מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

יׂשראל  על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם  ּובימי זה, עם זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים אנּו .ּומּכאן ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(åì):ä÷øNnî äìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«
(æì)úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiå©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬

:øäpä©¨¨«
(çì):øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«
(èì)øãä åézçz Cìîiå øBaëò-ïa ïðç ìòa úîiå©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½

ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå eòt Bøéò íLå§¥¬¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½
:áäæ éî úa©−¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê ÈÓ ˙a∑ לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk h"i xn`nn)

הּמברר  ּדהיינּו ּוב"ן, מ"ה יחּוד ענין והּוא ב"ן. ּבגימטרּיא ויטבאל מ"ה, אֹותּיֹות יׁש מהיטבאל ׁשּבתיבת ּבּקּבלה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָאיתא
ּד'תֹוהּו' הּבירּור נעׂשה ׁשעל־ידי־זה ו'תיקּון', מ'ּתֹוהּו' ׁשּלמעלה מּבחינה המׁשכה על־ידי ׁשּזהּו ו'תֹוהּו', 'ּתיקּון' ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהּמתּברר,

'ּתיקּון'. עם ְִִִֵֶַׁשּיתאחד

(î)íúî÷îì íúçtLîì åNò éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìò óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

i"yx£ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑ מדינֹותיהם ׁשם על ׁשּנקראּו ¿≈∆¿«≈≈»ְְְִִֵֵֶֶַ
מפרׁש וכן ּתֹולדֹותם, ׁשמֹות הם למעלה, הּנזּכרים והראׁשֹונים, מלכּות. מהם ּופסקה הדר ׁשּמת ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלאחר

וגֹו' ּתמנע אּלּוף אדֹום אּלּופי וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים': ."ּב'דברי ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

(àî):ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ

˜¯dzלב  ÌeLÂ ¯BÚa ¯a ÚÏa ÌB„‡a CÏÓe¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
:‰·‰cƒ¿»»

Á¯Êלג  ¯a ··BÈ È‰B˙BÁz CÏÓe ÚÏa ˙ÈÓeƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
:‰¯ˆaÓƒ»¿»

Ú¯‡Ó‡לד  ÌLÁ È‰B˙BÁz CÏÓe ··BÈ ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
:‡ÓB¯„»»

a„„לה  ¯a „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe ÌLÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
ÌeLÂ ·‡BÓ„ ‡Ï˜Áa È‡È„Ó ˙È ÏÈË˜cƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

:˙ÈÂÚ dz¯«̃¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו  È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
:‰˜¯NnÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז  È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
:˙¯t ÏÚ„ È·BÁ¯Ó≈¿≈¿«¿»

a¯לח  ÔÁ ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:¯BaÎÚ«¿

È‰B˙BÁzלט  CÏÓe ¯BaÎÚ ¯a ÔÁ ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz¯˜ ÌeLÂ ¯„‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡·‰c Û¯ˆÓ ˙a „¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמ  ÂNÚ È·¯·¯ ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡a¯ ÚÓ˙ ‡a¯ ÔB‰˙‰ÓLa ÔB‰È¯˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

:˙˙È ‡a¯ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

ÔÈÙ:מא  ‡a¯ ‰Ï‡ ‡a¯ ‰Ó·ÈÏ‰‡ ‡a«̄»»√ƒ»»«»≈»«»ƒ…



glyieנו zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"h ycew zayl inei xeriy

(áî):øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelà©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«
(âî)älà íøéò óelà ìûécâî óelà|íBãà éôelà ©¬©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À

:íBãà éáà åNò àeä íúfçà õøàa íúáLîì§«§Ÿ¨Æ§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«
i"yx£Ï‡Èc‚Ó∑:רֹומי היא «¿ƒ≈ִִ

סימן. קליט"ה פסוקים. קנ"ד וישלח פפפ פרשת חסלת

Ó·ˆ¯:מב  ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ Ê˜ ‡a«̄»¿««»≈»«»ƒ¿»

¯·¯·Èמג  ÔÈl‡ Ì¯ÈÚ ‡a¯ Ï‡Èc‚Ó ‡a«̄»«¿ƒ≈«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
‡e‰ ÔB‰zÒÁ‡ ‡Ú¯‡a ÔB‰·˙BÓÏ ÌB„‡¡¿¿»¿¿«¿»«¬«¿¿

Ù Ù Ù :È‡ÓB„‡c ÔB‰e·‡ ÂNÚ≈»¬∆¡»≈

àéø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìùéå úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' כסלו, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ

עוסק בצ"צ צנמ"ס וכו' רש"י שי'

שלום וברכה!

וממלא  בנו  יום הגאולה של אדמו"ר האמצעי,  מיו"ד כסלו,  אני קבלת מכתב כת"ר  מאשר 

מקומו )וכמדובר בכמה הזדמנויות, ממלא – במלוא מובן המלה( . . ומכתבים הקודמים. ומצורף בזה 

מכתבי מענה ע"ד כל הועדים, שבו ג"כ מענה על כמה ענינים שבמכתב כת"ר.

ויהי רצון שבקרוב ממש  ת"ח ת"ח על הבשורה הטובה מעלית קרוביו שיחיו לאה"ק, ת"ו, 

יבשר טוב ג"כ מעלית שאר הקרובים שי' שאודותם כותב.

הוי'  לפני  כלכם  היום  נצבים  אתם  הכתוב  בסגנון  יקויים  ממש  בקרוב  אשר  השי"ת  ויתן 

אלקיכם ראשיכם גו' שואב מימיך – גדלות וקטנות גם יחד לאחדים כאחד,

וכמדובר במאמר אדהא"מ המצורף בזה, עיין שם.

ועד לקיומו בגלוי ובכל הפרטים בביאת משיח צדקנו, אשר אז כולם ידעו אותי מקטנם ועד 

גדולם ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים.

אחת שאלתי גו' ממך למדתי כו' – כרכי אנציק' התלמודית הבע"ל? ועד מתי? וכו'.

כמובן, נכונה הסברא שיקבל הר"ר שמ"מ שי' ש"ס שכר טרחא כו' – כפי ראות עיני כת"ר.

בכבוד ובברכה לבריאות ובתודה רבה על ההתמסרות של כת"ר לעניני הועדים הנ"ל וכו' כן 

יוסיף מתוך שמחה והצלחה רבה גם בעתיד,

מ. שניאורסאהן



נז

יום ראשון - י' כסלו
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום רביעי -י"ג כסלו
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א כסלו
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי -י"ד כסלו
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב כסלו
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו כסלו
מפרק עז

עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז כסלו
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת וישלח  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 



elqkנח 'i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י' ראשון יום
קונטרס אחרון  ,gpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,316 'nr cr.úå÷ìà

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd lk

,llk zegiky opi`y el`k mb llekeîéçøe eìéçc ìk ék- ¦¨§¦§¦
,dad`e d`xiíéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦

úBðéça ïäå ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¥§¦
-äàéøác çeø Lôð¤¤©¦§¦¨

,äiNò-äøéöéoipr `l - §¦¨£¦¨
Îik ,zewl`e "dnyp" ly
.`xap ody "gex ytp" m`
xnel wiicn `edy dn
ly d`xie dad`d

mik`lnepevxay zexnl ,
dad`d lr mb xnel
opi`y ,zenyp ly d`xie
zekldd cenill zeezyn
dad`ay iptn df ixd -
(`) ,zenyp ly d`xie
opi` onvr zenypd
itk m`Îik ,ynn mi`xap
ly oipra d`a zewl`y
dad`a (a)e ,dnype `xap
epyi zenyp ly d`xie
Îdn ,devn ly oipr ixd

ixd ,devn ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie dad`a okÎoi`y
dfe ,cala `xap ly oipr od d`xie dad` ji` xzei ybcen my

,zenypa mby `ianmvrly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd
,zewl` ly oipr md zekldd ihxt j` ,`xapéèøt ìáà£¨§¨¥

úBëìää,zeevnd zekld ly mipeyd mipiprd -úBëLîä ïä ©£¨¥©§¨
äàlò äîëç,dpeilr -úLaìîä àeä-Ceøa ìéöànäã ¨§¨¦¨¨§©©£¦¨©§ª¤¤

,úeiîLâasilgnd" enk ,dkldd dpc mda miinyb mipipra - §©§¦
,dnecke "xenga dxt,Bæ äLaìäå"d`lir dnkg"y dn - §©§¨¨

,zekldd ly miinyb mipipra zyaeln (dpeilr)dðéà¥¨
eîéçøe eìéçãa äàlò äîëç úLaìäkdad`ae d`xia - §©§¨©¨§¨¦¨¨¦§¦§¦

,íéiìëN,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy dn lkay - ¦§¦¦
miilky d`xiae dad`a cgeinae ,"ziyr dnkga mlek" ixdy

n ze`a ody dn oiprd ixd epyilkynednkgipipr lk yxeye ,
,zxg` `id dyaldd my eli`e ,"d`lir dnkg" `ed dnkgd

ízäcd`xiae dad`a zyaelnd "d`lir dnkg"a ,my - §©¨
,miilky,éøîâì øézñîe íéìòî àeä Leálädnkg"d lr - ©§©§¦©§¦§©§¥
,"d`lirúééøîçä õøàä íìòäå øzñäkdxizqnd - §¤§¥§¤§¥¨¨¤©¨§¦¦

,ixnbl dnilrneBîk ,da úLaìîä äàlò äîëç éaâì§©¥¨§¨¦¨¨©§ª¤¤¨§
áeúkL48,"úéNò äîëça ílk" :eedzp mi`xapd lky - ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

zinybd ux`a mb zyaeln "d`lir dnkg"y ixd ,"dnkg"a

dnkg"d lr ixnbl dxizqne dqkn ux`dy `l` ,zixnegde
d`xide dad`d zeqkn mb jk ,da zyaelnd "d`lir

,"d`lir dnkg" lr zeilkydúeiðBöéçc úéðBöéç eðééäå§©§¦¦§¦¦
àéäL ,äiNòaL úeìéöàc úeëìîc íéìëczekln" - §¥¦§©§©£¦¤©£¦¨¤¦

zeipevigd mr "zeliv`c
milkd ly zeipevigc

,dlyéøîâì úøzñî§ª¤¤§©§¥
,äiNòc Lôð çeøa- §©¤¤©£¦¨

"zeliv`c zekln"
elit` ,dnvrlyk
ly zeipevigc zeipevigd
ly oipr od ,dly milkd
dfe ,zewl`e dnyp
gex ytpa ixnbl xzqen

ly oipr ody`xapdfy ,
,"d`lir dnkg" enk
,zellkzda `idy
zellkzd xcql m`zda
dnkg"y zexitqd
zellkzda d`a "d`lir
,"zeliv`c zekln"a
"zeliv`c zekln"e
xyre "diyr"a dxi`n
xzqen df lk ixd ,"dnkg"d oipr ixd yi oday ,dizexitq

,zixnegd ux`a mlrpeéøîâì úøzñî àéä äàéøáa ïëå§¥¦§¦¨¦§ª¤¤§©§¥
,Lôð çeøa,"d`ixa" ly -íäL,"d`ixa" ly ytpe gex - §©¤¤¤¥

odíéàøáð úBðéçamieedznd -àøBaä íìòäå øzñäa §¦¦§¨¦§¤§¥§¤§¥©¥
,àøápäîdf ixd ,`xapdn xzzqne mlrzn `xeady - ¥©¦§¨

dad`a zxzqen "d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd
d`xiaemiilky.dbydd mler ,"d`ixa"d mlera oyxyy

ïäa äøéàî äîëçä úøàä éøä ,úBëìää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¨£¥¤¨©©¨§¨§¦¨¨¤
,éelâa,oday "dnkg"d zx`d lr zenilrn opi` od -Leáìe §¦§

äiNòäodilr yie dfd mler ly mipipra e`a ixd zeklddy - ¨£¦¨
,"diyr" ly yeald j` ,"diyr"d mlern yealCøc àeä¤¤

,ãáì øáòîdf oi` j` ,"diyr"d yeal jxc zexaer wx od - ©£¨§©
jxca xacdy itk ,ozedna iepiy lret "diyr"d yealy xne`
enk zeidl yaelnd lr lret yialndy ,zeyalzd ly

.yialnd ly zedndúeìéöàc ãñçL ,'áBè íBé'a Bîk§§¤¤¤©£¦
éîLbä äfä íìBò äiçî äàéøác ãñça éøîâì Laìîä- ©§ª¨§©§¥§¤¤¦§¦¨§©¤¨©¤©©§¦

- z`feïk-íb àø÷pä ,äiNòå äøéöéc ãñç øáòî éãé-ìò©§¥©£©¤¤¦¦¨©£¦¨©¦§¨©¥
úeLaìúä49,"dxivi"c cqga yalzn "d`ixa"c cqgy - ¦§©§

,ynn zeyalzd ef oi`y zexnl ,"diyr"c cqgaeïë àì íàL¤¦Ÿ¥
.äfä íìBò úeiîLâa ìòBt äéä àìa"yxd iaxd - Ÿ¨¨¥§©§¦¨©¤
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ïåøçà ñøèðå÷
åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð

.àøáðäîäøéàî äîëçä úøàä éøä úåëìää ë"àùî
åîë ãáì øáòî êøã àåä 'éùòä ùåáìå éåìéâá ïäá
äàéøáã ãñçá éøîâì ùáåìîä 'éöàã ãñçù áåè íåéá
'÷ðä 'éùòå 'éöéã ãñç øáòî é"ò éîùâä æ"äåò äéçî
æ"äåò úåéîùâá ìòåô 'éä àì ë"ìàù úåùáìúä ë"â
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נט elqk 'i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"oirne" qxhpewa xiaqn ,ocrÎeznyp50owfd epax oeyl weic
ynn zeinyb ly dlert didzy icky `id dpeekdy ,o`k
"yi" `xwpd "d`ixa"d mler ly "yi"d witqn `l ,dfd mlera
xe`yk s`e ,(ipgex oiicr df "dxivi" iabl j`) "zeliv`" iabl

xeari "d`ixa"c cqgd
ly zexitqd "xarn jxc"
`l - "diyr"e "dxivi"
drtyd oiicr didz

zinybdf `l` ,ynn
iciÎlr zeidl jixv

zeyalzdmilka
"dxivi" ly miyealae
daexn dcna mixizqnd
ly iwl`d xe`d lr xzei
dyrp `ede ,oeilrd cqgd
ly dpigaa jk iciÎlr
`ed okn xg`le ,ze`ivn
miyealae milka yalzn
mixizqnd "diyr" ly

xzei cermilkd xy`n
,"dxivi" ly miyealde
xzei dyrp df xe`e

.dfd mler ly zinyb drtyda `eal egekae ,"yi" ly dpigaa
oipr lr had ilany ,aehÎmeia xacdy myk ,miptÎlkÎlr

xe`d aygp ,"diyr"e "dxivi"a zeyalzddaehÎmeia xi`nd
zeyalzddy ,zeklda mb jk ,"d`ixa"c cqg ly xe`k
ly dx`d zx`yp `ide "xarn" ly ote`a wx `id zeklda

,"d`lir dnkg"øézñî éàcå äfä íìBò úeiîLbL óàå§©¤©§¦¨©¤©©©§¦
elôà éøîâìlr -,äiNòc ãñçädxizqn `idy i`ceae - §©§¥£¦©¤¤©£¦¨

eizece` inybd xacdy ,xnelk ,"d`lir dnkg"d zx`d lr
miinybd xengde dxtd lynl ,oldl xikfiy itk ,dxezd dpc
dxtd ixd ,"xenga dxt silgnd" ly dkldd dpc mzece`
oicl mi`ad xengd lrae dxtd lra ly) miinybd xengde
lr i`cea mixizqn ("xenga dxt silgn" ly oipr oiba dxez

,"diyr"c cqg ly oiprdðéà dîöò äëìää íB÷î-ìkî¦¨¨©£¨¨©§¨¥¨
àéäL ,Lnî úeiîLb,wqtde dkldd -CLîpä ïBöø úðéça ©§¦©¨¤¦§¦©¨©¦§¨

,øéîçäì Bà ì÷äì äàlò äîëçîeznkg zaiign jky - ¥¨§¨¦¨¨§¨¥§©£¦
lwdl dkldd wqte jxazi epevx didiy `edÎjexaÎyecwd ly

,xingdl e`L ÷øoevxd -éelb úðéçáa øéàîe ãøBi ©¤¥¥¦¦§¦©¦
,úeiîLâa`hazn oeilrd oevxd -,inyb oipra zelbzda §©§¦

,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiä íéîkeidy mind mze`y - §©¦©§¦¦¨¨©
,jenpd mewna dzr mi`vnp deabd mewna dlgzaøácäå§©¨¨

øézñî àeä úîàa ,äëìää úøaãî BaL Bîöò éîLbä©©§¦©§¤§©¤¤©£¨¨¤¡¤©§¦
Bîk ,éøîâìly dkldd -éìçnä""øBîça äøt ó51ïëå , §©§¥§©©£¦¨¨©£§¥

ly dkldd -.øLëå ìebt àì Bà ìebtä øNadxtdy - §©©¦Ÿ¦§¨¥
lebit `ed m` mipc eizece` inybd xyade miinybd xengde
."d`lir dnkg"d zx`d lr ixnbl zn`a mixizqn - `l e`

,dkldd dpc ezece` envr inybd xacdy xne` epiaxy dn
` (a ,epw) lirly zexnl - ixnbl i`cea xizqniabl xn

bexz`d zfig`ay zeevninybdzedn miqtez ,devn ly
ixd ,devn iably iptn ,df ixd - "zeliv`"c zewl`d
wlg `ed inybd bexz`d
oi` okl ,devnd on
bexz`d zeinyb
lha df `l` ,dxizqn
eli`e ,zewl`a ixnbl
ixd dkldd iabl o`k
e` zinybd dxtd
wlg mpi` inybd xengd
md okl ,dkldd ly
lkyd j` ,mixizqn
dyalzd ea inybd
wlg `edy oeeik ,dkldd
dklddy ,dkldd on

dyalzdinyb lkya
df.xizqn epi` ok` -

dîöòa äëìää ÷ø- ©©£¨¨§©§¨
wqtdíòhä íò¦©©©

,äìâpäwqtd recn - ©¦§¤
,jke jk `edäàéøác úeëìî úðéçaî àéälkyd wlg - ¦¦§¦©©§¦§¦¨

,`xnbd ly mrhdeäøéöéåly dkldd wqt wlg - ¦¦¨
,dpyndäeäîe äiçîä ,úe÷ìà àeäL ,äîLð úðéçác¦§¦©§¨¨¤¡Ÿ©§©¤§©¤

,äiNò-äøéöé-äàéøác çeø Lôðly oipr od gexÎytpy - ¤¤©¦§¦¨§¦¨£¦¨
,`xapeîéçøe eìéçc ïäL,dad`e d`xi -íéëàìnä ìL ¤¥§¦§¦¤©©§¨¦

,íälL úòc-äðéa-äîëçå úBîLpäådbydd - §©§¨§¨§¨¦¨©©¤¨¤
df lk .d`xile dad`l ze`iand 'd zelcba zeppeazdde

zeig lawne deedzn.Léì ïéàîdeedzn `xap lky itk - ¥©¦§¥
,"yi"l "oi`"nïëìåiciÎlr d`ad "dnkg"n dx`dd - §¨¥

`idy itk dxez ly oiprd `idy ,"dxivi"e "d`ixa"c zekln
mind enk ,mlera dhnl d`a `idy iptl "dxivi"e "d`ixa"a

,jenpl deab mewnn micxeidíðBàîö äåøî àéäly - ¦©§¨¦§¨
"dxivi"e "d`ixa"d mleray zenypde mik`lndíã÷Ÿ¤

íéãøBiä íénk ,äfä íìBòì äãøiLjenpl deab mewnn - ¤¨§¨¨¨©¤©©¦©§¦
'eë52L øçà íâå .,"d`lir dnkg"n dx`dd -äãøi §©©©¤¨§¨

úòc-äðéa-äîëç úðéçaî äìòî äìòîì àéä ,äiNòì©£¦¨¦§©§¨©§¨¦§¦©¨§¨¦¨©©
.úe÷ìà àéäL äîLð úðéçác elôà ,äiNòcdf ,oky - ©£¦¨£¦¦§¦©§¨¨¤¦¡Ÿ

"d`lir dnkg" ly dx`dd eli`e ,"diyr" ly zewl`
,lirl epcnl ."zeliv`" ly zewl`d `id zeklday
zedn zyaeln ,dnyp ly "dxivi"e "d`ixa"c zeklnay
d`ixac zekln" ly dnypd xe`e ,"zeliv`c d`lir dnkg"
oky ,day "d`lir dnkg"d xe` lr milrn epi` "dxivie
dk" ligzndÎxeaic xn`na xiaqn r"p a"yx iaxdy itk)

f"qxz "'d xn`53zeyalzdd m` lcad miiw zeyalzda (
d enk `idy dbixcna `idzednxzei dpeilrd dbixcnd ly

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

ïåøçà ñøèðå÷
ãñçä åìéôà éøîâì øéúñî éàãå æ"äåò úåéîùâù óàå
àéäù ùîî úåéîùâ äðéà äîöò äëìää î"î äéùòã
ãøåéù ÷ø øéîçäì åà ì÷äì ò"çî êùîðä ïåöø 'éçá
íå÷îî íéãøåéä íéîë úåéîùâá éåìéâ 'éçáá øéàîå
äëìää úøáãî åáù åîöò éîùâä øáãäå 'åë äåáâ

éìçîä åîë éøîâì øéúñî àåä úîàáøåîçá äøô ó
äëìää ÷ø øùëå ìåâéô àì åà ìåâéôä øùá ïëå
äàéøáã úåëìî 'éçáî àéä äìâðä íòèä íò äîöòá
ùôð äåäîå äéçîä úå÷ìà àåäù äîùð 'éçáã 'éöéå
úåîùðäå íéëàìîä ìù åîéçøå åìéçã ïäù ò"éáã çåø
íãå÷ íðåàîö äåøî àéä ïëìå ùéì ïéàî íäìù ã"áçå
äãøéù øçà íâå 'åë íéãøåéä íéîë æ"äåòì äãøéù
'éôà 'éùòã ã"áç 'éçáî äìòî äìòîì àéä 'éùòì

úå÷ìà àéäù äîùð 'éçáã
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elqkס `"i ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"א שני יום
,316 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ã"áçã íåùî íòèäå,316 'nr cr.àøîâå

`idy e` - da zyalzn `idyzxg` zedndbixcndn
dbixcna yalzn iwl`d xe`dy drya ,xnelk .dpeilrd

ydppi`,ef zeyalzda iwl`d xe`d xzzqne mlrzn ,zewl`
d mby drya eli`eyialndphw dbixcna `l`) zewl` `ed

`l` ,zxzzqne znlrzn dpeilrd dbixcnd oi` - (xzei
dbixcna dxi`n - dpeilrd dbixcnd ly ynn zednd
Îd`ixa ly dnypd xe` zeyalzd oia yxtdd edf .dpezgzd

`edy diyrÎdxivizewl`(zrcÎdpiaÎdnkg) zepey`x 'ba
mdy (diyrÎdxiviÎd`ixa) "r"ia" lymi`xapdnypd xe`y ,

mlrzn `xeay xzqdde mlrdd enk mdn xzqde mlrda `ed
dxi`n `ly ,xnelk ,`xapn xzzqnezedn,dnypd xe`

m`Îikeze`ivn"d`lir dnkg" zpiga zeyalzd oial - cala

ay "r"ia"c dnypd xe`a (dpeilr)zekldxe`y oeeiky ,
mb ixd `ed dnypdzewl`dxi`n okl ,zedn"d`lir dnkg"

.mlrzne xzzqn epi` dnypd xe`e ,dnypd xe`a ieliba ynn
xi`ny dny zexnl ,okleieliba,epiptl zekexrd zeklda

ÎlrÎs` ,"dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe` zpiga `ed
("dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe`a) ea zyaeln okÎit

zedn.znlrzne zxzzqn dpi`y ,"zeliv`c d`lir dnkg"
,dnypd xe` iabl ynn ieliba xi`n "zeliv`"d xe`y ,xnelk
ieliba dxi`n `ly zexnl ixd ,micnel ep`y zeklda okle
zpigaa df oi` okÎitÎlrÎs` ,"d`lir dnkg" zpiga ynn

ay ,cala herin zpigaa m`Îik ,xzqde mlrddzlki`eal
.ynn ielib ly dpigal

,íòhäådcxi "d`lir dnkg" zx`dy ixg` mb recn - §©©©
zpiga ly "diyrc c"ag"n mb dlrnl oiicr `id ,"diyr"a

- ?dnypdäîLð úðéçác äiNòc úòc-äðéa-äîëçc íeMî¦§¨§¨¦¨©©©£¦¨¦§¦©§¨¨
çeø Lôðc úòc-äðéa-äîëçc úeiçä øB÷î àeä§©©§¨§¨¦¨©©§¤¤©

,ïäéúBãìBúåytp ly - §§¥¤
,gexïéàî ïúeeäúäå§¦§©¨¥©¦

ãò ,ïäéúBãìBz íò Léì§¥¦§¥¤©
õøàä àéä ,äiNòä óBñ¨£¦¨¦¨¨¤

.dàáö ìëå,ixd - §¨§¨¨
ly "diyrc c"ag"y
xewn `id ,dnypd

mi`xapl.-äîëç ìáà£¨¨§¨
úBëìäc úòc-äðéa¦¨©©©£¨
úeëìîaL ïäéîòèa§©£¥¤¤§©§

,äøéöéå äàéøác- ¦§¦¨¦¦¨
ly dbixcnde mewnd
my - odinrhe zekldd

oi`"c"ag"el`xewn
- m`Îik ,mi`xaplïéðò¦§©

äîëçä,oday -àéä ©¨§¨¦
éôeöøt ïewúa§¦©§¥

ïäaL ,úeìéöàä- ¨£¦¤¨¤
,"zeliv`" ly mitevxta
éîòè ìk ïééeìz§¦¨©£¥

,íéãñç 'äa äNò-úBöî ,úBönä,"zeliv`c `"f" ly - ©¦§¦§£¥§£¨¦
.úBøeáb 'äa äNòú-àì úBöîe,"zeliv`c `"f" ly - ¦§Ÿ©£¤§§

éëä íeMîe,okle -,éîðmb -,íéàøápa Laìúäì eãøiLk ¦¨¥¨¥§¤¨§§¦§©¥©¦§¨¦
- "zeliv`" ly mitevxtd md mvray ,zekldd inrhyk -

,mi`xapl zekld ly minrh zeidl ecxiäàéøác úeëìîa ïä¥§©§¦§¦¨
äøéöéå,à÷åc äîLð úðéçác,zewl` `id dnypy -àeäL ¦¦¨¦§¦©§¨¨©§¨¤

`id dnypd -,úeìéöàc íéìkîo"ef" ly milkd 'l - ¦¥¦©£¦
,"r"ia"l dnyp miyrp "zeliv`c.çeø Lôð úðéçáa àìå- §Ÿ¦§¦©¤¤©

."`xap" ody ytpe gex zpigaa eyalzd `l ode-äîëçc óàå§©§¨§¨

ãàî ääábL ,äîLð úðéçác äøéöé äàéøác úòc-äðéa¦¨©©¦§¦¨§¦¨¦§¦©§¨¨¤¨§¨§Ÿ
,äîLðc äøéöé äàéøác úeëìî úðéça ìò ïúìòî,oky - ©£¨¨©§¦©©§¦§¦¨§¦¨¦§¨¨

efc"agefe ,df mler zexitqa zepeilrd ,zeklndpezgzd ,
,df mler zexitqaïë-ét-ìò-óàå,"dxivi d`ixac c"ag" -ïä §©©¦¥¥

-äðéa-äîëçì øB÷î̈§¨§¨¦¨
äøéöé äàéøác úòcìL ©©¦§¦¨§¦¨¤

ïäL çeø Lôð úBðéça§¦¤¤©¤¥
íéëàìnä,cvik - ©©§¨¦

,lirl ep` mixne` ,`eti`
"l xyt` i`yzekln

,dnypc "dxivi d`ixac
- mi`xapl xewn zeidl

"y dryac"agd`ixac
`idy ,dnypc "dxivi
`id ,dpnn dlrn dlrnl

?mi`xapl xewnäL÷ àìŸ¨¤
,éãéî,llk dyw `l - ¦¥

íéëàìnä úîàác§¤¡¤©©§¨¦
úBîLpäåmieedznd - §©§¨

,"dxivi d`ixac c"ag"n
ätéhî àlà ïðéà¥¨¤¨¦¦¨
-äðéa-äîëçî úëLîpä©¦§¤¤¥¨§¨¦¨
ãBñé"ì äîLðc úòc©©¦§¨¨¦

ïzéðå ,"ïétðà øéòæ- §¥©§¦§¦©
jynpe,"àá÷eð"ì,"zekln"l -eàöé íMîemik`lnd - §§¨¦¨¨§

,zenypde."äãéì" úðéçáaixd ,dycg ze`ivn dclepy - ¦§¦©¥¨
,zeklda `ed xacdy itk c"ag ly zehytzd df oi`y
ik ,mi`xapl xewn didiy zn`a xyt`Îi` efk zehytzdny

ly ote`a m`,dcile dtih,dxivi d`ixac c"agn zeidl leki
,mi`xap ly oipr ,dnyp ly elit`øîBì éöîz íà óà ék¦©¦¦§¥©
àá÷eðc íéìkä úøàäî eàøápL"zekln" -éøä ,úeìéöàc ¤¦§§¥¤¨©©¥¦§§¨©£¦£¥

íéãøBiä íä,diyrÎdxiviÎd`ixaa -.äîLð íéNòðå- ¥©§¦§©£¦§¨¨
.diyrÎdxiviÎd`ixalúòc-äðéa-äîëç úeîöò ìáà£¨©§¨§¨¦¨©©
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ã"áçã íåùî íòèäå
ùôðã ã"áçã úåéçä øå÷î àåä äîùð 'éçáã 'éùòã
ïäéúåãìåú íò ùéì ïéàî ïúååäúäå ïäéúåãìåúå çåø
ã"áç ìáà .äàáö ìëå õøàä àéä äéùòä óåñ ãò
äîëçä ïéðò 'éöéå äàéøáã 'ìîáù ïäéîòèá úåëìäã
éîòè ìë ïéåìú ïäáù 'éöàä éôåöøô ïå÷éúá àéä
éîð ä"åùîå â"äá ú"ìîå íéãñç 'äá ò"î úåöîä
'éöéå äàéøáã 'ìîá ïä íéàøáðá ùáìúäì åãøéùë
'éçáá àìå 'éöàã íéìëî àåäù à÷åã äîùð 'éçáã
äîùð 'éçáã äøéöé äàéøáã ã"áçã óàå .çåø ùôð
äøéöé äàéøáã úåëìî 'éçá ìò ïúìòî ãàî ääáâù
ìù äøéöé äàéøáã ã"áçì øå÷î ïä ë"ôòàå äîùðã
íéëàìîä úîàáã î"÷ì .íéëàìîä ïäù çåø ùôð 'éçá
äîùðã ã"áçî úëùîðä äôèî àìà ïðéà úåîùðäå
óà éë äãéì 'éçáá åàöé íùîå '÷åðì ïúéðå à"æ ãåñéì
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כסלו  י"ב שלישי יום
,316 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòùå) ç"òá ù"îå,hpw 'nr cr.ì"ãå

'åa èMtúî äîLðc¦§¨¨¦§©¥§
ïétðà¯øéòæã úBåö÷§¨¦§¥©§¦
àúéL íä íLå ,àá÷eðå§§¨§¨¥¦¨

dyy -äðLî éøãñ¦§¥¦§¨
.àøîâezekldd oipr - §¨¨

y ,ixd ,dxez lyzenvr
zeklda `wec d`a c"ag
,zewl` `idy dxez ly
dnyp zpigaa d`a dxeze

.zewl` `idy

'íéiç õò'a áeúkM äîe54'íéãeçiä øòL'å)55éãé-ìòL ( ©¤¨§¥©¦§©©©¦¦¤©§¥
äøBzä éãé-ìòå ,äîLð Leáì äNòð äðekädyrp -Leáì ©©¨¨©£¨§§¨¨§©§¥©¨§

,äðLî éãé-ìò äøéöéc çeøc çeødpynd cenil iciÎlr - ©§©¦¦¨©§¥¦§¨
,gexc gex yeal dyrp "dxivi"a `idyäàéøác äîLðc çeøå§©¦§¨¨¦§¦¨

àøîbä éãé-ìò`xnby - ©§¥©§¨¨
,ixd ."d`ixa"a `id
dyrp dxez iciÎlry
`idy ,"gex" ly yeal

?"`xap" ixdøîBì Lé¥©
éãé-ìò à÷åc eðééäc§©§©§¨©§¥

íãàä úøBz`edy - ©¨¨¨
,cneläfä íìBòä¨©¤

,äìòîì äìBòädyrp - ¨¨§©§¨
oeeik ,dxez ly yeal f`
`edy mc`dn `a dfy

.`xapãeîìzä ìáà£¨©©§
éðéña ïzpL Bîöòitk - ©§¤¦©§¦©

dlrnln dpzip dxezdy
,dhnl,äîLpa àeä- ©§¨¨

,zewl` `idyàeä ïëìå§¨¥
,"cenlz"d cenil -
ïëå ,çeøä øøáî§¨¥¨©§¥

.äøéöéc äðLîaitky - §¦§¨¦¦¨
dlrnln zpzip `idy
.dnyp zpigaa `id ,ipiqn
,øîBì éöîz íà óàå§©¦¦§¦©

éðéqî ïzépä íbL- ¤©©¦©¦¦©
,dhnl dlrnlnàeä

äøéöé äàéøác çeøa- §©¦§¦¨§¦¨
mey df oi`y dfk ote`a df ixd la`ze`ivn`l` ,`xap ly

ly ote`a"gily"`id eze`ivn `l` ,envrl ze`ivn eppi`y
enk df oi`y jk ,glynd gekmi`xap ly `xapd ze`ivn

:owfd epax oeylae ,mixg`çéìL àeäL Càìî ìkL òãBð éøä£¥©¤¨©§¨¤¨¦©
éæà ,äìòîlî,zegilyd zrya -Lnî 'ä íLa àø÷ð ¦§©§¨£©¦§¨§¥©¨

øçà íL Bì Lé çéìL BðéàLk ïk-ïéàM-äî ,Baø÷a ïëBMä©¥§¦§©¤¥¥§¤¥¨¦©¥¥©¥
,BúãBáò éôkf`y ,rval eilry dceard okezn xfbp eny - §¦£¨

,ezcear ote` itl lrete j`ln ly ze`ivn `edàøB÷ éæàå©£©¥

'ä íML øîBìk ,"'eë 'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷"- e yecw - ¨¨¨§©¤¥
,epnî ìcáîze`ivn mey epi`y `xap zeidl lekiy ,ixd - ª§¨¦¤

,zewl` `edy 'ied mya `xwp `l` `xap lyLnî àeä ïëå§¥©¨
,äàéøác çeø úðéçáa ãeîìzä úeLaìúä úðéçáagexe - ¦§¦©¦§©§©©§¦§¦©©¦§¦¨

,`xap ly oipr ixd `id
,äøéöéã çeøa äðLnäå§©¦§¨§©¦¦¨
eðéäc ,'ä éçeìL íä¥§¥§©§

àá÷eðc íéìk- ¥¦§§¨
"zekln",úeìéöàc©£¦

íéðBöéçämilkd - ©¦¦
,mipevigdå ,ãeîìúa- §©§§

milkdíéòöîàä̈¤§¨¦
äðLnä øLà ,äðLna©¦§¨£¤©¦§¨

íäaL ãeîìzäå- §©©§¤¨¤
gex"a,"dxivie d`ixac

,"àaà ãBñé"î íéëLîð¦§¨¦¦©¨
,dnkgay "ceqi"n -
äîëç"î ìa÷îä©§©¥¥¨§¨

"äàîéúñdnkg - §¦¨¨
,'dnezq'éøà"c,"ïétðà C §©¦©§¦

,xzkay "dnkg"n -BaL¤
"oitp` jix`"a -Laìî§ª¨

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
,óBñ-ïéà øBàL àöîðå§¦§¨¤¥
çeøa ïëBL ,'ä íL àeä¥¥§©

,äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨
,ãeîìúå äðLîe àø÷îa§¦§¨¦§¨§©§

ãîBì íãàäLëe- §¤¨¨¨¥
e` ,dpyn e` ,`xwn

,cenlzéLîîúBéäì äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C ©§¦¥¨¨¨©¤¦§
Bàa ìèáe ììëðíãàä ìk äæ ék ,Cøaúé Bø56.zilkz lk - ¦§¨¨¥§¦§¨¥¦¤¨¨¨¨

,jxazi exe`a lhae llkp zeidl mlerd z` `iadl `id mc`d
,dxezd cenil iciÎlr dyrpd xacéaø úãBáò äúéä úàæå§Ÿ¨§¨£©©¦

íéàøBîàå íéàpzä ìëå éàçBé ïa ïBòîLewqry -,äìâpa- ¦§¤¨¦§¨©©¨¦¤¡¨¦©¦§¤
,dxezcéLîäì,Cøaúé BøBà C,mlera -éøeøa øøáìe- §©§¦¦§¨¥§¨¥¥¥
ztilwàðìéà àèìLc úeìbä ïîæ CLî ìk dâðhleyyk - Ÿ©¨¤¤§©©¨§¨§¨¦¨¨
oli`d,òøå áBèczaxernd "dbep" ztilwn `id mlerd zeig - §¨©
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äîùðã ã"áç úåîöò ìáà .äîùð íéùòðå íéãøåéä
àøîâå äðùî éøãñ àúéù íä íùå ï"åæã ÷"åá èùôúî

äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò
øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå
äúéä úàæå íãàä ìë äæ éë 'úé åøåàá ìèáå ììëð
êéùîäì äìâðá íéàøåîàå íéàðúä ìëå é"áùø úãåáò
úåìâä ïîæ êùî ìë äâåð éøåøéá øøáìå 'úé åøåà
íãàä èìù øùà úò ù"îë ø"åèã àðìéà àèìùã
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,318 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåëìää éèøô ïéáäìå,qw 'nr cr.à"æã íéìëã

,rxe aeháeúkL Bîk57íãàä èìL øLà úò" :ly lrila - §¤¨¥£¤¨©¨¨¨
,dtilwíãàa,dyecw ly -,"'eërxl" weqtd meiq itk dfy - ¨¨¨

mc`"a mi`vnpd dyecwd zevevip zelrdle xxal ick ,"el
,"dbep" ztilwa - "lrilaìzLää úéìëz eäæ ékúeìLly - ¦¤©§¦©¦§©§§

,zenlerdïBéìòä ãøiL¤¥¥¨¤§
ähîìcxi d"awdy - §©¨

,mlera dlbzieBì äéäéå§¦§¤
éãk ,íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦§¥

éåäîì ïúBìòäìzeidl - §©£¨§¤¡¥
.ãçàa ãçà"cg`"dy - ¤¨§¤¨

ly ,"d`zz `cegi" ly
ÎdxiviÎd`ixa zenler
"cg`"d enk didi ,diyr

."d`lir `cegi" ly-äî©
eîéçøe eìéçc íéëàìnä úãBáò ïk-ïéàMdad`e d`xi - ¤¥¥£©©©§¨¦§¦§¦

éiìëN,ììëe ììk äëLîä úðéçáa dðéà ,ídf iciÎlry - ¦§¦¦¥¨¦§¦©©§¨¨§¨§¨
,mlera zewl` jynei.'eë úe÷lzñä ÷ømicner mdy - ©¦§©§

dpeekd zzin` df oi`y ,ixd .zewl`l lehiaae "`evx"a

.zewlzqd `le dkynd `id dpeekdy ,zelylzyda dpeilrd
÷ñò éãé-ìò Léì ïéàî íéëàìî íéàøápM äî ïáeé äæáe¨¤¨©¤¦§¨¦©§¨¦¥©¦§¥©§¥¥¤

àeäL ,äðeëa àlL elôà äøBzä`ly dxezd cenil - ©¨£¦¤Ÿ§©¨¨¤
,dpeeka,ììk úe÷ìà dðéàL ãáìa çeø úðéçadpeekd oky - §¦©©¦§©¤¥¨¡Ÿ§¨

ly oipr `iddnyp`idy
zewl`- dpeek ila j` ,

gex ly dpiga dfyk
mi`xap cvik - cala
ixd ;"yi"l "oi`"n
"yi"l "oi`"n d`ixad
?zewl`n wx `wec `id
-ét-ìò-óàL éôì àlà¤¨§¦¤©©¦

ïë`ly dfy zexnl - ¥
,dpeekaïëBL 'ä íL¥¥

,'eëå,dxez ixaca -:ïéánì éãåelit`y ,lirl xaqedy itk - §§©©¥¦
'd"y iptn ,"'d" mya `xwp ,zegilyd zrya ,`xap ,j`ln

okey"eaokl ,dxez ixaca okey 'dy oeeik - dxez ixaca mb jk ,
."yi"l "oi`"n mik`lnd zeedzd mdn zeidl dleki

zeevn iciÎlr ji` ,owfd epax xiaqd ,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqa

zkynpe ,edz ly zevevipd mixxany ,mixexiad oipr dyrp zeiyrn

.zeevnd ly zekldd cenil iciÎlr mb jke .mlera zewl`

zeevn ly zekldd ihxta elit`y ,xiaqd owfd epaxdyrzÎ`l,

itk - jiiy `l oday

- dyrÎzeevna xacdy

eli`k eilr dlrn" ly oiprd

cenilay) "ynn lreta miiw

dyrÎzevn ly dkldd

miiw eli`k xacd el aygp

mb ,efn dxizie ,(devnd z`

,dyrzÎ`l ly mipic ihxta

eidi mdy llka giky `ly

jiiy `l mday ,dyrna

t`dyr eli`k xky el mipzep dxiar xar `le ayi" ly oiprd eli

aygii - odn xnyidl ji` dricide el` zekld cenily ,"devn

dfy llk jiiy `lyk mb z`fe ,df dyrzÎ`ln lreta zerpnidk

`vi `ly xacd xiaqe ,llk giky `l df oky ,lreta dyrnl didi

dkld efy oeeik ,okÎitÎlrÎs` ,dfn xnyidle rpnidl llk mc`l el

(dpeilr) "d`lir dnkg" ly dkynd meyn da yi ,dxez ly

ipic ihxt dnbeck hwp migiky mpi`y mipipra epeca .mlera zkynpd

.lebit

oipr - oey`xd oiprdy zexnly ,owfd epax xne` igkepd oniqa

zekld beq cenila dxe`kl jiiy epi` - mixexiadel`k`l dfy oeeik)

"d`lir dnkg" ly zekynd `edy ,ipyd oiprd wx `l` ,(llk giky

cenil mvr iciÎlr dyrp "mixexia"d oipr mb ixd okÎitÎlrÎs` -

,dyrzÎ`ldn zerpnidd e` dyrdÎzeevn meiwy zexnl) el` zekld

mpi`d`vezelit`e ,df ceniln`l,dyrÎzevn miiw eli`k ,"eli`k"

zerpnidd lr xkyd e`

.(dyrzÎ`ld zevnn

ïéáäìexacd cvik - §¨¦
,iablúBëìää éèøt§¨¥©£¨

éçéëL àìcopi`y - §¨§¦¥
zegikyøLôàå ,ììk§¨§¤§¨

íìBòî eéä àlL¤Ÿ¨¥¨
,úeàéönaiyrn ote`a - ¦§¦

xac beq mrt s` dxw `l
dkldd hxty itk dfk

,eze` bviin,àáì ãéúòì eéäé àlL ïkL-ìkîi`cea f`y - ¦¨¤¥¤Ÿ¦§¤¨¦¨Ÿ
,dl`k mikxeanÎ`l mirexi` erx`i `lìebt éðéc éèøt Bîk§§¨¥¦¥¦

.àðåâ éàäëe,`eti` ,jiiy cvik ,dnecke -mdaly oiprd §©©§¨
mixxan el` zekld ihxt cenil iciÎlry ,zevevipd xexia

?edzd zevevip,úàæ úòãeî äpä,xacd reci -øeqà ìkL ¦¥©©Ÿ¤¨¦
ïk àì íàL ,úBtìwa íéiç øB÷îe LøL Bì Lé íìBòaL¤¨¨¥Ÿ¤§©¦©§¦¤¦Ÿ¥
äòtLä ézìa íìBòa úeàéöna úBéäì ìBëé äéä àìŸ¨¨¨¦§¦§¦¨¨¦§¦©§¨¨

.äðBéìò,ipgex xewn ly drtyd ila -ìñìñîä elôàå ¤§¨©£¦©§©§¥
àðåb éàäëe BøòNa,dnecke -Bæ òâøa Búeiç ìa÷î §©£§©©§¨§©¥©§¤©

øäfa áeúkL Bîk ,úBtìwä úBìëéäî1,Cëìäå .,okle - ¥¥§©§¦§¤¨©Ÿ©§¦§¨

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

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ïåéìòä ãøéù úåìùìúùää úéìëú åäæ éë 'åë íãàá
éåäîì ïúåìòäì éãë íéðåúçúá äøéã åì äéäéå äèîì
íééìëù ø"åã íéëàìîä úãåáò ë"àùî .ãçàá ãçà
.'åë úå÷ìúñä ÷ø ììëå ììë äëùîä 'éçáá äðéà
÷ñò é"ò ùéì ïéàî íéëàìî íéàøáðù äî ïáåé äæáå
ãáìá çåø 'éçá àåäù äðååëá àìù 'éôà äøåúä
ïëåù 'ä íù ë"ôòàù éôì àìà ììë úå÷ìà äðéàù

:ì"ãå 'åëå

ïéáäìåìë éçéëù àìã úåëìää éèøôàìù øùôàå ì
åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

סכ"ה.57. לעיל וראה ט. ח, ע"ב.1.שם ריש קסו, זח"א ראה



סג elqk b"i iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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àðåb,efk dxeva xacy - ©§¨
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(dfkàøéøa àìc àîìà©§¨§¨§¦¨
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,äàlò,dpeilr dnkg -èøôa äèMtúpLdkld -äæ- ¦¨¨¤¦§©§¨¦§¨¤
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ixnbl migiky mpi`y dl`k mihxt dl` eidy iptn df ixd
erx`iy5,ely zeira`d -"'eë ezëøë"dpc ozece` - §¨©
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dy`l dpeekd i"yx zrcl - eze` dkxk `id ,"ezkxk"yk
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,ipiqa dynl epzip zeira`d ihxt lk ixd ,dfk xac rx`iyék¦
äàlò äîëç úeèMtúä¦§©§¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg -
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,dxezdúðéçáa àéä¦¦§¦©
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zehytzddy ixd ,"seq
`id ,"dnkg"n d`ad
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z`xwpd "zekln" d`a
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íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
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êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
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íú÷éðéù òãåðë úåôéì÷á íéáøåòîä äéùò 'éöéã
äáùçîå øåáãá úåëìää ÷ñò é"òå .íéùåáìä 'éçáî
íéðå÷éúá ù"îë .äùåã÷äî íéãøôúîå íéèøôúî
ìò åøîàù äîî òãåðë åðééäå ['åë] àùøôàì î"øå
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כסלו  י"ד חמישי יום
,qw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåøéîæ ãåã,320 'nr cr.åúøö

?aeha rx ly zaexrz dzid "diyr"e "dxivi" zenlerae
:eøîàM änî òãBpkl"f epinkg -äøBza eëøa àlL ìò" ©©¦©¤¨§©¤Ÿ¥§©¨

,'eë "älçz`xnbl m`zda -10iptn ,"ux`d dca`" okly §¦¨
,dligz ekxa `lyiptlyexitd .ecnly dxezd lr ,cenild

`ly ,`ed dfa iniptd
"seq oi` xe`" ekiynd
oeyln "dkxa" ,dxeza
cenily ,ixd ;dkynd
`ed ie`xk dxezd
oi` xe`" mikiynnyk
xiaqi z`f .dxeza "seq
cvik ,oldl owfd epax
cenil iciÎlr dyrp
,cnel icediy dxezd
ly "dcxtd"de "yexit"d
cxteie yxtei rxdy ,rxd
geka df ixd - ?aehdn
,dxeza jynpd "seq oi`"

iciÎlr `wecicediy
dxez cnelitk `le)

cvn `id dxezdy
,(dnvréãé-ìò àeäL¤©§¥

óBñ-ïéà-øBà úëLîä©§¨©¥
äàlò äîëça§¨§¨¦¨¨

,ïäa úLaìîä- ©§ª¤¤¨¤
,dxezay zeklda"eøéøaúà äîëçá"emd "dnkg"a - §¨§¨¦§¨¦

,mixxazn.daL óBñ-ïéà-øBàaiciÎlry ,ixd ."dnkg"ay - §¥¤¨
"dnkg"a "seq oi` xe`" mikiynn eciÎlry ,dxezd cenil

vipd xexia df iciÎlr dyrp ,(dxeza)oi`yk mb - z`fe .zeve
zeidl zelekiy dyrzÎ`l e` dyrÎzevn ly dkld ef
mrt i` didzy giky epi`y devna elit` `l` ,ze`ivna
xexia lret - dxez ly dkld cenil mvr ixd - ze`ivna

.zevevipdïBéìòä ï÷Béc éãé-ìò äNòð Bæ äëLîäåyxeyd - §©§¨¨©£¤©§¥§¨¨¤§
,dlrnläìòîì elà úBëìäa ïk-íb ÷ñBòä ,íãàä ìL- ¤¨¨¨¨¥©¥©£¨¥§©§¨

wqer dlrnl eyxy mb - dxez cnel dhnl mc`y drya
,dlrnl el` zeklda"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ,BLøLa§¨§§§¨¦§¥©§¦

áeiç ïáeé äæáe .äiNò-äøéöé-äàéøác11lr lhend -ìk ¦§¦¨§¦¨£¦¨¨¤¨¦¨
â"éøzä ìk íéìLäì äîLð-çeø-Lôðzeevn 613 - ¤¤©§¨¨§©§¦¨©©§©

,úBëìää éèøt ïäL äNòîe øeac äáLçîaihxt cenil - §©£¨¨¦©£¤¤¥§¨¥©£¨
,zeevnd ly zeklddednype gex ,ytpd -àáì úBëéøö§¦¨Ÿ

a äøBzä íéìLäì ìebìâaday miwlgd rax` --æîø-èLô §¦§§©§¦©¨¦§¨¤¤
,ãBñ-Leøcmdilr - dze` enilyd `l mcewd leblba m`y - §

ick sqep leblba `eal
lr dxezd z` milydl

,diwlg lkìk øøáì éãk§¥§¨¥¨
íäì úBòâBpä ïéøeøaä- ©¥¦©§¨¤

,dnypÎgexÎytplìkî¦¨
,ç"ôøä,zevevipd 288 - ¨

íãà úîB÷ àéäL¤¦©¨¨
â"éøz ,äîìL,613 - §¥¨©§©

úBiììk úBðéça§¦§¨¦
.úBièøôeillk ote`a - §¨¦

dkyndd zwlgzn
jke ,(613Îa) b"ixza

.ytp lkl zeihxtaìáà£¨
íìLiLk àáì-ãéúòì¤¨¦¨Ÿ§¤ª§©

øeøaä,zevevipd ly - ©¥
äøBzä ÷ñò äéäé¦§¤¥¤©¨
"áBè äNò" úðéçáa¦§¦©£¥

,ãáìekxhviy `l - §©
cenil iciÎlr ,lertl
xeq" ly oipr ,dxez
dtilw cixtdl ,"rxn
oipr ,"aeh dyr" ly oiprd wx lertl ekxhvi `l` ,dyecwn

,iaeig,óBñ ïéà ãò äìòî äìòî äîLð-çeø-Lôpä úBìòäì§©£©¤¤©§¨¨©§¨©§¨©¥
íâåcenila ewqrzi -ä"ñLazeevn 365 -äNòú-àì §©¦§¨Ÿ©£¤

ï÷ézîäìe ,úBLBã÷ úBøeáb ïäL ,äìòîì ïLøLa- §¨§¨§©§¨¤¥§§§©§¦¨
,zexeabd zwzndç"îøa íéãñça248 -,äNò-úBöî ©£¨¦¦¦§£¥

.ãçé ïììëìe,zexeabe micqg ly zellkzd didzy -ïk ìòå §¨§¨©©§©¥
,okle -,dèøôáe dììëa úéçöð dlk äøBzäihxt lk mb - ©¨ª¨¦§¦¦§¨¨¦§¨¨

mirbep eidi `ly dl`k elit` ,mipicddyrnlcizrl llk
,`ealä"ñLc úBëìää éèøt íbL365 -ïä ïä ,äNòú-àì ¤©§¨¥©£¨¦Ÿ©£¤¥¥

,úeììkäî íéôðò,dxezd zellkn -LøL ílëì Léå £¨¦¥©§¨§¥§ª¨Ÿ¤
äNòú-àì ä"ñMä Bîk ,äMã÷c úBøeáb 'äa äìòîì§©§¨§§¦§ª¨§©Ÿ©£¤
íéìëc íéøáàä äiçîä ícä úðéça äìòîì ïäL ,ïîöò©§¨¤¥§©§¨§¦©©¨©§©¤¨¥¨¦§¥¦

:"ïétðà øéòæ"c¦§¥©§¦

zelret zeevndy ,xaqen "oexg` qxhpew"a mcewd oniqay ixg`

cenily mb jke ,zevevipd xexia oipr mbe zewl` zkynd oipr mb mlera

- dl`d mipiprd ipy lret dxezd zekld

dlrnl `edy oipr yi dxezd zeklday ,xaqei ea ,igkepd oniqd `a

.llk mewn qtez epi` eiabl mlerdy cr ,mlerdn ixnbl

jlnd cecy dryay ,mixne` l"f epinkgy dn lr qqean igkepd oniqd

ieeivd lr egkya ,dlbr lr eze` `iad ,mizyltdn oex`d z` xifgd

did xy`e ,mitzkd lr oex`d z` z`yl mikixvy ,"e`yi szka" ly

il eid zexinf" weqta "zexinf" dxezd zekldl `xwy lr yper df

."ixebn ziaa jiweg
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ïåøçà ñøèðå÷
úëùîä é"ò àåäù 'åë äìçú äøåúá åëøá àìù
åøéøáúà äîëçáå .ïäá úùáåìîä ò"çá ñ"àåà
ïåéìòä ï÷åéã é"ò äùòð åæ äëùîäå .äáù ñ"àåàá
åùøùá äìòîì åìà úåëìäá ë"â ÷ñåòä íãàä ìù
íéìùäì ï"øð ìë áåéç ïáåé äæáå .ò"éáã à"æã '÷åðá
úåëéøöå úåëìää éèøô ïäù î"åãçîá â"éøúä ìë
ìë øøáì éãë ñ"ãøôá äøåúä íéìùäì ìåâìâá àáì

úîå÷ àéäù ç"ôøä ìëî íäì úåòâåðä ïéøåøéáäíãà
ì"òì ìáà .úåéèøôå úåéììë úåðéçá â"éøú .äîìù
áåè äùò 'éçáá äøåúä ÷ñò 'éäé øåøéáä íìùåéùë
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ב.10. פא, ˘ËÈÏ"‡:11.נדרים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נסמנו ושם ד', סעיף סוף [פ"א ת"ת הל' אדה"ז שו"ע סכ"ט. אגה"ק לעיל "עייג"כ
המקורות]".
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ïåøçà ñøèðå÷
ãåãàçáù øäæá äðä .'åë åäì úéø÷ úåøéîæ

ä"á÷äì çáùä åäî ïéáäìå 'åë äððøå àúééøåàã
êéùòî åìãâ äî ã"ò àåä äðä øúåî åà øåñà äæùë
ìëù òãåð äðä éë .êéúåáùçî å÷îò ãàî 'ä
'à äåöî ÷åã÷ãá íéåìú íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
ìë íéìåòå ïåéìò ãåçé äùòð øùë ïáø÷ä íà î"ã
ìáé÷ù äðéù íàå .íòôùå íúåéç ìá÷ì úåîìåòä
åà øùë úøù éìëá àìù åà î"ã åìàîùá íãä
íúåéçå úåîìåòä úåéìò äìèáúð éæà äöéöç äúéäù
úåøùë ïéìéôúá ïëå ä"á ñ"à íééçä ééçî íòôùå
ìëì íééçä øå÷î íäù ð"åæã íéðåéìò ïéçåî íéìâúî
â"äëå ïéçåîä ïé÷ìúñîå ïéìñôð ãçà ÷åã÷ãáå úåîìåòä
éùòî åìãâ äî ïðåáúîä êëìäå ú"ì úåöî é÷åã÷ãá
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÷åã÷ãî òôåù íúåéç ìëù úåîìåòä ìë úåéç úåìòî
åúáùçî ÷îåò àåä åøå÷îî êùîð àåäù äðîî ãçà
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א.1. לד, ב.2.סוטה ח, זח"ב ˘ËÈÏ"‡:3.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ספנ"ב תניא (והפטור? טהור כשר מותר חלוקות ו' יש "בפרט
כו', הסט"א) (בידי אסור בכהנ"ל: ועיקרי השווה ענין דזהו מותר" או "אסור ב' דוקא דנקט נ"ל - בתניא. גם בכ"מ כמפורש והפכם

ח'])". פרק שם גם וראה ז'. [פרק כבתניא - כך נק' (שלכן י.4.מותר צב, ˘ËÈÏ"‡:5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאגה"ת "להעיר
וצע"ק". "או ‰¯·6È.בסופה. ועל "בכלי". שינוי הוא - שרת" בכלי "שלא באדם"; "שינוי הוא בשמאל" הדם ש"קיבל כאן, מציין

א  כד, (זבחים השרת לכלי  הכהן בין חציצה ביניהם: בחציצה, סוגים כמה שינוי". בלא הנ"ל "ושני הרבי: מציין - חציצה" שהיתה
א). יט, (זבחים כהונה" "בגדי לבגדיו, הכהן בין וחציצה ב) טו, שם (גמרא לריצפה הכהן בין חציצה במשנה);
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ìò ì"æéøàä íùá à"îá ù"îë äáùçîä ÷îåò ìù
úéîéðô ìáà .äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ì"æøàî
éøîâì úãçåéî àéä äøåúä úéîéðô àåäù ÷îåòáù
éáâìå ãåçéä úéìëúá äá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá
ùîî ñôàå ïéàå ùîî àìë úåîìåòä ìë ä"á ñ"à
íâ êëìäå 'åëå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éë
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äúåéîéðô 'éçááå éáéùç ùîî àìã øçàî úåîìåòä
úçîù ìåëéáë àìà åéòåùòùå ùåðà ááì úçîù äðéà
íé÷ìà éë äá òùòúùîù ä"á÷ä êìîä òåùòùå áì
åîöò úòéãéá äúìòîå äîå÷î òãéå äëøã ïéáä
àì éðôå ù"îë éç ìë éðéòî äîìòð ìáà ìåëéáë
.ì"æéøàä íùá ù"ùîë äúåéîéðô 'éçá åðééäã åàøé
ú÷çùî .à÷åã åìöà íéòåùòù åìöà 'éäàå ä"ùæå
øîà æ"òå äúåéîéðô 'éçáá åðééäã à÷åã åéðôì åéðôì
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נד.7. קיט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:9."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(תפ"ה ע' ח"א (בלקו"ב
ובכ"מ". ספ "א הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם ה. פי"ז, פכ"א.10."ב"ר תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות הכתוב 11.נוסח ל'

כג. כח, איוב כא.12.- כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, "לוח 15.משלי ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא
שליט"א. אדמו"ר לכ"ק התיקון"



סז elqk f"h ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט"ז קודש שבת יום
,`qw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïúéà ìçðë ä÷ãöå,322 'nr cr.ä"á ñ"à

d`a ,"elv` mireyry" `idy itk ,dxeza ef ddeab dbixcny
- "oen`" dxezd z`xwp okly ,l`xyi zenypl oefn zeidl
"elv`"y dxezd z`xwp jk ,clid z` qpxtnd "bebct" ,"one`"

.zenypl "bebct"e "one`" myaäæ ìòåddeab dbixcn lr -ef §©¤
,dxezayøîàweqtd - ¨©

¯ "ïBîà Bìöà äéäàå"¨¤§¤¤§¨
àlà "ïBîà" éø÷z ìà©¦§¥¨¤¨

'eë "ïîBà"16."bebct" - ¥
- clid z` qpxtnd
d`a dxeza ef dbixcn
itk zenypl xewn zeidl
j` ,mlerdn dlrnl ody
dxeza ef dbixcnny `l
`idy ,mlerd zeig didz
zeipevige "miixeg`"dn

.zeiniptn `le calaìòå§©
íéøBçà úðéça- §¦©£©¦

,dxezayøîà17:oldl - ¨©
:my weqtaú÷çNî"§©¤¤

,"íãà éða úà éòeLòLå ,Böøà ìáúa"miixeg`"dy" - §¥¥©§§©£©¤§¥¨¨
laza mireyrye wegy ly oipr `ed dxez ly zeipevigde

,mc` ipaae (mlera),øBçàå íéðt úðéçáa äðzð äøBzä ék¦©¨¦§¨¦§¦©¨¦§¨
,zeipevig ly dpigaae zeinipt ly dpigaa -áéúëãkenk - §¦§¦

,aezkyäéøëæc äôò älâîa18íéðt äáeúk àéäå" : ¦§¦¨¨¨¦§©§¨§¦§¨¨¦
."øBçàå.zeipevige "xeg`" zpigaae ,zeinipte "mipt" zpigaa - §¨

ãåc ñôzL éôìe,dxezd z` gaiye -,íéøBçà úðéçáa- §¦¤¨©¨¦¦§¦©£©¦

zeipevigd ,"miixeg`" lr aqen dfy ,"zexinf" `id dxezdy
,mlerd zeig `ide mlerl zekiiy dl yiy ,dxezd lyCëì- §¨

,okl,íéøBçà úðéça ïî äàaä ,äçëLa Lðòð`edy xac - ¤¡©§¦§¨©¨¨¦§¦©£©¦
wx `edy xaca m`Îik ,dgky ea zkiiy `l ,mvrzne zeinipta
"miixeg`" ly dpigaa
ea jiiy - zeipevige

,dgkyéôì epnî íìòðå§¤§¨¦¤§¦
áeúkM äî äòL19: ¨¨©¤¨

íäéìò Lãwä úãBáò"£©©Ÿ¤£¥¤
"eàOé óúkayiy - ©¨¥¦¨

lr oex`d z` z`yl
itk dlbra `le miitzkd
dpeekde ,cec dyry
lr oex`d z`iypa

`id ,miitzkdøaçì§©¥
,"íéôúk"ä úà ãçéìe§©¥¤©§¥©¦
ìà ,íéøBçà úðéça ïäL¤¥§¦©£©¦¤
àéä ,"Lãwä úãBáò"£©©Ÿ¤¦

,äàlò äîëç"dnkg" - ¨§¨¦¨¨
,"ycw" z`xwpíMnL ,íéðt úðéçáa"d`lir dnkg"n - ¦§¦©¨¦¤¦¨

,"mipt" zpigaayáeúkL Bîk ,ïBøàaL úBçelä eëLîð20: ¦§§©¤¨¨§¤¨
éîìLeøéa áeúkL Bîëe ,"'eë íäéøáò éðMî íéáeúk"§¦¦§¥¤§¥¤§¤¨¦©§¦

íéì÷Lc21ïäa äúéä àlL ,,zegela -,øBçàå íéðt úðéça ¦§¨¦¤Ÿ¨§¨¨¤§¦©¨¦§¨
lr oex`d z`iypa dpeekd ,ixd ,cala "mipt" eid md `l` -

zk"d z` xagl ,dzid miitzkdzpigal ,zeipevigde "miit
,zegeld ly "mipt"íL ïiòinlyexia -: ©¥¨

dyery ,dwcva zilrp dlrn zxaqen "oexg` qxhpew"ay df oniqa

dlrnly) dnypay "dnkg" zpiga ly invrd lehiady ilk icedi

.ely ald zcewp zeinipta xi`i (dbyde lkyn ixnbl

zxb`"a df oniq ly enewn xzei mi`zn did ,df okezl m`zda

xkfed xaky itke ,"ycewd

qxhpew" cenill dgizta

:iaxd ok` oiivn ,"oexg`

df oniq `a cvik oeir jixvy

(mitqep mipniq xtqn oke)

."oexg` qxhpew" ly ("`ipz"ay) df wlga

(hexit xzia) mb mixaqen - df oniqa mipecipd mipiprdy ,cer oiivn iaxd

'x xn`" ligznd xeaic xn`nae ,d`x zyxt zligza ,"dxez ihewl"a

.r"p v"iixden x"enc` w"k ly g"txz zpyn "'ek mei lka iel oa ryedi

(ä ïîéñ óBñ ñBîòa) "ïúéà ìçðk ä÷ãöe"1.xn`p weqta - §¨¨§©©¥¨§¨¦¨

dlbzi - mlrpe xzqen didy htyndy ,"htyn mink lbi" :my
enk wfega dlbzz dwcve ,(dnc`d wnern milbznd) min enk

,dwfga mxefd wfg lgp `edy ozi`d lgp,Leøtmixacd - ¥
`ed ,mipiprd zeinipte zeipgexaàeä "ïúéà ìçp"L Bîk§¤©©¥¨

úëLîpä äëLîä©§¨¨©¦§¤¤
,"ïúéà" úðéçaî"lgp" - ¦§¦©¥¨

lgpk ,dkynd `ed
d`a okidne ,jynpd
,"ozi`"n - dkyndd

recike ."ozi`" z`xwp dnkg ."dnkg" zpigan2dylyy
oeyln "ozi`" :"ozi`"a miyexitswezoeyln "ozi`" ,dyw3

oeyln "ozi`"eoyei4"dnkg" zpigaa mpyi dl` mipipr dylye .
,"dnkg" zpiga `idy ,c"ei ze`a mifnexne icedi znypay

d dpyi c"eiaedcewpc"eid ly,oezgzd uewe oeilrd ueweàéäL¤¦
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ìòå 'åë ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà äéäàå
éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî øîà íééøåçà 'éçá
øåçàå íéðô 'éçáá äðúéð äøåúä éë íãà éðá úà
øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã

ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë
ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà
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בתחילתו.16. לא.17.ב"ר שם, ט-י).18.משלי ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ˘ËÈÏ"‡:ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."זה לפני שיש "צע"ק

א.19. לה, סוטה וראה ט. ז, טו.20.נשא לב, א'.21.תשא הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג סוטה 3.סה"מ משנה
מ"ה. הארץ".4.פ"ט מוסדי "והאיתנים ב) ו, (מיכה כמ"ש



elqkסח f"h ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"lgp" zpigaa zkynp `idy itk - dnkg - "ozi`"d zpiga -
,`id"àìëéäa äc÷ð" úðéça5dcewp" ,dlawd oeyla - §¦©§ª¨§¥¨¨

e` ,"dpia"d lkida jynp "dnkg"d zcewpny epiid "`lkida
dlrnly) "dnkg" zpigan dnypay invrd lehiadny itk

ly dad`de lehiadn
ly zeppeazdde dbydd
dcewpa jynp ("dpia"
`idy ,ald ly ziniptd
ef dkyndl "lkid"d

,"dnkg"nyïéòéø ïéøú"e§¥¥¦
"'eëå6,"oiyxtzn `lc" - §

"dnkg" ze`xwpy itk -
zexitqd ly "dpia"e
odly "cegi"dy ,dlrnl
meiw myl icinz `ed
ze`xwp od okl ,mlerd
`lc oirix oixz"
mixag ipy ,"oiyxtzn

,micxtp mpi`yúBiúBàå§¦
úBLnLî "ïúéà"¥¨§©§

,ãéúòìmivexyk - ¤¨¦
,ycewd oeyla ,ynzydl
dlnd z` zpiivnd ze`a
zg`a miynzyn ,cizrl
,s"l` :zeize`d rax`n
,"lrt`" :o"epe e"iz ,c"ei
."lrtp"e "lrtz" ,"lrti"

ielib lr dxen "ozi`" dlndy ,`id zeipgexa xacd zernyn
,dfk ielib dlbzi cizrly ,cizrlyãéúò àðà :Leøt¥£¨¨¦

àéìbúàì7,ip` -cizrmlrda ip` zrk ,zelbzdlcizrledf §¦§©§¨
,dlbziáeúkL Bîk8,"'Bâå écáò ìékNé äpä" :"likyi" - §¤¨¦¥©§¦©§¦§

,cizr oeylaL eðééäålikyi" xn`p eilry ,giynd z`iaa - §©§¤
,"icarCBz Cøaúé Bãeçéå àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà æà älbúi¦§©¤¨¥¨§¦¦§¨¥

àeä ,"ïúéà ìçð" úëLîä éãé-ìò ,álä úc÷ð úiîéðt§¦¦§ª©©¥©§¥©§¨©©©¥¨
,äàlò äîëç úøàä,dpeilr dnkg -,álä úeiîéðôa øéàiL ¤¨©¨§¨¦¨¨¤¨¦¦§¦¦©¥

,àaìc à÷îòî úéìëúa Cøaúé Bãeçéa ìèaìwnern - ¦¨¥§¦¦§¨¥§©§¦¥¨§¨§¦¨
,aldäìøòä úøñä éøçà,ald zlxr -úBiîLbä úBåàzî ©£¥£¨©¨¨§¨¦©£©©§¦
.'eëåaezkk) "dlxr"d xqezyk -9zlxr z` mzlne" - §

lr dxzqd didz `l ("jaal z` jiwl` 'd lne" ,"mkaal
ÎjexaÎyecwdl dnypd ly invrd lehiad lre ald zeinipt
ly "swez"d epyi day ,eytpay "dnkg" zpigan `ad `ed
`ay xac .zepzydl `ly "iyew"d da yie ,dnypd mvr
lirl xkfpk ,"oyei"d oipr `hazn jkay ,zea`dn dyexia

"dnkg" ly ielibd xi`i cizrl ixd ,"ozi`"a miyexitd dyly
invrde wenrd lehiad z` yibxi aldy ,ald zcewp zeinipta
ly ielibd cvne ytpay dnkg cvny `ed jexa yecwd l`

.dlrnly "dnkg",äpäåmb -,äfä ìçä úeìâa äzòitl - §¦¥©¨§¨©¥©¤
dicaera weqtd10,

"lgd" e` `ed yexitde
oeyln e` ,"lig" oeyln

,"`ib"äöò ïk-íb Lé¥©¥¥¨
øBà úö÷ øéàäì äöeòé§¨§¨¦§¨
CBúì "ïúéà" úðéçaî 'ä¦§¦©¥¨§
álä úeiîéðt úc÷ð§ª©§¦¦©¥
-ìò eðééäå ,ãéúòì ïéòk§¥¤¨¦§©§©
õBöéð ìò øøBònL éãé§¥¤§¥©¦
úðéça BLôðaL úe÷ìà¡Ÿ¤§©§§¦©
.íéðBéìòä íéaø íéîçø©£¦©¦¨¤§¦

,milaben izlad -ék¦
ïéàL ïîæ ìk ,úîàa¤¡¤¨§©¤¥
älbúiL äëBæ íãàä̈¨¨¤¤¦§©¤
"ïúéà" úðéçaî 'ä øBà¦§¦©¥¨
,Bááì úéîéðt úc÷ða¦§ª©§¦¦§¨
Cøaúé Bãeçéa ìèaì¦¨¥§¦¦§¨¥

àaìc à÷îòîwnern - ¥¨§¨§¦¨
,aldLôpä úBìk ãò©§©¤¤
Lnîoi`y onf lk ,ixd - ©¨

- jkl dkef mc`déæà£©
úeðîçø Lé úîàa¤¡¤¥©£¨
õBöépä ìò äìBãb§¨©©¦

äàlò äîëç úðéçaî CLîð õBöépä ék .BLôðaLdnkg - ¤§©§¦©¦¦§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilrLëe ,Lnîuevipd-Búðéçaî øéàäì ìBëé Bðéà- ©¨§¤¥¨§¨¦¦§¦¨

,`ed jexa yecwdl `ln lehia `idy "dnkg" zpiga `idy
íML ,álä úeiîéðt CBúìzeinipta -,aldéelb íB÷î §§¦¦©¥¤¨§¦

Bæ äøàäleki epi`y onf lk ,ixd ,"dnkg" ly uevipd ly - ¤¨¨
,xi`dl eilry mewna ezpigan xi`dlúeìb úðéçáa äæ éøä£¥¤¦§¦©¨

.Lnîzegekd z` zelbl mileki `ly ,`ed zelbd oipry - ©¨
.el yiyíéðBéìòä íéaø íéîçø éãé-ìòålr mikynpd - §©§¥©£¦©¦¨¤§¦

,ytpdúeiîéðt äc÷ð CBúì øéàîe ,äéáMäå úeìbäî àöBé¥¥©¨§©¦§¨¥¦§§ª¨§¦¦
,Bæ äaø äáäà úðéça álä,jxazi ecegil ytpd zelk cr - ©¥§¦©©£¨©¨

áeúkM änî òãBpk11,"íäøáà úà äãt øLà á÷òéì" :- ©©¦©¤¨§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨
yxcnd yexitl m`zda12levipe dctp mdxa`y ,`id dpeekd

.awri epnn z`vl jixv didy zekfa ,awri ly ezekfa
`id dpeekd ,'d zceara ,zeipgexae13,mdxa` zcny dryay ,

dzelble dzectl yie ,mlrda `id ,dad`de cqgd zcn
df ixd - ?dlbnde dcetd `ed in ixd (dad`d z` zelbl)
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ïåøçà ñøèðå÷
'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð

ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
úëùîä é"ò áìä úãå÷ð úåéîéðô êåú 'úé åãåçéå
úåéîéðôá øéàéù äàìéò äîëç úøàä àåä ïúéà ìçð
éøçà àáìã à÷îåòî úéìëúá 'úé åãåçéá ìèáéì áìä
äúò äðäå .'åëå úåéîùâä úååàúî äìøòä úøñä
úö÷ øéàäì äöåòé äöò ë"â ùé äæä ìçä úåìâá
ïéòë áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì ïúéà 'éçáî 'ä øåà
åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò øøåòîù é"ò åðééäå ãéúòì
ïéàù ïîæ ìë úîàá éë íéðåéìòä íéáø íéîçø 'éçá
úéîéðô úãå÷ðá ïúéà 'éçáî 'ä øåà äìâúéù äëåæ íãàä
úåìë ãò àáìã à÷îåòî 'úé åãåçéá ìèáéì åááì
õåöéðä ìò äìåãâ úåðîçø ùé úîàá éæà ùîî ùôðä
ùîî äàìéò äîëç 'éçáî êùîð õåöéðä éë åùôðáù
áìä úåéîéðô êåúì åúðéçáî øéàäì ìåëé åðéàùëå
ùîî úåìâ 'éçáá æ"ä åæ äøàä éåìéâ íå÷î íùù
äéáùäå úåìâäî àöåé íéðåéìòä íéáø íéîçø é"òå
åæ äáø äáäà 'éçá áìä úåéîéðô äãå÷ð êåúì øéàîå
ù"îëå íäøáà úà äãô øùà á÷òéì ù"îî òãåðë
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א.5. כ, זח"א א.6.ראה ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ו.9.ישעי' ל, נצבים טז; י, כ.10.עקב כט,11.א, ישעי'
˘ËÈÏ"‡:כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכתוב"˙È·"(ב (פס"ג, ובב"ר סע"ב) (יט, בסנה' אבל את "ÚÈ˜·זה·ÙÓ˙ÂË˘Ù¯˘יעקב" פדה

זה כתוב בהמשך תיכף וכהפירוש - בכ"מ. הל' הובא וכן ביקשÂÓˆÚאברהם". עתה לא וכו') שם בסנה' ראה 12.גו'".ÚÈ˜·(הובא
שם. ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה בלקו"א "כמ"ש



סט elqk f"h ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.mingxd zcn ,awriíéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe`ipz - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,'` wlg.äî ÷øtmingx md mingxdy o`k xaecny oeeik - ¤¤

"`zzlc `zexrz`" jk lr zeidl ixd dkixv ,mipeilrd
jiynzy efk "`zzlc `zexrz`"e ,(dhnln zexxerzd)

cr mipeilrd mingxd
zeidl dilr - dhnl
.ynn dhnly mipiprdn
,oldl xiaqi owfd epax
"`zzlc `zexrz`"dy
mingxd oipr - `id jk lr
lreta `ad mc` ly
mr dwcvd dyrna
oeylae .miinyb mipipr

:owfd epaxúòãeîe©©
úàæ14àìéòìc àúeøòúà ék ,,dlrnln zexxerzd - Ÿ¦¦§¨¨¦§¥¨

,àúlî àéìz à÷åc àzúìc àúeøòúàa`wec dielz - §¦§¨¨¦§©¨©§¨©§¨¦§¨
,dhnly zexxerzdaeðééäcick "`zzlc `zexrz`"d - §©§

z`hazn mipeilrd mingxd jiyndlúeøøBòúä éãé-ìò©§¥¦§§
íéaø íéîçømingx" `l` ,mzq "mingx" `l -"miax,áìa- ©£¦©¦§¥

mdy ,l`xyi ipaähîì òétLäì ,íéãñç éìîBâå íéðîçø©£¨¦§§¥£¨¦§©§¦©§©¨

úéiîLb äòtLäzzl -ä÷ãvä úlòt ïëìå .'eëå óñëå áäæ ©§¨¨©§¦¦¨¨¨¤¤§§¨¥§ª©©§¨¨
.Lnî "ïúéà ìçð" úlòt àéä`zexrz`"d ici lr ,oky - ¦§ª©©©¥¨©¨

"ozi`"n lehiade dad`d mikynp dwcv ly "`zzlc
oldl .ald zcewp zeinipta "lgp"d ici lr dlbzzy ,dnypay
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צה. ע' תש"מ) (קה"ת, אדה"ז קודש באגרות

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד כסלו, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב ישעי' שי'

שלום וברכה!

אחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום ד', בו כותב מעבודתו בקדש לדרוש בכל שבוע 

בעניני יהדות, ושואל איזה נקודות להדגיש בנוגע לכ"ק אדמו"ר הבעל שם טוב, בפרט שנמצאים אנו 

בשנת ה- 200 להסתלקות-הילולא שלו.

הנה בכלל תורת הבעש"ט תורה רחבה במאד, ונתבארה באר היטב בתורת חב"ד, שהרי בלשון 

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב - תורת חב"ד היא היא תורת הבעש"ט ז"ל )עיין העתק מאגרת קדש זו בתחילת 

היום יום, וכן במבוא לקונטרס ומעין(.

ומה שנוגע ביחוד להדגיש הוא לשלול ולבטל הטעות, שיש מפיצין אותה בשוגג או גם במזיד, 

שהבעש"ט ח"ו וח"ו הקיל באיזה ענין, אפילו דקדוק קל של דברי סופרים, הס מלהזכיר ולפשיטות 

הענין, ובפרט לדכוותי' האריכות אך למותר.

וכן ראוי להדגיש בשתי הנקודות דפעולות הבעש"ט, שהתחיל עבודתו בקדש בחינוך קטני בני 

ישראל, ביחד עם גלוי שיטה עמוקה ביותר ביסודי היהדות והשקפת עולמה. ומוסג"ב העתק מכתבי 

למתועדים בחג הגאולה די"ט כסלו הבע"ל, שגם בו נגעתי בנקודות האמורות.

בברכה לבשורות טובות וגם בעניניו הפרטיים.



היום יום . . . ע

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות נֹוַדע  ְסק. ּבְ ִעיר ִוויטֶעּפְ ֲאָסרֹו ּבָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָיָצא ְלֵחרּות – תקפ"ז – ִמּמַ
יּוּבַאִוויְטׁש,  ִקיִדים ִמּלְ ִלְוַית ּפְ ֵרי ָנַסע ּבְ ׁשְ ת ֹנַח כח ּתִ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ינּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבְ ר ִהְלׁשִ ֲאׁשֶ
ים ּגֹו'", יֹום ב'  ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ "ַמִים ַרּבִ רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ֳהַרִים ּבָ ּצָ ּבַ
ב  ְוָיׁשַ ְסק,  ְלִוויטֶעּפְ ם  ָ ִמּשׁ ָנַסע  ּגֹו'", יֹום ג'  י  ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה  ם דַא"ח "ְרׁשָ ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ם ַעד  ָ ִמּשׁ ָנַסע 

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ פּוס ַעד יֹום א' ַוּיִ ם ּתָ ׁשָ

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

א'  ֵחֶלק   : ַהדַא"ח(  )ִעם  ה"  ִפּלָ ַהּתְ "ֵסֶדר  ּדּור  ַהּסִ ַעל  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  הֹות  ֵמַהּגָ
ָלא  ּדְ א  ]=ֵריׁשָ רדל"א"  ִחיַנת  ּבְ ן  ֵאין־ּכֵ ֶ "ַמה־ּשׁ  : א(  )צט.  ית"  ְבֵראׁשִ ה  עֹוׂשֶ רּוְך  "ּבָ ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִאְתָיַדע[ – ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ

ָנן  "ְלַרּבָ ִנְתַקן:   – ֶרְך"  ּיֶ ּבַ ׁשֶ ַוֲהָלָכה כר"י  ָנן  "ְלַרּבָ  : ל" )פח, ד(  ַהּגַ ְתִחיל "ֵעד  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ֵחֶלק ב' 
ֶרְך". ּיֶ ִאם ּבַ

ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". ם )פט. א( : "ַהּתֹהּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹהּו ּדַ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ְוָקא  ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ם  ּגַ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַעל  טֹוב  לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֹוְמִעים  ׁשֶ ּכְ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו  ם  ׁשֵ ּבְ ָיֵדינּו  ּבְ ל  ְמֻקּבָ
ָבר  אי לֹא טֹוב: ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ִאם ֵאין ַמּכִ

ב לֹא טֹוב. ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהלֹא הּוא לֹא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהלֹא ַהְמַסּפֵ ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ׁשֶ

ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

אמר אאמו"ר: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס 
בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס 
איז מעהר ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - 

וחסידות מגלה את המהות.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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הּות  הּות. ְוַהּמַ ה ֶאת ַהּמַ ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ּתֹוֵפס  ִאּלּו  ּכְ ִמְקָצתֹו  ּבְ ְוַהּתֹוֵפס  י הּוא ֵחֶלק ִמן ָהֶעֶצם,  ּכִ ֵער,  ּוְלׁשַ ְלַהֲעִריְך  ֵאין  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ
ָנף" – ֵאין ֶזה  ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל־ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ּתָ ר,  ָיׁשָ יק,  ַצּדִ ֵיׁש  ָבָריו:  ּדְ ְוֹתֶכן  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵאר  ּבֵ יחֹוָתיו  ִמּשִׂ ַאַחת  ּבְ
ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  ר  ָיׁשָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֵסֶדר  ּדְ ּלּוִיים  ּגִ יְך  ַמְמׁשִ ה –  ִמְצֹות־ֲעׂשֵ ִקּיּום  ם  ׁשֵ ַעל  יק  ַצּדִ ָחִסיד. 
ּלּוִיים  ּגִ  – ]="ְרִצינּות"[  ֶעְרְנְסְטַקייט   – ִמים  ּתָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶדר  ִמּסֵ ְלַמְעָלה  ּלּוִיים  ּגִ  – ה  לֹא־ַתֲעׂשֶ
ם – ָחִסיד,  ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ "ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ ּדְ
ָיכֹול  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ אֹותֹו.  ִלים  ּוְמַבְלּבְ ַמְטִריִדים  ֵאיָנם  ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ׁשֶ א(  ַמְדֵרגֹות:  ג'  ֶזה  ּבָ ְוֵיׁש 
"ּלֹא ְרחֹוָקה ִהיא  ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאלֹקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ יַע ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ ְלַהּגִ
ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ֹזַהר:  ֵני  ִתּקֻ ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ג(  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ְך  ּיָ ׁשַ ֶזה  ֵאין  ל־ָמקֹום  ִמּכָ  – ּגֹו'"  ָך  ִמּמְ
הּו  ּזֶ ְנָיא[ ׁשֶ ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ יֵליּה" ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ ד ִעם קֹונֹו ִעם ַקן ּדִ ְתַחּסֵ ַהּמִ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְולֹא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך־הּוא ּוׁשְ א־ּבְ ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף 
הָאבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל 

ניט געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם־טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל־ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם לֹא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב ַלֲעבֹוַדת  ד ֶאת ַהּלֵ ְעּבֵ תֹוַלְדּתֹו, ְיׁשַ ב ּבְ יט ַעל ַהּלֵ ּלִ ַ ר ַהּמַֹח ַהּשׁ "ד הּוא, ֲאׁשֶ יַטת ַחּבַ ׁשִ ִרי ּבְ ְיסֹוד ִעּקָ
רּוְך־הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ה' ִיְתּבָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ו  כסליו י' ראשון יום מדרבנן? המצוות של מספרן מה

:ÂÙÂÒ· ˙ÂˆÓ‰ ÔÈÓøçà eLcçúpL úBøçà úåöî Léå§¥¦§Ÿ£¥¤¦§©§©©
,ìàøOé ìëa eèLôe ,íéîëçå íéàéáð íúBà eòá÷å ,äøBz ïzî©©¨§¨§¨§¦¦©£¨¦¨§§¨¦§¨¥

.ïéáeøòå ,áàa äòLz úéðòúå ,äkðç øðå ,älâî àø÷î :ïBâk§¦§¨§¦¨§¥£ª¨§©£¦¦§¨§¨§¥¦
ספרים ,ועוד)בכמה ויטאל לר"ד תורה כתר תו"א. חלק יתרו פ' (של"ה

מצוות  את כותב הרמב"ם ואילו דרבנן, מצוות שבע נמנו
מאות  שש הם ("אלו הדברים בתחילת הן - פעמיים התורה
בהמשך  והן בסיני") למשה לו שנאמרו מצוות עשרה ושלש
אחת  לחסר או לחדש.... רשאי נביא יהיה ("שלא דבריו
מנין  את אך – מצוות") עשרה ושלש מאות השש מאלו

כלל. מציין אינו סופרים שמדברי המצוות
והביאור:

מצוות  בין יסודי הבדל ללמדנו הרמב"ם כוונת
מספרן  מדאורייתא מצוות - מדרבנן למצוות מדאורייתא
כלשון  ממנו, לגרוע ואין עליו להוסיף ואין וקבוע מדויק

רפ"ט)הרמב"ם יסוה"ת שהיא (הל' בתורה ומפורש ברור "דבר :

ולא  שינוי לא לה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה
"כדי  שנתחדשו' 'מצוות הן דרבנן מצוות ואילו גרעון",

העולם" ולתקן הדת ה"ב)לחזק פ"א ממרים שלצורך (הל' וכיון
דרבנן  מצוות להוסיף יצטרכו שחכמים יתכן הדת חיזוק

קבוע. מספר להן אין צריכה", שהשעה מה "לפי
מצוות  על להוסיף אפשרות אין עתה שלמעשה ואף
צדדית, מניעה זו הרי – הגדול ביתֿדין לנו אין כי דרבנן
הדין  בית יקום (אם עליהן להוסיף היכולת קיימת בעצם אך

הגדול).
(ורמזו  מדרבנן מצוות שבע רק מונים שיש אף ולכן,
דאורייתא  מצוות תרי"ג עם יחד דרבנן מצוות ששבע

' 'תר"ך', זה xzkמספרם הרי שם), של"ה ראה - התורה'
מצוות  שבע יהיו שבפועל מלמעלה, נקבע שכך משום

ומוחלט. קבוע מנין להן אין גדרם מצד אך דרבנן,
( 104 'nr ,hk zegiy ihewl)

ה'תשע"ו  כסליו י"א שני יום ה'? את אוהבים כיצד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ãaëpä ìàä̈¥©¦§¨
...BúBà äàøéìe Báäàì äåöî ,äfä àøBpäå§©¨©¤¦§¨§¨¢§¦§¨

רש"י כתב ה', אהבת מצות ה)במהות ו, דברים התורה, :(על
לעושה  מאהבה העושה דומה אינו מאהבה, דבריו 'עשה
לתחושת  מתייחס אינו שהציווי מדבריו ומבואר מיראה'.

אהבה. מתוך המצוות כל לקיום אלא שבלב האהבה
האהבה  מידת על הוא שהציווי מפרש הרמב"ם אך
'במעשיו  התבוננות ידי על היא לכך שהדרך ומבאר שבלב,

הנפלאים'. וברואיו
שלשיטתו משום כרש"י מפרש אינו המצוות,והרמב"ם (ספר

רביעי) כלליות'שורש 'מצוות מצוות תרי"ג במנין למנות אין
ה' ואהבת ומאחר המצוות, כל קיום לאופן המתייחסות
רק  ולא פרטי תוכן בה שיש בהכרח המצוות, במנין נמנית

אהבה. מתוך המצוות כל את לקיים חיוב
בתחושת  מסתכמת המצוה אין הרמב"ם לדעת גם אמנם,
המצוות, בקיום ביטוי לידי לבוא עליה אלא בלבד האהבה

תשובה בהל' שכתב ה"ב)וכפי עוסק (פ"י מאהבה "העובד :

יראת  מפני ולא בעולם דבר מפני לא ובמצוות... בתורה
אמת" שהוא מפני האמת עושה אלא המלך הרעה... מצות (ראה

ואילך) מב ע' .א
המצוות בספר ג)והנה, דברי (מ"ע פי על הרמב"ם כתב

ו)הספרי ו, לאהב (דברים לבוא ונתבונן שהדרך "שנחשוב ה' ת
eizelerte eixn`ne eizeevna היא וזאת שנשיגהו... עד

ההתבוננות  את הזכיר לא כאן אך המחויבת", האהבה
'd zeevna.'הגדולים הנפלאים וברואיו 'במעשיו אלא

נצרכים  הדברים שני אלא סתירה, זו שאין לומר ויש
קודם  הבריאה בנפלאות המתבונן כי זה, את זה ומשלימים
ידי  על יגיע ולא האמת מדרך לתעות עלול בתורה שיעסוק
ומתוך  ה' בתורת תחילה להתבונן צריך ולכן ה', לאהבת כך
יוסיף  וברואיו במעשיו יתבונן וכאשר לאהבתו, יגיע כך
מתקבלת  השגה ידי על הבאה זו ואהבה אהבתו, על אהבה
ולימוד  אמונה מתוך המגיעה מאהבה יותר האדם בלב

ואילך)התורה 34 עמ' ל"ד, שיחות לקוטי וראה משנה. .(סדר

ה'תשע"ו  כסליו י"ב שלישי יום הנפש  נצחיות

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰Lôpä úøeö ïéà¥©©¤¤
'ä úàî àlà ...íäì ãøtzL éãk úBãBñéä ïî úøaçî úàfä©Ÿ§ª¤¤¦©§§¥¤¦¨¥¨¤¤¨¥¥
ïî øaçî àeäL ,íìbä ãøtiLk Cëéôì .àéä íéîMä ïî¦©¨©¦¦§¦¨§¤¦¨¥©Ÿ¤¤§ª¨¦
ìkä àøBa úòãBéå ...úàfä äøevä úøkú àì ...úBãBñéä©§Ÿ¦¨¥©¨©Ÿ§©©¥©Ÿ

.íéîìBò éîìBòìe íìBòì úãîBòå§¤¤§¨§§¥¨¦
שנפש  הרמב"ם לדברי הוכחה הביא ה'פירוש' בעל
ציוונו  שהקב"ה מזה הגוף, באבדן אובדת אינה האדם
הבא, העולם לחיי נזכה שבעשייתן והבטיח במצוותיו

חז"ל לט,ב)כדרשת -(קידושין לך ייטב "למען הפסוק על
אין  הגוף, באבדן נאבדת הנפש ואם טוב", שכולו לעולם

הבא. לעולם חיים
המלכות  הרוגי ועשרת ועזריה מישאל חנניה אם ומוסיף:
לא  הבא, לעולם נצחיים חיים לנפש שיש יודעים היו לא

השם. קדושת על להריגה עצמם מוסרים היו
המלך': ה'יד עליו ותמה

במשנה נאמר הרי מ"ג)א. פ"א כעבדים (אבות תהיו "אל
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לתגמול  והכוונה פרס", לקבל מנת על הרב את המשמשים
הבא בשביל)לעולם ד"ה א. ד, ר"ה תוס' ?(ראה
חז"ל נג,ב)ב. ועזריה (פסחים מישאל שחנניה אומרים

מה  בעצמן, קלֿוחומר נשאו כי האש לכבשן עצמם הפילו
התנורים  לתוך קפצו השם קדושת על מצווין שאין צפרדעים
 ֿ עלֿאחתֿכמה השם קדושת על שמצווין אנו ה', במצוות
בעולם  חלק להם שאין לצפרדעים עצמם דימו ואם וכמה.

חישובים! כל ללא עצמם מסרו הרי הבא,
ואמר  ישראל, עם למען נפשו למסור רצה רבינו משה ג.

חז"ל ודרשו מספרך", נא מחני אין ב)"ואם טז, "מספרך (ר"ה :

משה  ואם הבא)". לעולם (שחיים צדיקים של ספרן זה -
 ֿ עלֿאחתֿכמה ישראל, בשביל הבא עולם על ויתר רבינו
והעולם  הזה העולם חיי את למסור אחד כל שחייב וכמה

השם! קדושת למען הבא
לבאר: ויש

את  מנגד להשליך מוכן יהודי שכל הנפש, למסירת הכח
הגוף  מכוחות אינו השם, קדושת בשביל הזה העולם חיי
ואם  נפשו, בעד יתן לו אשר וכל בחיים חפץ אדם שהרי
אמונתו, למען לבב ובטוב בשמחה נפשו למסור בוחר האדם

ממעל. אלוקה חלק הוא בו הנטוע הנפש שכח היא אות
(jlnd ci)

ה'תשע"ו  כסליו י"ג רביעי יום משה  שבנבואת התוקף

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ãîòé íà¦©£Ÿ
éñBäì BçìL 'äL ,øîàéå úôBîe úBà äNòéå ...LéàBà äåöî ó ¦§©£¤¥§Ÿ©¤§¨§¦¦§¨

Búàeáð Léçëäì àá éøäL ,ø÷L àéáð äæ éøä ...äåöî òøâì¦§Ÿ©¦§¨£¥¤§¦¤¤¤£¥¨§©§¦§¨
.äLî ìL¤¤

להבין: ויש
תוסיף  "לא - בתורה מפורש לציווי בניגוד היא זו אמירה

ממנו" תגרע ולא י עליו א)(דברים כותב ג, מדוע כן, ואם ,
אומר  ולא משה, של נבואתו את מכחיש זה שאיש הרמב"ם

dxezdשהוא z` yigkn,יותר חמורה התורה הכחשת והרי
הנביא ידי על ה' מציווי גדול התורה ציווי תוקף (כמאמר כי

ב) י, חגיגה - ילפינן" לא קבלה מדברי תורה "דברי ?חז"ל
והביאור:

יהבית" כתבית נפשי "אנא כנוטריקון נדרש (שבת 'אנכי'

א) בתורה.קה, העצמי רצונו את 'הכניס' שהקב"ה היינו ,
אמצעי  רק אינן התורה שמצוות היא הדברים ומשמעות

מעלות קדוש')להשגת וגוי כהנים ו'ממלכת סגולה' 'עם הן (כמו אלא
ולעולמי  לעולם "עומדת התורה ולכן המטרה, עצמן

מסוימת  מטרה לצורך באו הנביאים דברי ואילו עולמים".
לשעתם. רק ונאמרו

ציווי  על בנבואה מעלה יש הנבראים מצד ואולם
'הרצון  את ו'לתפוס' להשיג יכולים לא הנבראים התורה:
היא  הנבואה אבל בתורה, הנמצא הקב"ה של העצמי'
ופועלת  המוגבל בגדרם שהם כפי לנבראים אלוקות התגלות

באלוקות. האמונה תוקף את האדם על
שלחו שה' האומר ממצוות rexblאוsiqedlולכן

הר  מעמד של העיקרי היסוד את ומערער מכחיש התורה
התורה  ניתנה דרכו רבינו במשה בחר שהקב"ה - סיני
לנבואתו  הראיה "היא סיני הר שמעמד וכיון בשלמותה.
שמעו" ואזנינו ראו... "עינינו כי דופי", בו שאין אמת שהיא

ה"א) שלימות (פ"ח את הנביא שבהכחשת הרמב"ם מדגיש -
האמונה  כי משה", של נבואתו "מכחיש הוא הרי התורה,
קבעה  ושמענו") ("שראינו מוחלט בתוקף שהיתה במשה
ולעולמי  "לעולם בשלימות התורה את ישראל בעם

עולמים".
(179 'nr ,hi zegiy ihewl)

ה'תשע"ו  כסליו י"ד חמישי יום וחכמה  ענווה

:‰Œ„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰åéúBòcL íãà ìk̈¨¨¤¥¨
álä dábî ÷çøúiL éî ...íëç àø÷ð ,úBòvîî ,úBiðBðéa úBòc¥¥¦§ª¨¦§¨¨¨¦¤¦§©¥¦Ÿ©©¥
íàå ...ãéñç àø÷ð ,øúBéa çeø-ìôL äéäéå ïBøçàä äöwä ãò©©¨¤¨©£§¦§¤§©©§¥¦§¨¨¦§¦

.íëç àø÷ð Z åðò äéäéå ãáìa òöîàä ãò ÷çøúð¦§©¥©¨¤§©¦§©§¦§¤¨¨¦§¨¨¨
שדרך  הרמב"ם כותב כאן משנה': ה'לחם הקשה
שהוא  ומי החכמים, דרך היא הענווה במידת גם הממוצע
'לפנים  של הנהגה וזו חסיד", נקרא – ביותר רוח "שפל

להלן ואילו הדין', ה"ג)משורת שבמידת (פ"ב כותב הוא
להתרחק  צריך אלא בינונית, במידה לנהוג אסור הגאווה

האחרון"! הקצה "עד
ה'תולדות': בעל ומבאר

החכמים", "דרך היא ממוצעת בדרך שענווה בדבריו
יש  אלא אחיד בקו בה ללכת שאין הרמב"ם מתכוין

רוח  שפל להיות יש לפעמים בחכמה: ולנהוג להשכיל
יהודי  לדוגמה: בכוחותיו. הכרה נחוצה ולפעמים ביותר
המלאכים  "וגם העולמות לכל בעבודתו משפיע ה' עובד
תגרום  כך על וידיעה ותפילתו". תורתו ידי על ניזונין
ענווה  מרוב אם אך ובשלמות בשמחה תהיה שעבודתו
שלילית  השפעה לכך תהיה עבודתו, בערך יכיר לא ושפלות

עבודתו. על
ומתי  ושפלות בענווה להתנהג מתי לקבוע וכדי

חז"ל כהוראת לנהוג יש ממנה, יב)להימנע ב, "כל (אבות
מצוה  של הן פעולה שכל היינו שמים", לשם יהיו מעשיך
לתועלת  כוונה שום ללא להיות צריכה רשות של והן
עצמו  להשפיל מתי ולקבוע להשכיל יוכל וכך אישית,

לא. ומתי



v"ndqeעד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מי  אבל חכם, נקרא לפיה שהנוהג הבינונית, המידה זוהי
לו  אסור שמים, לשם מעשיו שכל זו לדרגה הגיע שלא

רוחו  "ותהיה האחר הקצה עד יתרחק אלא בבינוניות לנהוג
למאד" ה"ג)נמוכה פ"ב .(להלן

zklde devn ,awr ,sqei awri zeclez)(eikxca

ה'תשע"ו  כסליו ט"ו שישי יום זקופה  בקומה הליכה איסור

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰íëç-ãéîìz Cìé àìŸ¥¥©§¦¨¨
.éeèð ïBøâå äôe÷æ äîB÷a§¨§¨§¨¨

הגמרא א)מלשון לא, ארבע (קידושין שיהלך לאדם "אסור
רק  ולא גמור איסור שהוא משמע זקופה" בקופה אמות
הרמב"ם  זאת כתב מדוע כן, ואם חכמים. תלמידי הנהגת

חכם? תלמיד לגבי רק
מגדים' ה'פרי סק"ה)ומבאר א"א ב סי' נאמר (או"ח בגמרא :

להלך `zenשאסור rax` שפחות ומשמע זקופה, בקומה
בקומה  ללכת ולא להחמיר צריך חכם תלמיד אך מותר, מכך

אמות. מארבע פחות אפילו זקופה
הגמרא מדברי הוא הרמב"ם של ב)ומקורו מג, :(ברכות

דברים mkg'ששה cinlzl el i`pb בקומה יהלך ואל . .
ללכת  חכם לתלמיד מיוחד איסור שיש ומכאן זקופה',

אדם. לכל מהאיסור יותר זקופה, בקומה
הזקן אדמו"ר ס"ה)אך ב סי' א"ח בכפיפת (שו"ע "ילך כתב:

זקופה... בקומה ולא מעט `zenהראש 'cn zegt elit`e
xeq` בפחות אפילו הוא אדם לכל האיסור שגם הרי ,"

אמות! מארבע

תלמיד  בין לחלק הרמב"ם כוונת אין שלדעתו וכנראה
ה'לחם  שכתב כפי אלא האיסור, בעצם אדם לכל חכם

חכם (בה"ד)משנה' תלמיד של ההנהגות בין כלל שהרמב"ם
בהם  ליזהר צריך שהוא "מפני אדם, בכל הנוהגים דברים גם

ביותר".
רק  זקופה בקופה ללכת אסור אדם שלשאר שכתבו ויש
חכם  לתלמיד אך ויוהרה, התנשאות מתוך כן עושה כאשר
וכיוצא  בגופו כאב מחמת אלא יוהרה מחמת שלא גם אסור
שמתגאה  מחמת כן שעושה לחשוד עלול הרואה כי בזה,

חשד כל מעליו להרחיק חכם תלמיד ועל ה'בתורתו, (חפץ

שם) .ברכות
עב)והמהרש"ל סי' בקומה (שו"ת הליכה שאיסור חידש

מקורה, במקום לא אך השמים כיפת תחת רק הוא זקופה
בעושיהם  להיזכר צריך השמים כיפת תחת ההולך כי
גם  ולדעתו מכך. כמתעלם נראה זקופה בקופה וההולך
אולם  השמים, כיפת תחת רק אסורה ראש בגילוי הליכה

הזקן שאסור (שם)אדמו"ר מדבריו ונראה בכך, מחלק אינו
ענין. בכל

ה'תשע"ו  כסלו ט"ז קודש שבת שבעל־פה  תורה בנו ללמד החיוב

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰Bãnìì áiçå§©¨§©§
.dlk áúëaL äøBz àø÷iL ãò ,øëNa§¨¨©¤¦§¨¨¤¦§¨ª¨

הב"ח מנהג)מדברי היה ד"ה רמה סי' האב (יור"ד שחיוב משמע
אך  וכתובים, נביאים גם כולל שבכתב תורה בנו את ללמד

בשכר. ללמדו חייב אינו ותלמוד משנה
הזקן אדמו"ר עליו סק"א)ותמה קו"א פ"א ת"ת :(הל'

ותלמוד, משנה בנו את ללמד האב על חובה אין אם
הגמרא אומרת ב)מדוע כט, ומשכיל (קדושין נבון בנו שאם

ללימודו  קודם בנו לימוד בה"ד)ממנו, לעיל להלכה הובא ,(וכן
שהוא  תלמוד בלימוד הוא שהנידון היא הגמרא ומשמעות

ובעומק בר בחריפות אחא רב על שם שמסופר אין יעקב)(וכפי והרי -
הוא  הלימוד לעצמו ואילו תלמוד, בנו את ללמד חייב האב

בשכר אפילו עצמו ללמד וחייב מדאורייתא, כט,חיוב (בכורות

אותם א) 'ולמדתם מצוות מקיים בנו ש"בלימוד מכאן אלא ?
שבעלֿפה". תורה בלימוד גם בניכם' את

שהפסוק  לדבריו נוספת ראיה הזקן אדמו"ר ומביא
בתורה  גם מדבר בם' לדבר בניכם את אותם 'ולמדתם

שבעלֿפה.
ב)בגמרא יג, בנייכו (ברכות "אגמירו זה: פסוק מתפרש

תורה  בניכם את למדו כלומר, בה", דליגרסו היכי כי תורה
בדרך כשהולכים עליה לחזור רגילים שיהיו ("ולמדתם כדי

בדרך") ובלכתך שמדובראותם... ובהכרח .dtÎlray dxeza
כי בדרך, בלכתם בה לעסוק azkayשיכולים mixac' אי

בעלֿפה'. לאומרם רשאי אתה
עד  בשכר ללמדו ש"חייב כאן הרמב"ם כתב ומדוע

azkayשיקרא dxez גם ללמדו חייב שהאב אף כולה",
שבעלֿפה? תורה

המלך' 'עבודת בספר כאן)מבאר הרמב"ם :(על
מלמדי  להושיב גמלא, בן יהושע רבי תקנת לאחר

שכר להם ולשלם א)תינוקות כא, בתרא כל (בבא לכוף אפשר ,
תורה  ללימוד רק זהו אך למלמד, בנו את להוליך אחד
כדי  הספר לבית להוליכו אותו מחייבים אין אבל שבכתב,
בביתו, ללמדו הוא יכול אלא שבעלֿפה תורה בנו  ללמד
דברי  הם והם וגמרא. משניות גם ללמדו שחייב ומובן
חייב  כולה' שבכתב תורה שיקרא ש'עד כאן הרמב"ם
הלימוד  להמשך אך שכר, לשלם ואף הספר", לבית להוליכו
אלא  הספר לבית להוליכו אותו מחייבים אין וגמרא במשנה

בביתו. ללמדו רשאי
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ה'תשע"ו  כסלו י' ראשון יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
ספרים:
הקדמת הרמב "ם 

§¨¦
ÔBL‡¯ ¯ÙÒ˙c ¯wÚ Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆ƒ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ««

ÔB‚k - Ïk‰ ˙lÁz Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ««…¿
È˙‡¯˜Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ¯eq‡Â ,‡e‰ Ce¯a BÓL „eÁÈƒ¿»¿ƒ¬»»»¿»»ƒ

.'Úcn‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆««»
ÈL ¯ÙÒ,˙B¯È„z Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆≈ƒ∆¿…«ƒ¿∆≈¿ƒ

„ÈÓz B¯ÎÊÏe ÌB˜n‰ ˙‡ ·‰‡Ï È„k Ô‰a eÈeËˆpL∆ƒ¿«ƒ»∆¿≈∆¡…∆«»¿»¿»ƒ
;˙BÎ¯·e ,ÔÈlÙ˙e ,‰lÙ˙e ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔB‚k -¿¿ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»
„ÈÓz ¯ÈkÊ‰Ï e¯N·a ˙B‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÏÎa ‰ÏÈÓeƒ»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈˆÈˆ ‡ÏÂ ÔÈlÙz ‡Ï ÌL ÔÈ‡L ‰ÚLa¿»»∆≈»…¿ƒƒ¿…ƒƒ¿«≈»∆

.'‰·‰‡ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¬»
ÈLÈÏL ¯ÙÒÌÈpÓÊa Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆¿ƒƒ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ

,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B„ÚBÓe ,˙aL ÔB‚k - ÌÈÚe„È¿ƒ¿«»¬¿»»ƒ≈≈∆∆
.'ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ'≈∆¿«ƒ

ÈÚÈ·¯ ¯ÙÒÔB‚k - ‰ÏÈÚa ÏL ˙BÂˆÓ‰ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆¿ƒƒ∆¿…«ƒ¿∆¿ƒ»¿
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈÂ ,ÔÈLe¯‚Â ÔÈLecƒ̃ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿»»ƒ≈≈∆

.'ÌÈL ¯ÙÒ' ,‰Ê∆≈∆»ƒ
ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ,˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆¬ƒƒ∆¿…ƒ¿∆ƒ¬

ÌÈÈÚ ÈLaL ÈÙÏ - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏL ˙BÂˆÓeƒ¿∆«¬»¬¿ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
˙BÈ¯Úa ,˙Bn‡‰ ÔÓ eÏÈc·‰Â ÌB˜n‰ eLc˜ el‡‰»≈ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ»À«¬»

Ò‡ ˙BÏÎ‡Ó·eÌÎ˙‡ Ïc·‡Â" :¯Ó‡ Ì‰ÈL·e ,˙B¯e ¿«¬»¬ƒ¿≈∆∆¡«»«¿ƒ∆¿∆
."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ÈzÏc·‰ ¯L‡" ,"ÌÈnÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ

.'‰M„˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿À»
ÈML ¯ÙÒÈÓ Ô‰a Ì„‡ ·iÁ˙iL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆ƒƒ∆¿…ƒ¿∆ƒ¿«≈»»»∆ƒ

.ÌÈ¯„e ˙BÚe·L ÔB‚k - ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡L∆»««¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»ƒ
.'‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¿»»

ÈÚÈ·L ¯ÙÒı¯‡‰ Ú¯Êa Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆¿ƒƒ∆¿…ƒ¿∆≈¿∆«»»∆
¯‡Le ,˙BÓe¯˙e ˙B¯NÚÓe ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ÔB‚k -¿¿ƒƒ¿¿««¿¿¿»
,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÌÈÚÓ Ô‰nÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒƒ»∆≈ƒ¿»»¿»»ƒ≈≈∆∆

.'ÌÈÚ¯Ê ¯ÙÒ'≈∆¿»ƒ
ÈÈÓL ¯ÙÒLc˜Ó ÔÈ·a Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆¿ƒƒ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ¿«ƒ¿»

¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÔÈ„ÈÓz‰ ¯eaˆ ˙Ba¯˜Â¿»¿¿ƒ«¿ƒƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆
.'‰„B·Ú¬»

ÈÚÈLz ¯ÙÒ˙Ba¯˜a Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆¿ƒƒ∆¿…ƒ¿∆≈¿»¿»
.'˙Ba¯˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .„ÈÁi‰«»ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»¿»

È¯ÈNÚ ¯ÙÒ˙B¯‰Ëa Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆¬ƒƒ∆¿…ƒ¿∆≈¿»√
.'‰¯‰Ë ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B‡ÓËÂ¿À¿¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»√»

¯NÚ „Á‡ ¯ÙÒÌ„‡ ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆««»»∆¿…ƒ¿∆≈»»
.Ûeba B‡ ÔBÓna ‰lÁz ˜f‰ Ô‰a LÈÂ ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈»∆∆≈¿ƒ»«»«

.'ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿ƒƒ

¯NÚ ÌÈL ¯ÙÒ.‰i˜e ‰¯ÈÎÓ ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆¿≈»»∆¿…ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â.'ÔÈ˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆ƒ¿»

¯NÚ ‰LÏL ¯ÙÒÌ„‡ ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆¿…»»»∆¿…ƒ¿∆≈»»
ÔB‚k - ˜f‰ Ô˙lÁ˙a ÔÈ‡L ÔÈÈc ¯‡La ,B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ»»∆≈¿
È˙‡¯˜Â .˙B¯ÈÙÎe ˙BÚËe ,˙B·BÁ ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÓBL¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿»»ƒ

.'ÌÈËtLÓ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ≈∆∆≈∆ƒ¿»ƒ
¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯ÙÒÔÈ¯eÒÓ Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ≈∆«¿»»»»∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ

ÔÈ„Â ,˙e„Ú ˙Ïa˜Â ,ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÔB‚k - ÔÈ¯„‰ÒÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»«≈¿ƒ
¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙BÓÁÏÓe CÏn‰«∆∆ƒ¿»¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆

.'ÌÈËÙBL¿ƒ
ÈÈÚ ÈÙÏ ‰Ê ¯eaÁ ÏL ˙BÎÏ‰ ˜elÁ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¬»∆ƒ∆¿ƒƒ¿¿≈

.˙BÎÏ‰‰ ÈÈÚ ÈÙÏ ˙BÂˆn‰ ˜elÁÂ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈«¬»
ÏÎÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÈËtLÓ Ïk ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»
˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÌÈÏÏÎp‰ ÌÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.ÈcL Ï‡ ˙¯ÊÚa¿∆¿«≈««

rCOd xtq¥¤©©¨
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿

.‰·eLz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿À«ƒƒ¿¿»
.‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰- ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL≈ƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»≈«∆≈»¡«∆…
(‚) ;'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓa ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¬»»∆≈»¡«»ƒ
;BLc˜Ï (Â) ;epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰) ;B·‰‡Ï („) ;B„ÁÈÏ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿
ÌÈ¯·c „a‡Ï ‡lL (Á) ;BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê)∆…¿«≈¿∆…¿«≈¿»ƒ
¯a„Ó‰ ‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë) ;Ô‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ«¿«≈

.B˙BqÏ ‡lL (È) ;BÓLaƒ¿∆…¿«
.˙BÚc ˙BÎÏ‰- ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿≈≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
˜ac‰Ï (·) ;ÂÈÎ¯„a ˙Bnc‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒ«≈
˙‡ ·‰‡Ï („) ;ÌÈÚ¯‰ ˙‡ ·‰‡Ï (‚) ;ÂÈÚ„BÈa¿¿»∆¡…∆»≈ƒ∆¡…∆
(Ê) ;ÁÈÎB‰Ï (Â) ;ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰) ;ÌÈ¯b‰«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ¿ƒ«
(Ë) ;ÔÈÏÏÓ‡ ˙BpÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«À¿»ƒ
.¯ËÏ ‡lL (‡È) ;Ì˜Ï ‡lL (È) ;ÏÈÎ¯ CÏÈÏ ‡lL∆…≈≈»ƒ∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…

.‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰(‡) - ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿«¿»≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (·) ;‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

.ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙BÎÏ‰ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¬»»»¿À«ƒ≈ƒ¿»»
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (·) ;‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬»»»∆…»««
(„) ;Ûc‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‡lL (‰) ;d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…
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m"anxdעו zncwd - elqk 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(Ê) ;BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;dÏ ‰ÂÁzLÈƒ¿«¬∆»∆…«¬∆∆¿«¿
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬
(È) ;‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë) ;È‡BÏ ˙B¯eˆ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»
‡lL (·È) ;d˙B·Ï ‡lL (‡È) ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ Û¯NÏƒ¿…ƒ«ƒ««∆…ƒ¿»∆…
;d„·ÚÏ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È) ;dBÓÓ ÏkÓ ˙B‰ÈÏ≈»ƒ»»»∆…¿»ƒ¿»¿»
;B˙‡N ·ÊÚÏ ‡lL (ÂË) ;˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È)∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…ƒ¿»
;˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ) ;BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË)∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»¿
‡lL (ËÈ) ;‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ)∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»∆…
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î) ;dÓLa ‡a˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
;'‰ ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î) ;dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
‡lL (‚Î) ;¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î)∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆∆…
;·B‡ ˙BNÚÏ ‡lL („Î) ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLa Ú·MÏƒ»«¿≈¬»»»∆…«¬
¯È·Ú‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;ÈBÚcÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î)∆…«¬ƒ¿ƒ∆…¿«¬ƒ
‡lL (ÁÎ) ;‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ) ;CÏnÏ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
ÚhÏ ‡lL (ËÎ) ;˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÂÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«
‰NÚp‰ ÏÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú „a‡Ï (Ï) ;‰¯L‡¬≈»¿«≈¬»»»¿»««¬∆
ÏÎ·e ‰¯Ê ‰„B·Úa ˙B‰ÈÏ ‡lL (‡Ï) ;dÏÈ·Laƒ¿ƒ»∆…≈»«¬»»»¿»
(‚Ï) ;„·Ú Èetˆa ˙B‰ÈÏ ‡lL (·Ï) ;‰ÈLnLÓ¿«¿∆»∆…≈»¿ƒ∆¡»
‡lL („Ï) ;‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚÏ ˙È¯a ˙¯ÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿¿≈¬»»»∆…
‡lL (ÂÏ) ;eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL (‰Ï) ;Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ»…¬≈∆∆…≈¿¿«¿≈∆…
;LÁÏ ‡lL (ÊÏ) ;ÌLeaÏÓ·e Ì‰È˙B‚‰Óa ‚B‰Ïƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿«¿»∆…¿«≈
‡lL (Ó) ;ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ) ;ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ)∆…ƒ¿…∆…¿≈∆…
(·Ó) ;ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ï ‡lL (‡Ó) ;¯·Á ¯aÁÏ«¿…∆∆∆…ƒ¿…∆«≈ƒ
(„Ó) ;ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL (‚Ó) ;·B‡a Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ
(ÂÓ) ;L‡¯ ˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‰Ó) ;ÛMÎÏ ‡lL∆…¿«≈∆…¿«ƒ¿«…
È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ) ;Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿«»»∆…«¿∆ƒ¬ƒ
(ËÓ) ;LÈ‡ È„Ú ‰M‡ ‰cÚz ‡lL (ÁÓ) ;‰M‡ƒ»∆…«¿∆ƒ»¬ƒƒ
‡lL (‡) ;„„Bb˙‰Ï ‡lL () ;Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¬«∆…¿ƒ¿≈∆…

.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ«¬»¿»«≈
.‰·eLz ˙BÎÏ‰·eLiL ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿¿»ƒ¿«¬≈««¿∆»

.‰cÂ˙ÈÂ ,'‰ ÈÙÏ B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰«≈≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ì‰Ó ‰¯NÚ LL - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿…«¬∆

dad` xtq¥¤©£¨
,ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«
‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ ,˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ ,˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿

.‰ÏÈÓƒ»
.ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿¿ƒ«¿«ƒ¿«¬≈««¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ«
.ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒ≈ƒ¿»»¿≈

;ÌBÈ ÏÎa ‰lÙ˙a '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡) :‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬…∆ƒ¿ƒ»¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (·)¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

˙BÎÏ‰ÔÈlÙzÔÏÏÎa LÈ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»≈ƒ¿»»

˙BÈ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚) ;„i‰ ÏÚ Ô¯L˜Ï (·) ;L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („) ;ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰) ;BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿

.‰¯Bz È¯ÙÒ ÈL BÏ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈»
.˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰˙BNÚÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿ƒƒƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬

.˙eÒk‰ ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈƒ̂ƒ««¿≈«¿
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿¿»ƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆

.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ BÓL¿««¬ƒ»
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰˙‡ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆

.ÈÈÓM‰ ÌBia ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ««¿ƒƒ
‰¯NÚ ˙Á‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆««∆¿≈

.‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈

miPnf xtq¥¤§©¦
,˙aL ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ«
‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ ,‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ ,·BË ÌBÈƒ¿»≈«»ƒ¿»¿À»
˙BÎÏ‰ ,L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ ,·ÏeÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿

.‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ ,˙BiÚz«¬ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»
.˙aL ˙BÎÏ‰ÈzL - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿«»≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆…«¬
˙‡ˆÏ ‡lL („) ;˙aLa LÚÏ ‡lL (‚) ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆…«¬…¿«»∆…»≈

.‰¯ÈÎÊa ÌBi‰ Lc˜Ï (‰) ;˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ«¿¿«»¿«≈«ƒ¿ƒ»
‰.ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏÈ¯·cÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿≈ƒƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈

.ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
.¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ«»≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL -¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;‰Î‡ÏnÓ Ba ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…ƒ¿»»∆…
‡lL („) ;Ba ˙BpÚ˙‰Ï (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»¿ƒ¿«∆…

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿
.·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ«≈ƒ¿»»¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…»ƒ∆
˙aLÏ (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÁÒt∆«∆…«¬¿»»ƒ¿…
;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰)ƒ¿…¿««»∆…«¬
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê) ;‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…«¬
‡lL (È) ;‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë) ;‰Î‡ÏÓ Ba¿»»ƒ¿…»ƒ∆«∆…
;‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙aLÏ (‡È) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆«

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È)∆…«¬¿»»
.‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰- ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿»≈«»≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…∆¡…»≈¿«¿»»»»
‰Úa¯‡Ó ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï (·) ;‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ≈¬«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈«¿»»
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‡lL („) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;¯NÚ»»∆…∆¡…»≈»ƒ¿»∆…
ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï∆¡…«¬…∆»≈»ƒ¿»∆…≈»∆»≈
(Ê) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡ˆnÈ ‡lL (Â) ;‰Ú·L Ïk»ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á) ;ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï∆¡…«»¿≈≈«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ B˙B‡a¿««¿»
.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿»¿À»¿»≈ƒ¿»»»…

¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«»
;‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (·) ;È¯L˙a „Á‡a¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»ƒ¿«¿≈∆»

.‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚)ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«¿≈∆»
.ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰Ïk ÔzÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿¿»ƒƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈»

.‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ LÈ‡ƒ«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»
.L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿«¬≈««¿ƒ

˙lÁz ‡e‰ ÌBÈ ‰ÊÈ‡a ÌÈL„Á Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«√»ƒ¿≈∆¿ƒ«
.‰M‰ ÈL„ÁÓ L„ÁÂ L„Á Ïk»…∆»…∆≈»¿≈«»»

.˙BiÚz ˙BÎÏ‰˙BpÚ˙‰Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿«¬ƒƒ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚ ‡B·zL ‰ÏB„b ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa '‰ ÈÙÏ ˜ÚÊÏÂ¿ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈»»¿»∆»«

.¯eav‰«ƒ
.‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ»«¬À»≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

.ÔÈn‰ ÔÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰NÚ¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ‰¯NÚ ÚLz - ÌÈLÏLe¿…ƒ¿«∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈
˙BÂˆÓ LÏL Ba LÈÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿≈»…ƒ¿

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

miWp xtq¥¤¨¦
,˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯Ú ˙BÎÏ‰ ,‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿«¬»

.‰ËBN ˙BÎÏ‰ ,‰Ïe˙a¿»ƒ¿»
.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ÈzL - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa ‰M‡ ‡OÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ»ƒ»ƒ¿À»¿ƒƒ∆…
ÚÓÈ ‡lL (‚) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙k ‡Ïa ‰M‡ ÏÚazƒ»≈ƒ»¿…¿À»¿ƒƒ∆…ƒ¿«

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ („) ;‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L¿≈¿¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
.ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰(‡) Y ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

‡lL (·) ;¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL ‡e‰Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿∆¿»≈«¿»≈¿≈∆∆…
.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ≈

.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰- ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿ƒ«¬ƒ»≈ƒ¿»»»…ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
‰Ó·È ‡Npz ‡lL (‚) ;ıÏÁÏ (·) ;ÌaÈÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«¿…∆…ƒ»≈¿»»

.‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙eL¯ ¯eÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï¿ƒ»«∆»¿«»»≈»∆»
.‰Ïe˙a ‰¯Ú ˙BÎÏ‰- ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿«¬»¿»≈ƒ¿»»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÒB‡‰ ‡OiL (·) ;‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…«¿«∆∆ƒ»»≈
˙L‡ ·LzL („) ;ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚) ;B˙Òe‡¬»∆…¿»≈»≈∆≈≈≈∆
L¯‚È ‡lL (‰) ;ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««««¬»¿»∆…¿»≈

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈«∆ƒ¿

.‰ËBN ˙BÎÏ‰(‡) Y ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿»≈ƒ¿»»»…ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k ‰ËBNÏ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬¿»¿««¿»«¿»
‡lL (‚) ;da¯˜ ÏÚ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…ƒ≈∆∆«»¿»»∆…

.‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÏƒ≈»»¿»
‰¯NÚ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿«∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz Ô‰Ó -≈∆≈«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

dXcw xtq¥¤§ª¨
È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»…¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ,‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿¿ƒ»

.‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ÌÈLÏLe Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ¿»»∆«¿…ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe LLÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ - ˙BÂˆÓƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈¿…ƒƒ¿…
;Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…»…«»≈

);˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚) ;·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (·∆…»…«≈∆»∆…ƒ¿…»
˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰) ;·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („)∆…ƒ¿…«≈∆»∆…ƒ¿…«
;˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Ê) ;˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Â) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿…«««
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë) ;dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á)∆…ƒ»ƒ»ƒ»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (‡È) ;dza ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È) ;da ˙·e«¿»∆…ƒ»ƒ»«ƒ»∆…
(‚È) ;Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·È) ;·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬»∆…ƒ¿…¬≈
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆
ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË) ;Á‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…≈∆»∆…ƒ¿…
(ÁÈ) ;‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÊÈ) ;BzL‡ ˙BÁ‡¬ƒ¿∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ËÈ) ;‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆…ƒ¿«ƒ
˙Bl‚Ï ‡lL (‡Î) ;·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î) ;¯ÎÊ»»∆…¿«∆¿«»∆…¿«
(‚Î) ;LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú∆¿«¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆ƒ
(‰Î) ;ÌÈBba ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î) ;‰c ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈«ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;Ï‰wa È·‡BÓe ÈBnÚ ‡B·È ‡lL∆…»«ƒ»ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ
‡B·È ‡lL (ÁÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒ¬ƒƒ»«»»∆…»
(Ï) ;Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡B·È ‡lL (ËÎ) ;Ï‰wa ¯ÊÓÓ«¿≈«»»∆…»»ƒ«»»
‡lL (‡Ï) ;ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡ ,¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL∆…¿»≈»»¬ƒ¿≈»«»»∆…
ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï) ;‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ‡OÈƒ»…≈»«¿»»∆…ƒ¿……≈»
ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï) ;ÔÈLec˜ ‡Ïa elÙ‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»
;‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï) ;d˙e¯Úa ‰Ïe˙a¿»¿«¬»∆…ƒ»…≈¿»
(ÊÏ) ;‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ) ;‰BÊ ‡OÈ ‡lL (‰Ï)∆…ƒ»»∆…ƒ»¬»»
‡lL elÙ‡Â ,˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡ ·¯˜È ‡lL∆…ƒ¿«»»¿««ƒ»»¬»«¬ƒ∆…

.ÏÚa»«
.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿«¬»¬≈ƒ¿»»¿∆

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«¿«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
‰‡ÓË ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·) ;‰¯B‰ËÏƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï („) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈
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;‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»¿≈»
ÌÈ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â)∆…∆¡…»≈∆…∆¡…»ƒ
‡lL (Ë) ;ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á) ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…
;ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È) ;ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
(·È) ;ı¯‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È)∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»»∆
;‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È) ;ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË) ;Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰ÈÏ ‡lL („È)∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…
‡lL (ÊÈ) ;ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË) ;‰Ù¯Ë¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
;‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ) ;Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»
¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (Î) ;‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ)∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î) ;BÏM·Ï ‡lL (‡Î) ;·ÏÁa¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆
;L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î) ;L„Á ‰‡e·z¿»»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
‡lL (‰Î) ;L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î)∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…
(ÊÎ) ;Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ) ;‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï∆¡…»¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆

.CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ) ;Ï·Ë ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰LÏL - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»»¬≈ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ,ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…¿««»…«∆…
Ìc ˙BqÎÏ (‚) ;„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏƒ¿…¿∆¿¿∆»¿««
(‰) ;ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („) ;ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆…ƒ«»≈««»ƒ

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ ,Ì‡‰ ÁlLÏ¿«≈«»≈ƒ¿»»««»ƒ
- ÌÈÚ·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMLÂ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆ƒ¿¬≈¿«ƒ¿ƒƒƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

d`ltd xtq¥¤©§¨¨
,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ,˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÌÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ
.˙BÚe·L ˙BÎÏ‰˙Á‡ - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
¯t‡lL (·) ;¯˜MÏ BÓLa Ú·MÈÏ ‡lL (‡) :ÔË ¿»»∆…ƒ»«ƒ¿«∆∆∆…

(„) ;ÔB„wÙa ¯tÎÏ ‡lL (‚) ;‡ÂMÏ BÓL ˙‡ ‡OÏƒ»∆¿«»¿∆…ƒ¿…¿ƒ»
BÓLa Ú·MÈÏ (‰) ;ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ«»ƒ»«ƒ¿

.˙Ó‡a∆¡∆
.ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ÌÈzL - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿»ƒ≈ƒ¿»»»…ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
;¯„pL BÓk ‰NÚÈÂ ÂÈ˙ÙN ‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡) :ÔË¯t¿»»∆ƒ¿…»¿»»¿«¬∆¿∆»«
,‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙeiL (‚) ;B¯·c ÏÁÈ ‡lL (·)∆…«≈¿»∆««∆∆«¿»

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ÌÈ¯„ ¯Ù‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆≈≈¿»ƒ«¿…»«»∆ƒ¿»
.˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ÌÈzL - ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
B¯ÚN Ál‚È ‡lL (·) ;Ú¯t ¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡) :ÔË¯t¿»»∆¿«≈«»ƒ∆«∆…¿««¿»
˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (‚) ;B¯Ê ÈÓÈ Ïk»¿≈ƒ¿∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („) ;Ô‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ,ÔÈÈ«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆∆……«¬»ƒ
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;ÔÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;ÌÈÁÏ«ƒ∆……«ƒƒ∆……«

Ï‰‡Ï ÒkÈ ‡lL (Á) ;ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÌÈpˆ¯Á«¿«ƒ∆……««ƒ∆…ƒ»≈¿…∆
ÏÚ Ál‚iL (È) ;ÌÈ˙nÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë) ;˙n‰«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿«««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ,˙Ba¯w‰«»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ«»
.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ -»≈ƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡ ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»»¿∆¿≈»»«¬∆¿…»
ÈÎ¯Ú ÔÈc (·) ;Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰¯Bza«»¿∆ƒ∆¿≈»»ƒ∆¿≈
;˙B„N ÈÎ¯Ú ÔÈc („) ;ÌÈza ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚) ;‰Ó‰a¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈»
(Ê) ;Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â) ;ÂÈÒÎ ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰)ƒ«¿ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
‰¯NÚ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ¯NÚ - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿¬≈«¬≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mirxf xtq¥¤§¨¦
,ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ ,ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿¬ƒƒƒ¿¿ƒ¿
˙BÎÏ‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,˙B¯NÚÓ««¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿
.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ ,‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯ekaƒƒ¿»«¿¿À»ƒ¿¿ƒ»¿≈

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…
ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«¿»ƒ
(‚) ;Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (·) ;ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆…«¬
LaÏÏ ‡lL (‰) ;„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…ƒ¿…

.ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ
.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰‰¯NÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿«¿¬ƒƒ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
‰lÎÈ ‡lL (·) ;‰‡t ÁÈp‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»¿«ƒ«≈»∆…¿«∆
;Ë˜l‰ ËwÏÈ ‡lL („) ;Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚) ;‰‡t‰«≈»¿«ƒ«∆∆∆…¿«≈«∆∆
;Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ ‡lL (Â) ;Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰)«¬…≈«∆∆∆…¿≈«∆∆
;Ì¯k‰ Ë¯t ËwÏÈ ‡lL (Á) ;Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê)«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈∆∆«∆∆
;‰ÁÎM‰ ˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È) ;‰ÁÎM‰ ÁÈp‰Ï (Ë)¿«ƒ««ƒ¿»∆…»»«««ƒ¿»
˙qÓa ‰˜„ˆ ÔzÏ (·È) ;ÌÈiÚÏ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È)¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈¿»»¿ƒ«

.ÈÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È) ;„È»∆…¿«≈¿»«∆»ƒ
.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰- ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈzL¿«ƒƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(·) ;‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿«¿ƒ¿»¿»
˙BÓe¯z ÌÈc˜È ‡lL (‚) ;¯NÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿««¬≈∆…«¿ƒ¿
‡lL („) ;¯„q‰ ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯NÚÓe««¿∆»∆∆»«¿ƒ««≈∆∆…
Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È…«»¿»∆……«¬ƒ«…≈
(Ê) ;‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;‰Óe¯z B¯ÈÎN B‡¿ƒ¿»∆……«»≈¿»
ÏÎ‡z ‡lL (Á) ;‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL∆……«…≈»≈¿»∆……«

Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯z ‰ÏÏÁ.ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯e ¬»»¿»¿…ƒ«»ƒ«√»ƒ
.¯NÚÓ ˙BÎÏ‰LÈ¯Ù‰Ï ‡È‰Â - ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«¿ƒ

BzÏÂ ,‰ÚÈ¯f‰ ÈMÓ ‰LÂ ‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



עט m"anxd zncwd - elqk 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈ƒ¿»»≈«
‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL - ˙BÂˆÓƒ¿»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
;ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
ıeÁ ,Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·)∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈»»»
;‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿¿À¿»
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („)∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…«¬≈
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«
¯‰ˆÈ ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èzƒƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«ƒ¿»
,L„˜ Blk ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒÀ…∆
ÏÎÏ ÈL ¯NÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿»

.¯NÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë) ;¯·c»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
‰p‰k ˙BzÓ ¯‡L ÌÚ ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»

.ÔÈÏe·baL˙BÂˆÓ ‰BÓL - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ∆«¿ƒ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
ÏÎ‡È ‡lL (·) ;Lc˜nÏ Ô˙BÏÚ‰Ïe ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿«¬»«ƒ¿»∆……«
;Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka Ô‰k‰«…≈ƒƒƒ»«ƒƒ¿¬≈∆
ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê ˙˙Ï (‰) ;Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („)¿«¿ƒ«»«…≈»≈¿«¿»«ƒ
˙BcÙÏ (Ê) ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ ÔzÏ (Â) ;Ô‰kÏ ‰·˜Â¿≈»«…≈ƒ≈≈ƒ«≈ƒ¿
¯Ët ˙BcÙÏ (Á) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ Ôa‰ ¯BÎa¿«≈¿»≈ƒ¿«…≈ƒ¿∆∆
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (Ë) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ ¯BÓÁ¬¿»≈ƒ¿«…≈«¬…∆∆¬

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»ƒ¿
.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»»∆¿ƒ¿«ƒ

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz - ˙BÂˆÓƒ¿≈«ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
ı¯‡‰ ˙aLzL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»»∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (·) ;˙ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏnÓƒ¿»»«¿ƒƒ∆…«¬…¬«»»∆
;BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚) ;BÊ ‰La¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»¿»»
‡lL (‰) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („)∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆«¿ƒ∆…
‰Ó ËÈÓLiL (Â) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·Èƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ∆«¿ƒ«
‡lL (Á) ;B˙‡ÂÏ‰ Ïk ËÈÓLiL (Ê) ;ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM∆ƒ»»∆∆«¿ƒ»«¿»»∆…
Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (Ë) ;‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ NbÈƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿…∆
ÌÈL ¯tÒÏ (È) ;BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓM‰«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»ƒ¿…»ƒ
Ú˜˙Ï (·È) ;ÌÈMÓÁ ˙L Lc˜Ï (‡È) ;Ú·L Ú·L∆«∆«¿«≈¿«¬ƒƒƒ¿…«
;ÌÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ È„k È¯L˙Ï È¯ÈNÚa ¯ÙBMa«»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈¿≈»≈¬»ƒ»¿ƒ
¯ˆ˜È ‡lL („È) ;BÊ ‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È)∆…≈»≈¬»»¿»»∆…ƒ¿…
‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL (ÂË) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»
,BÊ ‰La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÊË) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»»»∆¿»»
¯Înz ‡lL (ÊÈ) ;‰˜Ó ‰„Ne ‰fÁ‡ ‰„N ÔÈc ‡e‰Â¿ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿∆∆…ƒ»≈
(ËÈ) ;‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ) ;˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈»
ÌÈ˙B ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ
Ë·L ÁwÈ ‡lL (Î) ;‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï»∆»ƒ«»»»∆∆»∆…ƒ«≈∆
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î) ;‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î) ;Ì‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡Bb¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈
ÌÈMLÂ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆«¿ƒƒ
˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL Ì‰Ó -≈∆¿…ƒƒ¿¬≈¿∆«¿…ƒƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dcFar xtq¥¤£¨
˙Èa ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»ƒ¿≈
˙BÎÏ‰ ,Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿
‰NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ ,Lc˜n‰ ˙‡Èaƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ ,˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒƒ¿

.‰ÏÈÚÓ¿ƒ»
.‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰È- ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa L ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
˙B·Ï ‡lL (·) ;Lc˜Ó ˙B·Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿
(„) ;ÂÈÏÚ ˙BÏÚÓa ˙BÏÚÏ ‡lL (‚) ;˙ÈÊb ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ∆…«¬¿«¬»»
;·È·Ò Lc˜n‰ ˙‡ ¯ÓLÏ (‰) ;Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿…∆«ƒ¿»»ƒ

.Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â)∆…¿«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»
.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏk ˙BÎÏ‰LÈ ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒ≈

,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎaƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‚) ;e‰BÓk ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BNÚÏ«¬∆∆«ƒ¿»∆…«¬»
˙k˙Ók ˙BNÚÏ ‡lL („) ;epnÓ CeÒÏ ‡lL∆…»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆
ıeÁ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‰) ;˙¯Ëw‰«¿…∆∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««¿…∆
‡lL (Ê) ;Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ (Â) ;˙¯Ëw‰ ÔÓƒ«¿…∆»≈»¬««»≈∆…
(Ë) ;Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á) ;epnÓ ÌÈca‰ e¯eÒÈ»««ƒƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»
Lc˜Ï (È) ;Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡ ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈
˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È) ;‰„B·ÚÏ Ô‰k‰«…≈»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»
‡lL (‚È) ;‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·È) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À»»¬»∆…
.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È) ;ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆…ƒ««…∆≈«»≈

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰‰¯NÚ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»≈…≈ƒ
(‚) ;L‡¯ Úe¯t Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL (·) ;Lc˜nÏ«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈¿«…
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („) ;ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ∆…ƒ»≈…≈
Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰) ;ÏÎÈ‰‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎa¿»≈∆«≈»∆…≈≈…≈ƒ«ƒ¿»
(Ê) ;Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â) ;‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»¿«≈«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Á) ;Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈¿«
LnLÈ ‡lL (È) ;‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë) ;˙Èa‰««ƒ∆…¿«≈»≈∆…¿«≈
(·È) ;ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È) ;ÌBÈ Ïe·Ë¿¿«≈»≈»»¿«¿»

nÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL‡lL (‚È) ;ÁaÊ ∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«∆…
;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È) ;ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ«¬…««∆…«¬…««≈

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË)∆…«¬…»
.ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰‰¯NÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ»«»¿»
(‚) ;ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (·) ;ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«
¯ÈË˜È ‡lL (‰) ;BÓc ˜¯ÊÈ ‡lL („) ;ËÁLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…»∆…«¿ƒ
‡lL (Ê) ;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Â) ;BaÏÁ∆¿∆…«¿ƒ««≈∆…
‡lL (Á) ;ÌÈBb‰ ˙Ba¯˜a elÙ‡ ,ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È«¿ƒ««¬ƒ¿»¿¿«ƒ∆…
;ÌÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë) ;ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈËÈ»ƒ«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ
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m"anxdפ zncwd - elqk 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â .‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ·È¯˜‰Ï (È)¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆
(‡È) ;B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È) ;¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ
‡lL („È) ;˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ (‚È) ;L·„e ¯B‡N¿¿«ƒ¿…«»«»¿»∆…

.˙Ba¯w‰ ÏÚÓ ÁÏn ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆«≈««»¿»
.˙Ba¯w‰ ‰NÚÓ ˙BÎÏ‰LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿«¬≈«»¿»≈ƒ¿»»»…

‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…∆¿≈
˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (·) ;¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓk ‰ÏBÚ‰»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆∆…
‡lL („) ;˙‡hÁ‰ ¯„Ò (‚) ;‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»≈∆««»∆…
ÏÈc·È ‡lL (‰) ;˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ‰ ¯NaÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿«««»«¿ƒƒ∆…«¿ƒ
eÏÎ‡iL (Ê) ;ÌL‡‰ ¯„Ò (Â) ;ÛBÚ‰ ˙‡hÁa¿««»≈∆»»»∆…¿
‡lL (Á) ;Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»∆…
ÈL„wÓ ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌeÏÎ‡È…¿»¬»»∆……«»ƒ»¿≈
¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È) ;ÌÈÓÏM‰ ¯„Ò (È) ;ÌÈL„»̃»ƒ≈∆«¿»ƒ∆…∆¡…¿«
Ïk ˙BNÚÏ (·È) ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ«¬»
‡lL (‚È) ;‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓƒ¿»¿≈∆«¬∆»«¿ƒ«»∆…
‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡lL („È) ;‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈNÈ»ƒ∆∆«ƒ¿«≈∆…ƒ≈»∆»
‡lL (ÊË) ;Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎ‡z ‡lL (ÂË) ;‰B·Ï¿»∆…≈»≈ƒ¿«…≈∆…
È¯ÈL ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL (ÊÈ) ;ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z≈»∆ƒ¿«»≈∆…¿«…¬ƒ¿»≈
Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â ÂÈ¯„ Ïk ‡È·iL (ÁÈ) ;˙BÁÓ¿»∆»ƒ»¿»»¿ƒ¿»»∆∆∆»«
ÌÈ¯·c ¯‡Le ÂÈ˙B·„Â ÂÈ¯„ ¯Á‡È ‡lL (ËÈ) ;Ba∆…¿«≈¿»»¿ƒ¿»¿»¿»ƒ

a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (Î) ;Ô‰a ·iÁ ‡e‰L˙È· ∆«»»∆¿«¿ƒ»«»¿»¿≈
˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜ ‡È·‰Ï (‡Î) ;‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»»»∆¿≈
;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏ ‡lL (·Î) ;‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆…ƒ¿…»¿»»¬»»

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î)∆…¿«¿ƒ»¿»»¬»»
.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰‰¯NÚ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈

˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL - ˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«
ÈL ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿≈
ÏÚ L‡ ˜ÈÏ„‰Ï (·) ;˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈN·k¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï („) ;d˙BaÎÏ ‡lL (‚) ;ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿»∆…¿«»¿»ƒ∆
(Â) ;ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰) ;ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜iL (Ê) ;ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈»ƒ¿»
ÈL ÛÈÒB‰Ï (Á) ;'ÔÈz·Á' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈
(È) ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙BNÚÏ (Ë) ;˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈN·k¿»ƒ¿«»«¬∆∆«»ƒ
(·È) ;ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È) ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ«»≈√»ƒ««∆«
LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (‚È) ;‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…∆«¿»ƒ¿…»ƒ»ƒ
ÛÒeÓ („È) ;¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓ ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ«¿»«»…∆«
˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂË) ;˙¯ˆÚ¬∆∆¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»
;‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÊË) ;˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚aƒ¿««∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÛÒeÓ (ËÈ) ;‚Á‰ ÛÒeÓ (ÁÈ) ;ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ (ÊÈ)««∆»«

.˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆
.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿≈«À¿»ƒ≈ƒ¿»»¿∆

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…∆¡…»»ƒ∆ƒ¿¿
‡lL (‚) ;Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·) ;ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L∆À«»∆∆…∆¡…ƒ∆…

;¯˙B ÏÎ‡È ‡lL („) ;ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈƒ»»ƒ¿««¿«»∆……«»
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰)∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿∆……«
(Á) ;¯˙Bp‰ ˙‡ Û¯NÏ (Ê) ;ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿…∆«»

.‡Óh‰ ˙‡ Û¯NÏƒ¿…∆«»≈
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿¬««ƒƒƒ¿«¬≈««

¯„q‰ ÏÚ Ôlk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰NÚÓ ‰NÚiL ‡È‰Â -¿ƒ∆«¬∆«¬≈«ƒƒÀ»««≈∆
ÔÈÈece‰Â ˙Ba¯w‰ ,˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk¿∆»¿»»««¬≈«»¿»¿«ƒƒ

.‰„B·Ú‰ ¯‡Le ¯ÈÚO‰ ÁelLÂ¿ƒ««»ƒ¿»»¬»
.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰˙Á‡ - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡ ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«≈¬∆»»¿∆∆…∆
„·ÚÏ ‡lL (·) ;ÏÚBn‰ ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿∆ƒ«≈∆…«¬…

.ÌÈL„w‰ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈL„˜a¿»»ƒ∆…ƒ¿…«√»ƒ
LÏLÂ ‰‡Ó ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈»¿»…
ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â Ú·L Ô‰Ó -≈∆∆«¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿≈«¬ƒƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
,ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿»¿«∆«
,˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ ,˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ ,‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿»

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ ,‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿À¿≈«»»ƒ¿¿»
.ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿»¿«∆«≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ -«¿«ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿…
;BpÓÊa ÁÒt‰ ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«∆«ƒ¿«
ÔÈÏz ‡lL (‚) ;ıÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (·)∆…ƒ¿…««∆»≈∆…»ƒ
¯Na ÏÎ‡Ï (‰) ;ÈL ÁÒt ËÁLÏ („) ;ÂÈ¯eÓ‡≈»ƒ¿…∆«≈ƒ∆¡…¿«
ÏÎ‡Ï (Â) ;¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰«∆«««»»¿≈¬ƒ»»»∆¡…
¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯Na¿«∆«≈ƒ««»»¿≈¬ƒ»»»
‡lL (Á) ;ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÈM‰ L„ÁÏ«…∆«≈ƒ∆……«»¿À»∆…
ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯e·ÁÏ ıeÁ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ˆBÈ≈ƒ¿««∆««¬»∆……«
B‡ ·LB˙Ï epnÓ ÏÈÎ‡È ‡lL (È) ;„nLÓ epnÓƒ∆¿À»∆…«¬ƒƒ∆¿»
¯aLÈ ‡lL (·È) ;Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È) ;¯ÈÎN»ƒ∆……«ƒ∆»≈∆…ƒ¿…
(„È) ;ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È) ;ÌˆÚ Ba∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
ÁÒtÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÂË) ;¯˜aÏ epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…«¿ƒƒ∆«
ÌBÈ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË) ;¯˜aÏ ÈL≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«¬ƒ«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»«¿ƒƒ
.‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰Úa¯‡ - ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¬ƒ»≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‰LÏLa ‚ÁÏ (·) ;'‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿≈»∆¿≈»…ƒ¿…»
;Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL („) ;ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏ (‚) ;ÌÈÏ‚¿̄»ƒƒ¿…«»¿»ƒ∆…≈»∆≈»
ÂÈ˙BzÓ BÏ ÔzÏÂ BÁnNlÓ ÈÂl ·ÊÚÈ ‡lL (‰)∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈«¿»
È‡ˆBÓa ˙Bkq‰ ‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿««À¿»≈

.‰hÓL¿ƒ»
.˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ÈzL - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (·) ;˙B¯BÎa LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿«¿ƒ¿∆…≈»≈¿
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פי m"anxd zncwd - elqk 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(„) ;¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz»ƒƒ»«ƒ∆…ƒ»∆«¿
¯NÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰) ;‰Ó‰a ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«¬«¿≈»∆…ƒ»≈«¬«
‰NÚnL ÈÙÏ - ¯BÎa‰ ÌÚ ¯NÚn‰ ÈzÏÏÎÂ .‰Ó‰a¿≈»¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡ Ì‰ÈL¿≈∆∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆
¯NÚÓ Ìc ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "˜¯Êz ÌÓc»»ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈

.¯BÎa Ì„Â¿«¿
.˙B‚‚L ˙BÎÏ‰‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿»≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆

‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»
Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL (·) ;B˙‚‚L ÏÚ«ƒ¿»∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ
‰ÊÂ ,B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ ‡ËÁ»»ƒ…»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆
‚‚BM‰ ÌL‡ ·È¯˜iL (‚) ;'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»»»∆«¿ƒ»»«≈
B‡ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡ ‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¬»
(„) ;'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔB„wÙa ¯ÙkL∆»«¿ƒ»¿∆«ƒ¿»»»««
‰È‰ Ì‡ ,˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»
,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈNÚ B‡ ÛBÚ ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ¯ÈLÚ»ƒ¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰) ;'„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ

lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ ,Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡ ««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««
.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿À¿≈«»»≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿
¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«
(‚) ;Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (·) ;Ôa¯»̃¿»∆«¿ƒ«∆∆¿∆ƒ¿«»¿»
Ú¯ˆÓ‰ ·È¯˜iL („) ;Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«¿…»
¯Óbz ,Ô‰È˙Ba¯˜ e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ»¿¿≈∆ƒ»≈

.Ô˙¯‰Ë»√»»
.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰˙Á‡ - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿»≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
,L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (·) ;¯ÈÓÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…»ƒ∆ƒ¿∆«¿»…∆
‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚) ;¯ÈÓ‰ Ì‡ƒ≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»

.‰M„˜Ïƒ¿À»
ÚLz ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈«
˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÚL˙e ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚ - ÌÈLÏLe¿…ƒ∆¿ƒƒ¿¬≈¿«∆¿≈ƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dxdh xtq¥¤¨¢¨
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿∆ƒ»ƒ¿À¿«
,˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ ,˙Ó≈ƒ¿»»¬À»ƒ¿À¿«»««
˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ ,·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ƒ¿¿»¬
,ÌÈÏk ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ ,˙B‡Óh‰«À¿ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿≈ƒ

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ¿
.˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ÔÈc ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿À¿«≈ƒ¿«¬≈««¿ƒ

.˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈
.‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿»»¬À»≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;‰n„‡ ‰¯t ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ»»¬À»ƒ
.Ô˙¯‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓËÀ¿«≈ƒ»¿»√»»

.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿À¿«»««≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL -≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡ ˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿¿»««»»¿ƒ»«»
Ál‚È ‡lL (‚) ;‰‡ÓË ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…»…ƒ»≈À¿»∆…¿««

‰ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („) ;˜˙p«∆∆∆ƒ¿∆«¿…»¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»
;˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰) ;ÌÙN ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe¿ƒ«…«¬ƒ»«»»»√«»««
ÔÈc (Ê) ;¯‰ËiLk B¯ÚN Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â)∆¿«««¿…»∆»¿»¿∆ƒ¿«ƒ

.˙Èa‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á) ;„‚a‰ ˙Ú¯»̂«««∆∆ƒ»««««ƒ
.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»≈ƒ¿»»«¿«

;‰c ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«ƒ»
ÔÈc („) ;‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»ƒ

.·Ê ˙‡ÓËÀ¿«»
.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿»¬«À¿≈ƒ¿»»»…

;‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒÀ¿«¿≈»
.Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡ÓË ÔÈc (‚) ;ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (·)ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«ƒ¿«∆«
È¯·cÓ d˙‡ÓËÂ ,ı¯Lk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ«¬»»»¿«¿»¿∆∆¿À¿»»ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿À¿«√»ƒƒ¿«¬≈««¿ƒ

.Ô¯LÎ‰Â ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿««¿ƒ»√»ƒ¿∆¿≈»
.ÌÈÏk ˙BÎÏ‰,˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ƒ¿≈ƒ¿∆¿»»ƒ¿«≈«¬»

,˙B‡Óh‰ el‡ ÏkÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜nL ÌÈÏk Ú„ÈÏ≈«≈ƒ∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ»≈«À¿
ÌÈÏk‰ ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ ,ÔÈ‡nhÓ ÌÈ‡L ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆≈»ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒ

.ÔÈ‡nËÓe¿«¿ƒ
.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰ÏaËiL ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…

.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Ó ÈÓa ‡ÓË Ïk»»≈¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿«
- ÌÈ¯NÚ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

oiwifp xtq¥¤§¦¦
,ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ ,‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ ,‰·b ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿≈

.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ ,˜ÈfÓe«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆
.ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

ÔÈc (·) ;¯BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«ƒ
.‰¯Ú·‰‰ ÔÈc („) ;¯Ba‰ ÔÈc (‚) ;¯Ú·‰‰«∆¿≈ƒ«ƒ««¿»»

.‰·b ˙BÎÏ‰ÈzL - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿≈»≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;·pb‰ ÔÈc (·) ;ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t¿»»∆…ƒ¿…»ƒ««»
ÏÂÚ ‰NÚÈ ‡lL („) ;˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆…«¬∆»∆
Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰) ;˙BÏ˜Ln·e ‰cna«ƒ»«ƒ¿»∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆
;Ì‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡≈»¿≈»««ƒ∆≈≈«¿≈»∆

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê) ;Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â)∆…«ƒ¿∆…ƒ¿…¿»
.‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰- ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿≈»«¬≈»≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(‚) ;˜LÚÏ ‡lL (·) ;ÏÊ‚Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…ƒ¿…∆…«¬…
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m"anxdפב zncwd - elqk 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ ·ÈL‰Ï (‰) ;˙Be‡˙‰Ï ‡lL („) ;„ÓÁÏ ‡lL∆…«¿…∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆
·ÈL‰Ï (Ê) ;‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (Â) ;‰ÏÊb‰«¿≈»∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ

.‰„·‡‰»¬≈»
.˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ÔÈc ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿≈«ƒƒ¿«¬≈««¿ƒ

.B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓ B‡ B¯·Áa Ï·BÁ≈«¬≈«ƒ»¬≈
.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆≈ƒ¿»»¿«

‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
‡lL (·) ;Áˆ¯Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…«∆…
;‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‚) ;ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk ÁwÏƒ«…∆¿∆∆≈«¿«¿≈«ƒ¿»»
˙ÓeÈ ‡lL (‰) ;˙eÏb ·iÁÓÏ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL („)∆…ƒ«…∆ƒ¿À»»∆…«
ÏÈv‰Ï (Â) ;ÔÈca ‰„ÈÓÚ Ì„˜ ,Áˆ¯iLk ÁˆB¯‰»≈«¿∆ƒ¿«…∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ

c¯p‰;Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (Ê) ;Û„B¯ ÏL BLÙa Û «ƒ¿»¿«¿∆≈∆…»«»≈
ËÏ˜Ó È¯Ú LÈ¯Ù‰Ï (Ë) ;Ìc ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Á)∆…«¬…«»¿«¿ƒ»≈ƒ¿»
;ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ Û¯ÚÏ (È) ;C¯c‰ Ô‰Ï ÔÈÎ‰Ïe¿»ƒ»∆«∆∆«¬…∆»∆¿»«««
‡lL (·È) ;Ú¯f˙ ‡ÏÂ Ú˜¯˜ d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL (‡È)∆…≈»≈»«¿«¿…ƒ»«∆…
ÏÈLÎÈ ‡lL („È) ;‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ (‚È) ;ÌÈÓc ÌÈNz»ƒ»ƒ«¬«¬∆∆…«¿ƒ
(ÊË) ;C¯ca ÏLÎpL ÈÓ ÌÚ ˜¯ÙÏ (ÂË) ;¯·„a ÌÈÓz»ƒ¿»»ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿««∆∆
B‡OÓa Ï‰· C¯ca epÁÈpÈ ‡lL (ÊÈ) ;BnÚ ÔÚËÏƒ¿…ƒ∆…«ƒ∆«∆∆ƒ¿»¿«»

.BÏ CÏÈÂ¿≈≈
LL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈
ÌÈ¯NÚ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LL Ô‰Ó - ÌÈLÏLe¿…ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ¿¬≈∆¿ƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

oipw xtq¥¤¦§¨
,‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ ,‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙzLÂ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ
.‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰˙Á‡ - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (·) ;¯kÓÓe ÁwÓ ÔÈc (‡) :ÔË¯t¿»»ƒƒ»ƒ¿»∆…∆¿ƒ»
¯b ‰BÈ ‡lL („) ;ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‚) ;¯kÓÓeƒ¿»∆…∆ƒ¿»ƒ∆…∆≈

.ÌÈ¯·„a e‰BÈ ‡lL (‰) ;BBÓÓa ˜„∆̂∆¿»∆…≈ƒ¿»ƒ
.‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰Ú„ÈÏ - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿«≈«¬»≈«

ÔÈ„Â ,‰˜È ‰n·e ‰˜È C‡È‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈcƒ∆ƒ«∆¿≈≈«ƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ
dÈ‡ BÊÈ‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊÈ‡Â ,Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B≈«»»¿«≈¿≈«»»∆∆¿≈≈»

.˙¯ÊBÁ∆∆
.ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ÔÈc Ú„ÈÏ - ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ƒ¿¿≈ƒƒ¿«≈«¬»≈«ƒ

„Á‡ Ïk È˜Ê ˙˜Á¯‰Â ,ÔÈÙzM‰ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ˜elÁƒ««¿»≈«À»ƒ¿«¿»«ƒ¿≈»∆»
.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â ,BlL ¯ˆn‰ ÏÚaÓe BÎMÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿≈ƒ«««∆∆∆¿ƒ«««∆∆

.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰- ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚ ƒ¿¿ƒ¿À»ƒƒ¿«≈«¬»
Ô‰ÈËtLÓe ,BÙzLÂ Ì„‡ ÏL BÁeÏL ÔÈc Ú„ÈÏ≈«ƒ¿∆»»¿À»ƒ¿¿≈∆

.Ô¯ÎNe Ô„ÒÙ‰·e Ô¯kÓÓe ÔÁwÓa¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿≈»¿»»
.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰- ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¬»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
¯ÎnÈ ‡lL (·) ;È¯·Ú „·Ú ÔÈ˜ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈
‡lL („) ;C¯Ùa ep„·ÚÈ ‡lL (‚) ;„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆∆∆∆…««¿∆¿»∆∆…

Ba „·Ú ‡lL (‰) ;C¯Ùa Ba ˙Bc¯Ï ·LBz ¯b ÁÈp«ƒ«≈»ƒ¿¿»∆∆…«¬…
‡lL (Ê) ;ÈLÙÁ B˙‡ˆa BÏ ˜ÈÚ‰Ï (Â) ;„·Ú ˙„B·Ú¬«»∆¿«¬ƒ¿≈»¿ƒ∆…
;d„ÚÈÏ (Ë) ;‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ (Á) ;Ì˜È¯ ‡ˆÈ≈≈≈»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿«¬»
,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‡È) ;¯Înz ‡lL (È)∆…ƒ»≈«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»
(·È) ;ÂÈ¯·È‡ ÈL‡¯Ó „Á‡ ÂÈB„‡ BÏ ÏÈt‰ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒƒ¬»∆»≈»≈≈»»
ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Á¯aL „·Ú ¯ÈbÒ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆∆∆»«ƒ»»»∆¿∆∆
.eÈÏ‡ ÏBvp‰ ‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï ‡lL (‚È) ;Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆…¿∆∆∆«ƒ≈≈
‰BÓL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿∆
‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó LL - ‰¯NÚ∆¿≈≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mihRWn xtq¥¤¦§¨¦
,˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ ,ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ¿«¿∆¿…∆ƒ¿

.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ ,ÔÚËÂ ÔÚBË≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»
.˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰LÏL - ˙BÂˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»…

ÔÈc (‡) ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆ƒ
(‚) ;BÓBÈa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (·) ;¯ÎN ¯ÓBLÂ ¯ÈÎN»ƒ¿≈»»ƒ≈¿«»ƒ¿
ÏÎ‡iL („) ;BpÓÊ ¯Á‡ ¯ÈÎN ¯ÎN ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈¿«»ƒ««¿«∆…«

lL (‰) ;Ba ‰NÚiL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰ÏÎ‡È ‡ «»ƒƒ«¿À»∆«¬∆∆……«
(Â) ;‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯aÁÓ‰ ÔÓ ¯ÈÎO‰«»ƒƒ«¿À»∆…ƒ¿«¿«¿»»
(Ê) ;ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ ¯˙È B„Èa ¯ÈÎO‰ CÈÏBÈ ‡lL∆…ƒ«»ƒ¿»»≈««∆»«

.‰Ó‰a ¯‡L ÔÎÂ ,BLÈ„a ¯BL ÌÒÁÈ ‡lL∆…«¿…¿ƒ¿≈¿»¿≈»
.ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿≈»ƒ»≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

ÔÈc (·) ;Ï‡BM‰ ÔÈc (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ‰NÚ¬≈¿∆¿»»ƒ«≈ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL≈ƒ»

.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰‰¯NÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿«¿∆¿…∆≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…
(·) ;CÓÂ ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿¿»ƒ»»
‡lL („) ;È¯Îp‰ ˙‡ NbÏ (‚) ;B˙B‡ NbÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ¿…∆«»¿ƒ∆…
ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï (‰) ;ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ¿«¿≈««ƒ¿«¿«¿ƒ««¿
¯Á‡È ‡lL (Â) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊa ÂÈÏÚ·Ïƒ¿»»ƒ¿«∆»ƒ∆…¿«≈
(Ê) ;BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰««¿ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á) ;‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ∆ƒ
(È) ;˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë) ;LÙ ÏÎ‡ Ì‰a»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ
ÔÈa Ì„‡ ˜qÚ˙È ‡lL (‡È) ;˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»≈
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ«¿∆¿…∆¿ƒƒ¿…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
B˙BÂÏ‰Ïe È¯Îp‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È) ;·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«¿

.˙Èa¯a¿ƒƒ
.ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ÔÈc ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬≈««¿ƒƒ

.¯ÙBk B‡ ‰„BÓe ÔÚBË≈∆≈
.˙BÏÁ ˙BÎÏ‰¯„Ò ÔÈc ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ƒ¿¿»ƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈∆

.˙BÏÁ¿»
LÏL ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»…
ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Ó - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ≈∆««∆¿≈ƒ¿¬≈¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆
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פג m"anxd zncwd - elqk `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

mihtFW xtq¥¤§¦
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙e„Ú ˙BÎÏ‰ ,Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ ,Ï·‡ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒƒ¿»
.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰LÈ ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆≈

ÌÈ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿∆¿ƒ
˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«
C¯c Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (·) ;ÌÈËÙBL¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«∆∆
e˜ÏÁ Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚) ;ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÌÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („) ;ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ
‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰) ;ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
;‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â) ;˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»

(Ê)‚¯‰Ï (Ë) ;ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á) ;‰Ù¯Na ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…
;B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡È) ;˙BÏ˙Ï (È) ;˜Áa¿∆∆ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»
;ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È) ;B˙Ï· ÔÈÏz ‡lL (·È)∆…»ƒƒ¿»∆…¿«¿¿«≈
˙Èk‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË) ;ÚL¯Ï ˙B˜Ï‰Ï („È)¿«¿»»»∆…ƒ¿«»«
(ÊÈ) ;˙Úc‰ ÔcÓ‡a È˜ ‚¯‰Ï ‡lL (ÊË) ;‰˜Bl‰«∆∆…«¬…»ƒ¿À¿««««
B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ) ;Òe‡ LÚÏ ‡lL∆…«¬…»∆…»«≈¬≈
(Î) ;ÔÈca Ïc‰ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÈ) ;Ba Ï·BÁ B‡≈∆…¿«≈««««ƒ
ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î) ;ÔÈca ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL∆…¿«≈»«ƒ∆…¿««ƒ«
‡lL (·Î) ;‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯·Ú ÏÚa««¬≈««ƒ∆≈∆…
;ÌB˙È ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (‚Î) ;ËtLÓ ÏeÚÏ¿«≈ƒ¿»∆…¿«ƒ¿«≈»
LÈ‡Ó ÔÈca ‰‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î) ;˜„ˆa ËtLÏ („Î)ƒ¿…¿∆∆∆…ƒ¿»«ƒ≈ƒ
ÚÓL ‡OÏ ‡lL (ÊÎ) ;„ÁL ÁwÏ ‡lL (ÂÎ) ;ÚB¯Ê¿«∆…ƒ«…«∆…ƒ»≈«
Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ) ;Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÎ) ;‡ÂL»¿∆…¿«≈««»∆…¿«≈
Ï‡¯NÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL (Ï) ;‡ÈNp‰«»ƒ∆…¿«≈»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

.ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ
.˙e„Ú ˙BÎÏ‰LÏL - ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿≈≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
;˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈
ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (·)ƒ¿…¿«¿…»≈ƒ∆…∆»≈¿ƒ

È„a ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê¯·c Ìe˜È ‡lL („) ;˙BLÙ È ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈¿»∆…»»»
‡lL (Â) ;‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL (‰) ;„Á‡ ˙e„Úa¿≈∆»∆…»ƒ««¬≈»∆…
˙BNÚÏ (Á) ;¯˜La „ÈÚ‰Ï ‡lL (Ê) ;·B¯˜ „ÈÚÈ»ƒ»∆…¿»ƒ¿∆∆«¬

.˙BNÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ¿≈≈«¬∆»««¬
.ÌÈ¯ÓÓ ˙BÎÏ‰LÏL - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡iL ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬«ƒ«»∆…¿≈ƒ
ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚) ;Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ ‡lL (·) ;ÏB„b‰«»∆…»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ
ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ,·˙ÎaL ˙BÂˆna ‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»…«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»
;Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („) ;‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓlL∆»«¿ƒƒ«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…
;Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï ‡lL (Â) ;Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (‰)∆…¿«≈»»≈∆…¿«»»≈
‡lL (Ë) ;Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (Á) ;Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (Ê)¿«≈»»≈ƒ¿»≈»»≈∆…

.Bn‡Â ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰Èƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ¿ƒ
.Ï·‡ ˙BÎÏ‰˙ÂˆÓ ˙Á‡ - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿≈∆≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«

(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»

Ïa‡˙Óe ‡nË˙Ó Ô‰k elÙ‡Â ,ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï¿ƒ¿«≈««¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ««¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ
ÔÈÚÓ Ì‰L ,‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‡lL (·) ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·¿̃»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…
˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚) ;ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡ÓhÈƒ»≈…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
,Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡ÓhÈ ‡lL („) ;Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ»≈…≈∆¿¿∆∆»»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ï ‡l‡∆»ƒ¿ƒƒ¿«
.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰LÏL ÔÏÏÎa LÈ ƒ¿¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿»»»…

‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…∆¿≈
CÏÓ ˙BpÓÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«∆∆
‡lL (‚) ;ÌÈ¯b Ï‰wÓ ‰pÓÈ ‡lL (·) ;Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«≈ƒ∆…
‡lL (‰) ;ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡lL („) ;ÌÈL BÏ ‰a¯È«¿∆»ƒ∆…«¿∆ƒ∆…
(Ê) ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L ÌÈ¯Á‰Ï (Â) ;·‰ÊÂ ÛÒk BÏ ‰a¯È«¿∆∆∆¿»»¿«¿ƒƒ¿»¬»ƒ
ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏ (Á) ;‰ÓL Ô‰Ó ˙BÈÁ‰Ï ‡lL∆…¿«¿≈∆¿»»ƒ¿«¿∆
‡lL (È) ;˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë) ;˜ÏÓÚ¬»≈ƒ¿…«∆»»»¬»≈∆…
‡lL (‡È) ;C¯ca B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓ ÁkLÏƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»«∆∆∆…
È·LBÈÏ ÌBÏL ÁÏLÏ (·È) ;ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔkLÏƒ¿…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿…«»¿¿≈
L¯ÙÓ ¯L‡k da Ôe„ÏÂ ,‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»«¬∆¿…»
‡lL (‚È) ;ÌÈÏLz ‡Ï Ì‡Â ÌÈÏLz Ì‡ ,‰¯Bza«»ƒ«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒ∆…
;Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ,„·Ïa ·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ïƒ¿…»≈«»ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆
(ÂË) ;¯Bˆna ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È)∆…¿«¿ƒƒ»≈«¬»«»
;Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰ ÈÏÚa Ba e‡ˆiL „È ÔÈ˜˙‰Ï¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈««¬∆¿ƒ»
¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏ (ÊÈ) ;Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË)¿«¿ƒ»≈«¿…ƒ¿…«…≈¿«≈
˙BÈ‰Ï (ÁÈ) ;‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ¿
ÔÈÁÓN Ì¯k ÚËBÂ ÔÈa ‰B·e ‰M‡ ‡NB N¯‡Ó¿»≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿≈«∆∆¿≈ƒ
;‰ÓÁÏn‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓz ‰L ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ«ƒ¿»»
ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ ,¯·c Ô‰ÈÏÚ ¯B·ÚÈ ‡lL (ËÈ)∆…«¬¬≈∆»»¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈
‡lL (Î) ;Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ „e„b‰ ÈÎ¯ˆÂ ¯ÈÚ‰»ƒ¿»¿≈«¿¿»«∆»∆∆…
˙ÙÈ ÔÈc (‡Î) ;‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ«¬…¿«¿…¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿«
‡lL (‚Î) ;¯‡z ˙ÙÈ ¯Înz ‡lL (·Î) ;¯‡z…«∆…ƒ»≈¿«…«∆…

.‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈƒ¿¿∆»¿«¿««∆ƒ¿¬»
Úa¯‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆«¿«
Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ Ú·L Ô‰Ó - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆∆«¿∆¿ƒƒ¿¬≈¿∆«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆
LÏL ,¯ÙÒ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÎÏ‰‰ Ïk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿»«¬»∆«¿»»»»≈∆»…

.˙BÎÏ‰ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»
ÏÎÂ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÈËtLÓ ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»
,˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ÔÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.‡e‰ Ce¯a ÈcL ˙¯ÊÚa¿∆¿«««»

ה'תשע"ו  כסלו י"א שני יום
ÔBL‡¯ ¯ÙÒ ·ÏŒÈ¯LÈÏ E˙˜„ˆÂ EÈÚ„ÈÏ EcÒÁ CLÓ¿…«¿¿¿…¿∆¿ƒ¿»¿¿ƒ¿≈≈≈∆ƒ
.‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ Úcn‰ ¯ÙÒ ‡e‰Â¿≈∆««»ƒ¿»»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .˙BÚc ˙BÎÏ‰ .· .‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«»ƒ¿≈ƒ¿
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ .„ .‰¯Bz „eÓÏz«¿»ƒ¿¬«»ƒ«»
.‰·eLz ˙BÎÏ‰ .‰ .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁÂ¿À»¿≈»ƒ«»ƒ¿¿»
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Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BˆÓ LL :˙BˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«¿«
ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»≈«∆≈»
¯Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓ· ‰ÏÚÈ ‡lL (· .dBÏ‡¡«∆…«¬∆¿«¬»»∆≈»¡««≈
.epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰ .B·‰‡Ï („ .B„ÁÈÏ (‚ .'‰ È˙ÏeÊ»ƒ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆
„a‡Ï ‡lL (Á .BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê .BÓL Lc˜Ï (Â¿«≈¿∆…¿«≈¿∆…¿«≈
‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë .Ì‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ

.B˙BqÏ ‡lL (È .BÓLa ¯a„Ó‰«¿«≈ƒ¿∆…¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

התורה 1) עיקרי הן הללו, בהלכות הנכללות המצוות
ויסודותיה.

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
הארץ;1) כל אדון עולם אלוקי הוא ראשון, מצוי שיש

לו. שני ואין אחד ושהוא גוף, שאינו

.à˙BÓÎÁ‰ „enÚÂ ˙B„BÒÈ‰ „BÒÈ2LiL Ú„ÈÏ - ¿«¿¿««»¿≈«∆≈
ÌL3ÔBL‡¯ ÈeˆÓ4‡ÈˆÓÓ ‡e‰Â ,5ÏÎÂ .‡ˆÓ Ïk »»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»

e‡ˆÓ ‡Ï ,Ì‰ÈÈaM ‰Óe ı¯‡Â ÌÈÓMÓ ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ»»∆«∆≈≈∆…ƒ¿¿
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡6. ∆»≈¬ƒ«ƒ»¿

בשם 2) חיבורו להתחיל התכוון ז"ל רבינו המחקריות.
בארבעת  ורמזו תמיד", לנגדי ה' "שויתי דרך: על המיוחד

הראשונות. התיבות כיחס 3)ראשי כאן פירושו אין
הוא,Ù‰ולא˘Ìהמקום: בערבית רגיל שימושֿלשון אלא ,

שם; אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו לשלול או לחייב
שמואל  (רבי עבר ללשון ערב מלשון אותו העביר ֵֶורבינו

למורהֿנבוכים). בפתיחתו ראשון 4)אבןֿתיבון נמצא
כלומר: לזמן, וגם שבעולם אחר דבר לכל קדמון ְַָשהוא

וראשית. תחילה לו מאין.5)שאין יש הכל בורא
כל 6) ומתקיימת נובעת הנצחית, האמיתית, מציאותו ממקור

המציאות.

.á¯·c ÔÈ‡ - ÈeˆÓ BÈ‡ ‡e‰L ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»≈»»
˙B‡ˆn‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡7. «≈»¿ƒ»¿

ובוראם,7) הנמצאים ממציא רק אינו הראשון המצוי כי
- קיומם סיבת הוא ומקיימם, כולם את מחיה גם אלא

בלעדיו. רגע אף להתקיים יוכלו לא ולפיכך

.âBc·lÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ‡L ,˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»«ƒ¿»ƒƒ¿«
‡e‰ ÏË·È ‡ÏÂ ,ÈeˆÓ ‰È‰È Bc·Ï ‡e‰ - ÌÈÈeˆÓ¿ƒ¿«ƒ¿∆»¿…ƒ¿«

ÌÏeh·Ï8Ce¯a ,‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL ; ¿ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,Ì‰Ó „Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‡e‰≈»ƒ»∆¿…¿∆»≈∆¿ƒ»≈

˙zÓ‡k B˙zÓ‡9.Ì‰Ó „Á‡ ¬ƒ»«¬ƒ«∆»≈∆

תלוייה 8) בלתי עצמית, מציאות היא מציאותו שהרי
במצוי  בו, תלוייה שהיא הנמצאים שאר כמציאות באחרים
כשכל  אפילו מהיות יחדל ולא נצחי קיומו ולכן - הראשון

היו. כלא והיו ייבטלו שאר 9)הנמצאים של מציאותם
בסיבה  באחרים, הם תלויים שהרי מוכרחת, אינה הנמצאים

רק  הם ולפיכך - למציאותם ‰Â‡ÈˆÓ˙שסיבבה È¯˘Ù‡:

הראשון  המצוי אבל יתקיימו; שלא ואפשר שיתקיימו אפשר
מציאותו  אמיתת למציאותו, סיבה שאין דבר לכל והקדמון

הוא ולפיכך - הכרחית ‰Â‡ÈˆÓ˙היא ·ÈÈÂÁÓ ואיֿאפשר ,
יימצא. שלא

.ã"˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰10‡e‰ - ∆«»ƒ≈«¡…ƒ¡∆
‡e‰Â .B˙zÓ‡k ˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,˙Ó‡‰ Bc·Ï¿«»¡∆¿≈¿«≈¡∆«¬ƒ»¿
ÔÈ‡ :¯ÓBÏk ,"Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡" :˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆≈ƒ¿«¿«≈

B˙BÓk Bc·lÓ ˙Ó‡ ÈeˆÓ ÌL11. »»¡∆ƒ¿«¿

שהוא 10) 'אמת'? "מהו הזה: הפסוק על חז"ל וכדברי
הלכה  א, פרק ברכות (ירושלמי, עולם" ומלך חיים אלוקים

כמותו.11)ה). וקיים נצחי מצוי המציאות בכל אין זולתו

.ä.ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ,ÌÏBÚ‰ È‰Ï‡ ‡e‰ ‰f‰ Èeˆn‰«»«∆¡…≈»»¬»»»∆
ÏbÏb‰ ‚È‰n‰ ‡e‰Â12˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa13, ¿««¿ƒ««¿«¿…«∆≈≈¿«¿ƒ
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa14È‡Â ,„ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰L ; ¿…«∆≈∆¿≈∆««¿«≈»ƒ¿ƒ

·aÒÓ ‡Ïa ·qiL ¯LÙ‡15,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰Â ; ∆¿»∆ƒ…¿…¿«≈¿»
Ûe‚ ‡Ï·e „È ‡Ïa B˙B‡ ·aÒÓ‰16. «¿«≈¿…»¿…

"את",12) הפעול מלת פה חסרה הגלגל. את המנהיג כמו:
את  המקיף העליון הגלגל הוא וסגנונה, המשנה לשון כמנהג
אותם  גם הוא מסבב התמידי ובסיבובו הגלגלים, שאר כל
להלן  ידובר הגלגלים על העולם. את בזה מקיימים והם

ג. והתמדה.14)בחוזק.13)בפרק שהרי 15)בזמן
מניע  כוח בלי מעצמו מתנועע אינו גוף וכל גוף, הוא הגלגל

זולתו. ותכלית,16)אחר קץ לו שיש גוף היה שאלמלי
היה  אלמלי ועוד: וסוף. קץ בלי תמיד סובב הגלגל היה לא
המּונע  הגלגל עם יחד הוא גם מתנועע היה גוף, הגלגל מניע
גם  שיתנועע מבלי מניע גוף שאין הוא כלל שהרי ידו, על
מתנועע  שכל והיות ט). הקדמה ב, חלק (מורהֿנבוכים הוא
סוף! לדבר אין כן אם - תנועתו יסבב אשר למניע צריך
את  המניע הראשון שהמצוי אומר: אתה כורחך על אלא

א). ב, חלק מורהֿנבוכים (השווה גוף אינו - הגלגל

.å'‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…ƒ
"EÈ‰Ï‡17dBÏ‡ ÌL LiL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚn‰ ÏÎÂ . ¡…∆¿»««¬∆««¿∆≈»¡«

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,‰fÓ ıeÁ ¯Á‡«≈ƒ∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…
Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ ‰È‰È¯wÚa ¯ÙBÎÂ ,"Èt ÏÚ ÌÈ¯18, ƒ¿∆¿¡…ƒ¬≈ƒ«»»¿≈»ƒ»

Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ e‰fL19.Ba ÈeÏz ∆∆»ƒ»«»∆«…»

ולפיכך 17) המציאות, מחוייב ה' אנוכי כלומר: כד.), (מכות
ולעבדני. באלקותי להכיר ועליך "אלוקיך", גם אנוכי -

בהקדושֿברוךֿהוא.18) עולם, של מציאות 19)בעיקרו
בכול. כופר - בו והכופר גדול, עיקר הוא ואחדותו אלוקים

.æÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ,ÌÈL BÈ‡Â ‡e‰ „Á‡ ‰Ê dBÏ‡¡«∆∆»¿≈¿«ƒ¿…»≈«
ÌÈ„Á‡‰ ÔÓ „Á‡ B„eÁÈk ÔÈ‡L „Á‡ ‡l‡ ,ÌÈL¿«ƒ∆»∆»∆≈¿ƒ∆»ƒ»¬»ƒ
ÏÏBÎ ‡e‰L ÔÈÓk „Á‡ ‡Ï ;ÌÏBÚa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»»…∆»¿ƒ∆≈

‰a¯‰ ÌÈ„Á‡20˜ÏÁ ‡e‰L ,Ûe‚k „Á‡ ‡ÏÂ . ¬»ƒ«¿≈¿…∆»¿∆∆¡»
˙BÂˆ˜ÏÂ ˙B˜ÏÁÓÏ21¯Á‡ „eÁÈ ÔÈ‡L ,„eÁÈ ‡l‡ ; ¿«¬»¿ƒ¿»∆»ƒ∆≈ƒ«≈

ÔÈÙe‚ eÈ‰ ,‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ eÈ‰ el‡ .ÌÏBÚa B˙BÓk¿»»ƒ»¡…«¿≈»ƒ
ÌÈÓp‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BiÂ‚e22Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂM‰ ¿ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ»
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˙BÙeba eÚ¯‡iL ÔÈÚ¯‡Óa ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆ƒ∆∆»«¿…»ƒ∆∆∆¿«
ı˜ BÏ ‰È‰ ,‰iÂ‚e Ûeb ¯ˆBi‰ ‰È‰ el‡Â .˙BiÂb‰Â¿«¿ƒ¿ƒ»»«≈¿ƒ»»»≈
ÏÎÂ ;ı˜ BÏ ÔÈ‡L Ûeb ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ¿∆≈≈¿…
.ÛBÒÂ ı˜ BÁÎÏ LÈ ,˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÙe‚Ï LiL∆≈¿≈¿«¿ƒ≈¿…≈»
BÈ‡Â ı˜ BÏ ÔÈ‡ BÁÎÂ ÏÈ‡B‰ ,BÓL Ce¯a ,eÈ‰Ï‡Â≈…≈»¿ƒ¿…≈≈¿≈
;Ûeb Ák BÁk ÔÈ‡ - „ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰ È¯‰L ,˜ÒBÙ≈∆¬≈««¿«≈»ƒ≈……«
˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡Ó BÏ eÚ¯‡È ‡Ï ,Ûe‚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿≈…∆∆¿¿…¿«
¯LÙ‡ È‡ CÎÈÙÏ .¯Á‡Ó „¯ÙÂ ˜ÏÁ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈∆¡»¿ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ∆¿»

„Á‡ ‡l‡ ‰È‰iL23,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂ . ∆ƒ¿∆∆»∆»ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈
"„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«¡…≈∆»

רבים.20) אישים כולל למשל, האדם, האדם 21)מין גוף
פנימיים  שונים אברים וצורה, חומר שונים: מחלקים מורכב
רוחב  אורך קצוות: לו יש אחר גשמי גוף כל וכן וחיצוניים.

להימנות.22)ועומק. הניתנים זו 23)דברים בהלכה
המוחלטת  אחדותו את הגיוני במופת ז"ל הרמב"ם הוכיח
נאמר  אם שהרי הקדושֿברוךֿהוא: הראשון, המצוי של
ובמעלה  במציאות שווים אלוקות שני שיש למשל, [=ח"ו],
גופים; שהם יתחייב בהכרח אז - לשני עילה אחד ואין
בתור  להימנות מזה זה נפרדים יהיו במה כן, לא שאם

ÌÈÈ˘ ידי על מזה זה נבדלים הנמנים הדברים כל הלא ?
שאין  מה בזה שיש ומקרה מאורע איזה ידי על שינוי, איזה
שוות  והן אחת ביציקה יצוקות מטבעות שתי למשל, בזה.
ידי  על מחברתה אחת הן נפרדות זאת בכל לזו, זו בכל

ויש ‰ÌÂ˜Óמקרה מיוחד. מקום לעצמה תופסת אחת שכל ,
או  ושינויים - ביניהן המבדיל מקומי שינוי איפוא, בהן,
למעלה  הוכח שכבר ומאחר בגופים. רק יחולו כאלה מקרים
ומסבבו  שמניעו הנצחית, הגלגל תנועת ידי על ה ) (הלכה
הגוף, משיגי איפוא, בו, ואין גוף אינו ותכלית קץ בלי

שהוא מזה, יתחייב ממילא - גופניים ומקרים ‡Á„שינויים
לו. שני (סנהדרין 24)ואין לרבינו המשנה פירוש השווה

השני). היסוד י, פרק

.çÌÈ‡È·p·e ‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰25ŒLB„w‰ ÔÈ‡L , ¬≈¿…»«»«¿ƒƒ∆≈«»
‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰iÂ‚e Ûeb ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ»∆∆¡«ƒ¡…≈∆
‡Ï Ûeb‰Â ,"˙ÁzÓ ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ»«¿«…
Ïk Ì˙È‡¯ ‡Ï Èk" :¯Ó‡Â ;˙BÓB˜Ó ÈLa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈¿¿∆¡«ƒ…¿ƒ∆»
el‡Â ;"‰ÂL‡Â ÈeÈÓ„˙ ÈÓ Ï‡Â" :¯Ó‡Â ."‰eÓz¿»¿∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ

.ÌÈÙeb ¯‡LÏ ‰ÓB„ ‰È‰ ,Ûe‚ ‰È‰»»»»∆ƒ¿»ƒ

אינו 25) שהקדושֿברוךֿהוא הגיוני במופת שהוכיח אחרי
מהתנ"ך. גם להוכחתו ראייה להביא כאן מחזר הוא גוף,

.è;"ÂÈÏ‚¯ ˙Á˙Â" :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆∆»«»¿«««¿»
;"'‰ ÈÈÚ" ;"'‰ „È" ;"ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡a ÌÈ·e˙k"¿ƒ¿∆¿«¡…ƒ«≈≈

el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ,"'‰ ÈÊ‡"26ÔzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ ? »¿≈¿«≈«¿»ƒ»≈«…¿ƒ«¿»
˙BÙeb‰ ‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,‡e‰ Ì„‡ŒÈa ÏL27, ∆¿≈»»∆≈»«ƒƒ∆»«

Ì„‡ŒÈa ÔBLÏk ‰¯B˙ ‰¯a„Â28,Ô‰ ÌÈÈepk Ïk‰Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»»¿«…ƒƒ≈
,BÏŒLÈ ·¯Á ÈÎÂ - "Èa¯Á ˜¯a È˙BpL Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¿ƒ∆∆∆
‰È‡¯ .ÏLÓ Ïk‰Â ,ÏLÓ ‡l‡ ?‚¯B‰ ‡e‰ ·¯Á·e«∆∆≈∆»»»¿«…»»¿»»
Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ¯ÓB‡ „Á‡ ‡È·pL ‰Ê ¯·cÏ«»»∆∆»ƒ∆»≈∆»»«»»

ıeÓÁ e‰‡¯ „Á‡Â ,"¯eÁ ‚Ï˙k dLe·Ï" :‡e‰¿≈ƒ¿«ƒ»¿∆»»»¬
Ìi‰ ÏÚ e‰‡¯ BÓˆÚ ea¯ ‰LÓ ;‰¯ˆaÓ ÌÈ„‚a¿»ƒƒ»¿»∆«≈«¿»»««»

‰ÓÁÏÓ ‰NBÚ ¯Ba‚k29¯eaˆŒÁÈÏLk - ÈÈÒ·e , ¿ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ
ÛeËÚ30‰¯eˆÂ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ .31Ïk‰ ‡l‡ , »«∆≈¿¿»∆»«…

¯·c‰ ˙zÓ‡Â .‰ÊÁn·e ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa32BzÚc ÔÈ‡ ¿«¿≈«¿»««¬∆«¬ƒ««»»≈«¿
‰ÊÂ .B¯˜ÁÏe B‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,ÔÈ·Ó Ì„‡ ÏL∆»»≈ƒ¿…¿»¿«ƒ¿»¿¿∆
˙ÈÏÎz „Ú Ì‡ ,‡ˆÓz dBÏ‡ ¯˜Á‰" :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»«≈∆¡«ƒ¿»ƒ««¿ƒ

."‡ˆÓz ÈcL««ƒ¿»

הם?26) גוף אברי אלה כל רבינו 27)הלא כדברי
בתחילת  ההמון ישיגו לא "כי כו): א, חלק (מורהֿנבוכים
גוף; לו שיש לדבר בלבד, לגשם אם כי מציאות מחשבתם
לדעתם  אינו - בגוף נמצא אינו או גוף לו שאין מה וכל

‡ˆÓ.(28 מדברת לדבריה שיבינו כדי לא.) (ברכות
האדם  חיי מתוך הלקוחים דיבור ובציורי בכינויים התורה
צדיקים  "אשריהם במאמרם: חז"ל כוונת וזוהי וסביבתו.

שהם ÂÈÏˆ¯‰הנביאים ‰¯Âˆ‰ ÌÈÓ„Ó משמיעים אין אלא ,
- לעין מראים ואין לשמוע, יכולה שהיא מה אלא - לאוזן
א). פרק טוב" "שוחר (מדרש לראות יכולה שהיא מה אלא

בשלח).29) יז:).30)(מכילתא השנה מכיוון 31)(ראש
שאין  הוא אות אחרת, ודמות בצורה נגלה הוא אחד שלכל

במחזה. רק והכל עיקר, כל ודמות צורה מהותו 32)לו
יגיע  ולא היא, תעלומה הקדושֿברוךֿהוא של האמיתית

תכליתה. לחקר לעולם האדם

.é:¯Ó‡Lk ‚ÈN‰Ï ea¯ ‰LÓ LwaL ‰Ê e‰Ó«∆∆ƒ≈∆«≈¿«ƒ¿∆»«
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ Lwa - ?"E„·k ˙‡ ‡ È‡¯‰"«¿≈ƒ»∆¿…∆ƒ≈≈«¬ƒ«ƒ»¿
BÓk BaÏa Úe„È ‰È‰iL „Ú ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL∆«»»«∆ƒ¿∆»«¿ƒ¿
B˙¯eˆ ‰˜˜ÁÂ ÂÈÙ ‰‡¯L ,ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙ÚÈ„È¿ƒ«∆»ƒ»¬»ƒ∆»»»»¿∆¿¿»»
¯‡MÓ BzÚ„a „¯Ù LÈ‡‰ B˙B‡ ‡ˆÓpL ,BaÏ·¿ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»

a¯ ‰LÓ Lwa Ck .ÌÈL‡‰˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï e »¬»ƒ»ƒ≈∆«≈ƒ¿¿ƒ
˙‡ÈˆÓ ¯‡MÓ BaÏa ˙„¯Ù ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿∆∆¿ƒƒ¿»¿ƒ«
.‡È‰ ¯L‡k B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„iL „Ú ,ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ«∆≈«¬ƒ«ƒ»¿«¬∆ƒ
,ÈÁ‰ Ì„‡‰ ˙Ú„a Ák ÔÈ‡L ,‡e‰ Ce¯a B·ÈL‰Â∆¡ƒ»∆≈…«¿««»»»««
ÏÚ ‰Ê ¯·c ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ,LÙÂ ÛebÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ»∆∆¿«ƒ¬ƒ«»»∆«
ÂÈÙÏ Ì„‡ Ú„È ‡lM ‰Ó ,‡e‰ Ce¯a BÚÈ„B‰Â .BÈ¯aÀ¿¿ƒ»«∆…»«»»¿»»
,¯·c B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‚ÈN‰L „Ú ,ÂÈ¯Á‡Ï Ú„È ‡ÏÂ¿…≈«¿«¬»«∆ƒƒ≈¬ƒ«ƒ»¿»»
,ÌÈ‡ˆÓp‰ ¯‡MÓ BzÚ„a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ „¯ÙpL∆ƒ¿««»»¿«¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‚ÈN‰Â ÂÈ¯BÁ‡ ‰‡¯L ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ „¯tiL BÓk¿∆ƒ»≈∆»ƒ»¬»ƒ∆»»¬»¿ƒƒ
ÏÚÂ .ÌÈL‡‰ ÈÙeb ¯‡MÓ BzÚ„a BLeaÏÓe BÙeb Ïk»«¿¿«¿ƒ¿»≈»¬»ƒ¿«
ÈÙe ,È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Â" :¯Ó‡Â ·e˙k‰ ÊÓ¯ ‰Ê ¯·c»»∆»««»¿»«¿»ƒ»∆¬…»»«

e‡¯È ‡Ï33." …≈»

את 33) לדעת להכיר רבינו משה ביקש הוא: זו הלכה תוכן
כדי  עד היא, כאשר לאמיתה הקדושֿברוךֿהוא של מהותו
הנמצאים, שאר למציאות מציאותו בין להבדיל שיוכל כך
צורתו  ונתרשמה בפניו שהסתכל רעהו את אדם שיכיר כמו
משה  קיבל זה על אחר. באיש יחליפהו שלא היטב בזיכרונו
כלומר: ייראו", לא ופני אחורי, את ""וראית תשובה: רבינו
מהקודמים  יותר מהותי את תשיג אמנם, לשאול. הקשית

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



dxezdפו iceqi zekld - rcnd xtq - elqk `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את אך כן גם אבל אחריך, והבאים כולה Ó˜ˆ˙‰לפניך ולא
ונפש, מגוף המחובר חי, אדם וחי": האדם יראני לא "כי -
שמונה  (עיין היא כאשר מהותי להשיג בדעתו כוח אין

נד). א, חלק נבוכים מורה ז; פרק פרקים

.àé‡lL ¯¯a˙È ,‰iÂ‚e Ûe‚ BÈ‡L ¯¯a˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»ƒ¿»≈∆…
‡ÏÂ ¯eaÁ ‡Ï - ˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡nÓ „Á‡ BÏ Ú¯‡È∆¡«∆»ƒ¿…¿«…ƒ¿…

„e¯Ù34,‰„È¯È ‡ÏÂ ‰iÏÚ ‡Ï ,‰cÓ ‡ÏÂ ÌB˜Ó ‡Ï , ≈…»¿…ƒ»…¬ƒ»¿…¿ƒ»
‡ÏÂ ,¯BÁ‡ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡ÏÂ ,Ï‡ÓN ‡ÏÂ ÔÈÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿…¿…¿…»ƒ¿…»¿…

ÔÓÊa ÈeˆÓ BÈ‡Â ;‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ35‰È‰iL „Ú ¿ƒ»¿…¬ƒ»¿≈»«¿««∆ƒ¿∆
,‰pzLÓ BÈ‡Â ;ÌÈL ÔÈÓe ˙È¯Á‡Â ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ¿«¬ƒƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿«∆
‡ÏÂ ˙ÂÓ ‡Ï BÏ ÔÈ‡Â ;ÈepL BÏ Ì¯‚iL ¯·„ BÏ ÔÈ‡L∆≈»»∆ƒ¿…ƒ¿≈…»∆¿…

ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈiÁk ,ÌÈiÁ36,‰ÓÎÁ ‡ÏÂ ˙eÏÎÒ ‡ÏÂ ; «ƒ¿«≈«∆»¿…ƒ¿¿…»¿»
ÌÎÁ‰ LÈ‡‰ ˙ÓÎÁk37‰ˆÈ˜‰ ‡ÏÂ ‰L ‡Ï ;38‡ÏÂ , ¿»¿«»ƒ∆»»…≈»¿…¬ƒ»¿…

‡ÏÂ ,˙e·ˆÚ ‡ÏÂ ‰ÁÓN ‡ÏÂ ,˜BÁN ‡ÏÂ ÒÚÎ««¿…¿¿…ƒ¿»¿…«¿¿…
e¯Ó‡ CÎÂ .Ì„‡ŒÈa ¯ea„k ¯ea„ ‡ÏÂ ‰˜È˙L¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿

ÌÈÓÎÁ39‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ ‡Ï ,‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡ :40, ¬»ƒ≈¿«¿»…¿ƒ»¿…¬ƒ»
ÈetÚ ‡ÏÂ Û¯Ú ‡ÏÂ41. ¿……∆¿…ƒ

המנויים 34) והפעולות המקרים כל הפרדה. ולא הרכבה לא
הראשון  המצוי את איפוא, ישיגו, ולא הגוף. משיגי הם כאן

גוף. לזמן,35)שאינו וגם דבר לכל הוא קדמון שהרי
אין  כך וראשית, תחילה לו שאין וכמו אמרנו; כבר כאשר

ותכלית. סוף והמצוי 36)לו האדם; לגוף תוספת שהם
אלא  - תוספת שום לו אין מורכב ואינו גוף שאינו הראשון

היא. אחת מהות והחיים תוס 37)הוא על שהיא פת
הוא. - והחכמה החכמה, - הוא כן: לא הוא אבל מהותו;

קֹוץ 38) משורש בהפעיל פעולה שם אוכספורד. נוסח לפי
הנוסח: הדפוסים ברוב משינה. יקיצה והוראתו: יקֹוץ, ָאחי
הקיץ: הפועל משם בטעות שנגזר פעולה שם - ֲִִָהקיצה
רש"י  בדברי עיין א). יז, (תהלים תמונתך בהקיץ אשבעה

י.). בתרא טו.).39)(בבא שלנו 40)(חגיגה בגמרא
עמידה" "ולא מעיר: בפירושו ורש"י עמידה". "ולא חסר

גרסינן. פרק 41)לא (סנהדרין למשנה בפירושו הרמב"ם
חיבור. ולא פירוד לא - עפוי" ולא ערף "לא פירש: י)
בכתף  ועפו מלשון: ו"עפוי" הפירוד, סמל הוא "עורף"
ויש  שם). (עיין יתחברו שפירושו: יד), יא, (ישעיה פלשתים
והתגלגל, סבוב שפירושו: עפה. משורש: "עפוי" מפרשים:
עורף  לא פירושו: וכה יתרו), (מדרשֿרבה, עפו לא אופנים
עפוי  ולא טו.) חגיגה (רש"י, פנים רק יש צדדיהם דבכל -
פניו  עבר אל איש בלכתן, יסבו לא דרך: על סבוב, ולא -

רש"י: ולדעת ט), א, (יחזקאל עייפות.ÈÂÙÈÚילכו לשון -

.áéeÏl‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk - ‡e‰ Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈»«¿»ƒ«»
Ïk‰ ,ÌÈ‡È·‰ È¯·„·e ‰¯Bza e¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆∆¿«»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«…
ÌÈÓMa ·LBÈ" :¯Ó‡pL BÓk ;Ô‰ ‰ˆÈÏÓe ÏLÓ»»¿ƒ»≈¿∆∆¡«≈«»«ƒ
,"'‰ NN ¯L‡k" ,"Ì‰ÈÏ·‰a ÈeÒÚk" ,"˜ÁNÈƒ¿»ƒ¬ƒ¿«¿≈∆«¬∆»
‰¯B˙ ‰¯ac :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ïk‰ ÏÚ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««…»¿¬»ƒƒ¿»»
Ì‰ È˙‡‰" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì„‡ŒÈa ÔBLÏkƒ¿¿≈»»¿≈≈«…ƒ≈
,"È˙ÈL ‡Ï '‰ È‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,"ÌÈÒÈÚÎÓ«¿ƒƒ¬≈≈¬ƒ…»ƒƒ
‰È‰ ,ÁÓN ÌÈÓÚÙe ÒÚBk ÌÈÓÚt ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»¿»ƒ≈¿»ƒ»≈«»»

‰pzLÓ42‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿«∆¿»«¿»ƒ»≈≈»¿ƒ∆»
¯L‡ ,¯ÓÁ Èz· ÈÎL ,ÌÈÏÙM‰ ,ÌÈÏÙ‡‰ ÌÈÙebÏ«ƒ»¬≈ƒ«¿»ƒ…¿≈»≈…∆¬∆

Ì„BÒÈ ¯ÙÚa43C¯a˙È ,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰ Ï·‡ . ∆»»¿»¬»»ƒ¿»≈
.‰Ê Ïk ÏÚ ÌÓB¯˙ÈÂ¿ƒ¿≈«»∆

אבל 42) ברצון; אינו בכעס כשהוא ודם בשר "מלך
הוא  בכעס כשהוא גם אלא כן, אינו הקדושֿברוךֿהוא

ב). פרק טוב, שוחר (מדרש יט).43)ברצון" ד, (איוב

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ה 1) שכל ה'; את לאהוב לשלושה שמצוה מחולקים ברואים

מרכבה. מעשה על פרקים ראשי חלקים;

.à‰‡¯ÈÏe B·‰‡Ï ‰ÂˆÓ ,‰f‰ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰ Ï‡‰»≈«ƒ¿»¿«»«∆ƒ¿»¿»√¿ƒ¿»
:¯Ó‡Â ,"EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,B˙B‡∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿∆¡«

."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆ƒ»

.á‰ÚLa ?B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï C¯c‰ ‡È‰ C‡È‰Â¿≈«ƒ«∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÂÈ‡e¯·e ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ÔBa˙iL∆ƒ¿≈»»»¿«¬»¿»«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ C¯Ú dÏ ÔÈ‡L ,B˙ÓÎÁ Ô‰Ó ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈÏB„b‰Â¿«¿ƒ¿ƒ¿∆≈∆»¿»∆≈»≈∆¿…
‰Â‡z ‰e‡˙Óe ¯‡ÙÓe ÁaLÓe ·‰B‡ ‡e‰ „iÓ - ı≈̃ƒ»≈¿«≈«¿»≈ƒ¿«∆«¬»
‰‡Óˆ" :„Âc ¯Ó‡L BÓk .ÏB„b‰ ÌM‰ Ú„ÈÏ ‰ÏB„‚¿»≈««≈«»¿∆»«»ƒ»¿»
el‡‰ ÌÈ¯·ca ·MÁnLÎe ."ÈÁ Ï‡Ï ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ«¿ƒ≈…ƒ¿≈»¿∆¿«≈«¿»ƒ»≈

ÔÓˆÚ2Ú„BÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡e‰ „iÓ , «¿»ƒ»ƒ¿»«¬»¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈«
˙Ú„a ˙„ÓBÚ ,‰ÏÙ‡ ,‰ÏÙL ,‰pË˜ ‰i¯· ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»¿»»¬≈»∆∆¿««

ÙÏ ‰ËeÚÓ ,‰l˜˙BÚc ÌÈÓz È3:„Âc ¯Ó‡L BÓk , «»¿»ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆»«»ƒ
Èk LB‡ ‰Ó - EÈ˙Úaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡ Èk"ƒ∆¿∆»∆«¬≈∆¿¿…∆»¡ƒ

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÈÙÏe ."ep¯kÊ˙4ÌÈÏÏk ¯‡·Ó È‡ , ƒ¿¿∆¿ƒ«¿»ƒ»≈¬ƒ¿»≈¿»ƒ
Á˙Ù eÈ‰iL È„k ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‰NÚnÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ«¬≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ;ÌM‰ ˙‡ ·‰‡Ï ÔÈ·nÏ5ÔÈÚa «≈ƒ∆¡…∆«≈¿∆»¿¬»ƒ¿ƒ¿«
Ck CBznL ,‰·‰‡6‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡ «¬»∆ƒ»«»«ƒ∆ƒ∆»«¿»»

.ÌÏBÚ‰»»

הוא 2) מיד ערכו. ומך האדם אפסות את לעומתם ומעריך
שהוא  כמו ופחיתות, נחיתות של רגש מתוך אחור נסוג

ומבאר. הדעת.3)הולך שלימות סמל לאלהים, הכוונה
טז). לז, (איוב דעים תמים בענין,4)ובמקרא: האמורים

באים  דעים, תמים בנפלאות והתבוננות הסתכלות שמתוך
ויראתו. אהבתו ואתחנן.5)לידי עיון 6)'ספרי', מתוך

ומצוותיה. ה' בתורת והתבוננות

.â˜ÏÁ BÓÏBÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡¯aM ‰Ó Ïk»«∆»»«»»¿»∆¡»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ7ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a Ô‰Ó : ƒ¿»¬»ƒ≈∆¿ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÏbÓ8‰¯eˆÂ9ÌÈ„ÒÙÂ ÌÈÂ‰ Ì‰Â ,10BÓk ,„ÈÓz ƒ…∆¿»¿≈…ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿
˙BÎzn‰Â ÌÈÁÓv‰Â ‰Ó‰a‰Â Ì„‡‰ ˙BÙeb11Ô‰Óe . »»»¿«¿≈»¿«¿»ƒ¿««»≈∆

ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a¿ƒ∆≈¿À»ƒƒ…∆¿»¬»≈»
,ÌÈBL‡¯‰ BÓk ‰¯eˆÏ ‰¯evÓe Ûe‚Ï ÛebÓ ÔÈpzLÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒƒ
ÔÈpzLÓ ÔÈ‡Â ÌÓÏ‚a ÌÏBÚÏ ‰Úe·˜ Ô˙¯eˆ ‡l‡∆»»»¿»¿»¿»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
ÔÈ‡Â .Ô‰aL ÌÈ·ÎBk‰Â ÌÈlbÏb‰ Ì‰Â ,el‡ BÓk¿≈¿≈««¿«ƒ¿«»ƒ∆»∆¿≈

ÌÈÓÏb ¯‡Lk ÌÓÏb12.˙B¯eˆ ¯‡Lk Ì˙¯eˆ ‡ÏÂ »¿»ƒ¿»¿»ƒ¿…»»ƒ¿»
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Ì‰Â ,ÏÏk ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ - ÌÈ‡e¯a Ô‰Óe≈∆¿ƒ»¿……∆¿»¿≈
˙B¯eˆ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb ÌÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆««¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»

BfÓ BÊ ˙B„¯Ù13. ƒ¿»ƒ

והכוכבים.7) הגלגלים עולם שלנו. העולם זהו השפל, עולם
ומבאר. הולך שהוא כמו המלאכים, כמו:8)ועולם חומר,

ותבנית. צורה מחוסר חומר ז), יב, (כלים עץ כלי גולמי
החומר 9) יתעצם בה אשר ועצמותו, החומר נפש היא

בו  כי האדם, צורת הוא השכל למשל: מינו. משאינו וייבדל
משאר  בזה ונבדל "מדבר", מין מיוחד, למין ויתייחד יתעצם
גולם. - שכל המחוסר אדם נקרא ולפיכך החיים. בעלי
צורה  היא האחרונה שזו מ"תבנית", "צורה" ונבדלת
בעוד  יד, תבנית כמו: לעינים, ונראית חיצונית גשמית,
בשכל. רק ומושגת מופשטת, רוחנית היא ש"צורה"

נתהוו.10) שמהם ליסודות תמיד ונפרדים מתהווים,
דומם,11) הארץ: כדור שעל היצורים סוגי ארבעת הם

מלמעלה  מהופך, בסדר פה ומנויים מדבר. חי, צומח,
אלא 12)למטה. – תמיד ונפסדים ההווים חלוף, בני שהם

משתנים. ואינם הם מכל 13)בניֿקיימא ונפשטות נפרדות
להלן, (עיין מעלתן ע"י מחברתה אחת הן ונבדלות חומר,
מאמר  את מבאר י) ח"ב, (מו"נ בספרו ז"ל ורבינו ה). הלכה
עולם", של שלישו הוא ש"המלאך סח), פרק (ב"ר המדרש
– חלקים לשלושה נחלק שהעולם כאן, שיטתו עלֿפי

העולם. שליש איפוא, הוא, המלאכים ועולם

.ãL‡ C‡Ïn‰ e‡¯L ,ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡È·p‰L ‰Ê e‰Óe«∆∆«¿ƒƒ¿ƒ∆»««¿»≈
?ÌÈÙk ÏÚ·e14,‰„ÈÁ C¯„Â ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ïk‰ ««¿»»ƒ«…¿«¿≈«¿»¿∆∆ƒ»

ÌÈ„·k‰ ˙BÙebk „·Î BÈ‡Â ,Ûe‚ BÈ‡L ¯ÓBÏ15BÓk ; «∆≈¿≈»≈««¿≈ƒ¿
,L‡ BÈ‡Â ,"‡e‰ ‰ÏÎ‡ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¡…∆≈…¿»¿≈≈
ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NÚ" :¯Ó‡pL BÓÎe ;ÏLÓ ‡l‡∆»»»¿∆∆¡«…∆«¿»»

"˙BÁe¯16.

ואיך 14) איֿגופני, גולם, בלי צורה הוא המלאך והלא
מורכבים? גופים שהם כנפים ובעל כאש כמים 15)יתואר

דרך  רק הוא זה כל אבל ורוח. כאש הם קלים אלא עפר, או
צורות  הם - דבר של ולאמיתו האוזן, את לשבר וחידה משל
מט). ח"א, מו"נ (השווה עיקר כל גופנים ואינם נפרדות

אש,16) פעם לוהט": אש "משרתיו הפסוק: של וסופו
הכל  אלא זה, ולא זה לא שאינם לך: לומר – רוח ופעם

רוקח). (מעשה הנבואה של הדמיון כח לפי

.äe„¯tÈ ‰n·e17ÔÈ‡ È¯‰Â ,BfÓ BÊ ˙B¯ev‰ «∆ƒ»¿«ƒ«¬≈≈»
?ÔÈÙeb18È‡L ÈÙÏ„Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂL Ô ƒ¿ƒ∆≈»»ƒƒ¿ƒ»∆»»∆»

,BÁkÓ ÈeˆÓ ‡e‰Â ,B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ Ô‰Ó≈∆¿«»ƒ«¬»∆¬≈¿»ƒ…
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê19ŒLB„w‰ ÏL BÁkÓ ÌÈ‡ˆÓ Ïk‰Â , ∆¿«¿»ƒ∆¿«…ƒ¿»ƒƒ…∆«»

B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ÊÓ¯L e‰ÊÂ .B·eËÂ ‡e‰ŒCe¯a»¿¿∆∆»«¿……¿»¿»
"¯ÓL d·b ÏÚÓ d·‚ Èk" :¯Ó‡Â20. ¿»«ƒ»…«≈«»…«…≈

הנשואות 17) המשנה: לשון עלֿדרך ּתּפרדנה, ְִַָָבמקום:
מפני  ואולי, מא.). (יבמות יינשאו והארוסות יתארסו
זכר  בהן משמשים כן על המלאכים, הם ב"צורות" ָשהמכּוון

בערבוביא. -18)ונקבה בהם יחולו לא גופניים ושינויים
זה  ונבדלים ניכרים שיהיו המלאכים ייפרדו איפוא, במה,

שכל 19)מזה? מעלתם: ובטיב במציאותם נפרדים הם
למעלה  (עיין מכוחו ומצוי לו שממעל לשני עלול הוא אחד
של  מציאותו אמיתות מכוח נמצאים יחד וכולם ה"ז): פ"א,

הראשון. על 20)המצוי שומר הגלגלים עולם כלומר:
עליהם, יתקיימו: שיסודותיו היסודות עולם השפל, העולם
וצורתם. עילתם שהם המלאכים עולם שומר הגלגלים, על
העילות  עילת שהוא הקדושֿברוךֿהוא, – לכולם וממעל

העולם. וצורת

.ådÈ‡ ,'B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ' :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿«»ƒ«¬»∆¬≈≈»
;B¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBiL Ì„‡ BÓk ,ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ«¬«»¿»»∆≈¿«¿»≈¬≈
ÏB„b „Á‡L ÌÈÓÎÁ ÈLa ÔÈ¯ÓB‡L BÓk ‡l‡∆»¿∆¿ƒƒ¿≈¬»ƒ∆∆»»
;‰Ê ÏL B˙ÏÚnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ÓÎÁa B¯·ÁÓ≈¬≈¿»¿»∆¿«¿»ƒ«¬»∆∆
.ÏeÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰lÚa ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe¿∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ∆»

.æ.‡e‰ Ì˙ÏÚÓ ÌL ÏÚ - ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÈepLƒ¿««¿»ƒ«≈«¬»»
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰Â ,'L„w‰ ˙BiÁ' ÌÈ‡¯˜ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ¿»ƒ««…∆¿≈¿«¿»ƒ
ÌÈÙ¯Ne ÌÈlÓLÁÂ ÌÈl‡¯‡Â ÌÈpÙB‡Â ,Ïk‰«…¿«ƒ¿∆¿∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ
- ÌÈLÈ‡Â ÌÈ·e¯Îe ÌÈ‰Ï‡ È·e ÌÈ‰Ï‡Â ÌÈÎ‡ÏÓe«¿»ƒ≈…ƒ¿≈¡…ƒ¿ƒ¿ƒƒ

˙BÓM‰ ‰¯NÚ el‡ Ïk21,ÌÈÎ‡Ïn‰ Ô‰· e‡¯˜pL »≈¬»»«≈∆ƒ¿¿»∆««¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏÚÓe .Ô‰ Ô‰lL ˙BÏÚÓ ¯NÚ ÌL ÏÚ«≈∆∆«¬∆»∆≈«¬»∆≈¿«¿»
˙ÏÚÓ ‡È‰ ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ˙ÏÚÓ ‡l‡ ,‰pnÓƒ∆»∆»«¬«»≈»ƒ«¬«
Ô‰L ,‰‡e·pa ¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;˙BiÁ ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆¡««¿»∆≈
˙ÏÚÓ ‡È‰ ˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓe .„B·k‰ ‡qk ˙Áz««ƒ≈«»«¬»¬ƒƒƒ«¬«
ÌÈ¯a„Ó‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰Â ,'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈««¿»ƒ«¿«¿ƒ
CÎÈÙÏ ;‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ì‰Ï ÌÈ‡¯Â ÌÈ‡È·p‰ ÌÚƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»∆¿«¿≈«¿»¿ƒ»
ŒÈa ˙Úc ˙ÏÚÓÏ ‰·B¯˜ Ì˙ÏÚnL ,ÌÈLÈ‡ e‡¯˜ƒ¿¿ƒƒ∆«¬»»¿»¿«¬«««¿≈

.Ì„‡»»

נזכרים 21) חדא, בצוותא לשמותם הללו המלאכים עשרת
סדר. בשינוי ורק בא) (שמות, בזוהר גם

.ç‡¯Ba‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈiÁ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏÎÂ¿»«»≈«ƒ«ƒƒ∆«≈
‰¯eˆ Ïk - „‡ÓÏ „Ú ‰ÏB„‚ ‰Úc B˙B‡ ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ≈»¿»«ƒ¿…»»

BÏ„‚ ÈÙÏ ‡Ï ,d˙ÏÚÓ ÈÙÏ ‰¯eˆÂ22‰ÏÚÓ elÙ‡ . ¿»¿ƒ«¬»»…¿ƒ»¿¬ƒ«¬»
‰BL‡¯‰23BÓk ‡¯Ba‰ ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ »ƒ»≈»¿»¿«ƒ¬ƒ««≈¿

˙‚NÓ Ï·‡ ;Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰Ï ‰¯ˆ˜ dzÚc ‡l‡ ,‡e‰L∆∆»«¿»¿»»¿«ƒ¿≈«¬»«∆∆
‰hÓlL ‰¯eˆ ˙Ú„BÈÂ ˙‚NnM ‰nÓ ¯˙BÈ ˙Ú„BÈÂ¿««≈ƒ«∆«∆∆¿««»∆¿«»
,˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓ „Ú ,‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ Ïk ÔÎÂ .‰pnÓƒ∆»¿≈»«¬»«¬»««¬»¬ƒƒ
Ì„‡‰ Èa Ák ÔÈ‡L ,‰Úc ‡¯Ba‰ ˙Ú„BÈ ‡È‰ Ìb«ƒ«««≈≈»∆≈…«¿≈»»»

Ï ÏBÎÈ ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ‰.d˙BÓk Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰ «¿À»ƒƒ…∆¿»»¿«ƒ¿≈«¿»
BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L BÓk ‡¯Ba‰ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ïk‰Â24. ¿«…≈»¿ƒ«≈¿∆≈««¿

גדלו 22) לפי לא הבורא את מכירה מהצורות, אחת כל
ויש  בלבד. השגתה כח ולפי היא מעלתה לפי אלא האמיתי,
וכן  גדלה". ולפי מעלתה "לפי הוא: הנכון שהנוסח סוברים
האדר"ת). (הגהות ה"ט ג, בפרק לקמן הדבר מוכח

כסא 23) אצל עומדות "והחיות חז"ל: ואמרו הקודש. חיות
פרק  אליעזר, דרבי (פרקי כבודו" מקום יודעות ואינן כבודו,
רבי  אמר וחי? מהו וחי". האדם יראני "לא כן: כמו ד).
את  רואות אינן הכסא, את הנושאות החיות אף עקיבא:
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נשא). פרשת סוף רבה, (במדבר את 24)הכבוד כמו:
ואמיתית. שלימה ידיעתו שרק עצמו,

.è‰BL‡¯‰ ‰¯evÓ ,‡¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk25 »«ƒ¿»ƒƒ«≈ƒ»»ƒ»
ı¯‡‰ ¯eaËa ‰È‰iL ÔË˜ LezÈ „Ú26ÁkÓ Ïk‰ - ««»»∆ƒ¿∆¿«»»∆«…ƒ…«

B˙l„b ¯ÈkÓe BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈÙÏe .e‡ˆÓ B˙zÓ‡¬ƒ»ƒ¿»¿ƒ∆≈««¿«ƒ¿À»
ÌÏÚ ¯·c ÔÈ‡Â ,Ïk‰ Ú„BÈ ‡e‰ ,B˙zÓ‡Â Bz¯‡Ù˙Â¿ƒ¿«¿«¬ƒ»≈««…¿≈»»∆¿»

epnÓ27. ƒ∆

הקודש.25) שבכדור,26)חיות נקודה כל הארץ. בכדור
ומרכזו. טבורו התכנית 27)הוא עלֿפי יודע הבנאי גם

צורת  את – המלאכה אל גשתו בטרם עוד – ברוחו שתיכנן
יתברך. הבורא ומכלֿשכן ומובאיו, מוצאיו לכל הבנין

.éBÓk d˙B‡ Ú„BÈÂ BzÓ‡ ¯ÈkÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«ƒ¬ƒ¿≈«»¿
BÓk ,epnÓ ıeÁ ‡È‰L ‰Ú„a Ú„BÈ BÈ‡Â .‡È‰L∆ƒ¿≈≈«¿≈»∆ƒƒ∆¿

„Á‡ ezÚ„Â e‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÚ„BÈ e‡L28‡¯Ba‰ Ï·‡ . ∆»¿ƒ∆≈»¿«¿≈∆»¬»«≈
‰pt ÏkÓe „ˆ ÏkÓ „Á‡ ÂÈiÁÂ BzÚ„Â ‡e‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿¿«»∆»ƒ»«ƒ»ƒ»
Ú„BÈÂ ÌÈiÁa ÈÁ ‰È‰ ÈÏÓÏ‡L .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e¿»∆∆ƒ∆ƒ¿»≈»»«¿«ƒ¿≈«
‡e‰ :‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ ÌL eÈ‰ - epnÓ ıeÁ ‰Ú„a¿≈»ƒ∆»»¡…«¿≈
„ˆ ÏkÓ „Á‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;BzÚ„Â ÂÈiÁÂ¿«»¿«¿¿≈«»»≈∆»∆»ƒ»«
‡e‰ :¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e ‰pt ÏkÓeƒ»ƒ»¿»∆∆ƒƒ¿≈»«»≈
Ïk‰ - dÓˆÚ ‰Úc‰ ‡e‰Â ,Úe„i‰ ‡e‰Â ,Ú„Bi‰«≈«¿«»«¿«≈»«¿»«…
ÔÊ‡· ‡ÏÂ ,B¯Ó‡Ï ‰Ùa Ák ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .„Á‡∆»¿»»∆≈…««∆¿»¿¿…¿…∆

BÈ¯a ÏÚ B¯Èk‰Ï Ì„‡‰ ·Ïa ‡ÏÂ ,BÚÓLÏ29CÎÈÙÏe . ¿»¿¿…¿≈»»»¿«ƒ«À¿¿ƒ»
"‰Ú¯Ù ÈÁ" :¯ÓB‡30ÈÁ" ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,"ELÙ ÈÁÂ" ≈≈«¿…¿≈«¿¿¿≈≈≈
"'‰ ÈÁ" ‡l‡ ,"'‰31,ÌÈL ÂÈiÁÂ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L - ∆»«∆≈«≈¿«»¿«ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈiÁk B‡ ÌÈiÁ‰ ÌÈÙeb‰ ÈiÁ BÓk¿«≈«ƒ««ƒ¿«≈««¿»ƒ¿ƒ»
BÓk ,ÌÈ‡e¯a‰ ˙ÓÁÓ ÌÚ„BÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ ¯ÈkÓ BÈ‡≈«ƒ«¿ƒ¿¿»≈¬««¿ƒ¿
CÎÈÙÏ .ÌÚ„È BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‡l‡ ,Ì˙B‡ ÔÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ»∆»≈¬««¿≈»≈¿ƒ»
BÏ CÓÒ Ïk‰L ,Ïk‰ Ú„BÈ ,BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈««¿≈««…∆«…ƒ¿»

B˙ÈÂ‰a32. «¬»»

האדם 28) ידיעת האדם. ידיעת כהרי הבורא ידיעת הרי לא
לימוד  חיים, נסיונות עלֿידי לו מחוצה אליו באה
רוכש  שהוא חדשות ידיעות של תוספת ועלֿידי והתבוננות.
מה  היום ואינה ומשתנית, מתחדשת עצמותו פעם. בכל לו
היא  - והידוע היודע, האדם כי נמצא, אתמול. שהיתה

ר  שאמצעותו השכל הוא - והדעה לו, שרכש לו הידיעה כש
באה  אינה שידיעתו הבורא, כן לא המה. שלושה – ידיעתו
הידוע, הוא – ולפיכך היא, עצמו מחמת אלא לו, מחוצה

עצמה. הדעה והוא הידוע, שמהות 29)והוא שכשם
מושגים. בלתי ודעתו חייו גם כך מושגת, בלתי מציאותו

פרעה 30) כי ונסמך, סומך בחייֿפרעה, כמו: בסמיכות,
וחייו. גווייתו הם: שנים - חיים,31)וחייו אלהים כמו:

ולכן  החיים. מקור הוא הוא. והחיים החיים, הוא כלומר:
בדעה, ולא ויודע בחיים, ולא חי הוא ׁשנאמר: אלא לנו ֶַֹאין
מהותו  על נוספים שהם בדעת ולא בחיים לא כלומר:

העילה:32)(הריטב"א). אל העלול מן הוא הכרתנו סדר
בנפלאות  הסתכלות ידי על הבורא את הכיר אבינו אברהם
אבל  לה! יש אדון – כזו נפלאה בירה וקרא: הבריאה,

מחמת  הכל יודע הוא הראשונה, העילה שהוא הקב"ה
ולכן דומה?עצמו, הדבר למה משל ממנו. נעלם דבר אין

מסתכל  עליו העובר כל פלאים. מנגנון עם כלי שיצר לאומן
ידיעת  בין ומה אותו. ויודע תכונתו עד שבא עד בו ומתבונן
בעוד  הכלי? את העושה האומן לידיעת בכלי המסתכל
אחריו, נמשך הכלי – האומן הכלי, אחר נמשך שהמסתכל
מו"נ  (השווה שעשהו בטרם עוד מעצמו אותו יודע שהוא

בא). ח"ג,

.àécel‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L el‡ ÌÈ¯·¿»ƒ≈∆»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈
ÔÈÚa ¯‡·Ï CÈ¯vM ‰nÓ Ì‰ Ìi‰ ÔÓ ‰tË BÓk -¿ƒ»ƒ«»≈ƒ«∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡e‰ ,el‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLaL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ¯e‡·e .‰Ê∆≈»»ƒ»ƒ∆ƒ¿≈¿»ƒ≈

'‰·k¯Ó ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰33. «ƒ¿»«¬≈∆¿»»

מראות 33) לו כשנגלו יחזקאל שראה המרכבה שם על
נזכר  לא "מרכבה" שהשם ואףֿעלֿפי א). (יחזקאל אלוקים
מפני  חכמינו, בפי כך נקרא אולם המראה, בכל בפירוש
וזוהי  – חיות ארבע הכבוד לכסא מתחת במראה שראה
בשש  ממצרים מרכבה ותצא שנאמר: כמו מרכבה, דמות
ללמדך, כט). י, (מלכיםֿא ומאה בחמשים וסוס כסף מאות
אישים  ארבעה של קיבוץ על נאמר "מרכבה" שם שסתם

ע). ח"א, (מו"נ

.áéÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eeˆ34ÌÈ¯·„a L¯„Ï ‡lL , ƒ¬»ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa „Á‡ LÈ‡Ï ‡l‡ el‡≈∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆»»

‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ;BzÚcÓ ÔÈ·ÓeÌÈ˜¯t ≈ƒƒ«¿¿««»¿ƒ»≈«¿»ƒ
ıÓL B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe35BzÚcÓ ÔÈ·Ó ‡e‰Â ,¯·c‰ ÔÓ ƒƒ∆∆ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿

ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B˜ÓÚÂ ¯·c‰ ÛBÒ Ú„BÈÂ¿≈««»»¿»¿¿»ƒ≈¿»ƒ¬Àƒ
ÔÏ·ÒÏ ‰Èe‡¯ ˙Ú„Â ˙Úc Ïk ÔÈ‡Â ,„‡ÓÏ „Ú Ì‰36. ≈«ƒ¿…¿≈»««»««¿»¿»¿»

ÌÈN·k" :ÏLÓ C¯c B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿……¿»¿»∆∆»»¿»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck - "ELe·ÏÏ37:‰Ê ÏLÓ Le¯Ùa ƒ¿∆»»¿¬»ƒ¿≈»»∆

BBL·k Ô‰L ÌÈ¯·c38,ELe·ÏÏ eÈ‰È ,ÌÏBÚ ÏL ¿»ƒ∆≈ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿∆
;ÌÈa¯a Ì˙B‡ L¯„z Ï‡Â ,Ec·Ï EÏ :¯ÓBÏk¿«¿¿«¿¿«ƒ¿»»«ƒ
;"Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«ƒ¿¿¿«∆¿≈¿»ƒƒ»
Ck - "CBLÏ ˙Áz ·ÏÁÂ L·c" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿«¿»»««¿≈»

ÌÈÓÎÁ eL¯t39L·„k Ô‰L ÌÈ¯·c :ÌÈBL‡¯‰ ≈¿¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿«
EBLÏ ˙Áz eÈ‰È ,·ÏÁÂ40. ¿»»ƒ¿««¿∆

(34. יא: קצת.35)חגיגה מזעיר, כמסופר 36)מעט
אחד, רק - ל"פרדס" שנכנסו חכמים שמארבעה יד:) (חגיגה

וניזוקו. נפגעו והשאר - בשלום יצא עקיבא, שם,37)רבי
המסתורין 38)יג.. כגון: ונסתרים, כבושים סוד דברי

ימנית. בשין – ללבושך" "כבשים הבריאה. ורזי האלוהי
יהיו 40)שם.39) חן, ליודעי כדבש המתוקים ומ"ב מ"מ

ברבים. תפרסמם ולא לשונך תחת גנוזים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היסודות,1) ד' הילוכם; וסידור מניינם הגלגלים, שמות

וסידורם. מהותם

.àÏe·Êe ÚÈ˜¯Â ÌÈÓL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÌÈlbÏb‰««¿«ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ«¿
‰ÚLz Ì‰Â ,˙B·¯ÚÂ2epnÓ ·B¯w‰ ÏbÏb :ÌÈl‚Ï‚ «¬»¿≈ƒ¿»«¿«ƒ«¿««»ƒ∆

Á¯i‰ ÏbÏb ‡e‰3,ÏbÏ‚ ‡e‰ ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ÈM‰Â . «¿««»≈«¿«≈ƒ∆¿«¿»ƒ∆«¿«
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‰ÏÚÓlL ÈLÈÏL ÏbÏ‚Â .·ÎBÎ ‡¯˜p‰ ·ÎBk‰ BaL∆«»«ƒ¿»»¿«¿«¿ƒƒ∆¿«¿»
ÏbÏ‚Â .‰nÁ BaL ,ÈÚÈ·¯ ÏbÏ‚Â .d‚ BaL ,epnÓƒ∆∆…«¿«¿«¿ƒƒ∆«»¿«¿«
.˜„ˆ ·ÎBk BaL ,ÈML ÏbÏ‚Â .ÌÈc‡Ó BaL ,ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿«ƒƒ∆«∆∆
¯‡L BaL ,ÈÈÓL ÏbÏ‚Â .È˙aL BaL ,ÈÚÈ·L ÏbÏ‚Â¿«¿«¿ƒƒ∆«¿«¿«¿«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ ,ÈÚÈLz ÏbÏ‚Â .ÚÈ˜¯a ÌÈ‡¯pL ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«¿«¿«¿ƒƒ
‡e‰Â ,·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ÌBÈ ÏÎa ¯ÊBÁ‰ ÏbÏ‚«¿««≈¿»ƒ«ƒ¿»««¬»¿
ÌÈ·ÎBk‰ Ïk ‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ïk‰ ˙‡ ·aÒÓe ÛÈwn‰««ƒ¿«≈∆«…¿∆∆ƒ¿∆»«»ƒ
Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,„Á‡ ÏbÏ‚a Ìlk Ì‰ el‡k¿ƒ≈À»¿«¿«∆»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈkÊÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈlbÏb‰L ÈtÓ - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆««¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰ ÌÈ‡¯ CÎÈÙÏ ,¯ÈtqÎÂ ˙ÈÎeÎfk«¿ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ∆««¿«

.ÔBL‡¯‰ ÏbÏb ˙ÁzÓ ÈÈÓM‰«¿ƒƒƒ«««¿«»ƒ

כי 2) שהוכיחו זמנו, מתוכני הרמב"ם קיבל הגלגלים, מנין
על  מקשים שרבים להעיר וכדאי ט). ח"ב, (מו"נ הם תשעה
רקיעים  שני שרק יב:), (חגיגה מפורשת מגמרא רבינו שיטת
(דברים  השמים ושמי השמים אלהיך לה' הן שנאמר: הם,
במו"נ  והקדים רבינו בה הרגיש כבר זו, קושיא אולם יד). י,
לרקיע  הכוכבים כדורי את מנו התלמוד שחכמי ואמר: (שם)
חשבו  - כלל כוכבים בו שאין המקיף הגלגל ואת אחד,
לשיטתו. מדבריהם סתירה שום ואין השני, לרקיע

הגלגלים 3) את בזה מונה ז"ל הרמב"ם יב:). (חגיגה
שאנו  מזה מהופך שלהם הסדר ולכן למעלה, מלמטה
. קכט: שבת (רש"י, התלמודית הספרות לפי בו רגילים
שסידורם  חנכ"ל, שצ"ם ו): פרק אליעזר דרבי פרקי
בשבעת  קבועים אלה, לכת כוכבי שבעה למטה. מלמעלה
לפי  הארץ כדור את מקיף אחד וכל התחתונים, הגלגלים
הכוכבים  שאר קבועים השמיני, בגלגל שלו. הגלגל תנועת
"גלגל  הנקרא: הזה, הגלגל כל פני על מפוזרים והם
הוא  התשיעי הגלגל בלילה. לעינינו ונראים המזלות",
וארבע  עשרים במשך הארץ כדור את המקיף היומי, הגלגל
ולמרות  הגלגלים, כל את מקיף הוא המהיר ובהילוכו שעות.
עמו  מניעם הוא מהם, אחד לכל המיוחדות תנועותיהם
הפנימיים  הגלגלים שכל ובעוד בכל". החלק "תנועת
את  התשיעי הגלגל מקיף למזרח, ממערב הארץ את מקיפים
למערב, חוזר הוא כאילו ונראה למערב, ממזרח הארץ

החוזר". "גלגל שמו: ומכאן

.áÔ‰aL ÌÈlbÏb‰ ‰BÓMÓ ÏbÏ‚Â ÏbÏb Ïk»«¿«¿«¿«ƒ¿»««¿«ƒ∆»∆
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ,‰a¯‰ ÌÈlbÏ‚Ï ˜ÏÁ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¡»¿«¿«ƒ«¿≈∆¿«¿»ƒ∆

ÌÈÏˆ· È„Ï‚ BÓk4·¯ÚnÓ ÌÈ··BÒ ÌÈlbÏb Ô‰Ó - ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ«¬»
ÏbÏb‰ BÓk ,·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ÌÈ··BÒ Ô‰Óe ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒƒƒ¿»¿«¬»¿««¿«
Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ ÌlÎÂ .·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ¯ÊBÁ‰ ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«≈ƒƒ¿»¿«¬»¿À»≈≈≈∆

Èet ÌB˜Ó5. »»

גבי 4) על אחת ומונחות המקיפות הבצלים כקליפות
ביניהן  ריק חלל שום ואין בזו, זו ומדובקות חברתה

עב). ח"א, מו"נ פנוי,5)(והשווה מקום שם היה לו כי
ביניהם. אורגני קשר היה לא

.âÌÈ„·Î ‡ÏÂ ÌÈl˜ ‡Ï ,ÔÈ‡ ÌÈlbÏb‰ Ïk6ÔÈ‡Â , »««¿«ƒ≈»…«ƒ¿…¿≈ƒ¿≈
Ì„‡ ÔÈÚ ‡Ï ,Ì‰Ï7.˙BÈÚ ¯‡L ‡ÏÂ ¯ÁL ÔÈÚ ‡ÏÂ »∆…«ƒ»…¿…«»…¿…¿»≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ - ˙ÏÎz‰ ÔÈÚk Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ e‡L ‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»¿≈«¿≈∆¿«¿ƒ»«ƒ

ÌÚË ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡‰ d·b ÈÙÏ ,‡e‰ „·Ïaƒ¿«¿ƒ…«»¬ƒ¿≈≈»∆…««
‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈ¯ ‡ÏÂ¿…≈«¿ƒ∆≈≈«¿…»ƒ¿ƒ∆»

Ô‰Ó ‰hÓlL ˙BÙeba8. «∆¿«»≈∆

שלנו.6) החומר ממהות אינו וחומרם, גולמם מהות כי
על 7) עינֹות, וריבויו: זכר. מין ולכן אדום, מראה ֵצבע,

לילות. בכדור 8)משקל כלומר: הירח, מגלגל שלמטה
שלנו.

.ãÔÈl‚Ú Ô‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ el‡‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk»««¿«ƒ»≈««ƒƒ∆»»≈¬Àƒ
¯ecÎk9ÔÓ ˙ˆ˜ÓÏ LÈÂ .ÚˆÓ‡· ‰ÈeÏz ı¯‡‰Â , ¿«¿»»∆¿»»∆¿«¿≈¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÌÈÚe·˜ Ô‰L ,ÌÈpË˜ ÌÈlbÏb ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ»∆¿≈
ÔË˜ ÏbÏb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈlbÏb‰ Ì˙B‡»««¿«ƒ«ƒƒ∆»»∆∆»«¿«»»

ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏba Úe·˜ ÛÈwÓ BÈ‡L10. ∆≈«ƒ»«««¿««»««ƒ

בראשית"9) ימי מששת מרובע "אין אמרו: ז"ל חכמינו
ה"ח). פ"ג, שבועות הגלגל 10)(ירושלמי, בגוף קבוע

הלכת, כוכבי תנועת את לבאר כדי בחללו. ולא המקיף,
הוכרח  אותה, מאיטים ופעמים תנועתם ממהרים שפעמים
כי  לשער הארץ", "מרכזיות השיטה יוצר תלמי, התוכן
ואין  משלהם נוספים מרכזים להם יש הלכת מכוכבי אחדים
הם  וקטנים מרכז", "יוצאי נקראים: אלה מרכזם. הארץ
הקפה", "גלגלי שישנם שיער וכן הארץ. מרכזי מגלגלי
הכוכב. מסלול הוא הקטן שמעגלם אפיציקלים, הנקראים:
"גלגלי  מרכז. לו המשמש הגדול, המעגל בתוך קבוע והוא
מו"נ  (השווה בכלל העולם את מקיפים אינם אלה הקפה"

עב). ח"א,

.ä- ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk ¯tÒÓƒ¿«»««¿«ƒ««ƒƒ∆»»»
¯NÚŒ‰BÓL11ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ ÌÈlbÏb‰ ¯tÒÓe ; ¿»»»ƒ¿«««¿«ƒ«¿«ƒ∆≈»

‰BÓL - ÔÈÙÈwÓ12¯eÚL ˙ÚÈ„ÈÂ ÌÈ·ÎBk‰ CÏ‰nÓe . «ƒƒ¿»ƒ«¬««»ƒƒƒ«ƒ
¯Ó Ô˙iËpÓe ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa Ô˙·È·ÒÌB¯c Áe ¿ƒ»»¿»¿»»»ƒ¿ƒ»»≈«»

ÌB¯c Áe¯Ï ÔBÙˆ Áe¯Óe ÔBÙˆ Áe¯Ï13ÏÚÓ Ô‰·bÓe , ¿«»≈«»¿«»ƒ»¿»≈«
˙¯eˆÂ ÌÈlbÏb‰ el‡ Ïk ¯tÒÓ Ú„eÈ ,Ô˙·È¯˜e ı¯‡‰»»∆¿ƒ»»ƒ»«ƒ¿«»≈««¿«ƒ¿«
ÔBaLÁ ˙ÓÎÁ ‡È‰ BÊÂ .Ô˙Ùw‰ C¯„Â Ô˙ÎÈÏ‰¬ƒ»»¿∆∆«»»»¿ƒ»¿«∆¿

˙BÏfÓe ˙BÙe˜z14ÈÓÎÁ Ô‰· e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒe , ¿«»¿»ƒ«ƒƒ¿»∆«¿≈
.ÔÂÈ»»

הגלגלים 11) מספר רבינו: יאמר שם) (מו"נ, בספרו
 ֿ משמונה פחות שיהא אפשר אי העולם, כל את המקיפים
טוב" "שם והמפרש יותר. יעלה שמספרם אפשר אבל עשר,
מאדים, צדק, שבתאי, מהכוכבים: אחד שלכל שם, יבאר
עשרה. הרי – מרכז" "יוצא גלגל יש - ולבנה כוכב
"יוצאי  גלגלים שני מהם אחד לכל נוגה, חמה, והכוכבים:
וגלגל  המזלות גלגל את עליהם הוסיף ששה. הרי – מרכז"

שמונהֿעשר. הרי – הקפה.12)המקיף גלגלי הם
המשוה.13) לדעת 14)לקו ללמוד אותנו חייבו שחז"ל

את  בסמכם עה.), (שבת חשבונותיה ולחשב זו חכמה
העמים  לעיני ובינתכם חכמתם היא כי הכתוב: על דבריהם
נקף. אחי קוף משורש: שם – תקופה ו). ד, (דברים
הימים  לתקופת ויהיה זמן: גלגול וסיבוב. הקף ופירושו:
והירח. השמש הילוך חשבון ענינו: וכאן כ). א, (שמואלֿא
כג, (מלכיםֿב במקרא ונזכרים נזלֿהלך, משורש: – מזלות
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dxezdצ iceqi zekld - rcnd xtq - elqk `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בהרכבן  המהוות כוכבים קבוצות שתיםֿעשרה והם ה).
כדלהלן  וכו' שור טלה, בדמות: שונות מתמונות תמונות
לכנסת  הקב"ה אמר לב:) (ברכות חז"ל ואמרו ו). (הלכה
דרבי  ובפרקי ברקיע. בראתי מזלות שניםֿעשר בתי, ישראל:
וכן  ו. בהלכה פה הערוך כסדר שמותם מונה פ"ו, אליעזר
בחודש  הפסוק: על אסתר מגילת במדרש הם מנויים

א). פ"ג, אסתר (מגילת ניסן חודש הוא הראשון

.åÈÚÈLz‰ ÏbÏb15e‰e˜lÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰L , «¿««¿ƒƒ∆«ƒ∆«…ƒ¿
˜ÏÁ Ïk ;ÌÈ˜ÏÁ ¯NÚŒÌÈLÏ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ««¿ƒƒ¿≈»»¬»ƒ»≈∆
ÔÓ B· ‰‡¯zL BÊ ‰¯eˆ ÌL ÏÚ ,ÌL BÏ eÏÚ‰ ˜ÏÁÂ»≈∆∆¡≈«≈»∆≈»∆ƒ
Ì‰Â ,ÂÈzÁz ÌÈeÎÓ Ì‰L ,epnÓ ‰hÓlL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«»ƒ∆∆≈¿À»ƒ«¿»¿≈
,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :Ì˙BÓML ˙BÏfn‰««»∆¿»»∆¿ƒ«¿»
,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó ,‰Ïe˙a ,‰È¯‡«¿≈¿»…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ

.ÌÈ‚c»ƒ

מעלות,15) וששים מאות לשלוש נחלק התשיעי הגלגל
קרוב  שהוא מהלך אחד ביום הארץ את מקיפה והשמש
השמיני  שבגלגל הכוכבים ילכו זה וחלק אחת, למעלה

בקירוב. שנה שבעים של בתקופה

.æ‰¯eˆ ‡ÏÂ ‰wÏÁ ‡Ï ,Ba ÔÈ‡ BÓˆÚ ÈÚÈLz‰ ÏbÏb«¿««¿ƒƒ«¿≈…¬À»¿…»
¯eaÁa ‡l‡ ;·ÎBÎ ‡ÏÂ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏkÓƒ»«»≈¿…»∆»¿ƒ
ÌÈ·ÎBÎa ‰‡¯iL ‡e‰ ÈÈÓM‰ ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆««¿««¿ƒƒ∆≈»∆¿»ƒ
.Ô‰Ó ·B¯˜ B‡ el‡‰ ˙B¯ev‰ ˙È·z BaL ÌÈÏB„b¿ƒ∆«¿ƒ«»≈»≈∆
Ô˙B‡ „‚k ˙BeÎÓ eÈ‰ ‡Ï ˙B¯eˆ ¯NÚŒÌÈM‰ el‡Â¿≈«¿≈»»…»¿À»¿∆∆»
˙BÓL Ô‰Ï eÏÚ‰ Ê‡L ,Ïean‰ ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆»ƒ¿«««∆»∆¡»∆≈
ÏkL ÈÙÏ ,ËÚÓ e··Ò ¯·k ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ .el‡≈¬»«¿««∆¿»»¿¿«¿ƒ∆»
LÓM‰ BÓk ,ÌÈ··BÒ Ìlk ,ÈÈÓL ÏbÏ‚aL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿«∆∆
Cl‰˙iL ˜ÏÁÂ ;˙e„·Îa ÔÈ··BÒ Ô‰L ‡l‡ ,Á¯i‰Â¿«»≈«∆»∆≈¿ƒƒ¿≈¿≈∆∆ƒ¿«≈

Á¯i‰Â LÓM‰16Ïk Bc‚k CÏÈ ,„Á‡ ÌBÈa Bc‚k «∆∆¿«»≈«¿∆¿¿∆»≈≈¿∆¿»
.‰L ÌÈÚ·MÓ ·e¯˜a Ô‰Ó ·ÎBk»≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ»»

והירח".16) "השמש כאן: הנוסחא הדפוסים, בכל כמעט
שוה: והירח השמש מהלך אין שהרי מאד, היא ותמוהה
מקיף  והירח יום, שס"ה במשך הארץ את מקיפה שהשמש
ותשצ"ג  שעות שתיםֿעשרה יום, כ"ט במשך הארץ את
נחום"). "חזון (עיין זה על המפרשים תמהו וכבר חלקים.
"והירח", תיבת אין חיימזון, הוצאת אוקספורד בנוסחת אבל
בשם: והידועה בזה המוצעת הגלגלים שיטת היא. ונכונה

היתה גיאוצנטרי  כולו, העולם כל מרכז היא שהארץ ת,
לחורבן  1403-73ֿ) קופרניקוס עד הביניים ימי כל שלטת
היא  השמש שלפיה ההליוצנטרית, השיטה אבי שני), בית

הבריאה. מרכז

.ç,ÌÈpË˜ ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈ ,ÌÈ‡¯p‰ ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ«ƒ¿ƒ≈≈∆»ƒ¿«ƒ
ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰ÏB„b ı¯‡‰L∆»»∆¿»≈««≈∆¿≈≈∆»ƒ
‰nk ı¯‡‰ ÔÓ ÏB„b Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈÏB„b¿ƒ∆»∆»≈∆»ƒ»»∆«»
ÌÈÚa¯‡ BÓk Á¯i‰ ÔÓ ‰ÏB„b ı¯‡‰Â .ÌÈÓÚÙ¿»ƒ¿»»∆¿»ƒ«»≈«¿«¿»ƒ
ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó BÓk ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰Â .ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«∆∆¿»ƒ»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ
‰BÓLe ÌÈÙÏ‡ ˙LMÓ „Á‡ - Á¯i‰ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»«»≈«∆»ƒ≈∆¬»ƒ¿∆

·ÎBk ÌÈ·ÎBk‰ ÏÎa ÔÈ‡Â .·e¯˜a LÓM‰ ÔÓ ˙B‡Ó≈ƒ«∆∆¿≈¿≈¿»«»ƒ»
.ÈM‰ ÏbÏbaL ·ÎBkÓ ÔË˜ ‡ÏÂ ,LÓM‰ ÔÓ ÏB„b»ƒ«∆∆¿…»»ƒ»∆««¿««≈ƒ

.è‰Ú„Â LÙ ÈÏÚa ,Ôlk ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ¿««¿«ƒÀ»«¬≈∆∆¿≈»
Ì‰ ÏkN‰Â17ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈiÁ Ì‰Â , ¿«¿≈≈¿≈«ƒ¿¿ƒ«ƒƒ∆ƒ

ÈÙÏe BÏ„‚ ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L∆»«¿»»»»»∆»¿∆»¿ƒ»¿¿ƒ
.ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk Ì¯ˆBÈÏ ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈÁaLÓ B˙ÏÚÓ«¬»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿¿»¿««¿»ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ck ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ¯ÈknL ÌLÎe¿≈∆«ƒƒ«»»»«ƒƒ∆
˙Ú„Â .Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ,ÔÓˆÚ«¿»«ƒƒ∆««¿»ƒ∆¿«¿»≈∆¿««
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÚcÓ ‰ËeÚÓ ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ¿««¿«ƒ¿»ƒ««««¿»ƒ

.Ì„‡ŒÈa ˙ÚcÓ ‰ÏB„‚e¿»ƒ««¿≈»»

בלי תנוע 17) תמיד המתנועעים הגלגלים, של הסיבובית תם
בעליֿחיים  שהם – רבינו לדעת – מוכיחה ינוחו, ולא הרף

ד). ח"ב, מורהֿנבוכים (עיין והשכל דעה ובני

.éBÈ‡L ,„Á‡ ÌÏb Á¯i‰ ÏbÏbÓ ‰hÓÏ Ï‡‰ ‡¯a»»»≈¿«»ƒ«¿««»≈«…∆∆»∆≈
ÌÈlbÏb‰ ÌÏ‚k18,‰Ê ÌÏ‚Ï ˙B¯eˆ Úa¯‡ ‡¯·e . ¿…∆««¿«ƒ»»«¿«¿…∆∆

‰¯eˆÂ ‰¯eˆ Ïk Úa˜Â ,ÌÈlbÏb‰ ˙¯eˆk ÔÈ‡Â¿≈»¿«««¿«ƒ¿ƒ¿«»»¿»
,L‡‰ ˙¯eˆ - ‰BL‡¯ ‰¯eˆ .‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»…∆∆»ƒ»«»≈
.L‡‰ Ûeb Ô‰ÈMÓ ‰È‰Â ,‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»…∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»≈
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,Áe¯‰ ˙¯eˆ - ‰iL ‰¯eˆÂ¿»¿ƒ»«»«ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
,ÌÈn‰ ˙¯eˆ - ˙ÈLÈÏL ‰¯eˆÂ .Áe¯‰ Ûeb Ô‰ÈMÓƒ¿≈∆»«¿»¿ƒƒ«««ƒ
‰¯eˆÂ .ÌÈn‰ Ûeb Ì‰ÈMÓ ‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆«»ƒ¿»
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,ı¯‡‰ ˙¯eˆ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ«»»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Úa¯‡ ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓ .ı¯‡‰ Ûeb Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»»ƒ««¿»»

ÔÈÙe‚19ÔÈ˜ÏÁÓ20ÓÏ ‰Ê ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰ÏÚ ƒÀ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ∆¿»∆»¿∆»
.ÏbÏ‚ BÓk ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ epnÓ ‰hÓlL ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆∆¿«»ƒ∆ƒ»»¿«¿«
.L‡‰ Ûeb ‡e‰ ,Á¯i‰ ÏbÏ‚Ï CeÓq‰ ,ÔBL‡¯‰ Ûeb‰«»ƒ«»¿«¿««»≈«»≈
.ÌÈn‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ .Áe¯‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»«¿«»ƒ∆««ƒ
Èet ÌB˜Ó Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ı¯‡‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»»∆¿≈≈≈∆»»

.ÏÏk Ûe‚ ‡Ïa¿…¿»

חומר 18) למדריגת מגיע שאינו שפלֿערך, חומר כלומר:
היסודות 19)הגלגלים. ארבעת הם אלה יד. במדברֿרבה,

הורכב  שמהם (ארמ"ע), עפר מים, רוח, אש, הטבעיים:
היסודות. עולם כן: על ונקרא בו, אשר וכל השפל העולם

מחולקים.20) כמו:

.àéÌÈ‡Â LÙ ÈÏÚa ÌÈ‡ el‡‰ ˙BÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»»≈≈»«¬≈∆∆¿≈»
ÌÈ˙Ó ÌÈÙe‚k ‡l‡ ,ÌÈ¯ÈkÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ21ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿…«ƒƒ∆»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»

‚‰Ó Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡22,B‚ÈNÓ ‡ÏÂ ,BÚ„BÈ BÈ‡L , ∆»¿∆»≈∆ƒ¿»∆≈¿¿…«ƒ
'‰ ˙‡ eÏÏ‰" :„Âc ¯Ó‡L ‰ÊÂ .B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«¿∆∆»«»ƒ«¿∆

ÔÓ‚ÏL „¯·e L‡ ,˙BÓ‰z ÏÎÂ ÌÈÈpz ı¯‡‰ ƒ»»∆«ƒƒ¿»¿…≈»»∆∆
"¯BËÈ˜Â23,Ì„‡ŒÈa e‰eÏÏ‰ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ¯e‡·e ; ¿ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ«¿¿≈»»

ÌÈ‡e¯a ¯‡L·e „¯a·e L‡a e‡¯zL ÂÈ˙B¯e·bÓƒ¿»∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿»¿ƒ
˙¯k „ÈÓz Ì˙¯e·bL ,ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ e‡¯zL∆ƒ¿¿«»ƒ»»ƒ«∆¿»»»ƒƒ∆∆

ÏB„‚Ïe ÔË˜Ï24. ¿»…¿»

המנוחה 21) אלא גלגלים, כמו סיבובית תנועה אין להם
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לעזוב  חיצוני כח איזה יכריחם ואם וטבעם: מנהגם היא
ישובו  המכריח, הכח בסור אזי ולהתנועע, מנוחתם מקום
העפר, מיסוד שהיא אבן למשל: למקומם. ישר בקו תיכף
עפר  ליסודה, למטה תיכף תשוב למעלה, נזרקת כשהיא
חיים  רוח בהם שאין אות וזה – היסודות שאר וכן הארץ.
פ"ב): (בראשיתֿרבה חז"ל אמרו וכן ו). ח"ב, (מו"נ
ובוהה, תוהה הארץ לה ישבה – ובהו" תהו היתה "והארץ
"העליונים  ואמרה: מזלה, רוע על ודואגת שוממת
והתחתונים  חיים העליונים אחת, בבת נבראו והתחתונים

סגולה.22)מתים". לו , המיוחד גופים 23)טבע אם 
יֿה? יהללו המתים לא הרי יהללוהו, איך הם , מתים

ובכל 24) בברואים גבורותיו כשיראו יהללוהו אדם בני
הטבע. תופעות

ה'תשע"ו  כסלו י"ב שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מארבעת 1) מורכבים הרקיע מן למטה הנבראים כל

בראשית  מעשה בין מה וצורתו; האדם נפש היסודות;
מרכבה. למעשה

.à,ı¯‡Â ÌÈÓe Áe¯Â L‡ Ì‰L ,eÏl‰ ÌÈÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«»∆≈≈¿««ƒ»»∆
ÏÎÂ .ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙B„BÒÈ Ì‰≈¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒ«¿…
ÁÓˆÂ ‚„Â NÓ¯Â ÛBÚÂ ‰Ó‰aÓe Ì„‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»»ƒ¿≈»»¿∆∆¿»¿∆«
,ÔÈ· È·‡ ¯‡Le ,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡Â ˙ÎzÓe«∆∆«¬»ƒ«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»
‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÔÓÏb Ïk‰ - ¯ÙÚ ÈLe‚Â ÌÈ¯‰Â¿»ƒ¿≈»»«…»¿»¿À»≈«¿»»
ÔÓ ‰hÓlL ÌÈÙeb‰ Ïk e‡ˆÓ .eÏl‰ ˙B„BÒÈ¿«»ƒ¿¿»«ƒ∆¿«»ƒ

‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÚÈ˜¯‰2ÌÈ¯aÁÓ ,el‡‰ ˙B„BÒÈ »»ƒ«≈«¿»»¿»≈¿À»ƒ
˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ Ì‰lL ÌÏ‚Â ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓƒ…∆¿»¿…∆∆»∆¿À»≈«¿»»¿
¯aÁÓ BÈ‡ ˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ Ïk Ï·‡ .el‡‰»≈¬»»∆»≈«¿»»«¿≈¿À»

.„·Ïa ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ‡l‡∆»ƒ…∆¿»ƒ¿»

"כל 2) אומר: אלה פרקים לארבעה בפירושו הריטב"א
משני  רק המורכבים גופים יש שהרי דווקא, לאו - הגופים"
מעפר  - אבק ועפר; מאש רק מורכב עשן, כגון: יסודות,

ורוח. ממים - אש ורוח:

.á¯eahÓ ,‰hnÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ï Áe¯‰Â L‡‰ C¯c3 ∆∆»≈¿»«ƒ¿«¬»»ƒ«»ƒ«
ı¯‡‰Â ÌÈn‰ C¯„Â .ÚÈ˜¯‰ ÈtÏk ‰ÏÚÓÏ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿«≈»»ƒ«¿∆∆««ƒ¿»»∆
;ÚˆÓ‡Ï „Ú ‰hÓÏ ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»ƒ««»»ƒ«¿«»«»∆¿«
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ‰hn‰ ‡e‰ ÚÈ˜¯‰ ÚˆÓ‡L4. ∆∆¿«»»ƒ«««»∆≈¿«»ƒ∆

ÌˆÙÁ· ‡ÏÂ ÌzÚ„· ‡Ï ,ÌÎel‰ ÔÈ‡Â5‚‰Ó ‡l‡ , ¿≈ƒ»…¿«¿»¿…¿∆¿»∆»ƒ¿»
Ú·ËÂ Ô‰a Úa˜pL6ÌÁ - L‡‰ Ú·Ë .Ô‰a ÚaËpL ∆ƒ¿«»∆¿∆«∆ƒ¿«»∆∆«»≈«

Â .ÁÏÂ ÌÁ - Áe¯‰Â .ÌlkÓ Ï˜ ‡e‰Â ,L·ÈÂ- ÌÈn‰ ¿»≈¿«ƒÀ»¿»««»«¿««ƒ
‰„·Î ‡È‰Â ,‰¯˜Â ‰L·È - ı¯‡‰Â .ÌÈÁÏÂ ÌÈ¯»̃ƒ¿«ƒ¿»»∆¿≈»¿»»¿ƒ¿≈»
‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡ˆÓ CÎÈÙÏ ,‰pnÓ ÌÈl˜ ÌÈn‰Â ,ÌlkÓƒÀ»¿««ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÛÁ¯Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ ÔÓ Ï˜ Áe¯‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿»««ƒ««ƒ¿ƒ»¿«≈
Ì‰L ÈtÓe .Áe¯‰ ÔÓ Ï˜ L‡‰Â .ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ«¿≈«»ƒ¿»≈«ƒ»«ƒ¿≈∆≈
Ûeb Ïk ‡ˆnÈ ,ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzL ÌÈÙeb ÏÎÏ ˙B„BÒÈ¿¿»ƒ∆««»»ƒ«ƒ»≈»
˙ÎzÓe ÁÓˆÂ ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰·e Ì„‡Ó Ûe‚Â¿≈»»¿≈»¿«»»¿»»∆««∆∆
ÔzÚa¯‡Â .¯ÙÚÂ ÌÈÓe Áe¯Â L‡Ó ¯aÁÓ BÓÏb ,Ô·‡Â»»∆»¿¿À»≈≈¿««ƒ¿»»¿«¿«¿»

,·e¯Ú‰ ˙Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk epzLÈÂ ,„ÁÈ· e·¯Ú˙Èƒ¿»¿¿««¿ƒ¿«»∆»≈∆¿≈»≈
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ÓB„ BÈ‡ ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ‡ˆniL „Ú«∆ƒ»≈«¿À»≈«¿«¿»≈∆¿∆»≈∆
„Á‡ ˜ÏÁ elÙ‡ Ô‰Ó ·¯ÚÓa ÔÈ‡Â .Bc·Ï ‡e‰Lk¿∆¿«¿≈«¿…»≈∆¬ƒ≈∆∆»
ı¯‡ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ B‡ BÓˆÚ ÈÙa L‡ ‡e‰L∆≈ƒ¿≈«¿«ƒƒ¿≈«¿»∆∆
epzL Ïk‰ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÈÙa Áe¯ B‡ dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿»∆»«…ƒ¿«

Ûe‚ eNÚÂ7,ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ Ûe‚Â Ûeb ÏÎÂ .„Á‡ ¿«¬∆»¿»»«¿À»≈«¿«¿»
Ì‰Ó LÈ Ï·‡ .„Á‡k L·ÈÂ ÁÏ ,ÌÁÂ ¯˜ B· ‡ˆnÈƒ»≈…»…≈«¿…∆¿∆»¬»≈≈∆

‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL ,ÌÈÙeb8ÈÏÚa BÓk ,L‡‰ „BÒÈÓ ƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»≈¿«¬≈
Ô‰Ó LÈÂ .¯˙È ÌÁ‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,‰iÁ LÙ∆∆«»¿ƒ»≈»∆»∆«…»≈¿≈≈∆
,ÌÈ·‡‰ BÓk ,ı¯‡‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ô‰· ‰È‰iL ÔÈÙebƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»»∆¿»¬»ƒ
,ÔÈÙeb Ô‰Ó LÈÂ .‰a¯‰ L·i‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»∆«…∆«¿≈¿≈≈∆ƒ
Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ««ƒ¿ƒ»≈»∆»∆
ÛebÓ ¯˙È ÌÁ Ûeb ‡ˆnÈ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .¯˙È Ál‰«≈«»≈¿««∆∆«∆ƒ»≈«∆∆ƒ
e‡ˆnÈ ÔÎÂ ;L·È ¯Á‡ ÛebÓ ¯˙È L·È Ûe‚Â ,ÌÁ ¯Á‡«≈«¿»≈∆∆ƒ«≈»≈¿≈ƒ»¿
Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯iL ,ÌÈÙe‚ƒ∆≈»∆»∆«…ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆
„Á‡k L·i‰Â ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa Ál‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆«…¿«…∆¿∆»
L·i‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ¯w‰ B‡ ,‰ÂLa¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆«…¿«…∆
·¯ ÈÙÏ - ‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k¿∆»¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆¿ƒ…
B˙B‡ ‰NÚÓ ‰‡¯È ,˙·¯Úz‰ ¯wÚa ‰È‰L „BÒÈ‰«¿∆»»¿ƒ«««¬…∆≈»∆«¬≈

.·¯ÚÓ‰ Ûeba BÚ·ËÂ „BÒÈ‰«¿¿ƒ¿««¿…»

מרכזו.3) הוא - שבו נקודה כל כדורי, דבר הארץ. ממרכז
המטה 4) הוא - הרקיע גלגל של במרכזו הנמצא הארץ כדור

הימנו. למטה שהם 5)שאין והגלגלים הכוכבים כהילוך
ורצון. דעה בה 6)בעלי שאין תולדתית וסגולה תכונה

שאינם 7)רצון. עד כך כל היסודות נשתנו הערבוב ידי על
עוד. גדול.8)ניכרים יותר חלק תוקף,

.â„¯Ù ‡e‰ el‡ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»≈«¿»»¿≈ƒ¿»
LÈÂ ,ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L LÈ :ÛBqa«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¬»ƒ¿≈
,Ì‰Ó ¯aÁ˙pL ÏÎÂ .˙Ba¯ ÌÈL ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L∆ƒ¿»¿««»ƒ«¿…∆ƒ¿«≈≈∆

Ì„‡‰Â ·‰f‰ elÙ‡ .Ô‰Ï „¯tÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡9È‡ ƒ∆¿»∆…ƒ»≈»∆¬ƒ«»»¿»…∆ƒ
B˙ˆ˜Ó ·eLÈÂ ,ÂÈ˙B„BÒÈÏ ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ»≈¿«¬…ƒ»¿»ƒ¿»
.ı¯‡Ï B˙ˆ˜Óe Áe¯Ï B˙ˆ˜Óe ÌÈnÏ B˙ˆ˜Óe L‡Ï¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆

החושן.9) מאבני אחת - אודם ביותר. קשים חמרים שהם

.ã‰nÏ - el‡ ˙B„BÒÈÏ „¯tÈ „ÒÙp‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»≈ƒ≈»»
BÈa ·¯L ÈÙÏ ?"·eLz ¯ÙÚ Ï‡Â" :Ì„‡Ï ¯Ó‡∆¡«»»»¿∆»»»¿ƒ∆…ƒ¿»
¯ÊÁÈ „iÓ „ÒtiLk „ÒÙp‰ Ïk ‡ÏÂ .¯ÙÚ‰ ÔÓƒ∆»»¿…»«ƒ¿»¿∆ƒ»≈ƒ»«¬…
,¯Á‡ ¯·„Ï ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡l‡ ,˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»«¿∆»ƒ»≈¿«¬…¿»»«≈

¯Á‡ ¯·„Ï ¯Á‡ ¯·„Â10¯ÊÁÈ ÌÈ¯·c‰ ÛBÒÂ , ¿»»«≈¿»»«≈¿«¿»ƒ«¬…
‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈ¯·c‰ Ïk e‡ˆÓÂ ;˙B„BÒÈÏ11. «¿¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ»

אחרת.10) צורה ולובשים צורה סובבים 11)פושטים
תוארֿהפועל  - חלילה קץ, אין במעגל וסובבים וחוזרים
במעגל. רקידה - מחֹול השם: ומזה חֹול; אחי חלל, ָָֹמשורש

.äÏÎa „ÈÓz ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈpzLÓ el‡‰ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡«¿»»¿»≈ƒ¿«ƒ∆»∆»ƒ¿»
˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .ÔÙeb ÏÎ ‡Ï ,Ô˙ˆ˜Ó ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ¿»»»ƒ¿»»…»»≈«ƒ¿»
˙¯¯Bt˙Óe ˙ÈpzLÓ ÌÈn‰ ÔÓ ‰·B¯w‰ ı¯‡‰12 »»∆«¿»ƒ««ƒƒ¿«≈ƒ¿∆∆
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Áe¯Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈn‰ ˙ˆ˜Ó ÔÎÂ .ÌÈÓ ˙ÈNÚÂ¿«¬≈»ƒ¿≈ƒ¿»««ƒ«¿ƒ»«
ÔÈÒÓÒÓ˙Óe ÔÈpzLÓ13B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ÔÈÂ‰Â ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ«¿≈»«ƒ¿»

ÏÏBÁ˙Óe ‰pzLÓ L‡Ï CeÓq‰14ÔÎÂ .L‡ ‰NÚÂ «»»≈ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¬∆≈¿≈
‰pzLÓ ,ÏÏBÁ˙Ó Áe¯Ï CeÓq‰ d˙ˆ˜Ó ,L‡‰»≈ƒ¿»»«»»«ƒ¿≈ƒ¿«∆

Òpk˙Óe15CeÓq‰ B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ‰NÚÂ ƒ¿«≈¿«¬∆«¿≈»«ƒ¿»«»
Òpk˙Óe ‰pzLÓ ÌÈnÏ16ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‰NÚÂ17, ««ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»ƒ¿≈««ƒ

.ı¯‡ ‰NÚÂ Òpk˙Óe ‰pzLÓ ı¯‡Ï CeÓq‰ B˙ˆ˜Óƒ¿»«»»»∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»∆
Ïk ÔÈ‡Â .ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe ,ËÚÓ ËÚÓ - ‰Ê ÈepLÂ¿ƒ∆¿«¿«¿ƒ…∆«»ƒ¿≈»
Ïk B‡ Áe¯ ÌÈn‰ Ïk ‰NÚiL „Ú ,‰pzLÓ „BÒÈ‰«¿ƒ¿«∆«∆≈»∆»««ƒ«»
˙B„BÒÈ‰ ÔÓ „Á‡ ÏËaiL ¯LÙ‡ È‡L ,L‡ Áe¯‰»«≈∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆»ƒ«¿
˙ˆ˜Óe ,Áe¯Ï L‡Ó ‰pzLÈ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ;‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿«∆≈≈¿«ƒ¿»
‡ˆnÈ B¯·ÁÂ „Á‡ Ïk ÔÈa ÔÎÂ ,L‡Ï Áe¯Ó ‰pzLÈƒ¿«∆≈«¿≈¿≈≈»∆»«¬≈ƒ»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ ,ÔzÚa¯‡ ÔÈa ÈepM‰«ƒ≈«¿«¿»¿¿¬ƒ»¿»

יט).12) כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: מלשון
(תהלים 13) מים כמו ימאסו מלשון; רוח. ונעשים מתנדפים

ח). יט).14)נח, כג, (ירמיה מתחולל סע מלשון:
ומצטמצם.15) הים 16)מתכווץ מי כנד כונס מלשון:

ז). לג, (תהלים

.åÏbÏb‰ ˙·È·Òa ‰È‰È ‰Ê ÈepLÂ18B˙·È·qÓe , ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿«ƒ¿ƒ»
Ì„‡ŒÈ· ÈÓÏb ¯‡L Ô‰Ó ‰È‰ÈÂ ÔzÚa¯‡ e¯aÁ˙Èƒ¿«¿«¿«¿»¿ƒ¿∆≈∆¿»»¿≈¿≈»»
ÌÏb ÏÎÏ Ô˙B Ï‡‰Â .˙ÎzÓe Ô·‡Â ÁÓˆ ,‰iÁ LÙÂ¿∆∆«»∆«¿∆∆«∆∆¿»≈≈¿»…∆
‡È‰L ,È¯ÈNÚ‰ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ,BÏ ‰Èe‡¯ ‰¯eˆ ÌÏ‚Â»…∆»¿»«¿≈«¿»»¬ƒƒ∆ƒ

'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜p‰ ‰¯ev‰19. «»«ƒ¿≈ƒƒ

המים.17) והשפעתם 18)יסוד הגלגלים סיבוב ידי על
דומם, מטה: יצורי כל מתהווים ומהם היסודות, מתמזגים

מדבר. חי, ז).19)צומח, הלכה ב, (פרק למעלה כמבואר

.æ‰¯eˆ B‡ ‰¯eˆ ‡Ïa ÌÏb ‰‡B¯ ‰z‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«»∆…∆¿…»»
Ì„‡‰ ·Ï ‡l‡ ,ÌÏ‚ ‡Ïa20Ûeb ˜lÁnL ‡e‰ ¿……∆∆»≈»»»∆¿«≈

;‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ¯aÁÓ ‡e‰L Ú„BÈÂ ,BzÚ„a ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«¿¿≈«∆¿À»ƒ…∆¿»
˙Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÌÓÏbL ÌÈÙeb ÌL LiL Ú„BÈÂ¿≈«∆≈»ƒ∆»¿»¿À»≈«¿««
˜¯ ¯aÁÓ BÈ‡Â ËeLt ÌÓÏbL ÌÈÙe‚Â ,˙B„BÒÈ‰«¿¿ƒ∆»¿»»¿≈¿À»«

„Á‡ ÌÏbÓ21ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙B¯ev‰Â .22ÔÈ‡¯ ÔÈ‡ ƒ…∆∆»¿«∆≈»∆…∆≈»ƒ¿ƒ
·l‰ ÔÈÚa ‡l‡ ,ÔÈÚÏ23ÔB„‡ eÚ„iL BÓk ,ÔÈÚe„È Ô‰ »«ƒ∆»¿≈«≈≈¿ƒ¿∆»«¿¬

.ÔÈÚ ˙i‡¯ ‡Ïa Ïk‰«…¿…¿ƒ«»ƒ

אדם.20) הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:
הנפרדות.22) הצורות השאלה.23)המלאכים, דרך

את  האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר:
הבשר. עין הפשוטה, לעין נראות הבלתי הצורות

.çB˙¯eˆ ‡È‰ ¯Na Ïk LÙ24˙Úc‰Â ;Ï‡‰ BÏ Ô˙pL ∆∆»»»ƒ»∆»«»≈¿«««
Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‡È‰ ,Ì„‡ ÏL BLÙa ‰Èeˆn‰ ‰¯˙È‰«¿≈»«¿»¿«¿∆»»ƒ«»»»
‰NÚ" :‰¯Bza ¯Ó‡ BÊ ‰¯eˆ ÏÚÂ .BzÚ„a ÌÏM‰«»≈¿«¿¿«»∆¡««»«¬∆

"e˙eÓ„k eÓÏˆa Ì„‡25‰¯eˆ BÏ ‰È‰zL ,¯ÓBÏk , »»¿«¿≈ƒ¿≈¿«∆ƒ¿∆»
BÓk ,ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„Bi‰««««∆∆«≈∆≈»∆…∆¿
.Ô‰Ï ‰Ó„iL „Ú ,ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ Ì‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆≈»¿……∆«∆ƒ¿∆»∆

¯ÓB‡ BÈ‡Â26‡È‰L ,ÌÈÈÚÏ ˙¯kp‰ BÊ ‰¯eˆ ÏÚ ¿≈≈«»«ƒ∆∆»≈«ƒ∆ƒ

'¯‡z' BfL ,Ûeb‰ ÌL¯ ¯‡Le ˙B˙Òl‰Â ÌËÁ‰Â ‰t‰«∆¿«…∆¿«¿»¿»∆«∆…«
daL ,‰iÁ LÙ ÏÎÏ ‰Èeˆn‰ LÙp‰ dÈ‡Â ;dÓL¿»¿≈»«∆∆«¿»¿»∆∆«»∆»
,˙Úc‰ ‡l‡ ;¯‰¯‰Óe LÈb¯Óe „ÈÏBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆»«««

LÙp‰ ˙¯eˆ ‡È‰L27:¯a„Ó ·e˙k‰ LÙp‰ ˙¯eˆ·e , ∆ƒ««∆∆¿««∆∆«»¿«≈
˙‡Ê ‡¯wz ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ."e˙eÓ„k eÓÏˆa"¿«¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ»≈…

Áe¯Â LÙ ‰¯ev‰28,Ô˙BÓLa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe . «»∆∆»«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»
BÈÚÓ „ÓlÈ ÌLÂ ÌL ÏÎÂ ,Ô‰a Ì„‡ ‰ÚËÈ ‡lL29. ∆…ƒ¿∆»»»∆¿»≈»≈ƒ»≈≈ƒ¿»

ה"צומח".24) מסוג נבדל הוא הרוחניים.25)שבה
וידמה  מופשטים, דברים להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר:
א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו,

דעת 28)החיונית.27)"בצלמנו".26) בלא גם כגון:
האלוקים  אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי טוב לא נפש

ז). יב, במובן 29)(קהלת ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי
לפיכך  כא), ג, (קהלת למטה היא היורדת החיונית הנפש
לטעות  ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר
תוגדר  הנידון הנושא מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם,

מהותם.

.èÈ„k ˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ˙¯aÁÓ ˙‡f‰ LÙp‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡≈««∆∆«…¿À∆∆ƒ«¿¿≈
‰ÓLp‰ ÁkÓ dÈ‡Â ,Ì‰Ï „¯tzL30‡‰zL „Ú ∆ƒ»≈»∆¿≈»ƒ…««¿»»«∆¿≈

‡l‡ ;ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L BÓk ,‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿∆«¿»»¿ƒ»«∆»
,ÌÏb‰ „¯tiLk CÎÈÙÏ .‡È‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»«ƒƒ¿ƒ»¿∆ƒ»≈«…∆

‰ÓLp‰ „·‡˙Â ,˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ¯aÁÓ ‡e‰L31ÈtÓ , ∆¿À»ƒ«¿¿…««¿»»ƒ¿≈
ÏÎa ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ûeb‰ ÌÚ ‡l‡ ‰ÈeˆÓ dÈ‡L∆≈»¿»∆»ƒ«¿ƒ»«¿»
dÈ‡L ÈÙÏ ,˙‡f‰ ‰¯ev‰ ˙¯k˙ ‡Ï - ‰ÈNÚÓ«¬∆»…ƒ»≈«»«…¿ƒ∆≈»
˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„BÈ ‡l‡ ,‰ÈNÚÓa ‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«¬∆»∆»«««∆∆«≈
˙„ÓBÚÂ Ïk‰ ‡¯Ba ˙Ú„BÈÂ ,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„e¯t‰«¿ƒ«¿»ƒ¿««≈«…¿∆∆
‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ∆»«¿……
Áe¯‰Â ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ" :B˙ÓÎÁ·¿»¿»¿»…∆»»«»»∆¿∆»»¿»«

˙ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz."d »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

אשר 30) כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח נשמת
הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה
היא  גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש
תלוייה  שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו
מות  אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו (עיין היא 31)האדם
נשמת  אשר כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש
הנשמה  לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח
הנפש  הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא
- עימו היא גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית
בגוף  לא תלוייה שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא
(עיין  האדם מות אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא

י). פרק (סנהדרין למשנה בפירושו

.éÈÏcÓ ¯Ók ,‰Ê ÔÈÚa e¯acL el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk32 »«¿»ƒ»≈∆ƒ«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ¿ƒ
˜¯t ˜ÓÚ ÔÈÚk ÌÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰ ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·„e Ì‰≈¿»ƒ¬Àƒ≈¬»≈»¿ƒ¿«…∆∆∆

ÈLÂ ÔBL‡¯33˜¯ÙaL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ¯e‡·e . ƒ¿≈ƒ≈»≈«¿»ƒ∆¿∆∆
'˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL34CÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬≈¿≈ƒ¿»
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צג dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - elqk a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeˆ35Ìb ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L - ƒ«¬»ƒ»ƒƒ∆≈¿ƒ«
ÔÈÚÈ„BÓ „Á‡ Ì„‡Ï ‡l‡ ,ÌÈa¯a el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈»«ƒ∆»¿»»∆»ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿«¿ƒ»

כלומר:32) מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל לעומת הם מזעיר מעט

מרכבה.33) במעשה ורזי 34)העוסקים  הטבע תורת
הראשונה  בפרשה פרקים" "ראשי בצורת המוצעת היצירה

"בראשית". ספר יא:).35)של (חגיגה

.àé‰NÚÓ ÔÈÚÏ ‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚ ÔÈa ‰Óe«≈ƒ¿««¬≈∆¿»»¿ƒ¿««¬≈
ÔÈ‡ „Á‡Ï elÙ‡ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚL ?˙ÈL‡¯·¿≈ƒ∆ƒ¿««¬≈∆¿»»¬ƒ¿∆»≈
,BzÚcÓ ÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba ÌÈL¯Bc¿ƒ∆»ƒ≈»»»»≈ƒƒ«¿
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÔÈÚÂ ;ÌÈ˜¯t‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿««¬≈¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÈÁiÏ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ«»ƒ««ƒ∆≈≈ƒ
Ú„ÈÏ ÏBÎiM ‰Ó Ïk B˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ,BzÚcÓƒ«¿ƒƒ»«∆»≈«
ÈÙÏ ?ÌÈa¯Ï B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈¿»»≈¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
Le¯t ‚ÈN‰Ï ‰·Á¯ ˙Ú„ BÏ LÈ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»∆««¿»»¿«ƒ≈

ÔÈ¯a ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯e‡·e36. ≈»«¿»ƒ«À¿»

וגדולי 36) לב זכי סגולה ליחידי רק אותם מלמדים לפיכך
מחשבה.

.áéÏk ¯ÈkÓe ,el‡‰ ÌÈ¯·ca ÔBa˙Ó Ì„‡L ÔÓÊaƒ¿«∆»»ƒ¿≈«¿»ƒ»≈«ƒ»
‰‡¯ÈÂ ,B· ‡ˆBik Ì„‡Â ÏbÏ‚Â C‡ÏnÓ ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¿»¿«¿«¿»»«≈¿ƒ¿∆
ÏÎÂ ÌÈ¯eˆÈ‰ ÏÎa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»¿»«¿ƒ¿»
BLÙ ‡Óˆ˙Â ,ÌB˜nÏ ‰·‰‡ ÛÈÒBÓ - ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¬»«»¿ƒ¿»«¿

dÓÎÈÂ37a‡e‰ Ce¯a ÌB˜n‰ ·‰‡Ï B¯N38‡¯ÈÈÂ , ¿ƒ¿«¿»∆¡…«»»¿ƒ»
BÓˆÚ CÈ¯ÚiLk ,B˙el˜Â B˙el„Â B˙eÏÙMÓ „ÁÙÈÂ¿ƒ¿«ƒƒ¿¿«¿«¿∆«¬ƒ«¿

ÌÈÏB„b‰ ÌÈLB„w‰ ˙BÙeb‰Ó „Á‡Ï39ÔkLŒÏÎÂ ; ¿∆»≈««¿ƒ«¿ƒ¿»∆≈
,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„¯Ùp‰ ,˙B¯B‰h‰ ˙B¯ev‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈««¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ

ÏÏk ÌÏ‚a e¯aÁ˙ ‡lL40‡e‰L BÓˆÚ ‡ˆÓÈÂ ; ∆…ƒ¿«¿¿…∆¿»¿ƒ¿»«¿∆
.¯ÒÁÂ ˜È¯ ,‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎkƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»≈¿»≈

(תהלים 37) בשרי לך ּכמּה מלשון: גדולה, תשוקה ַָישתוקק
ב). "משכיל 38)סג, להיות תאלצהו לאלוקים ואהבתו

זה  ידי ועל ויותר; יותר לדעת להכירו כדי אלוקים", דורש
תכלית  והיא - השכליות ובמעלות המידות במעלת ישתלם
(עיין  נצחים לחיי בזה להגיע אדם של העליונה הנרצה

י). פרק סנהדרין למשנה, הגלגלים.39)פירושו
המלאכים.40)

.âé˙BˆÓ LÓÁaL el‡ ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈«¿»»¿»ƒ≈∆¿»≈ƒ¿
el‡‰41B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁL Ì‰ , »≈≈∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ

'Òc¯t'42Òc¯tÏ eÒÎ ‰Úa¯‡ :e¯Ó‡L BÓk ,43; «¿≈¿∆»¿«¿»»ƒ¿¿««¿≈
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÈÏB„bL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ‚ÈN‰Ïe Ú„ÈÏ Ák Ô‰· ‰È‰ ÌlÎ ‡Ï ,eÈ‰»…À»»»»∆…«≈«¿«ƒ»«¿»ƒ

ÔÈ¯a ÏÚ44,Òc¯ta ÏiËÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â . «À¿»«¬ƒ≈∆≈»¿«≈««¿≈
¯N·e ÌÁÏÂ ;¯N·e ÌÁÏ BÒ¯Î ‡lÓ˙pL ÈÓ ‡l‡45 ∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆∆»»¿∆∆»»

¯‡MÓ Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ Ú„ÈÏ - ‡e‰≈«»»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»
‡ ÌÈ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙Bˆn‰e‡¯˜ 'ÔË˜ ¯·c' el «ƒ¿¿««ƒ∆¿»ƒ≈»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡46- ÏB„b ¯·c : »¬»ƒ∆¬≈»¿¬»ƒ»»»
˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·„Â ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ47;‡·¯Â ÈÈa‡c «¬≈∆¿»»¿»»»»¬»¿«»≈¿»»

ÔÈ·MÈÓ Ô‰L ,ÔÓÈc˜‰Ï Ô‰ ÔÈÈe‡¯ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ
BzÚc48‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ Ì‰L ,„BÚÂ ;‰lÁz Ì„‡ ÏL «¿∆»»¿ƒ»¿∆≈«»«¿»

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ·eMÈÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚÈtL‰L∆ƒ¿ƒ««»»¿ƒ»»«∆
,Ïk‰ ÌÚ„iL ¯LÙ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏÁÏ È„k¿≈ƒ¿…«≈»»«»¿∆¿»∆≈»≈«…
·Ï ÏÚ·e ·Á¯ ·Ï ÏÚa ,‰M‡Â LÈ‡ ,ÏB„‚Â ÔË»̃»¿»ƒ¿ƒ»««≈»»««≈

.¯ˆ»̃»

זולתו;41) ואין הוא שאחד ב) אלוקה; שם שיש לידע א)
ממנו. ליראה ה) לאהבו; ד) לייחדו; נחמד,42)ג) גן

ח"ן, ויודעי האלוקי. המסתורין של גן שמים, לגן הוא כינוי
מצאו  הבאים, בדורות וה"מקובלים" המסתורין בעלי המה
מתאים  נאה נוטריקון בו מצאו וגם בו; להתגדר מקום בו

נכנסו 43)וד.Òרוש,„מז,¯שט,Ùלשיטתם: יד:) (חגיגה
 ֿ במעשה התבוננות ידי על ה' בנועם ולחזות בו לטייל

ובמעשהֿבראשית. מאחד.44)מרכבה חוץ ניזוקו וכולם
אלו 45) - ב) ג, (ישעיה לחם משען כל חז"ל: אמרו וכן

כל  - תורה דברי אמרו: כן כמו יד.). (חגיגה תלמוד בעלי
כא:). (עירובין בשר טעם טועם בהם (סוכה 46)ההוגה

והאיבעיות 47)כח.). הקושיות בתלמוד; השקלאֿוטריא
ביחס  כי קטן"? "דבר נקרא ולמה בהם. עסקו ורבא שאביי
בכבודו  הקדושֿברוךֿהוא הוא שנושאו למעשהֿמרכבה

ומשפטיו. ה' במצוות התלמוד עוסק וכן 48)ובעצמו,
(סוטה  העולם" "מיישבי שהם התנאים, על חז"ל אמרו

כב.).

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לעבור 1) מתי השם; קידוש על מצּווים ישראל בית ְִשכל

ה'. חילול ומהו להיהרג, ולא

.àÏ‡¯NÈ ˙Èa Ïk2Lec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ3ÏB„b‰ ÌM‰ »≈ƒ¿»≈¿Àƒ«ƒ«≈«»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰f‰«∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
˙‡ eÏlÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BÏlÁÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓeÀ¿»ƒ∆…¿«¿∆∆¡«¿…¿«¿∆
Ò‡ÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „ÓÚiLk ?„ˆÈk ."ÈL„˜ ÌL≈»¿ƒ≈«¿∆«¬…≈»ƒ¿∆¡…
˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈«¬…«««ƒ»ƒ¿»¬
¯Ó‡pL ,‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ - e‚¯‰È B‡ ‰¯Bza«»««¿∆«¬…¿«≈»≈∆∆¡«
ÈÁÂ - "Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡" :˙Bˆna«ƒ¿¬∆«¬∆…»»»»»«»∆»«

Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ ,Ì‰a4È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ˙Ó Ì‡Â . »∆¿…∆»»∆¿ƒ≈¿…»«¬≈
BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê5. ∆ƒ¿«≈¿«¿

השם,2) קידוש על מצוות הן שגם נשים, גם לרבות
ב(. (עד, סנהדרין במסכת הנפש 3)כמבואר את למסור

('תורת  יתעלה שמו מתקדש שעלֿידיֿזה ודתו, ה' תורת על
מצות  על רבינו דברי בזה להביא וכדאי אמור). כהנים',
הרשע  נבוכדנצר כשגזר ט): המצוות, (ספר השם" "קידוש
כל  לו השתחוו דניאל, בספר כמסופר לצלם. להשתחוות
שמים, שם מקדש ביניהם שם היה ולא ישראל בית המון
שבאו  עד ישראל. כל על חרפה והעטו לנפשם פחדו כי
ברבים, שמים שם וקידשו ועזריה מישאל חנניה, דניאל,
ישעיה  דברי אז ונתקיימו עמם. מעל החרפה את והסירו
יחורו, פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה לא שאמר: הנביא,
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יעקב  קדוש את והקדישו שמי יקדישו ילדיו... בראותו כי
כג). כט, (ישעיה יעריצו ישראל אלהי פה,4)ואת יומא

רבינו 5)ב. חינם. נפשו שמסר על הדין את ליתן חייב
מחויב  – פירושו רבותינו, שאמרו ייהרג" ואל "יעבור סובר:
הראשונים  מגדולי רבים אבל ייהרג. שלא כדי לעבור,
צדקה  – עבר ולא נהרג שאם וסבורים בזה, עליו חולקים
ולא  היא רשות ייהרג" ולא "יעבור ולדעתם לו, תיחשב
דיבורֿהמתחיל  ב'תוספות' ב כז, זרה עבודה (עיין חובה

אפילו). יכול

.áÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ıeÁ ,˙BˆÓ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿
Ï·‡ .ÌÈÓc ˙ÎÈÙLe ˙BÈ¯Ú Èel‚Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«»ƒ¬»
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯·Ú :BÏ ¯Ó‡È Ì‡ ,el‡ ˙B¯·Ú LÏL¿¬≈≈ƒ…«¬…«««≈∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - !‚¯‰˙ B‡7? ≈»≈≈»≈¿««¬…«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»≈»ƒƒ¿«≈«¬»««¿¿
,BÏÈL·z BÏ ÏM·Ï B‡ ˙aMa B˙È· BÏ ˙B·Ï BÒ‡L∆¬»ƒ¿≈¿«»¿«≈«¿ƒ

‰M‡ Ò‡ B‡8Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBiÎÂ dÏÚ·Ï »«ƒ»¿»√»¿«≈»∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈ·Ï BÈa ‰È‰ Ì‡ - „·Ïa ˙Bˆn‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ»»≈¿≈

Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÌL ÔÈ‡Â BÓˆÚ9;‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ , «¿¿≈»¬»»ƒƒ¿»≈«¬…¿«≈»≈
Ï‡Â ‚¯‰È - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa B¯È·Ú‰Ï BÒ‡ Ì‡Â¿ƒ¬»¿«¬ƒ«¬»»ƒƒ¿»≈≈»≈¿«
‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ B¯È·Ú‰Ï Ôek˙ ‡Ï elÙ‡Â ,¯·ÚÈ«¬…«¬ƒ…ƒ¿«≈¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»

.„·Ïa ˙BˆÓ ¯‡MÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ייהרג.6) ולא עבירות 7)שיעבור שלוש בין לחלק שיש
שבתורה. העבירות לשאר פה,8)אלו ידובר פנויה באשה

היא. עריות" "גילוי בכלל איש אשת פרהסיא 9)כי אין כי
ב). עד, (סנהדרין אדם בני מעשרה פחות

.âel‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ10‰¯Êb‰ ˙ÚLa ‡lL -11Ï·‡ ; ¿»«¿»ƒ»≈∆…ƒ¿««¿≈»¬»
¯v„Îe·k ÚL¯ CÏÓ „ÓÚiL ‡e‰Â ,‰¯Êb‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿∆«¬…∆∆»»ƒ¿«¿∆«
‰ÂˆÓ B‡ Ì˙c Ïh·Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰¯Êb ¯Ê‚ÈÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ«¬≈»¿ƒ¿…¿≈»«ƒ¿»≈¿«≈»»ƒ¿»
¯‡MÓ ˙Á‡ ÏÚ elÙ‡ ,¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿≈»≈¿««¬…¬ƒ«««ƒ¿»
ÔÈ·Ï BÈa Ò‡ ÔÈa ,‰¯NÚ CB˙a Ò‡ ÔÈa ,˙BˆÓƒ¿≈∆¡»¿¬»»≈∆¡»≈¿≈

.ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ¿≈»ƒ

ופחות 10) עשרה ובין לעבירה, עבירה בין לחלק שיש
(שם).11)מעשרה. דתיות וגזירות רדיפות

.ã‡ÏÂ ‚¯‰Â !‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ÈÓ Ïk»ƒ∆∆¡««¬…¿«≈»≈¿∆¡«¿…
:Ba ¯Ó‡pL ÈÓ ÏÎÂ .BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú»«¬≈∆ƒ¿«≈¿«¿¿»ƒ∆∆¡«
˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ‚¯‰Â !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È≈»≈¿««¬…¿∆¡«¿…»«¬≈∆ƒ≈∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ ,Ï‡i„k ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡∆«≈»«ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»

ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯Â12ÔÈ‡L ,˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ô‰ el‡Â . ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»¿≈≈¬≈«¿∆≈
Ô˙ÏÚÓ ÏÚ ‰ÏÚÓ13e‚¯‰ EÈÏÚ Èk" :¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ , «¬»««¬»»«¬≈∆∆¡«ƒ»∆…«¿

ÌBi‰ ÏÎ14"‰Á·Ë Ô‡ˆk e·LÁ ,15:¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ; »«∆¿«¿¿…ƒ¿»«¬≈∆∆¡«
ÈÓ ÏÎÂ ."Á·Ê ÈÏÚ È˙È¯· È˙¯k ,È„ÈÒÁ ÈÏ eÙÒ‡"ƒ¿ƒ¬ƒ»…¿≈¿ƒƒ¬≈»«¿»ƒ
È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«≈»≈¿««¬…¿»«¿…∆¡«¬≈
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈
‡È‰L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê∆ƒ≈∆«≈»«ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ
ÏelÁ ‡È‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,ÌM‰ Lecƒ̃«≈¿»««ƒ¿«…«¬∆∆ƒƒ

ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ ,Ò‡a ¯·ÚL ÈtÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌM‰«≈¿««ƒ≈ƒ¿≈∆»«¿…∆≈«¿ƒ
,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;B˙B‡¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ
¯·BÚÏ ‡l‡ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡L ;Ò‡a ‚¯‰ elÙ‡¬ƒ»«¿…∆∆≈«¿ƒ¿ƒƒ∆»»≈
BÚ¯fÓ Ô˙Ba ¯Ó‡pL ,‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú·e ,BBˆ¯aƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿

Èz˙Â" :CÏnÏ16ÈtÓ ;"‡e‰‰ LÈ‡a Èt ˙‡ È‡ «…∆¿»«ƒ¬ƒ∆»«»ƒ«ƒƒ
‰ÚeÓM‰17'‡e‰‰' :e„ÓÏ18,‚‚BL ‡ÏÂ ,Òe‡ ‡Ï - «¿»»¿«…»¿…≈

‰¯eÓÁ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ì‡ ‰Óe ;‰ÚËÓ ‡ÏÂ¿…À¿∆»ƒ¬«»ƒ∆ƒ¬»
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ò‡a d˙B‡ „·BÚ‰ ,Ïk‰ ÔÓ19ÔÈ‡Â , ƒ«…»≈»¿…∆≈«»»≈¿≈

ÔÈcŒÔÈa ˙˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ20˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂŒÏ˜ - »ƒ«ƒ«≈ƒ«»…∆ƒ¿»ƒ¿
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈ¯Ú·e ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»«¬»≈¿««¬»…

"¯·„ ‰NÚ˙21Ï·‡ .22Á¯·ÏÂ BLÙ ËlÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ «¬∆»»¬»ƒ»¿«≈«¿¿ƒ¿…«
‡e‰ ‰p‰ - ‰NBÚ BÈ‡Â ,ÚL¯‰ CÏn‰ „È ˙ÁzÓƒ««««∆∆»»»¿≈∆ƒ≈

B‡˜ ÏÚ ·L ·ÏÎk23˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜ ‡e‰Â , ¿∆∆»«≈¿ƒ¿»≈¬«
„ÈÊÓa ÌÈ·ÎBk24„¯BÈÂ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ „¯Ë ‡e‰Â , »ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»«»¿≈

.Ìp‰Èb ÏL ‰BzÁz‰ ‰‚¯„nÏ««¿≈»««¿»∆≈ƒ…

ב.12) י, הרוגי 13)בבבאֿבתרא חז"ל: שאמרו כמו
(שם). במחיצתם לעמוד יכולה בריה כל אין - מלכות

ב.14) נז, שמסרו 15)גיטין וחבריו עקיבא רבי אלו
קי:). (סנהדרין תורה דברי על לשחיטה נוסח 16)עצמם

רוקח". "מעשה בעל שלפני החזקה" "היד בספר גם היה זה
באיש  פני את "ונתתי הפסוק: כאן מובא הדפוסים וברוב
בנותן  כלל נזכר כזה פסוק אין שהרי הוא, ותמוה – ההוא"

למולך. ויש 17)מזרעו מסיני, חז"ל שקיבלוהו דבר כל
השמועה", "מפי רבינו: קוראו בקרא, אסמכתא גם לו
("יד  בקרא אסמכתא לו שאין "קבלה" מהֿשאיןֿכן

את 18)מלאכי"). העובר כשהאיש משמע, – "ההוא"
ובהכרתו  בדעתו שהוא: כמו בהווייתו, הוא העבירה
ברצונו  נעשה הפועל אל מוציא שהוא והמעשה הברורה,
המוטעה  את או מאליו, השוגג את להוציא – והסכמתו
הכרח  מתוך שעושה האנוס את להוציא וכן אחרים. עלֿידי
זבחים  קדושים. כהנים' ('תורת ברצונו ולא אותו שמכריחים

והתראה.19)קח:). עדים בלי אבל במזיד, כשעבדוה
והתראה.20) שמפרש 21)בעדים כמו היא, אנוסה כי

כן  נפש, ורצחו רעהו על איש יקום "כאשר והולך: הפסוק
נד.). (ע"ז פטריה רחמנא ואונס הזה", בכתבֿיד 22)הדבר

ולכן  הזאת, הפיסקה כל חסרה באוקספורד, וכן ברלין,
השמד" ב"אגרת נמצא זה מעין אולם בסוגריים. היקפנוה

יא).23)להרמב"ם. כו, (משלי הכתוב כי 24)מלשון
נא, (כתובות ברצון לבסוף נעשה באונס, תחילה שהיה מה

כ). ס"ק קנז, סי' יו"ד שו"ע הגר"א, ביאור ב.

.äÌ‰Ï e¯Ó‡L ÌÈL˙Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ »ƒ∆»¿»∆¿≈»ƒ¿»««
- !ÔÎlk ˙‡ ‡nË ,Â‡Ï Ì‡Â ,d˙B‡ ‡nËe ÔkÓƒ∆¿«≈»¿ƒ»¿«≈∆À¿∆

Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‡nhÈ25. ƒ«¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈
„Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆¿≈»ƒ¿»∆»
,ÌlÎ e‚¯‰È - !ÌÎlk ‚¯‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ,ep‚¯‰Â ÌkÓƒ∆¿««¿∆¿ƒ»«¬…À¿∆≈»¿À»
e‰e„ÁÈ Ì‡Â .Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â26 ¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¬

- !ÌÎlk ˙‡ ‚¯‰ B‡ ,ÈBÏÙ eÏ ez :e¯Ó‡Â Ì‰Ï»∆¿»¿¿»¿ƒ«¬…∆À¿∆
È¯ÎaŒÔa Ú·Lk ‰˙ÈÓ ·iÁÓ ‰È‰ Ì‡27B˙B‡ ezÈ , ƒ»»¿À«ƒ»¿∆«∆ƒ¿ƒƒ¿
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‰lÁzÎÏ Ôk Ì‰Ï ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï28·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ; »∆¿≈ƒ»∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈««
˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‚¯‰È - ‰˙ÈÓƒ»≈»¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««

.Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈

מי"ב.25) פ"ח, (תרומות נפש מפני נפש דוחים שאין לפי
ה"ד). שם מהם,26)ירושלמי, אחד של בשמו שנקבו

לידם. ימסרוהו כי שמרד 27)ודרשו על מיתה שנתחייב
כ). פרק (שמואלֿב, חסידים,28)במלכות ממידת זו שאין

שנתחייב  אחד על ה"ד) פ"ח, תרומות (ירושלמי, כמסופר
והתחבא  בןֿלוי יהושע רבי אצל ללוד וברח למלכות, מיתה
אם  להחריבה ואיימו העיר את המלך חילות כשהקיפו שם.
בדברים  האיש את יהושע רבי שידל בידם, ימסרוהו לא
חיי  את לסכן שלא כדי העיר, את ולעזוב אליהם לצאת
יהושע  רבי עלֿידם ונמסר יצא הסכים, הלה תושביה.
יהושע  רבי אצל תמיד רגיל שהיה הנביא ואליהו למלכות.
מצטער  יהושע רבי והיה עוד. אליו מאז נגלה לא בןֿלוי
וכי  לו: ואמר אליהו אליו שנתגלה עד בתענית וישב מאד,
הלא  יהושע: רבי אמר נגלה?! אני ולמלשינים למסורות
תרומות  (תוספתא, מותר? זה שכגון היא, מפורשת משנה

היא? חסידים משנת וכי אליהו: לו אמר פ"ז).

.åÔÈÒ‡a e¯Ó‡L ÔÈÚk29.ÌÈ‡ÏÁa e¯Ó‡ Ck , »ƒ¿»∆»¿»√»ƒ»»¿»√»ƒ
,ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁL ÈÓ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»»¿»»»¿»¿»¿ƒ
.ÔÈNBÚ - ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡Ó ÈBÏt ¯·„a B˙‡eÙ¯L∆¿»¿»»¿ƒ≈ƒƒ∆«»ƒ

ÔÈ¯eq‡ ÏÎa ÔÈ‡t¯˙Óe30,‰kÒ ÌB˜Óa ‰¯BzaL ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ∆«»ƒ¿«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ31˙BÈ¯Ú Èel‚Â32˙ÎÈÙLe ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

ÌÈÓc33Ô‰a ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ,34. »ƒ∆¬ƒƒ¿«»»≈ƒ¿«¿ƒ»∆
LÚ ÔÈcŒ˙È· B˙B‡ ÔÈLBÚ - ‡t¯˙Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ…∆

BÏ Èe‡¯‰35. »»

ושפיכות 29) עריות גילוי עבודהֿזרה, בין חילוק שיש
עבירות. לשאר הנאה.30)דמים, באיסורי אפילו

או 31) המים, את ישתה שאם לו אמרו שהרופאים כגון:
יירפא. – עבודהֿזרה מאותה העלים לקמן 32)יאכל עיין

ט. –33)הלכה בסכנה וחייה לילד המקשה אשה כגון:
כדי  בו נוגעים אין שוב ראשו, את כבר הוציא הוולד אם

מ"ו). פ"ז, (אהלות אמו חיי את כה,34)להציל פסחים
עם  אדם ויתן ישא לא ב): כז, זרה (עבודה אמרו וכן א.
מעשה  שעה. לחיי אפילו מהם, מתרפאים ואין המינים,
ובא  נחש, שהכישו ישמעאל, רבי של אחותו בן בבןֿדמא,
ישמעאל. רבי הניחו ולא לרפאותו, סכניא כפר איש יעקב
ואני  ממנו ואירפא לו הנח אחי, ישמעאל רבי לו: ואמר
ולא  – בהם (וחי מותר שהוא התורה מן מקרא לך אביא
שיצתה  עד הדבר את לגמור הפסיק ולא בהם). שימות
בןֿדמא, אשריך, ישמעאל: רבי עליו קרא ומת. נשמתו
דברי  על עברת ולא בטהרה נשמתך ויצתה טהור שגופך

וכו'. מחמת 35)חבריך ואם לכך. אנסו לא איש שהרי
גם  יירפא ואולי לרפואה? לו שתהיה לו יערוב מי – חליו
(ה"ד) למעלה שנאמר לאנוס, דומה זה אין ולפיכך בלעדיה.

רוקח). (מעשה ודאי אונס שם כי – אותו עונשים שאין

.æÏÚ ÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ ˙BLÙ ˙kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒƒ¿«»«¿»≈¿ƒ«
'‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ?el‡ ˙B¯·Ú LÏMÓ ˙Á‡««ƒ¿¬≈≈∆∆¡«¿»«¿»≈

- "E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ,EÈ‰Ï‡¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆
Ï‡¯NiÓ LÙ ˙‚È¯‰Â .ELÙ ˙‡ ÏËB ‡e‰ elÙ‡¬ƒ≈∆«¿∆«¬ƒ«∆∆ƒƒ¿»≈

Òp‡ „iÓ Ì„‡ ÏÈv‰Ï B‡ ,˙¯Á‡ LÙ ˙‡t¯Ï36- ¿«…∆∆«∆∆¿«ƒ»»ƒ««»
BÏ ‰ËB ˙Úc‰L ¯·c37LÙ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡L ,‡e‰ »»∆«««»∆≈¿«¿ƒ∆∆

LÙ ÈtÓ38Èk" :¯Ó‡pL ,˙BLÙÏ eL˜e‰ ˙BÈ¯ÚÂ . ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ Ìe˜È ¯L‡k«¬∆»ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»

."‰f‰«∆

חמסן.36) זרוע, זאת.37)איש מחייב הישר השכל
דדמא 38) חזית מה כה:): (פסחים חכמינו שאמרו כמו

אחרים, מדם אדום יותר דמך תראה למה – טפי סומק דידך
ז"ל  ורש"י להיפך?! אולי אחרים, מחיי יקרים יותר וחייך
שבתורה, עבירות כל אמנם דוחה נפש פיקוח שם: מפרש
סוף  שסוף במקום אבל ישראל, איש של נפשו חיבת מפני
דין  שם אין – עשויה תהיה והעבירה מישראל, נפש תאבד
המקום  לפני חביבה שנפשך יאמר מי כי נפש", "פיקוח של

להיפך? אולי זה, משל יותר

.ç¯‡La ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
C¯c Ô‰L ÔÓÊa ?‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eq‡ƒƒ∆»ƒ¿«»»ƒ¿«∆≈∆∆

Ô˙‡‰39ÌÈˆ˜L ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡nL ÔB‚k , ¬»»»¿∆«¬ƒƒ∆«∆¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡nL B‡ ,ÁÒta ıÓÁ B‡ ÌÈNÓ¯e¿»ƒ»≈«∆«∆«¬ƒƒ
ÔB‚k ,Ô˙‡‰ C¯c ‡lL Ï·‡ .ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ¬»∆…∆∆¬»»»¿

‰iË¯ BÏ ÔÈNBÚL40‡Ó‚eÏÓ B‡41;‰Ï¯ÚÓ B‡ ıÓÁÓ ∆ƒ¿ƒ»¿¿»≈»≈≈»¿»
ÌÚ ·¯ÚÓ ¯Ó Ô‰a LiL ÌÈ¯·c B˙B‡ ÔÈ˜LnL B‡∆«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¿…»ƒ
‰Ê È¯‰ - CÁÏ ‰‡‰ Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÎ‡Ó È¯eq‡ƒ≈«¬»∆¬≈≈»∆¬»»«≈¬≈∆

‰kÒ ÌB˜Óa ‡lL elÙ‡Â ,¯zÓ42È‡ÏkÓ ıeÁ ; À»«¬ƒ∆…ƒ¿«»»ƒƒ¿≈
C¯c ‡lL elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,·ÏÁa ¯N·e Ì¯k‰«∆∆»»¿»»∆≈¬ƒ¬ƒ∆…∆∆

Ô˙‡‰43C¯c ‡lL elÙ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¬»»»¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆…∆∆
.‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ,Ô˙‡‰¬»»»∆»ƒ¿«»»

כגון 39) אכילה, בלשון שנאמרו שבתורה האיסורים כל
(ויקרא  תאכלו לא ומבשרם בו: שכתוב חזיר, אכילת איסור
דרך  אותם כשאוכלים אלא עליהם לוקים אין ח), יא,
בהם  נזכרה שלא איסורים אבל הנאתם: דרך שזהו אכילתם,
בין  אסורים – הכרם וכלאי בחלב בשר כגון: אכילה, לשון
רק  בהם ומתרפאים הנאתם, כדרך שלא ובין הנאתם דרך

סכנה. לרככה.40)במקום מכה על תחבושת
לחממה.41) מכה על לחה ב.42)תחבושת כה, פסחים
ב.43) כד, שם

.èe¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁÂ ,‰M‡a ÂÈÈÚ Ô˙pL ÈÓƒ∆»«≈»¿ƒ»¿»»¿»»»¿»¿
˙eÓÈ - !BÏ ÏÚazL „Ú ‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰»¿ƒ≈¿»«∆ƒ»≈»
dnÚ ¯a„Ï elÙ‡Â .‰ÈeÙ ‰˙È‰ elÙ‡ ,BÏ ÏÚaz Ï‡Â¿«ƒ»≈¬ƒ»¿»¿»«¬ƒ¿«≈ƒ»
e¯BÈ ‡ÏÂ ,˙eÓÈÂ ,CÎa BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ ,¯„b‰ È¯BÁ‡Ó≈¬≈«»≈≈ƒ¿»¿»¿…
Ï‡¯NÈ ˙Ba e‰È ‡lL ;¯„b‰ È¯BÁ‡Ó dnÚ ¯a„Ï¿«≈ƒ»≈¬≈«»≈∆…¿¿ƒ¿»≈

˙BÈ¯Úa ı¯ÙÏ el‡ ÌÈ¯·„· e‡B·ÈÂ ,¯˜Ù‰44. ∆¿≈¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿…»¬»

א.44) עה, סנהדרין

.é˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ,Ò‡ ‡Ïa ,BzÚcÓ ¯·BÚ‰ Ïk»»≈ƒ«¿¿……∆«««ƒ»ƒ¿
Ë‡La ‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰45ÒÈÚÎ‰Ï ,LÙa46È¯‰ - »¬«»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
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:¯˜L ˙Úe·La ¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»∆¡«ƒ¿«∆∆
‰¯NÚa ¯·Ú Ì‡Â ;"'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ"¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»««¬»»

Ï‡¯NiÓ47Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈∆«≈»«ƒ¿≈»
¯·„ ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂˆÓ ‰NÚ B‡ ‰¯·ÚÓ L¯Bt‰«≈≈¬≈»»»ƒ¿»…ƒ¿≈»»
‡l‡ ,„B·k Lw·Ï ‡ÏÂ ‰‡¯È ‡ÏÂ „ÁÙ ‡Ï ,ÌÏBÚa»»…««¿…ƒ¿»¿…¿«≈»∆»

‡¯Ba‰ ÈtÓ48˜Ècv‰ ÛÒBÈ ˙ÚÈÓk ,‡e‰ Ce¯a ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ«≈««ƒ
Ba¯ ˙L‡Ó BÓˆÚ49.ÌM‰ ˙‡ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - «¿≈≈∆«¬≈∆¿«≈∆«≈

ראש.45) וקלות כביכול,46)בזלזול ה', את להכעיס
בזה  אין לעצמו שלו בעוד בסביבתו, הבריות את ולהרעים
ולא  שאכל שנשבע שקר, שבועת כגון והנאה. תועלת שום

סג. ל"ת, המצוות' 'ספר השווה בפרהסיא.47)אכל.
בה'48) שבבטחונו יהודה, שבט נשיא בןֿעמינדב כנחשון

עם  זה מדיינים היו שאחרים בעוד תחילה, הים לתוך קפץ
לז.). (סוטה שמים שם וקידש (שם,49)זה, חז"ל כדברי

אחת  אות לו הוסיפו בסתר, שמים שם שקידש יוסף לו:):
ו). פא, (תהלים ביהוסף עדות שנאמר: שמו, על

.àé,ÌM‰ ÏelÁ ÏÏÎa Ì‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈÂ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ«≈
ÏB„b Ì„‡ Ì˙B‡ ‰NÚiL - ‡e‰ÂÌÒ¯ÙÓe ‰¯Bza ¿∆«¬∆»»»»«»¿À¿»

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰L ÌÈ¯·c ,˙e„ÈÒÁa50ÂÈ¯Á‡ «¬ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
˙B¯·Ú ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÏÈ·La51ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆≈»¬≈¬≈∆ƒ≈

Áwn‰ ÈÓc Ô˙B BÈ‡Â ,Á˜lL ÔB‚k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿∆»«¿≈≈¿≈«ƒ»
¯zÏ‡Ï52ÔÈÚ·Bz ÌÈ¯ÎBn‰ e‡ˆÓÂ ,BÏ LiL ‡e‰Â ,53 ¿«¿«¿∆∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÙÈwÓ ‡e‰Â54‰ÏÈÎ‡a B‡ ˜BÁNa ‰a¯iL B‡ ; ¿«ƒ»∆«¿∆ƒ¿«¬ƒ»
Ô‰ÈÈ·e ı¯‡‰ ÈnÚ Ïˆ‡ ‰i˙Le55ÌÚ B¯eacL B‡ ; ¿ƒ»≈∆«≈»»∆≈≈∆∆ƒƒ

,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÔÏa˜Ó BÈ‡Â ˙Á· BÈ‡ ˙Bi¯a‰«¿ƒ≈¿««¿≈¿«¿»¿≈∆»ƒ»
- el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ;ÒÚÎÂ ‰ËË˜ ÏÚa ‡l‡∆»««¿»»»««¿«≈«¿»ƒ»≈

˜c˜„iL CÈ¯ˆ ,ÌÎÁ ÏL BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰56BÓˆÚ ÏÚ «…¿ƒ»¿∆»»»ƒ∆¿«¿≈««¿
ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰NÚÈÂ57ÌÎÁ‰ ˜c˜c Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»»

˙Á· B¯ea„ ‰È‰Â ,BÓˆÚ ÏÚ58BzÚ„Â ˙Bi¯a‰ ÌÚ ««¿¿»»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿«¿
˙·¯ÚÓ59·ÏÚÂ ,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏa˜Óe ,Ì‰nÚ ¿…∆∆ƒ»∆¿«¿»¿≈∆»ƒ»¿∆¡»

ÔÈl˜nÏ elÙ‡Â ,Ô‰Ï „aÎÓ ;Ì·ÏBÚ BÈ‡Â Ì‰Ó60,BÏ ≈∆¿≈¿»¿«≈»∆«¬ƒ«¿ƒƒ
˙BÁÈ¯‡a ‰a¯È ‡ÏÂ ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡NBÂ61ÈnÚ ¿≈¿≈∆¡»¿…«¿∆«¬ƒ«≈

,‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡l‡ „ÈÓ˙ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,Ô˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰»»∆ƒƒ»»¿…≈»∆»ƒ∆»≈«»
ÂÈNÚÓ ÏÎa ‰NBÚÂ ,ÔÈlÙ˙a ¯zÎÓ ,˙ˆÈˆa ÛeËÚ»¿ƒƒÀ¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»

‡e‰Â ;ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ62˜Á¯˙È ‡lL ,63‰a¯‰ ƒ¿ƒƒ««ƒ¿∆…ƒ¿«≈«¿≈
B˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ïk‰ e‡ˆniL „Ú ,ÌÓBzLÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈«∆ƒ»¿«…¿«¿ƒ

NÚÓÏ ÌÈe‡˙Óe B˙B‡ ÌÈ·‰B‡Â˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿«¬»¬≈∆ƒ≈∆
,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌM‰«≈¿»»«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»

."¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»

בגנותו.50) מבני 51)מדברים שאינם אחרים, לגבי
תיכף.52)עלייה. אתר, הגמרא 53)על גירסת לפי

כשאי  משמע: וזהו שלנו, השם, חילול יש אותו תובעים ן
הרגיש  וכבר פו.). יומא (עיין כאן רבינו שכתב ממה ההיפך
אוקספורד, כתבֿיד שבש"ס, נתברר והנה הכסףֿמשנה. בזה
סופרים". ב"דקדוקי גם והובאה כאן, רבינו כדברי הגירסא

ושוב":54) ב"לך פעם בכל לבוא ומטריחם מסבבם הוא
לפרוע. רוצה ואינו אותם גוזל שהוא אומרים זאת והרואים

(55– בביתו שולחנו על עמם להסב אבל ועמהם: בביתם
עצמו.56)מותר. על ויחמיר החוק 57)יקפיד ֵֵֶמעבר

"שורת  זוהי - ומשפט צדק למשל: הויתור, לצד והמנהג
הדין". משורת "לפנים – ורחמים חסד יומא 58)הדין",

א. הבריות.59)פו, על ומקובל להתרועע רעים איש
פרק 60) (דא"ז, ראש קלות בו ונוהגים בכבודו למזלזלים
מרבה 61)ו). ואינו ופירושו: ארח, מהפועל משפט ַָֹשם

 ֿ אריחה מן ריבוי אריחות, קוראים: ויש באכסניא. אצלם
סעודה. – לקיצוניות,63)ובלבד.62)ארוחה מדי יותר

תמהון  המעורר הישוב מן שאינו שומם כאיש ויהא
תתחכם  אל הכתוב: עלֿדרך הבריות, אצל והשתוממות

טז). ז, (קהלת תשומם למה יותר,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שמות 1) ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור

במחיקה. מותרים

.à„a‡Ó‰ Ïk2,ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL »«¿«≈≈ƒ«≈«¿ƒ
‰˜BÏ - ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰· ‡¯˜pL ,ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆ƒ¿»»∆«»»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ3:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ƒ«»∆¬≈≈«¬«»ƒ
ÔeNÚ˙ ‡Ï - ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â"¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»«…«¬

Ï Ôk."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ≈«¡…≈∆

כב.).2) (מכות שהן 3)המוחק מדאורייתא, מלקות
גם  כך ביתֿדין, מיתת וכמו אחת. חסר מלקיות ארבעים

והתראה. בעדים אלא אינו מלקות עונש

.á‰Ú·LÂ4Â"‡Â ‡"‰ „"eÈ ·zÎp‰ ÌM‰ :Ì‰ ˙BÓL ¿ƒ¿»≈≈«≈«ƒ¿»≈»
,Ï‡Â ,È„‡ ·zÎp‰ B‡ ,L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,‡"‰≈¿«≈«¿…»«ƒ¿»¬…»¿≈

È‰Ï‡Â ,ÌÈ‰Ï‡Â ,dBÏ‡5Ïk - ˙B‡·ˆe ,ÈcLÂ , ¡«≈…ƒ≈…≈¿««¿»»
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˜ÁBn‰6.‰˜BÏ ,el‡ ‰Ú·MÓ «≈¬ƒ««ƒƒ¿»≈∆

כאחד,4) חשובים אדנות ושם המפורש שם א. לה, שבועות
אדנ"י. נקראים: ושניהם וכן 5)הואיל אוקספורד. כנוסחת

בין  "אהיה" השם את (שם), שבועות במסכת חז"ל מנו
"אלוהי" נמצא הדפוסים, וברוב נמחקים. שאינם השמות

"אהיה". אות 6)במקום למוחק מנין אומר: ישמעאל רבי
ראה). (ספרי, וכו' בלאֿתעשה שהוא השם מן אחת

.âB˜ÁÓÏ ¯zÓ ,ÂÈÙlÓ ÌMÏ ÏtËp‰ Ïk7ÔB‚k ; »«ƒ¿»«≈ƒ¿»»À»¿»√¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÈ‰Ï‡a'Ó ˙"È·e '‰Â‰Èl'Ó „"ÓÏ»∆ƒ«…»≈ƒ≈…ƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,ÂÈ¯Á‡Ó ÌMÏ ÏtËp‰ ÏÎÂ .ÌM‰ ˙M„˜k ÔÈ‡≈»ƒ¿À««≈¿»«ƒ¿»«≈≈«¬»¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÎÈ‰Ï‡' ÏL 'ÌÎ'Â 'EÈ‰Ï‡' ÏL 'E∆¡…∆¿∆∆¡…≈∆¿«≈»∆
,ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ ¯‡Lk Ì‰ È¯‰Â ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

ÌLc˜Ó ÌM‰L ÈtÓ8eLc˜˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ƒ¿≈∆«≈¿«¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿
,˙BÏtËp‰ ˙Bi˙B‡‰ el‡ ˜ÁBn‰ - Ì˜ÁÓÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«≈≈»ƒ«ƒ¿»

‰˜BÏ BÈ‡9˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,10. ≈∆¬»«ƒ«««¿

ב.7) לה, מתפשטת 8)שבועות שלפניהן, השם קדושת
עליהן. גם דאורייתא.9)ועוברת מלקות 10)מלקות

עיני  ראות לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי
מרדות  מכת פירש: ז"ל ורש"י השעה. צורך וכפי ביתֿהדין
אלא  קצבה לה ואין בכך, רגיל יהא שלא תוכחת רידוי –
ומעל. מרד מלשון – מרדות קמא:). (חולין עליו שיקבל עד
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מלשון  רש"י, ולדעת (הערוך). חכמים בדברי שמרד על
אותו. ומייסרים שרודים וייסור, רידוי

.ã‡"‰ „"eÈ ,'ÌÈ‰Ï‡'Ó „"ÓÏ Û"Ï‡ ·˙k»«»∆»∆≈¡…ƒ≈
'‰Â‰È'Ó11'dÈ' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˜ÁÓ BÈ‡ -12, ƒ…»≈ƒ¿»¿≈»ƒ«»

BÓˆÚ ÈÙa ÌL ‡e‰L13ÌL ˙ˆ˜Ó ÌM‰ ‰fL ÈtÓ , ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆∆«≈ƒ¿»≈
,'ÈcM'Ó ˙"Ïc Ô"ÈL ·˙Bk‰ Ï·‡ .‡e‰ L¯ÙÓ‰«¿…»¬»«≈ƒ»∆ƒ««

˜ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,'˙B‡·v'Ó ˙"Èa È"„ˆ14. »ƒ≈ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»

יה 11) וכן אל, רק וכתב הספיק ולא אלהים, לכתוב רצה
עצמם. בפני הם קודש שמות אלה שמות ושני הויה, משם

שתי 12) בו שיש יה, לכתוב התכוון כשמלכתחילה
המפורש. שם מקצת קדושת וגם עצמית קדושה קדושות:

וכו'.13) מקצת" השם שזה מפני "ועוד, גורס: הפר"ח
– הויה משם 'וה' מאלהים, אל כתב היא: הרדב"ז וגירסת
עצמו. בפני שם שהוא 'יה' לומר צורך ואין נמחק, אינו
'וה' אל חוזר המפורש" שם מקצת השם שזה ו"מפני

קכא) ג"א ה, חלק הרדב"ז (תשובת שבועות 14)שברישא
קדושה. של צד שום בהן אין כשלעצמן שהן מפני ב לה,

.äŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁaLnL ÔÈÈepk‰ ¯‡L¿»«ƒƒ∆¿«¿ƒ»∆∆«»»
,‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ,ÏB„b‰ ,ÌeÁ¯Â ÔepÁ ÔB‚k ,‡e‰¿«¿««»«ƒ¿«»
¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜ÊÁÂ ‡p˜ ,ÔÓ‡p‰«∆¡»«»¿»»¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»

È·˙k15.Ô˜ÁÓÏ ¯zÓe L„w‰ ƒ¿≈«…∆À»¿»√»

רוב 15) ונוסחת ברלין. וכתבֿיד אקספורד נוסחת זוהי
מאד, היא ותמוהה הקודש", כתבי "כשאר היא: הדפוסים
בפרקנו  לקמן כמבואר נמחקים, אינם הקודש כתבי שהרי
שאר  הוא: כך הדברים ביאור גירסתנו, ולפי ח). (הלכה
כדברי  כלומר: הקודש, דברי כשאר הם הרי הכינויים...
במחיקה, שמותרים במקומם שלא שנכתבו כתביֿהקודש

המלך). (עבודת מהם פקעה העיקרית שקדושתם מפני

.åÌM‰ ÌB˜Ó ˙‡ ıˆB˜ - ÂÈÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»≈»»»≈∆¿«≈
BÊB‚Â16·e˙k ÌM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ;17B‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¿¿«¬ƒ»»«≈»ƒ¿ƒ«»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa18‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ CÈz‰Â ,19‡l‡ ; ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¬≈∆∆∆»
ÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÊB‚Â BÓB˜Ó ˙‡ C˙BÁ≈∆¿¿¿¿≈ƒ»»≈»«

CeÒÈ ‡ÏÂ ıÁ¯È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,B¯Na20„ÓÚÈ ‡ÏÂ ¿»¬≈∆…ƒ¿«¿…»¿…«¬…
˙Ùph‰ ÌB˜Óa21- ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰ncÊ ; ƒ¿«ƒ…∆ƒ¿«¿»¿ƒ»∆ƒ¿»
ÈÓb ÂÈÏÚ C¯Bk22‡Â ;Ï·BËÂ·aÒÓ - ÈÓ‚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì ≈»»∆ƒ¿≈¿ƒ…»»∆ƒ¿«≈

˜c‰È ‡ÏÂ ;ÂÈ„‚·a23ıÁÈ ‡lL È„k ,24e¯Ó‡ ‡lL ; ƒ¿»»¿…¿«≈¿≈∆…»…∆…»¿
ÌM‰ ÈÙa „ÓÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ C¯ÎÏƒ¿…»»∆»ƒ¿≈∆»«¬…ƒ¿≈«≈

Ì¯Ú ‡e‰Lk25. ¿∆»…

נתון 16) שהשם החלק מאותו ליהנות שאסור א ו, ערכין
דברים,17)עליו. הרבה שלענין ואףֿעלֿפי כתוב. ולא

פסול, והגט לכתיבה נחשבת החקיקה אין גט, לענין כגון
לענין  אבל כ.), (גיטין 'חקק' ולא "וכתב", בגט: שנאמר
החקוק  השם ואין ככתיבה, החקיקה נחשבת השם מחיקת

מפני 18)נמחק. זה, בשם קדושה שאין לומר שאפשר
גבי  על אלא אינו השם מקום שהרי הוא, במקומו" ש"שלא

קלף. גבי על או הכלי 19)נייר את להתיך שאיֿאפשר
כמחיקה  זה והרי בו, החקוק השם את גם למחוק מבלי

חקוק... השם "היה הגירסא: ברלין, ובכתבֿיד ממש. בידים
היא  בעלמא גרמא סוףֿסוף כי סובר שכנראה לוקה". אינו
קכ:). (שבת זה כגון על לוקים ואין ממש בידים מחיקה ולא

ישירה.20) מחיקה יש וסיכה בשפשוף משום:21)כי
טו). כג, (דברים דבר ערות בך יראה סוף 22)ולא גמא,

ו), יט, (ישעיה קמלו וסוף קנה הנחל. שפת על הגדל
וגומא. קני הגמי 23)מתורגמים: את בחזקה ידביק ולא

החוצצת 24)לבשרו. חציצה בזה יעשה שלא יבדיל, שלא
המטהרים. והמים הטובל הגוף עצמה 25)בין כל כלומר:

ערות  בך יראה "ולא משום: אלא באה לא בגמי הכריכה של
וימחקו  יהדק כשלא המים ייכנסו שמא – ולמחיקה דבר":

הוא. בעלמא גרמא כי חוששים, אנו אין – השם את

.æ‰˙ÁL‰ C¯c ˙Á‡ Ô·‡ elÙ‡ ¯˙Bq‰26ÁaÊn‰ ÔÓ «≈¬ƒ∆∆««∆∆«¿»»ƒ«ƒ¿≈«
‰˜BÏ - ‰¯ÊÚ‰ ¯‡MÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B‡27¯Ó‡pL , ƒ«≈»ƒ¿»»¬»»∆∆∆¡«

:·e˙ÎÂ ,"Ôeˆzz Ì˙ÁaÊÓ ˙‡ Èk" :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒƒ∆ƒ¿¿…»ƒ…¿»
ÈˆÚ Û¯BN‰ ÔÎÂ ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï"…«¬≈«¡…≈∆¿≈«≈¬≈
Ì‰È¯L‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c Lc˜‰∆¿≈∆∆«¿»»∆∆∆¡««¬≈≈∆
'‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï" :·È˙Îe ,"L‡a ÔeÙ¯Nzƒ¿¿»≈¿ƒ…«¬≈«

."ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆

לבנות.26) עלֿמנת ראה.27)שלא פרשת 'ספרי',

.çL„w‰ È·˙k28Ô‰ÈLe¯Ùe ,Ôlk29Ô‰È¯e‡·e30, ƒ¿≈«…∆À»≈≈∆≈≈∆
„ia Ì„a‡Ï B‡ ÌÙ¯NÏ ¯eÒ‡31,„ia Ô„a‡Ó‰Â ; »¿»¿»¿«¿»«»¿«¿«¿»«»

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ32?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;‰M„˜a Ï‡¯NÈ Ì·˙kL L„w‰ È·˙Îa¿ƒ¿≈«…∆∆¿»»ƒ¿»≈ƒ¿À»¬»

ÒB¯B˜Èt‡33ÔÈÙ¯BN - ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL Ï‡¯NÈ ∆ƒƒ¿»≈∆»«≈∆»¿ƒ
˙M„˜a ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ÈtÓ ,BaL ˙B¯kÊ‡‰ ÌÚ B˙B‡ƒ»«¿»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿À«
BzÚ„· ‰ÏÚÓ ‡e‰L ‡l‡ ,BÓLÏ B·˙Î ‡ÏÂ ÌM‰«≈¿…¿»ƒ¿∆»∆«¬∆¿«¿

ÌÈ¯·c‰ ¯‡Lk ‰fL34‡Ï ,ÔÎ BzÚ„Â ÏÈ‡B‰Â ; ∆∆ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈…
BÙ¯NÏ ‰ÂˆÓe .ÌM‰ Lc˜˙35ÌL ÁÈp‰Ï ‡lL È„k , ƒ¿«≈«≈ƒ¿»¿»¿¿≈∆…¿«ƒ«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‰ÈNÚÓÏ ‡ÏÂ ÌÈÒ¯B˜Èt‡Ï»∆ƒ¿ƒ¿…¿«¬≈∆¬»≈»ƒ
ÔÈÊBb - ÌM‰ ˙‡ ·˙kL36L„w‰ È·˙k ÔÎÂ .B˙B‡ ∆»«∆«≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈«…∆

eÏaL37.eÊbÈ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô·˙kL B‡ ∆»∆¿»»≈»ƒƒ»≈

הקמץ 28) שהרי ּכתבי, לנקד הראוי מן – הקודש ְֵָכתבי
כמו: בסמיכות, גם משתנה ואינו יסודו הוא לתי"ו שמתחת
נשתרשה  ּכתבי שהצורה מפני אולם ח). ד, (אסתר ְִֵכתבֿהדת
ידי  על שנתקדשה וכמעט יהודי, כל בפי ושגורה כבר
כן  על בשבת, שאומרים הרחמים" "אב האזכרה תפילת

בה. עניניהם.30)תרגומיהם.29)החזקנו ביאורי
קטו,31) שבת במסכת וכן ולכתחילה. ישיר באופן ממש,

ביד"? לאבדו מותר "וכי סופרים.32)א: מדברי מלקות
ב'ספר  עיין אולם ידובר. אזכרות בהם שאין ובכתביֿהקודש

סה). ל"ת, השמים 33)המצוות' מן בתורה הכופר ישראל
שם  על – אפיקורוס צט:). (סנהדרין תלמידיֿחכמים ומבזה
חורבן  לפני שנה מאות כארבע שחי אפיקור היוני הפילוסוף
הנפש, השארת שאין והורה בעיקר שכפר (חב"ש) שני בית
ותכליתם. החיים עיקר הם ותענוגיו העולם הנאת וכי

בעלמא.34) ספרות אקפח 35)כדברי טרפון: רבי כדברי
האזכרות  ואת אותם אשרוף שאני לידי יבואו שאם בני, את
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קטז.). (שבת אותו 36)שבהם שורפים ולא קוראים לא
מה:). א.37)(גיטין צ, שבת

.è‰Ê Û‡ ;L„˜ - Ì‰¯·‡a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk»«≈»¬ƒ¿«¿»»…∆«∆
ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡ Ì‡ ,È„‡" :¯Ó‡pL38È¯‰ ,"EÈÈÚa ∆∆¡«¬…»ƒ»»»ƒ≈¿≈∆¬≈

ıeÁ ,ÏÁ - ËBÏa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk .L„˜ ‡e‰…∆»«≈»¬ƒ¿…
È„‡ ‡ Ï‡" :‰fÓ39Ïk ."ÔÁ Ec·Ú ‡ˆÓ ‡ ‰p‰ , ƒ∆«»¬…»ƒ≈»»»«¿¿≈»

ÔÈÓÈa ˙Ú·‚a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰40Ïk .L„˜ - «≈»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ…∆»
‰ÎÈÓa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰41˙BÓM‰ Ïk .ÏÁ - «≈»¬ƒ¿ƒ»…»«≈

˙B·a ÌÈ¯eÓ‡‰42¯eÓ‡‰ '‰ÓÏL' Ïk .L„˜ - »¬ƒ¿»…∆»¿……»»
L„˜ - ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLa43‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,ÔÈÈepk‰ ¯44, ¿ƒ«ƒƒ…∆«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

'‡iÎÏÓ' Ïk ."‰ÓÏL EÏ ÛÏ‡‰" :‰fÓ ıeÁ45 ƒ∆»∆∆¿¿……»«¿«»
Ï‡i„a ¯eÓ‡‰46‡kÏÓ z‡" :‰fÓ ıeÁ ,ÏÁ - »»¿»ƒ≈…ƒ∆«¿¿«¿»

CÏÓ47.ÔÈÈepk‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,"‡iÎÏÓ ∆∆«¿«»«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

המלאך 38) וׁשאל חול", "שם שזה הסוברים כדעת ְֶֶלא
רבי  כדעת אלא אברהם, דברי מכוונים באמצע ההולך
לה' בזה פנה שאברהם לה:), (שבועות המודעי אלעזר

אורחיו. את שיכניס עד לו להמתין פנה 39)בבקשה לוט
הוא: כך הכתוב ושיעור ולהחיות, להמית שבידו ה' אל בזה
כדבריכם  יהיה "אלֿנא המלאכים: אל אליהם, לוט ויאמר
ה': אל פונה הוא ומעתה ההרה". להימלט אלי שאמרתם
כפירוש  או שם), (רש"י, וגו' חן עבדך מצא נא הנה אדוני!
כולו  והדיבור בפניהם, – אליהם" לוט "ויאמר הריטב"א:

כ.40)לה'. פרק יזֿיח.41)שופטים שם,
כא.42) פרק שהשלום 43)מלכיםֿא, להקב"ה כוונתו

(עבודת 44)שלו. למחקם שאסור במקומם הכתובים
הוא 45)המלך). חול 'מלכיא' דאילו ''מלך', כל כלומר:

פה. וגם דניאל 46)תמיד, בספר דאילו גופו, דניאל בדברי
לד). ד, (דניאל קודש שהוא 'מלך' עוד ושיעור 47)יש

שהוא  מלכיא, מלך נבוכדנצר, מלכא אנת, הוא: כך הכתוב
שם). שבועות (רש"י, וגו' חסנא מלכותא דשמיא אלהא

ה'תשע"ו  כסלו י"ג רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נבואת 1) בין ההבדל לה; הזוכה ומיהו הנבואה, מעלת

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה

.à‡aÓ Ï‡‰L Ú„ÈÏ - ˙c‰ È„BÒÈÓ2Èa ˙‡ ƒ≈«»≈«∆»≈¿«≈∆¿≈
‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡Â .Ì„‡‰3ÏB„b ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ »»»¿≈«¿»»»∆»«»»»

ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ,‰ÓÎÁa4ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‡‰È ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈»»
B¯ˆÈ ÏÚ BzÚ„a ¯ab˙Ó ‡e‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚa ¯·„a¿»»»»∆»ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿

„ÈÓz5‰BÎ ,‰·Á¯ ‰Úc ÏÚa ‡e‰Â ,6Ì„‡ .„‡Ó „Ú »ƒ¿««≈»¿»»¿»«¿…»»
BÙe‚a ÌÏL ,el‡‰ ˙Bcn‰ ÏÎa ‡lÓÓ ‡e‰L7- ∆¿À»¿»«ƒ»≈»≈¿

Òc¯tÏ ÒkiLk8ÌÈÏB„b‰ ÌÈÈÚ‰ Ô˙B‡a CLnÈÂ , ¿∆ƒ»≈««¿≈¿ƒ»≈¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈ˜BÁ¯‰9,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï ‰BÎ ‰Úc BÏ ‰È‰˙Â , »¿ƒ¿ƒ¿∆≈»¿»¿»ƒ¿«ƒ

ÏÏk ÈÎ¯cÓ L¯BÙe ,CÏB‰Â Lc˜˙Ó ‡e‰Â10ÌÚ‰ ¿ƒ¿«≈¿≈≈ƒ«¿≈¿«»»
Ê¯ÊÓe CÏB‰Â ,ÔÓf‰ ÈkLÁÓa ÌÈÎÏB‰‰11,BÓˆÚ «¿ƒ¿«¬«≈«¿»¿≈¿»≈«¿

„Á‡a ÏÏk ‰·LÁÓ BÏ ‰È‰˙ ‡lL BLÙ „nÏÓe¿«≈«¿∆…ƒ¿∆«¬»»¿»¿∆»
ÌÈÏËa ÌÈ¯·cÓ12ÂÈ˙BÏeaÁ˙Â ÔÓf‰ ÈÏ·‰Ó ‡ÏÂ13; ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…≈«¿≈«¿«¿«¿»

‰ÈeÙ BzÚc ‡l‡14˙Áz ‰¯eL˜ ,‰ÏÚÓÏ „ÈÓz ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿»¿»««
‡qk‰15,˙B¯B‰h‰ ,˙BLB„w‰ ˙B¯ev‰ Ô˙B‡a ÔÈ·‰Ï «ƒ≈¿»ƒ¿»««¿«¿

,dlk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁa ÏkzÒÓeƒ¿«≈¿»¿»∆«»»À»
‰BL‡¯ ‰¯evÓ16Ô‰Ó Ú„BÈÂ ,ı¯‡‰ ¯eaË „Ú17 ƒ»ƒ»««»»∆¿≈«≈∆

ÁezL ˙Ú·e .ÂÈÏÚ ‰¯BL L„w‰ Áe¯ „iÓ - BÏ„b»¿ƒ»««…∆»»»»≈∆»«
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÚÓa BLÙ ·¯Ú˙z ,Áe¯‰ ÂÈÏÚ»»»«ƒ¿»≈«¿¿«¬«««¿»ƒ

'ÌÈLÈ‡' ÌÈ‡¯˜p‰18ÔÈ·ÈÂ ,¯Á‡ LÈ‡Ï CÙ‰ÈÂ , «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ«≈¿»ƒ
‰È‰L ˙BÓk BÈ‡L BzÚ„a19ÏÚ ‰lÚ˙pL ‡l‡ , ¿«¿∆≈¿∆»»∆»∆ƒ¿«»«

¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈÓÎÁ‰ Ì„‡ŒÈa ¯‡L ˙ÏÚÓ«¬«¿»¿≈»»«¬»ƒ¿∆∆¡«
."¯Á‡ LÈ‡Ï zÎt‰Â ÌnÚ ˙Èa˙‰Â" :Ïe‡La¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿∆¿«¿»¿ƒ«≈

נבואתו.2) שפע להם ונותן קדשו רוח עליהם משרה
ח). הלכה ג, פרק תשובה הלכות מ"ת, (נדרים 3)(השווה

יצרו.5)התרומיות.4)לח.). את וכובש ברוחו מושל
ז).6) (פרק להרמב"ם פרקים שמונה השווה וישרה. הגיונית

גם  לנבואה המכשירות הסגולות בין רבינו מונה שם
שאין  מה על מצטער ואינו בחלקו השמח כלומר: "עשיר",

בריא 7)לו. גם והמידותיות השכליות המעלות עם ויחד
כל  ללא השווי בתכלית הם ומזגו שחמרו בגופו, ושלם
הכוח  על לרעה משפיעים וייסורים מכאובים כי הפרעה.
מהידבק  האדם את ומונעים הנבואה לסגולת הנחוץ המדמה
מתוך  לא שורה הנבואה אין חכמינו: כדברי העליון, בשכל

ל:). (שבת וכו' במעשהֿמרכבה 8)עצבות לעסוק
פשוטים.9)ובמעשהֿבראשית. בניֿאדם מדעת הנשגבים

עצומות,10) בעיניים בחושך ההולך העם מהמון ומתרחק
הזמן. תעתועי ומעורר.11)אחרי כגון:12)מעיר

מדומה. וכבוד הניצוח קניינים 13)אהבת אחרי רדיפה
ומעבירים  בניֿאדם ליבות המושכים מותרות וחיי מדומים

דעתם. על הכבוד.15)מכּוונת.14)אותם כסא ְֶֶ
עיין 16) הצורות. שאר מכל למעלה שהיא הקודש", "חיות

ז). הלכה ב, (פרק בהן 17)למעלה הסתכלותו ידי על
בבחינת: הקדושֿברוךֿהוא, של גדלו ויודע הוא מכיר

א). יט, (תהילים אֿל כבוד מספרים היא 18)השמים
בניֿאדם, דעת למעלת הקרובה התחתונה, העשירית הצורה
הנבואה. במראה להם ונראים הנביאים עם המדברים והם

ז). הלכה ב, (פרק למעלה בטרם 19)עיין לכן קודם
הרוח. עליו שנחה

.á‰ÓÎÁa LiL BÓk .Ô‰ ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ - ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ«¬«¬≈¿∆≈«»¿»
ÏB„b ‡È· - ‰‡e·pa Ck ,B¯·ÁÓ ÏB„b ÌÎÁ»»»≈¬≈»«¿»»ƒ»

‡È·pÓ20‡l‡ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Ó ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ƒ»ƒ¿À»≈ƒ«¿≈«¿»∆»
Ô‰ÈÏÚ ÏtzL ¯Á‡ ,ÌBi· B‡ ,‰ÏÈÏ ÔBÈÊÁa ,ÌBÏÁ·«¬¿∆¿»¿»«««∆ƒ…¬≈∆

‰Óc¯z21,ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na" :¯Ó‡pL BÓk , «¿≈»¿∆∆¡«««¿»≈»∆¿«»
Ô‰È¯·‡ ,ÌÈ‡a˙nLk ÔlÎÂ ."Ba ¯a„‡ ÌBÏÁa«¬¬«∆¿À»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
Ì‰È˙BBzLÚÂ ,ÏLk Ûeb‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚÊÚcÊÓƒ¿«¿¿ƒ¿…««»≈¿∆¿≈∆

˙BÙ¯Ë˙Ó22‰Èet ˙Úc‰ ¯‡M˙Â ,23‰Ó ÔÈ·‰Ï ƒ¿«¿¿ƒ»≈«««¿»¿»ƒ«
‰ÓÈ‡ ‰p‰Â" :Ì‰¯·‡a ¯Ó‡pL BÓk ;‰‡¯zM∆ƒ¿∆¿∆∆¡«¿«¿»»¿ƒ≈≈»
:Ï‡i„a ¯Ó‡pL BÓÎe ;"ÂÈÏÚ ˙ÏÙ ‰Ï„‚ ‰ÎLÁ¬≈»¿…»…∆∆»»¿∆∆¡«¿»ƒ≈

."Ák Èz¯ˆÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁLÓÏ ÈÏÚ Ct‰ È„B‰Â"¿ƒ∆¿«»«¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ…«

כל 20) "ושאר בהעלותך): זוטרתא, (פסיקתא שאמרו כמו
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צט dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - elqk b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כוחו". לפי ואחד אחד כל הדברים 21)הנביאים, על
ב, חלק נבוכים (מורה השווה ושלאחריה זו שבהלכה

מתבלבלות.22)מאֿמה). ליבם ומערכי מחשבותיהם
הגופניות.23) סיגי מכל ונקייה צרופה

.âC¯c ,‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‡È·pÏ ÌÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«»ƒ¿«¿≈«¿»∆∆
ÏLn‰ ÔB¯˙t BaÏa ˜˜ÁÈ „iÓe ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ÏLÓ»»ƒƒƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«»»
‰‡¯L Ìlq‰ BÓk .‡e‰ ‰Ó Ú„ÈÂ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa¿«¿≈«¿»¿≈««¿«À»∆»»

Ba ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈÎ‡ÏÓe ,eÈ·‡ ·˜ÚÈ24‡e‰Â , «¬…»ƒ«¿»ƒƒ¿¿ƒ¿
Ô„eaÚLÂ ˙BiÎÏnÏ ÏLÓ ‰È‰25‰‡¯L ˙BiÁ‰ BÓÎe ; »»»»««¿À¿ƒ¿»¿««∆»»

Ï‡˜ÊÁÈ26,‰ÈÓ¯È ‰‡¯L „˜L ÏwÓe ÁeÙ ¯Èq‰Â , ¿∆¿≈¿«ƒ»««≈»≈∆»»ƒ¿¿»
‰È¯ÎÊ ‰‡¯L ‰ÙÈ‡‰Â Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯L ‰l‚n‰Â27ÔÎÂ , ¿«¿ƒ»∆»»¿∆¿≈¿»≈»∆»»¿«¿»¿≈

BÓk ,BB¯˙Ùe ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó .ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L¿»«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«»»ƒ¿¿
el‡28ÌÈÓÚÙe ;„·Ïa ÔB¯˙t‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó LÈÂ ; ≈¿≈≈∆¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

È¯·c ˙ˆ˜Ók ,ÔB¯˙Ù ‡Ïa „·Ïa ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»»ƒ¿«¿…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
Ì‰ ‰„ÈÁ C¯„Â ÏLÓa ÔlÎÂ ;‰È¯ÎÊe Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈¿«¿»¿À»¿»»¿∆∆ƒ»≈

.ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ

יב).24) כח, סח).25)(בראשית (בראשיתֿרבה,
בֿג).26) ו).27)(יחזקאל ה, שהזכרנום.28)(זכריה

.ã‡l‡ ,eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÈ‡a˙Ó ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»
ÌÈeÎÓ29·ÏŒÈ·BËÂ ÌÈÁÓN ÌÈ·LBÈÂ ,ÌzÚc ¿«¿ƒ«¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈

ÌÈ„„Ba˙Óe30CBzÓ ‡Ï ,‰¯BL ‰‡e·p‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿¿ƒ∆≈«¿»»…ƒ
‰ÁÓN CBzÓ ‡l‡ ,˙eÏˆÚ CBzÓ ‡ÏÂ ˙e·ˆÚ31. «¿¿…ƒ«¿∆»ƒƒ¿»

,¯BpÎÂ ÏÈÏÁÂ Û˙Â Ï· Ì‰ÈÙÏ ,ÌÈ‡È·p‰ Èa CÎÈÙÏ¿ƒ»¿≈«¿ƒƒƒ¿≈∆≈∆¿…¿»ƒ¿ƒ
‰‡e·p‰ ÌÈL˜·Ó Ì‰Â32‰n‰Â" :¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ¿≈¿«¿ƒ«¿»¿∆∆∆¡«¿≈»

‰‡e·p‰ C¯„a ÔÈÎl‰Ó :¯ÓBÏk ,"ÌÈ‡a˙Ó33„Ú ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»«
Ïcb˙Ó ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk ,e‡·piL34! ∆ƒ»¿¿»«»≈¿ƒƒ¿«≈

העניין 29) עם אותה ומייחדים דעתם את מרכזים הם
מתדבקים 30)המבוקש. הם ובהתבודדותם בדד. יושבים

העליון. בשכל פנימית הסתכלות ידי ל:)31)על (שבת
מאז  בישראל הנבואה שפסקה - רבינו יאמר - הסיבה וזוהי
המקננת  והעצבות הדיכאון לרגל החורבן, בימי בגולה הלכו
המצערים  סכלים בידי מסורים עבדים להיותם בלב
אין  בגויים ושריה מלכה הכתוב: כעניין אותנו, ומדכאים

מצאו לא נביאיה גם כל ÔÂÊÁתורה, כי ט); ב, (איכה מה'
שתשוב  כן גם הסיבה והיא המדמה. הכוח על משפיע זה
(מורה  פינו שחוק כשימלא המשיח, בימות הנבואה אלינו

לו). ב, חלק ממעל.32)נבוכים עליונה השראה
שפע 33) את לקבל מסוגלים להיות ומשתדלים מתאמצים

וגדול,34)הנבואה. הלוך הולך גדול; להיות משתדל
הנרצה. התכלית אל עדיין הגיע לא אבל

.äÈa' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,‡a˙‰Ï ÔÈL˜·Ó Ì‰L el‡≈∆≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈≈«ƒ¿»ƒ¿≈
ÈeÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .'ÌÈ‡È·p‰ÌzÚc Ì35¯LÙ‡ - «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ«¿»∆¿»

‰¯L˙ ‡lL ¯LÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÈÎL ‰¯LzL36. ∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆¿∆¿»∆…ƒ¿∆

קודמת.35) והכנה הכשרה ידי על לנבואה להגיע משתדלים
אלא 36) שכינה, עליו שתשרה הוא ראוי חז"ל: שאמרו כמו

(מורה  בספרו ורבינו יא.). (סנהדרין לכך זכאי דורו שאין

הראשונה  בנבואה: דעות שלוש אומר: לב) ב, חלק נבוכים
או  חכם אם איש, כל כי המאמינים, הפתאים דעת היא -
החסידות  ממידת קצת בו יש אך אם בער, או מלומד סכל,
להשרות  ה' בו כשיבחר נביא להיות יכול המידות ותיקון
כי  האומרים, הפילוסופים דעת היא - השנייה שכינתו. עליו
בכל  מושלם האדם ואם טבעית, שלימות היא הנבואה
המדמה  בכוח גם וחונן והמידותיות השכליות המעלות
הדעה  יינבא. שלא אפשר ואי נביא הוא בהכרח אז - הדרוש
מסכימה  היא אמונתינו. ועיקר תורתנו דעת היא - השלישית
היא  אבל הרוחנית, להכשרה בנוגע הפילוסופים לדעת בכל
שיהיה  עדיין הכרח אין הכשרתו כל שעם בזה, עליה חולקת
של  תלמידו נריה, בן ברוך הלא ה'. ברצון תלוי והכל לנביא
שפע  ממנו מנע וה' לכך ומוכשר מוכן היה הנביא ירמיה
ומנוחה  באנחתי יגעתי ואני ומתאונן: קובל והוא נבואתו,
שנאמר: נבואה, אלא מנוחה ואין ג) מה, (ירמיה מצאתי לא
אשר  הנה ירמיה: ביד לו השיב וה' הרוח". עליהם "ותנח
אין  אם ה). (שם, גדולות? לך מבקש ואתה הורס אני בניתי
ישראל  בזכות אלא מתנבאים הנביאים אין רואה! אין כרם
ואינה  ה', ברצון תלוייה שהנבואה למדת הא בא). (מכילתא,

הפילוסופים. כדעת טבעי דבר

.åÏÎÏ ‰‡e· C¯c Ì‰ e¯Ó‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»«¿≈∆∆¿»¿»
,ea¯ ‰LnÓ ıeÁ ,ÌÈB¯Á‡‰Â ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»ƒƒ¿»«¬ƒƒ∆«≈
˙‡e· ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe .ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa«̄»∆»«¿ƒƒ«∆¿≈≈≈¿«
B‡ ÌBÏÁa ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ?ÌÈ‡È·p‰ Ïk ¯‡LÏ ‰LÓ∆ƒ¿»»«¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ«¬
,„ÓBÚÂ ¯Ú ‡e‰Â ‡a˙Ó ea¯ ‰LÓe ;‰‡¯Ó·¿«¿∆∆«≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
Bz‡ ¯a„Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ‰LÓ ‡··e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆∆…∆≈¿«≈ƒ
- ÌÈ‡È·p‰ Ïk ."ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ«ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»»«¿ƒƒ
ÏLÓa ÌÈ‡B¯ Ì‰M ‰Ó ÌÈ‡B¯ CÎÈÙÏ ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿ƒ»ƒ«∆≈ƒ¿»»

‰„ÈÁÂ37:¯Ó‡pL ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï - ea¯ ‰LÓ ; ¿ƒ»∆«≈…«¿≈«¿»∆∆¡«
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„Â" :¯Ó‡Â ;"Ba ¯a„‡ ‰t Ï‡ ‰t"∆∆∆¬«∆¿∆¡«¿ƒ∆∆∆
;"ËÈaÈ '‰ ˙Ó˙e" :¯Ó‡Â ;"ÌÈt Ï‡ ÌÈt»ƒ∆»ƒ¿∆¡«¿À««ƒ
,BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯ ‡l‡ ,ÏLÓ ÌL ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»»∆»∆«»»«À¿
:ÂÈÏÚ ‰„ÈÚÓ ‰¯Bz‰L ‡e‰ ;ÏLÓ ‡Ï·e ‰„ÈÁ ‡Ïa¿…ƒ»¿…»»∆«»¿ƒ»»»
‡l‡ ,‰„ÈÁa ‡a˙Ó BÈ‡L ,"˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óa"¿«¿∆¿…¿ƒ…∆≈ƒ¿«≈¿ƒ»∆»

BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯L ,‰‡¯Óa38ÌÈ‡È·p‰ Ïk . ¿«¿∆∆∆«»»«À¿»«¿ƒƒ
ÔÈ‚‚BÓ˙Óe ÌÈÏ‰·Â ÌÈ‡¯È39;ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓe , ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆«≈≈≈

,"e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ¯a„È ¯L‡k" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰∆«»≈«¬∆¿«∆ƒ∆≈≈
,B¯·Á È¯·c ÚÓLÏ Ï‰· Ì„‡ ÔÈ‡L BÓk :¯ÓBÏk¿«¿∆≈»»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿≈¬≈
È¯·c ÔÈ·‰Ï ea¯ ‰LÓ ÏL BzÚ„a ÁÎ ‰È‰ Ck»»»…«¿«¿∆∆«≈¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ Ïk .ÌÏL B„ÓÚ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,‰‡e·p‰«¿»¿≈«»¿»≈»«¿ƒƒ
,ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓ ;eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ‡a˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«≈≈≈

ıtÁiL ÔÓÊ Ïk ‡l‡40‰‡e·e BzL·BÏ L„w‰ Áe¯ , ∆»»¿«∆«¿…««…∆«¿¿»
ÔncÊ‰Ïe BzÚc ÔeÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ‰¯BL41,dÏ »»»¿≈»ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»

,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk „ÓBÚÂ ÔnÊÓe ÔeÎÓ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈¿À»¿À»¿≈¿«¿¬≈«»≈
‰ÚÓL‡Â e„ÓÚ" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎ· ‡a˙Ó CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿«≈¿»≈∆∆¡«ƒ¿¿∆¿¿»
:¯Ó‡pL ,Ï‡‰ BÁÈË·‰ ‰Ê·e ."ÌÎÏ '‰ ‰eˆi ‰Ó«¿«∆»∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆∆¡«
„ÓÚ ‰t ‰z‡Â ,ÌÎÈÏ‰‡Ï ÌÎÏ e·eL Ì‰Ï ¯Ó‡ CÏ"≈¡…»∆»∆¿»√≈∆¿«»…¬…
‰‡e·p‰Lk ,ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."È„nÚƒ»ƒ»»«¿»∆»«¿ƒƒ¿∆«¿»
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ÌÏ‰‡Ï ÌÈ¯ÊBÁ Ì‰Ó ˙˜lzÒÓ42,Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ‡e‰L , ƒ¿«∆∆≈∆¿ƒ¿»√»∆»¿≈«
;Ì‰È˙BLpÓ ÔÈL¯Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌlkÀ»ƒ¿»»»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈∆
L¯t CÎÈÙÏ ,ÔBL‡¯‰ BÏ‰‡Ï ¯ÊÁ ‡Ï ea¯ ‰LÓe∆«≈…»«¿»√»ƒ¿ƒ»»«
BzÚ„ ‰¯L˜Â ,BÏ ‰ÓBc‰ ÔÓe ÌÏBÚÏ ‰M‡‰ ÔÓƒ»ƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¿¿»«¿
,ÌÏBÚÏ „B‰‰ ÂÈÏÚÓ ˜lzÒ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ¯eˆÏ¿»»ƒ¿…ƒ¿«≈≈»»«¿»

.ÌÈÎ‡Ïnk Lc˜˙Â ÂÈt ¯BÚ Ô¯˜Â¿»«»»¿ƒ¿«≈««¿»ƒ

מעורפלת 37) במראה כלומר: מאירה, שאינה באספקלרייה
מאירה.38)ומטושטשת. נבהלים 39)באספקלרייה

טו, (שמות כנען יושבי כל נמוגו מלשון: החיזיון, מפחד
(במדבר 40)טו). ה' יצוה מה ואשמעה עימדו שנאמר:

מובטח, היה שכך אשה ילוד אשרי חז"ל: ואמרו ח), ט,
בהעלותך). (ספרי, עימו מדבר היה רוצה שהיה זמן שכל
שאר  לנבואת משה נבואת שבין אלו הבדלים ארבעה  על
י, פרק (סנהדרין לרבינו המשנה פירוש השווה הנביאים,

שבי  ד).41)עי).יסוד (הלכה למעלה כמבואר
כמקודם.42) משפחתם ולחיי לביתם

.æ,„·Ïa BÓˆÚÏ B˙‡e· ‰È‰zL ¯LÙ‡ ,‡È·p‰«»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ¿«
‡lM ‰Ó Ú„iL „Ú ,BzÚc ÛÈÒB‰Ïe BaÏ ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿«∆≈««∆…
ÁlLiL ¯LÙ‡Â .ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡Ó Ú„BÈ ‰È‰»»≈«≈»«¿»ƒ«¿ƒ¿∆¿»∆¿À«
ÔBÎÏ ,‰ÎÏÓÓ B‡ ¯ÈÚ ÈL‡Ï B‡ ı¯‡‰ ÈnÚÓ ÌÚÏ¿«≈«≈»»∆¿«¿≈ƒ«¿»»¿≈
ÌÈNÚnÓ ÌÚÓÏ B‡ ,eNÚi ‰Ó ÌÚÈ„B‰Ïe Ì˙B‡»¿ƒ»««¬¿»¿»ƒ«¬ƒ
˙B‡ BÏ ÔÈ˙B ,B˙B‡ ÌÈÁlLnLÎe .Ì‰È„ÈaL ÌÈÚ¯‰»»ƒ∆ƒ≈∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ

˙Ó‡a BÁÏL Ï‡‰L ÌÚ‰ eÚ„iL È„k ,˙ÙBÓe43‡ÏÂ . ≈¿≈∆≈¿»»∆»≈¿»∆¡∆¿…
BÏ ÌÈÈÓ‡Ó ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NBÚ‰ Ïk44‡È· ‡e‰L45, »»∆≈«¬ƒƒ∆»ƒ

Èe‡¯ ‡e‰L B˙lÁzÓ Ba ÌÈÚ„BÈ eÈÈ‰L Ì„‡ ‡l‡∆»»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ïk ÏÚ Ô‰· ‰lÚ˙pL ,ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa ‰‡e·pÏ«¿»¿»¿»¿«¬»∆ƒ¿«»»∆«»
d˙M„˜a ,‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BÏÈ‚ŒÈa¿≈ƒ¿»»¿«≈¿«¿≈«¿»ƒ¿À»»
¯Ó‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚÂ ‡a CkŒ¯Á‡Â ,d˙eLÈ¯Ù·eƒ¿ƒ»¿««»»¿»»≈¿»«

epnÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - BÁÏL Ï‡‰L46:¯Ó‡pL , ∆»≈¿»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆∆∆¡«
BÈ‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚiL ¯LÙ‡Â ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡"≈»ƒ¿»¿∆¿»∆«¬∆≈¿≈

B‚a ÌÈ¯·„ BÏŒLÈ ˙B‡‰ ‰ÊÂ ,‡È·47ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿¿««ƒ≈
Èe‡¯Â ÌÎÁÂ ÏB„b Ì„‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿»»»¿»»¿»

B˙˜ÊÁ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ ,[‡e‰] ‰‡e·Ï48CÎaL , ƒ¿»«¬ƒƒ«∆¿»∆¿»
ÈL ÈtŒÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ CzÁÏ eÈeËˆpL BÓk .eÈeËˆƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ«¿…∆«ƒ«ƒ¿≈
¯˜L· e„ÈÚ‰L ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆∆¿»∆≈ƒ¿∆∆
ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,eÏˆ‡ Ì‰ ÌÈ¯LÎe ÏÈ‡B‰ -ƒ¿≈ƒ≈∆¿≈«¬ƒƒ»«

Ô˙e¯Lk49:¯Ó‡ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c·e . «¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆∆¡«
,"eÈ·Ïe eÏ ˙Ï‚p‰Â ,eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰"«ƒ¿»…«¡…≈¿«ƒ¿…»¿»≈
."··lÏ ‰‡¯È '‰Â ÌÈÈÚÏ ‰‡¯È Ì„‡‰ Èk" :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ»»»ƒ¿∆«≈«ƒ«ƒ¿∆«≈»

ו):43) הלכה י"א, פרק סנהדרין (ירושלמי, אמרו וכן
ואם  לו; שומעין - אות נתן אם בתחילה, שנתנבא "והנביא

לו. שומעין אין - "אותו".44)לא אחרת: נוסחה
חכמתו 45) מיעוט מצד לנבואה ראוי שאינו ראינו אם

ממש. במופתיו אין - מידותיו ודווקא 46)ופחיתות
אבל  הרשות, בדבר או התורה שמירת על מזהיר כשהוא
לשמוע  אין - שעה לפי התורה ממצוות מצוה על לעבור
עיין  הכרמל. בהר אליהו כמו לנביא, כבר שהוחזק למי אלא

ג). הלכה ט, (פרק מסותרים 47)למטה דברים כאן יש
שהאות  ואפשר קיא.); כתובות (רש"י, לב להם לתת שצריך
שנבדק; בטרם רק זהו אולם עיניים. ואחיזת בלהטים נעשה
זה  הרי מכּוונים, דבריו ונמצאו פעם לא אותו כשבדקו ְִָאבל

ב). הלכה י, (פרק לקמן כמבואר אמת שהוא 48)נביא
אמת. -49)נביא עליו מלעיזים שאין זמן כל אדם, סתם

הוא. כשר בחזקת

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כדי 1) ולא עשאם, הצורך לפי משה שעשה האותות

ידם. על בו שיאמינו

.à˙B˙B‡‰ ÈtÓ Ï‡¯NÈ B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ,ea¯ ‰LÓ∆«≈…∆¡ƒƒ¿»≈ƒ¿≈»
‰NÚL2ÈÙc BaÏa LÈ ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,3, ∆»»∆««¬ƒ«ƒ»≈¿ƒ…ƒ

ËÏa ˙B‡‰ ‰NÚiL ¯LÙ‡L4Ïk ‡l‡ .ÛeMÎÂ ∆∆¿»∆≈»∆»¿»¿ƒ∆»»
C¯v‰ ÈÙÏ ,¯a„na ‰LÓ ‰NÚL ˙B˙B‡‰5,Ì‡NÚ »∆»»∆«ƒ¿»¿ƒ«…∆¬»»

ÚÈ˜L‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ .‰‡e·p‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‡Ï…¿»ƒ¿»»««¿»»»»ƒ¿«¿ƒ«
ÔÏÈÏˆ‰Â Ìi‰ ˙‡ Ú¯˜ - ÌÈi¯ˆn‰ ˙‡6;BÎB˙a ∆«ƒ¿ƒƒ»«∆«»¿ƒ¿ƒ»¿

eÎ¯ˆ7Ú˜a - e‡Óˆ ;Ôn‰ ˙‡ eÏ „È¯B‰ - ÔBÊÓÏ »«¿¿»ƒ»∆«»»¿»«
Ô˙B‡ ‰ÚÏa - Á¯˜ ˙„Ú B· e¯Ùk ;Ô·‡‰ ˙‡ Ô‰Ï»∆∆»∆∆»¿¬«…«»¿»»
?B· eÈÓ‡‰ ‰n·e .˙B˙B‡‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ;ı¯‡‰»»∆¿≈¿»»»«»∆¡ƒ
eÈÊ‡Â ,¯Ê ‡ÏÂ e‡¯ eÈÈÚL ,ÈÈÒŒ¯‰ „ÓÚÓa¿«¬««ƒ»∆≈≈»¿…»¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈ„Ètl‰Â ˙BÏBw‰Â L‡‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ eÚÓL»¿¿…«≈»≈¿«¿««ƒƒ¿
:ÌÈÚÓBL e‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰Â ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lbƒ«∆»¬»∆¿«ƒ«≈≈»¿»¿ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck Ô‰Ï ¯Ó‡ CÏ ,‰LÓ ,‰LÓ∆∆≈¡…»∆»»»¿≈≈
˙‡ ‡Ï" :¯Ó‡Â ;"ÌÎnÚ '‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»∆¿∆¡«…∆

˙·‡„ÓÚnL ÔÈpÓe ."˙‡f‰ ˙È¯a‰ ˙‡ '‰ ˙¯k eÈ ¬…≈»«∆«¿ƒ«…ƒ«ƒ∆«¬«
,˙Ó‡ ‡È‰L B˙‡e·Ï ‰È‡¯‰ ‡È‰ Bc·Ï ÈÈÒŒ¯‰«ƒ«¿«ƒ»¿»»ƒ¿»∆ƒ¡∆
·Úa EÈÏ‡ ‡a ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL ?ÈÙ„ Ba ÔÈ‡L∆≈…ƒ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ»≈∆¿«
eÈÓ‡È Ea Ì‚Â CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úa ÔÚ‰∆»»«¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»¿«¿«¬ƒ
B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ‰Ê ¯·c Ì„wL ,ÏÏkÓ ;"ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿»∆…∆»»∆…∆¡ƒ
LiL ˙eÓ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰L ˙eÓ‡∆¡»∆ƒ∆∆¿»∆»∆¡»∆≈

.‰·LÁÓe ¯e‰¯‰ ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿«¬»»

במצרים.2) זיוף 3)להם של חשש משום ודחיה, פקפוק
הדףֿגדף, אחי דפה משורש נגזר שם – דופי עינים. ָָָֹֹֹואחיזת
דופי  תתן בבןֿאמך כמו: איֿאמון, מגרעת, ופירושו:

כ). נ, כ).4)(תהלים ז, (שמות בלטיהם מן יחיד,
בו.5) שיאמינו כדי ולא עשאם ולצרכם השעה לצורך

המשנה). לפירוש רבנו הקדמת אותם 6)(השווה טיבע
הים. עוז",7)במצולות "מגדל בדפוס הנוסחא כך

הדפוסים: רוב ונוסחת רוקח". "מעשה בעל עמה והסכים
שכולם  המאמר, למשפטי מתאימה אינה למזון" "צרכנו

שלישי. בגוף

.áB˙‡e· ÏÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‰ Ô‰Ï ÁlML el‡ e‡ˆÓƒ¿¿≈∆À«»∆≈»≈ƒ«¿»
,¯Á‡ ˙B‡ Ô‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙Ó‡ ‡È‰L∆ƒ¡∆¿≈»ƒ«¬»∆«≈

¯·ca ÌÈ„Ú ‡e‰Â Ì‰L8¯·c e‡¯L ÌÈ„Ú ÈLk , ∆≈»≈ƒ«»»ƒ¿≈≈ƒ∆»»»
¯ÓB‡ ‡e‰L B¯·ÁÏ „Ú Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„ÁÈa „Á‡∆»¿««∆»∆»≈∆≈«¬≈∆≈
Ck ;B¯·ÁÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡¡∆¿≈∆»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»«¬≈»
„ÓÚÓ ¯Á‡ BÏ ÌÈ„Ú Ï‡¯NÈ Ïk ,ea¯ ‰LÓ∆«≈»ƒ¿»≈≈ƒ«««¬«
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¯Ó‡L e‰ÊÂ .˙B‡ Ì‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÈÈÒŒ¯‰«ƒ»¿≈»ƒ«¬»∆¿∆∆»«
BÏ Ô˙pL ˙Úa ,B˙‡e· ˙lÁ˙a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ«»»ƒ¿ƒ«¿»¿≈∆»«
"EÏ˜Ï eÚÓLÂ" BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa Ô˙BNÚÏ ˙B˙B‡‰»«¬»¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿¿…∆
LÈ ˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,ea¯ ‰LÓ Ú„È -»«∆«≈∆««¬ƒ«ƒ»≈
CÏÈlÓ ËÓL ‰È‰Â ,·MÁÓe ¯‰¯‰Óe ÈÙc B··Ïaƒ¿»…ƒ¿«¿≈¿«≈¿»»ƒ¿»ƒ≈≈
ŒLB„w‰ BÚÈ„B‰L „Ú ;"ÈÏ eÈÓ‡È ‡Ï Ô‰Â" :¯Ó‡Â¿»«¿≈…«¬ƒƒ«∆ƒ«»

‡e‰ŒCe¯a9e‡ˆiL „Ú ‡l‡ ÔÈ‡ ˙B˙B‡‰ el‡L , »∆≈»≈»∆»«∆≈¿
˜lzÒÈ ,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ e„ÓÚÈÂ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿««∆≈¿¿««¿«»»«∆ƒ¿«≈
,˙B‡ Ô‡k EÏ Ô˙B È‡L ,EÈ¯Á‡ ÔÈ¯‰¯‰nL ¯e‰¯‰ƒ¿∆¿«¿¬ƒ«¬∆∆¬ƒ≈¿»
¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰lÁzÓ ˙Ó‡a EÈzÁÏL È‡L eÚ„iL∆≈¿∆¬ƒ¿«¿ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»¿…ƒ»≈
˙B‡‰ El ‰ÊÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰Â .¯e‰¯‰ ÌaÏa¿ƒ»ƒ¿¿∆«»≈¿∆¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a ,EÈzÁÏL ÈÎ‡ Èkƒ»…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬∆»»ƒƒ¿«ƒ

"‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz10˙‡ˆÓ . ««¿∆»¡…ƒ«»»«∆ƒ¿≈»
e‡ ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ¯Á‡ „ÓÚiL ‡È· ÏkL ,¯ÓB‡≈∆»»ƒ∆«¬…««∆«≈≈»
Ì‡ :¯Ó‡pL È„k ,Bc·Ï ˙B‡‰ ÈtÓ Ba ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒƒ¿≈»¿«¿≈∆…«ƒ
ÈtÓ ‡l‡ !¯Ó‡iM ‰Ó ÏÎÏ BÏ ÚÓL ,˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆ƒ¿«¿»«∆…«∆»ƒ¿≈
,˙B‡ Ô˙ Ì‡ :¯Ó‡Â ‰¯Bza ‰LÓ ‰evL ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆ƒ»∆«»¿»«ƒ»«
ÈtŒÏÚ ¯·c‰ CzÁÏ eevL BÓk !ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»¿∆ƒ»«¿…«»»«ƒ
e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ„Ú ÌÈL¿«ƒ≈ƒ¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
,‡È·p‰ ‰fÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ Ck ,¯˜L Ì‡ ˙Ó‡¡∆ƒ∆∆»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆«»ƒ
B‡ ,˙Ó‡ ˙B‡‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿ƒƒ»¡∆

.ËÏÂ ÛeMÎ·¿ƒ»»

עדים 8) והוא "שהם הדפוסים: וברוב אוקספורד. כנוסחת
שקבענו. הנוסח יותר ונהיר לאמצו 9)בדבר", כדי לבסוף,

שליחותו. את לקבל שיואיל הרמב"ם 10)ולעודדו דברי
עלֿפי  הנידון הענין את מבאר הוא שהרי תמוהים, פה ז"ל
ה' הודיע סיני" הר "מעמד על הלא כסדרם: שלא הכתובים
וכאן  נבואתו, ובתחילת אליו התגלותו בראשית למשה
שהוא  שראה אחרי זה, על לו הודיע לבסוף שאך משמע
(עין  בזה מתחבטים והמפרשים ללכת? ומסרב משמתט
ליישב  ויש נא). סימן רלב"ח, ותשובות שאלות לחםֿמשנה,
ומאוחר  מוקדם "אין חז"ל: של הידוע הכלל עלֿפי זאת
שהובאה  מארנ"ח סברת גם וכן משה"). ("משרת בתורה"
בתחילה  שכתוב מה ז"ל: רבינו שלדעת רוקח", ב"מעשה
להיות  צריך וגו'" תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
הוא  אחריו שבא ומה הדברים: כל תכלית שהיא מפני בסוף,

היה. איך הדברים גלגול וסיפור הענין ביאור רק

.âÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚÂ ‡È·p‰ „ÓÚ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««»ƒ¿»»¿ƒ
- ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï Lw·e ,ÌÈÏB„b¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»∆∆«≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡11¯e‡·a ÔÈÚ„BÈ e‡Â ,12Ô˙B‡L , ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆»
˙‡e·pL ÈÙÏ ;Ô‰ ÛeMÎÂ ËÏa ˙B˙B‡‰13ea¯ ‰LÓ »¿»¿ƒ≈¿ƒ∆¿«∆«≈

‰Ê ˙B˙B‡ C¯ÚpL È„k ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ dÈ‡14 ≈»«ƒ»¿≈∆«¬…∆
‰eÚÓL eÈÊ‡·e ‰eÈ‡¯ eÈÈÚa ‡l‡ ,‰Ê ˙B˙B‡Ï¿∆∆»¿≈≈¿ƒ»¿»¿≈¿«¬»
ÌÈ„ÚÏ ?‰ÓB„ ¯·c‰ ‰ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ÚÓML BÓk¿∆»«»¿»«»»∆¿≈ƒ
BÓk BÈ‡L ,ÂÈÈÚ· ‰‡¯L ¯·c ÏÚ Ì„‡Ï e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿»»«»»∆»»¿≈»∆≈¿
Ô‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡l‡ ,Ô‰Ï ÚÓBL BÈ‡L ;‰‡¯L∆»»∆≈≈«»∆∆»≈«¿««∆≈
˙B‡‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B˙ ‰¯Ó‡ CÎÈÙÏ .¯˜L È„Ú≈≈»∆¿ƒ»»¿»»∆ƒ»»

È¯‰L ,"‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" ,˙ÙBn‰Â¿«≈…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ«∆¬≈
˙È‡¯M ‰Ó LÈÁÎ‰Ï ˙ÙBÓe ˙B‡a EÈÏ‡ ‡a ‰Ê∆»≈∆¿≈¿«¿ƒ«∆»ƒ»
‡l‡ ˙ÙBÓa ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,EÈÈÚ·¿≈∆¿ƒ¿≈»«¬ƒƒ¿≈∆»
,‰Ê ˙B‡Ó Ïa˜ C‡È‰ - ‰LÓ eevL ˙Bˆn‰ ÈtÓƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ»∆≈«¿«≈≈∆
.eÚÓMLÂ eÈ‡¯L ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡aL∆»¿«¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿∆»»¿

"כי 11) – אותותיו מקיום להקשות ואין א. צ, סנהדרין
כד). ח"ג, (מו"נ אתכם" ה' בבירור.12)מנסה

נבואתו.13) אותות 14)אמיתת לעומת זה נביא אותות
רבינו. משה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממניין 1) לגרוע ולא מצוה, לחדש רשאי נביא שאין

המצוות.

.à‡È‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓe ¯e¯a ¯·c2˙„ÓBÚ ‰ÂˆÓ »»»¿…»«»∆ƒƒ¿»∆∆
‡ÏÂ ÈepL ‡Ï ,dÏ ÔÈ‡ ;ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ≈»…ƒ¿…
¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,˙ÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚≈»¿…∆∆∆∆¡«≈»«»»¬∆
ÛÒ˙ ‡Ï ,˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈
eÏ ˙Ï‚p‰Â" :¯Ó‡Â ;"epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…ƒ¿«ƒ∆¿∆¡«¿«ƒ¿…»
‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»«¬∆»ƒ¿≈«»
e‡ ÔÈeˆÓ ‰¯B˙ È¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."˙‡f‰«…»»«¿»∆»ƒ¿≈»¿Àƒ»
ÌÏBÚ ˙wÁ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏBÚ „Ú Ô˙BNÚÏ«¬»«»¿≈≈À«»

"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :¯Ó‡Â ,"ÌÎÈ˙¯„Ï3,z„ÓÏ ‡‰ . ¿……≈∆¿∆¡«…«»«ƒƒ»»«¿»
LcÁÏ È‡M¯ ‡È· ÔÈ‡L4‰zÚÓ ¯·cÌ‡ CÎÈÙÏ . ∆≈»ƒ««¿«≈»»≈»»¿ƒ»ƒ

‰NÚÈÂ - Ï‡¯NiÓ ÔÈa ,˙Bn‡‰ ÔÓ ÔÈa - LÈ‡ „ÓÚÈ«¬…ƒ≈ƒ»À≈ƒƒ¿»≈¿«¬∆
B‡ ‰ÂˆÓ ÛÈÒB‰Ï BÁÏL '‰L ,¯Ó‡ÈÂ ˙ÙBÓe ˙B‡≈¿…«∆¿»¿ƒƒ¿»
Le¯t ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓa L¯ÙÏ B‡ ,‰ÂˆÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈
˙Bˆn‰ Ô˙B‡L ,¯Ó‡L B‡ ;‰LnÓ eÚÓL ‡lL∆…»«¿ƒ∆∆»«∆»«ƒ¿
,˙B¯B„ È¯B„Ïe ÌÏBÚÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ô‰· eeËˆpL∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈»¿»¿≈

eÈ‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ˙BˆÓ ‡l‡5È¯‰L ,¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒ¿¿ƒ¿«»¬≈∆¿ƒ∆∆∆¬≈
˜Áa B˙˙ÈÓe ;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡·6ÏÚ , »¿«¿ƒ¿»∆∆ƒ»¿∆∆«

Ce¯a ,‡e‰L .e‰eˆ ‡Ï ¯L‡ '‰ ÌLa ¯a„Ï „ÈÊ‰L∆≈ƒ¿«≈¿≈¬∆…ƒ»∆»
„Ú eÈ·Ïe eÏ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ,‰LÓÏ ‰eˆ ,BÓL¿ƒ»¿∆∆«ƒ¿»«…»¿»≈«

.·fÎÈÂ Ï‡ LÈ‡ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ»¿…ƒ≈ƒ«≈

הלכות 2) להלן (השווה עולם לדורות מצוה היא שהתורה
ה"ח). פ"ג, אנו 3)תשובה ואין מסיני, תורה ניתנה כבר

וכן  נט:). (ב"מ מתנבא בנביא וכלֿשכן בבתֿקול, משגיחים
משה. של אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים ג' חז"ל: אמרו
בשמים  לא להם: אמר (בשמים)! שאל ליהושע: לו אמרו

טז.). (תמורה ב.4)היא  ב, ועם 5)מגילה שעתן, לפי 
הן. גם חלפו הזמנים ההוא 6)חילוף הנביא ומת דכתיב:

בחנק  – סתם בתורה האמורה מיתה וכל כ), יח, (דברים
פט:). (סנהדרין

.áÌ‰Ï ÌÈ˜‡ ‡È·" :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆¡««»»ƒ»ƒ»∆
‡· ‡e‰ ˙c ˙BNÚÏ ‡Ï - ?"EBÓk Ì‰ÈÁ‡ ·¯wÓ7, ƒ∆∆¬≈∆»…«¬»»

‡lL ÌÚ‰ ¯È‰Ê‰Ïe ‰¯Bz‰ È¯·c ÏÚ ˙BeˆÏ ‡l‡∆»¿««ƒ¿≈«»¿«¿ƒ»»∆…
Ì‰aL ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡L BÓk ,‰ÈÏÚ e¯·ÚÈ8e¯ÎÊ" : ««¿»∆»¿∆»«»«¬∆»∆ƒ¿

,˙eL¯‰ È¯·„a eeˆ Ì‡ ÔÎÂ ;"Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»¿
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dxezdקב iceqi zekld - rcnd xtq - elqk c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÓÁÏÓ eNÚ ;eÎÏz Ï‡ B‡ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ eÎÏ :ÔB‚k¿¿¿»¿ƒ«≈¿¬ƒ¿»»
ÌBi‰9eNÚz Ï‡ B‡10‰e·z Ï‡ B‡ BÊ ‰ÓBÁ ea ;11 «««¬¿»«ƒ¿»

‰˙ÈÓ ·iÁ - ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -ƒ¿»ƒ¿…«¿»≈«¿»»«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa12ÚÓLÈ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿»»»ƒ¬∆…ƒ¿«

L¯„‡ ÈÎ‡ ,ÈÓLa ¯a„È ¯L‡ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡∆ƒ¿≈«»ƒ¬∆¿«≈ƒ¿ƒ»…ƒ∆¿
."BnÚÓ≈ƒ

השווה 7) מכוונים. הדברים והאסלאם, הנצרות מייסדי כלפי
תימן". השני,8)"אגרת הבית בתחילת מלאכי הנביא

הנביאים. אחרון טו.9)שהיה מלכיםֿב 10)שמואלֿא,
כב. בהקדמתו 11)ו, רבינו דברי השווה יא. כב, ישעיה

המשנה. נכרתת 12)לפירוש נפשו ואין זמנו, קודם שימות
תיכרת  נפשו שגם "כרת" לעונש בניגוד הבא, העולם מחיי
בידי  מיתה רש"י: ולפי מ"ו). פ"ט, סנהדרין (ברטנורא,
על  נוסף – וכרת ערירי: הולך ואינו נקצרים ימיו – שמים

כה.). (שבת ערירי גם הולך הוא ימיו קיצור

.âBÓˆÚ È¯·c ÏÚ ¯·ÚL ‡È· ÔÎÂ13L·Bk‰Â , ¿≈»ƒ∆»««ƒ¿≈«¿¿«≈
B˙‡e·14ÔzLÏL·e ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -15 ¿»«»ƒ»ƒ≈»»ƒƒ¿»¿»

"BnÚÓ L¯„‡ ÈÎ‡" :¯Ó‡16eÏ ¯Ó‡È Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡«»…ƒ∆¿≈ƒ¿≈ƒ…«»
ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ,‡È· ‡e‰L eÏ Ú„BpL ,‡È·p‰«»ƒ∆«»∆»ƒ«¬…«««ƒ»
ÔÈa ,‰a¯‰ ˙BˆÓ ÏÚ B‡ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓƒ¿»¬«»«ƒ¿«¿≈≈

‰ÚL ÈÙÏ ,˙B¯eÓÁ ÔÈa ˙Bl˜17BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -18. «≈¬¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿…«
Ïka :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÎÁÓ e„ÓÏ ÔÎÂ¿≈»«¿≈¬»ƒƒƒƒƒ«¿»«…
e‰iÏ‡k !‰¯B˙ È¯·c ÏÚ ¯·Ú :‡È·p‰ EÏ ¯Ó‡È Ì‡ƒ…«¿«»ƒ¬…«ƒ¿≈»¿≈ƒ»

ÏÓ¯k‰ ¯‰a19ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,BÏ ÚÓL -20. ¿«««¿∆¿«≈¬«»ƒ
¯‰a e‰iÏ‡ ÔB‚k ,‰ÚL ÈÙÏ ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»»¿≈ƒ»¿«
˙¯Á· ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ıeÁa ‰ÏBÚ ·È¯˜‰L ,ÏÓ¯k‰««¿∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ»«ƒƒ¿∆∆

CÎÏ21‡e‰L ÈtÓe .˙¯k ·iÁ ıeÁa ·È¯˜n‰Â , ¿»¿««¿ƒ««»»≈ƒ¿≈∆
‡È·22Ï ‰ÂˆÓ ,ÂÈÏ‡" :¯Ó‡ ‰Êa Ì‚Â ,BÏ ÚÓL »ƒƒ¿»ƒ¿…«¿«»∆∆¡«≈»

C‡È‰ :BÏ e¯Ó‡Â e‰iÏ‡ ˙‡ eÏ‡L el‡Â ."ÔeÚÓLzƒ¿»¿ƒ»¬∆≈ƒ»¿»¿≈«
ÏÎa EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt" :‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ¯˜Ú«¬…«∆»«»∆«¬∆……∆¿»
ıeÁa ·È¯˜n‰ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰È‰ ?"ÌB˜Ó»»»≈…∆¡«∆»««¿ƒ«
·È¯˜‡ È‡ Ï·‡ ;‰LÓ ‰evL BÓk ,˙¯k ·iÁ ,ÌÏBÚÏ¿»«»»≈¿∆ƒ»∆¬»¬ƒ«¿ƒ

'‰ ¯·„a ıeÁa ÌBi‰23.ÏÚa‰ È‡È· LÈÁÎ‰Ï È„k , ««ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ¿ƒ≈«»«
ÈÙÏ ¯·ÚÏ ÌÈ‡È·p‰ Ïk eeˆ Ì‡ ,˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ¿««∆∆«…ƒƒ»«¿ƒƒ«¬…¿ƒ
¯˜Ú ¯·c‰L ,e¯Ó‡ Ì‡Â .Ì‰Ï ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - ‰ÚL»»ƒ¿»ƒ¿…«»∆¿ƒ»¿∆«»»∆¡»

˜Áa B˙˙ÈÓ - ÌÏBÚÏ24eÏ" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L ; ¿»ƒ»¿∆∆∆«»»¿»»
."ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»

למרות 13) בביתֿאל לחם שאכל הנביא, עידו כגון:
ה' פי את מרית כי יען בו: שנאמר לאכול, שלא שנצטוה
כא). יג, (מלכיםֿא ה' צוך אשר המצוה את שמרת ולא

אמיתי.14) בן יונה דברי 15)כגון: על העובר – א
הכובש  – ג עצמו. דברי על העובר הנביא – ב הנביא.

ושלשתם,16)נבואתו. שמים. בידי מיתה שמשמעו:
פט.). (סנהדרין נלמדים זה ולא 17)ממקרא שעה הוראת

ב.18)לתמיד. צ, יח.19)יבמות פרק מלכיםֿא,
לו 20) שומעים אין קלה ולשעה שעה בהוראת שאף

חמה  לך מעמיד אם "אפילו שם: ואמרו צ.), (סנהדרין
לאותותיו, לחשוש ואין לו": תשמע אל – הרקיע באמצע

יג, (דברם אתכם אלהיכם ד' מנסה כי הכתוב: שאמר הוא
לכך.21)ד). נועדה ירושלים שרק אלא 22)אףֿעלֿפי

לנביא. כבר שהוחזק עשיתי 23)מפני ובדברך ככתוב:
 ֿ (ויקרא שעשיתי מה עשיתי מלבי ולא לו) יח, (מלכיםֿא
שמלאי: ר' אמר הי"א) פ"א. מגילה (ירושלמי וכן כב). רבה
לו. אמר הקדושֿברוךֿהוא – עשיתי" "ובדברך

ב.24) ד, הוריות

.ãÈtÓ e„ÓlL ÌÈ¯·cÓ ¯·c ¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ
‰ÚeÓM‰25‰eˆ '‰L ,‰¯B˙ ÈÈcÓ ÔÈ„a ¯Ó‡L B‡ , «¿»∆»«¿ƒƒƒ≈»∆ƒ»

‰Ê È¯‰ - ÈBÏÙ È¯·„k ‰ÎÏ‰Â ‡e‰ Ck ÔÈc‰L BÏ∆«ƒ»«¬»»¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆
¯˜M‰ ‡È·26È¯‰L ;˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÁÈÂ ¿ƒ«∆∆¿≈»≈««ƒ∆»»∆¬≈

."‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Ó‡L ,‰¯Bz‰ LÈÁÎ‰Ï ‡·»¿«¿ƒ«»∆»¿»…«»«ƒƒ
.Ïka BÏ ÔÈÚÓBL ,‰ÚL ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ»»¿ƒ«…

שאינו 25) הכיפורים ביום ושתיה אכילה איסור כגון:
האמור  נפש שעינוי למדו השמועה מפי אלא בתורה, מפורש
צום. הוא כז), כג, (ויקרא נפשותיכם את ועניתם זה: ביום
את  וקצותה שאמר: כגון יאמר: למשנה, בהקדמתו ורבינו
שקונסים  קנס ולא ממש יד כריתת היא יב) כה, (דברים כפה
ויסמוך  כח.), (בבאֿקמא בקבלה שבא כמו המבייש, את
שהדברים  לו אמר שהקב"ה ויאמר, לנבואה ההוא הדבר

ויהרג. הוא שקר נביא – שבעיון 26)כפשוטם בדברים כי
כאליהו  נביאים ואלף מחכם. עדיף נביא אין וסברא,
שנאמר: כחכמים, הלכה – ואחד חכמים ואלף ואלישע,
 ֿ הקדושֿברוך הרשנו ולא ב). כג, (שמות להטות רבים אחרי
הסברות  אנשי החכמים מן אלא הנביאים מן ללמוד הוא
ההם, בימים יהיה אשר הנביא אל ובאת אמר: לא והדעות.
(רבינו  וגו'" השופט ואל הלויים הכהנים אל "ובאת אלא

למשנה). בהקדמתו

.äÏ·‡ ,˙BˆÓ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿¬»
;‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»
'‰L ,¯Ó‡Â ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»«∆
‰ÚL· B‡ ,„·Ïa ÌBi‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚzL e‰eƒ̂»∆«¬…¬«»ƒ«ƒ¿«¿»»
‰eˆ ‰Ê ÏÚÂ ;'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa BÊƒ¿«¬≈∆ƒ∆»»«¿«∆ƒ»
Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï ...˙ÙBn‰Â ˙B‡‰ ‡·e" :¯Ó‡Â ·e˙k‰«»¿»«»»¿«≈…ƒ¿«∆
'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ Èk ...‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·cƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ∆»»«

"ÌÎÈ‰Ï‡27;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡· È¯‰L , ¡…≈∆∆¬≈»¿«¿ƒ¿»∆∆
‰Ó ÏÎÂ ,¯˜L ‡È· ‡e‰L È‡cÂa Ú„ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈«¿««∆¿ƒ∆∆¿»«

.˜ÁÈÂ ,‰NÚ ÛeMÎÂ ËÏa ‰NÚM∆»»¿»¿ƒ»»¿≈»≈

עשאם.27) שבלט אפשר שעשה, לאותותיו לב לשים ולא
הרואה  העין מן נאמן יותר עדותו, את המכזיב השכל ועוד:
לעבוד  שאין השכל לבעלי נתבאר כבר והרי – אותותיו

(שם). הנמצאים כל ממציא ה' זולתי

ה'תשע"ו  כסלו י"ד חמישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו.1) שיאמינו כדי הנביא יעשה אות איזה

.àBÈ‡ ,BÁÏL '‰L ¯Ó‡ÈÂ eÏŒ„ÓÚiL ‡È· Ïk»»ƒ∆«¬…»¿…«∆¿»≈
B‡ ea¯ ‰LÓ ˙B˙B‡Ó „Á‡k ˙B‡ ˙BNÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬¿∆»≈∆«≈
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ÏL B‚‰Ó ÈepL Ì‰a LiL ,ÚLÈÏ‡Â e‰iÏ‡ ˙B˙B‡k¿≈ƒ»∆¡ƒ»∆≈»∆ƒƒ¿»∆
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL - BlL ˙B‡‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚ»∆»»∆∆…«¿»ƒ»¬ƒƒ
¯Ó‡˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ ,ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»»¿≈»¿¿»»∆∆¡«¿ƒ…«
‡B·iLk ,CÎÈÙÏ ."'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ Ú„ ‰ÎÈ‡ ,E··Ïaƒ¿»∆≈»≈«∆«»»¿¿ƒ»¿∆»

‰‡e·Ï Èe‡¯‰ Ì„‡2‡B·È ‡ÏÂ ,ÌM‰ ˙eÎ‡ÏÓa »»»»ƒ¿»¿«¿¬«≈¿…»
˙BˆÓa '‰ ˙‡ „·ÚÏ ‡l‡ ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«∆»«¬…∆¿ƒ¿
‰ÈÁ‰ B‡ Ìi‰ eÏ Ú¯˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰«»≈¿ƒ¿«»«»«¬≈
‡l‡ !Ea ÔÈÓ‡ CkŒ¯Á‡Â ,el‡· ‡ˆBiÎÂ ˙Ó≈¿«≈¿≈¿««»«¬ƒ¿∆»
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡ ,‰z‡ ‡È· Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»ƒ«»¡…¿»ƒ»¬ƒƒ
e‡B·È‰ ˙B‡¯Ï ÌÈkÁÓ e‡Â ,¯ÓB‡ ‡e‰Â !˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈¿»¿«ƒƒ¿¬»
Úe„Èa - ÔË˜ ¯·c ÏÙ elÙ‡Â .e‡B·È ‡Ï Ì‡ ÂÈ¯·„¿»»ƒ…»«¬ƒ»«»»»»¿»«

¯˜L ‡È· ‡e‰L3‰È‰È - Ìlk ÂÈ¯·„ e‡a Ì‡Â ; ∆¿ƒ∆∆¿ƒ»¿»»À»ƒ¿∆
.ÔÓ‡ eÈÈÚ·¿≈≈∆¡»

שפע 2) לקבל וראוי המעלות בכל מוכתר סגולה איש
א). הלכה ז, (פרק למעלה כמפורש אמר 3)נבואה, ירמיה

כח, (ירמיה מת אתה השנה לכן... השקר: נביא חנניה אל
בחודש  ההיא בשנה הנביא חנניה וימת אחריו: וכתוב טז).
אין  השביעי", "בחודש אם כיצד? הא יז). (שם, השביעי
השביעי", "החודש אין ההיא", "בשנה ואם ההיא", "בשנה
מלמד  אלא החדשה? אחרת לשנה כבר נמנה תשרי שהרי
ביתו  בני ואת בניו את וציווה ראשֿהשנה בערב שמת
בשביל  ראשֿהשנה, אחרי ושיוציאוהו הדבר את להסתיר
יא, סנהדרין (ירושלמי, שקר ירמיה של נבואתו לעשות
הנביא  מדברי אחד פרט נפל שאם למדת, הא ה). הלכה

שקר". "נביא נקרא:

.á‰a¯‰ ÌÈÓÚt B˙B‡ ÔÈ˜„B·e4ÂÈ¯·„ e‡ˆÓ Ì‡ - ¿ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿¿¿»»
¯Ó‡pL BÓk ;˙Ó‡ ‡È· ‰Ê È¯‰ ,Ôlk ÌÈÓ‡∆¡»ƒÀ»¬≈∆¿ƒ¡∆¿∆∆¡«
Èk ,Ú·L ¯‡a „ÚÂ ÔcÓ Ï‡¯NÈ Ïk Ú„iÂ" :Ï‡eÓLaƒ¿≈«≈«»ƒ¿»≈ƒ»¿«¿≈»«ƒ

."'‰Ï ‡È·Ï Ï‡eÓL ÔÓ‡∆¡»¿≈¿»ƒ«

"טורי 4) בעל ולדעת פעמים; כמה פירש ולא רבינו סתם
שליחותו  בתחילת רבינו משה שכן פעמים, שלוש אבן";
לעשותם  אותות שלושה הקדושֿברוךֿהוא לו נתן למצרים
לנביא  בעיניהם מוחזק שיהא ישראל בני ולפני פרעה לפני

אלוקים. ואיש אמת

.â„È˙ÚM ‰Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ‡Ï‰Â«¬…«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ
‡l‡ ?ÌÈ·e ‡È·p‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe ,˙BÈ‰Ïƒ¿«∆¿≈≈≈«»ƒ≈»∆»
Ì‰È¯·c ˙ˆ˜Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰L∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÈÓi˜˙Ó ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈÓi˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡«
,ÌÈ·ÎBka ÌÈÊÁ‰ ÌÈÓL È¯·‰ CÚÈLBÈÂ ‡ e„ÓÚÈ"««¿»¿ƒÀ…¿≈»«ƒ«…ƒ«»ƒ
'¯L‡Ó' - "CÈÏÚ e‡·È ¯L‡Ó ÌÈL„ÁÏ ÌÈÚÈ„BÓ5 ƒƒ∆√»ƒ≈¬∆»…»»ƒ≈¬∆
,ÌeÏk Ì‰È¯·cÓ Ìi˜˙È ‡lL ¯LÙ‡Â ;¯L‡ Ïk ‡ÏÂ¿…»¬∆¿∆¿»∆…ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿

ËÈ ‡l‡Ïk· eÚ6ÌÈca ˙B˙‡ ¯ÙÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk , ∆»ƒ¿«…»ƒ¿»∆∆¡«≈≈…«ƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c Ïk ,‡È·p‰ Ï·‡ ;"ÏÏB‰È ÌÈÓÒ˜Â¿…¿ƒ¿≈¬»«»ƒ»¿»»«»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ;"‰ˆ¯‡ '‰ ¯·cÓ ÏtÈ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ…ƒ¿««¿»¿≈
¯L‡Â ÌBÏÁ ¯tÒÈ ÌBÏÁ Bz‡ ¯L‡ ‡È·p‰" :¯ÓB‡≈«»ƒ¬∆ƒ¬¿«≈¬«¬∆
Ì‡ ¯a‰ ˙‡ Ô·zl ‰Ó ,˙Ó‡ È¯·c ¯a„È Bz‡ È¯·c¿»ƒƒ¿«≈¿»ƒ¡∆««∆∆∆«»¿À

Ô·˙k ˙BÓBÏÁ‰Â ÌÈÓÒBw‰ È¯·cL ,¯ÓBÏk ;"'‰¿«∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¬¿∆∆
Ô·z Ba ÔÈ‡L ¯ak ,'‰ ¯·„e ;¯a ËÚÓ Ba ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿«»¿««»∆≈∆∆
Ô˙B‡L ,¯Ó‡Â ÁÈË·‰ ·e˙k‰ ‰f‰ ¯·c·e .ÏÏk¿»«»»«∆«»ƒ¿ƒ«¿»«∆»
˙Bn‡Ï ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ»À
Ìz‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡ È¯·c ÌÎÏ ÚÈ„BÈ ‡È·p‰ ,ÔÈ·fÎÓe¿«¿ƒ«»ƒƒ«»∆ƒ¿≈¡∆¿≈«∆

B· ‡ˆBiÎÂ ÌÒB˜Â ÔBÚÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ7‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈∆∆¡«…
ÌÈBb‰ Èk ,'B‚Â L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈¿ƒ«ƒ
."'B‚Â EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ ‡È·" :¯Ó‡Â ,"'B‚Â ‰l‡‰»≈∆¿¿»«»ƒƒƒ¿¿≈«∆¿
eÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,eÏ „ÓBÚ ‡È·p‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈«»ƒ≈»∆»¿ƒ≈
,·Ú¯Â Ú·NÓ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·„¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿»»ƒ«¿»»
„ÈÁÈ ÈÎ¯ˆ elÙ‡Â ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏLÂ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿»¿«≈»∆«¬ƒ»¿≈»ƒ
‡È·pÏ CÏ‰Â ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ,Ïe‡Lk ,BÏ ÚÈ„BÓƒ«¿»∆»¿»¬≈»¿»««»ƒ

dÓB˜Ó BÚÈ„B‰Ï8‡e‰ ÌÈ¯·c‰ el‡· ‡ˆBiÎÂ . ¿ƒ¿»¿«≈¿≈«¿»ƒ
ÛÈÒBÈ B‡ ˙¯Á‡ ˙„ ‰NÚiL ‡Ï ,‡È·p‰ ¯Ó‡iL∆…««»ƒ…∆«¬∆»«∆∆ƒ

.Ú¯‚È B‡ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»

כי 5) מגיד, התיבה שבראש מֿהחלקי פה) (בראשיתֿרבה,
כולם. ולא מתקיים מדבריהם חלק כאותם 6)רק

יודעים  ואינם שצופים והמהגים, המצפצפים האיצטגנינים
יב:). (סוטה צופים להם 7)מה תאמר: "שמא כמאמרם:

כן  לא ואתה לומר: תלמוד - לי אין ולי לשאול, במה יש
שופטים). (ספרי, לך" אקים מקרבך... נביא ה'... נתן

ט).8) פרק (שמואלֿא,

.ã:¯Ó‡iL ÔB‚k ,¯ÓB‡ ‡È·p‰L ˙eÚ¯t‰ È¯·cƒ¿≈«À¿»∆«»ƒ≈¿∆…«
,‰ÓÁÏÓ B‡ ·Ú¯ ˙ÈBÏÙ ‰L B‡ ,˙eÓÈ ÈBÏt¿ƒ»»»¿ƒ»»ƒ¿»»
‰Êa ÔÈ‡ ,ÂÈ¯·„ e„ÓÚ ‡Ï Ì‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ…»¿¿»»≈»∆
!‡· ‡ÏÂ ¯a„ ‰p‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙‡e·Ï ‰LÁÎ‰«¿»»ƒ¿»¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆¿…»
ÏÚ ÌÁÂ „ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»∆∆««ƒ¿«∆∆¿ƒ»«
ÈL‡k Ì‰Ï ÁÏÒÂ ‰·eL˙ eNÚL ¯LÙ‡Â ;‰Ú¯‰»»»¿∆¿»∆»¿»¿ƒ¿«»∆¿«¿≈

‰ÂÈ9‰i˜ÊÁk Ì‰Ï ‰ÏzL B‡ ,10ÁÈË·‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»»»∆¿ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ«
‰·Bh‰ ‰‡· ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ‰È‰iL ¯Ó‡Â ‰·BË ÏÚ«»¿»«∆ƒ¿∆»»»¿…»»«»
‰·BË ¯·c ÏkL ;¯˜L ‡È· ‡e‰L Úe„Èa - ¯Ó‡L∆»«¿»«∆¿ƒ∆∆∆»¿«»

¯ÊBÁ BÈ‡ ,È‡z ÏÚ elÙ‡ ,Ï‡‰ ¯Ê‚iL11‡ÏÂ ; ∆ƒ¿…»≈¬ƒ«¿«≈≈¿…
eÈˆÓ12,ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ‡l‡ ,‰·BË ¯·„a ¯ÊÁL »ƒ∆»«ƒ¿«»∆»¿À¿»ƒ

¯ÊÁÂ ,ÌÈÚL¯‰ ÌÚ e˙eÓÈ ‡lL ÌÈ˜ÈcvÏ ÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ«««ƒƒ∆…»ƒ»¿»ƒ¿»«
ÂÈ¯·„a13˙aL ˙ÎqÓa L¯ÙÓ ‰ÊÂ ;14,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»»¿∆¿…»¿«∆∆«»»»«¿»

e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‡È·p‰ ÔÁaÈ „·Ïa ‰·Bh‰ È¯·„aL∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿«ƒ»≈«»ƒ∆ƒ¿¿»
‰ÈÓ¯È ‰È‰Lk ,¯efÚ Ô· ‰ÈÁÏ B˙·eL˙a ¯Ó‡»«ƒ¿»«¬«¿»∆«¿∆»»ƒ¿¿»
Ì‡ :‰ÈÁÏ BÏ ¯Ó‡ ,‰·BËÏ ‰ÈÁÂ ‰Ú¯Ï ‡a˙Óƒ¿«≈¿»»«¬«¿»¿»»««¬«¿»ƒ

¯˜L ‡È· È‡L ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ ,È¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï15; …««¿¿»«≈»∆¿»»∆¬ƒ¿ƒ∆∆
!¯˜L ‡È· ‰z‡L Ú„eÈ ,EÈ¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…««¿¿»∆ƒ»«»«»¿ƒ∆∆
‡È·p‰ ,'B‚Â ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ ‡ ÚÓL C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«»∆«»»«∆¿«»ƒ
Ú„eÈ ‡È·p‰ ¯·c ‡·a ,ÌBÏL (¯a„È) [‡·pÈ] ¯L‡¬∆ƒ»≈¿«≈»¿…¿««»ƒƒ»«

."˙Ó‡a '‰ BÁÏL ¯L‡ ‡È·p‰«»ƒ¬∆¿»∆¡∆

ג).9) פרק חמשֿעשרה 10)(יונה, והוספה ארכה שקיבל
אתה  מת כי לביתך, צוו הנביא: לו שאמר זה אחרי שנה,

לח). (ישעיה, תחיה לשאול 11)ולא ואין ז.). (ברכות
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אחרי  לו", וייצר "ויירא אצלו: שכתוב אבינו מיעקב
(בראשית  תלך אשר בכל ושמרתיך לו: ואמר ה' שהבטיחו
הנביא  ובין הקדושֿברוךֿהוא שבין דברים כי - טו) כח,

חז"ל:בתו  כדברי לרעה, גם יינחם שה' ייתכן פרטי, איש ר
אבל  ד.); (ברכות החטא יגרום שמא יעקב נתיירא

בניֿאדם כשהקדושֿברוךֿהוא את להבטיח לנביא אמר
רבינו  (הקדמת לרעה שוב יינחם לא אז טובה , בבשורה

המשנה). במסכת 12)לספר מפורש "וזה עד זו פיסקה
ובנוסח  וברלין, אברבנאל בכתביֿיד היא חסרה שבת",
על  משיג איזה השגת שהיא כנראה איננה. כן גם אוקספורד
שבת" במסכת מפורש "וזה האחרונה והפיסקה הרמב"ם;
המקורות  את לציין רבינו של דרכו אין שהרי תוכיח,
השגת  כאן יש מרגליות ראובן ר' הגאון הרב ולדעת לדבריו.
ראשי  ראשון". בחורבן "אלא מן מתחילה והיא הראב"ד,
השגותיו  כל מתחילות שבהם אברהם) (אמר א"א התיבות:
המלה  נתהוותה ומהן נסתלפו הרמב"ם, על הראב"ד של

דבריו. ונהירים קטרגה 13)"אלא". הדין שמידת מפני
ברשעים. מיחו שלא על כי 15)(נה.).14)עליהם

חז"ל: אמרו וכן לעשות. שדיבר הרעה על ה' יינחם לפעמים
ליתן  יכול ואיני לרעה מתנבא אני לחנניה, ירמיה לו "אמר
רעה  להביא אומר שהקדושֿברוךֿהוא לדברי, סימן
סימן  ליתן שצריך הוא אתה לטובה, מתנבא ואתה ומתנחם;
ובמדרש  ה). הלכה יא, סנהדרין (ירושלמי, לדבריך"

באריכות. הדברים מפרשים יג), אות (וירא, תנחומא

.äÈ¯‰ - ‡È· ‡e‰L ¯Á‡ ‡È· BÏ „ÈÚ‰L ‡È·»ƒ∆≈ƒ»ƒ«≈∆»ƒ¬≈
;‰¯È˜Á CÈ¯ˆ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡È· ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«»ƒ¿≈∆«≈ƒ»ƒ¬ƒ»
Ïk B· eÈÓ‡‰Â ,ÚLB‰ÈÏ „ÈÚ‰ ea¯ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈∆«≈≈ƒƒÀ«¿∆¡ƒ»
‡È· .˙B¯BcÏ ÔÎÂ ;˙B‡ ‰NÚiL Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈…∆∆«¬∆¿≈«»ƒ
,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÂÈ¯·„· eÈÓ‡‰Â ,B˙‡e· ‰Ú„BpL∆¿»¿»¿∆¡ƒƒ¿»»««««««

‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‰È‰Â ,‡È· BÏ „ÈÚ‰L B‡16- ∆≈ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿≈«¿»
dÈ‡ ‡nL B˙‡e·a ¯‰¯‰Ïe ÂÈ¯Á‡ ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬»¿«¿≈ƒ¿»∆»≈»

ÈcÓ ¯˙BÈ B˙BqÏ ¯eÒ‡Â ,˙Ó‡17ÌÈÎÏB‰ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¡∆¿»¿«≈ƒ«¿…ƒ¿∆¿ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈqÓe¿«ƒ¿»∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆

'‰ LÈ‰" :e¯Ó‡L ,"‰qna Ì˙Èq ¯L‡kea¯˜a «¬∆ƒƒ∆««»∆»¿¬≈¿ƒ¿≈
eÈÓ‡È ,‡È· ‰fL Ú„BpL ¯Á‡Ó ‡l‡ ;"ÔÈ‡ Ì‡ƒ»ƒ∆»≈««∆«∆∆»ƒ«¬ƒ
e·LÁÈ ‡ÏÂ e¯‰¯‰È ‡ÏÂ ,Ìa¯˜a '‰ Èk eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿…¿«¿¬¿…«¿¿
‰È‰ ‡È· Èk eÚ„ÈÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÂÈ¯Á‡«¬»»ƒ¿»∆∆¡«¿»¿ƒ»ƒ»»

."ÌÎB˙·¿»

אמת.16) לנביאי שהוחזקו הנביאים של כי 17)כמנהגם
מנסה  כאילו אותו שמנסה מי אז ה', כנביא שנתאמת אחרי
הספק  דרך על ה' את לעבוד ייתכן ולא ה', את הוא
התורה, על (הרמב"ן ומופתים אותות ובבקשת והפקפוק

טז). ו, דברים

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

,‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ‰¯NÚŒ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
˙Bnc‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ«
.ÌÈÚ¯ ˙‡ ·‰‡Ï (‚ .ÂÈÚ„BÈa ˜ac‰Ï (· .ÂÈÎ¯„aƒ¿»»¿ƒ«≈¿¿»∆¡…≈≈ƒ
(Â .ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰ .ÌÈ¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï („∆¡…∆«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ

˙BpÚÏ ‡lL (Á .ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (Ê .ÁÈÎB‰Ï¿ƒ«∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«
(‡È .Ì˜Ï ‡lL (È .ÏÈÎ¯ CÏ‰Ï ‡lL (Ë .ÌÈÏÏÓ‡À¿»ƒ∆…«¬…»ƒ∆…ƒ¿…

.¯ËÏ ‡lL∆…ƒ¿…
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙BˆÓ‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היא 1) ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם שיש

להשיגה. כיצד הטובה;

.à˙BÚc2BÊÂ ,Ì„‡ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ LÈ ‰a¯‰ ≈«¿≈≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈»»¿
BfÓ ‰pLÓ3‡e‰L ,Ì„‡ LÈ .¯˙BÈa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯e , ¿À»ƒ¿»ƒ∆»¿≈≈»»∆

˙·MÈÓ BzÚcL ,Ì„‡ LÈÂ ;„ÈÓz ÒÚBk ,‰ÓÁ ÏÚa««≈»≈»ƒ¿≈»»∆«¿¿À∆∆
ËÚÓ ÒÚk ÒÚÎÈ ,ÒÚÎÈ Ì‡Â ;ÏÏk ÒÚBÎ BÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿«««¿«
LÈÂ ,¯˙BÈa ·ÏŒd·‚ ‡e‰L ,Ì„‡ LÈÂ .ÌÈL ‰nÎa¿«»»ƒ¿≈»»∆¿«≈¿≈¿≈
‡Ï ,‰Â‡z ÏÚa ‡e‰L LÈÂ .¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‡e‰L∆¿««¿≈¿≈∆«««¬»…
·Ï ÏÚa ‡e‰L LÈÂ ;‰Â‡˙a CÏ‰Ó BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿≈¬…¿«¬»¿≈∆««≈
ÌÈhÚÓ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ ‰e‡˙È ‡ÏÂ ,„‡Ó ¯B‰Ë»¿…¿…ƒ¿«∆¬ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ

‰·Á¯ LÙ ÏÚa LÈÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L4‡lL , ∆«»ƒ»∆¿≈««∆∆¿»»∆…
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ ÏkÓ BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿ƒ»»»»»ƒ¿»∆∆¡«

‡"BLÙ ¯v˜Ó LÈÂ ;"ÛÒk ÚaNÈ ‡Ï ÛÒk ·‰5, …≈∆∆…ƒ¿«∆∆¿≈¿«≈«¿
Ûc¯È ‡ÏÂ ,BÏ ˜ÈtÒÈ ‡lL ËÚÓ ¯·c elÙ‡ BicL∆«¬ƒ»»¿«∆…«¿ƒ¿…ƒ¿…
,·Ú¯a BÓˆÚ ÛbÒÓ ‡e‰L LÈÂ .Bk¯ˆ Ïk ‚ÈN‰Ï¿«ƒ»»¿¿≈∆¿«≈«¿¿»»

B„È ÏÚ ı·B˜Â6‡l‡ ,BlMÓ ‰Ëe¯t ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿≈«»¿≈≈¿»ƒ∆∆»
B„Èa BBÓÓ Ïk „a‡Ó ‡e‰L LÈÂ ;ÏB„b ¯Úˆa¿««»¿≈∆¿«≈»»¿»
ÔB‚k ,˙BÚc‰ Ïk ¯‡L el‡ ÌÈÎ¯c ÏÚÂ .BzÚ„Ï¿«¿¿«¿»ƒ≈¿»»«≈¿

ÏÏB‰Ó7ÔB‡Â8ÈÏÈÎÂ ,9ÚBLÂ10,ÔÓÁ¯Â È¯ÊÎ‡Â , ¿≈¿≈¿ƒ«»«¿«¿»ƒ¿«¬»
··ÏŒC¯Â11·ÏŒıÈn‡Â12.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , ¿«≈»¿«ƒ≈¿«≈»∆

ארבע 2) המשנה: כלשון מוסריות, נפש תכונות מידות,
יא). ה, פרק (אבות וכו' לכעוס נוח – בדעות מידות

אין 3) כך לזה, זה שוים פרצופיהם שאין כשם חז"ל: כדברי
ברכות  במסכת גם זה וכעין י). פנחס (תנחומא, שוה דעתם

א. הרחיבה 4)נח, לכן מלשון: הכל. לבלוע השואפת
יד). ה, (ישעיה נפשה מצמצם 5)שאול נפשו, את מחסר

טז). טז, (שופטים נפשו ותקצר מלשון: לאפס. עד צרכיו
לפרוטה.6) פרוטה שיצרף ובלבד נפשו, ומרעיב מפיו חושך
והוללות,7) תענוגים ורודף תמיד ומהתלות שחוק אוהב

ב). ב, (קהלת מהולל – אמרתי לשחוק בעל 8)מלשון:
תמיד. ומתאונן רוח עצוב שחורה: עין,9)מרה רע קמצן

עינו  דלעיל, ברעב" עצמו וה"מסגף באחרים: צרה שעינו
(לחםֿמשנה). לנפשו אף ומקמץ בעצמו, בו גם צרה

שוע 10) יאמר לא ולכילי שנאמר: כמו "כילי", של ההיפך
יותר  לפזר המרבה בממונו ותרן ופירושו: ה), לב, (ישעיה
ש"המאבד  בעוד שבצדקה, לדברים גם ולו ידו, מיסת מכפי
בם  שאין לדברים ממונו המבזבז הוא דלעיל ממונו" כל

(לחםֿמשנה). מוגֿלב.11)מועיל המחרף 12)פחדן,
לסכנות. עצמו ומוסר נפשו

.á‰ˆwa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ‰Ú„Â ‰Úc Ïk ÔÈa LÈÂ¿≈≈»≈»¿≈»»¿»ƒ∆»«»∆
¯Á‡‰13˙BiBÈa ˙BÚc14ÏÎÂ .BfÓ ‰˜BÁ¯ BÊ , »«≈≈≈ƒ¿»ƒ¿»

Ó Ì„‡Ï Ô‰L ˙BÚc Ô‰Ó LÈ ,˙BÚc‰B˙i¯a ˙lÁz «≈≈≈∆≈∆≈»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
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Ì„‡ ÏL BÚ·hL ,˙BÚc Ô‰Ó LÈÂ ;BÙeb Ú·Ë ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈≈∆≈∆ƒ¿∆»»
ÔeÎÓ ‰Ê15¯‡MÓ ¯˙BÈ ‰¯‰Óa Ì˙B‡ Ïa˜Ï „È˙ÚÂ ∆¿À»¿»ƒ¿«≈»ƒ¿≈»≈ƒ¿»

‡l‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ÔÈ‡L ,Ô‰Ó LÈÂ .˙BÚc‰«≈¿≈≈∆∆≈»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»
ÌÈ¯Á‡Ó Ì˙B‡ „ÓÏ16ÈÙÏ BÓˆÚÓ Ô‰Ï ‰ÙpL B‡ , »«»≈¬≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ

‰Úc‰ BfL ,ÚÓML B‡ ;BaÏa ‰˙ÏÚL ‰·LÁÓ«¬»»∆»¿»¿ƒ∆»«∆«≈»
„Ú da BÓˆÚ ‚È‰‰Â ,CÏÈÏ Èe‡¯ d·e BÏ ‰·BË»»»≈≈¿ƒ¿ƒ«¿»«

.BaÏ· ‰Úa˜pL∆ƒ¿¿»¿ƒ

בהלכה 13) כאן רבינו שמנה האלה הקיצוניות הדעות כמו
הקצוות 14)הקודמת. שני בין הנמצאות ממוצעות,

זה  לצד נטייתן לפי מחברתה אחת רחוקות הן שגם האלה,
זה. לצד חכמינו:16)מותאם.15)או שאמרו  כמו

ז.). (סוטה עושים הרעים שכנים הרבה

.â‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÂˆ˜ ÈzL¿≈¿»»¿ƒ∆¿»≈»¿≈»
‡ÏÂ Ô‰a ˙ÎÏÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰·BË C¯c ÔÈ‡≈»∆∆»¿≈»»»»»∆∆»∆¿…
Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰ËB BÚ·Ë ‡ˆÓ Ì‡Â .BÓˆÚÏ Ô„nÏÏ¿«¿»¿«¿¿ƒ»»ƒ¿∆¿««≈∆
‚‰Â Ô‰Ó ˙Á‡ „ÓÏ ¯·kL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÔÎeÓ B‡»¿««≈∆∆¿»»«««≈∆¿»«
‡È‰Â ,ÌÈ·Bh‰ C¯„a CÏÈÂ ·ËeÓÏ BÓˆÚ ¯ÈÊÁÈ - da»«¬ƒ«¿¿»¿≈≈¿∆∆«ƒ¿ƒ

.‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»

.ã‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ· ‰cÓ ‡È‰ ‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»ƒƒ»≈ƒ∆¿»≈»¿≈»
‡È‰L ‰Úc‰ ‡È‰Â ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙BÚc‰ ÏkÓƒ»«≈∆∆»»»¿ƒ«≈»∆ƒ

˙BÂˆw‰ ÈzLÓ ‰˜BÁ¯17,‰·B¯˜ dÈ‡Â ,‰ÂL ˜eÁ¯ ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ»∆¿≈»¿»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏ .BÊÏ ‡ÏÂ BÊÏ ‡Ï18, …¿¿…»¿ƒ»ƒ¬»ƒ»ƒƒ

ÌL Ì„‡ ‡‰iL19ÔeÎÓe Ì˙B‡ ¯ÚLÓe „ÈÓz ÂÈ˙BÚc ∆¿≈»»»≈»»ƒ¿«≈»¿«≈
BÙe‚a ÌÏL ‡‰iL È„k ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯ca Ì˙B‡20. »«∆∆»∆¿»ƒ¿≈∆¿≈»≈¿

˙ÓÎ ‡ÏÂ ,ÒÚÎÏ ÁB ‰ÓÁ ÏÚa ‡‰È ‡Ï ?„ˆÈk≈«…¿≈««≈»«ƒ¿…¿…¿≈
¯·c ÏÚ ‡l‡ ,ÒÚÎÈ ‡Ï .ÈBÈa ‡l‡ ,LÈb¯Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ∆»≈ƒ…ƒ¿«∆»«»»
B· ‡ˆBik ‰NÚÈ ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ÏB„b»∆»ƒ¿…»»¿≈∆…≈»∆«≈

‡ ‰e‡˙È ‡Ï ÔÎÂ .˙¯Á‡ ÌÚtÛeb‰L ÌÈ¯·„Ï ‡l «««∆∆¿≈…ƒ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ∆«
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ô˙ÏeÊa ˙BÈÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â Ô‰Ï CÈ¯»̂ƒ»∆¿ƒ∆¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»∆∆¡«
ÏÓÚ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ ."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ"«ƒ…≈¿««¿¿≈…ƒ¿∆»≈
,‰ÚLŒÈiÁÏ BÏ CÈ¯vL ¯·c ‚ÈN‰Ï ‡l‡ ,B˜ÒÚa¿ƒ¿∆»¿«ƒ»»∆»ƒ¿«≈»»
B„È ıt˜È ‡ÏÂ ."˜ÈcvÏ ËÚÓ ·BË" :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡«¿«««ƒ¿…ƒ¿…»
˙qÓ ÈÙk ‰˜„ˆ Ô˙B ‡l‡ ;BBÓÓ ¯fÙÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa¿≈¿…¿«≈»∆»≈¿»»¿ƒƒ«

Èe‡¯Î ‰ÂÏÓe ,B„È21ÏÏB‰Ó ‡‰È ‡ÏÂ .CÈ¯vL ÈÓÏ22 »«¿∆»»¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈¿≈
ÔB‡Â ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜ÁBNÂ23ÂÈÓÈ Ïk ÁÓN ‡l‡ , ¿≈¿…»≈¿≈∆»»≈«»»»

˙Áa24C¯„Â .ÂÈ˙BÚc ¯‡L ÔÎÂ .˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa , ¿««¿≈∆»ƒ»¿≈¿»≈»¿∆∆
ÌÈÓÎÁ‰ C¯c ‡È‰ BÊ25˙BÚc ÂÈ˙BÚcL Ì„‡ Ïk . ƒ∆∆«¬»ƒ»»»∆≈»≈

.ÌÎÁ ‡¯˜ ,˙BÚvÓÓ ,˙BiBÈa≈ƒ¿À»ƒ¿»»»

הזהב"17) "שביל וזהו בדיוק, בתווך נמצאת שהיא כלומר:
(ירושלמי, חכמינו וכדברי העתים. בכל החכמים ששיבחוהו
אחד  שבילים: לשני דומה הזו התורה ה"א): פ"ב, חגיגה
בזו  היטה באור, מת – בזה היטה שלג. של ואחד אור של
מידה  לכל באמצע. יהלך – יעשה? מה בשלג. מת –
הוא  – הראשון ואחרון. ראשון קצוות: שתי יש שבאדם
השלילי, הצד הוא – והאחרון התוספת: צד החיובי, הצד

הקצה  – היא הפזרנותֿהשועות למשל: החסרון. צד
נותן  כשהנותן הצדקה, נתינת במידת החיובי הצד הראשון,
האחרון, הקצה – היא והקמצנותֿהכילות יכלתו. מכפי יותר
שתי  רחמים. ללא ידו קופץ כשהנותן והחסרון, השלילי הצד
שתי  בין הממוצעת הדרך ורק יחד, גם הם רעים אלה קצוות
ידבק  ובה המשובחת היא – הנדיבות מידת הללו, הקצוות
פרקים  שמונה (השווה המידות. כל בשאר וכן האדם.
מן  שנסתעפה קצוה מן – קצוות ד). פרק ְַָלהרמב"ם,

ונקבה. זכר ומשמש ֿ 18)קצהֿקצו, ה חסר המתואר ְֶָָ
הגדולה. כנסת כמו: המשנה, לשון כדרך הידיעה,

ה:).19) (סוטה דרכו מחשב ושוקלן. דעותיו מעריך
איננה.20) "בגופו" המלה ובאוקספורד, אברבנאל בכתבֿיד
עה:).21) (ב"מ ועדים החיובי.22)בשטר לצד קיצוני
השלילי.23) לצד סוף 25)בינוני.24)קיצוני כאן

רסט). קושטא, דפוס (עלֿפי ד הלכה

.ä˜Á¯˙ÈÂ ,¯˙BÈa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L ÈÓeƒ∆¿«¿≈««¿¿≈¿ƒ¿«≈
‡¯˜ - ‰Ê „ˆÏ B‡ ‰Ê „ˆÏ ËÚÓ ˙ÈBÈ· ‰ÚcÓƒ≈»≈ƒ¿«¿«∆¿«∆ƒ¿»

„ÈÒÁ26‰ˆw‰ „Ú ·l‰ d·bÓ ˜Á¯˙iL ÈÓ ?„ˆÈk . »ƒ≈«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ…««≈««»∆
BÊÂ ,„ÈÒÁ ‡¯˜ ,¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‰È‰ÈÂ ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿∆¿««¿≈ƒ¿»»ƒ¿
„·Ïa ÚˆÓ‡‰ „Ú ˜Á¯˙ Ì‡Â .˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‡È‰ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«»∆¿«ƒ¿«
ÏÚÂ .‰ÓÎÁ ˙cÓ ‡È‰ BÊÂ ,ÌÎÁ ‡¯˜ - ÂÚ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»ƒ¿»»»¿ƒƒ«»¿»¿«
eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁÂ .˙BÚc‰ Ïk ¯‡L BÊ C¯c∆∆¿»»«≈«¬ƒƒ»ƒƒ»
ÈzL „‚k ˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÓ Ô‰lL ˙BÚc ÔÈhÓ«ƒ≈∆»∆ƒ∆∆»∆¿»ƒ¿∆∆¿≈

˙BÂˆw‰27‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈ : «¿»≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆
‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈÂ ,ÔB¯Á‡‰»«¬¿≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆

ÔBL‡¯‰28ÔÈc‰Œ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ e‰ÊÂ ,29e‡ ÔÈeˆÓe . »ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿Àƒ»
ÌÈÎ¯c‰ Ì‰Â ,ÌÈBÈa‰ el‡‰ ÌÈÎ¯ca ˙ÎÏÏ»∆∆«¿»ƒ»≈«≈ƒ¿≈«¿»ƒ

."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»»

ב.26) קכא, והרחקה.27)שבת סייג לא 28)לשם כי
החיובי  הראשון, הקצה – האחת אצל שוות: המידות כל
האחרון  טוב – האחרת ואצל האחרון. מן טוב יותר הוא
יותר  טוב – הנדיבות במידת למשל: הראשון. מן השלילי
האחרון, הקצה מן השועות הפזרנות. הראשון: הקצה
הקצה  יותר טוב – אהבתֿכבוד ובמידת והכילות: הקמצנות
הגאוותנות. הראשון, הקצה מן שפלותֿהרוח האחרון.
להתנהג  עצמם על ומחמירים המקפידים החסידים לפיכך
הזהב" "שביל את רוב עלֿפי עוזבים הדין, משורת לפנים
– האחרון לקצה ופעם הראשון לקצה פעם עצמם ומטים
ל:), (ב"מ התלמוד לנו מספר וכן ה"דעה". מהות לפי הכל
"פריקה  במצות עוסק היה יוסי ברבי ישמעאל שרבי
"זקן  משום מזה פטור היה הדין שמצד אףֿעלֿפי וטעינה",
הדין. משורת לפנים זאת עשה הוא אבל כבודו", לפי ואינה

רסט).29) קושטא, נוסח (לפי ה הלכה סוף כאן

.åBÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa e„nÏ Ck30,ÔepÁ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó : »ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ¿»«
‰z‡ Û‡ ,ÌeÁ¯ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÔepÁ ‰È‰ ‰z‡ Û‡««»¡≈««ƒ¿»«««»
‰È‰ ‰z‡ Û‡ ,LB„˜ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÌeÁ¯ ‰È‰¡≈««ƒ¿»»««»¡≈
Ô˙B‡ ÏÎa Ï‡Ï ÌÈ‡È·p‰ e‡¯˜ BÊ C¯c ÏÚÂ .LB„»̃¿«∆∆»¿«¿ƒƒ»≈¿»»

„ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡' :ÔÈÈepk‰,'¯LÈÂ ˜Ècˆ' ,' «ƒƒ∆∆««ƒ¿«∆∆«ƒ¿»»
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Ô‰L ÚÈ„B‰Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,'˜ÊÁÂ ¯Bab' ,'ÌÈÓz'»ƒƒ¿»»¿«≈»∆¿ƒ«∆≈
Ô‰a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ ,ÌÈ¯LÈÂ ÌÈ·BË ÌÈÎ¯c¿»ƒƒƒ»ƒ¿«»»»¿«¿ƒ«¿»∆

.BÁÎ ÈÙk ÂÈÏ‡ ˙Bnc‰Ïe¿ƒ«≈»¿ƒ…

ב).30) קלג, שבת עקב. ('ספרי' בדרכיו" "והלכת של
נד). ח"א, מו"נ גם (השווה

.æeÚ·˜iL „Ú el‡ ˙BÚ„a BÓˆÚ Ì„‡ ÏÈb¯È „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ»»«¿¿≈≈«∆ƒ»¿
LlLÈÂ ‰LÈÂ ‰NÚÈ ?B·31ÈtŒÏÚ ‰NBÚL ÌÈNÚna «¬∆¿ƒ¿∆ƒ«≈««¬ƒ∆∆«ƒ

eÈ‰iL „Ú ,„ÈÓz Ì‰a ¯ÊÁÈÂ ,˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÚc‰«≈»∆¿»ƒ¿«¬…»∆»ƒ«∆ƒ¿
,ÂÈÏÚ Á¯Ë Ì‰· ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈl˜ Ì‰ÈNÚÓ«¬≈∆«ƒ»»¿…ƒ¿∆»∆…«»»
‡¯˜ el‡‰ ˙BÓM‰L ÈÙÏe .BLÙa ˙BÚc‰ eÚ·wÈÂ¿ƒ»¿«≈¿«¿¿ƒ∆«≈»≈ƒ¿»
˙ÎÏÏ ÔÈ·iÁ e‡L ˙ÈBÈa‰ C¯c‰ Ì‰Â ,¯ˆBi‰ Ô‰·»∆«≈¿≈«∆∆«≈ƒ∆»«»ƒ»∆∆
Ì‰¯·‡ „nlL ‡È‰Â ."'‰ C¯c" BÊ C¯c ˙‡¯˜ - da»ƒ¿≈∆∆∆∆¿ƒ∆ƒ≈«¿»»
‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·Ï eÈ·‡»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆
,BÓˆÚÏ ‰Î¯·e ‰·BË ‡È·Ó ,BÊ C¯„a CÏB‰‰Â ."'B‚Â¿¿«≈¿∆∆≈ƒ»¿»»¿«¿
¯ac ¯L‡ ˙‡ Ì‰¯·‡ ÏÚ '‰ ‡È·‰ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««»ƒ««¿»»≈¬∆ƒ∆

."ÂÈÏÚ»»

רוב 31) לפי "והכל יט) פ"ג, (אבות זו הלכה מקור
לא  המעלות נקנות בפירושו, (שם) רבינו לדעת המעשה".
דבריו  וכה המעשים, מספר רוב לפי אלא המעשה גודל לפי
זהובים  אלף של נדבה לבו ידבנו אשר אדם כשיתן בקירוב:
הגדול  במעשה הנדיבות מידת בידו תעלה לא אחת, בבת
זהובים  אלף שהתנדב זה בידי שתעלה כמו הזה, היחידי
הנדיבות  מעשה כפל האחרון שזה מפני – פעמים באלף
בעוד  מאד, חזק נפש קנין בזה לו והגיע פעמים אלף

יספה. ולא אחת פעם התעוררה נפשו שהראשון

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הטובה.1) היא הקיצונית הדעה לפעמים

.àLÈÂ .¯Ó ˜B˙Óe ˜B˙Ó ¯n‰ ÌÈÓÚBË Ûeb‰ ÈÏBÁ≈«¬ƒ««»»»¿≈
ÔÓÔÈ‡L ˙BÏÎ‡ÓÏ ·‡˙Â ‰e‡˙nL ÈÓ ÌÈÏBÁ‰ ƒ«ƒƒ∆ƒ¿«∆¿»≈¿«¬»∆≈»

‡BNÂ ,ÌÁt‰Â ¯ÙÚ‰ ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿∆»»¿«∆»¿≈
·¯ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯Na‰Â ˙t‰ ÔB‚k ,ÌÈ·Bh‰ ˙BÏÎ‡n‰««¬»«ƒ¿««¿«»»«…¿ƒ…
ÌÈe‡˙Ó ,˙BÏBÁ Ì‰È˙BLÙpL Ì„‡ŒÈa Ck .ÈÏÁ‰«…ƒ»¿≈»»∆«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰·Bh‰ C¯c‰ ÌÈ‡BNÂ ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ ÌÈ·‰B‡Â¿¬ƒ«≈»»¿¿ƒ«∆∆«»
ÈÙÏ „‡ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰„·Î ‡È‰Â ,da ˙ÎÏÏ ÌÈÏvÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿≈»¬≈∆ƒ¿…¿ƒ

ÌÈÏÁ2ÈB‰" :eÏl‰ ÌÈL‡a ¯ÓB‡ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ . »¿»¿≈¿«¿»≈»¬»ƒ«»
¯B‡Â ¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ»«¿«»»ƒ∆¿¿
Ì‰ÈÏÚÂ ;"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ ¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ¿∆»ƒ«¿»»¿»«¬≈∆
."CLÁ ÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯LÈ ˙BÁ¯‡ ÌÈ·ÊÚ‰" :¯Ó‡∆¡««…¿ƒ»¿∆»∆∆¿«¿≈∆
,ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ eÎÏÈ ?˙BLÙp‰ ÈÏBÁ ˙wz ‡È‰ ‰Óe«ƒ«»«≈«¿»≈¿≈∆«¬»ƒ
ÔÈ„nÏnL ˙BÚca ÌÈÏÁ e‡t¯ÈÂ ,˙BLÙp‰ È‡ÙB¯ Ô‰L∆≈¿≈«¿»ƒ«¿»¿»«≈∆¿«¿ƒ

„Ú ,Ì˙B‡‰·Bh‰ C¯cÏ Ìe¯ÈÊÁiL3ÌÈ¯Èkn‰Â . »«∆«¬ƒ«∆∆«»¿««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ‡Â Ì‰lL ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„a«≈»»∆»∆¿≈»¿ƒ≈∆«¬»ƒ
¯ÒeÓe ‰ÓÎÁ" :‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,Ì˙B‡ ‡t¯Ï¿«≈»¬≈∆»«¿……»¿»»

."eÊa ÌÈÏÈÂ‡¡ƒƒ»

פ"ג).2) (ב"שמונהֿפרקים", רבינו דברי השווה

אחד 3) על א) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי כמסופר
הש"ס  גליון כפירוש ולשוןֿהרע, (ברכילות בלשונו שחטא
לרפואתו. נפשות) רופא (שהיה חנינא לרבי ושלחוהו שם)
לך, ורפא – בתורה ועסוק בך חזור חנינא: רבי לו אמר
חיים  עץ ואין ד), טו, (משלי החיים עץ לשון מרפא שנאמר:

תורה. אלא –

.á,‰ÓÁ ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ?Ì˙‡eÙ¯ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆««≈»
LÈb¯È ‡Ï Ïl˜Â ‰k‰ Ì‡L ,BÓˆÚ ‚È‰‰Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ«¿∆ƒÀ»¿À«…«¿ƒ
‰ÓÁ‰ ¯˜ÚzL „Ú ,‰a¯Ó ÔÓÊ BÊ C¯„a CÏÈÂ ;ÏÏk¿»¿≈≈¿∆∆¿«¿À∆«∆≈»≈«≈»
,‰a¯‰ ÔBÈf·a BÓˆÚ ‚È‰È - ·ÏŒd·‚ ‰È‰ Ì‡Â .BalÓƒƒ¿ƒ»»¿«≈«¿ƒ«¿¿ƒ»«¿≈
˙Bf·Ó‰ ˙B·ÁÒ ÈÈBÏa LaÏÈÂ ,Ïk‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·LÈÂ¿≈≈¿«»ƒ«…¿ƒ¿«¿≈¿»«¿«
d·b ¯˜ÚiL „Ú ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ,Ì‰ÈL·BÏ ˙‡∆¿≈∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¬……«
C¯c ‡e‰L ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁÈÂ epnÓ ·l‰«≈ƒ∆¿«¬…«∆∆»∆¿»ƒ∆∆∆

‰·Bh‰4Ïk da CÏÈ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ . «»¿ƒ¿∆«¬…«∆∆»∆¿»ƒ≈≈»»
‰Ê Â˜ ÏÚÂ .ÂÈÓÈ5‰È‰ Ì‡ :˙BÚc‰ Ïk ¯‡La ‰NÚÈ »»¿««∆«¬∆ƒ¿»»«≈ƒ»»

ÈM‰ ‰ˆwÏ BÓˆÚ ˜ÈÁ¯È - „Á‡‰ ‰ˆwÏ ˜BÁ¯6‚‰ÈÂ »«»∆»∆»«¿ƒ«¿«»∆«≈ƒ¿ƒ¿«
‰cÓ ‡È‰Â ,‰·Bh‰ C¯cÏ Ba ¯ÊÁiL „Ú ,·¯ ÔÓÊ Ba¿«««∆«¬…«∆∆«»¿ƒƒ»

.‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ·≈ƒ∆¿»≈»¿≈»

ונתעקם,4) שנתכופף לחפץ דומה? הדבר מה משל
לצד  אותו כופפים מתכונתו, על ולהעמידו לתקנו וכשרוצים

לתיקונו. וחוזר מתיישר הוא ואז זה,5)שכנגד, אופן על
הזאת. השיטה ֿ 6)עלֿפי מלוי על חכמינו שאמרו כמו

– לעדות)? כשרים (להיות חזרתם, היא מאימתי בריבית:
לנכרים  אפילו בריבית עוד ילוו ולא שטריהם את משיקרעו

כה:). (סנהדרין

.â,˙ÈBÈaa Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ˙BÚc LÈÂ¿≈≈∆»»»»ƒ¿…»∆«≈ƒ
,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú „Á‡‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜Á¯˙È ‡l‡∆»ƒ¿«≈ƒ«»∆»∆»««»∆»«≈
ÂÚ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰·Bh‰ C¯c ÔÈ‡L ,·Ï d·b ‡e‰Â¿…«≈∆≈∆∆«»∆ƒ¿∆»»»»
‰ÎeÓ BÁe¯ ‰È‰˙Â Áe¯ŒÏÙL ‰È‰iL ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»∆ƒ¿∆¿««¿ƒ¿∆¿»
‡ÏÂ ,"„‡Ó ÂÚ" ea¯ ‰LÓa ¯Ó‡ CÎÈÙÏe .„‡ÓÏƒ¿…¿ƒ»∆¡«¿∆«≈»»¿…¿…

ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏe .„·Ïa "ÂÚ" ¯Ó‡7„‡Ó" : ∆¡«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿…
e¯Ó‡ „BÚÂ ."Áe¯ŒÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó8dÈa‚n‰ ÏkL , ¿…¡≈¿««¿»¿∆»««¿ƒ«

˙‡ zÁÎLÂ ,E··Ï Ì¯Â" :¯Ó‡pL ,¯wÚa ¯Ùk ,BaÏƒ»«»ƒ»∆∆¡«¿»¿»∆¿»«¿»∆
da ˙È‡c Ô‡Ó ‡˙nLa" :e¯Ó‡ „BÚÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿¿«¿»»¿ƒ≈

"Áe¯‰ ˙eqb9‰cÓ - ÒÚk‰ ÔÎÂ .d˙ˆ˜Ó elÙ‡Â , «»««¬ƒƒ¿»»¿≈«««ƒ»
‰pnÓ ˜Á¯˙iL Ì„‡Ï Èe‡¯Â ,„‡ÓÏ „Ú ‡È‰ ‰Ú»̄»ƒ«ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿«≈ƒ∆»

ÒÚÎÈ ‡lL BÓˆÚ „nÏÈÂ ,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú10elÙ‡Â , ««»∆»«≈ƒ«≈«¿∆…ƒ¿««¬ƒ
‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒ¿…»»¿ƒ»»¿»ƒ≈»
,Ò¯Ù ‰È‰ Ì‡ ¯eav‰ ÏÚ B‡ ,B˙È·ŒÈ·e ÂÈa ÏÚ«»»¿≈≈««ƒƒ»»«¿»
‰‡¯È - ·ËeÓÏ e¯ÊÁiL È„k Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎÏ ‰ˆ¯Â¿»»ƒ¿…¬≈∆¿≈∆««¿¿»«¿∆
‰È‰˙Â ,Ì¯qÈÏ È„k ,ÒÚBÎ ‡e‰L Ì‰ÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿≈∆∆≈¿≈¿«¿»¿ƒ¿∆
‰ncÓ ‡e‰L Ì„‡k ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ˙·MÈÓ BzÚ„11 «¿¿À∆∆≈¿≈«¿¿»»∆ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÒÚBÎ BÈ‡ ‡e‰Â ,BÒÚk ˙ÚLa ÒÚBk≈ƒ¿««¿¿≈≈»¿¬»ƒ
˙„B·Ú „·BÚ el‡k ,ÒÚBk‰ Ïk" :ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»«≈¿ƒ≈¬«

"ÌÈ·ÎBk12,‡e‰ ÌÎÁ Ì‡ - ÒÚBk‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â ; »ƒ¿»¿∆»«≈ƒ»»
epnÓ ˙˜lzÒÓ B˙ÓÎÁ13B˙‡e· ,‡e‰ ‡È· Ì‡Â , »¿»ƒ¿«∆∆ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»

ÌÈiÁ Ì‰ÈiÁ ÔÈ‡ ÒÚÎ ÈÏÚ·e .epnÓ ˙˜lzÒÓ14. ƒ¿«∆∆ƒ∆«¬≈««≈«≈∆«ƒ
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BÓˆÚ ‚È‰iL „Ú ,ÒÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï eeˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ««««∆«¿ƒ«¿
‡È‰ BÊÂ ,ÌÈÒÈÚÎn‰ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ LÈb¯È ‡lL∆…«¿ƒ¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈ·eÏÚ Ô‰ - ÌÈ˜Ècv‰ C¯„Â .‰·Bh‰ C¯c‰«∆∆«»¿∆∆««ƒƒ≈¬ƒ¿≈»
ÔÈNBÚ ,ÔÈ·ÈLÓ ÌÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÔÈ·ÏBÚ¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eqÈa ÌÈÁÓNe ‰·‰‡Ó15:¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ ; ≈«¬»¿≈ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«»≈
"B˙¯·‚a LÓM‰ ˙‡ˆk ÂÈ·‰‡Â"16. ¿…¬»¿≈«∆∆ƒ¿À»

ד.7) פ"ד, ב.8)אבות ד, בחרם 9)סוטה א. ה, שם,
גאוה. בו שיש מי על 10)יהא ד.) (תענית אמרו וכן

בו  רותחת שתורתו מפני לכעוס, העלול מרבנן צורבא
את  ולהרגיל הכעס מן להתרחק שעליו – אותו ומרתיחה
מלבך  כעס והסר שנאמר: ובמתינות, בנחת להתנהג עצמו

י). יא, כועס 11)(קהלת ואינו כועס של פנים מעמיד
מדמה. סוברים: ויש ב). קה, ב,12)(שבת בראשית זוהר,

עובד  כאילו הכועס שכל אוקמוה, "והא לשונו: וזה טז.
הרשב"ש  שבתשובת מעיר הלר חיים ר' והגאון עבודהֿזרה.
א. כב, נדרים ממסכת כלשונו זה מאמר הובא ש"ע סימן
ז"ל. הראשונים רבותינו לפני הנוסחה כך היתה וכנראה
מיני  כל – הכועס "כל היא: שלפנינו בתלמוד הנוסחה

בו". שולטים ב.13)גיהנום סו, קיג,14)פסחים שם,
ב.15)ב. לו, גיטין א. כג, מן 16)יומא היה השמש גם

והציע  הקב"ה לפני בא כשהירח עולבים, ואינם העלובים
בכתר  משתמשים מלכים שני שאין מפני מהם, אחד שיקטין

ו  באורו אחד. מנצח כגבור בגבורתו השמש יצא לבסוף
שם). "עיןֿיעקב", על (מהרי"ף הגדול

.ãB‡ ‡l‡ ¯a„È ‡ÏÂ ,‰˜È˙La Ì„‡ ‰a¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿∆»»ƒ¿ƒ»¿…¿«≈∆»
‰ÓÎÁ ¯·„a17.BÙe‚ ÈiÁÏ Ì‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯·„· B‡ , ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆¿«≈

‰ÁÈN ÁN ‡lL ,LB„w‰ ea¯ „ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ e¯Ó‡»¿«««¿ƒ«≈«»∆…»ƒ»
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÏË·18.Ì„‡ Ïk ·¯ ˙ÁÈN ‡È‰ BÊÂ - ¿≈»»»»¿ƒƒ«…»»»

‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ¯·c Ì„‡ ‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆»»¿»ƒ¿«∆
e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ19‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰a¯n‰ Ïk" : ƒ¬»ƒ¿»¿»««¿∆¿»ƒ≈ƒ

‡l‡ ,·BË ÛebÏ È˙‡ˆÓ ‡Ï" :e¯Ó‡Â ,"‡ËÁ≈¿¿»¿…»»ƒ«∆»
È¯·c eÈ‰È ‰ÓÎÁ È¯·„·e ‰¯B˙ È¯·„a ÔÎÂ ."‰˜È˙L¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈

Ì‰ÈÈÚÂ ÌÈhÚÓ Ì„‡‰20eevL ‡e‰Â .ÌÈa¯Ó »»»¿«ƒ¿ƒ¿¿≈∆¿Àƒ¿∆ƒ
C¯c ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ" :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿¿»«¿∆»»¿«¿ƒ»∆∆

"‰¯ˆ˜21ËÚeÓ ÔÈÚ‰Â ÔÈa¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¬»ƒ»«¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ¿»»
·¯a ÌBÏÁ‰ ‡a Èk" :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙eÏÎÒ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»«¬¿…

."ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â ,ÔÈÚƒ¿»¿¿ƒ¿…¿»ƒ

דאורייתא 17) ופטטיא בישין, פטטיא "כל ז"ל: כמאמרם
רעים  הפטפוטים כל – ה"ה) פ"ט, ברכות (ירושלמי, טבין"

טובים. תורה בדברי פטפוטים רק ב.18)הם, יט, יומא
קע"ח, דמשק" "נהרות ספר בסוף הגאונים" ב"תשובות
מהם  אחת וזו בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה מנויים
(אבות  למשנה בפירושו שגם לציין וראוי הרד"ל). (הגהת

לרב. זו מידה ז"ל רבינו מייחס יז) שם.19)פ"א,
שלהם.20) לשון 21)התוכן באריכות ולא - ב ג, פסחים

ומבלבלת. המטרידה

.ä‰˜È˙L - ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ22Ï CÎÈÙÏ .·ÈL‰Ï ¯‰ÓÈ ‡ ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»…¿«≈¿»ƒ
,˙ÁÂ ‰·eLa ÌÈ„ÈÓÏzÏ „nÏÈÂ ;¯a„Ï ‰a¯È ‡ÏÂ¿…«¿∆¿«≈ƒ«≈««¿ƒƒ¿»»««

:‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBLÏ ˙eÎÈ¯‡ ‡Ï·e ‰˜Úˆ ‡Ïa¿…¿»»¿…¬ƒ»∆»«¿……
."ÌÈÚÓL ˙Áa ÌÈÓÎÁ È¯·c"ƒ¿≈¬»ƒ¿««ƒ¿»ƒ

יג.22) ג, אבות

.å.ÈezÙe ˙B˜ÏÁ È¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»»»»¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿≈¬»ƒ
·la „Á‡Â ‰ta „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ23B¯·k BÎBz ‡l‡ ,24, ¿…ƒ¿∆∆»«∆¿∆»«≈∆»¿»

˙Úc ·‚Ï ¯eÒ‡Â .‰taL ¯·c‰ ‡e‰ ·laL ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»∆«≈«»»∆«∆¿»ƒ¿…««
È¯ÎÏ ¯kÓÈ ‡Ï ?„ˆÈk .È¯Îp‰ ˙Úc elÙ‡Â ,˙Bi¯a‰«¿ƒ«¬ƒ«««»¿ƒ≈«…ƒ¿…¿»¿ƒ
ÏL ÏÚÓ ‡ÏÂ ,‰ËeÁL ¯Na ÌB˜Óa ‰Ï· ¯Na¿«¿≈»ƒ¿¿«¿»¿…ƒ¿»∆

‰˙Ó25·‰¯ÒÈ ‡ÏÂ .‰ËeÁL ÏL ÏÚÓ ÌB˜Óa26 ≈»ƒ¿ƒ¿»∆¿»¿…¿«¿≈
‡ÏÂ ;ÏÎB‡ BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡iL B¯·Áa«¬≈∆…«∆¿¿≈«∆≈≈¿…

˙·¯˜˙a BÏ ‰a¯È27‡ÏÂ ;Ïa˜Ó BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â , «¿∆¿ƒ¿…∆¿≈«∆≈¿«≈¿…
È„k ,Ô¯ÎÓÏ ÔÁ˙ÙÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Bi·Á BÏ ÁzÙÈƒ¿«»ƒ∆»ƒ¿»¿»¿»¿»¿≈
.B· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Á˙t B„B·k ÏÈ·LaL ,B˙BzÙÏ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¿≈…«≈
,¯eÒ‡ - ˙ÚcŒ˙·b ÏLÂ Èezt ÏL ˙Á‡ ‰lÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ»««∆ƒ¿∆¿ƒ«««»
ÏÓÚ ÏkÓ ¯B‰Ë ·ÏÂ ,ÔBÎ Áe¯Â ,˙Ó‡ ˙ÙN ‡l‡∆»¿«¡∆¿«»¿≈»ƒ»»»

˙Be‰Â28. ¿«

המדבר 23) שונאם: הקב"ה שלושה, ז"ל: חכמינו כדברי
קיד:). (פסחים וכו' בלב ואחד בפה פנימיותו 24)אחד

ב"אבות  אמרו וכן עב:). (יומא לבו, כן כפיו כחיצוניותו:
כגלוי". עליך סתרך "יהא כח: פרק נתן", נעל 25)דרבי 

בריאה  של כנעל חזקה כלֿכך אינה שמתה בהמה מעור
נשיכת  מחמת שמא סכנה, חשש משום ועוד, שנשחטה.

צד.). (חולין בעור נבלע והארס מתה יפצר 26)נחש לא
דעת". "גניבת משום בזה שיש מאד, מנחה 27)בו

(שם). האורחים את בו שמכבדים "כיבוד" ודורון:
תרמית.28) ומעשי נכלים

.æÏˆÚ ‡ÏÂ ,˙Bl˙‰Óe ˜BÁN ÏÚa Ì„‡ ‡‰È ‡Ï…¿≈»»««¿«¬«¿…»≈
ÁÓN ‡l‡ ,ÔB‡Â29ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .30˜BÁN" : ¿≈∆»»≈«»»¿¬»ƒ¿

‡lL ,eeˆÂ ."‰Â¯ÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈb¯Ó L‡¯Œ˙el˜Â¿«…«¿ƒƒ∆»»»¿∆¿»¿ƒ∆…
‡l‡ ,Ïa‡˙Óe ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜BÁˆa ıe¯t Ì„‡ ‡‰È¿≈»»»ƒ¿¿…»≈ƒ¿«≈∆»

˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ïa˜Ó31‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ . ¿«≈∆»»»»¿≈∆»ƒ»¿≈…ƒ¿∆
‰·Á¯ LÙ ÏÚa32ÏË·e ·ˆÚ ‡ÏÂ ,ÔB‰Ï Ï‰· , ««∆∆¿»»ƒ¿»«¿…»≈»≈

‰Î‡ÏnÓ33˜ÒÚa ËÚÓÓ ,‰·BË ÔÈÚ ÏÚa ‡l‡ ;34 ƒ¿»»∆»«««ƒ»¿«≈¿≈∆
ÁÓNÈ ,B˜ÏÁ ‡e‰L ËÚÓ‰ B˙B‡Â .‰¯Bza ˜ÒBÚÂ¿≈«»¿«¿«∆∆¿ƒ¿«

Ba35‡ÏÂ ,‰‡˜ ÏÚa ‡ÏÂ ,‰ËË˜ ÏÚa ‰È‰È ‡ÏÂ .¿…ƒ¿∆««¿»»¿…««ƒ¿»¿…
e¯Ó‡ Ck .„B·k‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ÏÂ ,‰Â‡z ÏÚa«««¬»¿…≈«««»»»¿

ÌÈÓÎÁ36˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „B·k‰Â ‰Â‡z‰Â ‰‡w‰" : ¬»ƒ«ƒ¿»¿««¬»¿«»ƒƒ∆
‰cna CÏÈ :¯·c ÏL BÏÏk ."ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»¿»∆»»≈≈«ƒ»
ÂÈ˙BÚc Ïk eÈ‰iL „Ú ,‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈa‰«≈ƒ∆¿»≈»¿≈»«∆ƒ¿»≈»

‰Â .˙eÚˆÓ‡a ˙BeÎÓÒlt" :¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e37 ¿À»¿∆¿»¿∆¿……»««≈
."ekÈ EÈÎ¯c ÏÎÂ ,EÏ‚¯ ÏbÚÓ«¿««¿∆¿»¿»∆ƒ…

הממוצעת.29) הדרך הזהב", "שביל פ"ג,30)הוא אבות
טו.31)יג. א, בעל 32)שם הרשע: בלעם מתלמידי

יט). פ"ה, (שם שבעה ידע לא אשר בצע ושואף תאוה
הדברים 33) מן נפשו ומחסר צרכיו לסיפוק כלל דואג שאינו

מתוך  אלא מת אדם "אין הישוב. מן אינו כאילו ההכרחיים,
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יא). (אדר"נ, י).34)בטלה" פ"ד, (שם להעשיר אץ ואינו
א).35) פ"ד, (אבות האמיתי העושר כא.36)זהו שם,
ומדוד 37) שקול יא). טז, (משל משפט ומאזני פלס מלשון:

או  לכאן הכרע בלי באמצעותן מכוונות שתהיינה דרכיך
תצליח. ואז – לכאן

ה'תשע"ו  כסלו ט"ו שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התורה.1) שהפרישתו ממה יותר פרוש האדם יהא שלא

.à‰Â‡z‰Â ‰‡w‰Â ÏÈ‡B‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È ‡nL∆»…«»»ƒ¿«ƒ¿»¿««¬»
„B·k‰Â˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ô‰ ‰Ú¯ C¯c ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«»¿«≈»∆∆∆»»≈ƒƒ∆

„vÏ ˜Á¯˙‡Â ¯˙BÈa Ô‰Ó L¯Ù‡ - ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»∆¿≈∆¿≈¿∆¿«≈««
ÔB¯Á‡‰2‡ÏÂ ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,¯Na ÏÎ‡È ‡lL „Ú ! »«¬«∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ¿…

LaÏÈ ‡ÏÂ ,‰‡ ‰¯È„a ·LÈ ‡ÏÂ ,‰M‡ ‡NÈƒ»ƒ»¿…≈≈¿ƒ»»»¿…ƒ¿«
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰Lw‰ ¯Óv‰Â ˜N‰ ‡l‡ ,‰‡ LeaÏÓ«¿»∆∆»««¿«∆∆«»∆¿«≈»∆
‡È‰ ‰Ú¯ C¯c ‰Ê Ìb - ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ È‰k ÔB‚k¿…¬≈¿≈»ƒ«∆∆∆»»ƒ
;‡ËBÁ ‡¯˜ BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ .da CÏÈÏ ¯eÒ‡Â¿»≈≈»«¿«≈¿∆∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ¯L‡Ó ÂÈÏÚ ¯tÎÂ" :¯ÈÊa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿»ƒ¿ƒ∆»»≈¬∆»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "LÙp‰ ÏÚ3‡lL ,¯ÈÊ Ì‡ ‰Óe : ««»∆»¿¬»ƒ»ƒ»ƒ∆…
ÏkÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ,ÔÈi‰ ÔÓ ‡l‡ L¯Ù»«∆»ƒ««ƒ»ƒ«»»«≈««¿ƒ»
eeˆ CÎÈÙÏ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,¯·„Â ¯·c»»¿»»««««»¿«»¿ƒ»ƒ
ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆»ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ ¯ÒB‡ ‡‰È ‡ÏÂ ;„·Ïa ‰¯Bz‰ ezÚnL∆¿»««»ƒ¿«¿…¿≈≈«¿
e¯Ó‡ Ck .ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÏÚ ˙BÚe·L·e ÌÈ¯„aƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ«À»ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ4‰z‡L ‡l‡ ,‰¯Bz ‰¯Ò‡M ‰Ó Ei„ ‡Ï" : ¬»ƒ…«∆«∆»¿»»∆»»«»
el‡ - ‰f‰ ÏÏk·e "!ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c EÈÏÚ ¯ÒB‡≈»∆¿»ƒ¬≈ƒ«¿»«∆≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡Â .‰·BË C¯„a ÔÈ‡ ,„ÈÓz ÔÈpÚ˙nL5 ∆ƒ¿«ƒ»ƒ≈»¿∆∆»¿»¿¬»ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ .˙ÈÚ˙a BÓˆÚ ÛbÒÓ Ì„‡ ‡‰iL∆¿≈»»¿«≈«¿¿«¬ƒ¿«»«¿»ƒ
È‰z Ï‡" :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ‰eˆ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆ƒ»¿……¿»««¿ƒ

"ÌÓBMz ‰nÏ ,¯˙BÈ ÌkÁ˙z Ï‡Â ‰a¯‰ ˜Ècˆ6. «ƒ«¿≈¿«ƒ¿««≈»»ƒ≈

הלכה 2) א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום לצד
יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט, פרק נדרים (ירושלמי,
(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב שמואל: אמר

עליו?6)יא.). חרב שעולמו משומם כאיש תהיה למה

.áÚ„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â Bz·L ‰È‰ÈÂ .„·Ïa ‡e‰ Ce¯a ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

¯·c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,B¯ea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ· ‰È‰È ‡Ï - ¯ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙·ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚ·ÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„·Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«
,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚ·ÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„·Ïa ÂÈ¯·È‡Â BÙeb ˙B¯·‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,¯BÓÁÂ ·ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«

‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈ¯Ó Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
¯Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ B¯N· ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L·„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."·BË ‡Ï ˙Ba¯‰ L·c ÏÎ‡" :ÏLÓ C¯c CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;¯Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡È¯·iL È„k ,„·Ïa ‰‡eÙ¯ C¯c ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B¯·‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚ·È ‡Ï ,ÏÚ·iLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Ú¯f‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB· BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈ¯ˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ
˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ¯‰ C¯c BÓk ,Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆

.Ú¯f‰«»«

ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח מין

בלע"ז) (ציקורי ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי.

.â,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡ - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„·Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ¯·‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
C¯c BÊ ÔÈ‡ ,Bk¯ˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ·»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰·BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
¯LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈ·iL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ ·Ú¯ ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;·‡Bk ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡¯NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka Bz·LÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
˙‡ „·ÚÏ ÌÏL BÙe‚ ‰È‰iL „Ú ,ÂÈÎ¯ˆ ‡ˆÓiL È„k¿≈∆ƒ¿»¿»»«∆ƒ¿∆»≈«¬…∆

˙Ú„Ï ÔLÈ Ì‡ - ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa elÙ‡Â .'‰12È„k «¬ƒ¿»»∆»≈ƒ»≈»««¿≈
‡ÏÂ ,‰ÏÁÈ ‡lL È„k ,BÙeb ÁeÈÂ ÂÈÏÚ BzÚc ÁezL∆»««¿»»¿»«¿≈∆…∆¡∆¿…
BlL ‰L ˙‡ˆÓ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â '‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeÈ««¬…∆¿∆ƒ¿≈≈»∆
ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a ÌB˜nÏ ‰„B·Ú¬»«»»¿«ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎÂ" :e¯Ó‡Â13‡e‰Â ; ¿»¿¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎa" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L14‡e‰Â ∆»«¿……¿»¿»¿»¿»∆»≈¿

."EÈ˙Á¯‡ ¯MÈÈ¿«≈…¿…∆

תחילה.12)וישכיל.11) במחשבה (אבות 13)בכוונה,
היו  מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק
לתלמידיו: אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים.
זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
את  המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל
("שמונה  אבות למסכת בהקדמתו רבינו יאמר המרובה
הביע  מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים"
ולא  בו חיברו שלמים שחיבורים ועצום גדול עניין

ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו
(14- בה? תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי

סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל
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קט zerc zekld - rcnd xtq - elqk e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיהיו 1) צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה

חכם. תלמיד בה שידור בעיר

.àÌM‰ ÈÎ¯cÓ ,ÌÏLÂ ‡È¯a Ûeb‰ ˙BÈ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈
˙ÚÈ„ÈÓ ¯·c Ú„È B‡ ÔÈ·iL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡e‰∆¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ≈«»»ƒƒ«
Ì„‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â ‡¯Ba‰«≈¿∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»»
BÓˆÚ ‚È‰‰Ïe ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈ„a‡Ó‰ ÌÈ¯·cÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«¿«¿ƒ«¿
‡Ï ÌÏBÚÏ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÈÏÁn‰Â ÔÈ¯·n‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ««¿ƒ¿««¬ƒƒ¿≈≈¿»…

·Ú¯ ‡e‰Lk ‡l‡ Ì„‡ ÏÎ‡È2‡l‡ ‰zLÈ ‡ÏÂ , …«»»∆»¿∆»≈¿…ƒ¿∆∆»
ÂÈ·˜ ‡‰LÈ Ï‡Â .‡Óˆ ‡e‰Lk3,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ ¿∆»≈¿««¿∆¿»»¬ƒ∆«∆»

ÔÈzL‰Ï CÈ¯vL ÔÓÊŒÏk ‡l‡4ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÒ‰Ï B‡5, ∆»»¿«∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆«¿»
.„iÓ „ÓÚÈ«¬…ƒ»

ב.2) סב, המשהה 3)ברכות טז:) (מכות ז"ל כמאמרם
יא, (ויקרא נפשותיכם" את תשקצו "אל משום: עובר נקביו,
ומתחייב  רעים חליים עצמו על מביא הוא זה על ונוסף  מג).
וכן  לא). הלכה יז, פרק אסורות מאכלות (הלכות בנפשו
מנופחי  מעיים חלי ממותי "מרובים לג:): (שבת אמרו

קטנים.4)רעב". גדולים.5)נקבים נקבים

.áBÒ¯Î ‡lÓ˙zL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï6˙ÁÙÈ ‡l‡ , ……«»»«∆ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¿…
ÚÈ·¯ BÓk7,ÔBÊn‰ CB˙a ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ .B˙Ú·NÓ ¿¿ƒ«ƒ»¿»¿…ƒ¿∆«ƒ¿«»

‚eÊÓe ,ËÚÓ ‡l‡8ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLÎe .ÔÈÈa9 ∆»¿«»¿»ƒ¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
‰a¯È ‡ÏÂ .˙BzLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‰˙BL ,ÂÈÚÓa¿≈»∆«∆»ƒƒ¿¿…«¿∆

˙BzLÏ10ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk elÙ‡Â ,ÌÈÓ ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«»¿……«
CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú«∆ƒ¿…«¿»∆»∆∆»ƒ¿∆»ƒ

ÂÈ·˜Ï11‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ CÏiL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .12, ƒ¿»»……«»»«∆≈≈…∆¬ƒ»
ÚbÈ˙È B‡ ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡ ,ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ»…«¬∆¿»»ƒ¿««

Ú‚Èa13Ïk Ú‚ÈÈÂ BÙe‚ ‰pÚÈ :¯·c ÏL BÏÏk .¯Á‡ ¿∆««≈¿»∆»»¿«∆¿ƒ«»
ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú ,¯˜aa ÌBÈ14ËÚÓ Ë˜LÈÂ , «…∆«∆«¿ƒ»…¿ƒ¿…¿«

BLÙ ·MÈ˙zL „Ú15¯Á‡ ÔÈnÁa ıÁ¯ Ì‡Â .ÏÎB‡Â , «∆ƒ¿«≈«¿¿≈¿ƒ»«¿«ƒ««
·BË ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL16.ÏÎB‡Â ËÚÓ ‰‰BL CkŒ¯Á‡Â , ∆»«¬≈∆¿««»∆¿«¿≈

א.6) ע, שליש 7)גיטין אכול נתן: לרבי אליהו אמר
מלואך  על תעמוד ולכשתכעס שליש, והנח שליש ושתה
רביע  הוא הכרס מילוי שליש כי רבינו, וסבור (שם).

המלך). (עבודת אדם של את 8)משבעתו לשרות כדי
רגילים  היו "ולא שם: אומר ורש"י מב:). (ברכות המאכל

מעט". אלא הסעודה בתוך שיעור 9)לשתות וכמה
ואמרו: נג:): (שם, אכילתו מחמת שיצמא זמן כל עיכול?

סב:). (שם, שתה! – מי 10)כשתצמא כל אמרו: שכן
כד:). (נדה שרופות עצמותיו - אכילתו על מרובה ששתייתו

לתנור 11) דומה ואוכל, לנקביו "הנצרך פב.): (שבת
זוהמא". ריח תחילת זוהי – אפרו גב על שהסיקוהו

ב.12) כג, כגון:13)ברכות, אחר, מייגע בדבר
וכן  ואוכל", שיתייגע "עד קושטא: דפוס ונוסח התעלמות.

מנטובה. בדפוס וזיעת 14)גם לגוף... יפות זיעות שלוש
ששת  וכרב מא): פרק נתן, דרבי (אבות מהן אחת מלאכה
(גיטין  בעליה" את שמחממת מלאכה "גדולה אומר: שהיה

ויינפש.15)סז:). ומשתטף 16)ינוח יוצא ומזיע, נכנס
הזיעה. אחר יפה שהשטיפה נמצא, מ.). (שבת

.âBÓB˜Óa ·LÈ ,Ì„‡ ÏÎ‡iLk ÌÏBÚÏ17ÏÚ ‰hÈ B‡ ¿»¿∆…«»»≈≈ƒ¿ƒ∆«
Ï‡ÓN18ÚÊÚÊÈ ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ ·k¯È ‡ÏÂ Cl‰È ‡ÏÂ . ¿…¿…¿«≈¿…ƒ¿«¿…ƒ«¿…¿«¿«

ÏÎÂ .ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL „Ú ,ÏiËÈ ‡ÏÂ BÙeb¿…¿«≈«∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿»
ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL B‡ B˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÏiËÓ‰«¿«≈««¬ƒ»∆»≈«¬≈∆≈ƒ«

ÌÈ‡ÏÁ BÓˆÚ19.ÌÈL˜Â ÌÈÚ¯ «¿√»ƒ»ƒ¿»ƒ

א.17) ע, לאו 18)גיטין - ימין "והסיבת ב מו, ברכות
קח.). (פסחים הסיבה" ב.19)שמה י, תענית

.ãBÏ Èc .˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»∆¿ƒ¿«¿«»«
‰BÓL ‡e‰L ,ÔLÈÏL ÔLÈÏ Ì„‡Ï20eÈ‰ÈÂ ,˙BÚL ¿»»ƒ…¿ƒ»∆¿∆»¿ƒ¿

ÛBÒa21„Ú B˙L ˙lÁzÓ ‰È‰zL È„k ,‰ÏÈl‰ ¿««¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿»«
B˙hnÓ „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚL ‰BÓL LÓM‰ ‰ÏÚzL∆«¬∆«∆∆¿∆»¿ƒ¿»≈ƒƒ»

.LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆«»∆

"אז"20) יג). ג, (איוב לי ינוח אז ישנתי לדבר: וזכר
המאירי, מנחם לרבי הבחירה" ("בית שמונה בגימטריא:
סי' אברהם" "מגן או"ח, שו"ע מ"ו: פ"ו, אבות מסכת
ששבע  חז"ל, מאמר מובא הספרדי רוקח" וב"מעשה רלט).

מקורו. מציין ואינו אדם, כל שינת הן לפי 21)שעות
ברכות  במסכת כמבואר לגוף, יפה הלילה בסוף שהשינה
כהשחזה  – לפרזלא כאיסטמא השחר בעמוד שינה ב: סב,

(פר"ח). אותו שמחדדת לברזל

.ä‡l‡ ,Bt¯Ú ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈt ÏÚ ‡Ï ,Ì„‡ ÔLÈÈ ‡Ï…ƒ«»»…«»»¿…«»¿∆»
Bcˆ ÏÚ22„ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ;Ï‡ÓN23ÛBÒ·e , «ƒƒ¿ƒ«««¿»««¿…¿

‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÔLÈÈ ‡ÏÂ .ÔÈÓÈ „ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰««¿»««»ƒ¿…ƒ«»»¬ƒ»∆»
‡ÏÂ .˙BÚL Úa¯‡ B‡ LÏL BÓk ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÔÈzÓÈ«¿ƒ««¬ƒ»¿»«¿«»¿…

ÌBia ÔLÈÈ24. ƒ««

ב.22) יג, על 23)ברכות בימין שהוא הכבד שיהא כדי
(פר"ח). המזון עיכול להחיש ויחממהו האצטומכא,

(סוכה 24) ואמרו רוקח). (מעשה קבועה לשינה רבינו כוונת
ששים  כדי ארעית, שינה ביום ישן היה המלך שדוד כו:),

נשימות.

.åÔÈÏLÏLÓ‰ ÌÈ¯·c25ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ˙e˙Â ÌÈ‡˙e26ÌÈÁÈh·‡Â ÌÈÒb‡Â27ÈÈÓe ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¬«ƒƒƒ≈

˙BBÙÙÏÓ ÈÈÓe ÌÈ‡eMw‰28Ì„‡‰ Ì˙B‡ ÏÎB‡ - «ƒƒƒ≈¿»¿≈»»»»
Ì„˜ ‰lÁza29‡l‡ ,ÔBÊn‰ ÌÚ Ì·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ «¿ƒ»…∆¬ƒ»¿…¿»¿≈ƒ«»∆»

.BBÊÓ ÏÎB‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔËaÓ e‡ˆiL „Ú ËÚÓ ‰‰BL∆¿««∆≈¿ƒ∆∆»∆¿¿≈¿
ÔÈˆn‡nL ÌÈ¯·„e30ÌÈBn¯ ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿ƒƒ

ÌÈLÈ¯Ùe31ÔÈÏBÓBËNe¯˜e ÌÈÁet˙Â32Ô˙B‡ ÏÎB‡ , ¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈»
.Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰a¯È ‡ÏÂ ,BBÊÓÏ ÛÎz≈∆ƒ¿¿…«¿∆∆¡…≈∆

הקיבה.25) את ניתנים 26)המרפים שלו שעלים עץ פרי
בעערבוים). (מויל בלע"ז ונקרא המשי, לתולעי למאכל

בלע"ז).27) מעלאנע מעלאנע).28)(וואססער (צוקער
ב.29) י, משלשלים.30)כתובות של הם 31)ההיפך

ונזכרים  קיטען, ובלע"ז: ספרגל, בערבית ונקראים חבושים,
מ"ד). פ"א, (כלאים ונזכר 32)במשנה קטן, אגס מין

(שם).

.æ‰Ó‰aŒ¯N·e ÛBÚŒ¯Na ÏÎ‡Ï Ì„‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆»»∆¡…¿«¿«¿≈»
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Œ¯N·e ÌÈˆÈa ÔÎÂ ;ÛBÚ‰ ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ ,„Á‡k¿∆»≈«¿ƒ»¿«»¿≈≈ƒ¿«
¯N·e ‰w„ ‰Ó‰a ¯Na ;ÌÈˆÈa ‰lÁza ÏÎB‡ - ÛBÚ≈«¿ƒ»≈ƒ¿«¿≈»«»¿«
ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ .‰wc ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ - ‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»≈«¿ƒ»¿««»¿»«¿ƒ

„·k‰ ¯Á‡Óe ,Ïw‰ ¯·c Ì„‡33. »»»»««¿«≈«»≈

(33– מיד מתעכל שהקל בעוד להתעכל, מאחר הכבד כי
העליון  הבטן מן לצאת שימהר הקל את יקדים לפיכך

(פר"ח).

.ç‰a¯È ‡ÏÂ ,ÌÈ¯w‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»≈«¬»ƒ«»ƒ¿…«¿∆
ÌÈÏ·˙a34ıÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,35ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e . ƒ¿»ƒ¿≈∆«…∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈnÁ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡36ÏÎB‡Â ,ÌÈÏ·˙a ‰a¯Óe , ≈«¬»ƒ««ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈzÏÁ‰ ÔÓe Ïc¯Á‰ ÔÓ ËÚÓ37CÏB‰ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿«ƒ««¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«∆∆≈

ÏÎa ,ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰NBÚÂ¿∆«¿«»ƒ«¿««ƒ¿»
.BÏ Èe‡¯‰ - ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»»»

תבשילים 34) לתיקון אחרים וסממנים ירקות מיני תבלין.
מחממים. והם המאכלים, טעם את 35)ולהטבת בו טובל

(שבת  ואמרו יד), ב, (רות בחומץ פתך וטבלת כתוב: פתו.
אבל  "אוכל", ודווקא לשרב". יפה שהחומץ "מכאן קיג:):

מזיקה. ב.36)השתייה נו, תבלין 37)עירובין מיני
קמ, ושבת א מ, ברכות במסכת ונזכרים ומחממים, חריפים
אחת  בחרדל "הרגיל שם): (ברכות אמרו החרדל ועל א,
יום, בכל לא אבל ביתו. מתוך חליים מונע – יום לשלשים
רק  אוכלים החלתית את הלב". את מחליש שהוא מפני

הקרות. בארצות

.èÈe‡¯Â ,„‡Ó „Ú ¯˙BÈa ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈ≈«¬»∆≈»ƒ¿≈«¿…¿»
,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‚c‰ ÔB‚k ,ÌÏBÚÏ ÔÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï»»»∆…¿»¿»¿»¿«»ƒ«¿ƒ
,‰LÈ‰ ‰ÁeÏn‰ ‰È·b‰Â ,ÌÈLÈ‰ ÌÈÁeÏn‰«¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿»«¿»»

ÁÈÏn‰ ¯Na‰Â ,˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók‰Â38ÔÈÈÂ ,ÔLi‰ ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»»«»ƒ««»»¿«ƒ
BzbÓ39Ïk ÔÎÂ ,BÁÈ¯ Û„pL „Ú ‰‰ML ÏÈL·˙Â , ƒƒ¿«¿ƒ∆»»«∆»«≈¿≈»

BÓk ÛebÏ el‡ È¯‰ - ¯˙BÈa ¯Ó B‡ Ú¯ BÁÈ¯L ÏÎ‡Ó«¬»∆≈««¿≈¬≈≈«¿
BÓk ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÚ¯ Ô‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ .˙Ân‰ŒÌÒ««»∆¿≈«¬»∆≈»ƒ¬»≈»¿

BL‡¯‰Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ .Ú¯Ï ÌÈ »ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ;‰a¯‰ ÌÈÓÈ ¯Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
·ÏÁpL ¯Á‡ ‡‰ML ·ÏÁÂ ,‰È·‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ40ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÂL ¯N·e ,41 ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ
¯Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙e42ÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆

ÌÈ¯BÚN43·e¯k‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂ44¯ÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰Â45ÌÈÓeM‰Â46el‡ Ïk - ÔBv‰Â Ïc¯Á‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈
˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
,„·Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰47.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב.38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ"ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי 40)מ"א). שכותח מב.): (פסחים שאמרו כמו

שנתיישן  כלומר: החלב, נסיוב משום הלב את מטמטם
בלע"ז). (מאלקען נסיוב ונעשה ונתקלקל ע"ז 41)החלב

א. ונזכר 42)כט, נאהיט, בלע"ז: הנקרא קטנית מין
מ"א). פ"א, (כלאים א.43)במשנה סב, קידושין

חכמינו 44) מנו מבושל כרוב כי חי, בכרוב פה עוסק רבינו
כט.). (ע"ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין

סב.). (קידושין כחרבות לגוף חז"ל 46)קשים אמרו
שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי,
את  זכרנו בפסוק: המנויים המינים מחמשת חוץ רוצים,
ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...

ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,
את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע"ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט.).

.é:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚ48ÌÁÏÂ ,ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈ·e , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜49etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒ¯Ó ÁÈ¯ d· ‰¯‡L ‡lL „Ú ,dk¯ˆŒÏk d˙B‡50, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

¯Èv‰Â51ÒÈ¯en‰Â52˙BÏÎ‡Ó ˙Ba¯‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ - ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,B¯ˆÈ ˙‡ L·BÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈ¯kÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z ¯Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.¯Ba‚ ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ï Ì‰Ï C¯ˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב.48) שנעשה 49)ברווזים מקמח אפוי לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י, בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ"ז. פ"ב, פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
ומלוחים. כבושים אחרים ממאכלים או מדגים היוצא

נא:).52) (נדרים כבושים מדגים היוצאת שמנונית

.àé‡ÏÂ ;˙BÏÈ‡‰ ˙B¯ÈtÓ BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«»»«¿ƒ≈»ƒ»¿…
.ÌÈaË¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È elÙ‡Â ,Ô‰Ó ‰a¯È«¿∆≈∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿Àƒ
˙B·¯Ák Ô‰ È¯‰ ,Ôk¯ˆŒÏk eÏMa˙iL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈≈«¬»
˙B¯t‰ ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÈÚ¯ ÌÈ·e¯Á‰ ÔÎÂ .ÛebÏ«¿≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»«≈
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ - ÔÈˆeÓÁ‰«¬ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆»¿«

ÓÈaÌÈ‡z‰Â .ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ,‰nÁ‰ ˙B53 ƒ««»«¿««ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔÈaË¯ ÔÈa - ÌÈ·BË ÌÏBÚÏ ,ÌÈ„˜M‰Â ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿Àƒ≈
„ÈÓ˙È ‡ÏÂ ;Bk¯ˆ Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ÏÎB‡Â ;ÔÈL·È¿≈ƒ¿≈»»≈∆»»¿¿…«¿ƒ
.˙BÏÈ‡‰ È¯t ÏkÓ ÌÈ·BË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»««ƒ∆≈ƒƒ»¿ƒ»ƒ»

למאכל 53) טובה "התאנה י): ה, קהלת (מדרש חז"ל ואמרו
חכמה". ומוסיפה לעינים ויפה

.áé,ÌÈ˜fÏ ‰ÙÈÂ ÌÈpËwÏ Ú¯ - ÔÈi‰Â L·c‰«¿«¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ
˙BÓÈa ÏÎ‡Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»∆¡…ƒ
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ÈLÈÏL ÈL ‰nÁ‰««»¿≈¿ƒ≈«∆≈ƒ«¿»ƒ

.âéÔÈÙ¯ ÂÈÚÓ eÈ‰iL ,Ì„‡ ÏczLÈ ÌÏBÚÏ54Ïk ¿»ƒ¿«≈»»∆ƒ¿≈»»ƒ»
ÏeLÏLÏ ·B¯˜ ‰È‰ÈÂ ,ÂÈÓÈ55ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .ËÚÓ »»¿ƒ¿∆»¿ƒ¿¿«¿∆¿»»
ÈÚ¯‰L ÔÓÊŒÏk :‰‡eÙ¯a56- ÈL˜a ‡ˆBÈ B‡ ÚÓ »¿»»¿«∆»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ
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Ì‡ ÂÈÚÓ Ì„‡ ‰t¯È ‰n·e .ÌÈ‡a ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ»ƒ»ƒ«∆¿«∆»»≈»ƒ
¯˜aa ¯˜aa ÏÎ‡È - ¯eÁ· ‰È‰ Ì‡ ?ËÚÓ eˆn‡˙Èƒ¿«¿¿«ƒ»»»…««…∆«…∆

ÌÈÁeÏÓ57ÌÈ˜eÏL58ÒÈ¯eÓ·e ˙ÈÊŒÔÓLa ÔÈÏa˙Ó ¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿¿»
ÔÈ„¯z ÏL ˜ÏLŒÈÓ ‰zLÈ B‡ ;˙Ù ‡Ïa ÁÏÓ·e59B‡ ¿∆«¿…«ƒ¿∆≈∆∆∆¿»ƒ

- Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .ÁÏÓÂ ÒÈ¯eÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ,·e¯Î¿¿∆∆«ƒ¿»»∆«¿ƒ»»»≈
BÓk ‡‰LÈÂ ,¯˜aa ÌÈnÁ ÌÈÓa ‚eÊÓ L·„ ‰zLÈƒ¿∆¿«»¿«ƒ«ƒ«…∆¿ƒ¿∆¿
Ôk ‰NÚÈÂ .B˙„eÚÒ ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙BÚL Úa¯‡«¿«»¿««»…«¿»¿«¬∆≈
,CÎÏ CÈ¯ˆ Ì‡ ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿»«¿»»»ƒƒ»ƒ¿»

.ÂÈÚÓ et¯iL „Ú«∆ƒ¿≈»

בשר,54) כל רופא יצר": "אשר בברכת אומרים ולפיכך
ס:). ברכות (רש"י, הגוף כל רפואת היא שהיציאה מפני

התמרים,55) של בשבחם שם חכמינו דיברו ב: י, כתובות
הקיבה. את מרפים שהם צמחים 57)צואה.56)מפני

ד). ל, (איוב שיח עלי מלוח הקוטפים בטעמם: מלוחים
מאלווע. נקרא: הרבה.58)ובלע"ז תרד 59)מבושלים

- תרדין בהם ששלקו ומים שפינאט. בלע"ז: שקורין ירק –
שנתאמצה. לקיבה יפים

.ãéÔÓÊŒÏk :Ûeb‰ ˙e‡È¯·a e¯Ó‡ ¯Á‡ ÏÏk „BÚÂ¿¿»«≈»¿ƒ¿ƒ«»¿«
Ú·N BÈ‡Â ,‰a¯‰ Ú‚ÈÂ ÏnÚ˙Ó Ì„‡L60ÂÈÚÓe , ∆»»ƒ¿«≈¿»≈««¿≈¿≈»≈«≈»

ÏÎB‡ elÙ‡Â ,˜fÁ˙Ó BÁÎÂ ÂÈÏÚ ‡a ÈÏÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ»̄ƒ≈…ƒ»»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ≈
.ÌÈÚ¯‰ ˙BÏÎ‡Ó«¬»»»ƒ

כמבואר 60) משבעתו, רביע ופוחת כרסו ממלא שאינו
ב). (הלכה בפרקנו למעלה

.åèB‡ ,ÏnÚ˙Ó BÈ‡Â ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»∆«¿≈ƒ¿«≈
ÏÎ‡ elÙ‡ - ÔÈL˜ ÂÈÚnL ÈÓ B‡ ,ÂÈ·˜ ‡‰LnL ÈÓƒ∆«¿∆¿»»ƒ∆≈»»ƒ¬ƒ»«
Ïk - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ¯ÓLÂ ÌÈ·BË ˙BÏÎ‡Ó«¬»ƒ¿»««¿«ƒ»¿»»

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Â .LLz BÁÎÂ ÌÈ·B‡ÎÓ eÈ‰È ÂÈÓÈ61Ûe‚Ï »»ƒ¿«¿ƒ¿…»≈«¬ƒ»«»¿
.ÌÈ‡ÏÁ‰ ÏÎÏ ¯wÚ ‡e‰Â ,˙Ân‰ŒÌÒ BÓk - Ì„‡ Ïk»»»¿««»∆¿ƒ»¿»∆√»ƒ

ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ‡ÏÁ‰ ·¯ÂÈtÓ B‡ ‡l‡ ÌÈ‡ Ì„‡‰ ¿…∆√»ƒ∆»ƒ«»»»≈»∆»ƒ¿≈
‡lÓÓ ‡e‰L ÈtÓ B‡ ,ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó62ÏÎB‡Â BË· «¬»ƒ»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿¿≈

‰ÓÏML ‡e‰ .ÌÈ·BË ÌÈÏÎ‡nÓ elÙ‡ ,‰q‚ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«»¬ƒƒ«¬»ƒƒ∆¿……
˙B¯vÓ ¯ÓL ,BBLÏe ÂÈt ¯ÓL" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡»«¿»¿»…≈ƒ¿…≈ƒ»
B‡ Ú¯ ÏÎ‡Ó ÏÎ‡lÓ ÂÈt ¯ÓBL - ¯ÓBÏk ;"BLÙ«¿¿«≈ƒƒ∆¡…«¬»«

ÚaNlÓ63ÂÈÎ¯ˆa ‡l‡ ¯a„lÓ BBLÏe ,64. ƒƒ¿…«¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»

שבעה.61) מכדי יותר מגדל 62)אכילה – כריסו "ממלא
לב.). (ברכות גם 63)חליים" פירש וכן גסה. באכילה

שם. בטלים.64)הראב"ע דברים ולא החיוניים,

.æè‰Ú·MÓ ıÁ¯nÏ Ì„‡ ÒkiL - ‰ˆÈÁ¯‰ C¯c∆∆»¿ƒ»∆ƒ»≈»»«∆¿»ƒƒ¿»
‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÒkÈ ‡ÏÂ .ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿…ƒ»≈»»¬ƒ»¿…
ıÁB¯Â .ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLk ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰LÎ¿∆»≈∆»¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈¿≈
BL‡¯Â ;Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰ ÔÈ‡L ,ÔÈnÁa BÙeb Ïk»¿«ƒ∆≈«ƒ¿∆»∆¿…
ıÁ¯È CkŒ¯Á‡Â .Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰L ÔÈnÁa - „·Ïaƒ¿«¿«ƒ∆«ƒ¿∆»∆¿««»ƒ¿«

ÔÈ¯LBÙa BÙeb65,ÔÈ¯LBt‰ ÔÓ ÔÈ¯LBÙa CkŒ¯Á‡Â , ¿¿ƒ¿««»¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔBˆa ıÁ¯iL „Ú66‡Ï ,ÌÈÓ BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«¿≈¿…«¬…«…«ƒ…

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔBˆa ıÁ¯È ‡ÏÂ .ÔBˆ ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙ¿ƒ¿…≈¿…ƒ¿«¿≈ƒ«¿»ƒ

C¯ÙÈÂ ÚÈfiL „Ú ıÁ¯È ‡ÏÂ67CÈ¯‡È ‡ÏÂ .BÙeb Ïk ¿…ƒ¿««∆«ƒ«ƒ»≈»¿…«¬ƒ
.‡ˆÈÂ ÛhzLÈ ,BÙeb C¯ÙÈÂ ÚÈfiLk ‡l‡ ,ıÁ¯na«∆¿»∆»¿∆»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«≈¿≈≈
‡nL ,‡ˆiL ¯Á‡Â ıÁ¯nÏ ÒkiL Ì„˜ BÓˆÚ ˜„B·e≈«¿…∆∆ƒ»≈«∆¿»¿««∆≈≈∆»
Ì„˜ „ÈÓz BÓˆÚ Ì„‡ ˜„Ba ÔÎÂ .ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈»ƒƒ¿»»¿≈≈»»«¿»ƒ…∆
,‰ÏÈÚa ¯Á‡Â ‰ÏÈÚa Ì„˜Â ,‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Â ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿««¬ƒ»¿…∆¿ƒ»¿««¿ƒ»
Ì„˜Â ,ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL ¯Á‡Â ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿««∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿…∆

¯eÚL·e .(ÔLÈiL ¯Á‡Â) ÔLÈiL68.‰¯NÚ - Ïk‰ ∆ƒ«¿««∆ƒ«¿ƒ«…¬»»

קרים.65) ולא חמים ולא 66)לא בחמין "רחץ קרים
הכניסוהו  ולא לאור שהכניסוהו לברזל דומה בצונן, נשתטף
(שבת  הברזל את מחזיקים שהם רש"י: ומפרש לצונן",

וישפשף.67)מא.). יחד.68)יעסה הבדיקות כל מספר
שיישן  "וקודם אוקספורד: ונוסח לזכרון. נקט בעלמא סימן

עשרה". הכל – ְֵֶּוכׁשיעֹור

.æé‰qÎÈÂ ÂÈ„‚a LaÏÈ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ Ì„‡ ‡ˆiLk¿∆≈≈»»ƒ«∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ«∆
Áe¯ Ba ËÏL˙ ‡lL È„k ,ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa BL‡…̄««ƒ«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«

‰¯˜69‡‰LÈÂ .¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ;70 »»«¬ƒƒ««»»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆
¯eÒ˙Â BÙeb ÁeÈÂ BLÙ ·MÈ˙zL „Ú ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»«∆ƒ¿«≈«¿¿»«¿»

Â .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙eÓÈÓÁ‰‡ˆiLk ËÚÓ ÔLÈ Ì‡ «¬ƒ¿««»…«¿ƒ»≈¿«¿∆»»
‡ÏÂ .„‡Ó ‰ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ıÁ¯n‰ ÔÓƒ«∆¿»…∆¬ƒ»¬≈∆»∆¿…¿…

ÌÈ¯˜ ÌÈÓ ‰zLÈ71CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ıÁ¯n‰ ÔÓ B˙‡ˆa ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿≈ƒ«∆¿»¿≈»ƒ
ÔÓ ‡ˆiLk ‡Óˆ Ì‡Â .ıÁ¯na ‰zLÈ ‡lL ¯ÓBÏ«∆…ƒ¿∆«∆¿»¿ƒ»≈¿∆»»ƒ
ÔÈÈa ÌÈn‰ ·¯ÚÈ - BÓˆÚ ÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿≈»ƒ¿…««¿¿»≈««ƒ¿«ƒ

L·„· B‡72˙BÓÈa ıÁ¯na ÔÓLa CÒ Ì‡Â .‰zLÈÂ ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆«∆¿»ƒ
·BË ‰Ê È¯‰ - ÛhzLiL ¯Á‡ ÌÈÓLb‰73. «¿»ƒ««∆ƒ¿«≈¬≈∆

יצטנן.69) כמאמר 71)ימתין.70)שלא חמין, אלא
שהסיקוהו  לתנור דומה מהם, שתה ולא בחמין "רחץ חז"ל:
מועיל  שאינו א), מא, (שבת מבפנים" הסיקוהו ולא מבחוץ

א.72)כלום. קמ, למים 73)שם דומה סך ולא "רחץ
מא.). (שם, חבית" גבי על

.çéÊÈw‰Ï Ì„‡ ÏÈb¯È ‡Ï74‡l‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ìc …«¿ƒ»»¿«ƒ»»ƒ¿…«ƒ∆»
¯˙BÈa BÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È Ì‡75˙BÓÈ· ‡Ï ,ÊÈwÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿∆»ƒ¿≈¿…«ƒ…ƒ

ÔÒÈ ÈÓÈa ËÚÓ ‡l‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ· ‡ÏÂ ‰nÁ‰««»¿…ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒ≈ƒ»
‰L ÌÈMÓÁ ¯Á‡Óe .È¯L˙ ÈÓÈa ËÚÓe76ÊÈwÈ ‡Ï , ¿«ƒ≈ƒ¿≈≈««¬ƒƒ»»…«ƒ

ÌBi· Ba ıÁ¯nÏ ÒkÈÂ ,Ìc Ì„‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ .ÏÏk77, ¿»¿…«ƒ»»»¿ƒ»≈«∆¿»«
.C¯c‰ ÔÓ ‡·iL ÌBÈa ‡ÏÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈÂ ÊÈwÈ ‡ÏÂ¿…«ƒ¿≈≈«∆∆¿…¿∆»…ƒ«»∆
.ÏÈ‚¯ ‡e‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰Êw‰‰ ÌBÈa ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ¿…«¿ƒ¿∆¿««»»»ƒ«∆»ƒ

‰Êw‰‰ ÌBÈa ÁeÈÂ78‡ÏÂ ÏnÚ˙È ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ , ¿»«¿««»»¿…ƒ«¿…ƒ¿«≈¿…
.ÏiËÈ¿«≈

קרני 74) או עלוקות ידי על הגוף מן דם מותרות להוציא
על  או הצואר, על שמהדקים בלע"ז) (באנקעס דאומנא

ע.). (גיטין רפואה לשם היא 75)הכתפיים שההקזה לפי
יפה  מיעוטם חז"ל: עליהם שאמרו הדברים משמונת

(שם). קשה אמרו 76)וריבויים – ימעט" הפרקים "ובין
הגיע  שם: חננאל רבינו ופירש קכט:), (שבת חכמינו

ימעט. – שנה א.77)לחמשים ע, שם.78)גיטין

.èé.ÌÈÈÚ‰ ¯B‡Óe ÂÈiÁÂ Ûeb‰ Ák ‡È‰ Ú¯ÊŒ˙·ÎLƒ¿«∆«ƒ…««¿«»¿»≈«ƒ
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ÂÈiÁÂ ‰ÏÎ BÁÎÂ ‰Ïk Ûeb‰ ,¯˙BÈa ‡ˆzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆≈≈¿≈«»∆¿…»∆¿«»
Ôzz Ï‡" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈ„·B‡¿ƒ∆»«¿……¿»¿»«ƒ≈
˙ˆÙB˜ ‰˜Ê ,‰ÏÈÚ·a ÛeËM‰ Ïk ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ79 «»ƒ≈∆»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆

LLz BÁÎÂ ,ÂÈÏÚ80Û„B Ú¯ ÁÈ¯Â ,˙B‰k ÂÈÈÚÂ , »»¿…»≈¿≈»≈¿≈««≈
BÈÁMÓe ÂÈtÓ81ÈÒÈ¯Â ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â BL‡¯ ¯ÚNe ,82 ƒƒƒ∆¿¿«…¿«≈»¿ƒ≈

;‰·¯ ÂÈÏ‚¯ ¯ÚNe BÈÁLÂ B˜Ê ¯ÚNe ,˙B¯LB ÂÈÈÚ≈»¿¿«¿»¿∆¿¿««¿»»∆
.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a el‡Ó ıeÁ ÌÈ·‡Î ‰a¯‰Â ,˙BÏÙB ÂÈpLƒ»¿¿«¿≈¿≈ƒ≈≈»ƒ»»
¯‡La ˙Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰ ÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿«¿≈»¿ƒ∆»≈∆∆≈ƒ¿»
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .LÈÓLz‰ ·¯Ó - ÛÏ‡‰Â ,ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ¿»∆∆≈…««¿ƒ¿ƒ»»ƒ»»
,ÏÚ·È ‡ÏÂ .‰·BËa ˙BÈÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»»ƒ¿¿»¿…ƒ¿«
‡e‰Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁÂ ‡È¯a BÙe‚ ‡ˆÓiLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈¿
¯·„Ï BÓˆÚ ÁÈqÓe ,BzÚ„Ï ‡lL ‰a¯‰ ‰M˜˙Óƒ¿«∆«¿≈∆…¿«¿«ƒ««¿¿»»
ÂÈ˙nÓ „·Î ‡ˆÓÈÂ ,‰È‰Lk Ba ÈeMw‰Â ,¯Á‡«≈¿«ƒ¿∆»»¿ƒ¿»…∆ƒ»¿»
- ÌÁ B¯N·e ÌÈÎLÓ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁ el‡Îe ,‰hÓÏe¿«»¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ¿»«

‡ ÏÚ·È ‡Ï .ÏÚ·iL BÏ ‰‡eÙ¯e ,ÏÚ·Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÌ„ ∆»ƒƒ¿…¿»∆ƒ¿«…ƒ¿«»»
ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL ¯Á‡ ‡l‡ ,·Ú¯ ‡ÏÂ ,Ú·N ‡e‰Â¿»≈«¿…»≈∆»««∆ƒ¿«≈«»

ÂÈÚÓaL83.‰ÏÈÚa ¯Á‡ÏÂ ‰ÏÈÚa Ì„˜ ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ . ∆¿≈»¿ƒ¿…¿»»…∆¿ƒ»¿¿««¿ƒ»
,ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,·MÈÓ ‡ÏÂ „nÚÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿À»¿…¿À»¿…¿≈«∆¿»
‡ÏÂ ,‰Êw‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÒkiL ÌBi· ‡ÏÂ¿…«∆ƒ»≈«∆¿»¿…¿«»»¿…
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,C¯c‰ ÔÓ ‰‡È· B‡ C¯cÏ ‰‡ÈˆÈ ÌBÈa¿¿ƒ»«∆∆ƒ»ƒ«∆∆…ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ84. ¿…¿«¬≈∆

א.79) קנב, וחלש.80)שבת הלוך הולך מתמעט,
הידים.81) לאצילי שמתחת עיניו.82)השקע עפעפי
לקמן 83) ועיין ב. כ, נדרים במסכת נמצא זו הלכה מקור

ה"ד). א.84)(פ"ה, ע, גיטין במסכת אלה כל מקור

.ëeÈ¯B‰L el‡ ÌÈÎ¯„a BÓˆÚ ‚È‰n‰ Ïk85È‡ - »««¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ÊiL „Ú ,ÂÈÓÈ Ïk ÈÏÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡L ,BÏ ·¯Ú»≈∆≈»ƒ≈…ƒ»»»«∆«¿ƒ
ÌÏL BÙe‚ ‰È‰ÈÂ ,‡ÙB¯Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙eÓÈÂ ‰a¯‰«¿≈¿»¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆»≈
Ú¯ BÙe‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ .ÂÈÓÈ Ïk BÈ¯a ÏÚ „ÓBÚÂ86 ¿≈«À¿»»»∆»ƒ≈»»«

ÔÓ ‚‰Óa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ¯‰ ˙B‚‰n‰87‡·z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…

˙¯va ˙kÓ B‡ ¯·c ˙kÓ88.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב"ם,
והוא  בצירה. או בחירק אם "הורינו", המילה: קריאת
לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי להם, השיב בענוותנותו

פ"ג). הרמב"ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ
בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים

ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון
ח). יז, (ירמיה

.àëÈe‡¯ ÔÈ‡ ,e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ·Bh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈»
„Á‡L ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï·‡ ;‡È¯a‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ïƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ∆∆»
- ˙Ba¯ ÌÈL Ú¯ ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ«
ÈÙk ˙B‚‰‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯c Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ

˙ÒÂ ÈepLÂ .˙B‡eÙ¯‰ ¯ÙÒa ¯‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ89- »¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ∆∆
.ÈÏÁ ˙lÁz¿ƒ«…ƒ

חולי 89) תחילת וסת "שינוי קבוע. ומנהג הרגל חיים, אורח
קי:). (כתובות מעיים"

.áë„Á‡Â ‡È¯a‰ „Á‡ - ‡ÙB¯ Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰·BË ˙È¯Á‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡È·Ó≈ƒ

.âëÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz90,‡ÙB¯ :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a ¯e„Ï È‡M¯ «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈

Ôn‡Â91,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ˙È·e , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ¯‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙È·e ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

¯Ï·ÏÂ92ÌÈL·BÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙È·e ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,93. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב.90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי 93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב"דקדוקי

"ועונשים".

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.à‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„·e B˙ÓÎÁa ¯k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
¯k ‰È‰iL CÈ¯ˆ Ck ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ Ì‰a Ïc·ÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚ·e ,B˙ÏÈÚ··e ,e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa - ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ2B¯ea„·e ,3ÏekÏÎ·e ,BLeaÏÓ·e ,BÎel‰·e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
ÂÈ¯·c4BzÓ·e B‡NÓ·e ,5Ún‰ Ïk eÈ‰ÈÂ .el‡‰ ÌÈN ¿»»¿«»¿«»¿ƒ¿»««¬ƒ»≈

‰È‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ?„ˆÈk .¯˙BÈa ÌÈw˙Óe ÌÈ‡»ƒ¿À»ƒ¿≈≈««¿ƒ»»…ƒ¿∆
Ô¯b¯‚6‡ÏÂ ,BÙeb ˙B¯·‰Ï Èe‡¯‰ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡l‡ , «¿¿»∆»≈«¬»»»¿«¿¿…

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ epnÓ ÏÎ‡È7˙‡lÓÏ Û„B¯ ‡‰È ‡ÏÂ , …«ƒ∆¬ƒ»«»¿…¿≈≈¿«…
ÁtzL „Ú ‰zLÓe ÏÎ‡nÓ ÔÈ‡lÓ˙nL el‡k ,BËaƒ¿»≈∆ƒ¿«¿ƒƒ«¬»ƒ¿∆«∆ƒ«

ÌÒ¯k8‰Ïawa L¯ÙÓ Ì‰ÈÏÚÂ ;9L¯Ù È˙È¯ÊÂ" :10ÏÚ ¿≈»«¬≈∆¿…»««»»¿≈ƒƒ∆∆«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "ÌÎÈbÁ N¯t ÌÎÈt11ŒÈ· el‡ : ¿≈∆∆∆«≈∆»¿¬»ƒ≈¿≈

ÌÈbÁk Ì‰ÈÓÈ Ïk ÔÈNBÚÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L Ì„‡12, »»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ
e‰ÊÂ ,"˙eÓ ¯ÁÓ Èk B˙LÂ ÏBÎ‡" :ÌÈ¯ÓB‡‰ Ì‰Â¿≈»¿ƒ»¿»ƒ»»»¿∆

ÌÈÚL¯‰ ÏÎ‡Ó13·e˙k‰ ‰pbL Ì‰ el‡ ˙BÁÏLÂ . «¬«»¿»ƒ¿À¿»≈≈∆ƒ»«»
‰‡Bˆ ‡È˜ e‡ÏÓ ˙BÁÏL Ïk Èk" :¯Ó‡Â14ÈÏa , ¿»«ƒ»À¿»»¿ƒ»¿ƒ

"ÌB˜Ó15„Á‡ ÏÈL·z ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ . »¬»∆»»≈≈∆»«¿ƒ∆»
¯Ó‡L ‡e‰ .Bi„Â ÂÈiÁ È„k epnÓ ÏÎB‡Â ,ÌÈL B‡¿«ƒ¿≈ƒ∆¿≈«»¿«∆»«

."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :‰ÓÏL¿……«ƒ…≈¿««¿

סב.).2) (ברכות לנקביו בנחת 3)ביציאתו שהיא
חכם  שתלמיד ניכר שפתיך מעקימת אמרו: וכן ובמתינות.

יז:). (מעילה מלשון:4)אתה וסידורם, עניניו הנהלת
ה). קיב, (תהלים במשפט דבריו בעסקיו 5)יכלכל

הבריות. עם בהליכותיו ידו: וסובא 6)ובמשלח זולל
לרע  טוב בין מבחין ואינו ושתייה, אכילה אחרי הלהוט

גופו. שבעתו.7)לבריאות מכדי צבה 8)יותר בטנם
לחמשה 9)ומתבקעת. בניגוד וכתובים: נביאים דברי
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כמו: תורה", "דברי או תורה, הנקראים: תורה חומשי
ב:). (ב"ק ילפינן" לא קבלה מדברי תורה מה 10)"דברי

צואה. המעיים, מן ויוצא ב.11)שנפרש קנא, שבת
נוצרו.12) לכך רק כאילו בחיים, אחרת תכלית להם שאין
חשובה,13) מטרה לאיזו אמצעי אצלם אינה שאכילתם

לעצמה. תכלית אלא – ה"ג) (פ"ג, למעלה כמבואר
(ראב"ע).14) מתחת וצואה ממעל יהא 15)קיא לא

מלוכלך.

.áepÏÎ‡È ‡Ï ,BÏ Èe‡¯‰ ‰Ê ËÚÓ ÏÎB‡ ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»≈¿«∆»»……¿∆
‡ÏÂ ˙eÁa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .BÁÏL ÏÚ B˙È·a ‡l‡∆»¿≈«À¿»¿……««¬¿…

˜eM·16ÈÙa ‰pb˙È ‡lL È„k ,ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ , «∆»ƒ¿≈…∆»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈
˙Bi¯a‰17ı¯‡‰ŒÈnÚ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .18ÏÚ ‡ÏÂ , «¿ƒ¿……«≈∆«≈»»∆¿…«

‰a¯È ‡ÏÂ .‰‡Bˆ ‡È˜ ÌÈ‡Ïn‰ ,˙BÁÏM‰ Ô˙B‡»«À¿»«¿≈ƒƒ»¿…«¿∆
ÌÈÓÎÁ‰ ÌÚ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈ˙B„eÚÒ19‡ÏÂ . ¿»¿»»«¬ƒƒ«¬»ƒ¿…

‰a¯‰ ıea˜ Ô‰a LiL ˙B„eÚÒa ÏÎ‡È20Èe‡¯ ÔÈ‡Â . …«ƒ¿∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈»
a ‡l‡ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÎ‡Ï BÏ‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ∆¡…ƒ∆¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡e‰Â ;ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe¯‡ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,„·Ïa21‰È‰iL , ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈ˜Ècv‰Â .ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ‡NpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»»∆»»««¿ƒ»»¿««ƒƒ
dÈ‡L ‰„eÚqÓ eÏÎ‡ ‡Ï ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ»ƒƒ…»¿ƒ¿»∆≈»

Ô‰lL22. ∆»∆

בשוק 16) אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו שאין
אמרו  שחז"ל ואףֿעלֿפי ה"ב). פ"ג, מעשרות (ירושלמי,
זהו  מ:), (קידושין לכלב דומה בשוק האוכל אדם: כל לגבי
לתלמיד  אלא גנאי אינה ארעי אכילת אבל קבע, בסעודת רק
ויש  דיבורֿהמתחיל: שם ב'תוספות' (רבינוֿתם, בלבד. חכם

התורה.17)אומרים). כבוד יחלל מג,18)ולא ברכות
א.19)ב. מט, הם 20)פסחים מי יודע שאינו שם,

יסב. הוא מי ועם רק...21)המסובים אז אמרו 22)ואם
על  בצע לא דעתו על שעמד שמיום יאיר, בן פנחס רבי על

ז:). (חולין שלו שאינה פרוסה

.â˙B¯LÏ È„k ‡l‡ ‰˙BL BÈ‡ ,ÔÈÈ ‰˙BL ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»∆«ƒ≈∆∆»¿≈ƒ¿
ÂÈÚÓaL ‰ÏÈÎ‡23‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ ,¯kzLn‰ ÏÎÂ .24 ¬ƒ»∆¿≈»¿»«ƒ¿«≈¬≈∆≈

ŒÈnÚ ÈÙa ¯kzL Ì‡Â .B˙ÓÎÁ „ÈÒÙÓe ,‰p‚Óe¿À∆«¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«≈
ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ ,ı¯‡‰25ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡Â . »»∆¬≈∆ƒ≈∆«≈¿»ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯‰va26ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,ËÚÓ elÙ‡Â , «»√«ƒ«¬ƒ¿«∆»ƒ»»ƒ¿«
dÈ‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa ‡È‰L ‰i˙M‰L ;‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¬ƒ»≈»

˙¯kLÓ27.ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈiÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«∆∆¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«ƒ∆¿«««»

ח:).23) (כתובות להתעכל נוחה שתהא כי 24)לרככה
ולא  תרווי "לא כמאמרם: חטא, לידי מביאה השכרות
מרבנן  צורבא האי יהודה: רב אמר כט:). (ברכות  תחטא"
ולא  כב). יא, (משלי חזיר באף זהב נזם ביה: קרינן דמרווי,
לג). יט, בראשית (זוהר, שםֿשמים שמחלל אלא עוד,
ה"ד). כה, פרק סנהדרין (הלכות רבינו דברי והשווה

ולומדיה.25) התורה כבוד בזה הוא  מבזה אבות 26)כי
י. ה"ו.27)פ"ג, פ"י, פסחים ירושלמי,

.ã- „ÈÓz BÏ ˙¯zÓ Ì„‡ ÏL BzL‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿∆»»À∆∆»ƒ

‰M„˜a BÓˆÚ ‚È‰iL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï BÏ Èe‡¯28‡ÏÂ , »¿«¿ƒ»»∆«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿…
ÏB‚¯zk BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‡‰È29˙aLŒÈÏÈlÓ ‡l‡ , ¿≈»≈∆ƒ¿««¿¿∆»ƒ≈≈«»

˙aLŒÈÏÈÏÏ30dnÚ ¯tÒÓ ‡e‰LÎe .Ák Ba LÈ Ì‡ , ¿≈≈«»ƒ∆…«¿∆¿«≈ƒ»
BË·e Ú·N ‡e‰Lk ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ¯tÒÈ ‡Ï -…¿«≈ƒ¿ƒ«««¿»¿∆»≈«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰Lk ‰ÏÈl‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ,‡ÏÓ»≈¿…¿««¿»¿∆»≈∆»¿∆¿«

ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk ,‰ÏÈl‰31Ï˜È ‡ÏÂ . ««¿»¿∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿…»≈
BL‡¯32,È‡·‰ È¯·„a ÂÈt ˙‡ ÏaÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa …¿≈¿…¿«≈∆ƒ¿ƒ¿≈¬«

‰Ïawa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â33: «¬ƒ≈¿≈»¬≈≈««»»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "BÁN ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe"34elÙ‡ : «ƒ¿»»«≈»¿¬»ƒ¬ƒ

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔzÏ „È˙Ú BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰l˜ ‰ÁÈNƒ»«»∆≈»»¿ƒ¿»ƒƒ≈»∆»∆
ÌÈ¯BkL ‡Ï ,Ì‰ÈL eÈ‰È ‡ÏÂ .ÔÈc‰35ÌÈÏˆÚ ‡ÏÂ «ƒ¿…ƒ¿¿≈∆…ƒƒ¿…«¿»ƒ

ÌÈaˆÚ ‡ÏÂ36‰LÈ ‰È‰˙ ‡ÏÂ .Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ,37. ¿…«¿»ƒ¿…∆»≈∆¿…ƒ¿∆¿≈»
‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ Ò‡È ‡ÏÂ38ÔBˆ¯· ‡l‡ , ¿…∆¡…»¿ƒ≈»»∆»ƒ¿

È„k ,dnÚ ËÚÓ ˜ÁNÈÂ ¯tÒÈ .Ì˙ÁÓN·e Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»»¿«≈ƒ«≈¿«ƒ»¿≈
Ù ·MÈ˙zLdL39L¯ÙÈÂ ˙efÚ· ‡ÏÂ ‰Le·a ÏÚ·ÈÂ , ∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿«¿»¿…¿«¿ƒ¿

„iÓ40. ƒ»

ב.28) יח, אריסטו 29)שבועות ובספרי א. כב, ברכות
על  (הגהות לעולם תאוותו משביע אינו שהתרנגול כתוב,

מנטובה). דפוס יתן 30)ה"ידֿהחזקה", פריו "אשר
לערבֿשבת  מערבֿשבת תלמידֿחכם עונת זוהי – בעתו"

סב:). הלכה 31)(כתובות (פ"ד, למעלה עיין ב. כ, נדרים
ראש.32)יט). בקלות יתנהג למעלה 33)לא מבואר

ב.34)(ה"א). ה, דעתו 35)חגיגה אין שכרותם שמתוך
כ:). (נדרים עליו דעתה אין וכן אמרו:36)עליה, שכן

עב:). (פסחים מצוה לדבר אשתו את לשמח אדם חייב
ובדפוסים  מנטובה. ודפוס אברבנאל עלֿפי הוא נוסחנו

עצבנים. ה'תוספות'37)אחרים: ומדברי כלה. מסכת
גם  היתה זו שנוסחה נראה, ישינות") "בין ד"ה: יב. (נדה
פיק. ישעיה ר' הגאון הערת ב. כ, נדרים במסכת

ב.38) ק, ב.39)עירובין ה, ב.40)חגיגה כ, נדרים

.äBLÙ LcwL BÏ È„ ‡Ï - ‰Ê ‚‰Ó ‚‰Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»∆…«∆ƒ≈«¿
,ÌÈa BÏ eÈ‰ Ì‡L ‡l‡ ,ÂÈ˙BÚc Ôw˙Â BÓˆÚ ¯‰ËÂ¿ƒ≈«¿¿ƒ≈≈»∆»∆ƒ»»ƒ

˙e„ÈÒÁÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÔÈÈe‡¯ ,ÌÈLi·e ÌÈ‡ eÈ‰È41. ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬ƒ
CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÚ‰ ¯‡L ˙B‚‰Óa ‚‰Bp‰ ÏÎÂ42- ¿»«≈¿ƒ¿¬¿»»»«¿ƒ«∆

.ÌÚ‰ Ì˙B‡ BÓk ÌÈa BÏ eÈ‰Èƒ¿»ƒ¿»»»

צניעות.41) דרך יודעים פ"ה.42)ואינם זוטא ארץ דרך

.å‰ÏB„b ˙eÚÈˆ43.ÔÓˆÚa ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ‚‰B ¿ƒ¿»¬ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿»
ÔL‡¯ elb˙È ‡ÏÂ ,efa˙È ‡Ï44elÙ‡Â .ÔÙe‚ ‡ÏÂ …ƒ¿«¿…ƒ¿«…»¿…»«¬ƒ

‰l‚È ‡ÏÂ ,Úeˆ ‡‰È ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ‰ÚLa¿»»∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈»«¿…¿«∆
·LiL „Ú ÂÈ„‚·45ÔÈÓÈa Áp˜È ‡ÏÂ .46ÏkÓ ˜Á¯˙ÈÂ . ¿»»«∆≈≈¿…¿««¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

Ì„‡47ÔÓ ÌÈÙÏ ‰¯ÚÓ ,¯„ÁÓ ÌÈÙÏ ¯„Á ÒkÈÂ . »»¿ƒ»≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆∆¿»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Ún‰48‰ È¯BÁ‡ ‰Ù Ì‡Â .‰ÙÂ ,˜Á¯˙È - ¯„b «¿»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¬≈«»≈ƒ¿«≈

‰Ù Ì‡Â .LhÚ˙ Ì‡ BÏB˜ B¯·Á ÚÓLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«¬≈ƒƒ¿«≈¿ƒƒ¿∆
BÚe¯t B¯·Á ‰‡¯È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯È - ‰Ú˜·a49. ¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¬≈≈

ÏB„b C¯ˆÏ elÙ‡ ,‰Ù ‡e‰Lk ¯a„È ‡ÏÂ50C¯„Îe . ¿…¿«≈¿∆ƒ¿∆¬ƒ¿…∆»¿∆∆
.‰ÏÈla ‚‰B Ck ,‡qk‰Œ˙È·a ÌBia ˙eÚÈˆ ‚‰BpL∆≈¿ƒ«¿≈«ƒ≈»≈«»¿»
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˙È¯ÁL ˙Bt‰Ï BÓˆÚ Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏe51 ¿»¿«≈»»«¿¿ƒ»«¬ƒ
˙È·¯ÚÂ52˜Á¯˙È ‡lL È„k ,„·Ïa53. ¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆…ƒ¿«≈

את 43) מצא אבא בר חייא שרבי שם, יסופר א. ל, קידושין
שלא  ומפני לביתֿהכנסת, בנו את מוליך לוי בן יהושע רבי
על  שם לו, הוגנת עטיפה בסודרו להתעטף פנאי לו היה

ראש. בגילוי ילך שלא ובלבד ארעי כיסוי שב 44)ראשו
כז. (תמיד וקום כסה - א.46)45)וגלה סב, ברכות

ב.47) יג, הוריות רש"י, ויבא 48)שם. שכתוב: כמו
(שמואלֿא  להסך שאול ויבא מערה ושם הצאן... אלֿגדרות
מערה  מן לפנים ומערה גדר, מן לפנים גדר תנא: ג). כד,

סב:). (שם).49)(ברכות המגולה "קבלה 50)גופו
סב.). (שם, ושתיקה" צניעות - הכסא בבוקר 51)דבית

היום. אור לפני יצטרך 53)משחשכה.52)השכם שלא
ושבים  עוברים אין אלה בשעות כי הדרך, מן להתרחק
שהיו  בבבל כמו בתיֿכבוד, שם שאין ובעיר בשוק. מצויים
יתדחק", "שלא גורסים: ויש פה. ידובר הגמרא, חכמי שם
שחרית  ולהיפנות קיבתו את לווסת אדם צריך כלומר:
את  לדחוק ויצטרך עצירות ליד יבוא שלא כדי וערבית,

עצמו.

.æB¯eac ˙ÚLa ÁÂBˆÂ ˜ÚBˆ ‡‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»…¿≈≈¿≈«ƒ¿«ƒ
B¯eac ‡l‡ ,¯˙BÈa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙BiÁÂ ˙BÓ‰·kƒ¿≈¿«¿…«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

˙Bi¯a‰ Ïk ÌÚ ˙Áa54‡lL ¯‰fÈ ,˙Áa ¯a„iLÎe . ¿««ƒ»«¿ƒ¿∆¿«≈¿««ƒ»≈∆…
˜Á¯˙È55Áe¯‰ŒÈq‚ È¯·„k ‰‡¯iL „Ú56ÌÈc˜Óe . ƒ¿«≈«∆≈»∆¿ƒ¿≈«≈»««¿ƒ

Ì„‡‰ ÏÎÏ ÌBÏL57.epÓÈ‰ ‰ÁB ÔÁe¯ ‡‰zL È„k , »¿»»»»¿≈∆¿≈»»≈∆
B¯·Á Á·La ¯tÒÓ .˙eÎÊŒÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ô„Â58, ¿»∆»»»»¿«¿¿«≈¿∆«¬≈

ÏÏk B˙e‚· ‡ÏÂ59ÌBÏL Û„B¯Â ÌBÏL ·‰B‡ .60Ì‡ . ¿…ƒ¿¿»≈»¿≈»ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÓB‡ - ÌÈÚÓLÂ ÌÈÏÈÚBÓ ÂÈ¯·cL ‰‡B¯∆∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»

˜˙BL -61BÒÚk ˙ÚLa B¯·Á ‰v¯È ‡Ï ?„ˆÈk .62; ≈≈«…¿«∆¬≈ƒ¿««¿
¯„pL ‰ÚLa B¯„ ÏÚ BÏ Ï‡LÈ ‡ÏÂ63¯¯˜˙zL „Ú , ¿…ƒ¿««ƒ¿¿»»∆»««∆ƒ¿»≈

,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL ‰ÚLa epÓÁÈ ‡ÏÂ ;ÁeÈÂ BzÚc«¿¿»«¿…¿«¬∆¿»»∆≈»¿»»
¯a˜iL „Ú Ïe‰· ‡e‰L ÈtÓe‰64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ƒ¿≈∆»«∆ƒ¿¿≈¿≈…«≈

B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa B¯·ÁÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .el‡·65‡l‡ , »≈¿…ƒ¿∆«¬≈ƒ¿««¿»»∆»
ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ ,B¯ea„a ‰pLÈ ‡ÏÂ .epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ≈»ƒ∆¿…¿«∆¿ƒ¿…ƒ

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,Ú¯‚È ‡ÏÂ66BÏÏk . ¿…ƒ¿«∆»¿ƒ¿≈»¿«≈»∆¿»
˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È¯·„a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ :¯·c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ ¯tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz· B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â67. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ"ב). ארץ, דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי והמהלכים כיונים
יב). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי, יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק נכרי לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח מספרים שהיו
כט:). א.59)קידושין פא, יב.60)נדרים פ"א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי
וכן  סה:). (יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי  שמוציא מי "כל מא): פ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו

אמרם". שלא לו נוח שומעיהם, על ערבים ואינם תורה
דעתו 62) שתתיישב עד להמתין וטוב אז, יתרצה לא כי

יח). פ"ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי (שם)
פתחי  כל ימצא - ולכשיתחרט נדרתי". כן מנת "על לו: יענה

בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).
מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל

הקב"ה 66)(שם). שאף השלום, "גדול סה:) (יבמות
הקב"ה  וכשגילה זקן", "ואדוני אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי", ואני שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י, השלום מפני הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים

.ç‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï68,ÈeË ÔB¯‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ·˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚ69BÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe¯‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eL¯a ıe¯È ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa¯‰70ÈÏÚ·k B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙¯ËBËÁ71„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza72„e¯Ë ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚa73ÌÎÁ Ì‡ ¯k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚ·e««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,¯ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk C¯ca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰ - "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ ¯Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע
נוגע  האחת רגלו שעקב עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ אמרו: וכן
לב.). (ב"ק משונה שהוא מפני חייב, – כאילו 71)והזיק)

כב:). (סוטה הגבן גב שעל הגבנון – חטוטרת גבן. הוא
למעלה"72) ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל,

קה:). רצינות.73)(יבמות מביעים שפניו

.è¯eÒ‡Â ;È˜Â ‰‡ LeaÏÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz LeaÏÓ«¿«¿ƒ»»«¿»∆¿»ƒ¿»
˙ÈeÓL B‡ Ì˙k B„‚·a ‡ˆniL BÏ74.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿«≈»∆

·‰Ê È„‚a ÔB‚k ,ÌÈÎÏÓ LeaÏÓ ‡Ï ,LaÏÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«…«¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»»
ÔÓb¯‡Â75,ÌÈiÚ LeaÏÓ ‡ÏÂ ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L , ¿«¿»»∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆¿…«¿¬ƒƒ

.ÌÈ‡ ÌÈBÈa ÌÈ„‚a ‡l‡ ,ÂÈL·BÏ ˙‡ ‰f·Ó ‡e‰L∆¿«∆∆¿»∆»¿»ƒ≈ƒ»ƒ
ÂÈcÓ ˙ÁzÓ ‰‡¯ B¯N· ‡‰È ‡ÏÂ76È„‚a BÓk , ¿…¿≈¿»ƒ¿∆ƒ«««»¿ƒ¿≈

eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈ¯ˆÓa ÌÈNBÚL ¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÔzLt‰«ƒ¿»««ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿
eÁÒ ÂÈ„‚·‡l‡ ,Áe¯‰ŒÈq‚ È„‚a BÓk ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈ· ¿»»¿ƒ«»»∆¿ƒ¿≈«≈»«∆»

„ÈŒ˙È·e ,B·˜Ú „Ú77ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ „Ú - BlL78. «¬≈≈»∆«»≈∆¿¿»
,Áe¯‰ ˙eq‚k ‰‡¯pL ÈtÓ ,B˙ÈlË ÏLÏLÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»«

ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „·Ïa ˙aLa ‡l‡79ÏÚÈ ‡ÏÂ . ∆»¿«»ƒ¿«ƒ≈¿«¬ƒ¿…ƒ¿«
˙BÓÈa È‡ÏË ÈabŒÏÚ È‡ÏË ÌÈ‡lËÓ ÌÈÏÚÓƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«««≈¿«ƒ

‰nÁ‰80.ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,¯zÓ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ , ««»¬»ƒ«¿»ƒÀ»ƒ»»»ƒ
‡ÏÂ ;ÌÈÓN·Ó ÌÈ„‚·a ‡ÏÂ ,˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡Ï…≈≈¿À»«¿…ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿…
È„k ÌN·a B¯Na ÁLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B¯ÚNa ÌNa ÌÈNÈ»ƒ…∆ƒ¿»¬»ƒ»«¿»¿…∆¿≈
È„ÈÁÈ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÂ .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«À¬»À»¿≈…≈≈¿ƒƒ
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קטו zerc zekld - rcnd xtq - elqk e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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Ba ˙‡ˆÏ Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»ƒ≈»»¿«»«»≈
B„eÓÏ˙Ï81„LÁ‰ ÈtÓ el‡ Ïk -82. ¿«¿»≈ƒ¿≈«¬»

מיתה"74) חייב – בגדו על רבב שנמצא תלמידֿחכם "כל
על  ומשניאה התורה את מבזה שהוא מפני קיד.). (שבת

ב.75)הבריות. קמה, ב.76)שם, נז, בבאֿבתרא
שם:78)שרוול.77) נאמר קמג. רמז שמעוני, ילקוט

היתה  אבא של משפחתו לדוד: שאול בת מיכל לו "אמרה
רגל  ופיסת יד פיסת מימיהם שנראה להם, חלילה ממך: נאה
ה"ב). פ"ה, ביצה ירושלמי, גם (השווה מגולים". ועקב

נראים 79) שיהיו מטה כלפי בגדיהם לשלשל העשירים דרך
לסלקם  צריכים ואינם ממלאכה בטלים והם הואיל ארוכים,
נראה  יהא שלא זאת לעשות אסור ולתלמידֿחכם הארץ. מן
אחרים  בגדים לו כשאין שבת לכבוד אולם רוח. כגס
קיג.). (שבת בגדיו לשלשל לו מותר – להחליף

ב.80) מג, לשיעור 81)ברכות הולך שהוא לכל שידוע
יחשדוהו. ולא ילעיזו 82)תלמודו שלא עבירה, דבר של

שם. אלה, כל מקור עליו.

.éËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz83ÏÎB‡ : «¿ƒ»»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,B˙ÁÏˆ‰Â BBÓÓ ÈÙk B˙È·ŒÈL‡ ˙‡ ÔÊÂ ‰˙BLÂ¿∆¿»∆«¿≈≈¿ƒ»¿«¿»»¿…

ÈcÓ ¯˙BÈ BÓˆÚ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ84ÌÈÓÎÁ eeˆ .85ŒC¯„a «¿ƒ«««¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ¿∆∆
ı¯‡86ÔB·‡˙Ï ‡l‡ ¯Na Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL ,87, ∆∆∆……«»»»»∆»¿≈»

‡È¯aÏ Bic ."¯Na ÏÎ‡Ï ELÙ ‰e‡˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«∆«¿¿∆¡…»»««»ƒ
˙aLŒ·¯ÚÏ ˙aLŒ·¯ÚÓ ¯Na ÏÎ‡Ï88‰È‰ Ì‡Â . ∆¡…»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿ƒ»»

eeˆ .ÏÎB‡ - ÌBÈ ÏÎa ¯Na ÏÎ‡Ï È„k ¯ÈLÚ»ƒ¿≈∆¡…»»¿»≈ƒ
ÌÈÓÎÁ89Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt Ì„‡ ÏÎ‡È ÌÏBÚÏ :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿¿»…«»»»ƒ»»

BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏ Èe‡¯k - LaÏÈÂ ,BBÓÓ ÈÙÏ BÏ¿ƒ»¿ƒ¿«»»ƒ«≈ƒ¿
BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ - ÂÈ·e90. »»≈ƒ»»

כהוגן.83) ביתו הליכות ומנהל עניניו ואינו 84)מסדר
ז"ל: כמאמרם מרובות, הוצאות של בעול צוארו מכניס
במועט  הסתפק כלומר: קיד.), (פסחים בצל ושב בצל אכול
יטרידוך. לא ונושים קורתך, בצל במנוחה ותשב

א.85) פד, והנהגתו.86)חולין אדם חיי לא 87)באורח
ובהזדמנות. לפרקים אלא –88)בתדירות, חולה אולם

שיבריא. עד ואוכל ב.89)לווה פד, יותר 90)חולין
והוא  בו, תלויים "שהם שם: מסיימת והגמרא יכלתו. מכפי

העולם". והיה שאמר במי תלוי

.àé‰Ú„ŒÈÏÚa C¯c91‰Î‡ÏÓ Ì„‡ BÏ Úa˜iL , ∆∆«¬≈≈»∆ƒ¿«»»¿»»
,‰¯ÈcŒ˙Èa ‰˜È CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz B˙B‡ ˙Ò¯ÙÓ‰«¿«¿∆∆¿ƒ»¿««»ƒ¿∆≈ƒ»
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯Ó‡pL ;‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¬∆
˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" ,"BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË»«∆∆¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬∆»»«ƒ

"BÎÁ ‡ÏÂ L„Á92‰M‡ N¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" , »»¿…¬»ƒ»ƒ¬∆≈«ƒ»
,‰M‡ ‡NÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÔÈLth‰ Ï·‡ ."dÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¬»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ»ƒ»
,CkŒ¯Á‡Â ,˙Èa ‰˜È ,B„È ‡ˆÓz Ì‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒƒ¿»»ƒ¿∆«ƒ¿««»
ÔÓ Ò¯t˙È B‡ ,˙en‡ Lw·Ï ¯ÊÁÈ ,ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»«¬…¿«≈À»ƒ¿«¿≈ƒ
,"N¯‡˙ ‰M‡" :˙BÏÏwa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‰˜„v‰«¿»»¿≈≈«¿»ƒ»¿»≈
EÈNÚÓ eÈ‰È :¯ÓBÏk ,"Úhz Ì¯k" ,"‰·z ˙Èa"«ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿«ƒ¿«¬∆

ÔÈÎeÙ‰93‰Î¯a·e .EÈÎ¯c ˙‡ ÁÈÏˆ˙ ‡lL È„k , ¬ƒ¿≈∆…«¿ƒ«∆¿»∆«¿»»

ÈÎ¯c ÏÎÏ „Â„ È‰ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰'‰Â ÏÈkNÓ Â ≈«¿ƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ«
."BnÚƒ

בריא.91) והגיון שכל הסדר 92)בעלי על מסתמך רבינו
משם  ומביא למלחמה, היוצא העם אל השוטרים שבדברי
בית, כרם, דעה": בעלי של החיים ב"דרך לשיטתו ראיה
לכרם? בית הקדימו השוטרים הלא הדבר, ותמוה – אשה

הביא זו סתירה חריף ליישב תירוץ רוקח" "מעשה בעל
"חילול  על מדברים השוטרים והוא: אדרבי, מהר"י בשם
שעתו  הגיעה וכבר לנטיעתו הרביעית בשנה שחל הכרם",
ביתו. בנין לפני באמת היתה הכרם" "נטיעת אבל לחללו,

זוטרתא.93) פסיקתא

.áé,ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰Ï B‡ ¯È˜Ù‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»
˙Bi¯a‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈÂ94˙È· ‰˜ÈÂ ‰„N ¯kÓÈ ‡ÏÂ .95, ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿…ƒ¿…»∆¿ƒ¿∆«ƒ

ÈÓ„a ‰¯BÁÒ ‰NÚÈ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ‰˜ÈÂ ˙È· ‡ÏÂ¿…«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿¿ƒ«¬∆¿»ƒ¿≈
BÏÏk .‰„N ‰B˜Â ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰ ¯ÎBÓ Ï·‡ .B˙È·≈¬»≈ƒ«¿¿ƒ¿∆»∆¿»
ÛÈÏÁ‰Ïe ÂÈÒÎ ÁÈÏˆ‰Ï B˙n‚Ó ÌÈNÈ :¯·c ÏL∆»»»ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»»¿«¬ƒ

Ìiwa ‰Ïk‰96ÈÙÏ ËÚÓ ˙B‰Ï B˙eÎ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ; «»∆««»¿…ƒ¿∆«»»≈»¿«¿ƒ
‰ÚL97‰a¯‰ „ÈÒÙÈÂ ËÚÓ ˙B‰Ï B‡ ,98. »»≈»¿«¿«¿ƒ«¿≈

מ"ד).94) פ"ח, (ערכין הבריות על למשא ויפול
בהר).95) כהנים', בבית,96)'תורת מטלטלין כגון:

אינו  ועומד: הקיים נכס הוא שדה כי בשדה, – ושניהם
נב.). גיטין עט. (כתובות נהרס ואינו נשרף אינו נגנב,

הנולד.97) את רואים שאינם דעת קלי ולא 98)כדרך
מעות  אביו לו שהניח מי כמאמרם: הונו, ולאבד להתקשט
זכוכית  בכלי וישתמש פשתן בגדי ילבש – לאבדן ורוצה
אברבנאל. כתבֿיד כנוסחת היא נוסחתנו כט:). (ב"מ לבנה
הרבה". ויפסיד מעט ליהנות "או היא: הדפוסים רוב ונוסחת

.âé˙Ó‡a - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL BzÓe B‡NÓ«»«»∆«¿ƒ»»∆¡∆
‰eÓ‡·e99˜c˜„Ó .Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ ¯ÓB‡ . ∆¡»≈«»«¿«≈≈¿«¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï ¯zÂÓe Ô˙BÂ ,ÔBaLÁa BÓˆÚ ÏÚ100ÁwiLk ««¿¿∆¿¿≈¿«≈«¬≈ƒ¿∆ƒ«
Áwn‰ ÈÓc Ô˙BÂ .Ô‰ÈÏÚ ˜c˜„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó≈∆¿…¿«¿≈¬≈∆¿≈¿≈«ƒ»

¯zÏ‡Ï101·¯Ú ‡Ï ,‰NÚ BÈ‡Â ;102ÔÏa˜ ‡ÏÂ103 ¿«¿«¿≈«¬∆…»≈¿…«¿»
‰‡L¯‰a ‡·È ‡ÏÂ104ÁwÓ È¯·„a BÓˆÚ ·iÁÓ ¿…»…¿«¿»»¿«≈«¿¿ƒ¿≈ƒ»

‰¯Bz B˙B‡ ‰·iÁ ‡lL ÌB˜Óa ¯kÓÓe105È„k , ƒ¿»¿»∆…ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯Á‡ BÏ e·iÁ˙ Ì‡Â .e‰pLÈ ‡ÏÂ B¯ea„a „ÓÚiL∆«¬…¿ƒ¿…¿«≈¿ƒƒ¿«¿¬≈ƒ
„¯È ‡ÏÂ .ÔBÁÂ ‰ÂÏÓe ,Ì‰Ï ÏÁBÓe CÈ¯‡Ó - ÔÈca«ƒ«¬ƒ≈»∆«¿∆¿≈¿…≈≈

B¯·Á ˙en‡ CB˙Ï106ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯ˆÈ ‡ÏÂ ,107 ¿À»¬≈¿…»≈¿»»¿»
ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÙc¯p‰ ÔÓ ‰È‰È :¯·c ÏL BÏÏk .ÂÈiÁa¿«»¿»∆»»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒ
Ì„‡Â ,ÌÈ·ÏBÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÚp‰ ÔÓ ,ÌÈÙ„B¯‰»¿ƒƒ«∆¡»ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ‰NBÚL108 ∆∆»««¬ƒ»≈¿«≈»∆»»
¯L‡ Ï‡¯NÈ ,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈¬∆

."¯‡t˙‡ Ea¿∆¿»»

א.99) פו, משלו 100)יומא ומוותר עצמו על מחמיר
אמ  כח.). ימים (מגילה שהאריך הקנה, בן נחוניא רבי על רו

בממונו". "ותרן שהיה – מהן ואחת הטובות, מדותיו בגלל
לשלם.101) כסף לו כשיש בהקפה לוקח ואינו א פו, יומא

יא). הלכה פ"ה, התורה יסודי הלכות (מ"ת, כי 102)עיין
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ז). יא, (משלי זר ערב כי ירוע פקדונות 103)רש המקבל
כן  גם הוא "קבלן" מפרשים: ויש קט.). (יבמות לשמירה
למלוה: האומר זה – ערב ביניהם: וההבדל "ערב", מסוג
ממנו  לתבוע למלוה רשות אין אז אתן, ואני – הלוהו
– וקבלן פורע. אינו וזה הלווה, מן קודם תבע אלאֿאםֿכן
ביד  הרשות ואז לך", אתן ואני – לו "תן האומר: זה הוא
ולווה  מלוה הלכות (מ"ת, מלכתחילה ממנו להיפרע המלוה

ה"ה). כה, המלוה 104)פרק מטעם כמורשה יופיע שלא
טוב  לא ואשר אמרו: וכן הלווה, עם ולדון חובו לגבות
בהרשאה  הבא זהו – יח) יח, (יחזקאל עמיו בתוך עשה
ריב  על "מתעבר הוא כי שם: רש"י ופירש לא.), (שבועות
והראב"ד  לפשרה. יותר לו נוח הראשון ושמא לו": לא
היה  שאם ה"ה), פ"ג, ושותפין שלוחין הלכות (מ"ת, העיד
ומצוה  הוא, חבירו ממון מציל – אחרת בעיר דינו בעל
רוצה  ואינו קשה הלווה שאם הכסףֿמשנה כתב וכן קעביד.

מורשה. למנות מותר - אין 105)לשלם הדין, שמצד
יכול  אחד וכל בעלמא, בדברים נגמר וממכר" "מקח מעשה
ולעמוד  עצמו על לדקדק צריך תלמידֿחכם אבל בו. לחזור

ויחי). פ' של"ו, (שאילתות א 106)בדיבורו פא, סנהדרין
גבולו. את ולהסיג ידו במשלח עמו להתחרות

בממון,107) ולא בגוף לא משפטים. פרשת מכילתא,
השערים  "כל נט:): (בבאֿמציעא דברים באונאת וכלֿשכן
אין  דברים אונאת על הצועק – אונאה" משערי חוץ ננעלו
להוריד  וקרוב הוא הלב שצער לפי בפניו, ננעל השער
ריבו. ויריב נפשו בצרת ה' ורואה (רש"י), דמעות

א.108) פו, יומא

ה'תשע"ו  כסלו ט"ז ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.àÌ„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆

ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈
‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆

ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿
."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.áÈ„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק
(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא

רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי
עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?

מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות

.â„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»

יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

.ãÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, 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

37

38



קיז zerc zekld - rcnd xtq - elqk f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.äBaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
מפני  עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.å˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ¯a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚL¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL·‡ ‡N Èk ,·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt ¯·„a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ
Lw·e ¯ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈ¯ˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈

"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ïlt˙iÂ" :¯Ó‡pL ,È¯ÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב הבאה

.æ- ‰·BË ‡Ï C¯„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL B¯·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
·ËeÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ20ÏÚ ‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈«

˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ«¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«∆
BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa - B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰ ."E˙ÈÓÚ¬ƒ∆«ƒ«∆¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

BÈ·Ï21ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa ,22CÈ¯ˆ - ¿≈≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈«»»ƒ
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa BÁÈÎB‰Ï23ÔBLÏ·e ˙Áa BÏ ¯a„ÈÂ . ¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«≈¿««¿»

B‡È·‰Ï ,B˙·BËÏ ‡l‡ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡L BÚÈ„BÈÂ ,‰k«̄»¿ƒ∆≈≈∆»¿»«¬ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - epnÓ Ïa˜ Ì‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»ƒƒ≈ƒ∆»¿ƒ»
Ì„‡ ·iÁ ,„ÈÓz ÔÎÂ .˙ÈLÈÏLe ‰iL ÌÚt epÁÈÎBÈ -ƒ∆««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«»»»

e‰kiL „Ú BÁÈÎB‰Ï24ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‡ËBÁ‰ ¿ƒ«∆«≈«≈¿…«≈ƒ
˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L ÏÎÂ !ÚÓBL25,‰ÁBÓ BÈ‡Â ≈«¿…∆∆¿»¿»ƒ¿¿≈∆

Nt˙ ‡e‰26˙BÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡L ÔÂÈk ,el‡ ÔBÚa ƒ¿»«¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿
Ì‰a27. »∆

לו,19) למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך פי על אף
צב.). קמא (בבא בעדו התפלל הכהן 20)וגם עלי כגון:

תשתכרין? מתי עד ואמר: הוכיחה לשיכורה חנה את שחשב
הגון  שאינו דבר בחבירו לרואה "מכאן יד). א, (שמואלֿא

לא.). (ברכות להוכיחו" וזה 21)שצריך המוכיח בין

כנגדו. הוא 22)שחטא כי - כן ונקרא הקדושֿברוךֿהוא,
מקומו. העולם ואין עולם של להלבין 23)מקומו שלא

טז:). (ערכין אחרים בפני אמרו 24)פניו וכן (שם).
 ֿ הקדושֿברוך לפני קטרגה הדין שמידת תזריע): (תנחומא,
בית  חורבן בזמן דורם בבני מיחו שלא הצדיקים על הוא
הנביא: כדברי הכאות, ולסבול להתבזות להם "היה ראשון:

ו). נ, (ישעיה למורטים" ּולחיי למכים נתתי שהוא 25)גוי ְִֵַָ
נשמעים. ודבריו השפעה שנענשו 26)בעל כמו נענש,

באנשי  מיחו שלא על ראשון בית חורבן בימי הצדיקים
נה:). (שבת למוטב 27)דורם מחזירם שהיה ואפשר

הוכיחם. אלמלי

.ç‰lÁz B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰28˙BL˜ BÏ ¯a„È ‡Ï , «ƒ«∆¬≈¿ƒ»…¿«≈»
Ck ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,epÓÈÏÎiL „Ú«∆«¿ƒ∆∆∆¡«¿…ƒ»»»≈¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡29ÂÈÙe BÁÈÎBÓ ‰z‡ ÏBÎÈ : »¿¬»ƒ»«»ƒ»»
˙BpzLÓ30ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ƒ¿««¿«¿…ƒ»»»
"‡ËÁ31,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈÏÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L Ô‡kÓ ; ≈¿ƒ»∆»¿»»¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈

B¯·Á ˙‡ ÌÈÏÎn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈa¯a ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈»«ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¬≈
‰˜BÏ BÈ‡32e¯Ó‡ Ck .‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÂÈÏÚ ≈∆»»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ33˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰" : ¬»ƒ««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ≈≈∆
Li·Ï ‡lL ,¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ."‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ»≈∆…¿«≈

ÔË˜ ÔÈa ,ÌÈa¯a B¯·Á34BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ .ÏB„b ÔÈa ¬≈»«ƒ≈»»≈»¿…ƒ¿»
ÌLa35¯·c ÂÈÙÏ ¯tÒÈ ‡ÏÂ ,epnÓ LB· ‡e‰L ¿≈∆ƒ∆¿…¿«≈¿»»»»

epnÓ LB· ‡e‰L36ÌÈ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
¯ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È¯·„a Ï·‡ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒ¯ÙÓe ,ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ - ¯˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈf·Óe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡¯NÈa ÌÈ‡È·p‰ Ïk eNÚL BÓk ,·ËeÓÏ ¯ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33) ג, פרק פו.).34)(אבות קמא כינוי 35)(בבא

נח:). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.è‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,B¯·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
¯˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ ¯a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈

˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È¯‰ - BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…

‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי מר

לכל  ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה
כח.). (מגילה שציערוני" כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב. וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר

.éÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁe¯Â „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈
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CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ¯‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk¯ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb ·È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„B·k ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ¯·„a ÌaÏÂ ,‰„B·Úa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ¯˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„¯ B‡ ,ÌaÏ ·È‡Î‰44È¯‰ - ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰· ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45- «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»
ÌÎ˙‡ Èz‚¯‰Â Èt‡ ‰¯ÁÂ" :‰¯Bza L¯ÙÓ BLÚ È¯‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆
,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙¯k ˙È¯a - "·¯Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:¯Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ C¯ˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰¯Bz Ô„nÏÏ È„k ·¯‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï·‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈
ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»

ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.àÏb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«

ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ
¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»

Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««
"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.

.á‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,
לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם

מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו

ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא
ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.âÁ e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
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˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה ֿ 17)שם.16)ירושלמי, בהקדוש
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע

בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן
לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי – מארצנו" גלינו
פ"א, (אבות רבינו דברי מתוך אמנם המספר. בציבא ולא
בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה, יז)

חסר. הוא שלנו

.ã˜·‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈÂ21ÈÓ ?„ˆÈk .Ú¯‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ ¯Ó‡È22B‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ - ÈBÏtÓ e˜˙L :¯Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
¯tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈ¯·ca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú¯‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa B¯·Á ˙·BËa23ÔBLÏ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a e¯tÒiL Ì‰Ï Ì¯B‚ ‰fL ,Ú¯‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ¯˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú¯ C¯·Ó" :‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú¯ È„ÈÏ ‡a B˙·BË CBznL ,"BÏ ·LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN C¯c Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ24Œ˙el˜ C¯„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na ¯a„Ó BÈ‡L ,¯ÓBÏk ,L‡…̄¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡25ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰¯i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ
ÔBLÏ ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ ."È‡ ˜ÁNÓ ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ,˙ÂÓÂ»»∆¿»«¬…¿«≈»ƒ¿≈«¿«≈»

˙e‡n¯ C¯c Ú¯‰26Bn˙Ï ¯tÒiL ,‡e‰Â ;27BÈ‡ el‡k »«∆∆«»¿∆¿«≈¿À¿ƒ≈
‡l‡ ;‡e‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ¯acL ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ≈«∆»»∆∆ƒ≈»»«∆»

ÔÈÁÓnLk28ÔBLÏ ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ,B„Èa ¿∆¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«∆»»∆»
!ÈBÏt ÏL ÂÈNÚÓ el‡L B‡ ,Ú¯‰»«∆≈«¬»∆¿ƒ

שהוא 21) אבק כמו ממש, לשוןֿהרע ולא לשוןֿהרע מעין
באבות  רבינו דיבר כאן עד ממש. עפר ולא עפר כעין
תולדותיהם. על מדבר הוא ופה לשוןֿהרע, של הנזיקין

הדברים 22) כיום?! שהוא למה יגיע שפלוני פילל מי
מעין  זהו ולגנאי. לשבח שונים: בפנים ומתפרשים סתומים
גלויות  מדבר כשהמספר הוא הרעֿממש ולשון לשוןֿהרע.
פ"א, (אבות רבינו של בפירושו כמבואר לכל, ברור באופן

בפני 23)יז). דאילו שונאיו", "בפני דווקא א: קס, ב"ב
בשבח  מספרים היו שחכמינו מצינו שהרי מותר, – אוהבים

ובגמרא  סו). גיטין מ"ה. פ"ב, (אבות ותלמידיהם חבריהם
של  תוספת והיא שונאיו" "בפני המלים: אין שם) (ב"ב,

זקן",24)רבינו. ואדוני צחוק: בדרך שאמרה אמנו כשרה
 ֿ הקדוש היה צריך אברהם, ובין בינה שלום להטיל וכדי
(ירושלמי, זקנתי" "ואני ואמר: לשנות כביכול, ברוךֿהוא,

א). הלכה פ"א, עושה 25)פאה (ראב"ע), משתטה
ראש. וקלות השתובבות מתוך יסופר:26)מעשים (שם)

ואיש  המלך, לעבודת נתגייסה ציפורי העיר של חבורה
החבורה  מן אחד לעבודה. בא ולא השתמט יוחנן ושמו
היום  נבקר לא לחבירו: ואמר התחכם בו, צרה היתה שעינו
אבק  זהו – הנעדר ביוחנן הרגישו מיד יוחנן? ר' את

רמאות. דרך לפי 27)לשוןֿהרע כמסיח ומתחפש מיתמם
שהוא. למי להרע כוונה כל בלי כשמוכיחים 28)תומו

לדבר.אותו, לו נותנים כשאין או

.äB¯·Á ÈÙa Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ „Á‡29‡lL B‡ ∆»«¿«≈¿»»«ƒ¿≈¬≈∆…
ÌÈÓ¯BbL ÌÈ¯·c ¯tÒÓ‰Â ;ÂÈÙa30LÈ‡ eÚÓL Ì‡ , ¿»»¿«¿«≈¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ

elÙ‡Â ,BBÓÓ· B‡ BÙe‚a B¯·Á ˜Èf‰Ï ,LÈ‡ ÈtÓƒƒƒ¿«ƒ¬≈¿¿»«¬ƒ
Ì‡Â .Ú¯‰ ÔBLÏ ‰Ê È¯‰ - B„ÈÁÙ‰Ï B‡ BÏ ¯ˆ‰Ï¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆»»»¿ƒ

el‡ ÌÈ¯·„ e¯Ó‡31¯·c‰ ÚÓL ¯·k - ‰LÏL ÈÙa ∆∆¿¿»ƒ≈ƒ¿≈¿»¿»ƒ¿««»»
ÌÚt ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ¯·c‰ ¯tÒ Ì‡Â .Ú„BÂ¿«¿ƒƒ≈«»»∆»ƒ«¿»««

Ba ÔÈ‡ ,˙¯Á‡Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeMÓ32‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
¯˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ¯È·Ú‰Ï Ôek˙È33. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח עזות משום כאן יש לשוןֿהרע, על שנוסף
ש"כל  וסובר אביי, על שם חולק שרבא ואףֿעלֿפי טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי רבינו פסק הרע", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי  בןֿיוחאי שמעון רבי דברי תלמידיו לפני שסיפר גרים
שמעון  ורבי המלכות, לאזני הגיעו הדברים רומי. מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי
לא  שכוונתו אףֿעלֿפי זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'
לג:). (שבת בןֿיוחאי שמעון רבי של בגנותו לדבר היתה
לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב"בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר
שם). (רש"י, רשות לו נותן אלאֿאםֿכן הדברים

לגרום 31) לפעמים הם עלולים אבל גנאי, דברי בהם שאין
בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי על ונאמרו היזק,

שלא 32) דעתו גילה שלשה, לפני שאמרם בזה שהרי
שלא  מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש ואינו לו איכפת
הרע, לשון משום בו יש רבים בפני אמר אפילו – לומר
שסיפר  בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין חז"ל שסיפרו וכמו
והוציאהו  שנה, ושתים עשרים לפני בביתֿהמדרש שנאמר
וכתיב: זה. הוא סוד מגלה אמר: כי מביתֿהמדרש, אמי רבי

יג). יא, (משלי סוד מגלה רכיל רק 33)הולך כלומר:
משום  בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר כשהוא
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ואם  לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל לשוןֿהרע,
למרות  לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי בהם יש
המלך). (עבודת רבים ולפני הבעלים ידי על שנאמרו זאת

.å¯e„Ï ¯eÒ‡L ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLa34ÚÓLÏÂ Ì‰nÚ ·LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰È¯·c35¯a„na eÈ˙B·‡ ÏÚ ÔÈcŒ¯Êb ÌzÁ ‡ÏÂ .36, ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„·Ï Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡37. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע, המספר
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה:

(שם).36) לארץ להיכנס יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובניֿישראל הארץ, דיבת המרגלים שהוציאו

כי  בסמיכות, "לשוןֿהרע" כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי  שגור הוא שכך מפני – הרע לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,
כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי

כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.æ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆

ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…
‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈

¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿

הוא.38) מעשה בו שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, יומא

חילצתי 44) אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי וכי
חנם. שונאי את מצרה

.çŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…

!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.àÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

אותה. גורס אינו עוז" "מגדל בעל וגם איננה, "וקטנים"
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.á·iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
È·ÏÂ EÈ·Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆

Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
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ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.
ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

.âB·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו

ובבןֿבנו. בבנו כן לפי 11)שאינו ב', הלכה סוף כאן
רוקח". ב"מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס

ב.12) כט, והכרה.13)קידושין בינה לידי כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב
תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב גדל שכבר ואחר מ:). (קידושין זה
ונתחייבתי  גדלתי "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי  אלא – בלימוד" ולא במעשה רק אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ

ב.15) מ, קידושין

.ã„ÓÏÏ Ô· BÏŒLÈÂ ,‰¯Bz „ÓÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰¯Bz16B·Ï Ì„B˜ ‡e‰ -17ÔB· B· ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba - epnÓ ¯˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÏÈkNÓe18. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â19ÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
ב.17) כט, ותלמודו 18)שם, וממולח זריז בנו "אם

(שם). קודמו" בנו – בידו לקבוע 19)מתקיים הוא וחייב
הפנאי. בשעת לתורה עתים

.äÌÏBÚÏ20,‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz Ì„‡ „ÓÏÈ ¿»ƒ¿«»»»¿««»ƒ»ƒ»
Ì‡Â .„ÓÏÏ ‰Èet BzÚc ÔÈ‡ ,‰lÁz ‰M‡ ‡N Ì‡L∆ƒ»»ƒ»¿ƒ»≈«¿¿»ƒ¿…¿ƒ
ÈeÙ BaÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿»∆≈ƒ»

‰¯Bz „ÓÏÈ CkŒ¯Á‡Â ‡NÈ -21. ƒ»¿««»ƒ¿«»

שנה 20) משמונהֿעשרה למעלה כשהוא ואפילו שם,
ויטל). חיים רבי בשם המשנה" קידושין,21)("מרכבת

שם.

.åÏÈÁ˙iMÓ ?‰¯Bz B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«»ƒ«»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ
ÚÓL"e "‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz" :B„nÏÓ ,¯a„Ï¿«≈¿«¿»ƒ»»∆¿«

"Ï‡¯NÈ22ÌÈ˜eÒt ,ËÚÓ ËÚÓ B„nÏÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»≈¿««»¿«¿¿«¿«¿ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú·L Ôa B‡ LL Ôa ‰È‰iL „Ú ,ÌÈ˜eÒt¿ƒ«∆ƒ¿∆∆≈∆∆««…¿ƒ
BÈ¯·23˙B˜BÈz‰ „nÏÓ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓe ,24. À¿ƒ≈∆¿«≈«ƒ

ישראל".22) ו"שמע הדפוסים: ובשאר אוקספורד. כנוסח
מב.). סוכה עקב: (ספרי, זו הלכה בריאות 23)ומקור לפי

– והחלש בןֿשש, כשהוא הבריא שכלו: והתפתחות גופו
בןֿחמש  כא): פ"ה, (אבות שאמרו ומה כא.). (ב"ב בןֿשבע

בביתו. מלמדו שהאב למה הכוונה - ֿ 24)למקרא בבא
א. כא, בתרא

.æ‚‰Ó ‰È‰25,¯ÎN ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ ÁwÏ ‰È„n‰ »»ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¿«≈«ƒ»»
‰¯Bz ‡¯˜iL „Ú ,¯ÎNa B„nÏÏ ·iÁÂ .B¯ÎN BÏ Ô˙B≈¿»¿«»¿«¿¿»»«∆ƒ¿»»

dlk ·˙ÎaL26·˙ÎaL ‰¯Bz „nÏÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ∆ƒ¿»À»»∆»¬¿«≈»∆ƒ¿»
¯ÎNa¯ÎNa „nÏÏ ¯zÓ ,27,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ; ¿»»À»¿«≈¿»»¬»»∆¿«∆

ÌÎ˙‡ Èz„nÏ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,¯ÎNa d„nÏÏ ¯eÒ‡»¿«¿»¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿ƒ∆¿∆
È‡ ‰Ó - "'B‚Â '‰ Èeˆ ¯L‡k ÌÈËtLÓe ÌÈwÁÀƒƒ¿»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÔÎÂ ;ÈpnÓ ÌpÁa Ìz„ÓÏ Ìz‡ Û‡ ,Èz„ÓÏ ÌpÁa¿ƒ»»«¿ƒ««∆¿«¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
Ìz„ÓlL BÓk ,ÌpÁa e„nÏ ,˙B¯BcÏ e„nÏzLk¿∆¿«¿««¿¿ƒ»¿∆¿«¿∆

ÈpnÓ28„ÓÏÈ ,ÌpÁa B„nÏiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï .29 ƒ∆ƒ…»»ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«
¯ÎNa30ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :¯Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
¯ÎNa31,z„ÓÏ ‡‰ ,"¯kÓz Ï‡Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba¯ B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÎNa „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
¯ÎNa32. ¿»»

שבכתב,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי לפי נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב, תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב בטלה", "שכר אלא שאינו מפני שבעלֿפה,
למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס מלאכות משאר התבטל

רוב 29)הוראה. ונוסח ומנטובה. אוקספורד כנוסח
הוא. ודחוק "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט, בכורות

בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב אףֿעלֿפי בזה: להעיר וראוי שם.

בלבד, שבכתב תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב האב
כשאפשר  אבל דחוק. הכספי כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב לו,

ו). סעיף רמה, סי' יו"ד ושו"ע מיימוניות. (הגהות

.ç·iÁ Ï‡¯NiÓ LÈ‡ Ïk33ÈÚ ÔÈa - ‰¯Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈ¯eqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,¯ÈLÚ ÔÈa34ÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa ¯eÁa35‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ¯fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ

ÌÈ·e ‰M‡ ÏÚa elÙ‡Â36ÔÓÊ BÏ Úa˜Ï ·iÁ - «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï37Ba ˙È‚‰Â" :¯Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»
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ב.33) לה, חולי,34)יומא ידוע או הזמן: מפגעי שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק – גופו בכל "חש ז"ל: כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע אל לעולם
פג:). (שבת שנאמר:36)וכו' בצוארו", ש"רחיים

אתה  במי חז"ל: ואמרו י), ה, (שירֿהשירים כעורב שחורות
בניו  על אכזרי עצמו שמשים במי – תורה? דברי מוצא

כב.). (עירובין כעורב ב.37)ובניֿביתו צט, מנחות

.èÌÈˆÚ È·ËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b38, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È·‡BL Ô‰Óe39ÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓ40ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ41.ea¯ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסףֿמשנה
רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק נתן דרבי באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.éB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.àéÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.áéBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה שבעלֿפה, מפני 54)תורה

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.âéBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆
˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆

„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת  דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות
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meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz elqk f"hÎ'i -

ה'תשע"ו  כסלו י' ראשון יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נזרו,1) מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה

.àÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈÓ ¯˙BÒ BÈ‡ - ÌÈa¯2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.áÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.âelÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.ã˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
ÌÈLÏL ¯˙BÒ - ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ

„·Ïa18‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,¯‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿

‡È·Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ¯˙BÒ BÈ‡ -21¯‡L ‡È·È ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
¯‰ËiLk BlL ‰¯‰Ë ˙Ba¯˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי מלאת שלאחר הראשון ואפילו 18)ביום
אלא  סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה נדר
תגלחת  יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום . שלושים
החמירו  לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו והבאת
וגזרו  הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו עליו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, סתם ויש 19)שיסתור
ראשו  שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן להעיר,
קודמת  שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא בשביעי

קרבנותיו. אמרו:21)מקרבנותיו.20)להבאת ובגמרא
זריקת  אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה "ואחר
מותר  היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד קרבן דם

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, באיסורי קרבן 22)כבר ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.äÂÈ¯Á‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡¯L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ÏÓ ¯Á‡ Ál‚ B‡ ,¯ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È¯‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙e¯ÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי

.å‡l‡ ,¯˙BÒ BÈ‡ - ÈMa B‡ ¯„pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba¯˜ ‡È·iL ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:¯Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú - eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ
ÌÈBL‡¯27CÎÈÙÏ .28- ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ¯˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
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התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים
אלא  כלל, טומאה קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא
להשלים  ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה

נזירותו. שני 28)ימי על אלא הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. מניין 29)ימים למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ואין  סותר, זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש.
אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים:
שאפילו  בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת ביום נטמא

.æ˙Ó ‡ÓË ‡e‰Â ¯ÈÊa ¯„30˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ -31; »«¿»ƒ¿¿≈≈»»»»¿ƒ
˙¯Á‡ ÌÚt ‡ÓË Ì‡Â32Ál‚ B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡33- ¿ƒƒ¿»«««∆∆»»«ƒƒ«

‰˜BÏ34ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk B˙‡ÓËa ‰‰L Ì‡Â . ∆¿ƒ»»¿À¿»«»»ƒ≈ƒ
BÏ35‰fiL „Ú ,36ÈÚÈ·Ma ÏaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL37. «∆«∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿…«¿ƒƒ

¯„pL ‰ÊÏ ˙e¯ÈÊ ÔÈnÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·L ÌBÈÂ¿¿ƒƒ∆∆ƒƒ¿«¿ƒ»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰Â38‡ÓËpL ¯B‰Ë ¯ÈÊ Ï·‡ .39ÏÈÁ˙Ó BÈ‡ - ¿»≈¬»»ƒ»∆ƒ¿»≈«¿ƒ

˙BÓÏ40‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ‡l‡41. ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»¿»

נזירותו.30) קבלת עליו 31)לפני מטומאתו וכשיטהר
שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג

טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי הואיל
נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין

אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי כל כדין לטומאתו,
וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל

קרבן  שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום
הבאת  יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני שמנה אחרי
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.ç‰ÏÁ ˙e¯ÈÊ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‡e‰Â ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡ - ÌL ¯ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk B¯ÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙B¯·w‰ ˙È·a ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡ - ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי על נזירותו.43)אף אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח. אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא

טומאה. תגלחת מגלח

.èÏc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ -50˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»

שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי  כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה

.é‡ˆÈ52ÌÈÓÈ ‰‰LÂ ˙B¯·w‰ ˙ÈaÓ53- ÒÎÂ ¯ÊÁÂ »»ƒ≈«¿»¿»»»ƒ¿»«¿ƒ¿«
BÏ ÔÈÏBÚ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡54Ï·ËÂ ‰f‰Â ‡ˆÈ .55 ≈»«»ƒƒ»»¿ƒ»¿»«
B˙e¯ÈÊpÓ ÌÈÓÈ ‰Óe ,¯‰ËÂ56˙B¯·w‰ ˙È·Ï ¯ÊÁÂ , ¿»«»»»ƒƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿»

BÏ ÔÈÏBÚ ‰nL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ -57ÌBÈa ÒÎ elÙ‡Â . »«»ƒ∆»»ƒ«¬ƒƒ¿«¿
BlL ÈÈÓL58ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·M‰ È¯‰ - ¿ƒƒ∆¬≈«¿ƒƒ∆∆ƒ

ÔÈn‰59ÔÓ ˙Á‡a ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓË Ì‡Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¿»»««∆ƒ¿«¿««ƒ
Ôa¯˜ ‡È·Ó - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆≈ƒ»¿«

‰‡ÓË60ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒÂ ,61˙ÁÏ‚z Ál‚Óe , À¿»¿≈«»ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË62. À¿»

הקברות.52) בבית בהיותו בנזיר שנדר היזה 53)זה ולא
אחת 54)וטבל. טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

עליה, מגלח שהנזיר בטומאה כן אחרי יטמא ואפילו היא,
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו

וטבילה.55) הזאה הטעון טמא כל נזירות 56)כדין לשם
הקברות. בבית שנדר נדרו לקיים טומאת 57)טהרה, כי

שבעה  הנזיר את מטמאה שהיא פי על אף הקברות בית
לו  עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,
עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן
אינם  הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל

לו. להיטהר.58)עולים והתחיל הקברות מבית לצאתו
יום,59) ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר

בניגוד  למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף
מיום  אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר
הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני
- כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת מנה שהרי
שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל

השביעי. מיום מניינו להתחיל הוא:60)שדינו והחידוש
מחולל  הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף
החמורה  השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד,
נזירות  להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו

ימים 61)בטהרה. שני למנות כבר שהספיק כרחנו על
בשמיני  נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה
ו, הלכה לעיל רבינו פסק וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין

כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שכל 62)שאם
להם. אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו

.àé˙Á‡a ‡ÓËpL ¯ÈÊp‰ ?‡È‰ „ˆÈk ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈«ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿««
ÂÈÏÚ ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓƒ«À¿∆¿«≈«¬≈∆¬≈∆«∆»»
,ÈÚÈ·Ma BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Óe ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«¿«…«¿ƒƒ

˙Ó È‡ÓË Ïk C¯„k ‰Èf‰‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ63, ¿≈«¿ƒƒ««««»»¿∆∆»¿≈≈≈
BLÓL ·È¯ÚÓe64ÈzL Ô‰Â ,ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe «¬ƒƒ¿≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿≈

,˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏBÚÏ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ƒ¿≈¿≈»∆»¿»¿∆»¿«»
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ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ¯˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa O·ÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ
B˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡È·Ó - ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ

ÌBia Ba ÂÈ˙Ba¯˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
החמה. שקיעת לפני היא השמיני 65)שטבילתו מיום

ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין
למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני,
הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח

התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון

.áéÏ·‡ .B˙‡hÁ ‡È·iMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה

.âéÏ·Ë ‡ÏÂ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰f‰L È¯‰68¯Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.ãéCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69ÏÚ B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.åèÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה

טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי
טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא

שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא

.æèÚ„B Ck ¯Á‡Â ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :B¯Ê ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»

Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò - ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰¯‰Ë85.¯˙BÒ BÈ‡ - »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין
מסיני". למשה הלכה

.æéÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ¯˙BÒ -88ÔÓ „Á‡ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

¯˙BÒ BÈ‡ - ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים

נזרו. ימי מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני  לו נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה

.çéd¯ÈkÓ Ì„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»«ƒ»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡91‡l‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ¬ƒ¿»»¿…»¿À¿««¿∆»

„·Ïa ˙ÓÏ92Ï·‡ ;‰Ê Ba Ú„BÈ È¯‰L ,‡Ï - ‚e¯‰ ¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈≈«∆
B‚¯‰L93. ∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום
לא 92)שיעור. אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש
ידועה.93) טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.

אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב"ז: וכתב
הרי  ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא

.èéÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ -95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰¯ÚÓ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96- ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»
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‰Úe„È dÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰97ÔeÓË ‰È‰ . ¬≈À¿««¿∆≈»¿»»»»
˙B¯B¯ˆa B‡ Ô·˙a98,ÌÈÓa ;ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰ - ¿∆∆ƒ¿¬≈À¿««¿¿«ƒ

ÌÈÚÏq‰ È˜È˜·e ‰ÏÙ‡a99ÌB‰z‰ ˙‡ÓË dÈ‡ -100. «¬≈»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ≈»À¿««¿

המערה,94) פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
פתוחה  המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק

עליה. מאהיל ואינו במקום,95)מלמעלה ונמצא הואיל
אדם. בני שיראוהו שם 96)שאפשר לטבול הנזיר וירד

מת. טומאת שאינה אחרת, פי 97)מטומאה על אף
אדם. לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי

יכול 98) תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר
להתגלגל  עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל

למקום. חגוים.99)ממקום והם 100)סדקים, הואיל
שאפשר  מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים

בו. והכיר הסתכל שאדם

.ëÏ·ËÂ „¯ÈÂ ,˙Óa ‡ÓËpL ¯ÈÊ101‡È·‰Â ,‰¯ÚÓa »ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»«¿»«ƒ¿»»¿≈ƒ
,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Â ˙e¯ÈÊ ‰Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««»√»
‰¯Ún‰ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‰È‰ ˙nL Ú„B Ck ¯Á‡Â¿««»«∆≈»»À¿»¿«¿¿«¿»»
dÈ‡L ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏaËÏ „¯iLk¿∆»«ƒ¿…««ƒ∆ƒÀ¿»∆≈»

‰‡ÓËÏ ˜ÊÁ‰L ÈtÓ ;Ïk‰ ¯˙Ò - ‰Úe„È102˙˜ÊÁÂ , ¿»»««…ƒ¿≈∆À¿«¿À¿»¿∆¿«
È‡cÂ ¯‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103¯˜‰Ï „¯È .104È¯‰ - «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈

Ú‚pL Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈
ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«

Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי. בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע,105)למת נודע ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו

נטמא.106) לא ספק בו נטמא טומאה 107)וספק שספק
טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע
ובהלכות  שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק

ה'תשע"ו  כסלו י"א שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סותר 1) ואינו עליהן מגלח הנזיר שאין המת, מן טומאות

המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את
שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר
 ֿ ולא עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר

תעשה.

.àÔ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰· ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Ú·L ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú - ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck ¯Á‡Â ,5‡È·È ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי"א.2) פ"ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק,
וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה

אז.5) רק כלומר,

.áÏÚ :Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË el‡Â¿≈À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆«
ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·‡ e¯M˜˙ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÙp‰6˙ÈÊk ÏÚÂ . «≈∆«¬ƒ…ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ¿«¿«ƒ

Ïˆ ˙ÈÊk ÏÚÂ ,˙n‰ ¯OaÓ7·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ . ƒ¿««≈¿«¿«ƒ∆∆¿«¬»∆≈…
˙BÓˆÚ‰ ÔÈÓ8·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9. ƒ¿«»¬»««ƒ∆≈»∆…«««

˙Ó ÏL BÈa ·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ10Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬»∆≈…ƒ¿»∆≈¿««ƒ
˙BÓˆÚ ·˜ ÈˆÁ ÏÚÂ .·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L11ÏÚ Û‡ , ∆≈»∆…«««¿«¬ƒ«¬»««

ÏÎÂ .BÈÓ ·¯ ‡ÏÂ BÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿»
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‡ÏÂ ,„Á‡ ˙Ó ÏMÓ eÈ‰È ˙BÓˆÚ‰12. »¬»ƒ¿ƒ∆≈∆»¿…ƒ¿≈≈ƒ

‰¯„M‰ ÏÚÂ13ÏL ˙ÏbÏb‰ ÏÚÂ .„Á‡ ˙nÓ ‰‡a‰ ¿««ƒ¿»«»»ƒ≈∆»¿««À¿…∆∆
„Á‡ ˙Ó14„Á‡ ˙nÓ ‡a‰ ˙n‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .15ÏÚÂ , ≈∆»¿«≈∆ƒ«≈«»ƒ≈∆»¿«

Èe‡¯L ¯Oa Ô‰ÈÏÚ LiL ,„Á‡ Ì„‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡≈∆ƒ««≈»»∆»∆≈¬≈∆»»∆»
ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ16‚Ï ÈˆÁ ÏÚÂ .17‡a‰ Ìc «¬¬»««¿«¬ƒ…»«»

„Á‡ ˙nÓ18˙n‰ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ ÏÚÂ .19e‰Ê È‡ . ƒ≈∆»¿«¿…»¿«ƒ¿««≈≈∆
‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ˙n‰ ¯Oa ‰Ê ?Ïˆ20. ∆∆∆¿««≈∆ƒ«¿«¬»≈»¿»

נ.)6) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
ה"א: פ"ב, מת טומאת הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י

אדם". נפש לכל במת הנוגע סרוחה 7)"שנאמר ליחה
כמו  הפרשה, לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת
(רש"י  אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית

נ.). שהם 8)לנזיר איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של מנין 9)הרוב רוב בהם אין אם אבל

הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות,
הנזיר  אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת בהל' כמבואר
ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח

נ.).10) (נזיר אחת וירך שוקיים שתי נזיר 11)כגון משנה
נב.12)מט: נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, אהלות
שבאדם.13) הגב לאורך העוברות חוליות מערכת
אלא 14) הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה

לשדרה  המשנה כוונת אם נסתפקו נב. שם שבגמרא
מכיון  סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת
מן  או השדרה מן אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי
שם  שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת",
מוצאים  אנו שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה:

מחלו  דיעה שום שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
בהל' קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת
למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת
בשר  בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות
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ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי באהל, מטמאות
אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" ולא 15)"בעצם

עצמות, שתי בה שיש השוק, או הזרוע כגון מתים, משני
אחד  אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת

נב.). נזיר באדם 16)(רש"י מחובר האבר היה שאילו כל
והוא  בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי,
דרשו: נג: שם ובגמרא מט:). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל

כמת. הוא הרי החי, מן ואע"פ 17)החרב רביעיות, שתי
שאין  מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם
ובתוספות). מט: (שם לוג חצי על אלא מגלח הנזיר

וכחכמים.18) נב. לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו
רקב" (=כף) "תרווד מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה

חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר
שתקרוש  "והוא רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" הגרון)

.âÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,¯·‡ epnÓ ¯ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa ¯a˜pL23ıÚ ÏL ÔB¯‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .·˜¯ BÏ ÔÈ‡ - «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ¯ÒÁ È¯‰L ,‚e¯‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„·Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.ã„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה
נתבאר, וכבר ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה (אילו

שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:
 ֿ (אףֿעל טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש

מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס לו ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב הקב, רובע
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע"פ כי נב: שם
בשדרה  - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי
מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב"לחם (רדב"ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.äeÈnL ˙B‡ÓË ‰¯OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ¯ÈÊ38‰ÈÏÚ ¯ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39¯ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40¯ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,·˜¯‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L ,BlÎa ÚbiL ¯LÙ‡43Ì‡ Ï·‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó - BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב.37) עליה.38)למעלה בגופו בדפ'39)סיכך
האהילה. התימנים: בכת"י וכן שהטומאה 40)רומי,

תחתיה. עמד שהוא כגון הנזיר, על והגג 41)סיככה
שניהם. על מט:42)מאהיל נזיר אחד,43)משנה גוש

שגבלו  רקב תרווד "מלוא מ"ב פ"ב, באהלות שנינו וכן
שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור אינו במים,
תשימהו  לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים שחלקיו "לפי
הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו כמו אחד, גוף

.å,‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ¯ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿

ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰¯BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
‡nËÓÏ‰‡a45¯OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡· ‡ÓË Ï·‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»

eÏl‰ ÌÈ¯·c46ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ı¯‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe47dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL ‰„O· B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈
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‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«
ÌÈ‚È¯O‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚ¯t‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»

¯„b‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰53ÏÓ‚ B‡ ‰hÓ B‡ ,54;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ«»≈ƒ»»»¿«≈
·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ Ú·¯ Ï‰‡a ‡ÓËpL B‡∆ƒ¿»¿…∆…«¬»∆≈»∆……

ÔÈa55ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ƒ¿»¿……ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‡È‰L ,˙n‰56B‡ ; «≈∆ƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆

ÏÏBba ‡ÓËpL57˜ÙBca B‡58ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ô‰L , ∆ƒ¿»«≈«≈∆≈¿«¿ƒ¿«»
Ï‰‡·e59·‡a B‡ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÓ ¯ ¿…∆∆ƒ¿»¿≈∆ƒ««¿≈∆ƒ

Èe‡¯k ¯Oa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰60.¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈∆≈¬≈∆»»»»¬≈∆≈≈

מט:.44) נזיר שנאמר 45)משנה מ"ג, פ"ב, אהלות
היכר  שיהיה צריך באהל" ימות כי "אדם יד) יט, (במדבר
אנושי  דמיון עליון שאין עצם כל וכן אדם. של שהיא בעצם,
וכן  שם), יו"ט תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה
ע"פ  שם (רע"ב אדם" בעצם "או טז) (שם אומר הכתוב
וכן  רומי, ובדפוס מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש
באהל", מטמא אחד עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י
"היה  רבינו: כותב ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק,
במגע  מטמא זה הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם
שמאי  בדברי נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו  ובמשא,

להלן.46)שם. ארץ 47)המנויים קדומים: ובדפוסים
עפר  על טומאה וגזרו כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים.
רבינו  וכתב ובמשא. במגע מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא
עם  להתרשלותם "שהם מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו
בזאת  ארצותם על שפטנו מקום, בכל אותם וקוברים המתים,
שיהיה  נאמר שאנו לפי מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה

כשעורה". עצם מעפרה חלק עצמות 48)בכל ונשברו
ונידושו  אמה.המת מאה עד השדה שם,49)בכל משנה
נד. בנזיר "כשהאהילו 50)וכן וצ"ל: כאן, יש סופר טעות

בהל' וכן וכו', היוצאים" שריגים המת מן כזית ועל עליו
הכהן  בצלאל לרבי רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת

מזה,52)ענפים.51)מוילנה). זה רחוקים שהענפים
ידו, על הטומאה את להביא טפח שיעור מהם אחד בכל ואין
טומאה  גזרו וחכמים אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן
בהל' רבינו וכן שם, ובתוספות נד: (נזיר תחתיהם בהולך

ה"ב). פי"ג, מת בולטים 53)טומאת עצים או אבנים
מ"ב) פ"ח, לאהלות (רע"ב פרע גדל לשון - פרעות ממנו.
טפח  ברחבם שאין מפני הטומאה, מביאים אינם אלה וגם
וסח:). נז. בנדה וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות

עמו 54) והנזיר המת מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
נידון  הגמל של כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא
מת  טומאת בהל' רבינו וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל,
אהלים  בטומאת האמורות ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט,
מדברי  הכל הכלים מן או הבהמה מן או האדם מן הנעשים
נזיר  ובירושלמי עליהם". מגלח הנזיר אין ולפיכך סופרים...
אהל  נעשים שאינם אלה, בין וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז,
עשוי  שאינו "אהל כא. סוכה וראה עליהם, מגלח הנזיר ואין

אהל". אינו אדם אות 55)בידי ובביאורנו ה"ב, לעיל ראה
מסיני 56)ט. למשה הלכה עליה, מגלח הנזיר אין אבל

ועל  דיבורֿהמתחיל מט: שם ובתוספות נד. בנזיר (משנה
לוג). המת.57)חצי ארון הארון,58)כיסוי צדי

עליו. דופק וכל 59)שהכיסוי שנאמר: מ"ד, פ"ב, אהלות
- יגע אשר ודופק, גולל לרבות - השדה פני על יגע אשר

משו  ולא מטמא הוא מגע וכתב משום שם). (רע"ב משא ם
דוחקים  להיותם "דופקים" הקבר צדי ויקראו שם: רבינו
ויקרא  יג) לג, בראשית אחד", יום "ודפקום (לשון המת
פי  על מתגלגלת מאבן אצלו להיותו גולל, הקבר כיסוי

יוחנן.60)הקבר. כרבי נג:) (נזיר ארוכה להעלות כדי
כשעורה  עצם בו יש שאם כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך
שם). (תוספות משאו ועל מגעו על לפחות מגלח הנזיר הרי

יד. אות ובביאורנו ה"ב, לעיל וראה

.æ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ el‡ ÏÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»≈»≈À¿«ƒ¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BÈ‡ - ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«≈«ƒ¿««À¿»
Ïk Ï·‡ .ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿…≈∆«¿ƒ¬»»

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ‰‡Óh‰ ÈÓÈ61. ¿≈«À¿»≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

שימי 61) הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
למנין. לו עלו לא טומאתו

.ç˙n‰ Ï‰‡a Ú‚62˙Ó· ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎ· B‡63- »«¿…∆«≈«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ BÈ‡64‰Ê ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈»∆ƒ∆ƒ∆

ÈÏÎa ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk Ï·‡ ;¯ÈÊa „ÁÈÓ65˙‡ÓË ¿À»¿»ƒ¬»»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿«
¯‡a˙iL BÓk ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÈ - ‰Ú·Lƒ¿»«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a66BÈ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .67 ¿ƒ¿À¿«≈¿≈≈»∆ƒ∆∆∆≈
eÏÚiL È„k ,ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒƒ»«¿≈ƒ¿≈∆«¬

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ ÌÈÏka B˙‡ÓË ÈÓÈ BÏ68. ¿≈À¿»«≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

המת.62) באהל שנגע שם: רבינו ומפרש "ואהל", נד. שם
טומאת 63) טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם

חרב  במת", או חרב "בחלל טז) יט, (במדבר שנאמר שבעה,
פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי
לשאר  והואֿהדין כמת, שהחרב למדו, השמועה "מפי ה"ג:
אומר  הוא הרי ובגדים, שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים
ביום  תתחטאו בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל יט) לא, (שם
חץ  ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי
נפש  הורג אלא ימים? שבעת נטמא והרג, אבן זרק או והרג,
בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב

במת". הכלי נגע ימים.64)שהרי שבעה טמא הוא אבל
במת.65) אין 66)שנגעו שם, הראב"ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

כלים. בשאר ואפילו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה
היו  שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים

למת. שאינו.67)מחוברים שזה קדומים: בדפוסים
לו 68) עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

על  מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין
נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו כלים
הזאה  בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו
אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה ועלֿכרחך הוא?
כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי
בכלי  עוסקת המשנה כי ראיה, משם שאין סובר, והראב"ד
אב  אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ

ט  אינו בהם והנוגע בלבד, טעון הטומאה ואינו שבעה מא
הגמרא  מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה,

(לחםֿמשנה). הם?" הזאה בני "כלים שם:
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.èËÏÁ‰Â Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk -70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬
BzÚ¯ˆÏ ¯‰ËiL ¯Á‡ ¯ÙBqL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
B˙e¯ÈÊ74¯bÒ‰ ÈÓÈ Ï·‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ -76·Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»

Ô˙·ÈÊ ÈÓÈ Ïk - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B¯Oa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»

‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר
כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא

הצרעת.71)בהחלט. נגע ביום 72)כשנרפא שהיא
שערו". כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,

ט.73) שם ככתוב לטהרתו, השביעי ביום שהיא
מזה,74) משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי
על  נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן
דֿח. יג, שם ככתוב הנגע, יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ"ז, שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה

כה.77) ב, טו, שם ככתוב טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה

.é¯‡La ¯ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80¯˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL - À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚ¯ˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ¯˙BÒ - ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

ÈÊa È¯‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk„ÓBÚ B˙e¯83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה כגון
בלבד. ערב טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט. פט"ז, אוכלין ובימי 82)טומאת ונצטרע, נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב. אות ובביאורנו את 84)ה"ט סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות
סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,

הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום.

.àé‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ¯ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙·e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL¯‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa ¯eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»
˙BzLÏ87ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‰ÏÁ - ¯ÈÊa ¯„ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«

ÔÈÈa ¯eÒ‡Â ‰Úe·M‰88¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc·‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

הי"ב.85) להלן הט"ו.86)מבואר להלן מבואר
שבועתו.87) "מיין 88)מחמת ג) (שם, שנאמר ד. נזיר

יעשה  אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר
וכפירוש  הרשות, כיין מצוה יין לרבות - היין מגפן

מד. שם וכן שם, (פסחים 89)התוספות שאמרו שאע"פ
אין  - היין" על זכרהו - לקדשו השבת יום את "זכור קו.)
מן  הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה
ד. נזיר (תוספות חכמים מדברי אלא אינו והיין התורה,
הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל

ה"ו. ה"א, כט פרק שבת

.áéCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È¯‰ - ep¯a˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe C¯ca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B¯·B˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח. שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי  רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו

.âéÛ‡ ,¯ÈÊ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ¯ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa¯˜ ‡È·Óe ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות
אחרי  בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם שאלה ע"י ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.ãéÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‡nhÈ - ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ „Á‡97‡nhÈ - ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»
‰¯eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙e¯ÈÊpL ;·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»

‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו
ה"א). סוף פ"ג,97)פ"ז, לעיל (ראה שנה לאלף אפילו

שערו,98)הי"א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי
וזוהי  קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי  סוף עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
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קצבת  ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו,
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו,
קדושתה  ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי לכל

(רדב"ז). עולם מנזיר קלה

.åè,Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÁÏ‚˙a ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿ƒ¿««ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
Ïk Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a BzÚ¯vÓ ‡t¯Â¿ƒ¿»ƒ»«¿¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿«≈«»

BzÁÏ‚z È¯‰L .B¯ÚO99¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ÏÎÂ ;¯ÓB‚Â B¯ÚO Ïk ˙‡ Ál‚Â :Ú¯ˆna«¿…»¿ƒ«∆»¿»¿≈¿»»

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡ˆBÓ ‰z‡L100ÏBÎÈ Ì‡ : ∆«»≈ƒ¿«¬≈¿…«¬∆ƒ»
Ì‰ÈL ˙‡ Ìi˜Ï101Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ -102‡B·È - ¿«≈∆¿≈∆»¿ƒ»»

ÈÓÈa ÁlbL ¯ÈÊ ‡BÏ‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆«¬»ƒ∆ƒ«ƒ≈
OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú B¯Ê‰È‰È L„˜ :¯Ó‡pL ,‰ ƒ¿»««…«¬∆«¬≈∆∆¡«»ƒ¿∆

BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb103‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e , «≈∆«¿«…¿»»≈¬≈∆
‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï104˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‰ÁB„ ‰nÏÂ , …«¬∆«¬≈¿»»∆¬≈∆ƒ¿««

,˙Ú¯ˆa ¯ÈÊp‰ ‡ÓË ¯·kL ÈtÓ ?˙e¯ÈÊÏ Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¿»«»ƒ¿»««
e¯‡aL BÓk BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ BËeÏÁ ÈÓÈÂ105BÈ‡ È¯‰Â , ƒ≈¬≈ƒ¿∆≈«¿«¬≈≈

LB„˜106‡l‡ ¯‡L ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚ‰ ÏË·e ,Ô‰a »»∆»≈»¬≈≈≈»¿…ƒ¿«∆»
CÎÈÙÏe ,BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :‡e‰L ,‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆««…«¬…«…¿ƒ»

B˙B‡ ‰Á„Â ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‡a107. »¬≈∆ƒ¿«««»««¿»»

כגון 100)לצרעתו.99) לשניה, בסתירה היא שאחת
שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות

לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,
שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי

פשתן. בטלית פשתן חוטי טלית 102)וכן לו שיש כגון
תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן,
בהל' וכן מ. (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי
ה"א. פ"א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח"
שנצטרע,106)ה"ט. נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן ראה

קדושה. כל בו שאין הרי בהנייה" ולדעת 107)מותר
וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר זה אין  הראב"ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע שתגלחת בפירוש, מודגש ונח.
אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק
מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה,

(רדב"ז). יותר וכולל

ה'תשע"ו  כסלו י"ב שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט,
חברו  ושמע נזיר לגלח ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר

.àÈÓÈ ¯ÈÊp‰ ¯Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰¯‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
‰O·ÎÂ ,‰ÏBÚÏ O·k :˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó B˙e¯ÈÊ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»
- L¯t ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È·‰ .ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
- ÌÈÓÏLÏ ‰Èe‡¯‰Â ,˙‡hÁ ·¯˜z ˙‡hÁÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÏÈ‡ ÌÚ ‡È·Óe .‰ÏBÚ - ‰ÏBÚÏ ‰Èe‡¯‰Â ,ÌÈÓÏL¿»ƒ¿»¿»¿»»≈ƒƒ≈
.˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÈLÈÏL ÈLe ˙BB¯OÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰«¿»ƒƒ»∆¿¿≈¿ƒ≈ƒ»…∆
‰¯OÚÂ ,˙BvÓ ˙BlÁ ¯OÚ :‰lÁ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó ‰ÙB‡∆≈∆∆¿ƒ«»∆∆«««¬»»
.ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯a ÌÈ¯OÚ‰ ÁLBÓe .˙BvÓ È˜È˜¿̄ƒ≈«≈«»∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆
ÌÈ¯OÚ‰ ‡È·Óe .ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«≈ƒ»∆¿ƒ

.„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»

.á¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙‡hÁ‰ ËÁBLÂ¿≈««»¿ƒ»¿««»»»¿««
¯Á‡ Álb Ì‡Â .Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓÏM‰ Ck««¿»ƒ¿««»¿«≈«¿ƒƒ«««
ÌÈÓÏM‰ ÏM·Óe .‡ˆÈ - ‰ÏBÚ‰ B‡ ˙‡hÁ‰ ËÁML∆»«««»»»»»¿«≈«¿»ƒ
ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·Ê ÏL ·Ë¯‰ ÔÓ Á˜BÏÂ .Ô˜ÏBL B‡¿»¿≈«ƒ»…∆∆ƒ¿≈«¿»ƒ
„ec ˙Áz L‡Ï BÎÈÏLÓ Ck ¯Á‡Â ,¯ÚO‰ ÏÚ Ô˙BÂ¿≈««≈»¿««»«¿ƒ»≈««

.‡ˆÈ - ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»»»

.â?B¯ÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰Â˙kLÏa ,ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
Ì‡Â .L‡Ï Ô¯ÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
ÁlbL ÔÈ·e ‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .‡ˆÈ - ‰È„na Álbƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈∆ƒ«
BÈ‡Â .B¯ÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz - Lc˜na«ƒ¿»««««¿ƒ¿»¿≈
Á˙t :¯Ó‡pL ,Áe˙t ‰¯ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«∆«
ÔBÈÊa ‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï .„ÚBÓ Ï‰‡…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆ƒ¿

.‡e‰ Lc˜Óƒ¿»

.ã,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«
¯ÈÊp‰ ¯z‰ Ck ¯Á‡Â .ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk«≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À««»ƒ

.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

.äÈt ÏÚ Û‡Â .¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ»ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««ƒ
·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆«¿ƒ
‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ì‡Â .‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ»¿¿»¿…
‰˙BL ‡l‡ ,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆∆»∆
ÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL .·¯ÚÏ ‡nhÓeƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»ƒ«»ƒ
ÏkL ;ÛÈ‰ ‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯z‰À«««ƒ∆…»«««»¿…≈ƒ∆»

.·kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ - el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

.å‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
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‡Ïa ÁlbL ¯ÈÊÂ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï elÙ‡ Ál‚Ï¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙B¯ÚO ÈzL ¯iLÂ ÁlbL B‡ ,¯Ú«̇«∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿
.‡ÓË ¯ÈÊ ÔÈa ¯B‰Ë ¯ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ»≈

.æ¯ÊÁÂ ,Blk BL‡¯ ÁnˆÂ ,˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰Â Álbƒ«¿ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ«…À¿»«
‰¯LÂ ˙Á‡ ÁlbL B‡ ,˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô˙B‡ ÌÚ BÁl‚Â¿ƒ¿ƒ»¿≈«¿»∆ƒ«««¿»¿»
˙Á‡ Ál‚Â ˙Á‡ ‰¯L .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ«»¿»««¿ƒ«««

.Áelb ˙ÂˆÓ Ô‡k ÔÈ‡ -≈»ƒ¿«ƒ«

.çBzÁÏ‚z - ÏeÒt ‡ˆÓÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álbƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb .BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ,‰ÏeÒt¿»¿»»…»ƒ««««»
‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»≈ƒ
BzÁÏ‚z - Ô˙ÂˆÓk Ô·È¯˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

.BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt¿»¿»»…»

.è‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
Ô·È¯˜‰Ï ˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,ÔÓLÏƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

.BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z - ÔÓLÏƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»

.é- ¯Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ÔzLÏL ÏÚ Álbƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈
e·¯˜ÈÂ ÌÈÁ·f‰ ¯‡L ‡È·ÈÂ ,‰¯Lk BzÁÏ‚zƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿

.Ô˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»»

.àé‡e‰ È¯‰ - ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿«¿¿»¬≈
¯˙BÒ ‡e‰L ,B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a Álb˙pL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿««¿¿≈¿ƒ∆≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓ ‡ˆÓÂ .e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿»∆¿ƒ

.ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,‰ÏeÒt‰ ˙ÁÏ‚z‰ ¯Á‡«««ƒ¿«««¿»¿»ƒ»¿¿»

.áé,ÌÈ¯Lk - Ô˙ÂˆÓk ‡lL ÔËÁML ¯ÈÊ ÈÓÏL«¿≈»ƒ∆¿»»∆…¿ƒ¿»»¿≈ƒ
ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈»¿∆¡»ƒ¿

.ÚB¯Ê ‡ÏÂ ˙BzÓ ‡ÏÂ ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡∆»¿≈¿ƒ∆∆¿…«»¿…¿«

.âéÔÓ Ïk‰ - Ì‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â el‡ ˙BÓ‰a LÏL»¿≈≈¿«∆∆«»ƒ»∆«…ƒ
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,Lc˜‰ È¯„ ¯‡Lk ,ÔÈlÁ‰«Àƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

.ãé˙BÚnÓ Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬«≈«ƒ»
ÔÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ

.ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,¯OÚn‰««¬≈∆»ƒ«Àƒ

.åèÂÈ·‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ¯ÈÊa ¯„pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿««««
.‡e‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .‰È·‡ ˙Ba¯»̃¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙B˜Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊ ÂÈ·‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿
¯Ó‡Â ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰a»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ¿»«
‡È·‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡«¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯˜Ï È·‡ LÈ¯Ù‰L ˙BÚnÓ È˙Ba¯»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ·‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·Ó≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,·‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ·‡ LÈ¯Ù‰Â ,ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»

˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - È·‡»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó .‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ - ¯Ó‡»«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - ÌÈa«̄ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ
,B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿

.ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

.æè,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
- ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»
.ÂÈ·‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ

.æé‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆
‡È·‰ Ì‡Â .˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ

.BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê¿»»…»

.çé‡È·‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
‡ „È ÏÚ Ô·È¯˜Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba¯˜¯ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ :„Ú ¯Ó‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ
¯ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Ba¯w‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«
;ÌÏL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba¯»̃¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ»≈

.˙e¯ÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ¿ƒ

.èéÚÓLÂ ,¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«
·iÁ BÈ‡Â ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»
‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È¯‰L ;¯Á‡ ¯ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡ Ì‡Â .˙e¯ÈÊ·«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆
˙Ba¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡È·Ó - ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â .·iÁ«»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»
˙e¯ÈÊ Ál‚Ï ÌÈ·iÁ - Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .B¯·Á È„È ÏÚ«¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«¿ƒ

.ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ

.ëB¯·Á ÚÓLÂ ,¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¿»«¬≈
ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - ¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡Â¿»««¬ƒ¿»«¿«≈«¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¬ƒ
,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»∆∆¿∆≈ƒ¬ƒ»¿¿»∆∆
Ì‡Â .ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆«¿ƒ»¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÊÂ ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - Â‡Ï»∆≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿∆

.‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆

ה'תשע"ו  כסלו י"ג רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למעות 1) מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר

בקרבנות  ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות,
מיהו  ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד
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.àÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ·È¯˜iL ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰2, ««¿ƒ»∆«¿ƒ≈∆»¿¿¿ƒƒ
·È¯˜‰Â˙Ba¯˜ Ô¯˙BÓa e‡È·È - e¯È˙B‰Â Ô‰Ó ¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ»ƒ¿»»»¿¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÈÊ3LÈ¯Ù‰ .ÌÈ¯ÈÊÏ - ÌÈ¯ÈÊ ¯˙BnL ; ¿ƒƒ¬≈ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙e¯ÈÊÏ ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ4e¯È˙B‰Â5˙B¯˙Bn‰ eÏtÈ - »¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»

‰·„Ï6. ƒ¿»»

עניים.2) שהם במותר 3)אחרים, יהיה לא ואפילו עניים,
ייפול  ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי

נדבה. עצמו,4)לעולת נזירות לקרבנות מעות שהפריש
כלום. אמר נשאר 5)ולא קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

עודף. להקריב 6)לו שבמקדש, נדבה (=קופות) לשופרות
בטל. עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן

.áÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰7- e¯È˙B‰Â B˙e¯ÈÊÏ ««¿ƒ»¿…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙‡hÁ‰ ¯˙BÓe ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ‰ ˙BÚÓ ¯˙BÓ«¿»»»»«««»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ8e‡B·È ÌÈÓÏM‰ ÈÓc ¯˙BÓe , ƒ≈¿»«∆««¿≈«¿»ƒ»
ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL9„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,10. ¿»ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

לשלמי.7) ואלו לעולתי ואלו לחטאתי אלו שפירש:
ליהנות 8) שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה שאין

חטאת  כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי כי מהן,
למיתה. שהיא בעליה, נזיר.9)שנתכפרו לא 10)חלות

כחומר  אלא אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים נדבה כשלמי
נזיר. שלמי

.â- ÔÈÓe˙Ò eÈ‰ Ì‡ :˙ÓÂ B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ
‰·„Ï eÏtÈ11e‡B·È] ‰ÏBÚ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ ; ƒ¿ƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc ,[‰ÏBÚ12ÌÈÓÏL ÈÓc , »¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e‡B·È»¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ

ÌÁÏ13. ∆∆

כי 11) לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף
בנזיר. ההלכה נתקבלה בעליה,12)כך שמתו חטאת כדין

למיתה. לים 13)שהיא ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים. לעולה והיתר המלח,

.ã˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÔB‚k ?ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ì‰ „ˆÈk≈«≈«»«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·‰Ï¿»ƒ≈∆»¿¿»¿…»«¿¬»ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈL¯ÙÓk el‡ È¯‰ - È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ¿≈»ƒ
- ÈÓÏLÏÂ È˙‡hÁÏe È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»«≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»«

ÔÈL¯ÙÓk Ô‰L14. ∆≈ƒ¿…»ƒ

לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: כאילו

.äÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a LÈ¯Ùn‰15˙BÚÓk ‡È‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿≈»«¬«¬≈ƒ¿»
ÔÈÓe˙Ò16Â ÛÒk ÏL ÔBLÏ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ .B‡ ·‰Ê ÏL ¿ƒ¿≈««¿ƒ»∆∆∆¿∆»»

ÈÏk17È˙ÏBÚÏe È˙‡hÁÏ ‰Ê :¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆»«∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓk ‡e‰ È¯‰ - ÈÓÏLÏÂ18. ¿ƒ¿»«¬≈¿»¿ƒ

קדושים 15) ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, הואיל 17)ואם

כמעות. דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים
"הרי 18) עליהן: אמר שאם למעות, ממש  דומה זה ואין

הן  המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי אלו

הכול  עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני
כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי
לחטאתי  אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של לשונות

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי

.åB‡ ,˙ÓÂ ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯ÓB‡‰»≈≈¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»≈
‰M‡ ‰˙È‰L19dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â20eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ∆»¿»ƒ»¿≈≈»«¿»¿≈«»≈¿

ÔÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ÔÈˆÁa e‡B·È ¯‡M‰Â ,ÁÏn‰ ÌÈÏ¿»«∆«¿«¿»»¿∆¿»»¿∆¿»
ÌÈÓÏL21. ¿»ƒ

בנזיר.19) כדין 20)שנדרה ההפרה, לאחר מעותיה ודין
ומת. לנזירותו מעות ולא 21)מפריש כמפורשים. שדינם

כשדמי  אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה נתקבלה
בהם. מעורבים חטאת

.æ‰ÏBÚ ÈÓc - È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»
‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,‰ÏBÚ e‡B·È22. »»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

כסתומים.22) הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל

.ç,ÂÈ˙Ba¯˜ LÈ¯Ù‰Â ˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰L ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»
BÈ‡Â ¯„ ‰Ê ÔÈ‡L e‰¯B‰Â ÌÎÁÏ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»¿»∆≈∆∆∆¿≈
e‡ˆÈ ?LÈ¯Ù‰L ˙Ba¯wa ‰OÚi ‰Ó - ˙e¯ÈÊa ·iÁ«»ƒ¿ƒ««¬∆«»¿»∆ƒ¿ƒ≈¿

¯„Úa eÚ¯ÈÂ23˙eÚË Lc˜‰ ‰fL .24,Lc˜‰ BÈ‡L , ¿ƒ¿»≈∆∆∆∆¿≈»∆≈∆¿≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk25. ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי שבתחילה
בנזירות. חייב שהוא שחשב גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי  בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, מחוייב שאינו כאדם

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו

.è¯Á‡Â ,‰È˙Ba¯˜ ‰LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»¿««
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ ¯Ù‰ Ck26‡ˆz - »≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»≈≈

BlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,¯„Úa ‰Ú¯˙Â27; ¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈∆
,ÌeÏk Ô‰a dÏÚ·Ï ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Ba¯w‰ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆¿
ÏÚaÏ ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆«««

˙eL¯ Ô‰a28˙‡hÁ‰ - Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ »∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆««»
˙eÓz29e·¯˜È ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , »¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒƒ¿¿

.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

אם 26) לה: ואמר נזירותה, לפני בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות תצטרכי
להפר. יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי  הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
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כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו
למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.é.‰·„Ï eÏtÈ - ‰È˙Ba¯˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿ƒ¿»»
ÈÓ„e ,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈
.ÌÈÓÏL e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ»»»¿≈¿»ƒ»¿»ƒ

.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.àé˙‡ÓËÂ ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa¯˜ ‰‡È·Ó31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה

.áéBa ˙‡ ¯Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Â ¯ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙e¯ÈÊa Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
- ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈ·B¯¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈ¯Ù‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת שהגיע שמתו 33)קטן, כחטאת זו הרי
למיתה. שהיא בעליה,

.âéLÈ¯Ù‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰¯ÊÁÂ36È¯‰ - »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Ba¯w‰37‰„B·Ú·e ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי 36)וולד נזיר, זה והרי קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי  בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק כל כדין

.ãé‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈ¯ÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ

Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó „ˆÈk -39‰‡ÓË Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ?40 ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«À¿»
‰¯‰Ë Ôa¯˜Â41Ì˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42„Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»¿≈∆»

Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
‰¯‰Ë Ôa¯˜ - ¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰¯‰Ë»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»»¿«»√»

ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL43˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌÈ¯ÙBÒÂ ; ∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ¿≈¿ƒ
el‡ ˙Ba¯˜ ¯Á‡Ó ‰¯eÓb ˙¯Á‡44ÔÈ¯ÊBÁÂ , «∆∆¿»≈««»¿»≈¿¿ƒ

ÔÈ‡È·Óe45‰¯‰Ë Ôa¯˜46È‡ Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ
‰¯‰Ë Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«»√»
Ôa¯˜ - ¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»»¿«
.E˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«»√»¿

ÌeÏk Ô‰È˙Ba¯˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ47. ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל
ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת

קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
הוא. שכל 43)שווה לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי  מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת עם

לעולה 46) וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל
לשלמים. היה 47)ואיל ואילו טומאה, קרבן חצי אלא

טומאה  קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו
לעצמו.

.åèÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó48 ≈∆»≈∆¬≈∆≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ49˙‡hÁ‰ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯Ó‡ÈÂ , ¿«¿≈»¿…«ƒ»≈»ƒƒ««»

‰·„ ‰ÏBÚ‰Â È˙·BÁÓ50‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë Ì‡Â , ≈»ƒ¿»»¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»
È˙·BÁÓ51˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒÂ ;˜ÙÒ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ≈»ƒ¿««»»≈¿≈¿≈¿ƒ

‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡52‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â , «∆∆≈ƒ»¿«»√»¿≈ƒ»≈
‰·„ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰53BÊÂ54Ì‡Â ,‰·BÁ »ƒƒ»»»ƒ»¿»»¿»¿ƒ

‰·„ BÊÂ ‰·BÁ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë»»ƒƒ»»»ƒ»»¿¿»»
‰ÊÂ55˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â .Èa¯˜ ¯‡L ¿∆¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆¿«≈«ƒ¿««

‰‡ÓË56ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,57ÔÈ‡L ; À¿»∆»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ∆≈
el‡58˜ÙqÓ ÌL‡¯ ˙‡t ÔÈÙÈwÓ59. ≈«ƒƒ¿«…»ƒ»≈

ואינה 48) הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל לנזירותו,49)נאכלת.

יביא  לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם
הוא  טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה
הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר
נזירותו  וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין

בטהרה. שנייה נזירות למנות טמא 50)ועליו נזיר שאין
לטומאתו. בהמה עולת אינו 51)מביא לשלמים איל אבל

באים  אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא,
ושלמים.52)נדבה. עולה חטאת, בהמות: שלוש
בהמה.53) עולת מביא טמא נזיר בהמה.54)שאין עולת
והשלמים.55) נזירותם 56)החטאת ימי במלאת
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הראש.57)הראשונה. הקפת איסור על מוזהרים שאינם
המבוגרים.58) קודם 59)האנשים היא הטומאה שתגלחת

שדינו  טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח
שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא על: עבר
שנית  לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך
גילח  וכבר נטמא לא שמא כי טהרתו, קרבן הבאת ביום
יגלח  לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח
עכשיו  יגלחו שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי
כשיביאו  ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת
וגם  לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן

כאחד. לטהרתו

.æèeÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»≈»∆»≈∆¿À¿»¿∆»
‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÈÊp‰ ÈL¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»

‡ÓË ÌL60:¯Ó‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡B¯ ıeÁaÓ „Á‡ ‰È‰Â , »»≈¿»»∆»ƒ«∆»¿»«
Ï·‡ .‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ‡ÓËpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆»ƒ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ¬»
;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL È¯‰ - ¯ˆÁa Ô‰nÚ ‰Ê „Ú ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈∆ƒ»∆∆»≈¬≈¿≈∆¿ƒ
˙eL¯a ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯ Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈¿»¬≈≈«ƒ¿«ƒƒ¿

¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - „ÈÁi‰61ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒk , «»ƒ¿≈»»ƒ¿≈À¿»ƒ¿»«ƒ
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‡e‰L62. ∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(אם 60) ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
שתשתה. עד לבעל טמאה היא הרי שאין 61)נטמאה)

היא  אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה
והרי,62)ובועלה. ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

לספק  וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם
אנשים  בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה".
אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור, -
שלושתם  אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק
להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד
כשהשלישי  אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד

.æéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÌÈ¯ÈÊp‰ e˜˙MLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
¯·c‰ Ô‰Ï ˜tzÒ B‡ Ì‰ÈL64„Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»ƒ»«∆»

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL elÙ‡ ,È˙‡ÓË ‡Ï È‡ :Ô‰Ó≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
‰fL .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‡ÓËpL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆∆
,‰‡ÓË· ‡È·Ó ÈÈ‡ :¯ÓB‡k - È˙‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿À¿»

ÈzÏ‡L ¯·kL65È˙e¯ÈÊ ÏÚ66BÈ‡L ‡ˆÓÂ ; ∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ67BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡Â ,68. «¿ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¡»«¿≈«¿

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÏ ˜tzÒ B‡ ˜˙L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ»¿»
¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ elÙ‡¬ƒ«ƒ≈∆»¿∆≈«¿¿≈≈∆»«
·iÁ BÈ‡ - BLÈÁÎ‰ Ì‡ ,˙e¯ÈÊa z¯„ ÈÙa :„Á‡Ï¿∆»¿»«»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈«»

ÌeÏk69.ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰B - BLÈÁÎ‰ ‡Ï Ì‡Â , ¿¿ƒ…ƒ¿ƒ≈¿ƒ«ƒ
ÈÈ‡Â ¯ÊpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡¯ :ÌÈLÏ ¯Ó‡ elÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»ƒƒ∆»ƒ∆∆»«¿≈ƒ
ÔÈ‚‰B ,B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ

ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ70„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰ .71, ¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«ƒ≈∆»
‡ÓË B‡ ÔÈÈ ‰˙LÂ72ÌÈL] Ba e¯˙‰Â ,73,‰˜BÏ - [ ¿»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆

„Á‡ „Úa ˙e¯ÈÊp‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡74. ««ƒ∆ƒ««¿ƒ¿≈∆»

אחד.63) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים שהנזירים
שלשון 64) מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר

ידי  על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע",
אחד. נזירותי.66)לחכם.65)עד נדר את לי והתיר

בנדרי.67) בעודי נטמאתי לא כאומר: שהריהו
חטאת 68) להביא נמנע אינו כפרה, בהם שיש "בדברים

קונו". נגד הנידון,69)להתכפר הכחשת נגד אחד שעד
כלום. נדרת 71)מספק.70)אינו בפני לו: שאמר

הכחישו. ולא גילח.72)בנזירות אם הדין והוא
צורך 73) שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

הרי  בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו
התראה. זה,74)זו עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,

עליו  קיבל כאילו זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע
מעצמו. נזירות

.çé·kLÓ ‰È‰L ˙Ó75ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,C¯c‰ ·Á¯Ï ≈∆»»À¿»¿…««∆∆««ƒ∆≈
ÂÈÏÚ ‡l‡ ¯·ÚÏ ÌB˜Ó ÌL76ÏÚ Û‡Â ,Bcˆa Ú‚B B‡ »»«¬…∆»»»≈«¿ƒ¿««

‰Úe„È ‰‡ÓË ‡È‰L Èt77‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÌL ¯·ÚÂ , ƒ∆ƒÀ¿»¿»¿»«»»ƒ¬≈∆
¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜ÙÒÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‰Ë78. »ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ»

בקרקע.75) טמון ולא מאהיל 76)בגלוי, שהוא נמצא
וטמא. העולם.77)עליו בסוף הוא ואפילו אחד, לאדם

בעניין 78) הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
פרק  הטומאה אבות הלכות והשווה האהיל. ולא נגע שלא
עד  טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח,
הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר
כמו  טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב
זה  אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק

כזה. רחוק בספק אפילו

.èéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ÂÈÏ‚¯a Cl‰Óa ?80Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡OÓ ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ - ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81¯LÙ‡ È‡ - ·ÎB¯ B‡ ÔeÚË Ï·‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È¯‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈

C¯c‰ ·Á¯Ï83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט.81)נגע. מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי
פי 83) על ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק
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ה'תשע"ו  כסלו י"ד חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר
כיצד  ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים לסוף אלא יין
מעלת  נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.àB¯ÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe2Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙e¯ÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ¯ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒ·e Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa9ÈÚÈ·Ma Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa¯‡ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«

ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
Ál‚Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa¯‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««

˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰¯‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
Ú¯ˆÓ‰ Ál‚nL16Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת
ויקרא  בתורה ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום
לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת
ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח

הי"ב. לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע ספק
שערו 4)וטהור. לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע, ודאי וכשהוא ראשו". על

הט"ז. פ"ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי 6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני ימים שבעה

כב. אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,
הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם

הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו
נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד

שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי שאז
בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק, מכל

המקדש.12)ה"ב. צרעתו,13)בקרבנות בגלל
קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע
השנה  סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב על 14)מגופו גם מוסב זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה

א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי זה 17)השביעי כל
ס. שם ובגמרא נט: נזיר במשנה מקורו

.á,‰BL‡¯ ‰L ¯Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡¯ da Ál‚ÓeıÚa ¯‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lk ,ÌÈ¯tˆÂ ·BÊ‡Â Ê¯‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙e¯ÈÊ19- ‰BL‡¯ ‰La È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

Ú¯ˆÓ ÏL ‰iL20‰Ú·L ¯Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,Ú¯ˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21¯ÈÊ da ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï ¯eÒ‡L23- el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL ¯Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯zÓe ˙Ú¯ˆ‰ ˙¯‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡¯ ‰La ‰È‰ È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡¯ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈
BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»
,B˙e¯ÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙e¯ÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ Ú¯ˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰¯‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙e¯ÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚ¯ˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««
LÏMÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿≈««ƒ»

‰ÏBÚ ÌÈL28,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏM‰ È¯‰L , »ƒ»∆¬≈«¿ƒƒƒ¿««À¿»
Ál‚Óe ,˙e¯ÈÊa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«≈«

˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚z29¯eÒ‡ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÏÎa B¯ÚOe . ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿««»≈»
˜ÙqÓ ‰È‰a30‰È‰a ¯zÓ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ¯ÚOL ,31. «¬»»ƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ¿»«À»«¬»»

דֿח.18) יד, ויקרא בתורה שהנזיר 19)ככתוב ואע"פ
מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור
כמבואר  בהם, נוהג גילוח איסור שאין באישים מדובר כאן

ה"ט. הימים 20)להלן שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת
לשניה. הראשונה תגלחתו בין סופר את 21)שהוא וסתר

הקודמים. נזרו ימי למנות 22)כל שהתחיל טהור, נזיר
טומאתו. תגלחת השנה 23)אחרי סוף עד לשהות ועליו

שבעה  עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה.
חמשה  או ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים
השנה  בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים
ימים  שבעה מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה
עוד  כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו,
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא
בסוף  לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
להזהר  יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה
נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא בנזירותו
השנה  מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי
כמבואר  לנזירותו, ושנה לטומאתו, שנה ומונה הראשונה.
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ה"ד.24)בסמוך. להלן ראה לקרבנותיו, ובנוגע
שימי 26)לנזירותו.25) ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

ספירו  וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו
נזירותו". מימי לו עולים כי 27)"אינם טומאתו, נזירות

טבילת  לאחר מגלח טמא "וגלח נזיר ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
מגלח  המצורע אבל טהרתו, לאחר = טהרתו" ביום ראשו
ביום  "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני
ס:). (נזיר וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי

נזירותו.28) הספיקות,29)למנין מכל יצא ואז ס. שם
וכו'. ביין נזיר 30)והותר ושער הוא, טהור נזיר שמא

טעון  שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה,
לעיל  כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, נזיר

הי"ד. שנזיר 31)פ"ו, הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
עולים  אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה מצורע
פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו,
"גידולו  נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת על המוסבה
רבי  בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה
אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת לקיש. וריש יוחנן
שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת
מספק, בהנאה אסור שערו הכל דברי מצורע, ספק שבנזיר

רבינו. לדברי המקור ומשם

.â˜ÙÒ Ô‰a ‰È‰Â ,˙e¯ÈÊ ÌÈL ¯OÚ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«∆∆»ƒ¿ƒ¿»»»∆¿≈
‡ÓË ˜ÙÒ BÏ „ÏBÂ ,Ú¯ˆÓ‰32ÔÙBÒa33‰Ê È¯‰ - ¿…»¿«¿≈À¿»¿»¬≈∆

‰L ÌÈÚa¯‡ „Ú ÔÈÈa ‰˙BL BÈ‡34Úa¯‡ Ál‚Óe , ≈∆¿«ƒ««¿»ƒ»»¿«≈««¿«
˙ÁÏ‚z .ÌÈL ¯OÚ Ïk ÛBÒa ˙Á‡ ,˙BÁÏ‚zƒ¿»««¿»∆∆»ƒƒ¿««

BzÚ¯ˆ ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯35ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰iL ; ƒ»ƒ¿≈¿≈»«¿¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ36B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ;37; ¿ƒ∆¿…»¿ƒƒƒ¿≈À¿»

‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z - ˙ÈÚÈ·¯38. ¿ƒƒƒ¿««»√»

מת.32) כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא אז עד לגלח 35)כי יכול שאינו

בגילוח. ואסור נזיר והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל
הראשונה,36) לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

לספק  היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא
עשר  כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וחלה טומאתו,

הבאות. היו 37)שנים תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
אחרי  ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו, וזו לצרעתו
נזיר  הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו
וספירו  חלוטו שימי השנים, עשר כל בגילוח ואסור טהור
שנה. שלשים גמר עד שוהה ועלֿכרחו למנין, עלו לא

היתה 38) השלישית ותגלחתו היה, מת טמא שמא
מבואר  הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו,

ה"ב. לעיל

.ãÂÈ˙Ba¯˜ ‰Ê ‡È·Ó „ˆÈÎÂ39¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ ?40- ¿≈«≈ƒ∆»¿¿»ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk41Ôa¯˜ ‡È·‰L ¯ÈLÚ Ú¯ˆnL ; ≈¿»»«¬≈ƒ∆¿…»»ƒ∆≈ƒ»¿«

‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ42ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â .43 »ƒ…»»¿««»≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ44.˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ¿«¿≈»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡z ‡Ï Ô‰Ó ÛBÚ ˙‡hÁ ÏÎÂ45. ¿»««≈∆…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈

‡e‰L ,¯B‰Ë ¯ÈÊ Ôa¯˜ ˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿«»ƒ»∆
e¯‡aL BÓk ,˙BÓ‰a LÏL46. »¿≈¿∆≈«¿

ונזיר 39) טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר כאן להקדים ראוי
טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור,
וביום  דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי צרעתו, נגע כשנרפא
כבש  למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי
מביא  הוא דל ואם לעולה, וכבש לחטאת כבשה לאשם,
לחטאת  אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש
או  תורים שתי מביא: טמא נזיר יֿכג), (שם  לעולה ואחד
לאשם  וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני
ואיל  לחטאת לעולה כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר

יד). (שם, חטאת 40)לשלמים - עשיר מצורע וקרבן
הספק. על באה שאינה ויוכל 41)בהמה, עני, שיהיה כדי

היא  הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם אין 42)שבאה ולפיכך

והואֿהדין  ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו
נה: נזיר בתוספות כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל
הזה  הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל
בה  מביא המצורע שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו
כאן  מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות

שלש 43) בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך יתבאר
עליה,44)התגלחות. לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות

ה"ו. להלן וכמבואר הוא, טהור נזיר לטומאתו 45)שמא
ראויה  אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או
כהן  ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר שמא כי  להאכל,
ודינה  גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי בהל' כמבואר להשרף,

צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל
שנישנו  למרות ה"ב), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ שות
ואסור  מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר
(רדב"ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.ä:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡È·nL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ - ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

¯Á‡Ï ‡l‡ Ba¯˜ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ¯»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈

B¯ÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚ¯ˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e¯‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי  לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב.51) ס.52)לעיל בנזיר זה טהור 53)כל שנזיר

הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו
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.å‰BL‡¯‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡È·nL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ LÏL»¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙·BÁÓ BÊ - È‡ ¯B‰Ë Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰·„ ‡È‰ È¯‰ - È‡ ‡ÓË Ì‡Â54¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏM·e56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

אינה 54) חטאתו אבל בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר
נזיר, לחמי טעונים שהם שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה
 ֿ דיבור ע. לנדה (תוספות נדבה באים כאלו שלמים ואין
גילח  שאם ה"ב, פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). המתחיל

יצא. העולה נצטרעתי,55)על שלא אני טהור נזיר אם
טומאתי  קרבן הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי
אביא  קרבנותי ושאר לחובתי, זו הרי הראשונה, בתגלחת

הרביעית. ולא 56)בתגלחת עתה, אני טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי ושתי כלל, טמא נזיר הייתי
טהרתי  נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע"פ המשנה). (מרכבת
(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך

.æ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰·„ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰·BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙·BÁ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
Ú¯ˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙e¯ÈÊ ˙·BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ
‰·„63- Ú¯ˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»

BL‡¯‰ ‰ÏBÚ˙·BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰·BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«
Ú¯ˆÓ64˙e¯ÈÊ ˙·BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

¯‡M‰Â ,‰·„66È˙¯‰Ë Ôa¯˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ
‰iLe ,˙Ú¯ˆ ˙·BÁ ‰BL‡¯ ‰ÏBÚ - Ú¯ˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»

‰·„ ˙ÈLÈÏLe68‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa¯˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»

ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י 58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי. לטהרת
יש  כי נזירותו, לחובת היתה השניה בתגלחתו שהקריב
תגלחותיו  שתי נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסףֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט, מצורע
ה"ט. פ"ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא
היא  השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן כשרה,
הספירה  ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם
איסור  משום -) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי

ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי 65) של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות

אע"פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב אם זאת בכל ספירו,

פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה
(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט והאיל לחטאת הכבשה

שנינו 67) וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני
לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט:) שהשניה 68)(נזיר

הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

הראשונות 69)בהמה. תגלחות שתי הסדר: שכך
וכבר  לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית לצרעתו,
השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו לעיל נתבאר
נמצאת  מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא לא שמא כי
בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו הראשונה
השלישית  נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע שמא

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר לנזירותו,

.ç‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï·‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Ú¯ˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :¯ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈ¯tva ¯‰Ë È¯‰ - ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ Ú¯ˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z Ôa¯wÓ - dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰¯‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰·„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È¯‰ -76‡ÓËe Ú¯ˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ¯ÈÊ Ôa¯˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ - ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰·„ ‰Ó‰a77‰B¯Á‡a ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·‰ È¯‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È·‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ
˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙·BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««

˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È¯‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא שנזיר
לח. עולתו 71)אות "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של ואשמו
הקריבו  שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל'
והאשם  העולה אבל בקדשים. לאכול אסורים חטאתם,

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) בדפוסים 72)(=של
ההלכה. כאן מתחילה התימנים, בכת"י וכן קדומים,
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות:

אלא 73) קרבנו מביא המצורע שאין ה"ה, לעיל נתבאר כבר
ולא  סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר
לספק  אלא לצרעתו, שהיא זו חטאתו על רבינו נתכוון
הרי  למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו,
כדי  חטאתו, קרבן ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח
עוד  כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא
השניה  השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך
לעבור  יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו
חטאתו  יביא לא אם כי טהרתו, קרבן על תאחר" ב"בל
"בל  על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל לא בראשונה

המשנה). (מרכבת כלל.74)תאחר" נטמא לא שמא
כלל,75) להתגלח יוכל לא נזירותו, קרבן יביא לא שאם

קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא
לחובתו.76) בהמה עולת מביא טמא נזיר אין כי
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עליה.77) לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית בתגלחת
העוף.79) חטאת שחייב למת טמא כמבואר 80)שמא

מד. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל

.èÚa¯‡ Ál‚Ó ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«≈««¿«
ÔË˜ ‰È‰Lk ?˙BÁÏ‚z81‰M‡ B‡82- LÈ‡‰ Ï·‡ ; ƒ¿»¿∆»»»»ƒ»¬»»ƒ

˜ÙqÓ Ál‚Ó BÈ‡83˙ÁÏ‚z ‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ‡Ï ≈¿«≈«ƒ»≈…ƒ¿««À¿»¿…ƒ¿««
BL‡¯ ˙‡t ÛÈwÓ ‡ˆÓÂ ‡e‰ ¯B‰Ë ‡nL ,˙Ú¯»̂««∆»»¿ƒ¿»«ƒ¿«…
˙ÁÏ‚z ‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿«≈«∆»ƒ¿««

„·Ïa ‰¯‰Ë84,·kÚÏ el‡ ˙BÁÏ‚z Úa¯‡ ÔÈ‡L . »√»ƒ¿«∆≈«¿«ƒ¿»≈¿«≈
‰ÂˆÓÏ ‡l‡85. ∆»¿ƒ¿»

בר 81) שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול
ולעיל  ה"ג פי"א, נדרים בהל' כמבואר נדר, ונדרו עונשין

הי"ג. הראש,82)פ"ב, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת באיסור ואינה הואיל

(נזיר 83)הט"ו. ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש כל
עלֿכלֿפנים,84)נז:). להתגלח וחייב האחרונה, שהיא

טהור. נזיר בתורת

.é‡e‰ „ˆÈk - ˜ÙÒa ‡ÓËÂ È‡cÂ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»«««¿ƒ¿»¿»≈≈«
‰ËiL ¯Á‡ ?‰OBÚ¯86ÈLÈÏMa ‰fÓ BzÚ¯vÓ ∆««∆ƒ¿«ƒ»«¿«∆«¿ƒƒ

ÈÚÈ·M·e87‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,88˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
dlk B˙e¯ÈÊ89˜ÙÒa ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ eÏÙ È¯‰L , ¿ƒÀ»∆¬≈»¿«»ƒ»ƒƒƒ¿≈

ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‡ÓËpL ‰‡ÓË90. À¿»∆ƒ¿»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ
˙Ú¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·iL ¯Á‡Óe91ÌÈL„˜a ÏÎB‡92. ≈««∆»ƒ»¿«»««≈¿»»ƒ

מעכבתו,85) תגלחתו אין מצורע שאפילו נז: בנזיר כמבואר
רש"י  (כגירסת זקן? השחתת עושה והלא שם: ששאלו
שבגדול  מזה, ומשמע וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות
מצורע  ספק שהוא למרות כלל, זקנו (=מגלח) משחית אינו
פי"א, צרעת ובהל' ה"ה, פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה),
זו  מעכבות אינן והזאתו וטבילתו המצורע "תגלחת ה"ד:

זו". מצרעתו.86)את מת,87)שירפא מטומאת להטהר
צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה עוד כל כי
אין  מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא שהלכה
טמא  שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן עליו מקריבים
כמבואר  הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו, הוא
וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל ה"ג: פי"א, פרה בהל'

ואסור 88) נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
שנרפא  וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים עד להתגלח לו
הרי  ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו
יז  וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה תגלחת מגלח זה
עשרים  עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו
למנין  עלו ולא סתרו לא וספירו חלוטו (שימי לנזירותו יום
הרי  לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו
שלמה  הרי הוא, טהור נזיר אם ממהֿנפשך, מגלח הוא
למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו
לטהרתו  השביעי ביום טומאה תגלחת לגלח עליו מצוה הרי

המשנה). טהרה.89)(מרכבת שאם 90)נזירות נמצא
שותה  זה הרי יום, שלשים שהיא סתם, נזירות עליו קיבל
לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין
יום  ושלשים צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה

שישלים  עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר
מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), תגלחת נזירות אחרי ה

(נזיר  הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא טומאתו,
שהזו 91)ס:). ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום

פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי ביום עליו
היוצאה 92) טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר

יטהר  אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי אינו מגופו,
(נזיר  מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא
ורבינו  המשנה, מרכבת עלֿפי נתפרשה זו הלכה כל שם).

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש

.àé˜ÙÒa Ú¯ˆÓ ‰È‰Â È‡cÂ ‡ÓË93¯‰ËÂ ,94˜ÙqÓ ƒ¿»««¿»»¿…»¿»≈¿»«ƒ¿≈
Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÏL B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ‰BÓ - BzÚ¯»̂«¿∆¿≈¿ƒ¿≈»¿«««¿«≈«

Ú‚p‰ ˙ÁÏ‚z95‰ÁBc BÚ‚ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L ; ƒ¿«««∆«∆≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ96ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â .97˙ÁÏ‚z ÔÈaL ¿ƒ¿«««∆ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿««

‡È·Óe Ál‚Óe ,‰iL ˙ÁÏ‚˙Ï ‰BL‡¯‰ Ú¯ˆÓ¿…»»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«≈ƒ
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‰fÓe .ÌÈL„wa ÏÎB‡Â ÂÈ˙Ba¯˜98. »¿¿»¿≈«»»ƒ«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

˙Ó ˙‡ÓËÏ ÌÈ¯Á‡ ‰Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â99Ál‚Óe , ¿«««∆ƒ¿»¬≈ƒ¿À¿«≈¿«≈«
B˙e¯ÈÊ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z100dlk101. ƒ¿««À¿»¿«««∆¿ƒÀ»

טהור.93) שהוא בוהק ספק נגע, ונרפא.94)ספק
מת 95) לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר

אינו  ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח
מקדש  ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו משלח
מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב,
רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור שנטמא ונזיר
המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד

רבינו). דברי על 96)בהבנת יעבור לא "תער בה: שנאמר
אלא  מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו",
יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת

המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי
שיוכל  כדי לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר,

כאמור. ובשביעי, מצרעתו 99)בשלישי נטהר שכבר אחרי
הי"ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח אחרי
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,

אוכל  מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי  שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י כפירוש ולא ס:) (נזיר וארבעה

.áé¯Á‡Ï - È‡cÂa Ú¯ˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
¯‰ËiL102,‰BL‡¯‰ ˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚ¯vÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡¯ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡È·Óe ,˙Ú¯ˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ
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‰Ú·L ¯ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ

‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב

לימי 104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין לטומאתו,
הי"ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי"ב. למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע, טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר

.âé‰Ú·L ¯ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
Ò ÈÓÈ ˙Ú·La ÔÈÏBÚÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰¯ÈÙ ƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

Ú¯ˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי טומאה, ימי שבעת
ושנה? הזה וגם היא 108)לתגלחתו מצורע שתגלחת

"ואת  ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו), (=טבילת מים ביאת לפני
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו כל
טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר בו כתוב למת,
תגלחת  ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי  שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ"ו, ולעיל לט: בנזיר כמבואר לתגלחת,

.ãéÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙e¯ÈÊe .ÚL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL¯ È¯„pÓ BÊk109C¯c '‰Ï ¯„Bp‰ Ï·‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ ¯Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(¯Ó‡pL) ,‡È·k ·e˙k‰ÌÈ‡È·Ï «»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÎÈ¯eÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט:111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי
להזיר  נזיר יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל,
אמר  יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי
כדי  אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ו  כסלו ט"ו שישי יום

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
(· .Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎ¯Ú ÔÈc („ .ÌÈz· ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚ .‰Ó‰· ÈÎ¯Ú ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈
.Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O»ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL (Ê∆…ƒ»≈≈∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין, דמים
ערכי  האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי או עלי

היורשים. של דינם מה בדין,

.à:¯Ó‡pL ,Lc˜‰ È¯„ ÏÏkÓ ¯„ Ì‰ ÌÈÎ¯Ú‰»¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ Ek¯Úa ¯„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ
,BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡ÏÂ B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿

.‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓeƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

.áL¯ÙÓ ¯L‡k ÔÈÎ¯Ú ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
C¯Ú' ¯ÓB‡‰ B‡ ,'ÈÏÚ Èk¯Ú' ¯ÓB‡‰ „Á‡Â .‰¯Bza«»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈL ÈÙÏ C¯Ú‰ Ô˙B - 'ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú' B‡ ,'ÈÏÚ ‰Ê∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï ,‰¯BzaL ·eˆw‰ ¯·c‰ ‡e‰Â .C¯Úp‰«∆¡»¿«»»«»∆«»…»¿…

.¯˙È»≈

.âÌÈLÏL Ôa C¯Úp‰ ‰È‰ Ì‡ ?C¯Ú‰ ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
‰Ê C¯Ú' ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â ,C¯Ú BÏ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ ÌBÈ»≈≈∆¿»≈»»≈∆∆
·iÁ BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk C¯Ú' ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - 'ÈÏÚ»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈«»

Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .ÌeÏkLÓÁ Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ ¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆»≈
‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ¿«¿≈»
„Ú „Á‡ ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ .ÌÈÏ˜L ‰LÏL¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈∆»«
,ÌÈÏ˜L ÌÈ¯OÚ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈ¯OÚ ˙L ÌÈÏLiL∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ¿»ƒ
˙Á‡ ˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««
¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆«»»
ÒkiMÓe .ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»≈
‰ÈÁ elÙ‡ ,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙Laƒ¿«««¿ƒƒ«¬ƒ»»
,ÌÈÏ˜L ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈL ‰nk«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»¿»ƒ

.ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

.ãÏÎÂ .‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ - el‡‰ ÌÈM‰ Ïk»«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â .L„w‰ Ï˜La - ÌÈÏ˜M‰«¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈
ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ ¯·Îe .¯B‰Ë ÛÒkÓ ‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
.ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

.ä‡lL ;C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.˙È‡cÂ ‰·˜Ï B‡ È‡cÂ ¯ÎÊÏ ‡l‡ C¯Ú ‰¯Bz ‰·ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ
B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«

.ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰L∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

.å.CÈ¯ÚÓ BÈ‡ Ï·‡ ,C¯Ú - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈«¬ƒ
B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ»«
Ï‡¯OÈÂ ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ ‰Ê Ï‡¯OÈ C¯Ú≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿¿ƒ¿»≈
C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ C¯Ú :¯Ó‡L∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«≈∆
ÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈBÏt¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈¿ƒ¿≈
˙‡ CÈ¯Ún‰ ÔÎÂ .C¯Úp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈««¬ƒ∆

.ÂÈL ÈÙÏ Ô˙BÂ ,·iÁ - ‰ËBM‰ ˙‡Â L¯Á‰«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ»»

.æ‰„tÈ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ,C¯BÚÂ C¯Ú - „·Ú‰»∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆
.¯„pL C¯Ú ÔzÈ - BÏ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

.çi‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰ „Á‡CÈ¯Ún‰ „Á‡Â ,‡È¯a‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
B‡ ÔÈÁL ‰kÓ C¯Úp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰ ¯eÚk‰ ˙‡∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ
BÓk ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»¿

.‰¯Bza ·e˙kL∆»«»

.è,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎ¯Úk ÔÈ‡ ÌÈÓc‰«»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»
„·BÚ B‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË B‡ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ≈
B‡ ¯Èc ,‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈«∆»∆ƒ»

.˜eMa ¯kÓp‰ „·Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

.é.˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰ - ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎ¯Ú‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆««ƒ
ÈL„˜Ï ˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆¿»¿≈

.˙Èa‰ ˜„a∆∆««ƒ

.àéÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B¯„ ÈÙk Ô˙B - ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰·„ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»
:¯Ó‡pL ;ÌÈÏLe¯È ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ ¯„∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ∆∆¡«
ÔÈ‡ ÌÎÏÂ :¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â ˙Èa ˙B·Ï eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«¿»∆≈

.ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

.áé˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
- Ï‡¯OÈ ˙Úc ÏÚ ¯„ Ì‡ .¯„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈
˜„aÓ ıeÁ Ì‰Ï ‰‡¯iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
- Èz¯„ ÌÈÓMÏ :¯Ó‡ Ì‡Â ;ÌÈÏLe¯È ˜„·e ˙Èa‰««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

.eÊbÈƒ»≈

.âé·¯Â ÏÈ‡B‰ .ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú ‡Ï BÏ ÔÈ‡ - ÒÒBb‰«≈≈…≈∆¿…»ƒƒ¿…
BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÔÎÂ .˙Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«ƒ
,¯·ÚL ‰¯·Ú ÏÚ B‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»∆»«
ÈÓc' ¯Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈ¯Ú‰L B‡ ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰Â¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«»«
·iÁ BÈ‡ - 'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' ¯Á‡ ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»

.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…
.˙Ók ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t BÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .‰„tÈƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈¿≈

.ãéÌ‰ÈÓc ¯„ B‡ ÌÈ¯Á‡ CÈ¯Ú‰L ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
.ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈ·B‚Â ,ÌlLÏ ·iÁ - ˜Èf‰ B‡ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

.åè.Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ÔÈÎ¯ÚÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ - ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»ƒ¿»≈
- ÌÈÓc ¯„ B‡ CÈ¯Ú‰Â ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ»«»ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ¯„ È¯‰L ;ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿∆≈«¿

.ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿»ƒ

.æè,C¯Úp‰ ÈL Ô‰ - ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
Ô·Ï ¯Ó‡L ÌÈ¯OÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈ¯Ún‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ô·e ;ÌÈML Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈ¯OÚ Ô·Ï ¯Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

.æé¯‡Lk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈ¯Ún‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
C¯„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ ÔÈÎ¯Ú‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

.˙BLc˜‰Â ÌÈ¯„ ¯‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈

.çé„Á‡ Ïk ,Ôlk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ el‡ C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆≈»«≈≈∆À»»∆»
Ìlk È„È ÏÚ Ô˙B - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈À»
Ôlk È„È ÏÚ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÈÚ „Á‡ C¯Ú≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈À»

.¯ÈLÚ C¯Ú≈∆»ƒ

.èéÔÎÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««
ÔÎÂ .ÔÈÎ¯Ú ÈL Ô˙B - ÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯Ó‡ .˙Á‡Â¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ¿≈
.¯„pL ÔÈnk Ô˙B - ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»∆»«

.ë‡l‡ ,ÈÓ C¯Ú L¯t ‡ÏÂ ,C¯Ú ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎ¯ÚaL ˙BÁt Ô˙B - Ì˙Ò C¯Ú≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

.ÌÈÏ˜L¿»ƒ

.àëÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ Èk¯Ú :‡Ù ¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈
ezÈ - ˙ÓÂ ÔÈca „ÓÚ .Ô‰k‰ B˙‡ CÈ¯Ú‰Â Ô‰k‰«…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿

.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

.áëÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÓ„ eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆
Ck ¯Á‡Â ÂÈÓ„ e·ˆ˜ Ì‡Â .ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««»

.ÔÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó≈ƒ¿«¿ƒ

.âëÔÓ ÔÈ·eˆ˜ ÔÈÎ¯ÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎ¯Ú ÔÈa ‰Óe«≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
C¯Ú :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈ·eˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â ,‰¯Bz‰«»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆
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C¯Úp‰ „ÓÚL ¯Á‡ C¯Úp‰Â C¯BÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
„ÓÚL Ì„˜ C¯Úp‰ ˙Ó .ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ·iÁ - ÔÈca«ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆∆»«
;¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ìi˜ CÈ¯Ún‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca«ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆»
:¯Ó‡ .ÔÈca ‰„ÈÓÚ CÈ¯ˆ C¯Úp‰Â ,˙ÓÏ C¯Ú ÔÈ‡L∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»«ƒ»«
ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜ ˙Óe ,ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈…∆∆ƒ¿¿»»

.ÌÈ˙nÏ ÌÈÓc ÔÈ‡L ;¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆≈»ƒ«≈ƒ

ה'תשע"ו  כסלו ט"ז קודש שבת יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק

עלי  משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח לקדשי הבית

.àB‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ ÈÈÚ C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב"נפש".

.áC¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי.5) כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה ואין

.â- ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…

Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7- Blk ‡e‰ ¯kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À
¯‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ¯ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈

ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚ·Ï BÊ B„È8‰ÂL - »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆
‰¯OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ ·iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa¯‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל

בשתי  שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו
הרי  עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.ãBL‡¯ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈL‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ B„·k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈

Ï·‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»
Ô˙B - ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :¯ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.ä- ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,·‰Ê - ·‰Ê Ì‡ ,ÛÒk - ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B¯ - ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯Ó‡ .L¯tL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

L¯tL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚¯‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ¯‡‰12Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות בשר הברך,12)מרפק.11)כמשקל
והירך. השוק שבין הרגל אחרים 13)פרק בעניינים אבל

היד  כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין
והזרוע.

.åËÈ·¯L Ô˙B - ·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :¯ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :¯Ó‡ .L¯tL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈ·¯L elÙ‡ Ô˙B - ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.L¯tL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף הואיל

גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו

כראוי.

.æÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ¯˙BÈa ¯ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B - ‰a¯Ó ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .·‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .·‰Ê Ô˙B - ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B - ˙e¯ÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»

˙B¯t elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·cÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈
ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈ·¯L Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…

BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב

.çÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :¯ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
- ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈ·Ú ,ÈÏÚ ÈaÁ¯ B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡È·Óe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿
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נתכוון.21) לכך שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס שלא כי איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם  שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל להחמיר".

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.è¯ÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙LÁ ÚaËÓ .24È¯‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

·¯BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÏÊ¯a ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26¯‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע.23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי נחושת יביא
היה 25)כסף. אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

עליו  ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח
משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי 27)שבמקדש.26) הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע
בהלכות  שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.éÚaËÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«
ÔBLÏ ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע

.àéB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«
·‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»
- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ Ïk‰ -«…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.áé˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ - ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«

- ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ - ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ
È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡¯È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈

ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ
ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
בחשאי. דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים

הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה
לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי

במקדש".

.âéÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„·Ï eÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח.34) על קרבנות השקלים 35)להקריב כסף
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח. לקדשי המיועדת ולדעתו הלשכה חולק, ראב"ד
היו  ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק
ואין  מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק לקדשי ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב
לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי
אותו  משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח". לבדק
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ה'תשע"ו  כסלו י' ראשון יום

העׂשירי: לאיזֹוהּכלל אתֿההקּדמֹות למנֹות ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשהיא. ְִִֶַּתכלית

הּצּוּויים ּפעמים אֹותם ואין צּוּויים, ּבּתֹורה יבֹואּו ְְִִִִִֵַַָָָָ
ּדגמה  הּמצוה. לעׂשּית הקּדמֹות אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻהּמצוה,

וגֹו' סלת" "ולקחּת אמרֹו: d)לזה ,ck `xwie) ראּוי אין ּכי ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ

אּלא  ― ּכמצוה ואפּיתֹו ּכמצוה הּסלת לקיחת ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹלמנֹות
לפני  ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת אמרֹו: רק הּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּנמנה

l)ּתמיד" ,dk zeny) ּתמיד לחם ׁשּיהא רק, היא והּמצוה ; ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּוא  ּומּמה הּזה, הּלחם יהיה אי ּתאר, אחרּֿכ ה'. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלפני
ועל  חּלֹות. עׂשרה ׁשּתים ויהיּו מּסלת, ׁשּיהיה ואמר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹנעׂשה,
זית  ׁשמן אלי "ויקחּו אמרֹו: למנֹות אין עצמּה זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּדר

"ז(k ,fk my)וזֹו ּתמיד"; נר "להעלת אמרֹו: מֹונים אּלא , ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ
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ּב"תמיד" ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּנרֹות, הטבת b)היא wxt) ועל . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
סּמים" קחֿל" אמרֹו: מֹונים אין עצמּה זֹו ּדר,l my) ְְְִִֵֶֶַַַָָ

(cl ׁשאמר ּכמֹו ּבכלֿיֹום, הּקטרת הקטרת מֹונים אּלא ,ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹ
יקטירּנה  וגֹו' אתֿהּנרת ּבהיטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּכתּוב:

וגֹו'" אהרן gÎf)ּובהעלת ,l my) הּמצוה היא וזֹו ― ְְְְֲֲִִַַַָֹֹ
לּצּוּוי  הקּדמה ― סּמים" קחֿל" אמרֹו אבל ְְְְֲִִַַַַַָָָָָהּמנּויה.
ּתהיה  ּדבר ּומאיזה זֹו מצוה ּתעׂשה אי מבאר, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהּוא

ראׁש" ּבׂשמים קחֿל" אמרֹו: וכ הּזאת l,הּקטרת my) ְְְְְִֶַַַָָָֹֹֹ
(bk למׁשח ׁשּצּונּו הּצּוּוי הּוא הּנמנה אבל נמנה; אינֹו ―ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּמׁשחה  ּבׁשמן הּקדׁש ּוכלי ּומלכים ּגדֹולים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּכהנים
ירּבה  ׁשּלא ּכדי לֹו, ּכלֿהּדֹומה ּתדּון זֹו ּדר ועל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהמתאר.
ּבּכלל  ּכּונתנּו וזֹוהי ― ׁשּירּבה ראּוי מהּֿׁשאינֹו מנינ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי
מּפני  עליו, והערנּו הזּכרנּוהּו אּלא ּברּור. ּדבר והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּזה,
עם  הּמצוה הקּדמֹות מקצת ּומנּו הרּבה טעּו ּכבר ּבזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּגם
ׁשּמתּבֹונן  למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו מצות, ּכׁשּתי עצמּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּמצוה
― לברכה זכרֹו קּיארא ׁשמעֹון ׁשהזּכיר הּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָּבמנין

ּפרׁשּיֹות הּו מןֿהּמזּכירים אחריו ׁשּנמׁש וכלֿמי ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָא
ְְִָָּבמנינם.

עׂשר: האחד הּמצוה הּכלל חלקי למנֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה ּכללם אם ּבנפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכלֿחלק

חלקים יׁש לֹו יׁש אחת מצוה ׁשהּוא אחד ׁשּדין לפעמים, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מינין ארּבעה ׁשהיא לּולב מצות ּכגֹון: (xwie`רּבים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(n ,bkהדר עץ ׁשּפרי אֹומרים, אין הרי ;(bexz`) מצוה ― ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ועץֿעבֹות עצמּה, עצמּה,(qcd)ּבפני ּבפני מצוה ― ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ּתמרים וכּפת עצמּה, ּבפני מצוה ― (alel)וערביֿנחל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּכן  הּמצוה, חלקי הם ׁשּכלֿאּלּו לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמצוה
לקיחת  הּמצוה ּתהיה אחּודם, ואחרי לאחדם, צּוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא
למנֹות  ראּוי אין לכ ּבדֹומה ּובדּיּוק הּידּוע. ּבּיֹום ּבּיד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּכל
ואזב  ארז ועץ ּבׁשּתיֿצּפרים טהר ׁשהּוא ּבּמצרע, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹאמרֹו

חרׂש ּוכלי חּיים ּומים ּתֹולעת dÎc)ּוׁשני ,ci my)ּכׁשׁש ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַ
ּכלּֿתאריה  על אחת מצוה הּמצרע טהרת אּלא ְְְֳֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹמצות;
ּכי  הּתגלחת, ּכלֹומר וזּולתם, אּלּו ― ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָההכרחּיים
טהרת  והיא ּבּה ׁשּנצטּוינּו הּמצוה חלקי הם ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלֿאּלה
עצמֹו זה ודין ּכזה. ּובאפן ּכזה ּבאפן ׁשּתהיה הינּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמצרע;
ּכדי  טמאתֹו ּבמּצב לּמצרע לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו ּבהּכר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּוא
יהיה  וראׁשֹו פרמים יהיּו "ּבגדיו והּוא: מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתרחק

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿׂשפם dn)פרּוע ,bi my)― ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּוא  ּכללם אּלא עצמּה, ּבפני מצוה מאּלּו ּכלּֿפעּלה אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּכי

הּכר לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו והּוא ּכדי הּמצוה. ― לּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבכ ּתהיה הּכרֹו ודר מּמּנּו, ויתרחק ּכלֿרֹואהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּיּכירהּו
ׁשל  ראׁשֹון ּביֹום ה' לפני לׂשמח ׁשּנצטּוינּו ּכׁשם ― ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוכ

וזה. זה ּבלקיחת ּתהיה הּׂשמחה ׁשאֹותּה ּובאר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסּכֹות,

―ּכלל ׁשּבֹו הּקׁשי ואפן להבינֹו, מאד קׁשה זה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
חכמים  מהּֿׁשאמרּו ׁשּכל והּוא ,ל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּֿׁשאסּפר
הרי  ― זהֿאתֿזה מעּכבין ּופלֹוני ּפלֹוני ׁשּדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָעליו,

ולחם  ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ּכגֹון: אחת, מצוה ׁשּזֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּברּור
ּבהם: ׁשאמרּו עּמֹו הּנעׂשית זּכה לבֹונה עם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּפנים

זהֿאתֿזה" מעּכבין והּבזיכים fk.)"הּסדרים zegpn)― ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
,ל מהּֿׁשּיתּברר ּכל וכ אחת. מצוה ׁשּזֹו ּברּור, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהרי

המבּקׁשת devnd)ׁשהּתכלית meiw) אחד ּבחלק ּתּׂשג לא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻֻ
היא  ׁשּכללּותם ּברּור, ּגםּֿכן הרי ― החלקים ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָמאֹותם
ּבגדיו  ׁשאם ,ל ׁשּנתּבאר הּמצרע הּכר ּכגֹון: הּמנּוי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהענין
ולא  ׂשפם על עטה ולא ראׁשֹו ּפרע לא אבל ּבלבד ְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹֹֹֻּפרמים
הּׂשּגה  ולא ּכלּום עׂשה ׁשּלא ― טמא! טמא! ְְְֵֵֶָָָָָָָֹֹֻקרא:
ּבכל  אּלא טהרתֹו ּתּׂשג לא וכן ּכּלם. ׁשּיעׂשם עד ְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻהּכרתֹו
ותגלחת  ּתֹולעת ּוׁשני ואזב ארז ועץ הּצּפרים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמהּֿׁשּנזּכר:
ׁשאמרּו ּבּדברים היא הּקׁשי נקּדת א הּטהרה. ּתּׂשג אז ―ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבמחׁשבה  העֹולה ּכי זהֿאתֿזה". מעּכבים "אינם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם:
זקּוק  אינֹו מהם ּכלֿחלק אּלּו וחלקים ׁשהֹואיל הּוא, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּתחּלה
אמרם: ּכגֹון עצמּה, ּבפני מצוה ּכלֿחלק יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלחברֹו,

אינֹו(zivivay)"הּתכלת והּלבן אתֿהּלבן מעּכבת אינּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אתֿהּתכלת" `)מעּכב dpyn c wxt zegpn)היינּו ׁשּכן . ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

מצאנּו לּולא מצות, ּכׁשּתי נמנים ּותכלת ׁשּלבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹאֹומרים,
אמרם  והּוא יׁשמעאל, ּדרּבי ּבּמכלּתא מפרׁש מאמר ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליהם
לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות, ׁשּתי ׁשהן "יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשם:
היא  אחת מצוה ― לציצת לכם והיה לֹומר: ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּתלמּוד
החלקים  ׁשאפּלּו ,ל נתּבאר הּנה מצות". ׁשּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹואינּה

מ  אם ׁשאינם אחת מצוה הם ּפעמים זהֿאתֿזה, עּכבים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לכן  ּתזּכרּו", "למען ּבּציצת הּמּטרה ׁשהרי אחד; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהענין
נׁשאר  לא ּכן, אם זכירה. לידי הּמביא הּדבר ּכללּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנמנית
ו"אין  "מעּכבין" לאמרם הּמצות ּבמנין לב לּתן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹלנּו
אֹו אחד ענין הּוא אם ּבלבד: לענין אּלא ― ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמעּכבין"
אּלּו מּכללים הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָענינים

ּבבאּורם. עֹוסקים ְְִֵֶָָׁשאנּו

עׂשר: הּׁשנים עׂשּיתּה,הּכלל על ׁשּמצּוים ׁשּבּפעּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ
לבּדֹו. ׁשּבּה חלק למנֹות ְְִֵֵֶֶַָאין

ואחרּֿכידּוע מעׂשה, איזה לעׂשֹות אנּו ׁשּמצּוים ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ויפרׁש ההּוא, הּמעׂשה איכּות לבאר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָיתחיל
אין  הרי ― ּכֹולל, הּוא מה ויאמר ׁשהזּכיר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאתֿהּׁשם
עצמּה. ּבפני ּכמצוה הּבאּור ּבאֹותֹו ׁשּבא ּכלֿצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָלמנֹות

מקּדׁש" לי "ועׂשּו אמרֹו: g)לדגמה ,gk zeny)זֹו הרי , ְְְְְֲִִֵָָָָֻ
ּבית  לנּו ׁשּיהא והיא: מּכלֿהּמצות, אחת עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמצות
וׁשם  הּקרּבנֹות, הקרבת ּתהיה ּובֹו ּבֹו, ויחּגּו יבֹואּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאליו
הם  ואי ּפרטיו לתאר התחיל אחרּֿכ ּבּמֹועדים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָיתקּבצּו
"ועׂשית" ּבֹו מהּֿׁשאמר ּכל למנֹות אין אבל ― ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹנעׂשים
הּדבר  יהיה עצמּה זֹו ּדר ועל עצמּה. ּבפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמצוה
ּכלל  היא האחת ׁשהּמצוה והּוא, ּבוּיקרא, ׁשּנזּכרּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבּקרּבנֹות
ּבזה: הּמׁשל הּקרּבנֹות. מּמיני ּבכלֿמין המתארת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהעבֹודה
הינּו, ,ּכ העֹולה עבֹודת ׁשּתהיה נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהעֹולה
ויקרב  וכזה ּכזה ּבאפן ּדמּה ויּזרק ּותנּתח ותפׁשט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻֻׁשּתּׁשחט
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ידּוע  ׁשעּור עם ּכליל ּבׂשרּה יּׂשרף אחרּֿכ ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָחלּבּה;
והם  ― מןֿהּיין ידּוע וׁשעּור ּבּׁשמן הּבלּול ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמןֿהּסלת
הּנה  אֹותּה. הּמקריב לּכהן עֹורּה וׁשּיהא ― ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנסכים

והיא הע  אחת, עׂשה מצות היא ּבכללּותּה הּזאת בֹודה ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹ
הּזאת  העבֹודה ׁשּכמֹו חּיבּה הּתֹורה ּכי העֹולה, ְְֲִִֶַַַָָָָָָֹּתֹורת
― ּכּלּה החּטאת עבֹודת ּגם וכ ּכלֿעֹולה. ְֲֵֶַַַַָָָָָָֻּתעׂשה
ּורחיצת  מּמּנה מהּֿׁשּקרב והקרבת והפׁשטּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחיטתּה
ׁשהיא  הּכלים, ּורחיצת עליהם מּדמּה יּזה אׁשר ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכלים
וזֹו חּטאת, ּתֹורת הּכל ― ׁשבירתם אֹו ּבהם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹמתּבּׁשלת
ּתֹורת  וכ אחת; מצוה היא האׁשם ּתֹורת וכ אחת. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָמצוה
לחם, ּבלי אֹו לחם עם ּתֹודה על וׁשהּוא הּׁשלמים, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזבח
מּכלל  הּכל ― והנפתֹו וׁשֹוק חזה מּמּנּו הּכהן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּולקיחת
מיני  ּכלל הם ואּלּו אחת. מצוה וזֹו הּׁשלמים, זבח ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעבֹודת
מןֿהאׁשם, חּוץ וצּבּור, ליחיד ּכֹולל ׁשחּיּובם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהּקרּבנֹות
סדר  ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעֹולם, יחיד קרּבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
למנֹות  ואין עׂשה, מצות הּוא ּבעבֹודֹות הּזה הּסדר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקדׁשים.
זּולתי  עצמּה, ּבפני ּכמצוה העבֹודה מּפרטי ּופרט ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָָּכלּֿפרט
ואינם  הּקרּבנֹות, אתּֿכלֿמיני הּכֹוללים צּוּויים יׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאם
ּכלֿצּוּוי  ּכי ― אתֿזּולתֹו להֹוציא הּמינים לאחד ְְְִִִִִִֶַַַָָָֻמיחדים

mlek)מאּלּו zepaxwd z` millekd mieeivd)למנֹותֹו צרי ְִִֵֵָ
עבֹודת  מּפרטי ּפרט אינֹו ׁשאז לפי עצמּה, ּבפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמצוה
ּבעל  מּלהקריב יתעּלה אזהרתֹו למׁשל, ,ּכ מסּים. ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֻקרּבן
זמן  מחּסר יהא ׁשּלא וצּוּויֹו ּתמים, ׁשּיהא צּוּויֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻמּום,

והלאה" הּׁשמיני "ּומּיֹום אמרֹו: והּוא ―(fk ,ak `xwie); ְְְְִִִַָָָָ
ּכלֿקרּבנ "על אמרֹו והּוא ― ּכלֿקרּבן למלח ְְְְְְְִִַַָָָָָָָֹוצּוּויֹו

מלח" bi)ּתקריב ,a my)ּכמֹו ― מּלבּטלֹו ואזהרתֹו ; ְְְְְְִִֶַַַַָָ
מהּֿׁשּיאכל  לאכל וצּוּויֹו מלח"; תׁשּבית "ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשאמר:
עצמּה, ּבפני מצוה האּלה הּצּוּויים מן ׁשּכלֿאחד ― ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו
אּלא  מסּים, קרּבן מעבֹודת ּפרט מהם אחד אף ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻלפי
מניננּו. ּבׁשעת ׁשּנבאר ּכמֹו ּכלֿקרּבן הּכֹוללים צּוּויים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהם

―ּוברּור, לקחת לֹו מהּֿׁשראּוי לֹוקח ׁשהּכהן זה ּכי ִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
העֹולה.ּפרט  ּבעֹור ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּמצוה, מּפרטי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ראׁשית  ׁשּנפריׁש הּוא, הּמצוה ּכלל הּגז. ּבראׁשית ּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוכ
לּלוי. ונּתנהּו ראׁשֹון מעׂשר ׁשּנפריׁש וכן לּכהן; ונּתנהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֹהּגז
ּכהּנה  מּתנֹות וארּבע עׂשרים ׁשּמנּו עד ּבזה טעּו ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻּוכבר
ׁשאֹותּה הּמצות מקצת ׁשּמנּו אחר מצות, וארּבע ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכעׂשרים
העֹולה  ּבעֹור ׁשּבארנּו הּדר על מהן, ּפרט היא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמּתנה
ולא  מּזּולתנּו זה ּכלל ׁשּנעלם ּולפי מּׁשלמים. וׁשֹוק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹוחזה
ּכמצות  לכ הּגיע לב, אליו ׂשם ולא ּכלֿעּקר ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹהרּגיׁש
הּגׁשֹות, מליחֹות, ּפתיתֹות, ּבלילֹות, יציקֹות, עצמן: ְְְְְְִִִִִֵַַָָּבפני
ּפרטי  ׁשּכלֿאּלּו ידע ולא ― והקטרֹות קמיצֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹּתנּופֹות,
אחרּֿכ מנחה. להקריב ׁשּנצטּוינּו והּוא, הּמנחה, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָעבֹודת

―(weqtd)התחיל הּזה הּׁשם חל ּדבר איזה על לבאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּלחם  אֹו מּסלת ׁשּתהיה ואמר, ― הּמנחה ּתֹורת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
מרחׁשת  אֹו מחבת ּכלֹומר: ּכ ּבאפן אֹו ּכ ּבאפן ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהאפּוי
ּופֹותתּה, מסּים, ּבׁשעּור ּבּׁשמן ּובֹוללּה ּתּנּור; מאפה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻאֹו

ּכּסדר  מּמּנה ויקמץ ויניף ויּגיׁש ּולבֹונה, מלח עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונֹותן
ּפרטי  וכלֿאּלּו מנחֹות. ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ּובררנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם  נֹופל הּזה ּכלֿהּתאּור לפי הּנעׂשה הּדבר ועל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהעבֹודה,
ׁשּתהיה  ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא: הּמצוה אםּֿכן ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמנחה.
הּזה. ּכלֿהּסדר לפי ׁשּנקריב הּסלת אֹו הּלחם קרּבן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבֹודת
והּבלילה  היציקה ּכלֹומר: מנחה, ּבמצות האּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּדברים
והּקמיצה  וההּגׁשה והּתנּופה והּמליחה ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָוהּפתיתה
וירקה  וגֹו' נעלֹו "וחלצה ּבחליצה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָוההקטרה,

ואמרה" וענתה h)ּבפניו ,dk mixac) חליצה ׁשּמצות ּוכׁשם . ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
ּכיון  ּוקריאה, ּורקיקה חליצה מֹונים אנּו ואין ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאחת

ּגם ּכ ― אחת מצוה וזֹו החליצה מעׂשה לא ׁשּכללּותם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמלח  לבנה, עליה וׂשמּת ׁשמן, עליה ויצקּת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנמנה:
אּלא  יעלם לא וזה והקטיר. וקמץ והּגיׁש, והניף, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתמלח,
ויׁשקל  ׁשּיחזר ּבלי ראׁשֹון, ּבעּיּון אתֿהענינים ׁשּתֹופׂש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּמי
עליהם  חכמינּו ׁשאֹומרים ּכמֹו ּבדעּתֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאתֿהענינים
ּבלי  אמרֹו ּכלֹומר: אמרּה", ׁשטפּה "אּגב ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָהּׁשלֹום:
הּדעת  על העֹולה הראׁשֹונה הּמחׁשבה לפי אּלא ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָהתּבֹוננּות
ראּוי  ואי ּכּלם הּקרּבנֹות מצות לנּו ּברר זה ּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻאםּֿכן
ערּבּוב  ולא מׁשּגה ׁשּום ּבהם יקרה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹלמנֹותם,

הּׁשם. ּבעזרת ּבמניננּו ׁשּנבאר ּכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּכלל,

עׂשר: הּׁשלׁשה מתרּבה הּכלל אינֹו הּמצות ׁשּמסּפר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ההיא. הּמצוה נֹוהגת ׁשּבהם הּימים מסּפר ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָלפי

ּפעמים ּברּור, קבּוע; ּובזמן ּבעת חֹובה ׁשהן מצות ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּכלֹומר: ,ּבהמׁש זמן ּתקּופת אֹותּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָנמׁשכת
סּכה  ּכגֹון: יֹום, אחרי יֹום הּמצוה אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֻׁשחֹובה
אם  הּקרּבנֹות. ּכגֹון ידּועים ּבימים היא ּופעמים ְְְְְְִִִִִַָָָָָולּולב;
זֹו הרי אחת, מצוה חדׁש ראׁש ׁשּמּוסף מׁשל, ּדר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹנאמר,
ׁשּנֹולד  ּכלּֿפעם נֹוסף קרּבן להקריב ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּמצוה
ּכלֿראׁש מּוסף ּתמנה לא מּדּוע מיׁשהּו: יאמר ואם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּירח.
ּכן  הּדבר היה אּלּו לֹו: נאמר עצמּה? ּבפני ּכמצוה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹחדׁש
עצמּה, ּבפני ּכמצוה ּכלֿיֹום ׁשל אתֿהּתמיד ּגם ּתמנה ―ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבפני  מצוה הּׁשנה מימֹות ּבכלֿיֹום הּקטרת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוהקטרת
ּכמצוה  ויֹום ּבכלֿיֹום חֹובה ׁשהיא הּנרֹות והטבת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָעצמּה,
אתֿהענין  אּלא מֹונים ׁשאין ּכיון א עצמּה! ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבפני
אין  ― ׁשּיהיה זמן ּבאיזה חּיּובֹו יהיה ― ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשּנצטּוינּו
ׁשּבת  ּומּוסף אחת, מצוה אּלא ראׁשֿחדׁש מּוסף ְִִֶֶַַַַַָָָֹֹמֹונים
הּמֹועדים, מחמׁשת ּומֹועד ּכלֿמֹועד מּוסף וכן אחת, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ּכמֹו ּכי רצּופים, ימים ּבהרּבה חֹובה ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָאףֿעלּֿפי

ימים" ׁשבעת אלהיכם ה' לפני "ּוׂשמחּתם (xwie`ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
(n ,bk:אמר ּכ לה'", אּׁשה ּתקריבּו ימים (my,"ׁשבעת ְְִִִִֶַַַַָָָ

(el מּוסףּֿפסח מצות ּכ אחת, היא לּולב ׁשּמצות ּוכׁשם ;ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
יתּבאר, זֹו ּדר ועל ּופרק. ּכלּֿפרק מּוסף וכן אחת, ―ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

החגיגה lbxl)ׁשּגם dilra miaixwn eidy oaxw),אחת מצוה ְֲִִֶַַַַָָ
הראּיה  וכן ּפרקים; ּבׁשלׁשה חֹובה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי
(ycwnd ziaa ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl aeigd)¥¨
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milbxd)והּׂשמחה zylya)ּבֹו יטעה מּמהּֿׁשּלא וזה ― ְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
אחרת. יחׁשב ולא אדם ְְֶֶַַָָֹֹׁשּום

מאד אּלא ּגדֹולה טעּות הּזה ּבּכלל ּבמהּֿׁשּתלּוי טעּו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחת: מצוה ּכלֿהּמּוספין ׁשּמנּו והיא, ְְִִִֶַַַָָָָָָּומּוזרה,
לפי  הרי מֹועדֹות. ּומּוספי ראׁשֿחדׁש ּומּוסף ׁשּבת ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹמּוסף
מצוה  טֹוב ּכלֿיֹום ׁשביתת למנֹות צריכים היּו זֹו מנין ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּדר
ראּוי  ׁשאין ― ועד יֹודע ה' א ּכן. עׂשּו ולא ― ְֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאחת

אחת ּבׁשיטה ּדבקּו ׁשּלא לפי ּכזה, ּבדבר (ziawr)לתפסם ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ
תהֹומֹות" ירדּו ׁשמים "יעלּו אּלא ek)ּבמנינם, ,fw mildz), ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּומּוסף  ׁשּכלֿמּוסף ,ל מהּֿׁשהזּכרנּו היא הּברּורה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָוהאמת
ּבפני  מצוה ויֹום ּכלֿיֹום ׁשּׁשביתת ּכמֹו עצמּה ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמצוה

הּנכֹונה. הּׁשיטה וזֹוהי ― ְְְִִַַַָָָעצמּה

עׂשר: הארּבעה הענׁשים הּכלל קּיּום למנֹות ראּוי אי ְְְֳִִִֵַַָָָָָָָָָ
עׂשה. ְְֲִֵֹּבמצות

חלּקה ּדע נחלקֹות ולאֿתעׂשה, עׂשה ׁשּכלֿהּמצות, ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
חלק  חלקים: לׁשני הּזה הּׁשער מּטרת לפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָראׁשֹונית
חּיב  ולא והזהיר צּוה אּלא ּכלל, ענׁש הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּלא

על אתֿהע  ׁשעבר מּפני מסּים, ענׁש לֹו יעד ולא ענׁש ֹובר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
וענׁש. ּגמּול ּבֹו ׁשּבאר וחלק מסּימת, אזהרה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻצּוּוי
מהּֿׁשּצּונּו אתֿהענׁש: ּבֹו ׁשּפרׁש החלק ׁשל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמןֿהּמצות
ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; ׁשעֹובר מי ּבאבן לסקל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹיתעּלה
להּכֹות  ׁשּצּונּו ― ּומהן עליהן; אתֿהעֹובר ּבאׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלׂשרף

ּבּפרּוׁש(axg)ּבּסיף ׁשּנתּבאר ּכמֹו עליהן, העֹובר אתֿצּואר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
עליהן,(l"fgn)המקּבל אתֿהעֹובר לחּנק ׁשּצּונּו ― ּומהן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

אתֿהעֹובר  להלקֹות ׁשּצּונּו ― ּומהן ּבפרּוׁש; ׁשּבא ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו
ׁשּלא  והּוא, ּכרת, עליהן ׁשּיעד ― ּומהן ּברצּועה; ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעליהן
ּכמֹו הּבא, לעֹולם חלק ּבחטאֹו ּבעמדֹו ׁשּימּות לעֹובר ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיהא
יתעּלה, עליהן, ׁשּיעד ― ּומהן חלק; ּבפרק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ויתּכּפרֿלֹו ּבחטאֹו ה' ׁשּימיתהּו והּוא, ּבלבד, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּבמיתה

מּכֹות ּבריׁש ּבארּו ּוכבר ׁשהעֹובר (bi.)ּבמיתתֹו. ּכלֿלאו ּכי , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
נתּברר  אם ּבלבד, ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת חּיב ְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעליו
ּבעדים  העברה ּבאֹותּה והזיד הּלאו אֹותֹו על עבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהעֹובר
מׁשּפטֹו, ׁשעּקר אףֿעלּֿפי לֹוקה, זה הרי ― ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהתראה
להעניׁש יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן לּׁשמים; מסּור ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהא
ׁשּקבע  ּכמֹו ּבגּופֹו, לא ּבלבד, ּבממֹונֹו עליהן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹאתֿהעֹובר

xwyl)לּגזלן raype exiag oenna xtky) ולּגּנב חמׁש ּתֹוספת ְְֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיקריב  יתעּלה ׁשּצּונּו ― ּומהן מהּֿׁשּגנב; ּכפל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּתׁשלּומי

ויתּכּפרֿלֹו. חּטאתֹו על קרּבן ְְְִֵֵַַַָָָָהעֹובר

ׁשאנּוואׁשר עׂשה, מצות ּכּלם ― האּלה הענׁשים לקּיּום ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
וׁשּנסקל  אתֿזה, וׁשּנלקה אתֿזה, ׁשּנמית ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹנצטּוינּו
מנינן, ּולאפן עליו. מהּֿׁשעברנּו על קרּבן וׁשּנקריב ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאתֿזה,
מּמצות  מצות ּכארּבע ּדין ּבית מיתֹות ארּבע נמנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשאנּו

הּמׁשנה לׁשֹון `)עׂשה, dpyn f wxt).הּנסקלין מצות זֹו : ְְְְֲִִִִֵַַַָָ
אמרּו bÎa)וכן dpyn f wxt my)?הּנׂשרפין מצות ּכיצד : ְְְְִִִֵֵַַַָָ

ּכי  הּנחנקין? מצות עֹוד ּכיצד ואמרּו הּנהרגין? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(:dl my)"אׁש "לאֿתבערּו יתעּלה: ׁשאמר ׁשּזה ,zeny) ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹ
(b ,dl,ּבּׁשּבת אתֿהענׁשים לבּצע ׁשּלא אזהרה הּוא ―ְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מּׂשרפתֿמצוה הזהיר ׁשּבזה devn)והּוא, `idy dtxy); ְְְְִִִִֵֶֶַָָ
 ֿ לא ּדין ּבית ּבמֹוׁשב ּכלֹומר: מׁשבתיכם", "ּבכל ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֹֹֹואמר:
"ׂשרפה  אמרּו: עׂשה. מצות ׁשּזֹו אףֿעלּֿפי אׁש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָתבערּו
אחת  ׁשהיא מיחדת, ּׂשרפה מה ללּמד: ויצאת היתה, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּכלל
ּכלֿׁשאר  אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ואינּה ּדין ּבית ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמּמיתֹות

אתֿהּׁשּבת" ידחּו לא ּדין ּבית devnמיתֹות dtxydy myke) ְִִִֵֶַַָֹ
(zezin x`y jkוכ אדם. ׁשּום ּבֹו יסּפק ולא ּברּור וזה .ְְְְֵֶַָָָָֹ

למנֹות  ואין ּכמצוה, ּברצּועה הּמלקּות ׁשּנמנה ראּוי, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּגם
מׁשל, ּדר ׁשּנאמר, עד עצמּה ּבפני ּכמצוה מיחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּכלֿענׁש
עׂשה  מצות ― ׁשּבת מחּלל לסקל ׁשּנצטּוינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשהּצּוּוי
עֹובד  ּוסקילת ׁשנּיה; מצוה ― אֹוב ּבעל ּוסקילת ְְְְִִִִֵַַַַַַָָאחת;
הּמצות  מנין ׁשּיהא עד ׁשליׁשית, מצוה ― זרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹעבֹודה
ּכמֹו ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ׁשהם האיׁשים מנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָֻּכפי
,ּכ הּדבר היה אּלּו ׁשּכן התּבֹוננּות. ּבלי זּולתנּו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשעׂשה
ּבפני  מצוה ּומלקּות ּכלֿמלקּות ׁשּנמנה ּבהכרח היה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָראּוי
ּבפני  מצוה ― נבלה אֹוכל מלקּות ׁשּתהא עד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָעצמּה
ּומלקּות  ׁשנּיה, מצוה ― חזיר ּבׂשר אֹוכל ּומלקּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָעצמּה,
לֹובׁש ּומלקּות ׁשליׁשית, מצוה ― ּבחלב ּבׂשר ְְְְִִִֵֵַָָָָָאֹוכל
ּכמנין  עׂשה מצות אצלנּו ויהיּו רביעית, מצוה ― ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשעטנז
עׂשה  מצות יתרּבּו אז הרי ― עליהם ׁשּלֹוקין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּלאוין
ׁשּלא  ּכׁשם אּלא מצות! מאֹות מארּבע יֹותר ּבהכרח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹויהיּו
― ּבלבד הענׁש סּוג נמנה אּלא מלקּות, ּכלֿמחּיב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻנמנה

ּב נמנה לא ּכ ― ּבׁשֹוט ההלקאה מין והיא אּלא ּמיתֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
נמנה  לא ּגם וכ והרג חנק סקילה, ׂשרפה, והּוא: ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹהענׁש
― ׁשּבת ׁשגגת חּטאת ׁשּנאמר: עד לבּדֹו קרּבן ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָֹֻּכלֿמחּיב
מין  נמנה אּלא מצוה, ― זרה עבֹודה ׁשגגת חּטאת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה,

הּמיתה. מין ׁשּמנינּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְִִִִֶַַָָָָָהּקרּבן

העברֹות ּוכבר ׁשּנּויי לפי מׁשּתּנים הּקרּבנֹות ׁשּמיני ידעּת, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשחּיבים  עברה יׁש ּכי הּקרּבן. אֹותֹו חּיבים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליהן
ויׁש ּתלּוי, אׁשם עליה ׁשחּיבים ויׁש קבּועה, חּטאת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעליה
עֹולה  קרּבן עליה ׁשחּיבים ויׁש וּדאי, אׁשם עליה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשחּיבים

aixwnd)ויֹורד ly eci byid itl dpzynd) נמנה לא לפיכ . ְְְִִֵֶָֹ
― קבּועה חּטאת חּיּוב נמנה אּלא האׁשם, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהחּטאת
― וּדאי אׁשם וחּיּוב מצוה, ― ּתלּוי אׁשם וחּיּוב ְְְְִִִִַַָָָָָָָמצוה,
ּבאֹותֹו יתחּיב מצוה, ― ויֹורד עֹולה קרּבן וחּיּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב נׂשים ולא ׁשּיתחּיב; מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹקרּבן
ׁשּמנינּו ּכׁשם קרּבן, ׁשל מין אֹותֹו חּיבים מהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכלֿאחת
ׁשעל  העברֹות לׁשּנּויי לב ׂשמנּו ולא אחת מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמלקּות
לכלֿמין  הּכתּוב קבע וכ מלקּות. חּיבין מהן ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכלֿאחת

עצמּה. ּבפני ּפרׁשה ְְִֵֵֶַָָָָמהם

להׁשיב ּוכבר צר ׁשאין ערּבּוב הּזה ּבּכלל זּולתנּו ערּבב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
עצם  ּבגלל עליו להׁשיב קל יהיה לא אף ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעליו;
הּמֹונה  אדם על ּולהתּפּלא לתמּה יׁש הרי לענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹערּבּובֹו
ּכרת  ּומחּיבי אחד, אחד ּכּלם ּדין ּבית מיתֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻֻֻמחּיבי
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elqkקמו 'i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגם  מֹונה אחרּֿכ לאֿתעׂשה; מצות מּכלל מיתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומחּיבי
אֹותּה חּיבים ׁשעליהם עליהם, ׁשהזהרנּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאתֿהּדברים
"הלכֹות  ּבעל ׁשּמנה ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות ּבכלל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּמיתה,
סקילה, מחּיבי ּבכלל הּׁשּבת' את 'הּמחּלל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּגדֹולֹות"
לנּו נׁשאר ולא ּכלֿמלאכה". "לאֿתעׂשה מנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹאחרּֿכ
ׁשּקּיּום  ספק, ּבלי ּבראׁשֹונה, חֹוׁשבים ׁשהם אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלֹומר
ּבהם  מֹונים אי ― ואםּֿכן לאֿתעׂשה. מצות ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהענׁשים

(mb) וג הּדברהענׁש envr)ם xeqi`d)אֹותֹו עליו ׁשחּיבים ְִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבתֹו ּכלֹומר ּבתֹוכן, ׁשּמנּו מּזה, קׁשה ויֹותר ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹהענׁש?!
והם  מיתה; אין ׁשּבהם ּכרת מחּיבי לאֿתעׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמצות
הּמנּויה, הּמצוה זֹו ּכ על והענׁש הּכרת ׁשחּיּוב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמדּמים,

הּמצות" "ספר ׁשּבעל oe`b)עד utg ax) ואמר זאת ּפרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ּדברים  הּפרק, אֹותֹו מהּֿׁשּכלל ּכׁשּסּכם הראׁשֹון, ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּפרק
ּכי  ׁשהֹודיענּו, ענינים ּוׁשנים ׁשלׁשים "ּומּמּנּו זה: ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבנסח

אֹותם יבּצע ויתעּלה יתּבר eilr)הּוא lekiak ,zelhen ode) ְְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּכלֹומר  "ּומּמּנּו", ׁשאמר וזה ּבטּוחים". וכּלם אנחנּו, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֻולא
― הענינים ּוׁשנים ּוׁשלׁשים הּפרק. אֹותֹו ׁשּכֹולל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמןֿהענין
מחּיבי  ותׁשעת ּבלבד ּכרת המחּיבים ּוׁשלׁשה עׂשרים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻהם:
"וכּלם  אמרֹו: וענין ׁשּמנה. ּכמֹו ׁשמים ּבידי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻמיתה
יכרית  ׁשהּוא הבטיח, יתעּלה ׁשהּוא ּכלֹומר ― ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַּבטּוחים"
הּסברה  אצלֹו נׁשארה לא זה ׁשאדם ספק, ואין זה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹוימית
אנּו חֹובתנּו ׁשהן מהן יׁש אּלא עלינּו, חֹובה מצות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתרי"ג
ׁשהּוא  ּופרׁש, ׁשאמר ּכמֹו יתעּלה, חֹובתֹו ׁשהן מהן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָויׁש
לדעּתי  ׁשּכלֿזה ועד יֹודע והּׁשם אנחנּו. ולא אֹותן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיבּצע
הם  ּכי ּפנים, ּבׁשּום זה על לדּבר צרי ואין ּגמּור, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבלּבּול
זֹו, טעּות ּכּלם להם ּבאה אּלא ּברּור; ׁשּבּטּולם ְִִֶֶֶָָָָָָָָָֻּדברים
ּפעם  :ּבכ ּונבּוכים ּכמצות אתֿהענׁשים מֹונים ׁשהם ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמּפני
אתֿהּדבר  וגם אתֿהענׁש מֹונים ּופעם לבּדם, אֹותם ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמֹונים
ּכמצות  אתּֿכלֿזה וקֹובעים הענׁש, אֹותֹו חּיבים ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשעליו
הּוא  הּנכֹון הּמנין סדר אבל התּבֹוננּות. ּבלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה
ּולפי  עׂשה, מצות הּוא ענׁש ׁשל ׁשּכלֿמין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמהּֿׁשהזּכרּתי:
נצטּוינּו אנּו ּכי עׂשה, מצות ― ּגּנב ּתׁשלּומי ּדין יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה
― חמׁש ּתֹוספת ודין זה. ּבׁשעּור סכּום עליו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹלהּטיל

חּיּוב  ודין אׁשם מצוה, חּיּוב ודין מצוה, ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָ
וקרּבן  מצוה; ― ּתלּוי אׁשם חּיּוב ודין מצוה, ― ְְְְְִִִִַַָָָָָָָוּדאי
ולחנק  ולהרג ולׂשרף לסקל וכן מצוה; ― ויֹורד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹעֹולה
ּבפני  מצוה האּלה מןֿהענׁשים ּכלֿאחד ― ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָָולתלֹות
ּברצּועה  ׁשההלקאה ּכׁשם ׁשּיתחּיב; מי ּבהן יתחּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה,
 ֿ מה זהּו ― ׁשּיתחּיב. מי ּבּמלקּות יתחּיב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמצוה
הּכללים  נׁשלמּו ּובֹו הּזה, ּבּכלל להקּדימֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּׁשרצינּו

ּבֹו. עֹוסקים ּׁשאנחנּו ֿ למה ּתֹועיל ְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשהקּדמתם

dnCwd©§¨¨
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ׁשחּיבים עֹוד ׁשּכלּֿדבר זֹו: הקּדמה לכ להֹוסיף ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָראּוי

מצות  ּבהכרח זֹו הרי ― ּכרת אֹו ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעליו
אףֿעלּֿפי  ּבכרת, ׁשהם ּומילה מּפסח חּוץ ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלאֿתעׂשה.

ּכרתֹות מּסכת ּבריׁש ׁשהזּכירּו ּכמֹו עׂשה, מצות ;(a.)ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹ
יתחּיב  עליהן ׁשהעֹובר זּולתן עׂשה מצות ׁשּום אצלנּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹואין
מהּֿׁשּנאמר  ּכל אםּֿכן, ּדין. ּבית מיתת וכלֿׁשּכן ― ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכרת
― ּכרת חּיב ׁשהּוא אֹו יּומת, ּפלֹוני ּדבר ׁשהעֹוׂשה ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּתֹורה
 ֿ ּבלא וׁשהּוא עליו מזהרים הּדבר ׁשאֹותֹו ּבברּור ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻידענּו
הענׁש ּבאּור מּלבד ׁשּבֹו הּלאו ּבּכתּוב ׁשּיתּבאר ויׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה.
חּלּול  ּכגֹון: מבארת, האזהרה וגם מבאר הענׁש ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹויהיה
ּכלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה ּבהם: ׁשאמר ועבֹודהֿזרה, ְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבת
מלאכה  ׁשעׂשה למי סקילה חּיב אחרּֿכ תעבדם", ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹו"לא
ּבלאו  ּבּכתּוב האזהרה ּתתּבאר לא ּופעמים עבד. ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
 ֿ את ועֹוזב ּבלבד אתֿהענׁש מזּכיר הּוא אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגרידא,
הּכתּוב  ענׁש "לא אצלנּו: הּוא ׁשהּכלל אּלא ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאזהרה;

הזהיר" ew:)אּלאֿאםּֿכן migaf) אזהרה יׁש ועלּֿכלּֿפנים , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
"ענׁש ּבכלֿמקֹום: אֹומרים לפיכ ענׁש. ׁשחּיב ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹלכלֿמי
לא  ואם ."וכ ּכ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹׁשמענּו,

הּמּדֹות ּבאחת למדּוה ּבּכתּוב, האזהרה (dxezdyנתּפרׁשה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָ
(oda zyxcpׁשאמרּו זה ּכגֹון ,(mihtyn zyxt `zlikn) ְְֶֶָ

ּבּכתּוב  נתּבארה ׁשּלא אביו, ּומּכה אביו מקּלל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבאזהרת
"לאֿתּכה  אמר: ולא "אבי "לאֿתקּלל אמר: לא ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹּכלל,
ּכ ּומּתֹו קּלל. אֹו ׁשהּכה למי מיתה חּיב אבל ,"ְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָאבי
להן  ולמדּו והֹוציאּו לאֿתעׂשה, מצות ׁשהן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלמדנּו,
 ֿ מן אחת ּבדר אחרים מּמקֹומֹות אזהרה ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּולכּיֹוצא

למהּֿׁשאמרּו סתירה זֹו ואין miaxהּמּדֹות. zenewna) ְְְְִִֵֶַַָָ
(cenlza למהּֿׁשאֹומרים ולא מןֿהּדין", מזהירין "אין :ְְְְִִִִִֵֶַַַֹ

 ֿ מה ּכּונת אּלא מןֿהּדין?!" מזהירין "וכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָָּתמיד:
ּבדר לאסר ּכדי ― הּדין" מן מזהירין "אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹּׁשאֹומרים:

מּדה עלֿידי oda)לּמּוד zyxcp dxezdy)נתּפרׁש מהּֿׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַָָֹ
מעׂשה  לעֹוׂשה אתֿהענׁש נמצא אם אבל לגמרי; אסּור ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבֹו
אסּור  מעׂשה ׁשהּוא ּבהכרח נדע ― ּבּתֹורה מפרׁש ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
על  העיר היכן הּמּדֹות ּבאחת נלמד ורק עליו. ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻּומזהרים
הּכתּוב  ענׁש "לא הּכלל לנּו ׁשּיתקּים ּכדי ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהאזהרה,
על  האזהרה ׁשּמצאנּו אחרי ואכן הזהיר". ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלאֿאםּֿכן
מיתת  אֹו ּכרת אֹו ועׂשה ׁשעבר מי חּיב אז ― ּדבר ְִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
ּכלֿהּכללים  עם אֹותּה ּוזכר זֹו הקּדמה אפֹוא ּדע ּדין. ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּבית

לקּמן. מהּֿׁשּנזּכיר ּבכל ְְְְִֶֶַַַָָֹׁשּקדמּו

ואבאר עּתה מצוה, מצוה ּכלֿהּמצות, להזּכיר אתחיל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ
הּמצוה ׁשם ּפרּוׁש ּבדר ihxtlאֹותן qpkidl ilan) ְְִֵֵֶֶַָָ

(zeklddּדברינּו ּבראׁשית ׁשהבטחנּו ּכמֹו ,lr dncwda) ְְְְְִִֵֵֶַָ
(` xeriy Ð xtqd zxhnא הּמאמר. מּטרת ׁשּזֹוהי לפי ,ְְֲִִֶַַַַַָ

ּכׁשאזּכיר  והיא: ּתֹוספת, זֹו למּטרה להֹוסיף ּבעיני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב
ּבלאֿתעׂשה, אֹו ּבעׂשה ענׁש איזה עליה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאתֿהּמצוה

אֹואזּכי  מיתה, חּיב ― עליה "והעֹובר ואמר: ענׁשּה ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּדין, ּבית מּמיתֹות אחת אֹו מלקּות, אֹו ,ּכ קרּבן אֹו ְְִִִֵֵַַַָָָָּכרת,
― מןֿהענׁשים ענׁש ּבֹו יּזכר מהּֿׁשּלא וכל ּתׁשלּומין". ְְֳִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹאֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



קמז elqk a"iÎ`"i iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשאמרּו ּכמֹו זה הרי לאֿתעׂשה, מּמצות היא ׁשאם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּתדע
(` wxt zezixk `ztqez) ולא ,"מל מצות על "ּכעֹובר :ְְְִֵֶֶַַֹ

ּכלֿמצוה  הרי ― ּכּלן עׂשה מצות אבל להעניׁשֹו. ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֻעלינּו
ּברצּועה  להלקֹות לנּו יׁש חֹובה, ׁשעׂשּיתּה ּבׁשעה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָמהן
זמן  יעבֹור אֹו יעׂשה, אֹו ׁשּימּות עד מּלעׂשֹותּה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָאתֿהּנמנע
לנּו אין מׁשל, ּדר ּבּסּכה, יׁשב ולא ׁשעבר מי ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהחּיּוב.

זאת. ודע ― עברתֹו על סּכֹות אחר ְְְֲֵַַַַַָֹֻלהלקֹותֹו

ּבין ועֹוד: הּנׁשים, על חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
על  חֹובה אינּה וזֹו אמר: ― לאֿתעׂשה ּובין ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹעׂשה
ולא  מעידֹות ולא ּדנֹות אינן ׁשהּנׁשים וידּוע, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּנׁשים.
לא  רׁשּות ּבמלחמת נלחמֹות ולא ּבידיהן קרּבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמקריבֹות
ׁשּזה  ּכיון הּנׁשים", על חֹובה אינּה "וזֹו ּבּה לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאצטר

.צר ללא ּדברים ְְִִֶָֹֹרּבּוי

ֿ ועֹוד: ּבארץ אּלא חֹובה ׁשאינן אתֿהּמצות ּכׁשאזּכיר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לאֿתעׂשה  ּובין עׂשה ּבין הּבית, ּבפני אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
ּבפני  אֹו ּבארץֿיׂשראל אּלא חֹובה אינּה וזֹו אמר: ―ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא  קרבים אינם ׁשּכלֿהּקרּבנֹות ּגםּֿכן, וידּוע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּבית.
נפׁשֹות  ּדיני וכן לעזרה; מחּוץ אסּורה וׁשהעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבּמקּדׁש
הּמכלּתא: ּולׁשֹון מקּדׁש. ּכׁשּיׁש אּלא אֹותם ּדנים ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאין
מעם  לֹומר: ּתלמּוד הּבית? ּבפני אּלא ממיתין ׁשאין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ"מּנין

למּות ּתּקחּנּו ci)מזּבחי ,`k zeny) ּבית ל יׁש אם הא: ְְְִִִִִֵֶַָָָ
וׁשם  ממית". אּתה אין ― לאו ואם ממית; אּתה ―ְְִִִֵֵֵַַָָָָ
ּתלמּוד  לּמזּבח? סמּוכה סנהדרין ׁשּתהא "מּנין עֹוד: ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמרּו
ׁשהּנבּואה  ידּוע וכן למּות". ּתּקחּנּו מזּבחי מעם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלֹומר:
ׁשאנחנּו מןֿהחטאים ׁשּנחּדל עד מּמּנּו נסּתּלקּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָוהּמלכּות
ּכמֹו וירחמנּו, ה' לנּו יסלח ואז ― ּבהם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמתמידים
הּנבּואה: החזרת על ׁשאמר ּכמֹו ויחזירן, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהבטיחנּו,
ּבניכם  ונּבאּו עלּֿכלּֿבׂשר אתֿרּוחי אׁשּפ אחריֿכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ"והיה

`)ּובנֹותיכם" ,b l`ei) הּמלכּות החזרת על ואמר . ְְְֲֵֶַַַַַַָָ
הּנפלת  ּדויד אתֿסּכת אקים ההּוא "ּבּיֹום ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻוהּממׁשלה:
עֹולם" ּכימי ּובניתיה אקים והרסתיו אתּֿפרציהן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוגדרּתי

(`i ,h qenr)יהיּו לא הארץ וכּבּוׁש ׁשהּמלחמה ידּוע ּגם .ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו ּגדֹול, וכהן ּגדֹולה סנהדרי ועלּֿפי ּבמל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאּלא

יעמד" הּכהן אלעזר "ולפני Ðׁשאמר: "el l`ye") ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx Ð dnglnl z`vl jxhviyk ּולפי .ְִ

הרי  אדם, ּבני רב אצל מפרסמים ּכּלם אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻׁשענינים
אֹו ּבקרּבנֹות, הּתלּויה לאֿתעׂשה אֹו עׂשה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹּכלֿמצות
ּבנביא  אֹו ּבּסנהדרין, אֹו ּדין, ּבית ּבמיתֹות אֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָּבעבֹודֹות,
ּבהן: לֹומר אצטר לא ― רׁשּות ּבמלחמת אֹו ,ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹומל
ּברּור  ׁשּזה ּכיון הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
אֹו ספק ּבֹו ׁשּיהא מהּֿׁשאפׁשר אבל מהּֿׁשהזּכרנּו. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפי

האל. ּבעזרת עליו אעיר ְְִֵֶַָָָָָטעּות,

ׁשּדי.ועּתה ּבעזרת ּומצוה ּכלֿמצוה ּבזכרֹון אתחיל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ה'תשע"ו  כסלו י"א שני יום

.‡ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.· ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הראׁשֹונה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ
והּוא  וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּבהאמנת]
ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

"אלהי(e ,d mixac .a ,k zeny)מּכֹות ּגמרא (bk.)ּובסֹוף ְְֱֶַָָֹ
קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹאמרּו:

מׁשה צּוהֿלנּו c)ּתֹורה ,bl mixac) מנין ּכלֹומר: ― ְְִִֶַַָָָֹ
הוי? הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּת'ֹו'ר'ה',

הוי!". סרי וחד מאֹות ixz"`ׁשׁש `ixhniba d'x'e'z ixdy) ְְֵֵֵֵַָ
(b"ixz `le יהיה ו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֹּובאה

הּגבּורה מּפי "ל(`ed jexa yecwd)"ׁשמעּום(dyn itn `le) ְְְִִַָָ
הּצּוּוי  והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהּנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַַלידע,

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרה הראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהזהרנּו

אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו milnוהּוא rax`) ְְְְֲִִִֵֵַָָ
biizqd ,"exne` `ede" xn`y oeik xbqend xn`n oirk md dl`

(`ed jexa yecwl qgia eheytk dxin` byenn cin לאֿיהיה"ְִֶֹ
ּפני" על אחרים אלהים ל(b ,k zeny) ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָֹ

אמרם (bk:)מּכֹות והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ׁשּלאו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות "ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹׁשם:
עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו וגֹו'", ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבסיני

― הּׁשנּיה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע והּוא: וסּבתֹו(xea`)הּיחּוד, הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

יׂשראל  "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונה
אחד" ה' אלהינּו c)ה' ,e mixac) ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְֱִִֵֶַָָָֹֹ

ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד "עלֿמנת אֹומרים: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
מּבית  הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ּכּונתם זה. ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהרּבה
והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו עׂשה ולא ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעבדים
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ּבתנאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ 'מצות (minkg)מחּיבים ְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
אֹומרים  ּכי ׁשמים', 'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים ְְְְְְִִִִִִַַַָָיחּוד',

(ziyrpy ,zniieqn dlert lr mi`hazn Ð) עליו לקּבל ּכדי :ְְֵֵַָָ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ההֹודאה ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות ְְְֱִִַַַַָָָָָָֹעל

ה'תשע"ו  כסלו י"ב שלישי יום

.Ë .„ .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שלישי י "א ֿ י "ב כסלו 

― הּׁשליׁשית עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: יתעּלה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאהבתֹו
הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּופעּלֹותיו,

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ―,e mixac) ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
(e"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר d)"לפי ,e my)יֹודע ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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elqkקמח b"i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד ֿ הּמקֹום? את אהב ּכיצד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאני
מצּו אנכי אׁשר ּכהאּלה ׁשּמּתֹו ― "לבב ֿ על הּיֹום  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ֿ ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשעל
זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג
יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ֿ ּבני ּכל את ׁשּנקרא ֿ ּכן, ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוללת
ּתהללּנּו ֿ ׁשהּוא, ֿ מי את אֹוהב אּתה אם ׁשּכן ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָולאמּונה
ּדר על וזה ― לאהבתֹו ֿ אדם ּבני ותקרא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּותׁשּבחּנּו
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת ֿ ה' את ּתאהב אם ּכ ― ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשל
אתֿ ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה הרי אמּתּותֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּׂשגת
יֹודע. ּכבר ׁשאּתה האמת לידיעת והּסכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּפתאים

ספרי על(my)ּולׁשֹון אהבהּו ― ה'" את "ואהבּת : ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
עׂשּו אׁשר ֿ הּנפׁש "ואת ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּברּיֹות

d)בחרן" ,ai ziy`xa)ׁשהיה לפי ׁשאברהם, ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אהבי" אברהם "זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוהב

(g ,`n diryi)לאמּונה האדם ֿ ּבני את הּׂשגתֹו ּבעצם ְְֱֵֶֶַָָָָָָָָָֹקרא
אליו. האדם ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמרב

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו

mi`hgd)ּובֹוטחים lr db`c mey ila mihwye miely)― . ְִ
יתעּלה: אמרֹו וזהּו ֿ עת, ּבכל ענׁשֹו לביאת נחּוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּתירא" אלהי ֿ ה' bi)"את ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא . ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ
(.ep)ונקב" יתעּלה: ּדבריו על וטריא ׁשקלא ּבדר ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמרּו

יּומת" מֹות ֿ ה' fh)ׁשם ,ck `xwie)ּפרֹוׁשי ואימא :,xen`) ְֵֵֵָָָ
myd my z` dbedl dfa dpeekd ,weqtay "awep"y ,ile`

(yxetna:ּדכתיב ,(jkl dnbece)"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר ְְְֲִִִֵֶ
(fi ,` xacna)― ּתירא"? אלהי ֿ ה' "את מן ְְְֱִִֵֶֶַַָֹואזהרּתּה

הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ֿ ה'" ׁשם "ונקב ׁשּנאמר זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּכלֹומר:
נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלבד

(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)מאּבד ְֵֶַׁשהּוא
לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ֿ הּיראה. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוהיתה
ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמרּו:
oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh)

(cr aiig epi` scbndyּכמֹו ּבׁשם, ֿ הּׁשם את ְְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
ֿ יֹוסי" את יֹוסי "יּכה mydׁשאמרּו my xikfiy cr ,xnelk) ְֵֵֶֶֶַָ

ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd mya ellwie
(dnbecl wx iqei my xikfde ,ipelt my z`אזהרת" ועֹוד, .ְְַַָ

ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה ֿ אזהרת וכל היא, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָעׂשה
לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָיּתכן,
אלהי ֿ ה' "את ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמזהירין

עׂשה. מצות ― ְֲִִֵַָּתירא"

― הּתׁשיעית קּדּוׁשהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: והּוא (xwie`הּׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָ

(al ,akזֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה וענין .ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא וׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּברּבים,

עריץ אּנס אלינּו xeabe)יבֹוא siwz hily)אֹותנּו ויקרא ְְִִֵֵַָָָָָ
ֿ עצמנּו את נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ― יתעּלה ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלכּפֹור
ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ולא ּבהחלט; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלּמות

יתעּלה. ּבֹו xetklמאמין xeq` cala oir zi`xnl elit`y) ְֲִִֶַַ
(`ed jexa yecwaּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות היא ְְְִִִִֵֶַַַָוזֹו

ּביד למּות ֿ עצמנּו את ׁשּנמסר ּכלֹומר: ֿ יׂשראל, ֿ ּבני יּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה יתעּלה אהבתֹו על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהעריץ
ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבימי ועזריה מיׁשאל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחנניה
ּבכללם, ויׂשראל אדם ֿ ּבני ּכל והׁשּתחוּו לּצלם, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהׁשּתחות
ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם מקּדׁש ׁשם היה ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹולא
ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ׁשאבדה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻליׂשראל

ּפחדּו הּכל אּלא b)אֹותּה l`ipc)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין . ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם, ּכלּֿבאי ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד אֹותֹו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבכגֹון
העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם חֹובה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָוהיה
חרּפת ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, ֿ ידי על ה' הבטיח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּוכבר
ּבחּורים ּבהם וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ּגמּורה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ּדמם ויפקירּו הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, הּמעמד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאֹותֹו
ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, ֿ ה' את ויקּדׁשּו ֿ האמּונה את ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרסמּו
יבֹוׁש ֿ עּתה "לא אמרֹו: והּוא רּבנּו, מׁשה ֿ ידי על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיעקב
ֿ אלהי ואת יעקב אתֿקדֹוׁש והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹֹּבקרּבֹו

יעריצּו" bkÎak)יׂשראל ,hk diryi)ספרא ּולׁשֹון .,h xen`) ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎd― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ ֿ מנת "על :ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". אתֿׁשמי ׁשּתקּדׁשּו ֿ מנת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
(:bl)אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה ֿ נח "ּבן ְְִֵֵֶֶַַַָֹֻאמרּו:

ׁשמע ּתא dl`yl)מצּוה? daeyz ,rnyp `a)מצות ׁשבע : ְְְִֶֶַַָֹֻ
איתא ואי נח. ּבני yecwנצטּוּו lr mb eehvpy xn`z m`e) ְְְִִִֵַַָֹ

(myd"הוֹו ּתמניא ―(ray `le dpeny yi)נתּבאר הּנה .! ְְְֲִִֵֵַָָ
,לdf m`e ,df lr deehvp gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְ

(rnyn ,`l m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkpִֶׁשהיא
והביאּו יׂשראל, על חֹובה ׁשהן הּמצות מסּפר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּכלל

ּׁשּנאמר: מּמה זֹו מצוה על al)ראיתם ,ak `xwie) ְֱֲִִֶֶַַַַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָ"ונקּדׁשּתי

מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

ה'תשע"ו  כסלו י"ג רביעי יום

.‰Ò .‚Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הס"ג הּׁשם,הּמצוה חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא
(x`azp xaky)אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְֲִִִֵַַָּבמצות

תחּללּו "ולא קדׁשי"א יתעּלה: ֿ ׁשם al)ת ,ak `xwie)ועון . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: לׁשלׁשה נחלק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
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קמט elqk c"i iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּכלֿ(mray)היחידים הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבׁשעת ֿ הּמצות מן אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹמי

onהּׁשמד zg` lhal l`xyi lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְַָ
(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevndמתּכּון האּנס אם ְִִֵַַָָדתם),

ed`)להעביר jexa yecwd ieeiv lr xeariy)ּבמצות ּבין ְְְֲִִֵַֹ
על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹקּלֹות
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה ְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֹעבֹודה
ואל ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשעת
עבר ואם הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָיעבֹור,
זה. לאו על ועבר ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ― נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָואם
יתעּלה אמרֹו על ועבר ּברּבים ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" ֿ ׁשם את תחּללּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹ"ולא
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלֹוקה
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i)וׂשמּתי" :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש ֿ ּפני את d)אני ,k my)ההּוא" אמרּו: , ְֲִִֶַַַָָָ

`edd yi`l wxy xnel "`edd" yi`a xn`p okl ,xnelk)

(Ð `edy aezkd xacn eilryולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא
אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ּכל ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשם.
ּבמעׂשיו מראה אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעברה

וההפקרּות dxezd)הּזלזּול zeevna)מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ
בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "ולא אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשם

"אלהי ֿ ׁשם את וחּללּת ai)לּׁשקר ,hi my)ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ּבּצּוּוי הּזלזּול על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמראה

היחידים ׁשעל אדם(mray)והחלק ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע
לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעברה
ֿ הּׁשם, את חּלל זה הרי ― מּתר מעׂשה ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻאף

אמרם et.:)והּוא `nei)ּדמי x`ezi)"היכי cvik)חּלּול ְְִִֵֵָָָ
ax)הּׁשם: xn`)ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא ּדׁשקלנא אנא ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

לאלּתר. ּדמי meynיהיבנא ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְְְֵֵַַָָ
lflfl ipnn micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky

(lfbaּדמסּגינא אנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני `jl)רּבי m`)ארּבע ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
זה לאו נכּפל ּוכבר ּתפּלין". ּובלא ּתֹורה ּבלא ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹאּמֹות

ה'" אני אלהי ֿ ׁשם את תחּלל "ולא k`)ואמר: ,gi my). ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו יֹומא(dk:)ּוכבר ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

(.atÎ.et).

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּנבּואה ֿ ספרי את להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ֿ ּבּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת
ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים ֿ הּׁשמֹות את למחֹוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
לה' ּכן ֿ תעׂשּון "לא אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּלאו

c)אלהיכם" ,ai my)לאּבד ֿ הּצּוּוי את הקּדים ׁשּכבר אחר , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ֿ מזּבחֹותיה את ולנּתֹוץ ׁשמּה ּולהׁשמיד זרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָעבֹודה
אלהיכם". לה' ּכן ֿ תעשּון "לא ואמר: הזהיר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹלגמרי,
מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ֿ העֹובר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכל
מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח ֿ ההיכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמן

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― הּגמרא,(ak.)ה' ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְִִֵֶַַָָָ
מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― הקּדׁש עצי ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׂשֹורף

(o`kn zcnlp dxdf`de),ּבאׁש ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָ
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׂשּון ׁשם(my)לא נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

מהכא: "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― ֿ הּׁשם את ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹוחק
נתּבארּו ּוכבר לה'". ּכן ֿ תעׂשּון לא ֿ ׁשמם, את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶָּדיני

― הקע"ב לכלֿהּמצוה להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּׁשּיצּוה, מה ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם ֿ הּנביאים מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנביא
האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד יצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאפּלּו
אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ׁשיהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

mlerl)ּגרעֹון dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy), ֵָ
והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבֹו

(eh ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְִִֵֵָָ
האמּורֹות ֿ מצות מּכל אחת על לעבֹור ל אמר ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָֹאפּלּו
חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ׁשעה, לפי ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה
אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ׁשמים, ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמיתה

ידּבר אׁשר אלּֿדברי ֿ יׁשמע אדרׁש(iapd`)לא אנכי ּבׁשמי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
hi)מעּמֹו" ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)ׁשלׁשה" : ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ּבידי ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמיתתם
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי jexaעל yecwdn deehvpy) ְְְְִֵֵַַַָ

(`aip `le ze`apzdl `edוכּלם ,(Ð ecnlp):ּׁשּנאמר מּמה ְֱִֶֶַַָֻ
מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי ֿ ּדברי אל ֿ יׁשמע לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"אׁשר

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", lrבידי xaerd df) ְְְִִֵַָֹ
(`iapd ixacיּׁשמע ֿ לא ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ

ez`eap)יׁשמע yaekd df)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
סנהדרין oiwpgpd)ּבסֹוף od el` wxt seq). ְְְִֶַ

ה'תשע"ו  כסלו י"ד חמישי יום

.„Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Â¯ .Â .Á ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת xxaedyׁשּידענּו ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edy epilv`'ה ֿ את תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֶַָֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר fh)אלהיכם ,e mixac). ֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

― הּׁשמינית לֹוהּמצוה להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּברmixac) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
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elqkקנ e"h iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(h ,gk"ּדרכיו ֿ ּבכל "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
(ak ,`i my)הּוא ֿ ּברּו ֿ הּקדֹוׁש "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְִֵֶַָָָָָּובא

ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש רחּום; היה אּתה אף ― רחּום ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש חּנּון; היה אּתה אף ― חּנּון ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש צּדיק; היה אּתה אף ― צּדיק ְֱִִִֵַַַַַָָָָנקרא
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― חסיד ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָנקרא

(my)'ה "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתלכּו" d)אלהיכם ,bi my)ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa), ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ

הּנכּבדֹות ולּמּדֹות הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָׁשענינֹו
מת הּכלׁשּבהם על יתעּלה ― הּמׁשל ּדר על יתעּלה אר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

רב mixen`d,עּלּוי mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy) ִָ
(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּדר ֿ ּבכל עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

ֿ בֹו" "ּולדבקה יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, הּצּוּוי k)ּגם ,i my)ּובא . ְְִִֶַַַַָָָ

ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" "ּולדבקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש:
הּספרי לׁשֹון לּׂשא(my)זהּו החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּבת
"ּובֹו ֿ ּׁשּנאמר מּמה עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְִִֶָָָָָָ
אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהּדּבק

ck)הּוא" ,c my)"חכם לתלמיד ּבּתֹו ֿ הּמׂשיא ּכל אּלא ?ְְִִִֵֶַַָָָָ
ְוכּו'.

― הר"ו ֿ זההּמצוה ֿ את זה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה ֿ עצמנּו, את אֹוהבים ׁשאנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

(l`xyin cg`e cg` lkl)ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
ֿ ּׁשארצה מה וכל חפץ. ֿ ּׁשהּוא ּומה לֹו ֿ ּׁשּיׁש ֿ מה וכל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגּופֹו
אֹו לעצמי ארצה ֿ ּׁשּלא וכלֿמה ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

ה'תשע"ו  כסלו ט"ו שישי יום

.·˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ê¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‚˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"ז ֿ הּגרים,הּמצוה את לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ֿ הּגר" את "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ֿ יׂשראל ּכל ֿ ּׁשּכֹולל ּבמה זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואף
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו

(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו ֿ עמיתֹו"(exrvl)על את איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"תֹונה ֿ לא "וגר :ּכ ֿ אחר ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ֿ ּכן ּגם ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה ֿ הּגר". את "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."הּגר ֿ את "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ

― הש"ב זהֿהּמצוה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אחי ֿ את ֿ תׂשנא "לא אמרֹו: והּוא ֿ זה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹאת

(fi ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(g ,c)אּלא אמרּתי "לא : ְְְִִֶַָָָֹ
זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשנאה
הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ְֲֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ֿ תּטר'"על ולא ֿ תּקם gi)'לא ,my)עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְֲִִֵֵַַַֹֹֹֹ
"ּכמֹו לרע "ואהבּת אמרֹו: ׂשנאת(my)והּוא אבל . ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָ

ֿ הּכל. מן חמּור עון ― ִֵַַָָֹֹהּלב

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּבדבריםעברה ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
להֹוכיחֹו ֿ אדם ּכל על חֹובה ― לעבֹור ׁשרֹוצה ְֲִִֶֶַַָָָָּומי
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּולמנעֹו,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּים

"עמית(fi ,hi `xwie)על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹזה,
יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו להתרעם נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, אפלּו(my)ּבּלב הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְְֲִִִִִֵַַַָ
לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמּׁשה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָארּבעה
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ּתֹוכיח. ְִִִֵַַַַַָָָָהֹוכח
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny ,xnelk)

('ecke miax ipta oebk."חטא עליו ֿ תּׂשא ולא לֹומר: ְְְִֵַַָָָֹּתלמּוד
(ezaqa `hg dz` `yz ok dyrz m`y)ּבארּו ּוכבר .ְֲֵָ

ֿ הּקטן מן אפּלּו ֿ אדם ּכל על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹחכמים,
ירּפּו אל וזלזל קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָֻֻלּגדֹול
ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידיו

הּׁשמּועה dt)מעּתיקי lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְְִֵַַָָ
(:fhונתּבאר והלכֹות, ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּתלמּוד.ּבמ מפּזרים קֹומֹות ְְְִִַַָֻ

― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ֿ זה, ֿ את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזה
"הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחברֹו
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קני elqk f"h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חטא" עליו ֿ תּׂשא ולא עמית ֿ את fi)ּתֹוכיח ,my). ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּבע(my)ּובספרא אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

ֿ תּׂשא 'ולא לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוחמׁש
ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹעליו

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ְְְְְְִִֵֶַָֹֹּתחׁשֹוב

ה'תשע"ו  כסלו ט"ז קודש שבת יום

.‰˘ .˘„ .‡˘ .Â¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום ֿ אלמנה k`)"ּכל ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ֿ זה. ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ֿ אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל תל ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,
נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא

ֿ תּקם" "לא ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער (my,ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
(giספרא ּולׁשֹון .(i ,my)?נקימה ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני
הּמׁשל ועל ֿ תּקם". לא נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני

ֿ הענינים. ּבכל הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה ואףהּמצוה מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹעל
ֿ תּקם "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון ֿ תּטר". i`)ולא ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' כסלו עם המצורף אליו, ובמ"ש שימלא הפקודה מטעם קבלת 

עול, - אין לעשות הענין באופן האמור, כי בענינים כהנ"ל, ז.א. שצריך להשפיע על אחרים, בפרט על 

רחבה  ידיעה  להם  ויש  מבוגרים  באנשים  וכשהמדובר  בענין,  כל הכרה  להם  אין  עדיין  אלו שאפשר 

שהרי  הלב,  מן  יוצאין  חז"ל  בדברי  הנקרא  באופן  לבוא  הדבר  מוכרח  רוחנים,  מדעים  הנק'  בשטח 

ההשפעה צ"ל יותר מצד הרגש מאשר ע"י השכל הקר, אף שהובטחנו מחז"ל שחזקה לתעמולה שאינה 

חוזרת ריקם, התעמולה אמיתית היא כשנעשית באותיות עצמיים אף שהאותיות הם ששמע וראה 

וקראם וכו'.

המורם מהנ"ל שאותו חלק ממכתבי, שהונח ונתקבל אצלו, יש להכניסו בהקשורי מכתבים 

שלו עמהם, והחלק שעדיין לא הוקלט, בודאי שעדיין חזון למועד, ואת הכל עשה יפה בעתו...

וי"ט  ויהי רצון שכיון שנמצאים אנו בין הימים דיו"ד כסלו, גאולת כ"ק אדמו"ר האמצעי, 

כסלו גאולת רבנו אדמו"ר הזקן, הנה תומשך הגאולה בכל הענינים הכללים והפרטים גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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.˜ÚÊÈ ·‡ÂÓÏ È·Ï כנביאי (‰) אינם ישראל נביאי
על  ישראל את לעקור מבקש היה בלעם העולם, אומות
על  הבאה פורענות על מתאוננים ישראל ונביאי דבר לא

ˆÚÂ¯.האומות: „Ú ‰ÈÁÈ¯· מואב של חזקה כל על
חוזק  עיקר שלישיה עגלה שהיא צוער עד לבי יזעק
שלישיה  ל''א לבטן, שלישית שהיא כעגלה שלהם
הבורחים  בורחיה כמו בריחיה תירגם ויונתן גברתנית
אביהם  לוט שעשה כמו צוער עד להמלט מהם יברחו

לצוער: ‰ÏÚÓ.˙ÈÁÂÏשברח ששמו ‰ הר מעלות מקום
חורני' מורד וכן הלוחית מח)מעלה הבורחי'(ירמי' יבכו

הם: ממואב האלה המקומות וכל שם Â¯ÚÚÈ.דרך
הידד  הדורך ידרוך לא שת''י הוא ארמי ולשון יצעקו,

בקלהון: יעוערון ÌÈ¯Ó.לא ÈÓ (Â) אותו של נהר
ÂÈ‰È.מקום: ˙ÂÓ˘Ó:בהם ונופל המתערב חלל מדם

.'Â‚Â ¯ÈˆÁ ˘·È ÈÎ ושליטיהם ומלכיה' גבוריהם כלומר
שבה  הטוב מרעה הוא מואב ארץ של ששבחה ולפי
פורענות  את משל לפיכך ממואב אלים ששנינו כמו

שלה: מרעה Ú˘‰.בחורבן ‰¯˙È ÔÎ ÏÚ (Ê) אשר על
טובה  כפויי שהיו הזה הפורענות עליו תבא עשה יתרה
מחרן  בצאתו ללוט אברהם עמד מקומות בכמה שהרי
ונלחם  ההפכה מתוך שולח ובזכותו למצרים ובלכתו
לזרעו  טובה לגמול להם והיה וחביריו אמרפל עם עליו
ולגדי  לראובני סנחרב כשהגלה אותם מונים היו והם

מה  על להם אומרים והיו ומתאוננים בוכים ישראל והיו
אברהם  הולכים אתם אביכם לבית והלא מתאוננים אתם

שנאמר וזהו בא הנהר מעבר לא ב')אביכם שמעתי (צפניה
סנחרב  את שסייעו ועוד עמון בני וגדופי מואב חרפת

שנא' הוא שומרון על שצר שנים טז)שלש בשלש (לקמן
מואב: כבוד כל ונקלה שכיר כשני ת''י Ì˙„˜ÙÂ.שנים

כמו  מינוי ל' והוא יתנסיב מערבא ימא דעל ותחומיהון
ד) ארצם (מדבר כלומר הכהן, אהרן בן אלעזר ופקודת

מהם: תלקח עליה ÌÂ‡˘È.שפקדתם ÌÈ·¯Ú‰ ÏÁ ÏÚ
לפרש  יש ועוד הגבולין. את אותם האויבים יקחו
האויבים  ישאום, הערבים נחל תהיה זו עליהם ופקדתם

שנא' ערבים נחל שהוא בבל ארץ אל אותם (תהלים יגלו

כנורותינו:קלז) תלינו בתוכה ערבים ‡‚ÌÈÏ.(Á)על
.ÌÈÏ‡ ¯‡·Â:מואב בגבול הם של ÏÏÈ˙‰.מקומות

‡ÌÈÏ.מואב: אלים:·‡¯ ולבאר „ÔÂÓÈ.(Ë)כמו ÈÓ
הנהר: „Ì.שם Â‡ÏÓ:הנהר „ÔÂÓÈכשם ÏÚ ˙È˘‡ ÈÎ

.˙ÂÙÒÂ למלאותו עליו אוסיף חללים ודם שמו דם
שנה על שנה ספו ל' כט)והוא הרוה(לקמן כט)ספות (דברי'

הנאספות  מחנות משיריין כנישת נוספות תרגםת ויונתן
‡¯È‰.יחד: ·‡ÂÓ ˙ËÈÏÙÏ יבא סנחרב שישאיר פליטה

כענין  אריה נקרא והוא וישחיתה בעתו נבוכדנצר
ד)שנאמר מסובכו:(ירמיה אריה ישראל:È¯‡˘ÏÂ˙.עלה

.‰Ó„‡:אדמתכם

cec zcevn
(‰).˜ÚÊÈ ·‡ÂÓÏ È·Ïשיאמר העם לשון  על כן  מדבר הנביא 

ולא לב ממרירות  אזעק ר''ל יזעק  למואב לבי  ואחד  אחד  כל
ÂÎÂ'.לפנים: ‰ÈÁÈ¯·מדינה מואב  היתה מעולם הנה ר''ל 

מפני ברחו  ועתה ביותר המעולה לבטן השלישי כעגל  חשובה
המקרא: וסרס צוער עד  הבורחים ובאו ÏÚÓ‰המלחמה  ÈÎ

.˙ÈÁÂÏ‰שם יעלה הנה הלוחית  הר  מעלה  דרך  יברחו בעת כי
ÌÈ¯ÂÁ.בבכי: Í¯„: שבר זעקת יעירו חורנים  ÌÈ¯Ó.(Â)בדרך  ÈÓ: מימיה יחרב  ר''ל  שממה  יהיה נמרים  נהר  ÈˆÁ¯.מי ˘·È

המרעה: ותכלה  מימיהם שיחרבו בחורבנה אמר לכן ודשן שמן במרעה מואב ארץ שבח  שכל ‰È‰.לפי ‡Ï ˜¯Èתחרב כך 
מעולם : ירק שם  היה לא  ÔÎ.(Ê)כאילו ÏÚ: המלחמה כובד Ú˘‰.בעבור  ‰¯˙Èוהממון שקבץ ההון ומרבית העושה יתרון

הערבים: ענפי תוך  השודד מעיני להטמינם  ערבים  שם הגדלים הנחל על  ישאום  הכל  את אצלם  והגנוז ‰˜ÙÈ‰.(Á)הפקוד  ÈÎ
זעקם: קול  ישמע מסביב הגבול  ÏÏÈ˙‰.בכל ÌÈÏ‚‡ „Ú גבול בסוף שעמדו אלים באר  ועד  אגלים עד  נשמע יהיה  מואב יללת 

„ÔÂÓÈ.(Ë)ארצם: ÈÓ:נהר „Ì.שם  Â‡ÏÓ:הרוגים ÂÙÒÂ˙.מדם  ÔÂÓÈ„ ÏÚ ˙È˘‡ ÈÎדם עליו ואוסיף דם מלשון  דימון שמו
לשון: על  נופל  לשון מליצה  ענין והוא ‡¯ÌÈ.חללים ·‡ÂÓ ˙ËÈÏÙÏולא הטורפות וחיות האריה יבוא ממואב  הפליטים  על

שארית: ‡„Ó‰.ישאירו ˙È¯‡˘ÏÂ: הענין לחוזק  במ ''ש הדבר  וכפל  יער  וחיתו האריה יבוא  מואב באדמת הנשארי' על 

oeiv zcevn
(‰).‰ÁÈ¯·: וניסה הברחה  יעורוÂ¯ÚÂÚÈ.מלשון כמו 

הפעל: פ ''א ריבוי:È˙¯‰.(Ê)ונכפלה  ענין הוא יתרון מלשון
.‰˘Úבמדבר) חיל  עושה  וישראל  וכן והאסיפה הקבוץ ענינו
וגנוזה:Ì˙„˜ÙÂ.כ ''ד): פקדון ענין‰˜ÙÈ‰.(Á)מלשון

:ËÈÏÙÏ˙.אשים:‡˘È˙.(Ë)סבוב: שארית ענין
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:Bîì øNá éììæaàë:äîeð Léaìz íéòø÷e Løeé ììBæå àáñ-ékáëéáàì òîLæeáz-ìàå Eãìé äæ E §Ÿ£¥−¨¨´¨«¦Ÿ¥´§−¥¦¨¥®¹§¨¦À©§¦¬¨«§©´§ −¨¦¤´§¨¤®§©¹̈À
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(ÊË).ÌÈ¯˘ÈÓ ÍÈ˙Ù˘ לבך:·„·¯ שחכם ע''י
(ÊÈ).ÌÈ‡ËÁ· Í·Ï ‡˜È Ï‡ רשע להיות בהצלחתם

‡È¯Á˙.(ÁÈ)כמותם: ˘È Ì‡ ÈÎ משמש זה אם
תקוה  אחרית יש זה בעבור אשר כלומר אשר, בלשון

Í·Ï.(ËÈ)אליך: Í¯„· ¯˘‡Â ÌÎÁÂ È· ‰˙‡ ÚÓ˘
חכם  לב כי לבך בדרכי ללכת תוכל שתתחכם מאחר

לעבירה: ישיאך ÂÈ¯˘.(Î‡)לא ÏÏÂÊÂ ‡·ÂÒ ÈÎ
ÓÂ‰.יתמסכן: ˘È·Ï˙ ÌÈÚ¯˜Â והתנומה העצלות

קרועים: בגדי' אותך ˜‰.(Î‚)תלביש ˙Ó‡ לא ואם

כשם  תאמר ואל בשכר למוד בחנם ללמוד תמצא
בשכר: אלמדנה כך בשכר ˆ¯‰.(ÊÎ)שלמדתי ¯‡·Â

בלעז: Û˙ÁÎ.(ÁÎ)אשטריינ''א ‡È‰ Û‡:פתאום
.ÛÈÒÂ˙ Ì„‡· ÌÈ„‚Â·Â'לה בוגדים בישראל מרבה
מדבר: האפיקורסין ‡·ÈÂ.(ËÎ)ועל ÈÓÏ ÈÂ‡ ÈÓÏ

ויללה: צעקה ˘ÁÈ.לשון ÈÓÏ ÌÈÈ„Ó ÈÓÏ שיש למי
כי  ואבוי אוי לו יתירה ושיחה הבריות עם מדינים לו

פשע: רב דברים ÌÈÈÚ.ברב ˙ÂÏÈÏÎÁ ÈÓÏ יין מרוב
הוא: וגנאי עיניו מאדימים

cec zcevn
(ÊË).¯·„·את עוד  ליישר מישרים  שפתיך  ידברו בעת

החוטאי':·ÌÈ‡ËÁ.(ÊÈ)הזולת: ‡Ì.בהצלחת ÈÎרק ר''ל 
טובה שלך כי הצלחתם  אל  תפן  ואל  ה' ביראת היו' כל עסוק

Â‚Â'.(ÁÈ)משלהם : Ì‡ ÈÎיש אשר דבר  הוא שלך כי ר''ל 
הגמול  ותקות הימים  באחרית לך יעמוד  הזכות  כי  אחרית לה 

תבוא: ובוא תכרת חכמה:ÌÎÁÂ.(ËÈ)לא אזÂ‡˘¯.למוד 
לעבירה: ישיאך  לא  חכמה  לבב כי לבך  בדרך  ללכת  תוכל 

(Î).ÔÈÈ È‡·ÂÒ·:הרבה לשתות היין  סובאי ÂÓÏ.בחבורת 
היין: על גם וחוזר וי''ט  שבתות לענג  לא עצמם  להנאת ר''ל 

(‡Î).˘¯ÂÈ:ועני רש מלבשתÌÈÚ¯˜Â.יהיה הזאת התנומה
ולא הוא  גם  יורש  בתנומה  המתמיד כי  קרועים בגדים בעליה 

שלמים: בגדים ללבוש ידו Í„ÏÈ.(Î·)ימצא ‰Êהלא ר''ל 
בתקנתך : יחפוץ ובוודאי ילדך  ˜Ê‰.זה ÈÎלה נשים  דרך  כי אף  טעמא  בסבי לא  לומר אמריה  תבוז לא  אמך  זקנה  אם אף 

השכל: מבלי אמרים ˜‰.(Î‚)להרבות ˙Ó‡לאחרים ללמדה תמכור אל ועכ ''ז  בחנם  ללמוד  מצאת  לא  אם  בשכר  תורה  למוד 
בחנם : למוד כ ''א  Â‚Â'.בשכר ‰ÓÎÁלקרוא אבל  שכר עליהם  לקחת ואסור שבע''פ תורה המה כי  בשכר תלמוד  לא אלה  את 

ארז''ל : כן שכר  לקבל יוכל התלמיד :ÏÂÈÂ„.(Î„)מקרא  בלב  חכמה  ומוליד  המלמד  ר ''ל  החכם את Â‚Â'.(Î‰)המוליד ÁÓ˘È
וגו': אביך  וישמח  אמת קנה לזה וגו' יגיל  גיל  הלא לומר קנה  אמת  למעלה האמור  על החכמהÍ˙„ÏÂÈ.מוסב המוליד המלמדך

הישר:˙‰.(ÂÎ)בלבך : דרך  שהוא תשכיל  כי תצורנה דרכי עיניך ואז אמרי להבין לבבך  ˘ÁÂ‰.(ÊÎ)הכן  ÈÎבאמרי כי  ר''ל
על  למשל  ונאמר בה שנכשל  אחר  הזונה מן להפרד  קשה כן כי ממנה לעלות מאוד  שקשה עמוק כבור הוא  שהזונה תבין

להתחכםÈ¯Î‰.המינות: צד  אל  מצד בה  להתהפך  אפשר שאי ודחוקה צרה כבאר היא הנה  ישראל מבנות לא אשר נכריה זונה
ממנה : ‰È‡.(ÁÎ)לעלות  Û‡אז מהם מי  לחטוף  תוכל  כאשר מ''מ  היהודים  עם כ ''כ רגילה ואינה ישראל  מבנות אינה  כי עם

שעיניך  ידעתי אמרי  ע''י זה  כל  תבין כאשר  לומר למעלה ומוסב  אדם בבני בוגדים ומוספת  הולכת פתויה  וע ''י עליו תארוב
בזה : תכשל  ולא תצורנה ‡ÈÂ.(ËÎ)דרכי ÈÓÏ: יללה צעקת  והם  ואבוי אוי צעקת  מיוחד אנשים:ÌÈÈ„Ó.למי עם ומריבה  דין

.ÁÈ˘:סדר ובלא  השכל  בלא  דברים רבוי ÌÁ.ר''ל  ÌÈÚˆÙויפצע חבירו יחזור וכאשר בחבירו  ולפצוע להתקוטט  השיכור  דרך 
כי עשה מדעת לא תחלה שפצע  זה  כי חנם על  פצעו כאילו נראה ביינו :בו מבולבל ÌÈÈÚ.היה ˙ÂÏÈÏÎÁעינים אדמימות

גנאי: דבר והוא היין שתיית  מרוב

oeiv zcevn
(ÊË).‰ÊÂÏÚ˙Âחסידים יעלזו כמו שמחה קמט):ענין (שם

.È˙ÂÈÏÎ:בכליות היא  השמחה  È˘.(ÁÈ)תאות Ì‡ ÈÎאשר כי
בדרך Â‡˘¯.(ËÈ)יש: ואשרו כמו  ופסיעות  מצעדים  ענין

ט):בינה  השתיה :·È‡·ÂÒ.(Î)(לעיל ריבוי ענין·ÈÏÏÂÊ.ענין
וסובא זולל  וכו' ומורה  סורר כמו  האכילה כא):ריבוי (דברים

(‡Î).‰ÓÂ:ושינה תנומה שמחה:‚ÏÈ.(Î„)מל ' ענין
(ÁÎ).Û˙ÁÎכמו הלקיחה  מהירות ועניינו בטי''ת  כחטף כמו

לכם כא):וחטפתם יערב˘ÁÈ.(ËÎ)(שופטים כמו דבור ענין 
שיחי קד):עליו פצעÌÈÚˆÙ.(תהלים כמו דם המוציאות  מכות 
פצע כא):תחת עיניםÂÏÈÏÎÁ˙.(שמות חכלילי  כמו אדמימות 

מט):מיין (בראשית
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.˜ÚÊÈ ·‡ÂÓÏ È·Ï כנביאי (‰) אינם ישראל נביאי
על  ישראל את לעקור מבקש היה בלעם העולם, אומות
על  הבאה פורענות על מתאוננים ישראל ונביאי דבר לא

ˆÚÂ¯.האומות: „Ú ‰ÈÁÈ¯· מואב של חזקה כל על
חוזק  עיקר שלישיה עגלה שהיא צוער עד לבי יזעק
שלישיה  ל''א לבטן, שלישית שהיא כעגלה שלהם
הבורחים  בורחיה כמו בריחיה תירגם ויונתן גברתנית
אביהם  לוט שעשה כמו צוער עד להמלט מהם יברחו

לצוער: ‰ÏÚÓ.˙ÈÁÂÏשברח ששמו ‰ הר מעלות מקום
חורני' מורד וכן הלוחית מח)מעלה הבורחי'(ירמי' יבכו

הם: ממואב האלה המקומות וכל שם Â¯ÚÚÈ.דרך
הידד  הדורך ידרוך לא שת''י הוא ארמי ולשון יצעקו,

בקלהון: יעוערון ÌÈ¯Ó.לא ÈÓ (Â) אותו של נהר
ÂÈ‰È.מקום: ˙ÂÓ˘Ó:בהם ונופל המתערב חלל מדם

.'Â‚Â ¯ÈˆÁ ˘·È ÈÎ ושליטיהם ומלכיה' גבוריהם כלומר
שבה  הטוב מרעה הוא מואב ארץ של ששבחה ולפי
פורענות  את משל לפיכך ממואב אלים ששנינו כמו

שלה: מרעה Ú˘‰.בחורבן ‰¯˙È ÔÎ ÏÚ (Ê) אשר על
טובה  כפויי שהיו הזה הפורענות עליו תבא עשה יתרה
מחרן  בצאתו ללוט אברהם עמד מקומות בכמה שהרי
ונלחם  ההפכה מתוך שולח ובזכותו למצרים ובלכתו
לזרעו  טובה לגמול להם והיה וחביריו אמרפל עם עליו
ולגדי  לראובני סנחרב כשהגלה אותם מונים היו והם

מה  על להם אומרים והיו ומתאוננים בוכים ישראל והיו
אברהם  הולכים אתם אביכם לבית והלא מתאוננים אתם

שנאמר וזהו בא הנהר מעבר לא ב')אביכם שמעתי (צפניה
סנחרב  את שסייעו ועוד עמון בני וגדופי מואב חרפת

שנא' הוא שומרון על שצר שנים טז)שלש בשלש (לקמן
מואב: כבוד כל ונקלה שכיר כשני ת''י Ì˙„˜ÙÂ.שנים

כמו  מינוי ל' והוא יתנסיב מערבא ימא דעל ותחומיהון
ד) ארצם (מדבר כלומר הכהן, אהרן בן אלעזר ופקודת

מהם: תלקח עליה ÌÂ‡˘È.שפקדתם ÌÈ·¯Ú‰ ÏÁ ÏÚ
לפרש  יש ועוד הגבולין. את אותם האויבים יקחו
האויבים  ישאום, הערבים נחל תהיה זו עליהם ופקדתם

שנא' ערבים נחל שהוא בבל ארץ אל אותם (תהלים יגלו

כנורותינו:קלז) תלינו בתוכה ערבים ‡‚ÌÈÏ.(Á)על
.ÌÈÏ‡ ¯‡·Â:מואב בגבול הם של ÏÏÈ˙‰.מקומות

‡ÌÈÏ.מואב: אלים:·‡¯ ולבאר „ÔÂÓÈ.(Ë)כמו ÈÓ
הנהר: „Ì.שם Â‡ÏÓ:הנהר „ÔÂÓÈכשם ÏÚ ˙È˘‡ ÈÎ

.˙ÂÙÒÂ למלאותו עליו אוסיף חללים ודם שמו דם
שנה על שנה ספו ל' כט)והוא הרוה(לקמן כט)ספות (דברי'

הנאספות  מחנות משיריין כנישת נוספות תרגםת ויונתן
‡¯È‰.יחד: ·‡ÂÓ ˙ËÈÏÙÏ יבא סנחרב שישאיר פליטה

כענין  אריה נקרא והוא וישחיתה בעתו נבוכדנצר
ד)שנאמר מסובכו:(ירמיה אריה ישראל:È¯‡˘ÏÂ˙.עלה

.‰Ó„‡:אדמתכם

cec zcevn
(‰).˜ÚÊÈ ·‡ÂÓÏ È·Ïשיאמר העם לשון  על כן  מדבר הנביא 

ולא לב ממרירות  אזעק ר''ל יזעק  למואב לבי  ואחד  אחד  כל
ÂÎÂ'.לפנים: ‰ÈÁÈ¯·מדינה מואב  היתה מעולם הנה ר''ל 

מפני ברחו  ועתה ביותר המעולה לבטן השלישי כעגל  חשובה
המקרא: וסרס צוער עד  הבורחים ובאו ÏÚÓ‰המלחמה  ÈÎ

.˙ÈÁÂÏ‰שם יעלה הנה הלוחית  הר  מעלה  דרך  יברחו בעת כי
ÌÈ¯ÂÁ.בבכי: Í¯„: שבר זעקת יעירו חורנים  ÌÈ¯Ó.(Â)בדרך  ÈÓ: מימיה יחרב  ר''ל  שממה  יהיה נמרים  נהר  ÈˆÁ¯.מי ˘·È

המרעה: ותכלה  מימיהם שיחרבו בחורבנה אמר לכן ודשן שמן במרעה מואב ארץ שבח  שכל ‰È‰.לפי ‡Ï ˜¯Èתחרב כך 
מעולם : ירק שם  היה לא  ÔÎ.(Ê)כאילו ÏÚ: המלחמה כובד Ú˘‰.בעבור  ‰¯˙Èוהממון שקבץ ההון ומרבית העושה יתרון

הערבים: ענפי תוך  השודד מעיני להטמינם  ערבים  שם הגדלים הנחל על  ישאום  הכל  את אצלם  והגנוז ‰˜ÙÈ‰.(Á)הפקוד  ÈÎ
זעקם: קול  ישמע מסביב הגבול  ÏÏÈ˙‰.בכל ÌÈÏ‚‡ „Ú גבול בסוף שעמדו אלים באר  ועד  אגלים עד  נשמע יהיה  מואב יללת 

„ÔÂÓÈ.(Ë)ארצם: ÈÓ:נהר „Ì.שם  Â‡ÏÓ:הרוגים ÂÙÒÂ˙.מדם  ÔÂÓÈ„ ÏÚ ˙È˘‡ ÈÎדם עליו ואוסיף דם מלשון  דימון שמו
לשון: על  נופל  לשון מליצה  ענין והוא ‡¯ÌÈ.חללים ·‡ÂÓ ˙ËÈÏÙÏולא הטורפות וחיות האריה יבוא ממואב  הפליטים  על

שארית: ‡„Ó‰.ישאירו ˙È¯‡˘ÏÂ: הענין לחוזק  במ ''ש הדבר  וכפל  יער  וחיתו האריה יבוא  מואב באדמת הנשארי' על 

oeiv zcevn
(‰).‰ÁÈ¯·: וניסה הברחה  יעורוÂ¯ÚÂÚÈ.מלשון כמו 

הפעל: פ ''א ריבוי:È˙¯‰.(Ê)ונכפלה  ענין הוא יתרון מלשון
.‰˘Úבמדבר) חיל  עושה  וישראל  וכן והאסיפה הקבוץ ענינו
וגנוזה:Ì˙„˜ÙÂ.כ ''ד): פקדון ענין‰˜ÙÈ‰.(Á)מלשון

:ËÈÏÙÏ˙.אשים:‡˘È˙.(Ë)סבוב: שארית ענין

bk wxt ilyn - miaezk

âë éìùîhkÎfh

æèéúôN øaãa éúBéìë äðæìòúå:íéøLéî Eæé:íBiä-ìk äåäé-úàøéa-íà ék íéàhça Eaì àp÷é-ìàçéék §©§¬Ÿ§¨¦§¨®§©¥¬§¹¨¤À¥¨¦«©§©¥´¦ −§©«©¨¦®¦¬¦§¦§©§¹À̈¨©«¦ −
:úøkú àì Eúå÷úå úéøçà Lé-íàèé:Eaì Cøca øMàå íëçå éðá äzà-òîLëïéé-éàáñá éäz-ìà ¦¥´©£¦®§¹¦§¨§À´Ÿ¦¨¥«§©©¨´§¦´©£¨®§©¥−©¤´¤¦¤«©§¦¬§«Ÿ§¥¨®¦

:Bîì øNá éììæaàë:äîeð Léaìz íéòø÷e Løeé ììBæå àáñ-ékáëéáàì òîLæeáz-ìàå Eãìé äæ E §Ÿ£¥−¨¨´¨«¦Ÿ¥´§−¥¦¨¥®¹§¨¦À©§¦¬¨«§©´§ −¨¦¤´§¨¤®§©¹̈À
:Enà äð÷æ-ékâë:äðéáe øñeîe äîëç økîz-ìàå äð÷ úîàãë(ãìåé) ÷écö éáà ìéâé (ìåâé) ìéb (ìåâ) ¦«¨§¨¬¦¤«¡¤´§ −¥§©¦§®Ÿ¨§−̈¨´¦¨«¦´−̈¦£¦´©¦®

:Ba-çîNé-(çîùéå) íëç ãìBéåäëéáà-çîNé:EzãìBé ìâúå Enàå Eåëéðéòå éì Eaì éðá-äðzéëøc E §¥¬¹̈À̈¦§©«¦«§©¨¦¬§¦¤®§¹¨¥À«©§¤«§¨«§¦´¦§´¦®§¹¥¤À§¨©¬
:äðøvz (äðöøú)æë:äiøëð äøö øàáe äðBæ äwîò äçeL-ékçëíãàa íéãâBáe áøàz óúçk àéä-óà ¦«Ÿ§¨¦«¨´£ª¨´¨®§¥¬¹̈À̈¨§¦¨«©¦ −§¤´¤¤«¡®Ÿ¹§¦À§¨¨¬

:óñBzèë:íéðéò úeììëç éîì ípç íéòöt éîì çéN éîì | íéðéãî (íéðåãî) éîì éBáà éîì éBà éîì ¦«§¦̧¬§¦¶£¿§¦³¦§¨¦̧§¦¬¦À©§ −¦§¨¦´¦¨®§¹¦À©§¦¬¥¨«¦
i"yx

(ÊË).ÌÈ¯˘ÈÓ ÍÈ˙Ù˘ לבך:·„·¯ שחכם ע''י
(ÊÈ).ÌÈ‡ËÁ· Í·Ï ‡˜È Ï‡ רשע להיות בהצלחתם

‡È¯Á˙.(ÁÈ)כמותם: ˘È Ì‡ ÈÎ משמש זה אם
תקוה  אחרית יש זה בעבור אשר כלומר אשר, בלשון

Í·Ï.(ËÈ)אליך: Í¯„· ¯˘‡Â ÌÎÁÂ È· ‰˙‡ ÚÓ˘
חכם  לב כי לבך בדרכי ללכת תוכל שתתחכם מאחר

לעבירה: ישיאך ÂÈ¯˘.(Î‡)לא ÏÏÂÊÂ ‡·ÂÒ ÈÎ
ÓÂ‰.יתמסכן: ˘È·Ï˙ ÌÈÚ¯˜Â והתנומה העצלות

קרועים: בגדי' אותך ˜‰.(Î‚)תלביש ˙Ó‡ לא ואם

כשם  תאמר ואל בשכר למוד בחנם ללמוד תמצא
בשכר: אלמדנה כך בשכר ˆ¯‰.(ÊÎ)שלמדתי ¯‡·Â

בלעז: Û˙ÁÎ.(ÁÎ)אשטריינ''א ‡È‰ Û‡:פתאום
.ÛÈÒÂ˙ Ì„‡· ÌÈ„‚Â·Â'לה בוגדים בישראל מרבה
מדבר: האפיקורסין ‡·ÈÂ.(ËÎ)ועל ÈÓÏ ÈÂ‡ ÈÓÏ

ויללה: צעקה ˘ÁÈ.לשון ÈÓÏ ÌÈÈ„Ó ÈÓÏ שיש למי
כי  ואבוי אוי לו יתירה ושיחה הבריות עם מדינים לו

פשע: רב דברים ÌÈÈÚ.ברב ˙ÂÏÈÏÎÁ ÈÓÏ יין מרוב
הוא: וגנאי עיניו מאדימים

cec zcevn
(ÊË).¯·„·את עוד  ליישר מישרים  שפתיך  ידברו בעת

החוטאי':·ÌÈ‡ËÁ.(ÊÈ)הזולת: ‡Ì.בהצלחת ÈÎרק ר''ל 
טובה שלך כי הצלחתם  אל  תפן  ואל  ה' ביראת היו' כל עסוק

Â‚Â'.(ÁÈ)משלהם : Ì‡ ÈÎיש אשר דבר  הוא שלך כי ר''ל 
הגמול  ותקות הימים  באחרית לך יעמוד  הזכות  כי  אחרית לה 

תבוא: ובוא תכרת חכמה:ÌÎÁÂ.(ËÈ)לא אזÂ‡˘¯.למוד 
לעבירה: ישיאך  לא  חכמה  לבב כי לבך  בדרך  ללכת  תוכל 

(Î).ÔÈÈ È‡·ÂÒ·:הרבה לשתות היין  סובאי ÂÓÏ.בחבורת 
היין: על גם וחוזר וי''ט  שבתות לענג  לא עצמם  להנאת ר''ל 

(‡Î).˘¯ÂÈ:ועני רש מלבשתÌÈÚ¯˜Â.יהיה הזאת התנומה
ולא הוא  גם  יורש  בתנומה  המתמיד כי  קרועים בגדים בעליה 

שלמים: בגדים ללבוש ידו Í„ÏÈ.(Î·)ימצא ‰Êהלא ר''ל 
בתקנתך : יחפוץ ובוודאי ילדך  ˜Ê‰.זה ÈÎלה נשים  דרך  כי אף  טעמא  בסבי לא  לומר אמריה  תבוז לא  אמך  זקנה  אם אף 

השכל: מבלי אמרים ˜‰.(Î‚)להרבות ˙Ó‡לאחרים ללמדה תמכור אל ועכ ''ז  בחנם  ללמוד  מצאת  לא  אם  בשכר  תורה  למוד 
בחנם : למוד כ ''א  Â‚Â'.בשכר ‰ÓÎÁלקרוא אבל  שכר עליהם  לקחת ואסור שבע''פ תורה המה כי  בשכר תלמוד  לא אלה  את 

ארז''ל : כן שכר  לקבל יוכל התלמיד :ÏÂÈÂ„.(Î„)מקרא  בלב  חכמה  ומוליד  המלמד  ר ''ל  החכם את Â‚Â'.(Î‰)המוליד ÁÓ˘È
וגו': אביך  וישמח  אמת קנה לזה וגו' יגיל  גיל  הלא לומר קנה  אמת  למעלה האמור  על החכמהÍ˙„ÏÂÈ.מוסב המוליד המלמדך

הישר:˙‰.(ÂÎ)בלבך : דרך  שהוא תשכיל  כי תצורנה דרכי עיניך ואז אמרי להבין לבבך  ˘ÁÂ‰.(ÊÎ)הכן  ÈÎבאמרי כי  ר''ל
על  למשל  ונאמר בה שנכשל  אחר  הזונה מן להפרד  קשה כן כי ממנה לעלות מאוד  שקשה עמוק כבור הוא  שהזונה תבין

להתחכםÈ¯Î‰.המינות: צד  אל  מצד בה  להתהפך  אפשר שאי ודחוקה צרה כבאר היא הנה  ישראל מבנות לא אשר נכריה זונה
ממנה : ‰È‡.(ÁÎ)לעלות  Û‡אז מהם מי  לחטוף  תוכל  כאשר מ''מ  היהודים  עם כ ''כ רגילה ואינה ישראל  מבנות אינה  כי עם

שעיניך  ידעתי אמרי  ע''י זה  כל  תבין כאשר  לומר למעלה ומוסב  אדם בבני בוגדים ומוספת  הולכת פתויה  וע ''י עליו תארוב
בזה : תכשל  ולא תצורנה ‡ÈÂ.(ËÎ)דרכי ÈÓÏ: יללה צעקת  והם  ואבוי אוי צעקת  מיוחד אנשים:ÌÈÈ„Ó.למי עם ומריבה  דין

.ÁÈ˘:סדר ובלא  השכל  בלא  דברים רבוי ÌÁ.ר''ל  ÌÈÚˆÙויפצע חבירו יחזור וכאשר בחבירו  ולפצוע להתקוטט  השיכור  דרך 
כי עשה מדעת לא תחלה שפצע  זה  כי חנם על  פצעו כאילו נראה ביינו :בו מבולבל ÌÈÈÚ.היה ˙ÂÏÈÏÎÁעינים אדמימות

גנאי: דבר והוא היין שתיית  מרוב

oeiv zcevn
(ÊË).‰ÊÂÏÚ˙Âחסידים יעלזו כמו שמחה קמט):ענין (שם

.È˙ÂÈÏÎ:בכליות היא  השמחה  È˘.(ÁÈ)תאות Ì‡ ÈÎאשר כי
בדרך Â‡˘¯.(ËÈ)יש: ואשרו כמו  ופסיעות  מצעדים  ענין

ט):בינה  השתיה :·È‡·ÂÒ.(Î)(לעיל ריבוי ענין·ÈÏÏÂÊ.ענין
וסובא זולל  וכו' ומורה  סורר כמו  האכילה כא):ריבוי (דברים

(‡Î).‰ÓÂ:ושינה תנומה שמחה:‚ÏÈ.(Î„)מל ' ענין
(ÁÎ).Û˙ÁÎכמו הלקיחה  מהירות ועניינו בטי''ת  כחטף כמו

לכם כא):וחטפתם יערב˘ÁÈ.(ËÎ)(שופטים כמו דבור ענין 
שיחי קד):עליו פצעÌÈÚˆÙ.(תהלים כמו דם המוציאות  מכות 
פצע כא):תחת עיניםÂÏÈÏÎÁ˙.(שמות חכלילי  כמו אדמימות 

מט):מיין (בראשית
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nei`קס zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
אם רבה: דברי על תמהה הגמרא ב: עמוד פג הרי ïéleçaלחולהøLôàדף לבדן, ¤§¨©¦

àèéLt מתרצת זאת. לפרש רבה צריך היה ולא תחילה, תרומה מהן שמפרישים §¦¨
àëéøöהגמרא: àìאלא כן להשמיענו להפריש úaLa.רבה שאסור פי  על שאף Ÿ§¦¨§©¨

ומקשה: הגמרא חוזרת טבל. יאכילוהו שלא כדי מותר, לחולה בשבת, ומעשרות תרומות

.àèéLt énð úaLa איסורש בשבת,ìeèìè,הרי לתרום אסור ïðaøcîשמחמתו §©¨©¦§¦¨¦§¦§©¨¨
,àeä:הגמרא מתרצת טבל. של תורה מאיסור להימנע כדי עליו לעבור עדיף ובודאי

a ,ïðé÷ñò éàîa àëä ב שגדלו áe÷ð,פירות BðéàL õéöò רק אסור שטבלו ¨¨§©©§¦¨§¨¦¤¥¨
בשבת .ïðaøcמ  ומעשרות תרומות הפרשת איסור על לעבור שעדיף רבה, והשמיענו §©¨¨

מטבל  גם לאכול יבוא שלא כדי דרבנן, טבל איסור על לעבור ולא החולה, לצורך

בחולין  יהיו לא ההפרשה שאחר באופן אלא תימא ובן קמא תנא נחלקו ולא דאורייתא.

ד  החולה, של צרכו תימא]øîכדי øeîç[-בן ìáè øáñ,תרומה [-תנא øîeמאיסור ©¨©¤¤¨©
äøeîçש øáñקמא] äîeøz.יותר ¨©§¨£¨

הגמרא: àéäמבררת éàpz àîéì.תנאים במחלוקת תלויים רבה שדברי נאמר האם - ¥¨©¨¥¦
Lçð BëLpL éî ,àéðúc,בשבתàôBø Bì ïéøB÷אפילוíB÷îì íB÷nî מחוץ - §©§¨¦¤§¨¨¨¦¥¦¨§¨

úìBâðøzäלתחום, úà Bì ïéòø÷îe,[רפואתו [שכך המכה על ממנה ïéææBâåלתת §¨§¦¤©©§§¤§§¦
ïéLéøkä úà Bì אסורים אלו שדברים ואפילו להאכילו, כדי המחובר מן [-כרתי] ¤©§¦¦

BúBàבשבת. ïéìéëàîeהכרישין éøöמן ïéàåøæòìà éaø .éaø éøác ,øNòì C ©£¦¦§¥¨¦§©¥¦§¥©¦©¦¤§¨¨
ïBòîL éaøa ו ìëàéחולק àì ,øîBàמהן.øNòiL ãò חייבים כרישין אין והרי §©¦¦§¥ŸŸ©©¤§©¥

כן אם ירק, ככל מדרבנן, אלא מתקנים àîéðבמעשר דרבנן טבל שאפילו רבה ששיטת ¥¨
כ  בשבת, àìåלחולה ,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø כ.éaø מעשר אינו שלרבי, כיון ©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§Ÿ©¦

הטבל. מן אוכל אלא

הגמרא: àîézדוחה eléôà כ סובר íúäכיéaø.שרבה éaø øîà÷ àì ïàk ãò £¦¥¨©¦©¨Ÿ¨¨©©¦¨¨
בשבת, יעשר ולא טבל שיאכל בכרישין, -,÷øé øNòî ïéðòì àlà טבלו שאיסור ¤¨§¦§©©§©¨¨

לו.ïðaøc,מ  דומה שאינו דאורייתא, בטבל גם לאכול להקל שיבוא לחשוש ìáàואין §©¨¨£¨
àeä àúééøBàc ìáèc ,ïâc øNòîa,התורה מן איסורו שעיקר -äãBî éaø eléôà §©§©¨¨§¤¤§©§¨£¦©¦¤

כך  ואחר שמעשר מדרבנן, אלא במעשר חייב ואינו נקוב שאינו בעציץ צמח אם שגם
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קסי אגרות קודש
 ב"ה,  י' כסלו, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר אהרן שי' כהן

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מד' כסלו עם המצורף אליו והקודמיו.

ופותחין בבקשת סליחה רבה על העדר מכתבי – מענה שלי אל מר עד עתה, והוא מפני רוב 

הטרדות, ובעיקר טרדות המהולות בצער, וכמו הגזרה האיומה )שמרוב הטשטוש והבלבול קראו לה 

– חוק( "מיהו יהודי".

והנני מודה למר עבור שימת לבבו להודיעני מפעולותיו לביטול גזרה מבהילה זו. ותקותי חזקה 

שלא יסתפק כלל וכלל בפעולות דעד עתה, כי אם – ובהמשך לשיחתנו בזה בעת שהותו כאן, יוסיף בזה 

כהנה וכהנה עד לביטול הגזרה מעיקרה. ואם בכמה ענינים אמרו "זריזים מקדימים", על אחת כמה 

וכמה בנידון האמור, עליו יש בצדק לומר "יפה שעה אחת קודם" )לא במובן שעה של 60 דקות, אלא 

כפשוטו רגע קט(, ומבלי הפוגות.

ועל כגון דא אמרו רבותינו ז"ל "אני ישנה בגלותא ולבי ער לתורתו ולמצוותיו", ואמרו זה על 

הנמצאים בגלות רוחני, חושך כפול ומכופל, ועד כדי חקיקת חוק כהאמור, שגם הם בינם לבין עצמם 

יודעים אשר זוהי חתירה תחת קיום כל עמנו בתפוצות ובא"י, שהרי עם אחד הוא. וטענתם היחידה 

היא – איך יכולים להתחיל בתיקון הדבר בה בשעה שבאי-כח דתיים האומרים שהם מייצגים דת משה 

וישראל ממשיכים לישב בממשלה, ולא עוד אלא שהם המבצעים חוק זה בפועל.

ונוסף על האמור הרי זה חילול ה' בפרהסיא שאין כמוהו, כיון שהכריזו כמה וכמה פעמים 

בשם המפלגה ובשם הממשלה, אשר הרבנות הראשית הם הרבנים שלהם הקובעים בהנוגע להלכה, 

והרבנות הראשית, פסקה ברור בישיבת הרבנות הראשית דיום ה' ער"ח סיון תש"ל, וז"ל:

כל גיור שנעשה, בין בארץ ובין בחוץ-לארץ, שלא כדין וכהלכה הקבועה ועומדת למן סיני ועד 

הנה – איננו גיור. ואין לא-יהודי נעשה ליהודי אלא על ידי גיור כהלכה.

ובנוגע להישארות בממשלה, פסקה הרבנות הראשית לישראל באותו מעמד, וז"ל:

אם ח"ו לא יתוקן החוק כנ"ל, על הנציגים הדתיים לעזוב את הממשלה, כי לא יתכן להשתתף 

באחריות הענין כחברי הממשלה.

והרי מאז עברו כשנה וחצי, ואין לומר שהמצב בלי שינוי, שהרי נשתנה לגריעותא וכו'. ואין 

להאריך בדבר המבהיל.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור שעה אחת קודם. והרי מתקרבים אנו לימי חנוכה, נצחון 

מתתיהו חשמונאי כהן גדול על המתיונים, מעטים כנגד רבים וכו'.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בהנ"ל ובפ"ש חבריו שי' )שכמובן לכאו"א מהם מופנה הכתוב לעיל. 

ואשרי הזוכה(,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. מטובו – ות"ח מראש על הטירחא – למסור פ"ש גם לאחותו תחי', ולאחרי בקשת סליחתה 

– גם הבעת תמהוני הכי גדול, שבשעה שהיתה זקוקה למס"נ בפועל – פעלה מבלי חת בכמה שטחים 

שראתה בהם הגנה על קיום קיבוץ בנ"י במושב אחד או בעיר אחת וכו', ועתה מתוך הרחבה, כשאין 

כל סכנה צפוי' ומאידך גיסא המדובר הוא בקיום כל עמנו בכל מקום שהם, אינה משמיעה קולה לא 

חננה  והרי ההשגחה  וכו'.  בחוברות  וכו'  ובמכ"ע  בעתונים  פרי עטה  ומונעת  ולא בשיחות,  באסיפות 

אותה בכשרון מיוחד בנוגע לדיבור, לאזעקה ולכתיבה.

ויש עוד להוסיף בזה, אבל הרי כוונתי לא להטפת מוסר כי אם לפעולות ובמרץ הדרוש לביטול 

הגזירה. וממ"נ, באם תרצה, גם הכתוב לעיל יספיק, ובאם אינה מוכנה לזה מאיזה טעם שיהי', הרי 

מה התועלת באריכות דברים בזה?

בודאי יש כמה ביאורים לשתיקה – אבל מעולם לא נושע עם ישראל מהקמים עליו ע"י שתיקה 

אפילו מוצדקת.
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,"Léà" :ïðaø eðz :'eë ïéc úéaL elàå :e÷éz ,àìŸ¥§¥¤¥¦¨©¨¨¦
,Løç úLà úBaøì "Léà Léà" øîBì ãeîìz äî©©§©¦¦§©¥¤¥¥
úðéãîì dìòa CìäLå ,íeîòL úLàå ,äèBL úLàå§¥¤¤§¥¤¦§§¤¨©©§¨¦§¦©
ïép÷î ïéc úéaL ,ïéøeñàä úéáa Leáç äéäLå ,íiä©¨§¤¨¨¨§¥¨£¦¤¥¦§©¦
ãeîìz ?ïúB÷Läì óà ìBëé .ïúaeúkî ïìñBôì ïäì̈¤§§¨¦§¨¨¨©§©§¨©§
óà :øîBà éñBé 'ø ."BzLà úà Léàä àéáäå" :øîBì©§¥¦¨¦¤¦§¥¥©
.äp÷Lé ïéøeñàä úéaî dìòa àöiLëìå ,dúB÷Läì§©§¨§¦§¤¥¥©§¨¦¥¨£¦©§¤¨
,"àéáäå àp÷å" ïðéòa :éøáñ ïðaø ?éâìtéî à÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨¨¨§¦¨¥©§¦¥§¥¦
:ïðaø eðz ."àéáäå ...àp÷å" ïðéòa àì :øáñ éñBé 'øå§¥¨©¨¨¥©§¦¥§¥¦¨©¨¨
Léà Léwäì ,"dLéà úçz äMà äèNz øLà"£¤¦§¤¦¨©©¦¨§©¦¦
:úLL áø øîà ?àúëìä éàîì .Léàì äMàå äMàì§¦¨§¦¨§¦§©¦§§¨¨©©¥¤
:áéúëc ,d÷Lî äéä àì àîeñ àeä íàL íLk§¥¤¦¨Ÿ¨¨©§¨¦§¦
àîeñ äúéä íà ,àéä Ck ,"dLéà éðéòî íìòðå"§¤§©¥¥¥¦¨¨¦¦¨§¨¨

úøbéçL íLk :øîà éLà áø .äúBL äúéä àì:áéúëc ,äúBL äúéä àì úîcéâå Ÿ¨§¨¨©©¦¨©§¥¤¦¤¤§¦¤¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
ãéîòäå"

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז כסלו, תשל"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום י"א כסלו, בו כותבת בקשר לשם של הילד הנולד שי', בקשר לסנדק, 

ובקשר למוהל ובקשר למקום עשיית הברית בשטומו"צ,

תתייעץ בכל זה עם רב מורה הוראה בעירה, והשם יצליחם.

בברכת מזל טוב להולדת הבן שי'.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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`kd edine `ed mizty zefl dnec oeylc di`xl `l` `iad `l `blte `nei `znc inec

`dc `ivei qpk 'it` k"`c b"dk dneca ixiin `l

`lwa iaxk (.dk sc) zenaic a"ta mzd opiwqt

xn`wc `blte `nei `zn inecc `kid wiqt `lc

icen opgei iax elit`e `vz xacd xrekne li`ed

:`ivei `lc qpk m` `kdáåøxg` zelira

axk opiwqtc wqtc `lwa `l` ixii` `l .lrad

lrad xg` zelira aexc `vz `lc (.dk zenai)

sc) zenaia dpnl` wxt seqa xn`c axc b"r`e

xfnn cled eing ziaa ezqex` lr `ad (:hq

opicy `le `nlrne dipin `niicca `xnba iwene

la` dlv` ievn oi`y qex` `wec dicic xza dl

raacled mlerlc y"l l`enyle icen dqpky l

dliiyilc onw `teb dnecl `zilc oebke iwezy

zpn`p izlrap xykl dxn`e onw `zi` la`

iab (.dr sc oiyecw) oiqgei dxyr wxta opixn`c

dpnl` wxta dl opinwenc b"r` dxairy dqex`

i`n `nlrn `niicc oebk (:hq zenai) b"kl

en` z` oiwceay iweca l`eny xn`c iwezy

xn` dcedi ax xn`c izlrap xykl zxne`e

zpn`p `id xn`c l`ilnb oaxk dkld l`eny

i`d oicd `ede dlv` oileqt aexa elit`c

`zilc oebk dnec za `yi l` `kd xn`wc

dnznl `ki` la` dliiyipc onw dnecl

dilr `aa dpnl` wxta xn`c `xza `pyill

`kd `de opicy dicic xzac ibilt `l r"kc

dil icy `l dry lk dlv` reaw dlrac

'it`e oky lk `l qex` xza lrac dixza l`eny

`ac xexaa opircic mzd ip`yc xnel `vnz m`

d`ia opirci `l lra iab `kd la` qex` dilr

'it` xn`c dywz `axl n"n dilr `ac zi`ce

`niic `lc `xazqn xn` dxairy dqex`a

xn` l`enye xfnn cled ax xn`w `da dipin

opicy dicic xza dipin `niic la` iwezy cled

b"r` `kd `de l`enyl y"ke axl 'it`e dil

zelira aex xninl ol dede reaw lra dl zi`c

:mzd y"k dicica dil icy `le lrad xg`

àáéìàjenq `l` zxarzn dy` oi` c"nc

d"de zqee draw `ly oebk l"i .'eke dzqeel

ik jl iraz `l zqee draw `lc oebke l"ndc

aiyge `ed `nei `"n xa i`d xn` l`eny xnc dinwl `z`c `xity `edd (:dk sc dcp) zltnd 'ta mzd 'ixn` `de iaxl dniz hwp `wiqtc `zlin `l` zqee drawc `kid jl iraz
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dkxrde dcnrd zac zqkxtn oiicre dhgy (.l oileg) hgeyd wxta 'ixn`c oinen ilra miycwa aizkc dcnrd oke (.c sc) oikxrc w"ta qqeb `l` hrnn `l jixrde cinrde aizkc

cnrec `xw xwire elbx lrn da aizkc meyn `nrh yxtn mzdc iywz `l dvilgn edin daekx`d on [dhnl] eilbx ekzgp uilg d"t`e xn`e cnre (dk mixac) aizk mai iabe `id

zcner oeictl dxwir men zlra dnda oke `pngx citw `l ynn dcnrd`c n"y oikxrl ycg oa `pngx iaxcn uxize dcinra `l` eixac xne` epi`y cnln ixtqa dil yixcck xn`e

:ezcinr` `xw citw `lc mc`n `ticr `lc dilbx ekzgp e` exayp 'it` men zlra oia aezkd da wlig `leáéúëãrnyn `kdc `iyw i` .ditk lr ozpe dy`d z` odkd cinrde

i`n 'eke xbig e` mcib mdn cg` did opzde aizkck `xw opira `l ine iy` axl `cqg axc dixa `yiyw xn dil xn` 'ixn` (:dn oixcdpq) oicd xnbp wxtae aizkck `xw ira iy` axc

`xw xninl `ki` ipirn `neq hrnnc zyy axc `nlya aizkck `xw opira `lc `xizi iedc e`l i` rnync `ed `xizi `xw dilekc meyn `l aizkck `xw opirac meyn e`l `nrh

dcinrde aizk `dc `ed `xizi `xw xninl `ki` iy` ax xn`c cinrde oke dyi`n mlrpe xninl ivn dedc `xizi
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c"nl 'it`e dxn`e aizkc meyn dzey dpi` znli`c iy` ax xa xn xn`c `d oke 'd iptl

`ivn `lc meyn dzey dpi` znli`c dcen aizkck `xw opira `l (:dn sc oixcdpq)

dleqt ozvilg evlgy znli`e mli` `akrn `l diixwc dvilg iab 'it`e dreay ileawl

`xw ira `ed `xizi `xw e`lc b"r` ditk lr ozpe `l` dlial ie`xd lk `xif 'xc meyn

sc) xifpa oipin dyly wxta rnyn ikde aizkck

e` hxenn xifpc aizkck `xw irac o`nc (:en

lr ozpe aizkc meyn dpwz el oi` mitk el oi`

oda lr aizkc meyn ci oda el oi` oke xifpd itk

iy` axc uixz ecimetl `yiyw xnl xcdn

aizkck `xw opirac 'ipznn wcinl irac ezxaq

mzdc icin wcinl `kil `kdn iy` ax l"`e

opirac l"q iy` ax edin `xizi `xw

:aizkck `xw
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íùë.eze` oiwcea jk dze` oiwcea mindy

`negpz iax xn` mixx`nd inlyexi

cbpe da yiy mixa` g"nx cbp mixx`nd oipn

dze` oiwcea mindy myk ea yiy mixa` g"nx

xg`l dlran zlawn `idy d`iae d`ia lk lr

dxeq` `idy myke eze` oiwcea od jk lread

lrea ly eig`l dxeq` `id jk lra ly eig`l

`id xg`l oia el oia xq`il dkxcy ici lr `id

ewca wcap `ed dzyzykl `ed la` zwcap

`gip dlez zekfd xne` ip` dze` `le eze`

mxa zxkip epi`e dl dlez zekfd xn`c o`nk

dxked `l ixd zxkipe dlez zekfd xn`c o`nk

`l oikd davpe dzy milebn min xne` ip` `l`

xne` ip` `l` oick `l` dipewcan `iira oeed

xnin opixaq ok `le dxzqp mixg` mr

cifn `ed didy xztiz wcap `ed dzyzykl

ewca dze` ewca `le eze` ewcae zbbey `ide

dil dlz zekfd xne` ip` eze` ewca `le dze`

c"nk mxa zxkip epi`e dlez zekfd c"nk `gip

ip` `l` xked `l `ed ixd zxkipe dlez zekfd

ira ded `l oikd zavpe zzy milebn min xne`

mixg` mr xne` ip` `l` oick `l` dpewcan

didy xztiz da xzen `di yxb dzrn dxzqp

`ed eze` `le dze` ewcae dcifn `ide bbey `ed

dzial zxzen `idy `hiyt zbbey `ide cifn

da cifn xnel xyt` da xzen `diy edn yxib

`hiyt dcifn `ide bbey `ed oikd zxn` z`e

da xzen `diy edn yxib dzial dxeq` `idy

oikd xn` z`e eci zgzn d`vi xnel xyt`

'x mya `a` x"a oerny da ielz xacdy oipne

jzaky ozz `l jzinr zy` l`e xn` opgei

dcifn dzid m` ielz xacd da da d`nhl rxfl

:zxzen zbbey dxeq`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובמענה להודעתו אשר ברצונו לשנות קשר של תפילין שלו למנהג רבנו הזקן בעל התניא - 

פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה - נכון וטוב הוא.

בשאלתו לטעם נוסח שלנו לומר קאפ' כ"ה דתהלים בנפ"א - יעוין בנ"כ השו"ע או"ח רסקל"א.



xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dheq(ipy meil)

déa úéà éàclraaïBò,dxzqpy ixg` dilr `ay ,é÷ãas`déì §¦¦¥¨¨§¥¥
,àiîy oeik ,ok xnel okzi `ldéãéãa ïBò déa úéà ék,lraa -éî ©¨¦¦¥¨§¦¥¦

ãéãì àiî dì é÷ãaddy`l -ïBòî Léàä ä÷ðå" ,àéðz àäå , ¨§¥¨©¨§¦¨§¨©§¨§¦¨¨¦¥¨
,"dðBò úà àNz àéää äLàäå,miyxeceäweðî LéàäL ïîæa §¨¦¨©¦¦¨¤£¨¦§©¤¨¦§¤

ïBòî,dxzqpy xg`l dilr `a `ly ,,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ¥¨©©¦§¦¤¦§
m` la`,BzLà úà ïé÷ãBa íénä ïéà ,ïBòî äweðî Léàä ïéà¥¨¦§¤¥¨¥©©¦§¦¤¦§

.lraa zxacn dpyndy okzi `ly ixd
,xxal `xnbd dkiynnàlàåmiwcea mindy dpynd zpeek §¤¨

,ìòBáìok m` ,`xnbd dywnéðúéìlread z` oiwcea mind jk §¥¦§¥
,yexitaàôéñ éðz÷ãk','ìòBaì äøeñà Ck ìòaì äøeñàL íLk ¦§¨¨¥¥¨§¥¤£¨©©©¨£¨©¥

å.'eze` oiwcea mind jk' aezk dn iptn,`xnbd zvxzníìBòì§¨
miwcea mindàðúc éãéià ,àLéøå ,ìòBáìoiwcea mindy myk' §¥§¥¨©§¥§¨¨

,'dúBàjkléðzoiwcea mind jk','BúBàaeàðúc éãéià ,àôéñ ¨¨¥¥¨©§¥§¨¨
l dxeq`y myk','ìòajklàðzl dxeq` jk'.'ìòBa ©©¨¨¥

,dze` oiwcea mind jk ,dpyna epipy.'eàáe' 'eàáe' øîàpL¤¤¡©¨¨
,`xnbd zl`eyøîà÷ 'eàáe eàa' ,eäì àéòaéà`ed cenilde ¦©§¨§¨¨¨¨©

,e"ied xeziinøîà÷ 'eàáe' 'eàáe' Bàltkpy dnn `ed cenilde ¨¨¨¨©
.'e`ae' minrt dnk dyxta

,`xnbd dgikenòîL àz,epizpyna epipyyìòaì äøeñàL íLk ¨§©§¥¤£¨©©©
'äàîèðå äàîèð' øîàpL ,ìòBaì äøeñà Ck,`aiwr iax ixac ¨£¨©¥¤¤¡©¦§¨¨§¦§¨¨

.`xizi e"ie yxec `aiwr iaxy ixd,`xnbd dgecéòaéz ïééãòåjl ©£©¦¦¨¥
m`d ,`yixa epl`yy enk my s`øîà÷ 'äàîèð' 'äàîèð'¦§¨¨¦§¨¨¨¨©

,milind zelitkn `ed cenildeøîà÷ 'äàîèðå äàîèð' Bà¦§¨¨§¦§¨¨¨¨©
,`xnbd dgiken .e"ied xeziin `ed cenildeéðz÷cî ,òîL àz̈§©¦§¨¨¥

'äàîèðå' äLøta ïéøeîàä íéîòt éðL øîBà éaø ,àôéñ¥¨©¦¥§¥§¨¦©£¦©¨¨¨§¦§¨¨
,ìòBaì ãçàå ìòaì ãçà ,'äàîèðå'zelitkn cnel iax ok m` §¦§¨¨¤¨©©©§¤¨©¥

,milindàáé÷ò éaøc ììkîeilr wlgpy.Léøã÷ éåå ¦§¨§©¦£¦¨¨¥¨¨¦
,`xnbd zx`anãç ,éáéúk éàø÷ àzéL àáé÷ò éaøì Ckìä¦§¨§©¦£¦¨¦¨§¨¥§¦¥©

dãéc äàeöì-mixx`nd mind da e`eaiy xfeb `ed jexa yecwdy §©¨¨¦¨
,mixnl eidiedéãéc äàeöì ãçå,lread z` mb ewcai mindy -ãç §©§©¨¨¦¥©

dãéc äéiNòìjk dyriiy l`xyi ipal ricen `ed jexa yecwdy - ©£¦¨¦¨
,ef dy`ldéãéc äéiNòì ãçå,lreal jk dyriiy -äòéãéì ãç §©©£¦¨¦¥©¦¦¨

dãéc,dkixi jk xg`e mcew davz dphay dricen odkdy -ãçå ¦¨§©
éaøå .déãéc äòéãéì,m"ieed xezii z` `lyéàø÷ àúìz'e`ae' ¦¦¨¦¥§©¦§¨¨§¨¥

,äòéãéì ãçå äéiNòì ãçå äàeöì ãç ,éáéúk.dy`a mleke §¦¥©§©¨¨§©©£¦¨§©¦¦¨
,`xnbd zl`eyéaøåwx mixacn miweqtde ,`xizi e"ie yxec `ly §©¦

y ef dkld ok m` ,dy`d lrCk dúBà ïé÷ãBa íénäL íLk§¥¤©©¦§¦¨¨
.déì àðî ,BúBà ïé÷ãBa,`xnbd daiynàéðúcî déì à÷ôð §¦§¨¥©§¨¥¦§©§¨

weqta xn`p ,`ziixaa,"Cøé ìétðìå ïèa úBaöì"zx`an ©§¤¤§©§¦¨¥
l dpeekdy `ziixad,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa,`ziixad zxxan ¦§¦¥¤¥

dëéøéå dðèa àlà Bðéà Bà ,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa øîBà äzà©¨¥¦§¦¥¤¥¥¤¨¦§¨¦¥¨
,úìòáð ìL,zx`ane"dëéøé äìôðå dðèá äúáöå" øîBà àeäLk ¤¦§¤¤§¤¥§¨§¨¦§¨§¨§¨§¥¨

éøäúìòáð ìL dëéøéå dðèaxakúBaöì" íéi÷î éðà äîe ,øeîà £¥¦§¨¦¥¨¤¦§¤¤¨¨£¦§©¥©§
,"Cøé ìétðìå ïèal dpeekdy xnel miaiig,ìòBa ìL Bëéøéå Bðèa ¤¤§©§¦¨¥¦§¦¥¤¥

.lread z` mb miwcea mindy iax cnel o`kne

,`xnbd zl`ey,Cãéàåeze` miwcea mindy cnely `aiwr iax §¦¨
,`xnbd daiyn .o`kn df z` cnel epi` dn iptn ,e"ied ly xeziidn

Cøé øãäå àLéøa ïèác ïäk dì òãBîc àeääxnel `a df weqt - ©§©¨Ÿ¥§¤¤§¥¨©£©¨¥
`le ,jxid letpz jk xg`e ohad davz mcewy dl ricen odkdy
ick ,'dav jpha z`e zltep jkixi z`' ,ok iptl aezky enk didi

,íéønä íénä ìò æòì àéöBäì àlLeyr `l mindy exn`iy ¤Ÿ§¦©©©©©¦©¨¦
.dxeza aezkd xcqk

,`xnbd dywn,Cãéàåixde ,lreal miwcea mindy iax cnel cvik §¦¨
,`xnbd zvxzn .odkd zrcedl micnel df weqtnïk íàmicnely ¦¥

,lreal miwcea mindy `le odkd zrced z` wx df weqtnáBzëì¦§
dëéøéå dðèa àø÷,dy`d lydpéî òîL ,'Cøéå ïèa' éàîmindy §¨¦§¨¦¥¨©¤¤§¨¥§©¦¨

mb miwcea.ìòBáì,`xnbd dywnàúàc àeä éëäì élek àîéàå §¥§¥¨¥§¨¦§¨¨
iaxl oipn ,lreal miwcea mindy wx cnll `a weqtd ile` -

,`xnbd zvxzn .odkd zrced z` mb weqtdn cenll xyt`yíà¦
Bëéøéå Bðèa áBzëì ïk,lreal wx rnyny'Cøéå ïèa' éàî,mzq ¥¦§¦§¦¥©¤¤§¨¥

ézøz dpéî òîLmbe ,odkd zrced mb jkn yexcl xyt`y - §©¦¨©§¥
lreal miwcea mindy.

,dpyna epipyäéøëæ LøBc äéä Ck ,òLBäé éaø øîà,avwd oa ¨©©¦§ª©¨¨¨¥§©§¨
xne` iaxe.'eëzwelgnd z` zx`and `ziixa `xnbd d`ian
,dpynayìL ,ïðaø eðz,äLøta ïéøeîàä íéîòt Ldzide'íà ¨©¨¨¨Ÿ§¨¦¨£¦©¨¨¨¦
,'äàîèð`ide ezy` z` `pwe','äàîèðdyi` zgz''äàîèðå ¦§¨¨¦§¨¨§¦§¨¨

,änì,`ziixad zx`aneãçàdxeq` dy`dy xnelãçàå ,ìòaì ¨¨¤¨©©©§¤¨
`ypdl dxeq` dpnl`zd e` lradn dyxbzd m`y xnel,ìòBaì©¥

äîeøúì ãçàåzlqtp ,odk dlrae odk za `id m` elit`y - §¤¨¦§¨
,dnexza lek`ln,ìàòîLé éaø øîà .àáé÷ò éaø éøácjixv oi` ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¦§¨¥

n ecnll xyt`y oeik ,weqtn dpedkl dxeq`y cenll,øîBçå ì÷©¨¤
äîeodk zaäLeøbl`xyin dyxbzdy -úøzenLdia` ziaa ©§¨¤¤¤

,äîeøúìz`f lkaäpeäëì äøeñà,odkl dxeq`y dyexb oickBæ ¦§¨£¨¦§¨
dheq odk za -.äpeäëì äøeñàL ïéc Bðéà ,äîeøúa äøeñàL¤£¨¦§¨¥¦¤£¨¦§¨

,dheqa mixacnd miweqtd z` zyxec `xnbdøîBì ãeîìz äî©©§©
ezy` z` `pwe",äàîèð àéäåz` `pwe d`pw gex eilr xar e` §¦¦§¨¨

ezy`íà ,"äàîèð àì àéäåy lral xexa,äúBL änì äàîèð §¦Ÿ¦§¨¨¦¦§¨¨¨¨¨
eíày lral xexa,d÷Lî äîì äàîèð àì`l`áeúkä Cì ãébî ¦Ÿ¦§¨¨¨¨©§¨©¦¨©¨

äøeñà ÷ôqäLweqtd yexite .d`nhp m` wtqyk eilr dxeq`y - ¤©¨¥£¨
xxal dze` dwyn jkl ,`l e` d`nhp m` wtq ef dy` ,jk `ed

.eilr dxeq` dze` dwyi `l m`e ,wtqd
,`xnbd dtiqenïàkîdheqn -ïc äzà ,xnege lwìõøL,zn ¦¨©¨¨§¤¤

,wtqn d`neha zexdhd z` miwifgny ,zexdha rbp m` wtqy
,ef jxcaïBöøk ñðBàå ãéæîk ââBL da äNò àlL äèBq äîe- ©¨¤Ÿ¨¨¨¥§¥¦§¤§¨

dxeq` dpi`e oevxe cifnk dpic oi` ,qpe`a e` bbeya d`nhp m`y
z`f lka ,dlra lréàcåk ÷ôñ da äNòm` wtqyk mby - ¨¨¨¨¥§©©

,i`cek dlra lr dxeq` d`nhpãéæîk ââBL Ba äNòL õøL¤¤¤¨¨¥§¥¦
ïBöøk ñðBàåqpe`a e` bbeya zexdha uxy rbp m` s`y - §¤§¨

,mi`nhpBðéà÷ôñ Ba äNòiL ïéc ¥¦¤©£¤¨¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

oifge` mipy` cenr gk sc oey`x wxtdheq
.ïBò déa úéà éàc:dxYqPW xg`l dilr `AW.ïBòî äwðî LéàäL ïîæadilr `A `NW §¦¦¥¨¤¨¨¤¨§©©¤¦§§¨¦§©¤¨¦§ª¤¥¨¤Ÿ¨¨¤¨

:miOd dEwCaIW DpFr `VY `idd dX`d ,eilr dxq`PXn.éðúéì ìòBáì àlàoiwcFA KM ¦¤¤¤§¨¨¨¨¦¨©¦¦¨£¨¤¦§§¨©©¦¤¨§¥¦§¥¨§¦

:Fl dxEq` KM `pY `le ,lrFAl dxEq` KM ,`icdA `tiq ipzcM `icdA lrFAd z`eàa ¤©¥§¤§¨¦§¨¥¥¨§¤§¨¨£¨©¥§Ÿ¨¨¨£¨¨
.øîà÷ eàáe:e"ieC `iEAxn.eàáe eàáe Bà:WixC dWxRA milEtMdäàîèð øîàpL ¨¨¨©¥¦¨§¨¨¨©§¦©¨¨¨¨¦¤¤¡©¦§§¨

.äàîèðå:WixC i"ee `aiwr iAx n"y.ïééãòå`dA §¦§§¨©¦£¦¨¨¥¨¦©£©¦§¨

`iEAxn WixC d`nhpe d`nhp ,il `irAin `tEB¨¦¨§¨¦¦§§¨§¦§§¨¨¦¥¦¨

:Wixcw d`nhpe cge d`nhp cg F` ,i"eeàzL ¨¥©¦§§¨§©§¦§§¨¨¨¥¦¨
.éàø÷miOd E`aE ,mW miaEzM E`aE dWlW §¨¥§Ÿ¨¨§¦¨¨©©¦

ricFdl ,ohA zFAvl KirnA dN`d mixx`nd©§¨£¦¨¥¤§¥©¦©§¤¤§¦©

'ixn`cM frl `ivFdl `NW Kxi xcde ohaC Epl̈§¤¤©£©¨¥¤Ÿ§¦©©¦§©§¦

w"tA(:h lirl)in z` dX`d z` dwWde cge , §§¥§©§¦§¨¤¨¦¨¤¥

d`Evl 'Fbe miOd DA E`aE mixx`nd mixOd©¨¦©§¨£¦¨¨©©¦§§©¨¨

cge ,mixnl miOd DA E`FaIW xfFB d"ATdW¤©¨¨¥¤¨¨©©¦§¨¦§©

d`nhp m` dzide miOd z` DwWde (dIUrl)©£¦¨§¦§¨¤©©¦§¨§¨¦¦§§¨

l`xUi z` aEzMd ricFd o`M ,dIUrl 'Fbe§©£¦¨¨¦©©¨¤¦§¨¥

i"ee aizM mNkaE ,miOd dEwCaIW odl gihanC§©§¦©¨¤¤¦§§¨©©¦§ª¨§¦¨¥

:ziW ixd ,ixizi.déãéc:lrFaC.dãéc,dX`C §¥¥£¥¦¦¥§¥¦©§¦¨

:ziWixtcM dIUre d`eEve drici.éaøå`lC §¦¨§©¨¨©£¦¨§¦§¦¦§©¦§Ÿ

EdNke iaizkC `Ed i`xw `zlY ,i"ee WixC̈¦¨¥§¨¨§¨¥¦§¦¥§ª§

:d`eEve dIUre drici ,Dcicl.æòì àéöBäì àlL §¦©§¦¨©£¦¨§©¨¨¤Ÿ§¦©©
Kkxi z` `WixA dllTA Dl xn` `EdC mEXn¦§¨©¨©§¨¨§¥¨¤§¥¥

ozqipM KxcM wFcal miOd sFqe ,'Fbe zltFp¤¤§§©©¦¦§§¤¤§¦¨¨

Kkl ,Dkxi dltpe xcde DphA dzave aizkC¦§¦§¨§¨¦§¨©£©§¨§¨§¥¨§¨

ozqipM KxcM miOdW dNgY ricFdl Kxvdª§©§¦©§¦¨¤©©¦§¤¤§¦¨¨

:dEwCai.àúàc àeä éëäì délk àîéàå,lrFAl ¦§§¨§¥¨ª¥§¨¥§¨¨©¥

:olpn `WixA dwFl ohaC ricFdl.Cøéå ïèa éàî §¦©§¤¤¨§¥¨§¨¨©¤¤§¨¥
:Dil WixC `kde `kd mzqìL.íéîòt äL`Pwe §¨¨¨§¨¨¨¦¥§Ÿ¨§¨¦§¦¥

d`nhp m` dzide ,d`nhp `ide FYW` z ¤̀¦§§¦¦§¨¨§¨§¨¦¦§§¨

:d`nhpe DWi` zgY.äîeøúì ãçàåENt`W ©©¦¨§¦§¨¨§¤¨¦§¨¤£¦

:dnExYd on dlqtp odM DlraE odM zA `idì÷ ¦©Ÿ¥©£¨Ÿ¥¦§§¨¦©§¨©
.øîçåon Dlqtl `xwOd on `iadl Kixv Fpi` ¨Ÿ¤¥¨¦§¨¦¦©¦§¨§¨§¨¦

:iz` xnge lTnC ,odkl `UPNn dPdMdäî ©§ª¨¦¦¨¥§Ÿ¥§¦©¨Ÿ¤¨¥©
.äLeøbDl oi` rxfe l`xUIn dWxBzPW odM zA §¨©Ÿ¥¤¦§¨§¨¦¦§¨¥§¤©¥¨

lk`Y dia` mgNn aizkcM dnExzA zxYOW¤ª¤¤¦§¨§¦§¦¦¤¤¨¦¨Ÿ¥

(ak `xwIe):dPdkl dlEqR.äîeøzî äìeñtL Bæ ©¦§¨§¨¦§ª¨¤§¨¦§¨
dlEqRW oiC Fpi` ,Yxn`wcM d`nhpC `iEAxn¥¦¨§¦§§¨¦§¨¨§©§¥¦¤§¨

`aiwr iAx ixii` `l `de KixR oOwlE .dPdkl¦§ª¨§©¨¨¦§¨Ÿ©§¥©¦£¦¨

i`nE ,`xw Dkxv` `lC ,llM dPdM lEqtA¦§§ª¨§¨§Ÿ©§§¨§¨©

:l`rnWi iAx Dil xn`wäàîèð àéäå ì"ú äî ¨¨©¥©¦¦§¨¥©§¦¦§¨¨
.'eëDWtp iRp`A `zNnC ,k"` qxB `le ,opiqxB©§¦¨§Ÿ¨©§¦§¨§©§¥©§¨

`dC Dil `irAinw `xizi d`nhp `le ,`id¦§Ÿ¦§§¨§¥¨¨¦¨§¨¥§¨

,Dl xn`w DicEgl l`rnWi iAx e`le .opiWxC©§¦¨§¨©¦¦§¨¥§¥¨¨©¨

:lif`e Wixcw `piiprC i`xwE ,`id `nzq `N ¤̀¨§¨¨¦§¨¥§¦§¨¨¨¨¥§¨¦

.äàîèð àéäå BzLà úà àp÷å øîBì ãeîìz äî©©§©§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨
F` xnFl cEnlY dnE ,d`nhp i`CeC rnWnC§©§©§©©¦§§¨©©§©

Dil `hiWR i` ,d`nhp `l `ide 'Fbe eilr xar̈©¨¨§§¦Ÿ¦§¨¨¦§¦¨¥

d`nhp `lC `hiWR i`e ,dzFW dOl d`nhpC§¦§§¨¨¨¨§¦§¦¨§Ÿ¦§§¨

:dwWn dOl÷ôqä ìòL áeúkä Eì ãébî ¨¨©§¤©¦§©¨¤©©¨¥
.äøeñàd`nhp `OW Ff dX` ,`xw xn`w ikde £¨§¨¥¨¨©§¨¦¨¤¨¦§§¨

xxal dPwWiC Kl xn`we ,d`nhp `l `OWe§¤¨Ÿ¦§§¨§¨¨©¨§©§¤¨§¨¥

:dxEq` Dl dwWn `l i`e ,`wtQd.äzà ïàkîe ©§¥¨§¦Ÿ©§¤¨£¨¦¨©¨
rbp `l wtq zFxdhA rbp wtq ,uxWl e"w cnl̈¥§¤¤¨¥¨©§¨¢¨¥Ÿ¨©

:wtQn d`nhA Dl opiwfgnCda äNò àì äèBñ §©§§¦¨¨§ª§¨¦¨¥¨Ÿ¨¨¨
.'eëdURzp `d ,dxEq` dURzp `l `ide aizkC¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨£¨¨¦§¨¨

FOr Wi` zW`e FYW` ,bbFWl oiCd `Ede ,zxYnª¤¤§©¦§¥¦§§¥¤¦¦

`id s`e ,Ff Fl dpOCfpe FYW`l oeEMzpe ziAA©©¦§¦§©¥§¦§§¦§©§¨§©¦

:DlrA `EdW dxEaQM dbbẄ§¨©§¨¤©£¨
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xxal dPwWiC Kl xn`we ,d`nhp `l `OWe§¤¨Ÿ¦§§¨§¨¨©¨§©§¤¨§¨¥

:dxEq` Dl dwWn `l i`e ,`wtQd.äzà ïàkîe ©§¥¨§¦Ÿ©§¤¨£¨¦¨©¨
rbp `l wtq zFxdhA rbp wtq ,uxWl e"w cnl̈¥§¤¤¨¥¨©§¨¢¨¥Ÿ¨©

:wtQn d`nhA Dl opiwfgnCda äNò àì äèBñ §©§§¦¨¨§ª§¨¦¨¥¨Ÿ¨¨¨
.'eëdURzp `d ,dxEq` dURzp `l `ide aizkC¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨£¨¨¦§¨¨

FOr Wi` zW`e FYW` ,bbFWl oiCd `Ede ,zxYnª¤¤§©¦§¥¦§§¥¤¦¦

`id s`e ,Ff Fl dpOCfpe FYW`l oeEMzpe ziAA©©¦§¦§©¥§¦§§¦§©§¨§©¦

:DlrA `EdW dxEaQM dbbẄ§¨©§¨¤©£¨
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àåää`xw ol ilbc oeike frl `ivedl `ly ricedl jixv odkd yexit .odk dl rcenc

ixv `l diiyre drici d`ev da aizke dzenk wcap `edc:dia ez azknl jåæ
dxeq`y gikei l`xyi za xninl `kile .dpedkl dxeq`y oic dpi` dnexza dxeq`y

dyrn i"r dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne t"dc dpedkl zxzene dnexza

oic epi` 'eke ef oiyexib epiidc da dyrpy

za la` da dyrpy zepf i"r dpedkl dxeq`y

dyrn i"r epi` dnexza dleqty dn l`xyi

zxzen `dz odkl l`xyi za `ypz m` cere

xzid mdl oi`y el`a ok oi`y dn dnexzl

dlw dyexb dne ikd ipzn ixtqa mlerl

on dleqt l`xyia dyxbnl xefgl zxzeny

on dleqty `ed oic dxeng dheq dpedkd

:dpedkd

äîjke i"yx zqxibk .'eke d`nhp `id l"z

`l` oiwyn oi` mlerly jcnll `neiq

`witq xqinl `xw jixhvi` ike z"`e wtqd lr

`id eli`k dizy mcew dxqe` aezkd xnel yi

zenaic w"ta gkenck zewln `kilc b"r`e i`ce

'it`e `ki` dyr llkn `ad e`l edin (:`i sc)

`a m` dlrn ly c"aa yprp dxedh `id m`

oebk zewitq x`yk `le dyr iaiig lr enk dilr

oney `edy rcepe elk`e oney wtq alg wtq

iaiigk xing `l edin dgilqe dxtk jixvc b"r`

:dyr

åðéàjxtinl `kil .i`cek wtq ea dyry oic

qpe` oda dyry egikei gqt dyere xifp

me`zt rzta eilr zn zeni ikn ol `wtpc oevxk

dyr `l d"t`e (.h sc) zezixkc 'a wxtae ixtqa

z`nehy itl i`cek medzd z`neh wtq oda

d"de dkldn e"w opixzq `le `ed dkld medzd

ip` s` dgkeda xn` ikdc myn gikedl oi`c

`ki` `d la` epnid cenll oi` `lde df `ia`

milbx oky dheql dn opikxt `l i`n` dnznl

lirl opikxtck dxzqpe dl `piw ixdy xacl

ixiin lirlc meyn xnel oi`e (:a sc) w"t yixa

mzd '` cr onidnc dxizqe iepiw xzac d`neha

dxizqn opitli `kd la` milbx `ki` i`ce

dl `piw oky jxtinl `kilc `cixb `iepw xzac

yixa `dc dxizq `la milbx aiyg `l `iepwc

ccnpy dewn mzd iziinc (:a sc) dcp zkqn

oia eiab lr eyrpy zexdhd lk xqg `vnpe

xedh x"dxa xne` y"x `nh i"dxa oia x"dxa

opax dheqn `l` decnl `l mdipye oilez i"dxa

i`cek de`yre `ed wtq dheq dn dheqk ixaq

i"dxa dheq dn `nip dheqn i` jixte 'ek s`

mzd `zyd ikd i`ce `nh inp `kd i`ce `nh

i`n `kd dxzqpe dl `pw ixdy xacl milbx yi

xzac dxizqnc b"r` `nl` `ki` xacl milbx

sili `iepwjixt `l i`n` `kde jixt `kd ik

ied dheqa `iepw ici lr dxizqc xnel yie ikd

mey did `l `iepw `la ixdy uxy rbn wtqk

zeixrd lr ecygp `lc `cixb dxizqa wtq

mzd dcp 'qna t"de wtqd mxeb `iepwd jkld

uxyd epiidc `zerix ixd uxy wtqe dheq iab

dewn iab la` dy`de zexdhd lv` onw lreade

`ki`c `zerix mey epi`x `l dliah mcew

micr z`crd mcew w"ta lirle dci lr iwetql

:`zerix mey i`ed `l
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קסח
oifge` mipya cenr gk sc oey`x wxtdheq

.úàaL íB÷nîe`d dhFQ dnC ,oFce xFfg ,dhFQn `N` wtQn opiOhnC Ycnl `le li`Fd ¦¨¤¨¨¦§Ÿ¨©§¨¦§©¦¨¦¨¥¤¨¦¨£§§©¨¨

la` ,`nh Fwtq cigId zEWxA d`nh s` ,xzql iE`xd mFwn ,`Ed i"dxA wtQn d`nhC¦§¥¨¦¨¥¦¨¨¨§¥¤©ª§¨¦§©¨¦§¥¨¥£¨

:xFdh x"dxA.àéä ìàMì úòc Ba LiL øác äèBq äîewtq s` ,e`l m` z`nhp m` ¦¨©¨¨¨¤¥©©¦¨¥¦¦¦§¥¦¨©§¥

oFbM ,rcFi ipi` xnF` `Ede e`l m` rbp m` l`Xl zrC df rbFpA FA WIW xaC d`nhª§¨¨¨¤¥§¥©¤©©¦¨¥¦¨©¦¨§¥¥¦¥©§

drWA mdA wEqr mc` didW zFxdh F` mc`̈¨¨¢¤¨¨¨¨¨¨¤§¨¨

:wtQd clFPWø"à ìàòîLé éaøì ïðéëøôe ¤©©¨¥©§¦¨§©¦¦§¨¥
.àáé÷òv"` Edi` Dil xcdnwe ,dnExzl cg`e £¦¨§¤¨¦§¨§¨©£©¥¦

:dPdkA `iadl `xwn.eúåiAxl ol `irAn ¦§¨§¨¦¦§ª¨§¦¨§¨¨§©¦

:dPdkA ixii` `lC `aiwr.déì àðîdxEq`C £¦¨§Ÿ©§¥¦§ª¨§¨¥©£¨

,`ixWC xninl `Mil `de ,df zn m` dPdkl¦§ª¨¦¥¤§¨¥¨§¥©§©§¨

,`irAn dPdkl Dl xq` dnExzl `YWdC§©§¨¦§¨¨©¨¦§ª¨¦¨§¨

:l`rnWi 'x Epiid k"`C ,sili `l `Ed e"wnE¦Ÿ¨¦§©§¦§¨¥

éøö àì äpäk ú"ëå.àø÷ CdxEq` `liOnC §§ª¨Ÿ¨¦§¨§¦¥¨£¨

i`CeM dpFf wtq dhFqA aEzMd DA dUr ixdW¤£¥¨¨¨©¨§¨§¥¨§©©

iOp dPdM iAbl KMld ,DlrA lr Dxq`l dpFf¨§¨§¨©©£¨¦§¨§©¥§ª¨©¥

:`id dpFf zwfgA Ffe EgTi `l dpFf aizkC `xiQ ©̀¦¨¦§¦¨Ÿ¦¨§§¤§©¨¦
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ïàëîoi` wxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

dheqn dl ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn

dnize `ed i`ce xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync

`icda xn` ikde `nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl

dl xnb oerny iaxc (.b sc) dcp zkqn yixa inp

`zyd ikd opaxe xn`e x"dxa d`neh wtqn

`l `witqn i`w dxdh zwfga `xab mzd

opixnbc `zkld e`l i` l"ie d`neh dil `pizgn

`l `xw hwpc dxizq `pin` ded xedh x"dxac

d`neh wtq lkl d"de deeda `l` aezkd xac

xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy mewn lka

d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc `"cqe efn

d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi` jkld

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd zeyxa

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

i`ce dlral `id dn dheq oel xn` `nh i"dx

ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e`

`kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedh x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r`e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdh zkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql

:miaxlúåùøád`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn .xedh ewitq miaxd

ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq lk i`n`e `xnba wiicwe

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh wtq dil

dtebn mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

`id dz`xe dyxite zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide

`iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk `nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh

lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l` x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl

xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk

i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed

zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l `nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy

xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t) zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn`l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize uxy wtqe

xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol `wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn

ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit `le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy

cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin`

oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila

ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl

meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr xary lk llkd df `nh

rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia milit` ze`eanl

wtq dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh ewitq

deab x"dxa rlq `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp

df erbp wtq xedh cg`e `nh cg` exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i

iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq `nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa

iqeimigth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa

cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn

:o`kle o`kl

åúåzi`ce dlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

eed `l i`c meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk
oky
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,ãéçiä úeLø äèBq äî ,úàaL íB÷nîe ?éàcåk§©©¦¨¤¨¨©¨§©¨¦
óàBa LiL øác äèBq äîe .ãéçiä úeLø õøL ©¤¤§©¨¦©¨¨¨¤¥

ìàMéì úòc Ba LiL øáã ,õøL óà .ìàMéì úòc©©¦¨¥©¤¤¨¨¤¥©©¦¨¥
úeLøa ,ìàMéì úòc Ba LiL øác :eøîà ïàkîe¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥¦§
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סוטה. כשם שהמים - פרק חמישי דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

]ג' כסלו, ה'תשל"ב[

שיתחזק במדת הבטחון, וכן ימלא הוראות רופא.

אזכיר עוה"פ עה"צ הק'.



קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dheq(ipy meil)

éàcåk.i`cek mi`nh md ixd ,uxya zexdhd erbp m` wtqa s`y - §©©
,cer `xnbd dtiqenúàaL íB÷nîe`nhn uxyy zcnly oeik - ¦¨¤¨¨

`nhn ,wtqn d`nh dheqy ote`a wxy cnlp ok enk ,dheqn wtqn
,wtqa uxyd mbäèBq äîa wx d`neh wtq da jiiyãéçiä úeLø ©¨§©¨¦

,xzqdl ie`xd mewn `edyõøL óà`l` wtqa `nhn epi` ©¤¤
a,ãéçiä úeLø.i`cea `l` `nhn uxyd oi` miaxd zeyxa la` §©¨¦

,cnlp ok enkeäèBq äîe`idìàMéì úòc Ba LiL øácxyt`y - ©¨¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` d`nhp m` dze` le`ylõøL óàa wx wtqa `nhnøác ©¤¤¨¨

,ìàMéì úòc Ba LiLxyt`y zexdha wqrznd mc`a oebk ¤¥©©¦¨¥
zexdhd mi`nhp rcei epi` m` ,mda rbp uxyd m` eze` le`yl

.i`cea `l` mi`nhp zexdhd oi` le`yl mc` oi` m` j` ,wtqn
,`xnbd zniiqnìàMéì úòc Ba LiL øác ,eøîà ïàkîewtq oebk ¦¨¨§¨¨¤¥©©¦¨¥

e`nhp m` wtq ,zexdha wqrznd mc` e` ,uxyn mc` `nhp m`
`ed m` ,`ed oicd ,uxyn zexdhd,àîè B÷éôñ ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥¨¥

la`,ìàMéì úòc Ba ïéàLå .øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøaoebk ¦§¨©¦§¥¨§¤¥©©¦¨¥
,mc` cia mpi`y zexdha rbp m` wtqy zn uxyúeLøa ïéa¥¦§

.øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä©¨¦¥¦§¨©¦§¥¨
cg`e lral cg` ,dnl 'd`nhp' minrt yly ,`ziixaa epipy
lw ,l`rnyi iax xn` ,`aiwr iax ixac dnexzl cg`e lreal
dxeq`y ef ,dpedkl dxeq` dnexzl zxzeny dyexb dne ,xnege
,l`rnyi iax lr `xnbd dywn .dpedkl dxeq`y oic epi` dnexza

,ìàòîLé éaøåixdàáé÷ò éaø øîàdxeq`y wx weqtn micnely §©¦¦§¨¥¨©©¦£¦¨
lek`läîeøz,wtqnäpeäk eäéà déì øcäîeel aiyd `ede - §¨©§©¥¦§¨

.jk lr xaic `l `aiwr iax ixde ,dpedka dxeq`y weqt jixv oi`y
,àáé÷ò éaøì ,eúål dxeq`yäpeäkdlra zn m`déì àðîi`e , §§©¦£¦¨§¨§¨¥

i` oke ,xnege lw yiy oeik ,dpedkl zxzeny xaeqy xnel xyt`
.l`rnyi iax zhiy dfy ,xnege lwdn cnely xnel xyt`

,àø÷ àëéøö àì äpeäk àîéz éëå`linn dxeq`e §¦¥¨§¨Ÿ§¦¨§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הרביעי עם המצורף אליו.

ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להטבת מצב 

בריאותו ולהצלחת הטפול הרפואי לרפואה קרובה.

וכמו שנדבר בביקורו כאן, הנה ככל שיתוסף בבטחונו בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות 

ומשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, בודאי שיתוסף בברכתו בהאמור, וכמו שאנו מבקשים ופועלים 

מבעל הברכות, כנוסח התפלה, הטוב לנו, בטוב הנראה והנגלה.

שי'  שכת"ר  כיון  אבל  טעמים,  מכמה  עתה  עד  לקמן  הבא  ע"ד  לכתוב  או  מלדבר  נתעכבתי 

מסיים במכתבו, בבקשה לייעץ לו שיקבל עליו בל"נ איזה תיקון.

הרי ע"פ המבואר מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק ]דהלכה כמותו בכל מקום, ובפרט בהנוגע לאנ"ש 

ואלו שזכו ליהנות מאור תורת החסידות[ ברשימותיו על תהלות נעים זמירות ישראל, על הכתוב, והוא 

רחום, אות ד' אשר בלשונו שם, י"ג תקוני הזקן כו' נמשך כו' רחמים גדולים וכו', ומכח התקוני דיקנא 

ממתיק וכו' נעשה נעים וממותק וכו'.

מהנכון במאד מאד, שמכאן ולהבא יתנהג באופן האמור שם, בהנוגע לפאות הזקן, ובפרט ע"פ 

המבואר בשו"ת הצ"צ גם ע"פ נגלה, ויעשו כל ענינים נעימים וממותקים, וכנ"ל באופן הנראה ונגלה, 

ובפרט שיהי' בענין גם ענין של קידוש השם, וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור, ואשר מחדש כסלו זה וכעניניו, יהי' בכל עניני כת"ר הוא 

וב"ב שי' באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ובזה גם הפצת עניני יהדות בכל מקום שידו מגעת וגם 

חוצה, שהרי מצות החדש בנר חנוכה דמוסיף והולך משתשקע החמה ועל פתח ביתו מבחוץ.

ובברכת שבתא טבא.



xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dheq(iyily meil)

da äNò éøäLdidzy dheqa aezkdäðBæ ÷ôñdlra lr dxeq` ¤£¥¨¨¨¨¥¨
äðBæk,dpedk iabl mb dxeq` didz dpef zwfga `idy oeike ,i`ce §¨

ok m` ,`xnbd dgec .weqt dfl jixv `leéòaéz àì énð äîeøz§¨©¦Ÿ¦¨¥
àø÷,äðBæk äðBæ ÷ôñ da äNò éøäL ,dpef zwfga `id m`e §¨¤£¥¨¨¨¨¥¨§¨

weqt `aiwr iax jixvn z`f lkay oeike ,dnexza lek`l dxeq`
d ,dnexz zlik`n dlqetl`ypidl dxqe`l mb weqt jixvy ix

.odkl
,`xnbd zvxznéáéúk éàø÷ äòaøà àáé÷ò éaøì àlà- ¤¨§©¦£¦¨©§¨¨§¨¥§¦¥

,'d`nhpe' ly `xizi e"iee ,'d`nhpe' ,'d`nhp' ,'d`nhp',ìòáì ãç©§©©
.äîeøúì ãçå ,äpeäëì ãçå ,ìòBáì ãçå`aiwr iax xn`y oeike §©§¥§©¦§¨§©¦§¨

xyt`y l`rnyi iax el xn` ,`xizid e"iedn dpedk micnely
.xnege lwn ecnllìàòîLé éaøåjk meyn ,e"ied xeziin cnel `l §©¦¦§¨¥

wx,äîeøúì ãçå ,ìòBáì ãçå ,ìòáì ãç ,éáéúk éàø÷ àúìz§¨¨§¨¥§¦¦©§©©§©§¥§©¦§¨
.øîBçå ì÷a àéúà äpeäëe§¨¨§¨§©¨¤

,`xnbd dywnéøèöéàc éànî ,ìàòîLé éaøåäîeøúì àø÷ C §©¦¦§¨¥¦©§¦§§¦§¨¦§¨
,dlwdäpeäëedxengdàéúà`linn,øîBçå ì÷aaezk `l ixd §¨¨§¨§©¨¤

ok m`e ,dnexz weqta yxetnaéøèöà ék àîìécCweqtd z` ¦§¨¦¦§§¦
äpeäëìoeik,dxeng `idyäîeøúedlwd.àéøL,`xnbd zvxzn ¦§¨§¨©§¨

Cì øîà,l`rnyi iaxàøazñî`ed iyilyd weqtdyàéîec ¨©¨¦§©§¨§¨
xeqi`d z` mdn epcnly mipey`xd miweqtd ipyc,ìòBáe ìòác§©©¥

ìòBáe ìòa äîmb mdilr dxeq`íéiçî,lrad lyóàweqtd ©©©¥¥©¦©
lr xacn iyilydäîeøzzxq`p `idyíéiçî énð`le lrad ly §¨©¦¥©¦

,dzin xg`l wxäúéî øçàìc äpeäk é÷etàìm` ok oi`y dn - §©¥§¨¦§©©¦¨
zzin xg`l wx weqtdn odkl xq`iz dpedka weqtd z` cinrp
iax cinrn okl ,weqtd `la mb odkl dxeq` dyexby oeik ,dlra
`ed dpedk z`e ,lrape lreal dnecy dnexza weqtd z` l`rnyi

.xnege lwn cnel
,`xnbd dywnàáé÷ò éaøå,dpedkl zxq`py iriax weqtn cnely §©¦£¦¨

zvxzn .l`rnyi iax ixacke xnege lwn cnel epi` dn iptn
,`xnbd,déì úéì 'ìòBáe ìòác àéîec',weqtn cnli `l m` jkle §¨§©©¥¥¥

didz dnexza la` ,dxengd dpedkl dxeq`y wx cnliy xn`p
.zxzendéì úéà énð éàåcenll xyt`e 'lreae lrac `inec' §¦©¦¦¥

e"ie aezk z`f lka ,xnege lwa dpedk cenlle weqtdn dnexz
y oeik ,dpedkl `xizidì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a àéúàc àúléî¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨

.àø÷§¨
,wtqn `nhp l`yil zrc ea yiy xacy dheqn `xnbd dcnl lirl
cenil o`k d`ian `xnbd ,wtqn `nhp `l l`yil zrc ea oi`ye

.ef dkldl sqep

,áø øîà ìcéb áø øîày df oicìàMéì úòc Ba LiL øác`nhp ¨©©¦¥¨©©¨¨¤¥©©¦¨¥
,wtqnìàMéì úòc Ba ïéàå,wtqn `nhp `l,à÷ôð àø÷ éàäî §¥©©¦¨¥¥©§¨©§¨

,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå"wxy rnynàîè éàcå §©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥©©¨¥
,ìëàé øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñ àä ,ìëàé àìc àeäwtqy ixd §Ÿ¥¨¥¨¨¥¨¥§¨¥¨¥¨¥

.i`cek epi` d`nehàôéñ àîéà,weqtd lyøBäè ìk øNaäå" ¥¨¥¨§©¨¨¨¨
,"øNa ìëàé`edy mc` wxy rnynìëàéc àeä øBäè éàcå Ÿ©¨¨©©¨§Ÿ©

àä ,øNa`edy mc`,ìëàé àì ,øBäè ÷ôñå àîè ÷ôñixd ¨¨¨¨¥¨¥§¨¥¨ŸŸ©
.d`neh i`cek `ed d`neh wtqyïàk ,dpéî òîL åàì àlàlk' - ¤¨¨§©¦¨¨

mc`a xacn 'xya lk`i xedhìàMéì úòc Ba LiL`nhp okle ¤¥©©¦¨¥
,wtqaïàkxyaa xacn ,'rbi xy` xyade' -ìàMéì úòc Ba ïéàL ¨¤¥©©¦¨¥

.wtqa `nhp `l okle
,zeyxcd izy z` mikixvy `xnbd zx`anéøèöéàåìcéb áøc C §¦§§¦§©¦¥

éøèöéàå ,áø øîàäèBqî øîâéîì C,éàcwx,àðéîà äåä ,áøcî ¨©©§¦§§¦§¦§©¦¨§¦¦§©£¨£¦¨
`nh l`yil zrc yiyky,íéaøä úeLøa ïéáe ãéçiä úeLøa ïéa¥¦§©¨¦¥¦§¨©¦

okléøèöéà,äèBqî øîâéîì Ccigid zeyxa wx `nhpy xnel ¦§§¦§¦§©¦¨
.dheqkéàåwx,àðéîà äåä ,äèBqîwtqa d`neh oi`àkéàc ãò §¦¦¨£¨£¦¨©§¦¨

úòcaòâBð,`nhnd uxyd -òébîe,`nhpdzrc yiy dheqk ©©¥©©¦©
`nhp epi` ribna wx e` rbepa wx zrc yi m` la` ,lreaae dy`a

okl ,wtqnàëéøöxedh' ,cnely ax xn` lcib ax ly cenild z` §¦¨
oi` m` s` ,lk`i `l zrc `nhpa yie wtqa la` ,lk`i 'i`ce

.zrc ea oi`y s` wtqa `nhn uxy jk meyne ,zrc `nhna
,dpyna epipy,'eë Nøç éìk ìëå àáé÷ò éaø Løc íBia Baxn` ©¨©©¦£¦¨§¨§¦¤¤

,ryedi iaxxne` ziidy ,i`kf oa opgei iax jipirn xtr dlbi in
`edy dxezd on `xwn el oi`y iyily xkk xdhl xg` xec cizr

,i`kf oa opgei iaxl `xnbd dywn .`nhBì ïéàc øçàîeipyl ¥©©§¥
,iyily `nhny dxezd on `xwnänì`ed eiykràîècr ¨¨¨¥

,`xnbd zvxzn .xg` xec exdhiy,áø øîà äãeäé áø øîàmpn` ¨©©§¨¨©©
Bì ïéà äøBzä ïîla` ,e`nhl `xwnBì Lé øîBçå ì÷ ïécî ¦©¨¥¦¦©¨¤¥

dnexza iyilyl d`neh,,ef jxcaíBé ìeáh äîeaixrd `ly ©§
eyny,ïéleça øzenLz`f lka ,e`nhn epi` oilega rbi m`y - ¤¨§¦

äîeøúa ìñBteyny aixriy cr,økkéðLìeñtLs`ïéleça, ¥¦§¨¦¨¥¦¤¨§¦
äîeøúa éLéìL äNòiL ïéc Bðéàeplqtie. ¥¦¤©£¤§¦¦¦§¨

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äî ,Cøôéîì àkéàaf e` zn `nh ly ¦¨§¦§©©¦§
,rxevn e`ïkLdid ez`neh zryaäàîehä áàlqet jk meyne ¤¥©©§¨

,dnexzdyri `l ,d`nehd a` did `ly ipy xkk ok oi`y dn
,`xnbd zvxzn .dnexza iyilyéúéz`nhny ipy xkk cnlz - ¥¥

xnege lwa iyily
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oifge` mipy` cenr hk sc oey`x wxtdheq
.àø÷ éòaéz àì énð äîeøúì éëä éàaEzMd dUr ixdW DitEB `nrh `Eddn slipe ¦¨¥¦§¨©¥Ÿ¦¨¥§¨§¥©¥©©§¨¥¤£¥¨¨©¨

aizkC dxEq` dpFfC opirci `d dnExzaE ,dpFf i`CeM dpFf wtq dhFqA(ak `xwIe)didz iM §¨§¥¨§©©¨¦§¨¨©§¦¨§¨£¨¦§¦©¦§¨¦¦§¤

dGn lFcB lEqR Ll oi`e ,lk`z `l miWcTd znExzA `id ,Dlv` xfl lrAY iM ,xf Wi`l§¦¨¦¦¨¥§¨¤§¨¦¦§©©¨¢¦ŸŸ¥§¥§§¨¦¤

zFnaiA ol `wtp `xw i`dn `aiwr 'xlE .xg`l dlrape Wi` zW` `idWM(.gq 'c)lM §¤¦¥¤¦§¦§£¨§©¥§£¦¨¥©§¨©§¨¨¦¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

קבוצת המשתתפים בלימוד תורתנו הק' בליל שבת קדש,

בירושלים עיר הקדש תבנה ותכונן, על ידי משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מיום השלישי דחדש כסלו הוא חדש הנסים והגאולה, כתוב ע"י 

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה נפתלי צבי שי' גוטליב, מבשר טוב מקביעות לימוד בחבורה בעידנא רעוא הנ"ל.

תורת  היא  שהיא  החסידות  בתורת  ג"כ  לומדים  במכתבם,  עד"ז  מוזכר  שאין  אף  ובודאי 

המשך בעמוד הבא 
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ïëù`kidn wtqn aezkd d`nhc oeik xn` `l i`n` dniz .dpefk dpef wtq da dyr

d`nh `lc xninl `ki` i`xw e`l i` xnel yie dpedkle dnexza zxzenc iziz

ded dpedke dnexz oiprl la` eci lr oic zia zezin iaiig wtq `ki`c dlra oiprl `l`

ipdn cg yixc ef `iyew jezn `nw wxtc inlyexia la` dwfg` `zzi` iwe` `pin`

xi`n 'x ipz mzd `zi` ikde mail i`xw `zlz

lral cg` dyxta zexen` ze`neh yly xne`

`idy dy` epivn dnexzl cg`e lreal cg`e

`l dnl dnexza lek`l zxzene dzial dxeq`

`ny dqp`pe l`xyil z`yipy odk za eli`

`l dnexza lek`l dxeq`e dzial zxzen dpi`

lek`l zxzene dzial dxeq` `idy dy` epivn

lral zg` zxn`zi` oikd oia` 'x xn` dnexza

`zipzn iqei 'x xn` mail zg`e lreal zg`e

:znaiizn `le zvleg zn m`e ok dxn`ãç
xeng wtq ike zeywdl oi` .dpedkl cge dnexzl

dnexza zxzen dzpif i`ce eli`c i`ce on

gq sc) zenaia dpnl` 'ta `dc dpedkle(.

dlrapy oeik xf yi`l didz ik odk zaen opiaxn

ipenr xb opiaxne dlqt dlv` xfy dl leqtl

zezixk iaiig `ni` mzd jixt `we 'eke ia`ene

dl leqtl dlrap llka eed inp edpi` yexit inp

didz ik ipyne lirl edl ipz `lc `py i`ne

e`lc zezixk iaiig iwet`l died ipa `wec aizk

ilqtn `l zezixk iaiigc `nl` edpip died ipa

m`e zezixk iaiign inp idi` yi` zy`e oz`iaa

dze` my yaiy i"yxe ilqtin i`n` `wtqn ok

iaiig dl leqtl dlrap xni` epeyl dfe `qxibd

da edl iqtzc oeik oie`l iaiig la` zezixk

ilqtc xfnne oizpe izeke dl ilqt `l oiyeciw

d`ia jdl dwt`cn died eda zi`c jpd olpn

oiyecw da iqtzc jpda dpin rny died oeyla

zezixk iaiig iwet`le ilqt d"t`e `xw irzyn

dedc oicd `ede 'eke care izek ikd i` opiqxb `l

meyn `l` ilqtn `l zezixk iaiig xninl ivn

miakek caer epiide izek ipzwc lirl eda ixii`c

ipyne d`ia meyn lqet card opz oizipznae

`ni`e iyxtnc zi`e 'ek opgei iaxcn ilqt

`iywe 'eke inp zezixk iaiig dl leqtl dlrap

my) oig` drax` wxta opzc `cg `aeh deba il

zliraa dnexzd on elqtp zepdk eid m` (:bl sc

iaiig ilqt oie`l iaiig xnege lw cere yi` zy`

oiqgei dxyra xn` `d cere ilqt `l zezixk

dzlqet dzlira dl ieyn dpefc oeike dl ieyn dpef ezeg` lr `ad odk (:fr sc oiyecw)

la` oi` diel zlke`e xyrn dl oipzep zepf zlira dlrapy e` ziaypy diel `ipzc

:`l zpdkl dnexz
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סוטה. כשם שהמים - פרק חמישי דף כט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

הבעש"ט ז"ל )ככתוב באגה"ק של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, נדפס בהיום יום י"ט כסלו(, וכידוע 

בכתבי האריז"ל אודות הכרח לימוד פנימיות התורה ביום הש"ק.

ויהי רצון שיהי' לימוד האמור באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור במחשבה ודבור ועד למעשה, 

שהרי זהו תכלית הלימוד שמביא לידי מעשה, ויקוים ע"י הלימוד הענין דבו תדבקון )עיין לקו"ת ראה 

כ, ב( וגם זה יקרב היעוד דאת רוח הטומאה אעביר מן הארץ וגו' כמבואר שם, ובפרט ע"י הלימוד 

בפנימיות התורה הפצת המעינות דאז קאתי מר דא מלכא משיחא.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ובאור ובחיות חסידותים.

המשך מהעמוד הקודם 
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`nh lkA `dC ,lk`i `l xn`w iOp ipWA rbp̈©§¥¦©¥¨¨©Ÿ¥¨¥§¨§¨¨¥

FkFzA xW` lM aizkC `nh ixwi` ipWe ,aizM§¦§¥¦¦§¥¨¥¦§¦¨£¤§

:Edpip WcwC aizM minlW xUaA i`de ,`nhi¦§¨§©¦§©§¨¦§¦§Ÿ¤¦§

.éaéøa íòèlFcbE mkg `EdW iqFi 'x lW Fnrh ©©§¦¦©£¤¦¤¨¨§

ixdW ,WcTA iriax cnNW Edn rcFi ipi` xFCd©¥¦¥©©¤¨©§¦¦©Ÿ¤¤£¥

:FCvA FzaEWY df xnge lTnúîçî àaä ìëà ¦©¨Ÿ¤¤§¨§¦Ÿ¤©¨¥£©
.íBé ìeáèw lW `Ede mFi lEahA rbPWlW F` Wc §¤¨©¦§§¤Ÿ¤¤

dxFYd on dnExzA lEqRW ,gikFi dnExY§¨¦©¤¨¦§¨¦©¨

WnW axrd aizM iOp milkaC lirl ziWixtcM§¦§¦¦§¥¦§¥¦©¥§¦¤¡¥¤¤

dUFr Fpi`e dribpl `N` Fpi`e dnExY iAbl§©¥§¨§¥¤¨¦§¦¨§¥¤

lE`W `A`C Dilr ibiltC opAxl WcwA iriax§¦¦§Ÿ¤§©¨¨¦§¦¥£¥§©¨¨

lFqtl `Ohn Fpi`e WcTA lqFR mFi lEah Exn`e§¨§§¥©Ÿ¤§¥§©¥¦§

iqFi 'xC `YrC `wlq `we ,FA rBie xFfgIW in z ¤̀¦¤©£§¦©§¨©§¨©§¨§¦

k"`C FCvA FzaEWY KMld Dil `xiaq opAxM§©¨¨§¦¨¥¦§¨§¨§¦§

`Ad lk` lFqtIW e"w i`dl Wxcp iOp ikd̈¥©¥¦§Ÿ§©¤¦§Ÿ¤©¨

mixERM xQgO dnE ,WcTd z` mFi lEah zngn¥£©§¤©Ÿ¤©§ª¨¦¦

lEahA rbFPd lk` ,WcwA lEqR dnExzA xYOW¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤Ÿ¤©¥©¦§

dUrIW `Ed oiC [Fpi`] dnExzA lEqRW mFi¤¨¦§¨¥¦¤©£¤

:WcwA iriax.Lã÷ì älçz íBé ìeáèEUr dlrn §¦¦§Ÿ¤§§¦¨§Ÿ¤©£¨¨

d`nhl oFW`xM Flv` mFi lEah zFidl WcTA©Ÿ¤¦§§¤§§¦§ª§¨

lEahA rbFPW lk`W dGn ,df WcwA 'ipW `Ohie¦©¥§¦§Ÿ¤¤¦¤¤Ÿ¤¤¥©¦§

mdipWE iWilW Fxag z` dUFre ipW dUrp mFi©£¤¥¦§¤¤£¥§¦¦§¥¤

iWilXde ,mixg` z` oilwlwOW oi`nh oiiExw§¦§¥¦¤§©§§¦¤£¥¦§©§¦¦

la` lEqR Fnvr `Ed zFidl iriaxd z` lqFR¥¤¨§¦¦¦§©§¨£¨

:FrBnA mixg` z` lFqti `løîBà øéàî éaø Ÿ¦§¤£¥¦§©¨©¦¥¦¥
.ãçà ìñBôe ãçà ànèîipW x`WM `Ed ixd §©¥¤¨¥¤¨£¥¦§¨¥¦

,WcTd z` lqFR FA rbFPde dnExYd z` lqFRW¤¥¤©§¨§©¥©¥¤©Ÿ¤

`nh FA rbFPd dnExYd z` lqFRd mFi lEah KM̈§©¥¤©§¨©¥©¨¥

:cg` cFr lFqtle WcTl.'eë ìñBt Ckoi`e ©Ÿ¤§¦§¤¨¨¥§¥

:lEqR Fnvr `Ed `N` WcTd z` lqFR mFi lEahA rbFPdàøéáñ ïðaøk éñBé éaøc éànî ©¥©¦§¥¤©Ÿ¤¤¨©§¨¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨
.déì`RR ax ivn dedC oiCd `Ede .Dil `xiaq lE`W `A`M `nliC ,FCvA daEWY iedzC ¥§¤¡¥§¨§¦¦§¨§©¨¨§¦¨¥§©¦©£¨¨¥©¨¨

`zEax `N` ,iriax ciar `dC daEWY cFr o`M oi`e Dil `xiaq xi`n 'xM `nliC xninl§¥©¦§¨§¥¦§¦¨¥§¥¨§¨§¨¨¦§¦¦¤¨§¨

lk`C Dil `xiaq DizeeM `nliC ,lE`W `A`M xingn `lC ol `nil o`n xnFlM ,hwp̈©§©©¥¨¨§Ÿ©§¦§©¨¨¦§¨§¨¥§¦¨¥§Ÿ¤

gn `AdliqR DiA rbpC `EddC ,cg` lqFtE cg` `Ohn `Ed Wcw lW m` mFi lEah zn ©¨¥£©§¦¤Ÿ¤§©¥¤¨¥¤¨§©§¨©¥§¦

WixccM mixERM xQgOn xnge lTn Wcwl lEqR dnExY `Ow ied ENt`e `ziixF`C Dil¥§©§¨©£¦£¥©¨§¨¨§Ÿ¤¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦¦§¨¥

lk` ,Wcwl lEqR dnExzA xYOW mixERM xQgO dnE ,`kd iOp Dil Wixce ,lirl iqFi iAx©¦¦§¥§¨¦¥©¥¨¨©§ª¨¦¦¤ª¨¦§¨¨§Ÿ¤Ÿ¤

`kidC ,WcwA iriax dUrIW `Ed oiC Fpi` dnExzA lEqRW mFi lEah zngn `Ad dnExY§¨©¨¥£©§¤¨¦§¨¥¦¤©£¤§¦¦§Ÿ¤§¥¨

:cg` lFqtie cg` `OhIW dlrn opAx cEar WcwC Dil dedCàaàk Czòc à÷ìñ éàc ©£¨¥§Ÿ¤£©¨¨©§¨¤§©¥¤¨§¦§¤¨§¦©§¨©§¨§©¨
.déì àøéáñ ìeàL,Dil `Ohn opAxC dlrOnE `Owl liqR mixERM xQgnC xnge lTn[C] ¨§¦¨¥§¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦¨¥§©¨¦©£¨§©¨¨§©¥¥

zngn `Ad lk`n WcwA iriaxl Diziil DiA rbpC `Eddl Dil liqR `ziixF`CnC oeiM¥¨§¦§©§¨¨¥¥§©§¨©¥¥§¥¦§¦¦§Ÿ¤¥Ÿ¤©¨¥£©

:mFi lEah.íBé ìeáèc íBé ìeáè úîçî àaä ìëà äîeiriax dUFr oiNgA ixW FgMn `AW §¨Ÿ¤©¨¥£©§¦§¤¨¦Ÿ¨¥§ª¦¤§¦¦

:mixERM xQgOn xnge lTn WcTd z` lqFR xnFlM ,WcTA©Ÿ¤§©¥¤©Ÿ¤¦©¨Ÿ¤¦§ª¨¦¦
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áà Bðéîa ïkL õøLã íBé ìeáèl äî õøLã íBé ìeáhî¦§§¤¤©¦§§¤¤¤¥§¦©
á ãåîò èë óã

ànhî ïkL Nøç éìël äî çéëBé Nøç éìk ?äàîehä©§¨§¦¤¤¦©©¦§¦¤¤¤¥¦©¥
éàøk äæ éàø àì ïécä øæBçå çéëBé íBé ìeáè ?Bøéåàî¥£¦§¦©§¥©¦Ÿ§¦¤¦§¦
ïéøúenL ïäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¨¦
ìñBtL éðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ,ïéleça§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦¤¥

éøt øçà øBcå .äîeøúa ìñBtã ïéleçaãväl äî ,C §¦§¥¦§¨§©¥¨¥©§©©
éàkæ ïa ïðçBé ïaøå ,øeîç ãö ïäa Lé ïkL ïäaL äåMä©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¨§©¨¨¨¤©©

éøt àì øeîç ãöéòéáøì ïépî :éñBé 'ø øîà ,àéðz .C ©¨Ÿ¨¥©§¨¨©¥¦©¦¨§¦¦
øzeîL íéøeték øqeçn äî .àeä ïéãå ?ìeñtL LãBwa©¤¤¨§¦©§©¦¦¤¨
Bðéà äîeøúa ìeñtL éLéìL .LãBwa ìeñt äîeøúa¦§¨¨©¤§¦¦¤¨¦§¨¥
LãB÷ì éLéìL eðãîìå ?LãBwa éòéáø äNòiL àeä ïéc¦¤©£¤§¦¦©¤§¨©§§¦¦§¤
ïî LãB÷ì éLéìL .øîBçå ìwî éòéáøe ,äøBzä ïî¦©¨§¦¦¦©¨¤§¦¦§¤¦
àì àîè ìëa òbé øLà øNaäå" :áéúëc ïìðî äøBzä©¨§¨©¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ
àì" àðîçø øîàå ,éðLa òâðã ïðé÷ñò àì éî "ìëàé¥¨¥¦¨¨§¦©§¨©§¥¦§¨©©£¨¨Ÿ
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äîeøúa ìeñtL ,çéëBé íBé ìeáè úîçî àaä ìëBà¤©¨¥£©§¦©¤¨¦§¨
:øîBà ìeàL àaà ,àéðúc .LãBwa éòéáø äNBò Bðéàå§¥¤§¦¦©¤§©§¨©¨¨¥
.ãçà ìBñôìå íéðL ànèì ,LãB÷ì äléçz íBé ìeáè§§¦¨§¤§©¥§©¦§¦§¤¨
íéîëçå .ãçà ìñBôe ãçà ànèî :øîBà øéàî 'ø¥¦¥§©¥¤¨¥¤¨©£¨¦
,äîeøú é÷Lîe äîeøú éìëBà ìñBtL íLk :íéøîBà§¦§¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

é÷úî .LãB÷ é÷Lîe LãB÷ éìëBà ìñBt Ckdì ó ¨¥§¥¤©§¥¤©§¦¨
àîìc ?déì àøéáñ ïðaøk éñBé 'øã éànî :àtt áø©©¨¦©§¥§©¨¨§¦¨¥¦§¨
ìBñôìå íéðL ànèì øîàã déì àøéáñ ìeàL àaàk§©¨¨§¦¨¥§¨©§©¥§©¦§¦§
,déì àøéáñ ìeàL àaàk Czòc à÷ìñ éà !ãçà¤¨¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥
ìeáè úîçî àaL ìëBàî LãBwa éòéáøì déúééì¥§¥¨§¦¦©¤¥¤¤¨¥£©§
íBé ìeáèã ,íBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe .íBé¨¤©¨¥£©§¦§
ìëBà .LãBwa éòéáø äNBò zøîà ,ïéleça øzeî déôeb¥¨§¦¨©§¨¤§¦¦©¤¤
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dheq(iyily meil)

,õøLc íBé ìeáhî`l` d`nehd a` did `l ez`neh zryay ¦§§¤¤
.dnexz zlik`a xeq` z`f lkae ,oey`x

,`xnbd dgecíBé ìeáèl äîïkL õøLcyiBðéîae` mc`a - ©¦§§¤¤¤¥§¦
milkaäàîehä áàoi`y dn ,d`nehd a` eyrii zna erbi m`y - ©©§¨

.zna rbi elit` d`nehd a` dyrp epi`y xkk ok,`xnbd zvxzn
çéëBé Nøç éìkz` `nhn z`f lka ,d`nehd a` epina oi`y s`y §¦¤¤¦©

epina oi`y s`y ipy xkkl mb cnlp ok m` ,oey`x `edyk dnexzd
.dnexzd z` leqti ,d`nehd a`

,`xnbd dgecNøç éìël äî`xneg ea yiyànèî ïkLoilke` ©¦§¦¤¤¤¥§©¥
oiwyneBøéåàîxie`a eid wx `l` ,envr ilka erbp `l m` s` - ¥£¦

wx `nhny xkk ok oi`y dn ,dnexz lqet mb jk meyne ,ilkd
,`xnbd zvxzne .dribpaíBé ìeáèmina xdhpy ilka,çéëBés`y §¦©

.dnexz lqet z`f lka exie`n `nhn epi`yéàø àì ,ïécä øæBçå§¥©¦Ÿ§¦
äæäæ éàøkilk ly ezxnegk mei leah `edy ilk ly ezxneg oi` - ¤¦§¦¤

,dnexza lqet qxg ilky daiqd efy xnel ,exie`n `nhny qxg
,dnexza lqet mb mei leah ilk ixdyäæ éàøk äæ éàø àìåoi`e - §Ÿ§¦¤¦§¦¤

a` epina yiy mei leah ilk ly ezxnegk ,qxg ilk ly ezxneg
ilk mb ixdy ,dnexza lqet mei leahy daiqd efy xnel ,d`nehd

dnexza lqet mb qxgïäaL äåMä ãvä ,,qxg ilkae mei leaha - ©©©¨¤¤¨¤
[mi`nhy]ïéleça ïéøzenLéðL økk ïkL ìk ,äîeøúa ïéìñBôe ¤¨¦§¦§¦¦§¨¨¤¥¦¨¥¦

mei leahn xzei xengy,ïéleça ìñBtLi`ce ok m`ìñBôc ¤¥§¦§¥
.äîeøúa¦§¨

xn` i`kf oa opgei iaxy xg` xecd zhiy z` dxiaqn `xnbd
.ipy xkk z` exiziyéøt øçà øBãå,ïäaL äåMä ãväì äî ,C §©¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤

ïäa Lé ïkLmdn cg` lka -,øeîç ãöa` epina yiy mei leah ¤¥¥¨¤©¨
`xneg cv ea oi` ipy xkk la` ,exie`n `nhny qxg ilke ,d`nehd

.llkéøt àì øeîç ãö ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøå,Ccv yiyk wx `l` §©¨¨¨¤©©©¨Ÿ¨¦
.mdipyl dey

LãB÷a éòéáøì ïépî ,éñBé éaø øîà ,àéðzd`nehl iyilya rbpy ©§¨¨©©¦¦¦©¦¦§¦¦§¤
,ìeñtL,dnexzk xedh `leàeä ïéãålw oicn z`f cenll yi - ¤¨§¦

,xnegeíéøetk øqeçî äî`l oiicre oaxw oerhy `nh epiidc - ©§¨¦¦
,eaixwdøzenLlek`l,äîeøúaz`f lkaLãB÷a ìeñtm` - ¤¨¦§¨¨§¤

,elqet ycewa rbpäNòiL àeä ïéc Bðéà ,äîeøúa ìeñtL éLéìL§¦¦¤¨¦§¨¥¦¤©£¤
,LãB÷a éòéáø,oecipk zeidl oicd on `al eic xnel xyt` i`e §¦¦§¤

lwy oeik ,dpnn cnlp `edy dnexzk iyily wx miycwa didiy
cenll xyt` ycewa iyily yiy oicd z`y iptn ,lhazi df xnege

,dnexz z` micnely xnege lw eze`nixd cereéLéìL eðãîìå§¨©§§¦¦
äøBzä ïî LãB÷ìlwd lhazi eic xn`p m`y i`ce ok m`e ,yexita §¤¦©¨

okle ,xnegeéòéáøecnlp ycewaøîBçå ìwî.`xnbd dazky enk §¦¦¦©¨¤
e ,`xnbd zl`eyLãB÷ì éLéìLcnlpy epxn`y.ïìðî äøBzä ïî §¦¦§¤¦©¨§¨¨

,`xnbd daiyn,"ìëàé àì àîè ìëa òâé øLà øNaäå" áéúëc¦§¦§©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥

ïðé÷ñò àì éî,weqta xaecn `l m`d -òâðcxyadéðLa ¦Ÿ¨§¦©§¨©§¥¦
,d`nehlìëàé àì àðîçø øîàå,`nh ycewa iyilyy rnyn , §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥

ok m`eéòéáøcnlpøîBçå ìwî,mixetik xqegnn.ïøîàãk §¦¦¦©¨¤§©£¨¨
éaéøa íòè ,ïðçBé éaø øîàlecbe mkg `edy iqei iax ly enrh - ¨©©¦¨¨©©§¦¦

,leqt ycewa iriaxy xn`y ,xecdéøäL ,àeä äî òãBé éðéà¥¦¥©©¤£¥
BúáeLzxnege lwd ly ezkxit -,Bcöay oeikàaä ìëBà- §¨§¦¤©¨
`nhpyúîçîa dribp,çéëBé íBé ìeáès`y,äîeøúa ìeñtL ¥£©§¦©¤¨¦§¨

z`f lka,LãB÷a éòéáø äNBò Bðéàåxnege lw yexcp iqei iax itle §¥¤§¦¦§¤
xqegn dne ,ycewa iriax dyriy mei leah zngn `ad lke`l mb
leaha rbepd lke` ,ycewa leqt z`f lka dnexza xzeny mixetik
iaxy gken ok m` ,ycewa iriax dyriy i`ce dnexza leqty mei

.df xnege lw yxec epi` iqei
leah zngn `ad lke`y mixaeq minkgy `ziixa d`ian `xnbd

,ycewa lqet epi` mei,øîBà ìeàL àaà ,àéðúcmei leahy s`y §©§¨©¨¨¥
y minkg exingd ,d`nehl ipy `edíBé ìeáèdidiLãB÷ì äléçz §§¦¨§¤

lkeie ,miycw iabl oey`x -íéðL ànèìdyri ycewa rbi m` - §©¥§©¦
mi`nh mi`xwp mdipye ,iyily exiag z` dyri ipyde ipy eze`

,mixg` `nhl milekieãçà ìBñôìåcer leqtl leki iyilyde - §¦§¤¨
leki epi`e dlik`l leqt wx iriaxd mpn` ,iriax ezeyrle ycew

.mixg` `nhl,øîBà øéàî éaøiabl mb ipyl aygp mei leah ©¦¥¦¥
e miycwãçà ànèî,iyily edyereìñBôeiyilydãçàxg` §©¥¤¨¥¤¨

.iriax edyere,íéøîBà íéîëçå`l` mixg` `nhn epi` mei leah ©£¨¦§¦
e ,mlqet wxäîeøz éìëBà ìñBtL íLkdlik`läîeøz é÷Lîe §¥¤¥§¥§¨©§¥§¨

,mixg` mi`nhn mpi`e ,dizylCkmei leahLãB÷ éìëBà ìñBt ¨¥§¥¤
LãB÷ é÷Lîeit lr s`y ixd ,mixg` mi`nhn mpi` md la` ©§¥¤

,ycwa iriax lqet epi` ,dnexza leqt mei leah zngn `ad lke`y
.iqei iax ly xnege lwd lr `kxit df ixde
,opgei iax ly `kxitd z` `xnbd dgecé÷úî,àtt áø dì ó ©§¦¨©¨¨

éñBé éaøc éànîàøéáñ ìeàL àaàk àîìéc ,déì àøéáñ ïðaøk ¦©§©¦¦§©¨¨§¦¨¥¦§¨§©¨¨§¦¨
øîàc déì,ycwa rbpyk oey`xl opaxcn aygp mei leahyànèì ¥§¨©§©¥

,ãçà ìBñôìå íéðLf` ,dnexza mei leah rbpyke ,lirl x`eank §©¦§¦§¤¨
`ide ,iyily `id dnexzde ,ipy `l` ,oey`xk ezeyrl exingd `l
iax ly xnege lwd lr `kxit oi`e ,iriax ezeyrl ycew zlqet

.iqeioeikn ,opgei iax ly `kxitd z` zegcl oi`y `xnbd zx`an
cCzòc à÷ìñ éàiqei iaxy,déì àøéáñ ìeàL àaàklw cnele ¦¨§¨©§¨§©¨¨§¦¨¥

ezeyrl mei leaha rbepd z` `nhl mixetik xqegnn xnege
ok m` ,ycwa iriaxd z` leqtie ,iyilydézééìiyilyy cnli - ©§¥

lqet,LãB÷a éòéáøìxnege lwnàaL ìëBàîíBé ìeáè úîçî ¦§¦¦§¤¥¤¤¨¥£©§
,ef jxca ,mixetik xqegnn `leíBé ìeáè úîçî àaä ìëBà äîe¨¤©¨¥£©§

s`ïéleça øzeî déôeb íBé ìeáècz`f lka ,eze` lqet epi`e ¦§¥¨§¦
zøîàezngn `ad lke`yìëBà ,LãB÷a éòéáø äNBò ¨§©§¤§¦¦§¤¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' כסלו, בו כותב אודות זמן השכיבה וזמן הקימה שלו, ושואל דעתי, האם 

מתאים הסדר, או שיש לשנותו.

והנה נקודת הבוחן בהאמור צריכה להיות ע"ד המבואר בהלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן, 

בהנוגע למלמד, שאין לו להיות ניעור בלילה באופן שלא יוכל ללמד היטב למחרת בבקר )ראה הלכות 

המשך בעמוד הבא 



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dheq(iriax meil)

Løeñà déôeb éðLc ,éðL úîçî àaä éLéìïéc Bðéà ,ïéleça §¦¦©¨¥£©¥¦§¥¦¥¨§¦¥¦
,LãB÷a éòéáø äNBòLxqegnn `weec cnl iqei iaxy dfne ¤¤§¦¦§¤

`ad lke`y opaxk `l` le`y `a`k xaeq epi`y rnyn mixetik
iax zkxit eilr dyw ok m`e ,mixg` lqet epi` mei leah zngn

.opgei
àîéz éëåleah zngn `ad lke`n cnl `l iqei iaxy daiqdy §¦¥¨

`id ,meiCøôéîì àkéàc íeMîxnele xnege lwd z`ìeáèl äî ¦§¦¨§¦§©©¦§
ïkL íBédid,äàîehä áà`nhn ezngn `ad lke` jk meyne ¤¥©©§¨

iyily oi` d`nehd a` did `ly ipy ok oi`y dn ,ycewa iriax
.le`y `a`k xaeq `ed mpn`e ,iriax zeyrl leki ezngn `ad

,`xnbd dgecdðézééà àäiqei iax Dcnl -,íéøetk øqeçnîmbe ¨©§¦¨¦§¨¦¦
z`f lkae ,d`nehd a` oky mixetik xqegnl dn jextl xyt` my

,déëøt àìås`y oeik ,`kxit ef `kxit oi`y xaeq iqei iaxy ixd §Ÿ©§¥
ez`neh dkld lahy eiykr z`f lka d`nehd a` did mcewy
i` d`nehd a` epi` eiykry oeik mei leaha mb ok m` ,dxengd
`weec cnly daiqdy xnel jixv ok m`e ,ef jxca jextl xyt`

.le`y `a`k `le opaxk xaeqy iptn `id mixetik xqegnn
,áø øîà éñéà ïa äaø øîà dì éøîàå ,áø øîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©©§¨§¦¨¨©©¨¤¦¦¨©©
eälek ,øæòéìà éaøå øæòìà éaøå òLBäé éaøå éñBé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦¦§©¦§ª©§©¦¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§

,ïéleça éLéìL äNBò éðL ïéàc eäì àøéáñiaxk mixaeq mpi`e §¦¨§§¥¥¦¤§¦¦§¦
aiwroilega elit` iyily dyer ipy epizpyna yxcy `.

øéàî éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¥¦
,dpyndníéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ,ïðúcin lk - ¦§©¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦

,mina xdhidl eze` ewiwfd minkgy `l` ,dxezdn xedh `edy
e ,d`nehl ipyk opaxcn epicLãBwä úà ànèî,iyily edyere §©¥¤©¤
øzeîe ,äîeøzä úà ìñBôedlik`aøNòîáe ïéleçaipyéøác , ¥¤©§¨¨§¦§©£¥¦§¥
ïéøñBà íéîëçå ,øéàî éaødlik`øNòîaipyxi`n iaxy ixd . ©¦¥¦©£¨¦§¦§©£¥

.oilega iyily dyer epi` ipyy mixaeq eilr miwlegy opaxe
éñBé éaøcenll xyt`n ,oilega iyily dyer ipy oi` xaeqyàä ©¦¦¨

ïøîàc'eke leqty ycwa iriaxl oipn ,lirl iqei iax xn`y dnn -, ©£¨¨
oeikdéúéà íàc`nh `ed oilega iyilyy xaeq `ed m` - §¦¦¥

,dxezdnäîeøúa éòéáøì dézééìdnexza iriax mby cnliy - ©§¥¦§¦¦¦§¨
,dnexza iyily cnel `edy enk ,mei leahn xnege lwdn ,`nh

mb cnliy ,leqt dnexza iriaxy cnliy xg`leLãB÷a éLéîçå©£¦¦§¤
rnyn jk cnel epi` iqei iaxy dfne ,dnexza iriaxn xnege lwa

.oilega iyily oi`y xaeq `edy
òLBäé éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦§ª©

,dpyndnìëBàä ,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcqxt ivg xeriy ¦§©©¦¡¦¤¤¥¨¥

nìëBà`edyïBLàøeteb dyrp ,d`nehlïBLàøopaxcn,dne ¤¦¦
lke` m`e ,ipy dyrp ea rbepyéðLdyrp,éðLdnexza rbp m`e ¥¦¥¦

,iyily d`yrlke` m`eéLéìLdyrp,øîBà òLBäé éaø .éLéìL §¦¦§¦¦©¦§ª©¥
`l` ,oey`x eze` lke`d z` dyer epi` oey`x lke`yìëBàä̈¥

éðL ìëBàå ïBLàø ìëBàdyrp,éðLm`elke` lk` m`eéLéìL ¤¦§¤¥¦¥¦§¦¦
envra `ed dyrpLãB÷a éðL,eze` `nhi ycewa rbi m`y - ¥¦§¤

,xg` ycew leqtl lkei ycewd eze`eïéàådyrp etebéðL §¥¥¦
,äîeøúa.dze` lqet epi` dnexza rbi m`e,ryedi iax siqene ¦§¨

,ycewl ipy dyrp `ede iyily mda yiy exn` oileg dfi`aïéleça§¦
äîeøz úøäè ìò eNòpLxenyl envr lr odkd mdilra laiwy - ¤©£©¨¢©§¨

,dnexzk dxdha eileg z`.iyily mda oi` mzq oileg la`
,`xnbd zwiicnïéà äîeøzä úøäè ìòiyily oilega yi - ©¨¢©©§¨¥

exnypy oileg la` ,mipdk daxd eyr jky oeik ,dnexzkìò©
àì LãBwä úøäèievn did `l df xacy oeik ,iyily mda jiiy ¨¢©©¤Ÿ

oi`y milibx oileg lkk oic mdl yie ,mc` lk lv` ezrc dlhae
zxdh lr eyrpy oilegl ribdl ekxvedy dnne ,iyily mda

,oilega iyily xeq`l ick dnexzøáñ÷ àîìà,ryedi iaxïéà ©§¨¨¨©¥
ïéleça éLéìL äNBò éðLmzq. ¥¦¤§¦¦§¦

øæòìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¤§¨¨
,`ziixadnìL ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúcïzLmix`eand dl` - §©§¨©¦¤§¨¨¥§¨§¨

,cinïéåL,mpicaànèî ,äîeøúaLå ïéleçaLå LãB÷aL ïBLàøä ¨¦¨¦¤§¤§¤§¦§¤¦§¨§©¥
íéðL,iyilyd z` `nhn ipyde ,ipyd z` `nhn oey`xd -ìñBôe §©¦¥
ãçàiriaxd z` lqet iyilyde -,LãB÷aeãçà ànèîoey`xd - ¤¨§¤§©¥¤¨

,ipyd z` `nhnãçà ìñBôeiyilyd z` lqet ipyd -,äîeøúa ¥¤¨¦§¨
ãçà ìñBôeipyd z` lqet oey`xd -,ïéleçadxfrl` iaxly ix ¥¤¨§¦

.oilega d`nehl ipyn dlrnl oi`
øæòéìà éaøoilega iyily dyer ipy oi` xaeqy cenll xyt` ©¦¡¦¤¤

,dpyndn,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúcoi` cifna d`nhpy dqir ¦§©©¦¡¦¤¤¥
`l` ,dlg dpnn oiyixtnäàîhä ìò äøBähä ïî úìhéð älç- ©¨¦¤¤¦©§¨©©§¥¨

.d`nhd lr dpnn yixtdle dxedh ztqep dqir yell jixvyãöék¥©
dqirdn `nhiz `le ,swendn d`nhd lr dxedhd dqirdn yixti

ixd ,jk dyer ,d`nhdúBqéò ézL,yiäøBäè úçà,úçàå §¥¦©©§¨§©©
déãk ìèBð ,äàîèxeriyälçdqird lr yixtdl xen` `edy §¥¨¥§¥©¨

,d`nhdäqéòîdxedhd,dúlç äîøeä àlLdkizg cer lhepe ¥¦¨¤Ÿ§¨©¨¨
,dxedhd dqirdnïúBðåly xeriya dpnnäöéákî úBçtcenriy §¥¨¦§¥¨

òöîàadze` dyery dxedhd dkizgae ,d`nhd dqira rbie ¨¤§©
`ed df lke ,dlgìBhéì éãkdlgd z`.ówenä ïî §¥¦¦©¨
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oifge` mipy` cenr l sc oey`x wxtdheq
.'eë éðL úîçî àaä éLéìL`xiaqC mFi lEah zngn `Ad lk` n"y ,iYxY DiPn opirnWC §¦¦©¨¥£©¥¦§©§¦¨¦¥©§¥Ÿ¤©¨¥£©§¦§¦¨

DPn iziipC xn` `l WcwA iWingC idp ipW zngn `Ad iWilW n"yE ,lE`W `A`M Dil¥§©¨¨§¦¦©¨¥£©¥¦§¦©£¦¦§Ÿ¤Ÿ¨©§¥¥¦¨

`ziixF`Cn iqFi iAxe ixiin WcTn WcwaE ,`id opAxC dlrn mzdC ,mFi lEahA ciarwcM¦§¨¨¦¦§§¨¨©£¨§©¨¨¦§Ÿ¤¦Ÿ¤©§¦§©¦¦¦§©§¨

:DPn izii` `din iriax la` ,xn`w.dðéúééà àä 'eë ú"ëåxQgOn e"wn iqFi 'x ¨¨©£¨§¦¦¦¨©§¦¦¨§¨©§¦¨¦¦¦§ª¨

mixERM xQgnN dn iOp Kxtinl `Mi`C ,mixERM¦¦§¦¨§¦§©©¥©¦§ª¨¦¦

'x Dil aiWg `lC ,KixR `le d`nHd a` oMW¤¥©©ª§¨§Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¥

`idd Dl dlf` Dl lahC `YWdC ,`kxiR iqFi¦¦§¨§©§¨§¨©¨¨§¨¨©¦

:d`nh.íéøôBñ éøácî íéî úàéa ïeòhä ìk ª§¨¨©¨¦©©¦¦¦§¥§¦
EdEwiwfd minkge dxFYd on xFdh `EdW lM̈¤¨¦©¨©£¨¦¦§¦

minA FAxe FW`x `Ad oFbM ,xdHle miOA `al̈Ÿ©©¦§¦¨¥§©¨Ÿ§ª§©¦

ivg lkF`de oiaE`WmicIde oi`nh oilk` qxR §¦§¨¥£¦§¨¢¨¦§¥¦§©¨©¦

:mEpirhd mIpW zxFzA mNM ,dliah mEkixvdW¤¦§¦§¦¨ª¨§©§¦¦¦§¦

.Lãwä úà ïéànèîiriax dUrie iWilW zFidl §©§¦¤©Ÿ¤¦§§¦¦§©£¤§¦¦

:dnExYd z` oilqFtE.øLòîa ïéøñBà íéîëçå §¦¤©§¨©£¨¦§¦§©£¥
ikde ,lFk`l s` oiNge ,ixW dribp la` dlik`A©£¦¨£¨§¦¨¨¥§ª¦©¤¡§¨¥

dbibgA xn`(:gi sC)opAxlC iOp oiCd `Ede , ¨©©£¦¨©§©¦©¥¦§©¨¨

aiWg `lC i`de ,oiNgA iWilW dUFr ipW oi ¥̀¥¦¤§¦¦§ª¦§©§Ÿ¨¦

FzwFlgnE n"xe ,ozFnW EWxRzp `NW itl Edl§§¦¤Ÿ¦§¨§§¨§©§¨

:xn`w.àúéà íàc,dxFYd on oiNgA iWilWC ¨¨©§¦¦¨¦§¦¦§ª¦¦©¨

izii`cM mFi lEaHn e"wn dnExzA iriax Diziil¥§¥§¦¦¦§¨¦¦§¦§©§¥

:oiNgA ipXn lirl iWilWl.Lã÷a éLéîçå ¦§¦¦§¥¦¥¦§ª¦©£¦¦§Ÿ¤
izii`cM ,mixERM xQgOn e"wn dnExzA iriaxn¥§¦¦¦§¨¦¦§ª¨¦¦¦§©§¥

:dnExzA iWilXn lirl iriaxlìëà ìëBàä ¦§¦¦§¥¦§¦¦¦§¨¨¥Ÿ¤
.ïBLàøoFW`x FtEB dUrp oFW`x lk`n qxR ivg ¦£¦§¨¥Ÿ¤¦©£¤¦

FtEB dUrp ipW lk` lkF`de ,opAxCn d`nhl§ª§¨¦§©¨¨§¨¥Ÿ¤¥¦©£¤

z` dUFrW `nrh Wxtn oiNg zhigWaE .ipW¥¦¦§¦©ª¦§¨¥©§¨¤¤¤

hgFXdA ,lk`nM xEng lkF`d(.cl 'c oiNg):éaø ¨¥¨§©£¨§©¥ª¦©¦
ìëà ìëBà Bà ïBLàø ìëà ìëBàä øîBà òLBäé§ª©¥¨¥Ÿ¤¦¥Ÿ¤

.éðL éðLoFW`x Dil ciar `l oFW`x lk`n ¥¦¥¦©£¨¦Ÿ¨¦¥¦

la` ,lk`nM xEng lkF`d oi`W ,ipW `N ¤̀¨¥¦¤¥¨¥¨§©£¨£¨

,`nrh Wxtn mzde ,ipW FzF` dUFr ipW lk`n©£¨¥¦¤¥¦§¨¨§¨¥©§¨

:oiwWn ici lr ipW dUFr ipXdW EpivnéLéìL ¨¦¤©¥¦¤¥¦©§¥©§¦§¦¦
.Lã÷ì éðLipW FtEB dUrp iWilW lk` lkF`d ¥¦§Ÿ¤¨¥Ÿ¤§¦¦©£¤¥¦

,cg` cFr lFqtl EP`Ohi WcwA rBi m`W ,Wcwl§Ÿ¤¤¦¦©§Ÿ¤§©§¤¦§¤¨

opAxCn zF`nh Kpd lke .`nrh Wxtn mzde§¨¨§¨¥©§¨§¨¨©ª§¦§©¨¨

:Edpip.äîeøz úøäè ìò eNòpL ïélçaoiNg Ffi`A ¦§§ª¦¤©£©¨¢©§¨§¥ª¦

,Wcwl ipW dUrp odNW iWilW lkF`dW Exn`̈§¤¨¥§¦¦¤¨¥©£¤¥¦§Ÿ¤

odM mdilrAW ,dnExY zxdh lr EUrPW oiNgA§ª¦¤©£©¨¢©§¨¤©£¥¤Ÿ¥

eizFnExzl libx `dIW icM dnExY zxdhA FNW oiNg lFk`l eilr lAwe dnExzA libxe§¨¦¦§¨§¦¥¨¨¤¡ª¦¤§¨¢©§¨§¥¤§¥¨¦¦§¨

:iWilW zgMWn `l mixg` oiNgaC ,iWilW EdA zgMWn KMld ,odl dwEwGd dxdhA§¨¢¨©§¨¨¥¦§¨©§©©§§¦¦¦§ª¦£¥¦Ÿ©§©©§¦¦

.àì éãéøb ïélç ïéà äîeøz úøäè ìò â"äWxtn ikd `l WcTd zxdh lr qixbC o`nE ©¨¢©§¨¦ª¦§¥¥Ÿ©§¨¥©¨¢©©Ÿ¤Ÿ¨¥§¨¥

dlhA WcTd zxdhl oiNg qiRzOdW ,icixB oiNg Edl FedC `l WcTd zxdh lr ,Dl̈©¨¢©©Ÿ¤Ÿ©£§ª¦§¥¥¤©©§¦ª¦§¨¢©©Ÿ¤¨§¨

:mElM eixacA oi`e FYrCìL.ïéåL ïzLlW oFW`xe ,oiNg lW oFW`x ,Edl WxtnC Kpd ©§§¥¦§¨¨§§¨§¨¨¦¨©¦§¨¥§¦¤ª¦§¦¤

:Wcw lW oFW`xe ,dnExY.Lã÷a ãçà ìñBôe íéðL ànèî:iriax EpiidCãçà ànèî §¨§¦¤Ÿ¤§©¥§©¦¥¤¨§Ÿ¤§©§§¦¦§©¥¤¨
.äîeøúa ãçà ìñBôe:iWilW Dil dedC.ïélça ãçà ìñBôebiltC `Pze .ipW Dil dedC ¥¤¨¦§¨©£¨¥§¦¦¥¤¨§ª¦©£¨¥¥¦§©¨§¨¦

`N` iriax icil `A Wcw oi`W ,iriax cr WcwA lif` `l oiNg lW oFW`x xaq Dilr£¥¨©¦¤ª¦Ÿ¨¦§Ÿ¤©§¦¦¤¥Ÿ¤¨¦¥§¦¦¤¨

:oiNgA iWilW oi`C DPn opirnW EdinE .Wcw lW oFW`x did oM m`älç øîBà à"ø ¦¥¨¨¦¤Ÿ¤¦©§¦¨¦¨§¥§¦¦§ª¦¥©¨
.äàîhä ìò äøBähä ïî úìhðdNg zkQnA 'ipznC `Wix(f"n a"t)cg` dNg xErW ,ikd ¦¤¤¦©§¨©©§¥¨¥¨§©§¦§©¤¤©¨¨¥¦©¨¤¨

`di `NW ,c"kn cg` cifnA z`nhp ,g"nn cg` dqEp` F` zbbFW DzQr d`nhp ,c"kn¦¦§§¨¦¨¨¤¤£¨¤¨¦¦§¥§¥¦¤¨¦¤Ÿ§¥

dxFdHd on lFHze dxdhA zxg` WElY dcifn z`nhpC `kid xnF` `"x .xMUp `hFg¥¦§¨¥¥¨§¦§¥§¦¨¨©¤¤§¨¢¨§¦¦©§¨

zlhFp ,dxFdhE sTOd on `dIW dUrY cviM .sTOd on mFxzl devnC mEXn ,d`nHd lr©©§¥¨¦§¦§¨¦§¦©ª¨¥©©£¤¤§¥¦©ª¨§¨¤¤

EY dxFdhC DzNg dnxEd i`C ,DzNg dnxEd `NW cr dxFdHd dQrn d`nHd zNg icM§¥©©©§¥¨¥¦¨©§¨©¤Ÿ§¨©¨¨§¦§¨©¨¨¦§¨

:zpzFpe ,dNg mW EY Dilr liig `le aEIgd lr xEhRd on iWExt`l ivn `läöéakî úBçt Ÿ¨¥§©§¥¦©§©©¦§Ÿ¨¥£¥¥©¨§¤¤¨¦©¥¨
.ównä ïî íBøúì éãk òöîàazFIag iYW oitiTn oi` FnM ,axFwnE xAgn oFWl sTn ¨¤§©§¥¦§¦©ª¨ª¨§§ª¨§¨§¥©¦¦§¥¨¦

dviA zkQnA,(:al sC)dkixv KMld ,ixtqA ,Fl sTOd on EPOn mzFnxde ol `wtp `xTnE §©¤¤¥¨©¦§¨©§¨¨©£¥¤¦¤¦©ª¨§¦§¥¦§¨§¦¨
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éùéìù`ad lke` dipin opirny izxz dipin opirnyc i"yx yxit .'eke ipy zngn `ad

zngn `ad iyilyc dipin opirnye le`y `a`k dil `xiaqc mei leah zngn

zi`c dipin opirny `linn e`l mixetik xqegnn iyilyl e"w silic oeik dniz 'eke ipy

leah zngn `ad lke` ol `wtp mixetik xqegnc diteb xnege lw i`dac le`y `a`k dil

dipzinl dil ied i`n` k"` iriax ciarc mei

ike mei leah zngn `ad lke`n ycewa iriaxl

etik xqegnn ith xity dil iziin `lditeb mix

mei leah zngn `ad lke`n dil iziin iedcn

opirny `l diteb mei leah zngn `ad lke`c

'it`c d`xpe mixetik xqegnc e"wn `l` dil

e"wn iyily zeyrl ith dil `gip ied ikd

ith mil`c ipy zngn `ad iyily oebk oey`x

xqegnn dil iziinc i`nn iriax carinl

(iziinl) diteb iyily iziinl jixvy mixetik

jk oiac b"r` dnexza leqtc mei leahc e"wn

iyily gk inel`l edin e"w oa e"w ied jk oiae

:ith dil sicr

àä.opikxt `le mixetik xqegnn dpizii`

dil dlf` lahc oeikc meyn 'it i"yx

k"r `d ikd 'it i`n` `prci `le d`neh `idd

oa opgei oaxk dil `xiaq iqei 'xc xninl ol zi`

`l i`c cvd dna dnexza iyily iziinc i`kf

cvd dn eze`ae dil `pn iyily ikd `niz

mixetik xqegnn iriax iqei iax iziin diteb

.xyid xtq .jixt `l ikd meyne qxg ilkne

oilke` lik`c oipnif (.ci sc) zayc w"ta wiqn

`nl` l"vf ield `"aix dywd 'eke oi`nh

'it`c dviaka diebd z` oilqet oi`nh oilke`c

dinetl icyc dnexzc oiwynl oi`nhn dviak

(:at sc oiaexir) oitzzyn cvik wxta opzde

diebd z` leqtl divg ivge rbepnd zial divg

mc` ipa jxc oi` ixen uxize mivia ipy epiidc

okl mcewe mivia ipy zlik` xg`l `l` zezyl

uexiz i"xl d`xp oi`e `id `giky `lc `zlin

`ed o`kay wcwc `l oeyla elit`y `cg df

el` xne` `ed myle diebd z` leqtl xn`

`l o`kae rbna elit` rnyn dnexza oilqet

cere ueg z`neh eh` mipt z`neh `l` exfb

e`lc dieb z`nehl gpd `tt ax xn` (:t sc) oexg` wxt `neia mixne` ep` j`id

o`kn `tt ax xn`e mda e`nhz `l aizkde ikd `tt ax xn` in aizene `ziixe`c

xac g"i zxfbn did m`e `nlra `zknq` `xwe opaxcn uxzne `ziixe`c dieb z`nehl

i`ce `l` mlerd lka mxeqi` hyt `lde `ziixe`c mdy `xnbd lra dreh did dfa ike

d`exdc dieb leqt epiidc ueg z`neh eh` mipt z`neh zxifb `cg eed zexifb ixzc d`xp

mi`nh oiwyn dzey k"g`e dnexz lk`yk df `dc oiwynl d`neh ribdl xzenc xaq

ipya `wece exfb ikdl uega 'it` yegp `l inp ikdl opiyiig `le eirn jeza dfa df oirbep

didiykle eipiy oia x`ype eirn jeza lkrzn dviak lke`d ixdy `l dviaka la` mivia

dviaka oi`nh oilke` lke` elit`y dreh mc` oi`e dviakn daxd zgti eirn ipaa

'it` dviaka od oixedh k"` xn`i `l dnexzc oiwyn dzeyedid `l mipta `dc uega

xeriykn xzei jixvn oilke`a `wece `nhl xeriyk did `le lke`d lkrzp ixdy dviak

eirn jeza lkrzdl dwyn jxc oi`c ziriax icka dieb ilqt oiwyn la` lkrznc meyn

mivia ipy lr dze` cinrd dixeriyl zigpc oeik n"n hrn xzei siqedl odl did z"`e

ly dze`e rbn lr s` dviaka exfby zay ly dze` zxg` dxifbe reci xeriy `edy

dnexz zxdh lr eyrpy oileg ly iyily lke` lke`d `ler xn`c (.cl sc) oileg zhigy

exfb dnl n"n dpey`x dxifb dze`n did m` yxtl rcei ipi` dnexza lek`ln eteb lqtp

oi`y lqtp did `l dnexzay iyilya rbep did m` elit` `ld ueg z`neh meyn i`

`ed ixd ycwd zxdh lr eyrpy oileg `ipzc mzd gkenck dnexza iriax dyer iyily

m` dnexzc oiwyn dzye oi`nh oilke` lik`c oiwyn meyne dipy dxfbn z"`e iriax epi` k"` cg` leqtle mipy `nhl dnexzl d`nehk od ixd xne` wecv iaxa xfrl` iax oilegk

d`xp epi` oileg zhigya yxity qxhpewd yexit itle dxfbl dxifb exfbe zexfba eax xn`p k"` `l` rcep `l mrhd n"n `id ziyily dxfb z"`e rbna 'it` `nh 'idi eteb lqtp dnl ok

:xyid xtq oeyl k"r .dviaka elit` edfe dnexzc oiwyn izye oi`nh oilke` lik` `nlic `nrh i`n mixne` ep` ixdy qxt ivg edf oey`x lke` lke`d yxtny dti ayein epi`e
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ת"ת סעיף י"ב פרק א'( שמובן על דרך זה הוא גם כן בהנוגע ללמוד תורה לעצמו וכיון שמספר השעות 

לשינה, לא בכל אדם שוות הן, ותלוי בתכונת הגוף ובהרגל וכו'.

והשיעורים המובאים בפוסקים הם על דרך המיצוע והרוב, כי התורה על הרוב תדבר.

צריך לבחון בעצמו מספר השעות הדרושות לו לשינה, למען אשר בקומו יוכל ללמוד בהבנה 

הדרושה, ועל פי זה יקבע גם זמן השכיבה והקימה, ומובן שבכל אופן צריך להיות שמור זמן הקריאת 

שמע בבקר, ובעיקר נוגע זה בימות החמה.

בודאי מוסיף מזמן לזמן בשעות לימוד בתורה בכלל ובתורת החסידות בפרט, שהרי נצטוינו 

להעלות בקדש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מהעמוד הקודם 
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éùéìù`ad lke` dipin opirny izxz dipin opirnyc i"yx yxit .'eke ipy zngn `ad

zngn `ad iyilyc dipin opirnye le`y `a`k dil `xiaqc mei leah zngn

zi`c dipin opirny `linn e`l mixetik xqegnn iyilyl e"w silic oeik dniz 'eke ipy

leah zngn `ad lke` ol `wtp mixetik xqegnc diteb xnege lw i`dac le`y `a`k dil

dipzinl dil ied i`n` k"` iriax ciarc mei

ike mei leah zngn `ad lke`n ycewa iriaxl

etik xqegnn ith xity dil iziin `lditeb mix

mei leah zngn `ad lke`n dil iziin iedcn

opirny `l diteb mei leah zngn `ad lke`c

'it`c d`xpe mixetik xqegnc e"wn `l` dil

e"wn iyily zeyrl ith dil `gip ied ikd

ith mil`c ipy zngn `ad iyily oebk oey`x

xqegnn dil iziinc i`nn iriax carinl

(iziinl) diteb iyily iziinl jixvy mixetik

jk oiac b"r` dnexza leqtc mei leahc e"wn

iyily gk inel`l edin e"w oa e"w ied jk oiae

:ith dil sicr

àä.opikxt `le mixetik xqegnn dpizii`

dil dlf` lahc oeikc meyn 'it i"yx

k"r `d ikd 'it i`n` `prci `le d`neh `idd

oa opgei oaxk dil `xiaq iqei 'xc xninl ol zi`

`l i`c cvd dna dnexza iyily iziinc i`kf

cvd dn eze`ae dil `pn iyily ikd `niz

mixetik xqegnn iriax iqei iax iziin diteb

.xyid xtq .jixt `l ikd meyne qxg ilkne

oilke` lik`c oipnif (.ci sc) zayc w"ta wiqn

`nl` l"vf ield `"aix dywd 'eke oi`nh

'it`c dviaka diebd z` oilqet oi`nh oilke`c

dinetl icyc dnexzc oiwynl oi`nhn dviak

(:at sc oiaexir) oitzzyn cvik wxta opzde

diebd z` leqtl divg ivge rbepnd zial divg

mc` ipa jxc oi` ixen uxize mivia ipy epiidc

okl mcewe mivia ipy zlik` xg`l `l` zezyl

uexiz i"xl d`xp oi`e `id `giky `lc `zlin

`ed o`kay wcwc `l oeyla elit`y `cg df

el` xne` `ed myle diebd z` leqtl xn`

`l o`kae rbna elit` rnyn dnexza oilqet

cere ueg z`neh eh` mipt z`neh `l` exfb

e`lc dieb z`nehl gpd `tt ax xn` (:t sc) oexg` wxt `neia mixne` ep` j`id

o`kn `tt ax xn`e mda e`nhz `l aizkde ikd `tt ax xn` in aizene `ziixe`c

xac g"i zxfbn did m`e `nlra `zknq` `xwe opaxcn uxzne `ziixe`c dieb z`nehl

i`ce `l` mlerd lka mxeqi` hyt `lde `ziixe`c mdy `xnbd lra dreh did dfa ike

d`exdc dieb leqt epiidc ueg z`neh eh` mipt z`neh zxifb `cg eed zexifb ixzc d`xp

mi`nh oiwyn dzey k"g`e dnexz lk`yk df `dc oiwynl d`neh ribdl xzenc xaq

ipya `wece exfb ikdl uega 'it` yegp `l inp ikdl opiyiig `le eirn jeza dfa df oirbep

didiykle eipiy oia x`ype eirn jeza lkrzn dviak lke`d ixdy `l dviaka la` mivia

dviaka oi`nh oilke` lke` elit`y dreh mc` oi`e dviakn daxd zgti eirn ipaa

'it` dviaka od oixedh k"` xn`i `l dnexzc oiwyn dzeyedid `l mipta `dc uega

xeriykn xzei jixvn oilke`a `wece `nhl xeriyk did `le lke`d lkrzp ixdy dviak

eirn jeza lkrzdl dwyn jxc oi`c ziriax icka dieb ilqt oiwyn la` lkrznc meyn

mivia ipy lr dze` cinrd dixeriyl zigpc oeik n"n hrn xzei siqedl odl did z"`e
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אגרות קודש

]ג' כסלו, ה'תשל"ב[

שתהי'  להשתדל  אלא  בהוראה  שַימשיך  שכדאי  ועניתי  שי'  בנו  עד"ז  שאלני  הקודם  בשבוע 

בתנאים יותר קלים )פחות התאמצות וכו'(,

– ]כיון שאולי כהנ"ל ברובו – מנערווען וגרעון בבטחון עצמי –

באם ככתבו בזה – יתברר אחרת, יתייעץ עם ידידים על אתר בנוגע לשאלותיו במכ' זה[.

אזכיר עה"צ.
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' ,jiynn weqtde,'äNtúð àì àéäåokle dqep` dzid `ly xnelk §¦Ÿ¦§¨¨
`id.äøeñàz` dxq`e cg` crl dxezd o`k dpin`dy ixd £¨

.ezecr zngn dy`d
leki 'z`nhp `l' xne`d ipyd crdy dpynd oic lr `xnbd dywn

,dzey `id okle 'z`nhp' xne`d oey`xd z` yigkdlïåéëå§¥¨
ïîéäî ãçà ãò àúééøBàcîcok m` ,d`nhpy,Cãéàéöî éëéä §¦§©§¨¥¤¨§¥¨¦¨¥¦¨¥

déì Léçëî,ipyd -,eyigkdl leki ji`ìk ,àìeò øîà àäå ©§¦¥§¨¨©¨¨
ïàk éøä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷îly swezïéàå ,íéðL ¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨£¥¨§©¦§¥

ãçà ìL åéøácmiaygp eyigknd.íéðL íB÷îa,`xnbd dper §¨¨¤¤¨¦§§©¦
éðz ,àìeò øîà àlàepizpyna zepyl yi ok` -äúéä àì' ¤¨¨©¨§¦Ÿ¨§¨

,'äúBLon`p oey`xd zn`a ik ,'dzey dzid' epipyy enk `le ¨
.eyigkdl leki epi` cg` cr wx `edy ipyde ,d`nhpy mipykïëå§¥

øîà,÷çöé éaøzepyl jixvy,øîà àéiç éaøå .'äúBL äúéä àì' ¨©©¦¦§¨Ÿ¨§¨¨§©¦¦¨¨©
zx`yp `qxibd.'äúBL äúéä',`xnbd zl`eyàéL÷ àéiç éaøì ¨§¨¨§©¦¦¨©§¨

,àìeòcoeeikyixd ,d`nhpy jk lr oey`xd z` dxez dpin`dy §¨
,`xnbd dper .dzey recn ok m` ,`ler cnily itk ,mipyk `edàìŸ

ïàk ,àéL÷mdipy ecirdy xaecn ,epizpyna,úçà úáajezay ©§¨¨§©©©
ly eixac elha f`y ,ipyd mb cird ,oey`xd cirdy f`n xeaic ick
`ly ,oic ziaa miiwzdl ezecr dwitqd `l oiicr ik ,cin oey`xd
wxe ,ygkeiy ila `vie ezecr cird m` `l` cg` cr dxez dpin`d
oi` epizpyna jkitl .cg` cra eyigkdl ozip `l xak df ote`a

eli`e .mipy ly swez oey`xlïàkaygp cg` cry `ler ixaca ¨
cirdl e`a micrd ipyy xaecn ,mipyk,äæ øçà äæadxwn lr wxe ¨¤©©¤

.mipy mewna cg` ly eixac oi`y mixne` dfk
,epizpyn jyndn `iig iax lr dywn `xnbd,ïðzøîBà ãò §©¥¥

.äúBL äúéä ,'úàîèð àì' íéøîBà íéðLe ,'úàîèð'wiicl yie ¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨
,dzey dzid mipy edeyigkd m` `weec ,dfnãçå ãç àädxwna - ¨©§©

,dpyna mcewd dxwna epiidc ,eyigkd cg` wxy,äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨
,'dzey dzid' my qexbl xyt` i` gxkdae .my qexbl i`ce yi jke
,ipyd dxwna dpynd dycig dn dyw if` ,my dqxibd ef m` ik
dxwndn epcnl xak ixd ,oey`xd crd z` yigkdl mileki mipyy
ipyd dxwndy i`ce `l` .eyigkdl leki cg` elit`y oey`xd
,oey`xd dxwna 'dzey dzid `l' qexbl jixvy wiicl ick `aed

o`kn ixd .epwiicy itk,àéiç éaøc àzáeézdzid' my qxby §§¨§©¦¦¨
.'dzey

,`xnbd daiynéîòèéìå ,àéiç éaø Cì øîàCzxaeqd jzhiyl - ¨©¨©¦¦¨§¦©§¥
,epnn wiicl ick wx sqep dxwn d`iad dpyndyàôéñ àîéàdn - ¥¨¥¨

' ,dpyna iyilyd dxwnd mr dyrzãçàå ,úàîèð íéøîBà íéðL§©¦§¦¦§¥§¤¨
,'äúBL äúéä àì ,úàîèð àì øîBà,epnn wiicz ike,ãçå ãç àä ¥Ÿ¦§¥Ÿ¨§¨¨¨©§©

,äúBL äúéä.jetd weica ipyd dxwndn zwiic ixdàlài`ce ¨§¨¨¤¨
dpynd seqy `l` ,mdn wiicl ick exn`p `l el`d mixwndy
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dheq(iyiy meil)

àëäå`l mixne` mipye ,z`nhp xne` cg`' dpynd dxn`y dn - §¨¨
,'dzey dzid ,z`nhpïðé÷ñò éàîaàøwéòî äMà éàúàc ïBâk , §©¨§¦©§©£©¦¨¥¦¨¨

xg` mikled okle ,'z`nhp' dxn`e dpey`x d`ay `id dy`y -
,mipyd zecr z` milawne mileqtd ly zerc aexéaøãì döøúå§¨§¨¦§©¦

éëä äéîçðmzrc itl dingp iax ixac z` eyxti 'ixn`c `ki`'d - §¤§¨¨¦
,jkClä ,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨©¥

íéLðà éðLk ,úçà äMàa íéLð ézL eNòå ,úBòc áBø øçà©©¥§¨§¥¨¦§¦¨©©¦§¥£¨¦
,ãçà Léàaleqt cr e` dy` did oey`xd crd mbyk `wec epiidc §¦¤¨

,miypd izy ly ozecr z` milawn xg`Léàa íéLð ézL ìáà£¨§¥¨¦§¦
ãçà,zecrl xykd,éîc àbìôe àbìt ékzeiecrn zg` lk ,xnelk ¤¨¦©§¨©§¨¨¥

.zerc aex xg` mikled oi`e ,cg` cr ly `id eli`k zaygp el`
mixwnd ipyy ,`iig iax ly evexiz seba oecl day `xnbd
,`xnbd jk lr dywne ,zecr ileqta miwqer dpyna mipexg`d

ézøúåmiwqery epxn`y mixwnd izy -,él änì ,úeãò éìeñôa §©§¥¦§¥¥¨¨¦
dpynl witqn did aexd xg` mileqta mikledy xnel ick ixd

,`xnbd zvxzn .zg` `nbec `iadløúa ïðéìæà ék ,àîéúc eäî©§¥¨¦¨§¦©¨©
xg` mikledy dn -úBòéc áBøwx xn`pàøîeçìaex itl m` - ¥§§¨

,zezyl dkixv zercdàle÷ì ìáàlwdl yi zercd aex itl m` - £¨§¨
xne` cg` cre 'z`nhp' zexne` mizyyk oebk ,dzyz `ly dilrn

dfa ile` ,'z`nhp `l'ïðéìæà àìz` xi`yp `l` ,zerc aex xg` Ÿ¨§¦©
,dzyze ,`idy lk dygkd dzidy llba wtqa oiprdòîLî à÷̈©§©

ïìoicd ik ,dzey dpi`e ,zerc aex xg` dfk dxwna mb mikledy ¨
.`lewl oiae `xnegl oia xn`p

àðé÷ù éî êìò ïøãä

éòéáù ÷øô ïéøîàð åìà
.äðùîmixacì ìëa ïéøîàð elàïBLjixv oi`e ,dty lka - ¥¤¡¨¦§¨¨

,ycewd oeyla mxne`läèBñ úLøt,dheql odkd xne`y dn - ¨¨©¨
`l m` ,dy`d l` xn`e odkd dze` riayde" ,miweqta yxetnk
`l` ,ycewd oeyla aezky jxck dl xnel jixv epi`e ,"'eke aky

.zxg` dtya elit`,øNòî éecéååly gqta zeceezdl deevny ¦©£¥
`ivedl aiigy onfd f`y ,dhinyd xefgn ly ziriaye ziriax dpy
lka zeyrle rwxw ilecib ly eizexyrn lk z` ziad on xrale
''eke ziad on ycewd izxria' iecied xne` jk xg`e ,epick cg`
eaiig aezkdy mixne` oi`e ,dty lka exn`l lekie ,dxeza aezkd

.daezkd ef oeyla `weec xnel,ïBænä úkøáe ,älôúe ,òîL úiø÷§¦©§©§¦¨¦§©©¨
úeãòä úòeáLeywia exiag m` -oenn zriaza exear ciriy §©¨¥

dldy e` ,ef zecr rcei epi`y xwya raype ,oic ziaa razy
dler' oaxw aiig ,rcei epi`y xwya xtke exear ciriy eriayd

.oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'cxeieúòeáLe§©
ïBãwétäjk lr raype oenn e` oecwit zriaz lr exiagl xtky - ©¦¨

my`' oaxw aiigzn ,xwya xtke raezd eriaydy e` ,xwya
s`e .oeyl lka dxn`p dreayd m` mb ,dyxta xen`d 'zelifb
mxne`l jixv oi` ,dxeza mxeaic zeevn azkpe xcqpy mixaca©

.mda xn`pd it lr `xnbd zcnely itk ,ycewd oeyla
ïéøîàð elàå`weecìa,LãBwä ïBLmixacdn micnlp mpi`e §¥¤¡¨¦¦§©¤

`ly akrl cenil mda azkpy meyn ,oeyl lka mxne`l mincewd
,mixg` zepeyla mze` xnelíéøekéa àø÷îinx`' ly d`ixwd - ¦§¨¦¦

.`exwl jixv mixekia `iandy ''ebe ia` caeräöéìçåxcq lk - ©£¦¨
.dnai zvilg zyxta aezkd zexin`dúBìì÷e úBëøaoxn`y §¨§¨

.dxeza eehvpy enk lair xde mifixb xda l`xyie ryediúkøa¦§©
íéðäk.miitk z`iyp -ìBãb ïäk úkøáexg` mixetikd meia Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨

dxeza `xew did f`y ,miycwd ycewa miptle iptly meid zcear
.zekxa dpeny dilr jxane dceard zyxt z`Cìnä úLøôe- ¨¨©©¤¤

dxfra ur znia lr mixac xtqa `xew did jlndy ,'ldwd' zyxt
.dhinyd xg`y zekeqaäôeøò äìâò úLøôemixne`y dn - ¨¨©¤§¨£¨

g `vnpyk mipdkde mipwfdmitxery ixg` edkid in rcep `ly ll
dfd mcd z` ekty `l epici ,exn`e epre' ,aezky enk ,dlbrd z`

.''ebeíòä ìà øaãnL äòLa äîçìî çeLîeodkdy mixacd - ¨©¦§¨¨§¨¨¤§©¥¤¨¨
xn`e' aezky enk ,dnglnl miaxwd mrd l` xne` jkl gynpy
l` ,mkiaie` lr dnglnl meid miaxw mz` ,l`xyi rny ,mdil`

.''ebe mkaal jxi
.exkfpy mihxtd z` zx`ane dpynd zkled zkqnd seq cr o`kn

ãöék íéøekéa àø÷î.ycewd oeyla exne`l jixvy oipn epiidc - ¦§¨¦¦¥©
' ,mixekiad zyxta xn`pyéäìà 'ä éðôì zøîàå úéðòåïläìe ,'E §¨¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair xde mifixb xday zellwe zekxaaíéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦
'eøîàå,dey dxifb miyxec dxin`e dipr mdipya xn`py dfn ,äî §¨§©

ïläl`weec eid zellwde zekxadìaLãBwä ïBLzyxecy itk §©¨¦§©¤
,`xnbdïàk óàmixekia zyxtaìa ,.LãBwä ïBL ©¨¦§©¤

ãöék äöéìç,dpynd zx`an .ycewd oeyla zeidl dkixvy oipn - £¦¨¥©
,dvilga xn`pïläìe ,'äøîàå äúðòå'xday zellwe zekxaa §¨§¨§¨§¨§©¨

lair xde mifixb,'eøîàå íiålä eðòå' ,øîBà àeädfa micnel ¥§¨©§¦§¨§
,dey dxifbïläì äîzellwe zekxaa ,ìa,ïàk óà ,LãBwä ïBL ©§©¨¦§©¤©¨

dvilgaìa,øîBà äãeäé éaø .LãBwä ïBLz`f cenll jxev oi` ¦§©¤©¦§¨¥
aezky ,xacd cnlp dvilga xn`py envr weqtdny ,dey dxifbn

å äúðòå''äëk äøîà,rnyny ,ìa øîàzL ãòäfä ïBLoeylay - §¨§¨§¨§¨¨¨©¤Ÿ©§¨©¤
.ycewd oeyla ,xnel `id dkixv aezky dfd

úBìì÷e úBëøa,lair xde mifixb xdayãöék.xacd didïåék §¨§¨¥©¥¨
ïcøiä úà ìàøNé eøáòL,ux`l mzqipkaíéæéøb øä ìà eàáe ¤¨§¦§¨¥¤©©§¥¨¤©§¦¦

ìöàaL ,íëL ãöaL ,ïBøîBLaL ìáéò øä ìàåci lr -éðBìà §¤©¥¨¤§§¤§©§¤¤§¥¤¥¥
,äøBî,mnewin edf el` mixdy micnl ep`e" øîàpLz` dzzpe ¤¤¤¡©

,lair xd lr dllwd z`e mifxb xd lr dkxadøáòa äîä àìä£Ÿ¥¨§¥¤
'Bâå ïãøéädxen ipel` lv`,"íøáà øáòéå" ,øîBà àeä ïläìe ©©§¥§§©¨¥©©£Ÿ©§¨

øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò ,íëL íB÷î ãò õøàä¨¤©§§¤©¥¤¨¥¤¨¨
ïläìci lr `edy yxtzp ,mdxa` iabläøBî ïBìà óà ,íëL §©¨§¤©¥¤

,ïàk øeîàäci lr `ed ixdøä Làøì eìò íéèáL äML .íëL ¨¨¨§¤¦¨§¨¦¨§Ÿ©
íiåläå íéðäkäå ,ìáéò øä Làøì eìò íéèáL äMLå ,íéæéøb§¦¦§¦¨§¨¦¨§Ÿ©¥¨§©Ÿ£¦§©§¦

,òöîàa ähîì íéãîBò ïBøàäå,mixdd ipy oiaíéðäkäïéôéwî §¨¨§¦§©¨¨¤§©©Ÿ£¦©¦¦
åläå ,ïBøàä úàïàkîe ïàkî ìàøNé ìëå ,íéðäkä úà íilr ¤¨¨§©§¦¤©Ÿ£¦§¨¦§¨¥¦¨¦¨

mixdd,íéãîBò åéèôBLå åéøèBLå åéð÷æe ìàøNé ìëå" øîàpL¤¤¡©§¨¦§¨¥§¥¨§§¨§§¨§¦
eëôä ."'Bâå ïBøàì äæîe äæîz` mield,íéæéøb øä étìk íäéðt ¦¤¦¤¨¨§¨§§¥¤§©¥©§¦¦

elàå ,"äëqîe ìñt äNòé àì øLà Léàä Ceøa" ,äëøáa eçúôe¨§¦§¨¨¨¨¦£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨§¥
mifixb xdayelàålair xdayïîà ïéðBò.f`eeëôäz` mield §¥¦¨¥¨§

äNòé øLà Léàä øeøà" ,äìì÷a eçúôe ,ìáéò øä étìk íäéðt§¥¤§©¥©¥¨¨§¦§¨¨¨¨¦£¤©£¤
,ïîà ïéðBò elàå elàå ,"äëñîe ìñôx`ya mb miyer eid jke ¤¤©¥¨§¥§¥¦¨¥

,zellwde zekxadúBìì÷e úBëøa ïéøîBbL ãò.my exn`pyøçàå ©¤§¦§¨§¨§©©
íéðáàä úà eàéáä Ckieeiv z` zeyrl ick ocxid on elhpy ¨¥¦¤¨£¨¦

ixac lk z`' mipa`d lr aezkle lair xda gafn zepal ,dxezd
,'ahid x`a 'ebe dxezdeáúëå ,ãéña eäeãñå ,çaænä úà eðáe¨¤©¦§¥©§¨§¦§¨§

åéìòì íéòáLa äøBzä éøác ìk úà,ïBLdazka dty lk ¨¨¤¨¦§¥©¨§¦§¦¨
,dpeylaeíéðáàä úà eìèðå ,'áèéä øàa' øîàpLz` ewxit - ¤¤¡©©¥¥¥§¨§¤¨£¨¦

dxez dzeeivy enk ,minlye zeler ea elrd mby ixg` gafnd
mewna mniwdl ick eipa` z` egwle ,'ebe zeler eilr zilrde'

,zeyrl ryedil 'd deeivy itk ,dlil eze`a epiliyeàáe¨
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oifge` mipy` cenr al sc oey`x wxtdheq
.ïðé÷ñò éàîa àëäådzFW dzid z`nhp `l mixnF` mipWE z`nhp xnF` cg` cr ipYwC §¨¨§©©§¦¨§¨¨¥¥¤¨¥¦§¥§©¦§¦Ÿ¦§¥¨§¨¨

xg` dfaC KigxM lre ,dingp 'xM df xg` dfA oiA zg` zaA oiaE zEcr ilEqtA `pniwF`e§¦§¨¦§¥¥¥§©©©¥¨¤©©¤§§¤§¨§©¨§¨§¨¤©©

cge cgA ,`Mi` zFrC aFx xg` KNd i`n zg` zaA i`C ,opirEnW`l xTr Kixhvi` df¤¦§§¦¦¨§©§¦¨§¦§©©©©©¥©©¥¦¨§©§©

`ied dX` z`nhp xn`e `xTrn `z`C `EddC opiwqr ikdA [`N`] ,dzFW dzid iOp©¦¨§¨¨¤¨§¨¥©§¦¨§©§¨¨¥¦¨¨§¨©¦§¥¦¨©§¨

iYxY Ez` df xg` dfA 'it` KMld:Dl ilHanE ¦§¨£¦¨¤©©¤¨©§¥§©§¥¨

.'eë éëä äéîçð éaøãì döøúålirl oxn`C `dC §¨§¨¦§©¦§¤§¨¨¥§¨©£¨¨§¥

`tiq e`l 'eM cg` Wi`A miWp iYW EUre§¨§¥¨¦§¦¤¨¨¥¨

`WExiR `N` ,`Ed dingp iAxC DizNnC§¦§¥§©¦§¤§¨¤¨¥¨

:ikd Dl oiWxR Ep`C ,`Ed DizNnCàbìt ék §¦§¥§¨¨§¦¨¨¥¦©§¨
.éîc àbìôezg` zaA i`e ,cge cg iM xnFlM ©§¨¨¥§©¦©§©§¦§©©©

i`e ,`witQ` DinwF`e cg icdal ixY iwF` Ez`̈¦§¥§©£¥©§§¥©§¥¨§¦

`z`e mcw dxFY dpin`dC `Edde df xg` dfÄ¤©©¤§©§¤¡¦¨¨¨©§¨¨

mdixaC oi`e cgM Kpde mipWM Dil ded `WixA§¥¨£¨¥¦§©¦§¨©§©§¥¦§¥¤

cre z`nhp zFxnF` miYWC `kide ,FnFwnA¦§§¥¨¦§©¦§¦§¥§¥

ikC dzFW dzid z`nhp `l xnF` xWM cg ¤̀¨¨¥¥Ÿ¦§¥¨§¨¨§¦

dzFW dzid `l ipYwC oizipznE ,Edpip cge cg©§©¦§©§¦¦§¨¨¥Ÿ¨§¨¨

:lEqR ded cg `EddC oFbMúeãò éìeñôa ézøúå §§©©£¨¨§©§¥¦§¥¥
.éì änì:zFrC aFx xg` KNd 'ipzn ipznl ¨¨¦§¦§¥©§¦©¥©©¥

.àøîeçì:dYWYW.àle÷ì`NW dilrn lwdl §§¨¤¦§¤§¨§¨¥¥¨¤¨¤Ÿ

:dYWY.ïðéìæà àì,zEcr ilEqtA zFrC aFx xzA ¦§¤Ÿ©§¦¨¨©¥¦§¥¥

`l xnF` cg`e z`nhp zFxnF` miYWC `kide§¥¨¦§©¦§¦§¥§¤¨¥Ÿ

iwF` `nip EdC lM dWgkd `Mi`C oeiM z`nhp¦§¥¥¨§¦¨©§¨¨¨§¥¨¦

,dYWze `witQ` `zNn iwF`e Kpd icdal i`d©§©£¥¨©§¦¦§¨©§¥¨§¦§¤

:ol rnWn `ẅ©§©¨

àpwL éî Cìò ïøãä©§¨£¨¦¤¦¥

elà.dhFq zWxR :opiqxB .(oFWl lkA) oixn`p ¥¤¡¨¦§¨¨©§¦¨¨¨©¨

Kixv 'ixn` `le .Dl xnF` odMdX dn©¤©Ÿ¥¥¨§Ÿ©§¦¨¦

ixtqaE .aYkPW KxcM WcTd oFWlA Dxn`l§¨§¨¦§©Ÿ¤§¤¤¤¦§¨§¦§¥

oFWl lkA xiYdl `xw aizM `l i`C 'ixn ©̀§¦§¦Ÿ§¦§¨§©¦§¨¨
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:ïîB÷îa eðìå'îâøîàå" :áéúëc ?ïìðî äèBñ úLøt §¨¦§¨¨¨©¨§¨©¦§¦§¨©
ì ìëa ,"äMàì ïäkä:ïðaø eðz .øîBà àeäL ïBL ©Ÿ¥¨¦¨§¨¨¤¥¨©¨¨
ì ìëa dúBà ïéòéîLîàéä äî ìò ,úòîBL àéäL ïBL ©§¦¦¨§¨¨¤¦©©©¨¦

àéä änáe ,úàîèð äî ìò .äúBL àéä änáe ,äúBL¨©¤¦¨©¨¦§¥©¤¦
,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBL àéä äî ìò .úàîèð¦§¥©¨¦¨©¦§¥¦§¦¨
,úàîèð äî ìò .Nøç ìL äãé÷îa ,äúBL àéä änáe©¤¦¨¦§¥¨¤¤¤©¨¦§¥
ââBLa ,úàîèð àéä änáe .úeãìéå ÷BçN é÷ñò ìò©¦§¥§§©§©¤¦¦§¥§¥
àìL ?äîì Ck ìëå ,ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bà§¥¦§¤§¨§¨¨¨¨¤Ÿ
?ïìðî :øNòî éeãéå :íéøîä íéî ìò æòì àéöBäì§¦©©©©¦©¨¦¦©£¥§¨©

éäìà 'ä éðôì zøîàå" :áéúëcïî Lãwä ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦©Ÿ¤¦
éìéå ,"úéaäì ìëa ,äèBqî "äøéîà" óàeäL ïBL ©©¦§¨¥£¦¨¦¨§¨¨¤

,íiålî äøéîà óìéìå :ééaàì ãéáæ áø déì øîà .øîBà¥¨©¥©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦
ìa ïläl äîìa ïàk óà LãBwä ïBLïéðc ?LãBwä ïBL ©§©¨¦§©¤©¨¦§©¤¨¦

ïéðc ïéàå ,àúãéøb "äøéîà"î àúãéøb "äøéîà"£¦¨§¥¨¨¥£¦¨§¥¨¨§¥¨¦
éaø ,àéðz ."äøéîà"å "äéiðò"î ,àúãéøb "äøéîà"£¦¨§¥¨¨¥£¦¨©£¦¨©§¨©¦
Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà :øîBà éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨
,øNònä éecéå ïî ,Ceîð ìB÷a BçáL .íø ìB÷a Búeðâe§§¨¦§§¨¦¦©©£¥
!?íø ìB÷a Búeðâe .íéøekéa àø÷nî ,íø ìB÷a Búeðb§§¨¦¦§¨¦¦§§¨
äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîàäå§¨¨©¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨
éøáBò úà Léiáì àìL éãk ,Lçìa älôz eðwz¦§§¦¨§©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥
úàhç ïéa íB÷î áeúkä ÷ìç àì éøäL ,äøéáò£¥¨¤£¥Ÿ¨©©¨¨¥©¨
àéðúãk ,Bøòö àîéà àlà ,Búeðb àîéz àì .äìBòì§¨¨¥¨§¤¨¥¨©£¦§©§¨

éøö "àø÷é àîè àîèå"íéaøå íéaøì Bøòö òéãBäì C §¨¥¨¥¦§¨¨¦§¦©©£¨©¦§©¦
éøö ,øác Ba òøéàL éî ìkå .íéîçø åéìò íéLwáîC §©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

àôeb .íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦¨
äî éðtî :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé 'ø øîà̈©¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥¨
.äøéáò éøáBò úà Léiáì àìL ,Lçìa älôz eðwéz¦§§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
?àìå .äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä ÷ìç àì éøäL¤£¥Ÿ¨©©¨¨¥©¨§¨§Ÿ
äìBò íãå äìòîì úàhç íc ?íéîc àkéà àäå§¨¦¨¨¦©©¨§©§¨§©¨
,äá÷ð úàhç àkéàäå .òãéc àeä ïäk íúä !ähîì§©¨¨¨Ÿ¥§¨©§¨¦¨©¨§¥¨
,äNák çðéz .äéìàa àéqkéî íúä ?øëæ äìBò¨¨¨¨¨¦©§¨§©§¨¥©¦§¨
éñëéî à÷c eäéà íúä ?øîéîì àkéà éàî äøéòNó §¦¨©¦¨§¥©¨¨¦§¨¦§¦

éúééî à÷å äNák ééeúéàì déì éòaéàc ,déLôð©§¥§¦¨¥¥§¦¥¦§¨§¨©§¥
,äøéòN åàìc ébñ àìc äøæ äãBáòã úàhç .äøéòN§¦¨©¨§£¨¨¨§¨©¦§¨§¦¨

éñëéð íúä ?øîéîì àkéà éàîéëéä ék ,ìéæéðå ó ©¦¨§¥©¨¨¦§¦§¥¦¦¥¦
òîL" áéúëc ?ïìðî :òîL úiø÷ :déì øtkðc§¦©¥¥§¦©§©§¨©¦§¦§©

ì ìëa "ìàøNéúiø÷ :ïðaø eðz .òîBL äzàL ïBL ¦§¨¥§¨¨¤©¨¥©¨©¨¨§¦©
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סוטה. אלו נאמרין - פרק שביעי דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iyiy meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn

,`xnbd zvxznàeää,xg` oicl `edd weqtd z` miyxec md - ©
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iyiy meil)

,ïîB÷îa eðìå` my eniwde ,lbliba mpeln ziaa.mipa`d z §¨¦§¨
.àøîâ.oeyl lka mixn`py mixacl zeyxcd z` d`ian `xnbd

y dpyna epipyäèBñ úLøt,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`p ¨¨©¨
ïìðî,daiyne .z`f micnel okidn -,'äMàì ïäkä øîàå' ,áéúëc §¨¨¦§¦§¨©©Ÿ¥¨¦¨

dfn miyxeceì ìëa.øîBà àeäL ïBL §¨¨¤¥
d`ian ,odkd ixac z` oiadl dkixv dy`dy epcnly dn ab`

,d`ad `ziixad z` `xnbd,ïðaø eðzì ìëa dúBà ïéòéîLîïBL ¨©¨¨©§¦¦¨§¨¨
úòîBL àéäLmixacd z` ,dpian `idy dtya dheql mixiaqn - ¤¦©©

,mi`ad,úàîèp äî ìò ,äúBL àéä änáe ,äúBL àéä äî ìò©©¦¨©¤¦¨©©¦§¥
.úàîèð àéä änáe,`ziixad zyxtneäî ìòdn llba -àéä ©¨¦¦§¥©©¦

,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò ,äúBLjl mxb dn ,dl mixiaqny epiidc ¨©¦§¥¦§¦¨
`id ,zxzqpe jlra jl `piwy ,jzevixt ,jze` miwyny jkl ribdl

.dfl jze` d`iadyNøç ìL äcé÷îa ,äúBL àéä änáe- ©¨¦¨¦§¦¨¤¤¤
mixiaqn cer .qe`n ilk `edy ,qxg ly qeka dewyiy dl mixiaqn

dlúàîèp äî ìò,jk icil d`iad dn ,d`nhp ok` m`y -ìò ©©¦§¥©
úeãìéå ÷BçN é÷ñòliaya crep dfd xaqdd lke .y`x zelw - ¦§¥§§©§

ylr eribi `ly ick miyp`d mr oy`x elwi `ly xqen miypd egwi
dpha dzave' da xn`py ,d`nhpy dheqa aezkd yperl df ici

,x`al `ziixad dkiynne .'dkxi dltpeââBLa ,úàîèð àéä änáe©¤¦¦§¥§¥
ïBöøa [Bà] ñðBàa ,ãéæîa Bàmind zekldn dl mixiaqn - §¥¦§¤§¨

cifna d`nhp m` wx ,dze` ewcai md ote` dfi`ay ,mixx`nd
`ide ,dlra zny dl exn`y oebk ,zbbey dzid m` la` ,oevxae
.mind dewcai `l ,dqep` dzid m` e` ,yi` zy` dpi`y dayg

änì Ck ìëå,`id daiqd ,el` zeklda mb dl miaigxn recn - §¨¨¨¨
,íéønä íéî ìò æòì àéöBäì àlL,bbeya e` qpe`a d`nhp m`y ¤Ÿ§¦©©©©¦©¨¦

iz`nhp eli` ,dxeaq `dz `ly ,dewca `l mindy d`xze ,dewyie
.ize` miwcea mind eid `l ok mb cifna

y dpyna epipyøNòî éecéåxn`p,`xnbd zxxan ,oeyl lkaïìðî, ¦©£¥§¨¨
,zx`ane,áéúëc,zexyrn iecieaéäìà 'ä éðôì zøîàå'ézøòa E ¦§¦§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤¦©§¦

éìéå ,'úéaä ïî LãB÷ääèBqî 'äøéîà' ódey dxifb miyxec - ©¤¦©©¦§¨¥£¦¨¦¨
,'dxin`' oeyl aezk da mby dheq zyxtn 'dxin`' 'dxin`' ly
`ed mby ,dheq ly dfl xyrn iecie oic z` zeeydl `a weqtdy

xn`dl lekiì ìëa.øîBà àeäL ïBL,`xnbd zl`eydéì øîà §¨¨¤¥¨©¥
íiålî 'äøéîà' óìéìå ,éiaàì ãéáæ áøly dey dxifb cnlp ile` - ©§¦§©©¥§¥©£¦¨¦§¦¦

mda xn`py lair xde mifixb xday zellwe zekxadn 'dxin`'
,jtidl yexcpe ,'dxin`' oeylïläl äîz` xnel jixv did ,miela ©§©¨

zellwde zekxadìa,LãBwä ïBLd zyxecy itk,onwl `xnbóà ¦§©¤©
ïàkexne`l aiig didi xyrn iecieaìa.LãBwä ïBL,iia` el dpr ¨¦§©¤

àúãéøb äøéîà ïéðc,cala 'dxin`' ly oeyl -àúãéøb äøéîàî ¨¦£¦¨§¥§¨¥£¦¨§¥§¨
,cala 'dxin`' ly oeyln -zexyrn iecie oic z` miyxec jkitle

,cala 'dxin`' ly oeyl aezk mdipya ixdy ,dheqnïéðc ïéàå§¥¨¦
àúãéøb äøéîà,cala 'dxin`' ly oeyl -äøéîàå äéiðòî- £¦¨§¥§¨¥£¦¨©£¦¨

dxin`e diipr ly oeyln,,zexyrn iecie oic z` miyxec `l okle
epre' aezk day mield zyxtn ,cala 'dxin`' ly oeyl ea xn`py

.'exn`e mield
,Ceîð ìB÷a BçáL øîBà íãà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤©¥¨¨¥¦§§¨

,íø ìB÷a Búeðâeegay xn`i envr z` gaynd mc`y ie`x ,xnelk §§¨
micnl oipne .mx lewa ezepb z` xn`i ,envr dpbnyke ,jenp lewa

,z`fCeîð ìB÷a BçáLmicnel,øOònä éecéå ïî`l" ea xne`y ¦§§¨¦¦©§©¥
eze` mixne`e ,envr gay epiidc ,"izgky `le jizevnn izxar
dxin` aiigl 'diipr' oeyl aezk `l xyrn ieciea ixdy jenp lewa

.mx lewaíø ìB÷a Búeðbcnlpíéøekéa àø÷nîzipre" ea xn`py §§¨¦¦§¨¦¦
be zxn`emdia`y miceezny ,zepb epiide ,"'ebe ia` caer inx` 'e

mx lewa exne`l jixve ,lkd z` xewrl ywiae ryx did inx`d oal
,`xnbd jk lr dywn .lew znxd oeyl `edy ,'zipre' xn`py

,Búeðâeexne`l jixv m`déaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå ,íø ìB÷a §§¨§¨¨©©¦¨¨¦©¦
eðwz äî éðtî ,éçBé ïa ïBòîLd z` xnel mc` jixvyälôz ¦§¤©¦§¥©¦§§¦¨

,Lçìa,`id daiqdäøéáò éøáBò úà Léiáì àlL éãkmiceeznd §©©§¥¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨
,dxezdn cnlp xacde ,mciay zexiar lr mzlitza÷lç àì éøäL¤£¥Ÿ¦¥

äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkäz`hg zhigyl aezkd raw `l - ©¨¨¥©¨§¨
cva ,dlerd mb zhgypy okid zhgyp `id `l` ,envrl cxtp mewn
eyiiazi `le z`hg `idy mi`exd epiai `ly ick ,dxfrd ly oetv
lewa ezepb xnel mc`l oi`y ,dfn x`azp .de`iady dxiard ixaer

,mixacd z` zpwzn `xnbd jkitle ,mx,Búeðb ,àîéz àì`l oky Ÿ¥¨§
,lewa exne`l ie`xy i`gei oa oerny iax xn` df lr,àîéà àlà¤¨¥¨

,Bøòöexrv z` xnel mc`l ie`xy oeekzd i`gei oa oerny iax ©£
xne`y ,mixekia `xwnn z`f micnle ,miaxd eilr erciy ick lewa
l`xyi lr exary zexv my xikfny meyn ,lewa 'ia` caer inx`'

,mixvnae inx`d oal lv`àéðúãkxn`py dfny ,`ziixaa mb jk ¦§©§¨
' rxevna'àø÷é àîè àîèårinydl jixv rxevndy ,xnelk , §¨¥¨¥¦§¨

y ,mb micnel ,eilrn exeqie `nh `edyéøö,íéaøì Bøòö òéãBäì C ¨¦§¦©©£¨©¦
øác Ba òøéàL éî ìëå ,íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå,xrvnéøöC §©¦§©§¦¨¨©£¦§¨¦¤¥©¨¨¨¦

.íéîçø åéìò íéLwáî íéaøå ,íéaøì òéãBäì§¦©¨©¦§©¦§©§¦¨¨©£¦
ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,àôebeðwéz äî éðtî ,éçBé ïa ¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¥©¦§

÷ìç àì éøäL ,äøéáò éøáBò úà Léiáì àlL ,Lçìa älôz§¦¨§©©¤Ÿ§©¥¤§¥£¥¨¤£¥Ÿ¨¨
.äìBòì úàhç ïéa íB÷î áeúkä,`xnbd dywnàìå`l ike - ©¨¨¥©¨§¨§Ÿ

,dlerl z`hg oia welig dxez dzyràkéà àäåmdipica welig §¨¦¨
z`fd iabl,íéîcyúàhç ícozipäìòîì`xwiqd hegn ¨¦©©¨§©§¨

,gafnayäìBò íãåozipähîì,`xnbd zvxzn .`xwiqd hegn §©¨§©¨
íúäd wx ,z`hgd mc z`fdaïäk,mcd z` wxefd,òãéc àeä ¨¨Ÿ¥§¨©

`hegd oi` `linne ,z`hg `idy mirceiy mixg` oi` epnn uege
,dywne day `xnbd .yiiaznàkéàäåz`hg ef m` oniq yi ixd - §¨¦¨

ixdy ,dler e`úàhçwx d`a,äá÷ðoaxw eli`eäìBòleki ©¨§¥¨¨
wx zeidl,øëæzhgypy zexnl ,z`hg efy erci mi`exd ok m` ¨¨

,`xnbd zvxzn .dlerd mb zhgypy mewnaäéìàa àéñkéî íúä̈¨¦©§¨§©§¨
.z`hg efy xkip `l okle ,apfd ci lr dqekn dawpd ly zeawpd -

zl`ey,`xnbd,äNák çðéz`iad m` la` ,apf dl yiyäøéòN ¦©©§¨§¦¨
,apf dl oi`y z`hgl.øîéîì àkéà éàî,`xnbd dpereäéà ,íúä ©¦¨§¥©¨¨¦

éqëéî à÷cdéLôð óixd ,z`hgl dxiry `iady ,dfk dxwna - §¨¦§¦©§¥
,envr z` yiiany df `edyà÷å ,äNák ééezéàì déì éòaéàc§¦¨¥¥§©§¥©§¨§¨

äøéòN éúééî`ly dvx eli` dyak `iadl jixv didy - ©§¦§¦¨
,`xnbd zl`ey .dxiry `iad df mewnae ,yiiazdlúàhç©¨

íéáëBk úãBáòc,miakek zceara bbeya lykpy in `iany -àìc ©£©¨¦§Ÿ
äøéòN åàìc ébñxn`p ixdy ,dxiry `iadl `ly xyt` i`y - ©¦§¨§¦¨

,"dzpy za fr" da,øîéîì àkéà éàî`l dxezdy mi`ex ixd ©¦¨§¥©
,`xnbd dper .dxiard xaer z` yiial `ly db`cíúäz`hga ¨¨

,dxf dcear lréqëéðdéì øtkðc éëéä ék ,ìéæéðå ózn`a o`k - ¦§¦§¥¦¦¥¦§¦©©¥
.efk dlecb dxiarn dxtk el `dzy ick ,yiaziy aezkd eilr lihd

,dpyna epipyòîL úiø÷,`xnbd zxxan ,oeyl lka zxn`pïìðî. §¦©§©§¨¨
,zx`aneìàøNé òîL" ,áéúëcxnel ozipy ,dfn miyxece ,"ìëa ¦§¦§©¦§¨¥§¨

ì.òîBL äzàL ïBL ¨¤©¨¥©
,dfa zwelgn `xnbd d`ianòîL úiø÷ ,ïðaø eðz`xwl ozip ¨©¨¨§¦©§©

wx dze`,dáúëk,zexg` zetya `leíéîëçå .éaø éøác ¦§¨¨¦§¥©¦©£¨¦
ì ìëa ,íéøîBà.ïBL`xnbd zx`anàø÷ øîà ,éaøc àîòè éàî §¦§¨¨©©£¨§©¦¨©§¨
,'zad`e' zyxtaeéäå"'ebe dl`d mixacd"rnyn ,yeäé ïúééååäa §¨©£¨¨¨§

.zxg` dtya `le ,mdy enk zeidl mikixv rny z`ixwd ixac -
ïðaøå,miyxec,'òîL' ,àø÷ øîàrnynì ìëa.òîBL äzàL ïBL §©¨¨¨©§¨§©§¨¨¤©¨¥©

,`xnbd zl`ey,'eéäå' áéúk àä ,énð ïðaøåmicnel mpi` recne §©¨¨©¦¨§¦§¨
.ycewd oeyla dzieedk rny z`ixw `exwl ,iax ixack dfn

,`xnbd zvxznàeää,xg` oicl `edd weqtd z` miyxec md - ©
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dheq(ycewÎzay meil)

ì ìëa äøBzä ìkäøîàð ïBLz`ixw `exwl xzen `di jkitle ¨©¨§¨¨¤¤§¨
,dty lka zqpkd ziaa dxezdCzòc à÷ìñ éàclky xaeq iaxy §¦¨§¨©§¨

wx dxezdìa,äøîàð LãBwä ïBL,ok m`àðîçø áúëc 'eéäå' ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨
,dazkk ycewd oeyla wx zxn`p rny z`ixwy cnll,él änì̈¨¦

iaxy okzi ,`xnbd dgec .zxg` oeyla d`xewl oi`y i`ce ixd
z`f lkae ,ycewd oeyla wx dxn`p dxezdy xaeqéøèöéàCz` ¦§§¦

,'eide' ly dyxcd,'òîL' áéúëc íeMîdfn yexcl mewn dide ¦¦§¦§©
dxezd dazk okl ,oeyl lka rny z`ixw xnel xyt`y minkgk
rinydl jixvy 'rny'n yexcp `l` ,jk yexcp `ly cnll 'eide'

.epfe`l
,xxal `xnbd dkiynneàîéìy xn`p m`d -ìk ,ïðaø éøáñ÷ ¥¨¨¨§¥©¨¨¨

ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBLmixaeqy ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
y minkgì ìëaïBL,dxn`pàðîçø áúëc 'òîL'xyt`y cnll §¨¨§©§¨©©£¨¨

,oeyl lka rny z`ixw `exwlél änìd`xewl xyt`y i`ce ixd , ¨¨¦
oeyl lka.dxn`p dxezdy mixaeq minkgy okzi ,`xnbd dgec

z`f lkae ,oeyl lkaéøèöéàC,'rny' ly dyxcd z`íeMî ¦§§¦¦
,'eéäå' áéúëcz`ixw xnel xyt`y iaxk dfn yexcl mewn dide ¦§¦§¨

yexcp `ly cnll 'rny' dxezd dazk okl ,ycewd oeyla wx rny
.jetd xcqa rxtnl dp`xwi `ly 'eide'n yexcp `l` ,jk

y dpyna epipyälôzxewndy `xnbd dxiaqn .oeyl lka zxn`p §¦¨
zywa ,dlitzd ixdy ,dfl cenil jixv `le `xaqn `ed df oicl

àéä éîçø,okle ,élöî ,éòác éëéä ìkywal lekiy jxc lka - ©£¥¦¨¥¦§¨¥§©¥
dtya eail z` oeekl rcei m`e ,lltzi da ,dpeeka dlitza

.da lltziy ,zniieqn
,`xnbd dywn,älôúezxn`p ok` m`dì ìëaáø øîàäå ,ïBL §¦¨§¨¨§¨¨©©

ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòì ,äãeäééaø øîàc ,úénøà ïBL §¨§¨©¦§©¨¨§¨¨¦§£©¦§¨©©¦
ìa åéëøö ìàBMä ìk ,ïðçBéïé÷÷æð úøMä éëàìî ïéà ,énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨¦§£©¦¥©§£¥©¨¥¦§¨¦

Bì,eriiqlìa ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì.énøà ïBLzvxzn §¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦¦§£©¦
,`xnbd,øeaöa àä ,ãéçéa àä ,àéL÷ àìdcedi iax xn`y dn Ÿ©§¨¨§¨¦¨§¦

jixv `ed ik ,lltznd cigi iabl xn`p ,zinx`a lltzdl oi`y
lka zxn`p dlitzy epizpyn ixac eli`e ,zxyd ik`ln ederiiqiy
ik`lnn reiq mikixv mpi` mde ,xeaiv zlitz iabl exn`p ,oeyl

.zxyd
,opgei iax ixac lr `xnbd dywnïéøékî úøMä éëàìî ïéàå§¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaàéðúäå ,énøà ïBLigxt ekldyk mrty ,dfl zxzeqd `ziixa ¦§£©¦§¨©§¨
,mixetikd mei iptl mipeei mr mgldl i`penyg zia ipan dpedk

e ,xetik meia mb mzngln dkynpeìBãb ïäk ïðçBézcear cary ¨¨Ÿ¥¨
,xetik mei ly meidàeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL̈©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦¤

'àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçöð' ,øîBàegvp - ¥¨§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨
,`ziixa cer epcnl oke .`ikehp`a mglidl ekldy mixirvdáeLå§

íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ,÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤©¨¨¦
àìëéä ìò äàzééàì äàðL øîàc àzãéáò úìéèa' ,øîBà àeäL¤¥§¥©£¦§¨§¨©§¨¨§©§¨¨©¥¨¨

,lkidd lr `iadl `peyd xn`y liigd lhazd -ñbì÷ñb âøäðå§¤¡©©§©§¨
,oei jlneáúëå ,'åéúBøéæb eìèáez`f ernyy mirneyd mnvrl ¨§§¥¨§¨§

dzid dry efi` ,wicvd oernyneðåeéëå ,äòL dúBàe`x - ¨¨¨§¦§
bxdp ,liigd lhazd ok` f` weicay ,zpeekn dzid enyxy drydy

,eizexifb elhae qblwqbìáeäéä énøà ïBLlew zad,øîBàdfe ¦§£©¦¨¨¥
.zinx` oeyl mixikn mpi` zxyd ik`lny opgei iax ixac z` xzeq

,`xnbd zvxznéðàL ìB÷ úa ,àîéà úéòa éàik`lnn dpey - ¦¨¥¥¨©©¦

,oeyl miray zrcei 'lew za'd lr dpennd dcindy ,zxyd
àãéáò éòeîLàìcdieyr `ide ,mixac rinydl dciwtzy meyn - ¦§©§¥£¦¨

.zetyd lkn zg` mipiand mipey minr iyp`l minrtl glzydl
àîéà úéòa éàålew zad z` xn`y in ,el`d mixwna ,xg` uexiz §¦¨¥¥¨

j`lnd ,zinx`a,äåä ìàéøáb,zetyd lk z` rcei `edyøîàc ©§¦¥£¨§¨©
ìàéøáb àa ,øîwicvd sqei l`ì íéòáL Bãnéìå,ïBLdrxty ick ©¨©§¦¥§¦§¦§¦¨

.jlnl dpynl edelawi mixvne
dpyna epipyyïBænä úkøa`xnbd dxiaqne ,oeyl lka zxn`p ¦§©©¨

,jxal dxezd daiigy oeeik `l` ,dyxc dfl oi`yzìëàå' ,áéúëc¦§¦§¨©§¨
éäìà 'ä úà zëøáe zòáNå,'Ezniieqn oeyl aezkd raw `le §¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
jxal leki dz` okl ,da jxalì ìëa.Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥

y dpyna epipyúeãòä úòeáLdxiaqn `xnbd .oeyl lka zxn`p §©¨¥
,z`f micnel oiipn,'äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå' ,áéúëc¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨

,jkn rnyn ,'dl`a deriayde' xn`p `leì ìëaàéäL ïBL §¨¨¤¦
.úòîBL©©

y dpyna epipyïBãwtä úòeáL.oeyl lka zxn`pdxiaqn `xnbd §©©¦¨
,z`f micnel oiipnàéúàdeey dxifbaúòeáMî 'àèçz' 'àèçz' ¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©

.úeãòä̈¥
weqrl zxaere ,oeyl lka mixn`pd mixaca weqrl dniiq `xnbd

,epipy my ,dpynd ly ipyd wlgaìa ïéøîàð elàå,LãBwä ïBL §¥¤¡¨¦¦§©¤
'eë äöéìçå íéøekéa àø÷îdpynd dkiynneãòíéøekéa àø÷î ¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦

ãöék,mixekia zyxta xn`py ,ycewd oeylay oiipn -úéðòå' ¥©§¨¦
éäìà 'ä éðôì zøîàåïläìe ,'Exde mifixb xd ly zellwe zekxaa §¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤§©¨

lair,'ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íéåìä eðòå' ,øîBà àeä¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥
,'dxin`e dipr' ly dey dxifb miyxeceïläì äøeîàä äéiðò äî̈£¦¨¨£¨§©¨

dxn`p ,mield lv`ìaïàk óà ,LãBwä ïBLjixv ,mixekia `xwna ¦§©¤©¨
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אגרות קודש

]ד' כסלו, ה'תשל"ב[

מהנכון שימשיך בעבודה הק' דהדרכת הנוער במקומו עתה וה"ז בגדר דהצלת נפשות ממש. 

וק"ל.

בברכת הצלחה בכהנ"ל.
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zgNYWn `ide rinWdl diEUrW ipRn ,zFpFWl§¦§¥¤£¨§©§¦©§¦¦§©©©

:dfl minrtE dfl minrR zFpFWNd lkløîàc §¨©§§¨¦¨¤§¨¦¨¤§¨©
.øî`wxtA oOwl(:el sC):.BãnìåmiraW sqFil ©§©¨§¦§¨©§¦§§¥¦§¦

:zFpFWl.â"ä`le ,YkxaE aizkC oFfOd zMxA §¦§©©¨¦§¦¥©§¨§Ÿ

iziY `kidnC ,`xw `irA `lC ,olpn opiqxB©§¦¨§¨¨§Ÿ¨£¨§¨§¥¥¨¥¥

:Wcw oFWl opiraCì ìëa.Cøáî äéäL ïBL`l §¨¥¨§Ÿ¤§¨¨¤¨¨§¨¥Ÿ

:oFWl aEzMd Fl raw.ïìðî úeãòä úòeáLi`C ¨©©¨¨§©¨¥§¨¨§¦

`inEC opiraC xninl `Mi` `xw azM `lŸ¨©§¨¦¨§¥©§¨¥¨§¨

oFWlA `EdW lair xde miGxB xd zrEaWC¦§©©§¦¦§©¥¨¤¦§

:WcTd.äòîLå:dl`A dEriAWde aizM `lCn ©Ÿ¤§¨§¨¦§Ÿ§¦§¦§¦¨§¨¨

.ìB÷á epðòé:dpYp WcTd oFWlaE ,dxFY oYnA ©£¤§§©©¨¦§©Ÿ¤¦§¨

.ákòî äNòî àeäL øáãìdvilg oFbM ,DA §¨¨¤©£¤§©¥¨§£¦¨

,zFPWl xEq`C `aEMr rnWn dkkC ,dwiwxE§¦¨§¨¨©§©¦¨§¨§©

:aMrn dUrOdW xnFl dUril FknqE§¨§¥¨¤©¤©©£¤§©¥
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ìëoeyla dynl epzip z"n zryac `hiyt `d g"x 'it .dxn`p oeyl lka dlek dxezd

`l e` xg` oeyla dwizrdl dpzip m` epiid [oeyl lka] `kd xn`wc i`de ycew

oeyla ok enk `exwl dpzip `l xg` oeyla dwizrdl dpzip `l c"nlc rnyp eyexitne

dt lra `xew did eli`k ixar oeyl daezk `ide iqxt oeyla dze` `xew didy inc xg`

dlibnc ipy 'ta opixn`ck(.gi sc)mebxz d`xw

`we `xwn `aizkc `nili` inc ikid `vi `l

`aizkc `kixv `l `ed dt lr epiid mebxz ixw

ikid eyexitl `prci `le mebxz ixw `we mebxz

oeyl lkac iaxc `ail` xninl dizrc `wlq

dazkk y"w iax xn`c `d ok m` azkil dpzip

m` azkil dpzip oeyl lka ixdy oeyl lka epiid

`ail`c mzd `din heytz eze opax epiid ok

dil `iranw i`n eze dxn`p ycewd oeyla iaxc

dlibnc w"ta `id `zbelt `de(:g sc)oia oi` opz

oiazkp mixtqdy `l` oilitze zefefnl mixtq

`l` oiazkp opi` zefefne oilitze oeyl lka

exizd `l mixtq s` xne` b"ayx cala zixey`

iax xn`c `dn l"ie cala zipeei `l` eazkiy

`ki`c dipin wcinl `kil dazkk rny zixw

oebk icigi dazkpyk dl cgeind dazkk xninl

`de ycewd oeylac ecen r"kc oilitze zefefna

oeyl lka dxezd lk iax xaqw `nil xn`wc

zipeei `wec xn`c b"ayxc dil zile t"d dxn`p

opaxc edl zil ycewd oeyla ixn`c opaxle

yxtl jixv jk oeyl lka miazkp mixtq ixn`c

:g"x yexit itl

úëøái"yx .zraye zlk`e aizkc oefnd

'ite olpn qxb `lc `qxibd yaiy

oeyl irailc iziz `kidnc `xw ira `lc meyn

iqxbc mixtqd zqxibk xwir d`xp edine ycewd

mifixb xd zekxan dkxa slip `"cqc olpn eda

jxal ecnri dl` eda aizkc(fk mixac)oldl dn

opitli y"b i`da `dc o`k s` ycew oeyla

oiwxita(.gl sc onwl)ycewd oeylac mipdk zkxa

dkxady xg`n xnelk 'd z` zkxae aizk ikdl

oeyl lka jxal lkez dpikyd itlk gayde

gay ozzy xikn dz`y oeyla `nzqne dvxzy

`zi` inp ikde jz`pdl mly aala d"awdl

`diy ick zkxae [mzd xn`c oiwxtc] inlyexia

[oikxan cvik wxta rnyne] jxan inl rcei

(:n sc zekxa)`ly leg oeyla dxn` elit`

`ztix jxk `irx oinipac `inec `vi dpewizk

`zit i`dc dixn `pngx jixa xn` jxkc xza

dxfrac rnync 'd iptl aizk ikdlc 'd iptl mzd la` 'd z` aizk `kdc i`dl inc [`lc sili `l xyrn] iecie iab aizkc jidl` 'd iptl zxn`ene dpey`x dkxa ici `vic ax xn`e

:dxin` dxin`c dey dxifb jixhvi` ikdle dcezn didúòåáùoeyl lka rnync drnye aizk ikdl dynn lew lew slip `pin` ded `xw e`l i` yxtl d`xp .ol `pn zecrd

dheq zreayn slip daxc` ycewd oeyla eidy lair xde mifixb xd zreayc `inec `pin` ded `xw e`l i` 'itc i"yx yexitl la` dl`d zreaya driayde aizk `lcn zrney `idy

:dl` dl` e` lew lew slinl ol ded i` `prci ded `l drnye aizkc e`l i` xninl jl zi` ikdl dl`d zreaya da aizkc dheqn dl` dl` slip cere leg oeyla `idyàéúà
dlirn opitli dedc oeyl lkac ith rnyn ded `hgz `hgzc dey dxifb `la daxc` ycew oeyla irapc iziz `kidn `dc `kd dl hwp `wec e`l dey dxifb `dc d`xp .`hgz `hgz

zereaya opitlic ab` `l` dheqn dlirn(.cl sc):`kd inp dl hwp xacn aezkd oenn zriazac dey dxfb `daúéðòåslil daxc` dniz .exn`e mield epre xne` `ed oldle zxn`e

dxin`e dipr oipc xcdne mieln dxin` dxin` slipe jixt lirl `d xinb dipr dipr `kd xn`z m`e opitli dil inccn `dc xyrn iecien jidl` 'd iptl zxn`en jidl` 'd iptl zxn`e

`zcixb diprn `zcixb dipr oipc oi`e dxin`e diprn(dxin`e diprn `zcixb dxin` oipc oi`e `"p):àéúàlewe diprn lewe diprc oecwtd zreayn lew lew slip daxc` xnel oi` .lew lew

:`cixb lewn lewe dipr oipc oi`e xinbéáøåipd` ikdlc xen`d lkn zepyl oi`c `akrn d`ixw elit` dyxta xen`d lkc dkk dkn dcedi 'x yixc i` `prci `l .dkk dkn dcedi

w oeyla dxn`p dyxtc `aekir inp ycew oeyl ied `linne dkk dk`akrn `l d`ixwc ecen ediiexzc `aiwr 'xk `le xfril` iaxk `l l"q eizeaxn o`nk k"`c ok xnel dnize yce

dwiwxa `l` ibilt `le(:cw sc zenaia)akrn ycew oeyla `wecc xaq dcedi iaxc xninl jl zi` m`e 'ira yi`a dyrn `akrn `l `aiwr iaxle dyrn iedc oeik `akrn xfril` 'xlc

`pz` bilte akrn d`ixwc dil `xiaqc xninl ith `xazqne akrn leg oeyla d`xw m`e akrn epi` llk d`xw `l m`y denz `xaq `ed mb akrn epi` llk d`xw `l m` la`

dvilg zevn wxta oizipznc(:cw sc my)dlinc xfril` iax wxta oebk `nlra xn` ikde df xaca xfril` iaxe `aiwr iax ewlgp `l dcedi iax xaq `wcsc zay)
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ì ìëa äøBzä ìkCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð ïBL ¨©¨§¨¨¤¤§¨§¦¨§¨©§¨
ìa?éì änì àðîçø áúëc "eéäå" ,äøîàð LãBwä ïBL ¦§©¤¤¤§¨§¨§¨©©£¨¨¨¨¦

éøèöéàìk ïðaø éøáñ÷ àîéì ."òîL" áéúëc íeMî C ¦§§¦¦¦§¦§©¥¨¨¨§¦©¨¨¨
ìa dlek äøBzäCzòc à÷ìñ éàc ,äøîàð LãB÷ ïBL ©¨¨¦§¤¤¤§¨§¦¨§¨©§¨

ì ìëaéøèöéà ?éì änì àðîçø áúëc "òîL" ,ïBLC §¨¨§©§¨©©£¨¨¨¨¦¦§§¦
éëéä ìk ,àéä éîçø :älôz :"eéäå" áéúëc íeMî¦¦§¦§¨§¦¨©£¥¦¨¥¦

ì ìëa älôúe .élöî ,éòác:äãeäé áø øîàäå ?ïBL §¨¥§©¥§¦¨§¨¨§¨¨©©§¨
ìa åéëøö íãà ìàLé ìà íìBòìøîàã ,úénøà ïBL §¨©¦§©¨¨§¨¨§¨£©¦§¨©

ìa åéëøö ìàBMä ìk :ïðçBé 'øéëàìî ïéà énøà ïBL ¨¨¨©¥§¨¨§¨£©¦¥©§£¥
ïéøékî úøMä éëàìî ïéàL éôì ,Bì ïé÷÷æð úøMä©¨¥¦§¨¦§¦¤¥©§£¥©¨¥©¦¦

ìaïéàå .øeaöa àä ãéçéa àä ,àéL÷ àì !énøà ïBL §¨£©¦¨©§¨¨§¨¦¨§¦§¥
ìa ïéøékî úøMä éëàìîïäk ïðçBé :àéðúäå ?énøà ïBL ©§£¥©¨¥©¦¦§¨£©¦§¨©§¨¨¨Ÿ¥

:øîBà àeäL íéLãwä Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîL ìBãb̈¨©©¦¥Ÿ¤©¢¨¦¤¥
áeLå .àéëBèðàì àáø÷ àçbàì eìæàc àéìè eçvð¦§©§¨§¨§§©¨¨§¨¨§©§§¨§
Lã÷ úéaî ìB÷ úa òîML ÷écvä ïBòîLa äNòî©£¤§¦§©©¦¤¨©©¦¥Ÿ¤
äàðN øîàc àzãéáò úìéèa :øîBà àeäL íéLãwä©¢¨¦¤¥§¥©£¦§¨©¨©§¨¨
,åéúBøéæb eìèáe ñbì÷ñb âøäðå àìëéä ìò äàúééàì§©§¨¨©¥¨¨§¤¡©©§©§¨¨§§¥¨

ìae eðåeékå äòL dúBà eáúëåéà !øîBà äéä énøà ïBL §¨§¨¨¨§¦§¦§£©¦¨¨¥¦
àa ,øî øîàã ,äåä ìàéøáb :àîéà úéòa éàå .àãéáò éòeîLàìc ,éðàL ìB÷ úa :àîéà úéòä¥¥¨©¨¥¦§¦§¥£¦¨§¦¨¥¥¨©§¦¥£¨§¨©¨¨

ì íéòáL Bãnéìå ìàéøábéäìà 'ä úà zëøáe zòáNå zìëàå" áéúëc :ïBænä úkøa :ïBL"E ©§¦¥§¦§¦§¦¨¦§©©¨¦§¦§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤
ì ìëa"äìà ìB÷ äòîLå àèçú ék Lôðå" :áéúëc :úeãòä úòeáL :Cøáî äzàL ïBL §¨¨¤©¨§¨¥§©¨¥¦§¦§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨
ì ìëaelàå :úeãòä úòeáMî "àèçú" "àèçú" àéúà :ïBãwtä úòeáL :úòîBL àéäL ïBL §¨¨¤¦©©§©©¦¨¨§¨¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥§¥

ìa íéøîàðzøîàå úéðòå" ãöék íéøekéa àø÷î ãò ,'åë äöéìçå íéøekéa àø÷î :LãBwä ïBL ¤¡¨¦¦§©¤¦§¨¦¦©£¦¨©¦§¨¦¦¥©§¨¦¨§¨©§¨
éäìà 'ä éðôì"äéiðò" äî ."ìàøNé Léà ìk ìà eøîàå íiåìä eðòå" øîBà àeä ïläìe "E ¦§¥¡Ÿ¤§©¨¥§¨©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥¨£¦¨

ìa ïläì äøeîàäìa ïàk óà ,LãBwä ïBL"ìB÷" "ìB÷" àéúà ?ïìðî eäééôeb íiåìe .LãBwä ïBL ¨£¨§©¨¦§©¤©¨¦§©¤§¦¦©§§¨©¨§¨
ìa ïläl äî "ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî" :íúä áéúëe "íø ìB÷" àëä áéúk ,äLnîïBL ¦¤§¦¨¨¨§¦¨¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§©§©¨¦§

ìa ïàk óà ,LãBwä,eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "äëk" éàä ïðaøå ãöék äöéìç .LãBwä ïBL ©¤©¨¦§©¤£¦¨¥©§©¨¨©¨¨©¨§¥¥¦¨¥§
.eäì òîLî àì "äëk" "äk" ,ïðaø ."äëk" ,"äk"î ,äãeäé 'øå .ákòî äNòî àeäL øáãì§¨¨¤©£¤§©¥§§¨¦Ÿ¨¨©¨¨Ÿ¨¨Ÿ©§©§
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`oifgeקפח mipya cenr bl sc oey`x wxtdheq

.éàä äãeäé 'øå:Dil ciar i`n dxin`e dIprC deW dxfB.øîb äiðò äiðòdIprC deW dxfB §§¨©§¥¨¨¨©£¦¨©£¦¨©¨¦¥£¦¨£¦¨¨©§¥¨¨¨©£¦¨

:DlAw k"`` y"fb oC mc`d oi`e ,rnW `l lFw lFwC y"b ,FAxn cnl dIpríB÷î ìk £¦¨¨©¥©§Ÿ¨©§¥¨¨¨¨¦§¨¨¨
.äøéîàå äiðò äëk äk øîàpL:Wcw oFWl `N` Fpi` ,xEAcA iElYd xacAäk äk â"ä ¤¤¡©Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨§¨¨©¨§¦¥¤¨§Ÿ¤ŸŸ

.eëøáúoOwl opAx Dl itliC ,xnYi` miRM zE`iUp oiprl xnFlM(.gl sC)`z`e ,deW dxfbA §¨§§©§¦§©§¦©©¦¦§¨§¨§¥¨©¨¨§©¨©¦§¥¨¨¨§¨¨

dvilgC dkM b"d :aizM DtEbA xninl dcEdi 'x§¨§¥©§¨§¦¨¨©£¦¨

xnFlM ,mIeNn opiqxB `le ,mIelC dxin`e dIpr£¦¨©£¦¨¦§¦¦§Ÿ©§¦¨¦§¦¦§©

`z`e ,lFw lFwA opAx Dl itliC xn` mIel oiprl§¦§©§¦¦¨©§¨§¥¨©¨¨§§¨¨

aizkC dnain ,Dtli dIpr dIprnC xninl Edi ¦̀§¥©§¥£¦¨£¦¨¨§¨¦¨¨¦§¦

:dkM DA.ïcøiä øáòa änä àìäl`xUi EidWM ¨¨¨£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥§¤¨¦§¨¥

laire miGxB xd ipniq mdl xn`p xAcOA©¦§¨¤¡©¨¤¦¨¥©§¦¦§¥¨

Eid l`xUi ,oCxi lW ipXd xarA mdW mnFwnE§¨¤¥¨¥¤©¥¦¤©§¥¦§¨¥¨

Egwl oaE`x ipaE cb ipA aizkcM oCxId gxfnl§¦§©©©§¥§¦§¦§¥¨§¥§¥¨§

dgxfn dncw Fgxi oCxil xarn ozlgp(bi rWFdi), ©£¨¨¥¥¤§©§¥§¥¥§¨¦§¨¨§ª©

oCxId axrnA dN`d mixddW mdl xn`pe§¤¤©¨¤¤¤¨¦¨¥¤§©£©©©§¥

cvl oCxId on oNdl dAxd Kli`e [oCxId xarn]¥¥¤©©§¥¨¥¨©§¥§©¨¦©©§¥§©

:oCxIl KEnq `le axrn.LîMä àBáî Cøc éøçà ©£¨§Ÿ¨©©§¥©£¥¤¤§©¤¤
d`A WnXdW gxfn Edf WnXd `Fan EdnE©§©¤¤¤¦§¨¤©¤¤¨¨

EpivnE ,oCxi lW FgxfOn wFgx xnFlM ,mXn¦¨§©¨¦¦§¨¤©§¥¨¦

:bltn ixg` xn`PW mFwn lM dAx ziW`xaA¦§¥¦©¨¨¨¤¤¡©©£¥ª§¨

.íéiúek íäa íéáLBiL,odA oiaWFi od eiWkr ¤§¦¨¤¦¦©§¨¥§¦¨¤

zxUr dlbdWM aixgpq mdA oaiWFdW¤¦¨¨¤©§¥¦§¤¤§¨£¤¤

laAn miWp` xEX` Kln `aIe aizkC ,mihaXd©§¨¦¦§¦©¨¥¤¤©£¨¦¦¨¤

oFxnW ixrA maiWFIe 'ebe `ErnE dzEMnEa mikln) ¦¨¥©¨§©¦¥§¨¥Ÿ§§¨¦

(fioizipznA `ipzcM Edpip oFxnFW ixr Kpde ,§¨©¨¥§¦§¦§©§¨§©§¦¦

`zipzn `cg DlkC ,qxB `l `ipY :oFxnFWAW¤§§©§¨Ÿ¨©§ª¥£¨©§¦¨

:ixtqA `id.íéiúek éøôñdxFY mdl WIW ¦§¦§¥¦§¥¦¦¤¥¨¤¨

:dR lrAW dxFYA mipin`n opi`e azkAW¤¦§¨§¥¨©£¦¦©¨¤§©¤

.íëøáòamipa`d z` EniwY mFIA FA rnWnxdA §¨§§¤©§©©¨¦¤¨£¨¦§©

:lair.Cøc éøçàoFWl ixg`C ,axrOd on bltn ¥¨©£¥¤¤ª§¨¦©©£¨§©£¥§

iM oFWl ,`Ed axrn WnXd `Fan i`de ,dbltd©§¨¨§©§©¤¤©£¨§¦

WnXd `a(gk ziW`xA)zrwFW dOgW mFwn , ¨©¤¤§¥¦¨¤©¨©©

oCxIl KEnq gxfn cvl Epiide ,DzriwXn bltnª§¨¦§¦¨¨§©§§©¦§¨¨©©§¥

:cIn.àéä éeçä õøà éðòðkä õøàa,`zEgipA ¦¨§¤¤©§©£¦¤¤©¦¦¦§¦¨

mkW `dC ,iEgd ux` `N` iprpMd ux` Dpi ¥̀¨¤¤©§©£¦¤¨¤¤©¦¦§¨§¤

aizkC `id iEg(bl mW),'ebe mlW awri `aIe ¦¦¦¦§¦¨©¨Ÿ©£Ÿ¨¥§

aizkE(cl mW):ux`d `iUp iEgd xFng oA mkW §¦¨§¤¤£©¦¦§¦¨¨¤

.äáøòa áLBiä:mixd `N` Fpi`.ìbìbä ìeî ©¥¨£¨¨¥¤¨¨¦©¦§¨
`l ElNd mipniQde ,md lBlBd on miwFgx§¦¦©¦§¨¥§©¦¨¦©¨Ÿ

:Exn`p dOle Exn`p mdilrøîBà á÷òé ïa à"ø £¥¤¤¤§§¨¨¤¤§¤©£Ÿ¥
.'eë áeúkä àa àìiAxC` iOp xfrl` iAxe Ÿ¨©¨§©¦¤§¨¨©¦©§©¦

:`xwl Wxtn DizeekE ,Knq awri oa xfril ¡̀¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¨¥§¨¥¦§¨

.äðBLàøa íäì äàøäL CøãkmixvOn mz`vA §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨§¥¨¦¦§©¦

xXil eiWkr `A KM ,KxCd mzFgpl opr cEOrA§©¨¨©§¨©¤¤¨¨©§¨§©¥

eiptl iElBW itl ,KxCd mzFxFdlE mdikxC©§¥¤§¨©¤¤§¦¤¨§¨¨

mr Kli `le dWn zzinA wFqtl oprd cizrW¤¨¦¤¨¨¦§§¦©Ÿ¤§Ÿ¥¥¦

oCxId z` ExarIW xg`l mdl dxFd rWFdi§ª©¨¨¤§©©¤©©§¤©©§¥

aEXii Kxce dWEaM KxC Ekli ux`d z` WFAkl¦§¤¨¨¤¥§¤¤§¨§¤¤¦

KEnq EtiTi l`e ,daxr `idW iprpMd ux` Kxce§¤¤¤¤©§©£¦¤¦£¨¨§©©¦¨

mixd `idW iEgd ux` KxC oCxId ztUl¦§©©©§¥¤¤¤¤©¦¦¤¦¨¦

on wFgx axrn cSn DkFzl EqpMi `N` ,zFrabE§¨¤¨¦¨§§¨¦©©£¨¨¦

:EWAkie EtiTie oCxId.íéìâc éðL øçàn iAB `Up zWxtA aizkcM:milbC zFrQ.íëéðôì:mkNM iptl rnWn.íéàNBð íiåìä eéä íBé ìëaoglXde oFx`d mYxnWnE aizkcM ,zdw ipA ©©§¥§©¦§¦§§©©§¥§¨¦§¦§¦§¨¨©¨©¥©¨§¨¦¦§¥¤©§©¦§¥ª§¤§¨¨©§¦¦§¦§¥§¨§¦§¦¦§©§¨¨¨§©ª§¨

'ebe(b xAcOA):.Bçéøé úà eáaqLëe:'ebe 'd zixA oFx` z` E`U mdil` xn`Ie mipdMd l` oEp oA rWFdi `xwIe aizkcM.BîB÷îì eäeøéæçäLëeaizkC ,miWcTd iWcw zial dnlW iniA §©¦§¨§¤¦§¤§¦§¦§¦©¦§¨§ª©¦¤©Ÿ£¦©Ÿ¤£¥¤§¤£§¦§§¤¤¡¦¦§¦¥§ŸŸ§¥¨§¥©¨¨¦¦§¦

oFx`d z` mipdMd E`UIe l`xUi ipwf lM E`aIe(g ` mikln)rAwp oMWOdW ,lHp mXn dWn dUrW oMWn lW miWcTd iWcw ziA KFYn ilr iniA dlbdWMW ,FnFwnl EdExifgd Epiide , ©¨ŸŸ¦§¥¦§¨¥©¦§©Ÿ£¦¤¨¨§¨¦§©§¤¡¦¦§¤§¤¨§¨¦¥¥¦¦¥¨§¥©¨¨¦¤¦§¨¤¨¨Ÿ¤¦¨ª©¤©¦§¨¦§©

dpAW cr ceC xirl mXnE mFc` caFr zial dpW mixUr sFql ceC F`iad mXnE ,acpia` ziaA `dYWpe dliW oMWn axg ixdW rEaw mFwn Fl did `l miYWlR EdExifgdWkE ,dliWA§¦Ÿ§¤¤¡¦§¦§¦Ÿ¨¨¨¨©¤£¥¨©¦§¨¦Ÿ§¦§©¨§¥£¦¨¨¦¨¡¦¨¦§¤§¦¨¨§¥¥¡¦¨§¦¨¦©¤¨¨

xiaC l` FnFwn l` 'd zixA oFx` z` mipdMd E`iaIe aizkcM cgind FnFwn iExw `Ede zkFxRd mFwnA zvvFg oiqwxh dO`e lkidd on miptl xiaCd Fl dpaE WCwOd ziA z` dnlW§ŸŸ¤¥©¦§¨¨¨©§¦¦§¦¦©¥¨§©¨§©§¦¤¤¦§©¨¤§¨§©§ª¨§¦§¦©¨¦©Ÿ£¦¤£§¦¤§¤§¦

'ebe ziAd(mW): ©©¦§¨
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(:dlw[`nip] dyrnl d`ixw oia dkk aezkd lihdc oeik iaxl dinz d"ae y"ac `zbelt iab

i` elit` dcedi iaxc `ail` xninl ol ded daxc` dnzinl `ki` eze ediiexz eakrlc

d"xc w"ta dil opirny `dc dyrn `le `akrn d`ixwc dk `l` aizk ded `l(:h sc)

t"r` leki erwz `ly t"r` ehny `ly t"r` laei xn`c eixg`l `le eiptl yxcp `xwnc

yxtne dcedi iax ixac `id l"z egliy `ly

iptl `le eixg`l `le eiptl yxcp `xwn `nrh

mz`xwe` `wec yxcp `idc `aekir xnelk eipt

ly ezfeg` l` yi` mzaye` `le eiptly xexc

iaxe t"dc l"ie eipt iptly driwz` `le eixg`

ied `l i`c dkk dkn akrn dyrnc i`d dcedi

d`ixw` `wec dil opiyxcc `"d dk `l` aizk

inp diyxcnl `xizi dkk aizk ikdl eiptly

:eixg`ly dyrn`

ìåîd`exd mewn rnyn .lblbl jenq lblbd

xn`ck lblbd z`(:hi sc oileg)lenn

iax xn` ikdle sxerd z` d`exd len etxr

lblbd z` e`x `l `lde lblbd len xfrl`

lair xde mifixb xd `"x miiwn dn inlyexi

dfe mifixb xd df e`xwe ieyr eid ziyeyab izy

mixyre d`n dcedi iaxc dizrc lr lair xd

eff `l `"x zrc lr meid eze`a ekld lin

lk xne` l`rnyi 'xc inlyexia eze mnewnn

exn`p mipy c"i xg`l dxeza exn`py ze`ia

dizeekce ewligy mipy raye eyaiky mipy 'f

mipy c"i xg`l `l` zellwe zekxa xn`p `l

dide aizkde `pn 'x dinw `pipg 'x aizid

dl`d mipa`d z` eniwz ocxid z` mkxara

niwd mipa` l"`zellwe zekxa cin mze` e

:zexn`p mipy c"i xg`l

åäåøéæçäùëå`de dyw i`e .enewnl

minid ixaca(d a)aizk

c"kn cg` i`dc uixz oex`d z` mield e`yie

mzd aizk `dc miel mipdkd e`xwpy zenewn

aizke 'ebe cren ld` z`e oex`d z` elrie

mipdkd yexite mield mipdkd mze` elrd

e`iaie aizke eilke cren ld` mielde oex`d

aizke enewn l` 'd zixa oex` z` mipdkd

elrie aizke oex`d z` mipdkd e`yie miklna

elrie aizke 'ebe cren ld` z`e 'd oex` z`

edelhp mipdkd inp i` mielde mipdkd mze`

miell edexqne cec el dhp xy` enewnn

mipdkd edeqipkde lkidd cr e`yp mielde

xn` df lre miniiewn ze`xwnd lk ixd xiacl

:enewnl edexifgdyk iqei iax
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?déì ãéáò éàî "äøîàå äúðòå" éàä ,äãeäé 'øå§§¨©§¨§¨§¨§¨©¨¥¥
éòaéîìaã ,íiålì éøeîâàì déìóìéìå LãBwä ïBL ¦¨¥¥§©§¥©§¦¦§¦§©¤§¥©

àì "ìB÷" "ìB÷" ,øéîb "äéiðò" "äéiðò" ?äLnî "ìB÷"¦¤£¦¨£¦¨¨¥Ÿ
øîàpL íB÷î ìk :øîBà äãeäé 'ø ,éëä éîð àéðz .øéîb̈¥©§¨©¦¨¦§¨¥¨¨¤¤¡©

ì àlà Bðéà "äøéîà"å "äéiðò" ,"äëk" "äk"ïBL Ÿ¨¨£¦¨§£¦¨¥¤¨§
"äéiðò" ,äöéìçã "äëk" "eëøáú äk" "äk" ;LãBwä©¤ŸŸ§¨§¨¨§£¦¨£¦¨
eøáòL ïåék ?ãöék úBìì÷e úBëøa .íiåìã "äøéîà"å©£¦¨§§¦¦§¨§¨¥©¥¨¤¨§
øáòa änä àìä" :ïðaø eðz :'eë ïcøiä úà ìàøNé¦§¨¥¤©©§¥¨©¨¨£Ÿ¥¨§¥¤
Cøã éøçà" .äãeäé 'ø éøác Cìéàå ïcøiì øáòî "ïcøiä©©§¥¥¥¤©©§¥§¥¨¦§¥§¨©£¥¤¤
éðòðkä õøàa" ,úçøBæ änçL íB÷î "LîMä àBáî§©¤¤¨¤©¨©©§¤¤©§©£¦
íäa ïéáLBiL ,ìáéò øäå íéféøb øä elà "äáøòa áLiä©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©¥¨¤§¦¨¤
"äøî éðBìà ìöà" ,ìbìbì Ceîñ "ìbìbä ìeî" .íéiúek¦¦©¦§¨¨©¦§¨¥¤¥¥¤
íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå" øîBà àeä ïläìe .íëL§¤§©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§
ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
:éñBé 'øa øæòìà 'ø øîà ,àéðz .íëL ïàk óà ,íëL§¤©¨§¤©§¨¨©¤§¨¨§¥
ízôéiæ :íäì ézøîà .íéiúeë éøôñ ézôéiæ äæ øáãa§¨¨¤¦©§¦¦§¥¦¦¨©§¦¨¤¦©§¤
íéøîBà ízàL .íeìk íëãéa íúéìòä àìå íëúøBz©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§¤©¤§¦
.íëL äøBî éðBìàL íéãBî eðà óà ,íëL äøBî éðBìà¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¤§¤
'ø ?íezãîì äna ízà ,äåL äøæâa äeðãîì eðà̈§©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§
,ïcøiì Ceîñ "ïcøiä øáòa änä àìä" :øîà øæòìà¤§¨¨¨©£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥
íëøáòa äéäå" áéúk àìä ,Cìéàå ïcøiä øáòî éàc§¦¥¥¤©©§¥§¥¨£Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤
änçäL íB÷î "LîMä àBáî Cøc éøçà" ."ïcøiä úà¤©©§¥©£¥¤¤§©¤¤¨¤©©¨
áLiä" ?àéä éeç õøà ,"éðòðkä õøàa" ,úò÷BL©©§¤¤©§©£¦¤¤¦¦¦©¥
ìeî" ?ïéáLBé ïä úBòáâe íéøä ïéa àìäå "äáøòä£¨¨©£Ÿ¥¨¦§¨¥§¦
á÷òé ïa øæòéìà 'ø ?ìbìbä úà eàø àì àìäå "ìbìbä©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨¡¦¤¤¤©£Ÿ
,äiðMa Cøc ïäì úBàøäì àlà áeúkä àa àì :øîBà¥Ÿ¨©¨¤¨§©§¨¤¤¤©§¦¨
àìå ,eëì Cøca "Cøc" .äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãk§¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨¤¤©¤¤§§Ÿ
.úBøaãna àìå ,eëì áeMia "áLiä" .íéîøëe úBãNa§¨§¨¦©¥©¦§§Ÿ©¦§¨

.úBòáâe íéøäa àìå ,eëì äáøòa "äáøòa":ïðaø eðz ¨£¨¨¨£¨¨§§Ÿ§¨¦§¨¨©¨¨
øçà òñBð ïBøà íBé ìëa ?ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨¨¥©©©
ïBøà äpä" :øîàpL ,äléçz òñð íBiäå ,íéìâã éðL§¥§¨¦§©¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£
íBéå íBé ìëa ."íëéðôì øáò õøàä ìk ïBãà úéøaä©§¦£¨¨¨¤Ÿ¥¦§¥¤§¨§
:øîàpL ,íéðäë eäeàNð íBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð íiåì§¦¦§¦¤¨¨§©§¨Ÿ£¦¤¤¡©

ìLa :øîBà éñBé 'ø ,àéðz .'Bâå "'ä ïBøà éàNð íéðäëä éìâø úBtk çBðk äéäå"úBîB÷î äL §¨¨§©©©§¥©Ÿ£¦§¥£§©§¨¥¥¦§Ÿ¨§
.BîB÷îì eäeøéæçäLëe Bçéøé úà eáéñäLëe ïcøiä úà eøáòLk :ïBøàä úà íéðäë eàNð̈§Ÿ£¦¤¨¨§¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦§¤¤¡¦¦§
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סוטה. אלו נאמרין - פרק שביעי דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dheq(ycewÎzay meil)

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøådzpre' ly dey dxifbdn cnl `ly §©¦§¨
oeyla wx zxn`p dvilgy opaxk 'exn`e mield epre' 'dxn`e

,'dkk' zaizn z`f cnl `l` ,ycewdéàî 'äøîàå äúðòå' éàä©§¨§¨§¨§¨©
déì ãéáòzvxzn .'dxin`e dipr' ly efd dey dxifbdn cnli dn - ¨¦¥

,`xnbddéì éòaéîick dey dxifbd z` dcedi iax jixv - ¦¨¥¥
éøeîâàìdvilg zyxtn cnll -íiåììxda zellwde zekxady §©§¥¦§¦¦

lair xdae mifixbìácLãBwä ïBLopaxk xaeq `le .xn`dl miaiig §¦§©¤
dynn 'lew' 'lew' dey dxifbn df oic lirl ecnly.,`xnbd zl`ey

óìéìålew' dey dxifb dcedi iaxìB÷'äLnîcnly enk.opax e §¥©¦Ÿ¤
dcedi iax ,`xnbd zvxznøéîb àì 'ìB÷ ìB÷' ,øéîb 'äéiðò äéiðò'£¦¨£¦¨¨¦Ÿ¨¦

oc mc` oi`e ,'diipr diipr' `l` eaxn dey dxifb cenll laiw `l -
eaxn dlaw ok m` `l` dey dxifb.,dvexizl di`x `xnbd d`ian

øîàpL íB÷î ìk ,øîBà äãeäé éaø ,éëä énð àéðzdxeza ©§¨©¦¨¦©¦§¨¥¨¨¤¤¡©
zepeyl ,xeaica zeielzd zeevnaBðéà ,'äøéîàå äéiðò' 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨¥

ezaeg ici `veiàlàaìLãBwä ïBL.,ok epivn okid mihxtne'äk' ¤¨§©¤Ÿ
mipdkd ly mitk z`iyp zyxta dxeza xn`peëøáz äk',' Ÿ§¨§

cenll jixv oi`e ,ycewd oeyla `weecy 'dk' zaizn micnele
oldl opax ecnly enk 'dkxa dkxa' dey dxifbn'äëk' .xn`p ¨¨

dyxta dxezaäöéìçc.lirlcke'äøéîàå äéiðò'dxeza dxn`p ©£¦¨£¦¨©£¦¨
zellwe zekxa zyxtaíiåìc.cnl dcedi iaxy yxetn epl ixd ¦§¦¦

dxezd dazky dnn ycewd oeyla mixn`p mielc zellwe zekxay
'lew lew' dey dxfbn `le ,'dxin`e dipr'.

dpyna epipyúà ìàøNé eøáòL ïåék ,ãöék úBìì÷e úBëøa§¨§¨¥©¥¨¤¨§¦§¨¥¤
ïcøiämky cvay oexneyay lair xd l`e mifixb xd l` e`ae ©©§¥

oldle ,''ebe ocxid xara dnd `ld' xn`py ,dxen ipel` lv`ay
dn ,'dxen oel` cr mky mewn cr ux`a mxa` xarie' xne` `ed

mky o`k xen`d dxen oel` s` ,mky oldl xen`d dxen oel`.'eë
mewn ipniq mdl exn`p ,igxfnd ocxid xarn xacna l`xyi eidyk
.l`xyi ux` `edy iaxrnd ocxid xara mdy lair xde mifixb xd
zrcl miweqtd on zeyxcd zxeva xfrl` iaxe dcedi iax ewlgpe

.wiecnd mnewn z`
,ïðaø eðz`ean jxc ixg` ocxid xara dnd `ld" weqta xn`p ¨©¨¨

,"dxen ipel` lv` lblbd len daxra ayeid iprpkd ux`a ynyd
dcedi iax x`aneïcøéä øáòa änä àìä'rnyn 'ïcøiì øáòî £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¥¥¤©©§¥

Cìéàåocxid on wegx ,daxrn l`xyi ux` jeza ax wgxn -éøác , §¥¨¦§¥
.äãeäé éaø,weqtd jynd z` x`al dcedi iax jiynneCøc éøçà' ©¦§¨©£¥¤¤

LîMä àBáîn wegx rnyn 'úçøBæ änçL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©¨©©
oeyl 'ynyd `ean'e ,zgxef ynyd gxfn cvay ,ocxi ly egxfnn
weqtd jynde .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myn d`a ynydy

äáøòa áLBiä éðòðkä õøàa'y epcnln 'øäå íéæéøb øä elà §¤¤©§©£¦©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©
íäa ïéáLBiL ,ìáéòeiykríéiúekmy aixgpq mze` aiyedy , ¥¨¤§¦¨¤¦¦

mihayd zxyr z` dlbdyk.weqtd jiynn cerìbìbä ìeî'' ©¦§¨
rnynìbìbì Ceîñlblbd z` d`exd mewn ,.weqtd jyndeìöà' ¨©¦§¨¥¤

äøBî éðBìàxird `id 'íëLixdy ,dey dxifbn z`f micnele , ¥¥¤§¤
ïläìeziy`xa xtqa lirl -ãò õøàa íøáà øáòéå" øîBà àeä §©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©

ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL íB÷îxtqa §§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
xird `id ,ziy`xaíëLmewn cr' yxetna xne` weqtd ixdy , §¤

mewn eze` `edy rnyn 'dxen oel` cr mkyïàk óà ,lv`' weqta ©¨

xird `id 'dxen ipel`.íëL§¤
àéðzäæ øáãa ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,dey dxifb ici lr - ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤

,eféøôñ ézôéiæíéiúek,mitiiefn mdixtqy mdl izgked - ¦©§¦¦§¥¦¦
jke ,'d xgai xy` mewnd `ed mifixb xdy maala mikxazny

íëúøBz ízôéiæ ,íäì ézøîàíeìk íëãéa íúéìòä àìåoi`e , ¨©§¦¨¤¦©§¤©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§
mifixb xd okid mircei mz`,`l`íéøîBà ízàLlv` `edy ¤©¤§¦

äøBî éðBìà`ed,íëLeäøBî éðBìàL íéãBî eðà óà`ed,íëL ¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¥§¤
la`äåL äøæâa äeðãnì eðàe ,lirlckíezãîì äna ízàixdy , ¨¦©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§

azkay dxeza zyxetn dpi`y dey dxifba micen mkpi`.o`k cr
wegx ,l`xyi ux` jeza md lair xde mifixb xdy ,dcedi iax zrc

ocxid on daxrn.
,øîà øæòìà éaøjke ,ocxil c`n miaexw lair xde mifixb xdy ©¦¤§¨¨¨©
weqtd z` x`an'ïcøéä øáòa änä àìä'eyexit,ïcøiì Ceîñ £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥

éàceyexitCìéàå ïcøiä øáòîiax xn`y enk ,ocxid on wgxd - §¦¥¥¤©©§¥§¥¨
,dcediáéúk àlä`az ik zyxtaïcøéä úà íëøáòa äéäå" ©Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤¤©©§¥

lair xda meid mkz` devn ikp` xy` dl`d mipa`d z` eniwz",
meia ea meniwzy rnyn,ocxil jenq did lair xdy mi`ex ok m`.

df itl weqtd jynde,lair xde mifixb xdydnd `ld'Cøc éøçà©£¥¤¤
LîMä àBáîn wegx eyexit 'úò÷BL änçäL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©©¨©©

oeyl 'ynyd `ean'e ,zrwey ynyd axrn cvay ,axrndn
xe`iz o`k cr .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myl d`a ynydy
weqtd jyndy xne`e ,xfrl` iax zrcl lair xde mifixb xd mewn

jiynn weqtd ixdy ,mnewn z` x`zn epi` xakéðòðkä õøàa'' §¤¤©§©£¦
`l` ,iprpkd ux`a dpi` mkyeàéä éeç õøàoa mky" xn`pk , ¤¤¦¦¦

jiynn ixdy mnewn x`zn epi` ok mb weqtd jynde ."iegd xeng
äáøòa áLBiä',daxra mpi` mde ,xeyina - 'íéøä ïéa àìäå ©¥¨£¨¨©£Ÿ¥¨¦

ïéáLBé ïä úBòáâejiynn ixdy ,mnewn x`zn epi` jyndd oke . §¨¥§¦
eàø àì àìäå ,'ìbìbä ìeî'ìbìbä úàxfrl` iax zrc o`k cr . ©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨

seqay el`d mipniqd exn`p dnl ok m` .dcedi iax lr wlegd
df lr ,weqtdàlà áeúkä àa àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ¨©¨¤¨

äiðMa Cøc ïäì úBàøäì,ryedi mr zrk l`xyi ux`l eqpkiyk - §©§¨¤¤¤©§¦¨
,äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãkopr cenra mixvnn mz`v inia §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨

xne` df lr .opr mdiptl jli `l dyn zeniyk ik ,jxcd mzegpl
' weqtd mdlCøcy mzexedl 'ynyd `eanúBãNa àìå eëì Cøca ¤¤©¤¤§§Ÿ§¨

áLBiä' ,íéîøëey mzexedl 'äáøòa' ,úBøaãîa àìå eëì áeMia' §¨¦©¥©¦§§Ÿ§¦§¨¨£¨¨
y mzexedläáøòaxeyina -.úBòáâe íéøäa àìå eëì ¨£¨¨§§Ÿ¤¨¦§¨

íBé ìëa ,ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék ,ïðaø eðze`viy f`n ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨
did mixvnn,íéìâc éðL øçà òñBð ïBøà,xacna zyxta x`eank ¨¥©©©§¥§¨¦

,oae`x lbce dcedi lbc ixg` rqp oex`dyíBiäåz` ea exary §©
,ocxidäléçz òñðõøàä ìk ïBãà úéøaä ïBøà äpä" øîàpL , ¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£©§¦£¨¨¨¤

"íëéðôì øáBòmklek iptl rnyn ,.,welig cereíBéå íBé ìëaf`n ¥¦§¥¤§¨¨
d ,mixvnn e`viyíiåìzdw ipaíBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð- §¦¦§¦¤¨¨§©
ocxid z` exarykíéðäk eäeàNðúBtk çBðk äéäå" øîàpL , §¨Ÿ£¦¤¤¡©§¨¨§©©

.'Bâå "'ä ïBøà éàNBð íéðäkä éìâø©§¥©Ÿ£¦§¥£§
ìLa ,øîBà éñBé éaø ,àéðzïBøàä úà íéðäk eàNð úBîB÷î äL, ©§¨©¦¦¥¦§Ÿ¨§¨§Ÿ£¦¤¨£

md el`eïcøiä úà eøáòLk ,lirlckBçéøé úà eaéñäLëe ,ray §¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦
dyaekl ick minrtBîB÷îì eäeøéæçäLëe ,zial dnly inia §¤¤§¦¦§
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dheq(ycewÎzay meil)

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøådzpre' ly dey dxifbdn cnl `ly §©¦§¨
oeyla wx zxn`p dvilgy opaxk 'exn`e mield epre' 'dxn`e

,'dkk' zaizn z`f cnl `l` ,ycewdéàî 'äøîàå äúðòå' éàä©§¨§¨§¨§¨©
déì ãéáòzvxzn .'dxin`e dipr' ly efd dey dxifbdn cnli dn - ¨¦¥

,`xnbddéì éòaéîick dey dxifbd z` dcedi iax jixv - ¦¨¥¥
éøeîâàìdvilg zyxtn cnll -íiåììxda zellwde zekxady §©§¥¦§¦¦

lair xdae mifixbìácLãBwä ïBLopaxk xaeq `le .xn`dl miaiig §¦§©¤
dynn 'lew' 'lew' dey dxifbn df oic lirl ecnly.,`xnbd zl`ey

óìéìålew' dey dxifb dcedi iaxìB÷'äLnîcnly enk.opax e §¥©¦Ÿ¤
dcedi iax ,`xnbd zvxznøéîb àì 'ìB÷ ìB÷' ,øéîb 'äéiðò äéiðò'£¦¨£¦¨¨¦Ÿ¨¦

oc mc` oi`e ,'diipr diipr' `l` eaxn dey dxifb cenll laiw `l -
eaxn dlaw ok m` `l` dey dxifb.,dvexizl di`x `xnbd d`ian

øîàpL íB÷î ìk ,øîBà äãeäé éaø ,éëä énð àéðzdxeza ©§¨©¦¨¦©¦§¨¥¨¨¤¤¡©
zepeyl ,xeaica zeielzd zeevnaBðéà ,'äøéîàå äéiðò' 'äëk' 'äk'Ÿ¨¨£¦¨©£¦¨¥

ezaeg ici `veiàlàaìLãBwä ïBL.,ok epivn okid mihxtne'äk' ¤¨§©¤Ÿ
mipdkd ly mitk z`iyp zyxta dxeza xn`peëøáz äk',' Ÿ§¨§

cenll jixv oi`e ,ycewd oeyla `weecy 'dk' zaizn micnele
oldl opax ecnly enk 'dkxa dkxa' dey dxifbn'äëk' .xn`p ¨¨

dyxta dxezaäöéìçc.lirlcke'äøéîàå äéiðò'dxeza dxn`p ©£¦¨£¦¨©£¦¨
zellwe zekxa zyxtaíiåìc.cnl dcedi iaxy yxetn epl ixd ¦§¦¦

dxezd dazky dnn ycewd oeyla mixn`p mielc zellwe zekxay
'lew lew' dey dxfbn `le ,'dxin`e dipr'.

dpyna epipyúà ìàøNé eøáòL ïåék ,ãöék úBìì÷e úBëøa§¨§¨¥©¥¨¤¨§¦§¨¥¤
ïcøiämky cvay oexneyay lair xd l`e mifixb xd l` e`ae ©©§¥

oldle ,''ebe ocxid xara dnd `ld' xn`py ,dxen ipel` lv`ay
dn ,'dxen oel` cr mky mewn cr ux`a mxa` xarie' xne` `ed

mky o`k xen`d dxen oel` s` ,mky oldl xen`d dxen oel`.'eë
mewn ipniq mdl exn`p ,igxfnd ocxid xarn xacna l`xyi eidyk
.l`xyi ux` `edy iaxrnd ocxid xara mdy lair xde mifixb xd
zrcl miweqtd on zeyxcd zxeva xfrl` iaxe dcedi iax ewlgpe

.wiecnd mnewn z`
,ïðaø eðz`ean jxc ixg` ocxid xara dnd `ld" weqta xn`p ¨©¨¨

,"dxen ipel` lv` lblbd len daxra ayeid iprpkd ux`a ynyd
dcedi iax x`aneïcøéä øáòa änä àìä'rnyn 'ïcøiì øáòî £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¥¥¤©©§¥

Cìéàåocxid on wegx ,daxrn l`xyi ux` jeza ax wgxn -éøác , §¥¨¦§¥
.äãeäé éaø,weqtd jynd z` x`al dcedi iax jiynneCøc éøçà' ©¦§¨©£¥¤¤

LîMä àBáîn wegx rnyn 'úçøBæ änçL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©¨©©
oeyl 'ynyd `ean'e ,zgxef ynyd gxfn cvay ,ocxi ly egxfnn
weqtd jynde .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myn d`a ynydy

äáøòa áLBiä éðòðkä õøàa'y epcnln 'øäå íéæéøb øä elà §¤¤©§©£¦©¥¨£¨¨¥©§¦¦§©
íäa ïéáLBiL ,ìáéòeiykríéiúekmy aixgpq mze` aiyedy , ¥¨¤§¦¨¤¦¦

mihayd zxyr z` dlbdyk.weqtd jiynn cerìbìbä ìeî'' ©¦§¨
rnynìbìbì Ceîñlblbd z` d`exd mewn ,.weqtd jyndeìöà' ¨©¦§¨¥¤

äøBî éðBìàxird `id 'íëLixdy ,dey dxifbn z`f micnele , ¥¥¤§¤
ïläìeziy`xa xtqa lirl -ãò õøàa íøáà øáòéå" øîBà àeä §©¨¥©©£Ÿ©§¨¨¨¤©

ïläì øeîàä äøBî ïBìà äî ,"äøBî ïBìà ãò íëL íB÷îxtqa §§¤©¥¤¨¥¤¨¨§©¨
xird `id ,ziy`xaíëLmewn cr' yxetna xne` weqtd ixdy , §¤

mewn eze` `edy rnyn 'dxen oel` cr mkyïàk óà ,lv`' weqta ©¨

xird `id 'dxen ipel`.íëL§¤
àéðzäæ øáãa ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,dey dxifb ici lr - ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤

,eféøôñ ézôéiæíéiúek,mitiiefn mdixtqy mdl izgked - ¦©§¦¦§¥¦¦
jke ,'d xgai xy` mewnd `ed mifixb xdy maala mikxazny

íëúøBz ízôéiæ ,íäì ézøîàíeìk íëãéa íúéìòä àìåoi`e , ¨©§¦¨¤¦©§¤©§¤§Ÿ¤¡¦¤§¤§¤§
mifixb xd okid mircei mz`,`l`íéøîBà ízàLlv` `edy ¤©¤§¦

äøBî éðBìà`ed,íëLeäøBî éðBìàL íéãBî eðà óà`ed,íëL ¥¥¤§¤©¨¦¤¥¥¥§¤
la`äåL äøæâa äeðãnì eðàe ,lirlckíezãîì äna ízàixdy , ¨¦©§¨¦§¥¨¨¨©¤©¤§©§

azkay dxeza zyxetn dpi`y dey dxifba micen mkpi`.o`k cr
wegx ,l`xyi ux` jeza md lair xde mifixb xdy ,dcedi iax zrc

ocxid on daxrn.
,øîà øæòìà éaøjke ,ocxil c`n miaexw lair xde mifixb xdy ©¦¤§¨¨¨©
weqtd z` x`an'ïcøéä øáòa änä àìä'eyexit,ïcøiì Ceîñ £Ÿ¥¨§¥¤©©§¥¨©©§¥

éàceyexitCìéàå ïcøiä øáòîiax xn`y enk ,ocxid on wgxd - §¦¥¥¤©©§¥§¥¨
,dcediáéúk àlä`az ik zyxtaïcøéä úà íëøáòa äéäå" ©Ÿ§¦§¨¨§¨§§¤¤©©§¥

lair xda meid mkz` devn ikp` xy` dl`d mipa`d z` eniwz",
meia ea meniwzy rnyn,ocxil jenq did lair xdy mi`ex ok m`.

df itl weqtd jynde,lair xde mifixb xdydnd `ld'Cøc éøçà©£¥¤¤
LîMä àBáîn wegx eyexit 'úò÷BL änçäL íB÷îwegx epiidc , §©¤¤¨¤©©¨©©

oeyl 'ynyd `ean'e ,zrwey ynyd axrn cvay ,axrndn
xe`iz o`k cr .daxd wegx oeyl `ed 'ixg`'e ,myl d`a ynydy
weqtd jyndy xne`e ,xfrl` iax zrcl lair xde mifixb xd mewn

jiynn weqtd ixdy ,mnewn z` x`zn epi` xakéðòðkä õøàa'' §¤¤©§©£¦
`l` ,iprpkd ux`a dpi` mkyeàéä éeç õøàoa mky" xn`pk , ¤¤¦¦¦

jiynn ixdy mnewn x`zn epi` ok mb weqtd jynde ."iegd xeng
äáøòa áLBiä',daxra mpi` mde ,xeyina - 'íéøä ïéa àìäå ©¥¨£¨¨©£Ÿ¥¨¦

ïéáLBé ïä úBòáâejiynn ixdy ,mnewn x`zn epi` jyndd oke . §¨¥§¦
eàø àì àìäå ,'ìbìbä ìeî'ìbìbä úàxfrl` iax zrc o`k cr . ©¦§¨©£ŸŸ¨¤©¦§¨

seqay el`d mipniqd exn`p dnl ok m` .dcedi iax lr wlegd
df lr ,weqtdàlà áeúkä àa àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ¨©¨¤¨

äiðMa Cøc ïäì úBàøäì,ryedi mr zrk l`xyi ux`l eqpkiyk - §©§¨¤¤¤©§¦¨
,äðBLàøa ïäì äàøäL Cøãkopr cenra mixvnn mz`v inia §¤¤¤¤§¨¨¤¨¦¨

xne` df lr .opr mdiptl jli `l dyn zeniyk ik ,jxcd mzegpl
' weqtd mdlCøcy mzexedl 'ynyd `eanúBãNa àìå eëì Cøca ¤¤©¤¤§§Ÿ§¨

áLBiä' ,íéîøëey mzexedl 'äáøòa' ,úBøaãîa àìå eëì áeMia' §¨¦©¥©¦§§Ÿ§¦§¨¨£¨¨
y mzexedläáøòaxeyina -.úBòáâe íéøäa àìå eëì ¨£¨¨§§Ÿ¤¨¦§¨

íBé ìëa ,ïcøiä úà ìàøNé eøáò ãöék ,ïðaø eðze`viy f`n ¨©¨¨¥©¨§¦§¨¥¤©©§¥§¨
did mixvnn,íéìâc éðL øçà òñBð ïBøà,xacna zyxta x`eank ¨¥©©©§¥§¨¦

,oae`x lbce dcedi lbc ixg` rqp oex`dyíBiäåz` ea exary §©
,ocxidäléçz òñðõøàä ìk ïBãà úéøaä ïBøà äpä" øîàpL , ¨©§¦¨¤¤¡©¦¥£©§¦£¨¨¨¤

"íëéðôì øáBòmklek iptl rnyn ,.,welig cereíBéå íBé ìëaf`n ¥¦§¥¤§¨¨
d ,mixvnn e`viyíiåìzdw ipaíBiäå ,ïBøàä úà ïéàNBð- §¦¦§¦¤¨¨§©
ocxid z` exarykíéðäk eäeàNðúBtk çBðk äéäå" øîàpL , §¨Ÿ£¦¤¤¡©§¨¨§©©

.'Bâå "'ä ïBøà éàNBð íéðäkä éìâø©§¥©Ÿ£¦§¥£§
ìLa ,øîBà éñBé éaø ,àéðzïBøàä úà íéðäk eàNð úBîB÷î äL, ©§¨©¦¦¥¦§Ÿ¨§¨§Ÿ£¦¤¨£

md el`eïcøiä úà eøáòLk ,lirlckBçéøé úà eaéñäLëe ,ray §¤¨§¤©©§¥§¤¥¥¤§¦
dyaekl ick minrtBîB÷îì eäeøéæçäLëe ,zial dnly inia §¤¤§¦¦§

miycwd iycw.
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אגרות קודש

]ג' כסלו, ה'תשל"ב[

ויהא כ"ז בהצלחה בגו"ר וזכות הרבים מסייעתו וגם בעניניו הפרטים.

אזכיר עה"צ.



קצ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dheq(iying meil)

dlek,dpey oiipra zwqer.àéä äéîçð éaøå ,úeãò éìeñôa ¨¦§¥¥§©¦§¤§¨¦
,ãçà ãò äøBz äðéîàäL íB÷î ìk ,øîBà äéîçð éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¤§¨¥¨¨¤¤¡¦¨¨¥¤¨
zxez da jixv `le dxezay zeiecr lk llkn ef zecr d`vedy ixd

e da mieey mixyke mileqt jkitle ,zecrúBòc áBø øçà Clä, ©¥©©¥
zeiecrd on micr xzei da yiy zecrd z` milawn ,xnelk
xake df xg` df ecird elit`e ,mileqt md m` elit` ,zexg`d

.zxg` zecr dlawzpíéLð ézL eNòåíéLðà éðLk ,ãçà Léàa §¨§¥¨¦§¦¤¨¦§¥£¨¦
,ãçà Léàacg` cr eyigkd ,zecrl zeleqtd ,miyp m`y xnelk §¦¤¨

cr eyigkdy mixyk micr ipy enk efk zecra zepn`p od ixd ,xyk
mipexg`d mixwnd ipye .zerc aex xg` mikled dfa mby ,cg`

cr ,dy`d d`nhp m` zexzeq zeiecr yiyk ,jk miyxtzn dpyna
z` milawn ,jetd e` ,`ly mixne` mileqt miipye ,oky xne` cg`

.zercd aex mdy mipyd ixacéøîàc àkéàåixaca zxg` drc §¦¨§¨§¦
,dingp iaxàøwéòî øLk ãçà ãò àúàc àëéä ìkmewn lk - ¨¥¨§¨¨¥¤¨¨¥¥¦¨¨

dlawzpe ,d`nhpy xn`e dligza zecrl xykd cg` cr `ay
,ezecrénð íéLð äàî eléôàolek ,eyigkdl jk xg` e`eai m` , £¦¥¨¨¦©¦

ïééîc ãçà ãòkzepn`p yi xykd oey`xl ik ,zlawzn ozecr oi`e , §¥¤¨¨§¨
`l` ,mileqt ly zerc aex xg` mikled `l xake ,mixyk mipyk

.'mipy mewna ,cg` ly eixac oi`' dfa mixne`
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המשך ביאוד למס' סוטה ליום חמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

מר יעקב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאור ליום הששי, בו שואל במה שמצא נדפס בספר גנזי נסתרות חלק א' אות 

נ"ט, אשר קיימו עליהם לעשות מדי שנה בשנה וכו' ביום כ"ו תמוז, ושואל להטעם שאין חוגגים יום 

זה, ואפילו רישום יו"ט אינו ניכר.

יו"ט  בקביעות  דא  בכגון  שמצינו  הוא,  לי  שנראה  מה  אבל  זה,  על  ביאור  שמעתי  לא  והנה 

שמתברר רק לאחרי זמן אופן הקבלה והקביעות בזה, וזכר ורמז לדבר מלשון רז"ל, בענין נס חנוכה, 

לשנה אחרת קבעום )שבת כ"א:(. וכיון שקבלה האמורה היתה בשנת תקי"ט, ז.א. שעוד קודם קיום 

האמור בפעם הראשונה, היתה הסתלקות הילולא של הבעש"ט ונתפרדה החבילה, וידוע מצב הרוחות 

אז בין תלמידיו וכו', שנראה שמלכתחילה לא חלה הקבלה.

- זוהי שיטת  וכו',  ב( שם באות נ"ה, השיטה דלית אתר פנוי מני' ואפילו בדברים הנמוכים 

הרמ"ק ז"ל, ומקשה, שהרי בודאי זוהי שיטת האריז"ל ג"כ וכמבואר באגרה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ה.

הצמצום  וענין  האריז"ל,  בקבלת  כ"א  הרמ"ק,  בקבלת  אינו  הצמצום  שענין  ידוע  בזה:  י"ל 

והאמונה  היחוד  שער  )עיין  כפשוטו  הצמצום  ענין  להבין  בעיניהם  חכמים  מקצת  לשגגת  מקום  נתן 

פרק ז'( משא"כ לפי קבלת הרמ"ק שמלכתחילה אין מקום לטעות האמור, וכיון שהמכתב )דסי' נ"ה 

הנ"ל( נכתב לתרץ קושיות בפשיטות הכי גדולה, נזכרה קבלת הרמ"ק, שעפ"ז כולי עלמא מודי דאפילו 

בדברים הנמוכים לית אתר פנוי מני'.

תקותי חזקה שיש לו קביעות עתים בהרחבה בלימוד תורת החסידות ורק לפעמים רחוקות בא 

לידי קושיות וכו', וכיון שנצטוינו להעלות בקדש, בטח קביעות האמורה מוסיף עלי' מזמן לזמן, ויהי 

רצון שכפתגם רבנו הזקן יהי' זה קביעות לא רק בזמן אלא גם )והוא העיקר( קביעות בנפש.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. בטח שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן 

ולהבא.



קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.æïél÷î Lé ìáà...40àøBa åéìò íéëøánL íéðénä úLîçî éeNòä ìëàî ìëa 'â äcòñ íé÷ì ìëiL ãBò £¨¥§¦¦¤¨Ÿ§©¥§ª¨§¨©£¨¤¨¥£¥¤©¦¦¤§¨§¦¨¨¥
ïBæî àø÷ð àeäL úBðBfî éðéî41[ehãBò ïél÷î Léå43úà ïäa úôìì CøcL íéøáãa ïk-íb dîé÷ì ìëiL ¦¥§¤¦§¨¨§¥§¦¦¤¨Ÿ§©§¨©¥¦§¨¦¤¤¤§©¥¨¤¤

íéâãå øNa ïBâk útä[fhïél÷î Léå úBøôa àì ìáà íäa àöBéëå45dîé÷ì ìëé úBøôa elôàL ãBò[giÎfi. ©©§¨¨§¨¦§©¥¨¤£¨Ÿ§¥§¥§¦¦¤£¦§¥¨Ÿ§©§¨

1

2

3

dkld ixe`ia
ïåæî àø÷ð [åè לצאת פירות או מזונות כשאוכל -

צריך  ואין כזית באכילת די שלישית, סעודה ידיֿחובת
כביצה  .42לאכול

íéâãå [æè מבשאר יותר זו בסעודה דג לאכול טוב -

.44סעודות 
äîéé÷ì ìåëé [æé בדרךֿכלל נשיאינו רבותינו מנהג -
פת  לאכול שלישית 46שלא יוצאים 47בסעודה והיו ,

בטעימת  זו סעודה דבר 48ידיֿחובת .49איזה

zetqede mipeiv
לעיל40) Â"ËÒעד"ז ÁÙ˜ 'ÈÒ בברכת רצה ששכח (במי

פת  אכילת חיוב אין שאם שלישית סעודה של המזון
א"צ  ג' שסעודה אומרים יש לחזור): צריך אין זו בסעודה
לדבריהם  לחוש יש מכלֿמקום עיקר דבריהם שאין ואף פת

לבטלה. ברכה לספק לכנוס שלא
Â"Òועד"ז ¯„Ú 'ÈÒ· פת אכילת חיובי נתבארו (שם

צריך  אין שלישית שבסעודה אומרים ויש שבת): בסעודות
רצ"א. בסימן הכל ויתבאר כלל לחם

לעיל41) Á"Òראה ‚Ú¯ 'ÈÒ קידוש חובת ידי יציאת (לענין
ראוים  הם לכך מזון נקראים המינים חמשת סעודה): במקום
ופירות. משקים בשאר משא"כ סעודה שם עליהם להקרא

פת  להעדיף כתב ג, ס"ק בדה"ש צב סי' השלחן ובקצות
ועדיף  שבת, סעודת בה שמקיים סברא דיש בכסנין הבאה
בו  יוצאים שאין מזונות, מיני בורא שברכתו קדירה ממעשה
דאפי' כלל עליו לחם שם שאין לפי לכו"ע שבת סעודת ידי

יצא. לא לחם המוציא עליו בירך אם בדיעבד
דגם 42) המ"ז וכתב ד: ס"ק בדה"ש צב סי' השלחן קצות

פת  שיאכל המג"א למ"ש מיהו עיי"ש, כביצה יאכל בפירות
א"כ  ארעי, אכילת הוי דכביצה מטעם מכביצה יותר
הרבה  פירות אוכל אם דאפילו בכזית סגי פירות כשאוכל
יותר, או כזית לי ומה רל"ב כבסי' ארעי אכילת הוי סו"ס

תפלה  מהל' בפ"ו הכס"מ שע"פ בבדה"ש שהביא ומה
הוי  מכביצה ויותר טעימה, הוי מכביצה פחות שפירות
ולא  בשוע"ר, זה חילוק מצאנו לא – קבע או עראי אכילת
קודם  הרבה פירות לאכול שאפשר שכתב ס"ד רפו בסי'

האכ  הגביל ולא כביצה.התפילה עד ילה
להלן.43) הובא ס"ג, תמד בסי' עד"ז
סידור.44)

בפע"ח  קבלה פי על מבואר ג' בסעודה הדגים אכילת טעם
כה  אות פי"ז הכולל ובשער כט. ס"ק בכה"ח והובא
והשבת  חתן נקרא שהקב"ה משה): ומטה (מאבודרהם
שבת) ליל (בתפילת ותקנו כלה) בואי (כמ"ש כלה נקראת
ישמח  להכלה. החתן שנותן הקידושין ע"ש קדשת אתה
ע"ש  מוסף וכלה. חתן שמחת ע"ש שחרית) (בתפלת משה
שמקריבין  ע"ש או כתובתה להכלה החתן שמוסיף התוספות
ע"ש  מנחה) (בתפלת אחד אתה מצוה. סעודת כעין קרבנות
בסדור  וכן אדמו"ר כתב הטעם מזה שג"כ ונראה היחוד...

ע"ד  שהוא שלישית בסעודה דגים לאכול וטוב האריז"ל
אהע"ז  בשו"ע הובא שנ"ד סימן הגדול ברוקח שכתוב
לאכול  נוהגין היחוד שלאחר שבסעודה ס"ג סימן באה"ט
סעודות  שבכל מפני סעודות מבשאר יותר ומ"ש דגים.

דגים. לאכול צריך השבת
להלן.45) הובא ס"ד, תמד בסי' עד"ז
שאין 46) מקילין יש שלישית שבסעודה - בזה הביאור

משום  הוא: – הסעודות) בב' (משא"כ פת לאכול צריך
"שג' מזה נלמד בשבת סעודות שלש אכילת חיוב דהרי
אכלוהו  שנאמר: בשבת, המן אכילת גבי נאמר היום פעמים
וב"היום" וגו'". תמצאוהו לא היום לה', היום שבת כי היום,
לא  "היום נאמר: שלישית, סעודה כנגד שהוא השלישי
מקילין" ה"יש סמכו וע"ז שלילה. של באופן – (תמצאוהו)"
תמצאוהו" "לא בדוגמת שלישית, בסעודה פת לאכול שא"צ

(לחם). המן על דקאי
המלך  שלחן בס' (הובא 84 עמ' חכ"א שיחות לקוטי (ע"פ
הוא  וכן בֿג, שנז, צ"צ בפס"ד גם הובא זה ביאור רא), ע'
סי' חט"ז אליעזר ציץ בשו"ת נוספים ומקורות ס"ה, בלבוש

יג).
פי  על בזה הפנימית ההסברה הובאה שם ובלקוטיֿשיחות
משום  פת אוכל שאינו שמי א, סעיף על כדלעיל חסידות,

כהידור. אלא כקולא לו נחשב אינו זה טעם
(47˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ ˙ÏÈÎ‡· ˙Â‚‰‰:כללית הערה :

ברוב  שלישית', סעודה אכל 'לא להלן שנזכר במקומות
קהילות, בהרבה כנהוג 'שולחן' ערך שלא הכוונה הפעמים
ופעמים  סעודהֿשלישית, ידיֿחובת לצאת משהו טעם אבל
תורה. בדברי ידיֿחובתו יצא אלא כלל אכל שלא שהכוונה
סי' על להלן דרעוין רעוא בשעת דא"ח חזרת מנהג (ראה
סי' המג"א שהביא סמ"ב תרב סי' אפרים מטה וראה רצב,
במנהג  ע"א צה דף אמור הזוה"ק שהביא ב ס"ק תמד
 ֿ ידי מרכבה) מעשה (קורא תורה בדברי לצאת הרשב"י
זה  על וכתב בשבת, שחל פסח בערב שלישית סעודה חובת
רמז, דרך לומר ונוכל מצוה): נר פרק פסחים (מסכת בשל"ה
בלימוד  לומר, רצוני תרגימא, במיני זו סעודה שישלים
ב, נב (שבת כו' דרבא אליבא אביי תרגמא – מלשון תורה,
יום. של מעניינים וסודותיה תורה דברי לתרגם שהוא ועוד),
האלקים  את "ויחזו הפסוק על יא) כד, (שמות ובאורֿהחיים
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zetqede mipeiv
מחזה  ע"י כי לומר נתכוין כי אמרו רז"ל וישתו": ויאכלו
ושבע  אכל כאיש והשובע הבריאות והרגישו נהנו שד-י

עכ"ל).
˜"Î ,ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ,Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰

˜„ˆŒÁÓˆ‰ ¯"ÂÓ„‡ ֿ הצמח בבית אכלו האם אחד: שאל :
אכלו, שלא אדמו"ר, כ"ק זה על והשיב סעודות? שלש צדק
הזקן  אדמו"ר בבית וגם האמצעי אדמו"ר בבית גם וכן
הב' בפעם מפטרבורג ביאתו לאחר תקס"ב שנת לאחר
בשלח  התורה (אור לא" "היום בו נזכר אשר הדרוש שנאמר
מאז  תרלא), ע' ואילך, תרכ ס"ע ואילך, תרג עמוד סוף
דרוש  ולאחר אכלו, לזה וקודם סעודות, השלש ענין הפסיקו

הזהר. דביאורי הדרושים נאמרו זה ובמקום הפסיקו זה
הערה  86 ע' חכ"א ובלקו"ש ,30 ע' תרפ"ט השיחות (ספר
להיות  הדא"ח התחיל מפטרבורג ביאתו שלאחר מבואר 21
שאז  – (26 ע' שלום תורת (סה"ש דוקא הפנימיות מצד
ענין  שהרגשת בפנימיות, לא" ד"היום הענין אמירת פעלה

בהעדרה). ועונג בהאכילה צער שתפעול באופן תהי' זה
˘"¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰ של (חתנו רייך שילם ר' :

שהוא  אחת פעם סיפר הצ"צ) אדמו"ר של בנו הרב"ש
שלש  לעת נ"ע מהר"ש אדמו"ר לחדר שהכניסו ראה בעצמו
המהדרים  שגם מזונות (מין בלאזין" "הייזען סעודות
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק והשיב ידים), נטילת בלי אותו אוכלים
השיחות  (ספר ראיתי? לא ואני ראיתם אתם תימה: בלשון

.(30 ע' תרפ"ט
שהכניסו  הדבר נכון אכל, אם לדעת אפשר שאי הוא, הענין
לא  אופן בכל אבל מוהר"ש, לאדמו"ר וכן הנ"ל המינים
שם: ועוד ,217 ע' תרצ"ז השיחות (ספר ממש. סעודה אכל
נהג  שהצמחֿצדק כך על מהר"ש אדמו"ר לכ"ק סיפרו
עינים  אשר ישנם הגיב: והוא שזיפים, עם מזונות לאכול
יודעים  אינם אבל ויראו, עינים אשר וישנם יראו, ולא להם

רואים!). הם מה
·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î,מזונות מקדש, בשבתֿקודש: :

וכנראה, הסעודה. אוכל ואח"כ מנחה, ומתפלל לומד אח"כ
סעודה  אוכל היה לא כי סעודות, ג' להשלים כדי זה שהיה
כך  ג'... סעודה להשלים זה היה לא פירות אכל אם וגם ג',

הקיץ. בשבתות גם דרובא, רובא היה
איזה  היתה הסעודה, קודם מנחה התפלל לא לפעמים, ואם,
שמעתי  אחרת בפעם השיחה: מניח (הוספת בדבר סיבה
איזה  וענה ג'. לסעודה מהם איזה אדנ"ע את ששאל ממו"ח,
,245 בעמ' ועד"ז 220 עמוד תרצ"א השיחות (ספר שתרצה)
כ"ק  של הסדר היה שכן הוסיף 29 ע' תש"ב השיחות ובס'
השקיעה, לפני ושממש החורף בשבתות מוהרש"ב אדמו"ר
:217 ע' תרצ"ז השיחות ובספר שבת, לסעודת ידיו נטל
אדמו"ר  (כ"ק אאמו"ר אצל הסדר היה כיצד לברר קשה
בכלל  לא, או אכל האם שלישית, סעודה לגבי מוהרש"ב)
לו  היה שתמיד אדמו"ר כ"ק כו'...וסיים החורף בשבתות
הסעודה  בזמן אשר אאמו"ר של הסדר על הבנה קושי בזה
מקדש  הי' הרי כי סעודה, אוכל הי' מנחה אחר שלישית
וסיים: מנחה). לפני לקדש מאוד מקפיד (והיה המנחה לפני

מזה). ללמוד ואין פרטי, סדר זה היה אולי
ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰ לסעודה פת אכל לא :

שלישית.

האם  לפועל אחד: שאל :(217 (ע' תרצ"ז השיחות ובספר
להיות  צריכה לא והשיב: שלישית? סעודה לאכול כולם על
בביאור  (והמשיך שאוכלים? איכפת ומה התנגדות, לכך

מתאוה). אוכלים ולא שטועמים שבת בסעודות שהעיקר
¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰(או) מזונות אז לטעום נוהג היה רבינו :

מפי  60 עמ' קודש שבת ומנהגי הליכות (לקט פירות
משב"ק).

ÌÈ„ÈÒÁ‰ È˜Ê ˙‚‰‰ לאכול נוהג היה מוהרי"נ הדוד :
מליאדי  מוהר"ז אכל. לא המוהרי"ל סעודות. בשלש סעודה
אצלו  היה בפולין בהיותו לידע: קשה מאוורוטש זקינו אכל.
אכל  ואם מהשולחן, טעם לא אבל שלחן', 'עריכת של סדר
.(217 ע' תרצ"ז השיחות (ספר לידע קשה עצמו לבין בינו
כך  על ואמר שלישית. סעודה אוכל היה מפאריטש הלל ר'

בליו  אדמו"ר: שנלקחו כ"ק מנהגים כמה ישנם באוויטש
השיחות  ובספר קלט, ע' ח"ב במסיבו (המלך פולין ממנהגי
סעודות? שלש אכל הלל ר' הרי אחד שאל :30 ע' תרפ"ט
כי  שונים. דברים שני הם וחסידים רבי אדמו"ר: כ"ק ואמר
איך  חסיד אבל הענין, שהוא כמו להתנהג צריך הרבי
על  ויעבוד שיתעלה העיקר בסדר, זה הענין אצלו שיתגלגל

עצמו...).
כ"ק  נין שניאורסאהן שניאור ברוך (מהרב הרב"ש רשימות
דברתי  הנ"ל, וירא בש"ק קנח: עמ' הצמחֿצדק) אדמו"ר
סעודות, שלוש מענין שליט"א מוהרש"ב) (אדמו"ר כ"ק עם
טעם  מאיזה השלישית, סעודה אוכל אני השבתות בכל שלא
[וענה  חסידות, בחזרת יוצא שאני לו ואמרתי לו. שאמרתי

מידי. לא ותו תורה. אמירת עלֿידי שתצא לי]:
לוי  ר' הגה"ח שלישית בסעודה נהג כיצד לשאלה במענה
כ"ק  השיב רב!? שהיה אדמו"ר כ"ק של אביו ז"ל יצחק
ח"ב  במסיבו (המלך פירות לאכול נוהג היה הוא אדמו"ר:

קלו). ע'
סעודה  כלל לאכול שלא שהידרו החסידים מזקני היו
שוללים  ואין תורה, בדברי חובתם ידי יצאו אלא שלישית,
משהו  לטעום הייתה נשיאינו מרבותינו ההוראה אבל זאת,

כג). אות ה'תשל"ט אחש"פ (שיחת
(ד"ה 48) ממאמריו באחד כותב מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק

א'קכז  ס"ע ח"ב תער"ב בהמשך ועד"ז תרמ"ח, ישמע מהרה
דסעודה  הא פת,שלישית ואילך): שא"צ היינו גו', לא היום

מאוכלי  חלקי יהא יוסי וא"ר דבר, איזה לטעום צריך אבל
רשימת  .34 ע' המנהגים ס' א, אדר כב (היוםֿיום סעודות ג'

שכז). עמ' היומן
שאמנם  הענינים פנימיות עלֿפי מבאר 87 ע' שם ובלקו"ש
עולם  עם קשור שלישית סעודה שזמן משום פת אוכלים לא
יהיו  בו הבא בעולם ומאידך ושתיה, אכילה בו שאין הבא
נרמז  זה ופרט הגשמי, הגוף מעלת ותתגלה בגופים נשמות
אריכות  שם עיין שלישית. בסעודה דבר איזה בטעימת

בזה. הביאור
מזונות 49) אכילת על אפילו מקפידים היו שלא משמע

שבת  סעודות כל ידיֿחובת בהם שיוצאים לומר מקום שיש
חכ"א  (לקו"ש קפח סי' לשוע"ר מהרי"ל בהגהת (כמבואר
כזית  מהפירות לאכול יש האם לעיל וראה .(14 הערה 85 ע'

כביצה. או
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1

2

3

dkld ixe`ia
והולכים  תורתם לומדים אליהם, המקושרים החסידים

שלישית  בסעודה פת אוכלים אינם גם - .50בדרכיהם
äîéé÷ì ìåëé [çé סעודה ידיֿחובת יוצאים אין -

יין  בשתיית .51שלישית

zetqede mipeiv
(50;212 ע' חכ"ט בלקוטיֿשיחות שנתבאר מה עלֿדרך

אדמו"ר  כ"ק שדיבר דאחרי – בסוכה שינה בענין (218
הרי  דבינה, המקיפים מצד בסודה שינה בענין האמצעי
הולכים  או המקיפים את המרגישים אלו של השינה

בגדר – האמצעי אדמו"ר של והמצטער ˆÚ¯באורחותיו ,
¯ÂËÙ.(20 הערה שם (לקוטיֿשיחות הסוכה מן
לצאת 51) שלמקילים והוסיף בדבר, נסתפק לדוד בתהלה

חובה  ידי לצאת שיקילו הדין הוא בפירות, חובה ידי
ברכה  חיוב כדי מספיק אם הסתפק בזה (וגם יין בשתיית
י"ח  לצאת הוזכר לא בשוע"ר אך סעודה), כדי או אחרונה

סעודה). במקום קידוש לענין שהוזכר אף (על יין בשתיית
המינים, משבעת פירות להעדיף שכתבו שיש להעיר יש  עוד
על  להעדיפם שאין וודאי זאת, הביא לא בשוע"ר אמנם
שלא  אף הפת ללפת הסעודה בתוך תמיד הבאים ודגים בשר
בדה"ש  צב סי' השלחן קצות (ראה בברכתם שבת מזכירים

ד). ס"ק
הובא 52) עיקר') דבריהם ('שאין סט"ו קפח בסי' עד"ז

לעיל.
לצער.53) ולא ניתנו לעונג שבת שסעודות א סעיף כדלעיל

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

ÁÎ שדרכן במקומות בשמן וסכין מכה גלדי מעבירין
לא  אבל שכ"ז בסי' כמ"ש לרפואה שלא אף לסוך
שכ"ו  בסי' שנתבאר מטעם ואסור שנימוח מפני בחלב יסוך
ממנה  צער לו ואין נתרפאה שכבר דהיינו מכה בגמר ואפילו

בעלמא. לתענוג ולסוכה גלדיה להעביר מותר

ולא  מכה גבי על יחד מעורבים וחמין שמן נותנין אין אבל
אבל  לרפואה שמתכוין שניכר מפני עליה ליתנו מוך  גבי על

בש  על שמתכוין נותנן מוכח אינו שאז למכה חוץ רו
עליה  לתת מותר אבל למכה ויורדים שותתים והם לרפואה
מותר  וכן לרפואה שלא לסוך שדרכן במקומות לבדו שמן
(מותר  וכן שבת מערב הוחמו אם לבדן חמין עליה לתת
חמין  לא (אבל עליה ליתנו מוך גבי על לבדו) שמן ליתן
לכך) מיוחד ש"א) סי' (עיין המוך אין (אם לבדן אפילו
יסחוט  שמא גוזרים אין בשמן אבל יסחוט שמא גזרה משום

ש"כ): בסי' כמ"ש

ËÎ יבשים בגדים וחתיכות ספוג המכה גבי על ליתן מותר
שלא  כדי אלא לרפואה שאינן מפני חדשים הם אם
שהן  ישנים בגדים חתיכות לא אבל המכה את בגדיו יסרטו
המכה  על מעולם היו כשלא אמורים דברים במה מרפאות
שהן  אע"פ מרפאות אינן שוב המכה על כבר היו אם אבל

בשבת: מכה גבי על ליתנו ומותר ישנות

Ï כמשמרה אלא שאינו בשבת המכה גבי על עלה נותנין
שהן  עלין כל הדין והוא לרפואה שהם גפנים מעלי חוץ
מעליה  והסירם יום מבעוד עליה נתנם ואם מרפאין

כל  אסרו שלא מפני להחזירה מותר במזיד אפילו משחשכה
בשבת  כשמתחילה אלא סמנים שחיקת גזרת משום רפואה
בשבת. לו ומחזירה יום מבעוד לו עשאה כשכבר לא אבל

עודה  אפילו במזיד המכה גבי מעל שהסירה רטייה אבל
שבה  הגומות ויחליק ימרח שמא גזרה להחזירה אסור בידו
הוחלקה  אם אבל שי"ד בסי' כמ"ש ממחק משום ויתחייב
ומותר  בזה גזרו לא משחשכה מאליה המכה גבי מעל
במה  כהוחלקה דינה לגמרי ממנו נפלה אם ואפילו להחזירה
גבי  על נפלה אם אבל כלי גבי על כשנפלה אמורים דברים
בשבת  בתחלה כמניחה זה הרי להחזירה בא אם קרקע

סמנים. שחיקת גזרת ומשום ימרח שמא גזרה ואסור

יש  אם בתחלה אפילו המכה על להניחה מותר נכרי וע"י
לומר  אסור אבל למעלה כמ"ש חולי ומקצת צער ממנה לו
מלאכה  הוא הרטיה שמירוח בשבת הרטייה לעשות לנכרי
כן  אם אלא התירוהו ולא גמור שבות הוא נכרי וע"י גמורה

למעלה. כמ"ש אבר סכנת שיש או גופו כל חלה

עליה  ומחזירה המכה פי ומקנח רטייה קצת אדם מגלה
עליה  ומחזירה המכה פי ומקנח השני קצתה ומגלה וחוזר
אבל  להחזירה מותר אחת בבת כולה מסירה שאינו שכיון

ממרח: שהוא מפני הרטייה את יקנח לא

‡Ï בשבת בתחלה רטייה עליה ליתן מותר שנתרפאה מכה
ואין  בגדיו יסרטוה שלא כמשמרה אלא שאינו מפני
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נתרפאה לחוש  שכבר שכיון סמנים ישחוק או ימרח שמא
סמנים: ושחיקת מירוח לידי שיבא כך כל עליה בהול אינו

·Ï בשביל פה לה לעשות כדי אם בשבת מורסא המפיס
מכה  משום חייב זה הרי לרפואה האויר בה שיכנס
לשום  פתח המתקן וכל פתח לה מתקן שהוא מפני בפטיש
בפטיש  מכה תולדת שהוא כלי תיקון משום חייב תלוש דבר
לכן  מכה תיקון לי ומה כלי תיקון לי ומה שי"[ד] בסי' כמ"ש
ואע"פ  בפטיש מכה משום בו יש למכה פתח בתיקון גם
כמ"ש  ולהוציא להכניס העשוי פתח על אלא חייבין שאין
תמיד. ליחה ולהוציא אויר להכניס עשוי זה פתח אף הרי שם

ולא  בלבד המצערתו הליחה ממנה להוציא כדי הפיסה ואם
נעשה  שממילא ואע"פ מותר לרפואה אויר בו להכניס כדי
צריך  שאינו כיון מכלֿמקום ולהוציא, להכניס הראוי פתח
להאומרים  ואף לגופה צריכה שאינה מלאכה זו הרי לכך
כאן  מכלֿמקום עליה, חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה
צריך  כשאינו כן אם המכה תיקון משום הוא שחיובו כיון
חשוב  זה אין מאליו שנעשה אף לו מתכוין ואינו זה לתיקון
שיש  אלא כלום ולא עשה לא כאילו זה והרי כלל תיקון

גזרו. לא צערו ומשום לפתח יתכוין שמא לגזור

הליחה  לצורך כשמפיסה אלא התירו שלא שאומר מי ויש
אם  אבל ותסתום תחזור אם חושש ואינו בלבד עכשיו של
שאינו  אע"פ תמיד ליחה להוציא פתוחה כך שתשאר חפץ
לעשות  לדבריו לחוש וטוב אסור אויר לה להכניס מתכוין

נכרי: ע"י

‚Ï חובל משום בו ויש דם שמוציא שחין לחוך אסור אבל
מחוברת  אינה שהליחה ליחה להוצאת דומה ואינו
וכשמפיס  כלי בתוך ונתונה כמופקדת אלא בבשר ומובלעת
שבתוכו  מה להוציא כלי כפותח אלא אינו להוציאה השחין

בבשר: ומובלע מחובר שהוא בדם מהֿשאיןֿכן

„Ï אפילו בשבת להרחיבו ובא נפתח שכבר שבמכה נקב
אם  להסתפק יש ונסתם חזר אם אבל אסור שהוא כל

כבת  בשבת ולפתחו לחזור לפתוח מותר שמותר כמו חלה
להם  שיש אותם וכן שי"ד בסי' כמ"ש בכלי שנסתם נקב
להסתפק  יש קצת הנקב ונסתם אפטור"א שקורין בזרוע נקב
על  ליתן מותר ורטייה שיפתח קטנית בתוכו ליתן מותר אם
עליה  ליתן שמותר שנתרפאה כמכה היא שהרי האפטור"א
האפטור"א  על ליתן שאוסר מי ויש זה) (בסי' כמ"ש רטייה

לדבריו). לחוש (ויש

דפסיק  בשבת יקנחה לא כשמקנחה דם שמוציא יודע ואם
יחליף  לא שאם אחר בגד להחליף מותר אבל הוא רישיה
דברים  במה מזה צער לו יש וגם הבריות כבוד וגדול יסריח
נקב  בה שאין במכה אבל נקב בה שיש זו במכה אמורים
מהמכה  ליחה שמושך (לפי) הנייר או הבגד להחליף אסור
שיתבאר  כמו מפרק משום ואסור מעליה) אותם (בנטילתו
נקב: בה שאין המכה על זל"ב צוק"ר יניח שלא וכלֿשכן

‰Ï ביין צומתה ברזל מחמת שלא רגלו או ידו שנגפה מי
חזק  שהוא מפני בחומץ לא אבל הדם להעמיד כדי
כמו  לו מועיל היין אף מעונג הוא ואם רפואה משום בו ויש

שאז  הרגל גב על או היד גב על המכה כשאין ואסור החומץ
מחמת  היא אם וכן גמורה במלאכה אפילו עליה לחלל מותר

למעלה: כמ"ש ברזל הכאת

ÂÏ העצם שיצא דהיינו רגלו או ידו פרק שנשמט מי
אלא  רפואתו שזהו בצונן הרבה ישפשפנו לא ממקומו

נתרפא: נתרפא ואם כדרכו רוחץ

ÊÏ דקות רצועות כמין שהם וציצין שפירשה צפורן
רובן  פירשו אם הצפורן סביב האצבע מעור שפירשו
התורה  מן גוזז משום בהם אין להנתק קרובים שהם כיון
אבל  סופרים מדברי שאסור אלא בכלי כשחותכן אפילו
הן  אם לכתחלה אפילו מותר גזיזה דרך זו שאין ביד להסיר
שהתחילו  דהיינו מעלה כלפי שפירשו והוא אותו מצערות
כלפי  הוא מעלה שכלפי אומרים ויש הצפורן [ל]צד לפרוש
ואם  הפירושים לשני לחוש וצריך הצפורן כלפי ולא הגוף
בכלי  חתכן אסור. אבל פטור ביד ונטלן רובן פירשו לא
צריכה  שאינה שמלאכה להאומרים ואף גוזז משום חייב
מטעם  הכל לדברי חייב שבגוזז אומרים ויש פטור לגופה

ש"מ: בסי' שיתבאר

ÁÏ שניכר ויפלוט חומץ בהן יגמע לא בשיניו החושש
בו  מטבל או ובולע מגמע אבל לרפואה שהוא הוא

בחול.פתו  כדרכו ויאכלנו

פי  על אף דבר שום לו לעשות אסור נכרי ידי על ואפילו
סופרים  מדברי אפילו מלאכה סרך שום דבר באותו שאין

לרפואה. שהיא שניכר אלא

צער  לו יש אם אבל בעלמא במיחוש אמורים דברים במה
נכרי  ידי על לעשות מותר ממנו גופו כל שנחלש עד כך כל
שנתבאר  כמו סופרים מדברי אלא איסורו שאין דבר כל

למעלה:

ËÏ שמן להשהות דהיינו בשמן יערענו לא בגרונו החושש
בולע  אבל לרפואה שמכוין שניכר שיבלענו טרם בפיו
לבלוע  אפילו אוסרים ויש נתרפא נתרפא ואם שמן הוא
אלא  לשתותו דרך ואין לגוף מזיק הוא שהשמן מפני
בריאים  דרך אין שאם והזמן המקום לפי והכל לרפואה
אניגרון  לתוך הרבה שמן ליתן מותר אבל אסור לבלוע
לרפואה  שמתכוין ניכר ואינו לגוף מזיק אינו שאז ולבלוע
ואין  בפיו ישהנו ולא מיד שיבלענו ובלבד לשתיה אלא

לרפואה: שמתכוין ניכר שאז יפלטנו שלא לומר צריך

Ó מותר הבהמה מן בפיו לינק שרפואתו לב מכאב הגונח
דרך  שאין הוא יד כלאחד שמפרק מפני בשבת לינק
אין  לפיכך ממנו ולשתות כלי לתוך לחלוב אלא בפיו לינק
צערו  ומשום סופרים מדברי אלא התורה מן איסור ביניקה
אין  אם אבל הגונח של בצער אמורים דברים במה גזרו לא
אבל  בשבת מהבהמה לינק אסור רעב של צער אלא לו
וגם  נכרי ע"י לחלוב לו אפשר אי (אם לינק מותר ביו"ט

לתוכו): לחלוב מאכל לו אין

‡Ó לתוך או הכוס לתוך מדדיה חלב אשה תקיל לא
מפרק  כלי לתוך שהחולב מפני בנה את להניק הקדרה
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אלא  גמורה מלאכה התירו ולא דש משום וחייב הוא גמור
שיאחוז  בכדי מהחלב לקלח לאשה מותר אבל סכנה במקום
אין  לאיבוד הולך הזה שהחלב שכיון וינוק הדד את התינוק
בסי' כמ"ש סופרים מדברי אלא התורה מן מפרק משום בו
על  מחלבה להתיז אסור אבל גזרו לא התינוק ולצורך ש"כ
צער  לא וגם סכנה בו שאין מפני רעה רוח בו שנשף מי

כמו ג  ישראל ע"י סופרים מדברי איסור לו שנתיר כדי דול
ש"ל: סי' סוף עיין ודומיו בגונח שהתירו

·Ó את שפין ולא מצטכי הנקרא שרף מין לועסין אין
אם  אבל לרפואה שמתכוין בזמן אימתי בסם השינים

מותר: הפה ריח משום אלא מתכוין אינו

‚Ó לאכלן מותר בריאים מאכל שהם ומשקין אוכלין כל
דברים  לקצת קשים שהם אע"פ לרפואה ולשתותן
מעיים  לבני שקשה טחול כגון לרפואה שמתכוין קצת וניכר
אלא  לשינים שקשין כרשינין או לשינים ומועיל שיפה אלא
הבריאים  שדרך כיון אעפ"כ מעים לבני ומרפאין שיפין
לרפואה. גם לאכלן מותר לרפואה שלא גם לפעמים לאכלן

ולשתותו  לאכלו אסור בריאים ומשקה מאכל שאינו וכל
מיחוש  לו שיש והוא סמנים שחיקת משום גזרה לרפואה
אבל  מאד לו שכואב אע"פ כבריא והולך ומתחזק בעלמא
צריך  ואין והולך שמתחזק אע"פ גופו כל ממנו חלה אם

מתירין. שיש למעלה נתבאר כבר למשכב נפל אם לומר

אלא  לרפואה כלל מתכוין ואינו כלל מיחוש לו אין אם אבל
חיה  ביצה וגומע מתוקים שרפים האוכל כגון אחר לצורך
אסור  לרפואה כשמתכוין אבל מותר הקול להנעים כדי

מיחוש: שום לו ואין גמור בריא שהוא אע"פ

„Ó לצורך שלא קיא גרמת דהיינו אפיקטוזין עושים אין
שבמעיו  אוכלין הפסד משום בחול אפילו רפואה
המאכל  מרוב מצטער ואם ואוכל וחוזר רעב הוא כך שמתוך
שדומה  מפני בסם אסור ובשבת בסם אפילו מותר בחול

שיקיא: עד גרונו לתוך ידו להכניס מותר אבל לרפואה

‰Ó ממנו שעירו כוס עליהם לכפות מותר במעיו החושש
להעלות  מותר וכן הבל בו יש שעדיין אע"פ חמין
הלחיים  ומתפרקין לפעמים שיורדין האוזן גידי דהיינו אזנים
דהיינו  אונקלי להעלות וכן בכלי בין ביד בין אותם מעלין
מאלו  אחד שכל מפני פנים לצד שנכפף הלב  שכנגד תנוך
צער  לו ויש לשחיקה שנחוש כדי בסממנים אותו עושין אין

מהם:

ÂÓ ורגליו ידיו כפות לסוך שרפואתו שנשתכר מי וכן
ללמוד  ואין זה מטעם בשבת לסוכם מותר ומלח בשמן

היתר תוך מזה להשים מדינות בקצת שנוהגים לאותם
אפר  אותו כי השכרות להפיג כתוש מעשב אפר החוטם
שחיקת  גזרת בו ושייך ג"כ דברים לשאר כרפואה פעולתו

סמנים:

ÊÓ בעלמא לתענוג אפילו בכח הגוף על לשפשף אסור
וכן  ויזיע שייגע כדי לומר צריך ואין שכ"ז בסי' כמ"ש
שמא  גזרה לרפואה שיזיע כדי דבר בשאר עצמו לייגע אסור
של  כריסו לדחוק ואסור זיעה המביאים סמנים וישתה ישחק

סמנים  להשקותו יבא שמא הרעי להוציא כדי תינוק
המשלשלים:

ÁÓ טבריא ובמי חמתן ובמי גרר במי לרפואה רוחצין
לפי  מלוחים שהם אע"פ הגדול שבים היפים ובמים
שמכוון  ניכר ואינו לרפואה שלא אף בהם לרחוץ דרך שכן
משרה  במי ולא הגדול שבים הרעים במים לא אבל לרפואה
במה  לרפואה שלא בהם לרחוץ דרך ואין מאוסים שהם
מותר  שוהה אינו אם אבל בהם כששוהה אמורים דברים
בחמי  לרחוץ דרך שאין ובמקום כמיקר אלא נראה שאינו
לרפואה  בשבת בהם לרחוץ אסור לרפואה אלא טבריא

בהם: שוהה אינו אפילו

ËÓ בו שטובעין בטיט ולא המשלשלים במים רוחצין אין
מאכל  הוא אפילו המשלשל משקה שותין ואין
הם  צער אלו שכל מפני כלל לרפואה שותהו ואינו בריאים

עונג: לשבת וקראת וכתוב

 אע"פ יזיקו שלא בשביל ועקרבים נחשים על לוחשין
אפילו  צידה משום בכך ואין אחריו רצין שאינן

לגופה: צריכה שאינה במלאכה להמחייבים

‡ המותר כלי שיהא והוא להקר העין גבי על כלי נותנין
בעיניו  שחש לאדם שעושין מה הדין והוא בטלטול

הנפח: יתפשט שלא כדי בטבעת אותו שמקיפין

· לבונה שדומה מפני להחזירו אסור ממקומו שיצא עצם
הרבה  לשפשפו ואפילו אסורה) רפואה שכל (ועוד
אותו  מחזירים שנשבר עצם אבל למעלה כמ"ש אסור בצונן
אבר  לאותו סכנה בזה יש בשבת יחזירוהו לא שאם למקומו

גזרו: לא אבר סכנת ובמקום

‚ שהדם מפני דם ממנה שיוצא מכה על בגד להניח אסור
אסור  מכלֿמקום הוא, שמקלקל פי על ואף אותו יצבע
לו  אפשר ואי שמתקנו אדום בבגד וכלֿשכן סופרים מדברי
למעלה  כמ"ש חובל משום מהמכה הדם את תחלה להוציא
כל  בהם ומכסה עכביש קורי עליה כורך יעשה כיצד אלא
מפקפקים  ויש סמרטוט עליה כורך ואח"כ החבורה וכל הדם
ירחוץ  אלא שמרפאים מפני עכביש קורי כריכת לאסור
יכרוך  ואח"כ שבמכה הדם להעביר תחלה ביין או במים
כסברא  העיקר אבל לדבריהם לחוש וטוב הסמרטוט עליה

הראשונה:

„ לא ובמילה חובל משום מהמכה דם בפיו למצוץ אסור
שבין  דם למצוץ אסור ולכן הסכנה מפני אלא התירו
אסור  מכלֿמקום יד, כלאחר מפרק שהוא (ואע"פ השינים
דם  המושך דבר המכה על להניח ואסור סופרים) מדברי
מכלֿמקום  מעצמו, שמושך פי על ואף מפרק משום וליחה
ומפרק  כחובל זה הרי למשוך כדי שם מניחו שהוא כיון

בידיו:

‰ לעשות שנוהגים כדרך הטבעת בפי פתילה לשום אסור
בשינוי  אותה ישים כן אם אלא עצור שהוא למי
נימין  השרת משום בנחת ויניחנה אצבעותיו בשתי שיאחזנה
אפילו  קריסטי"ר לעשות אסור אבל שי"ב בסי' שנתבאר כמו
שחיקת  גזרת (משום מאתמול הכינה אפילו שינוי ע"י
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יבא  שלא ליזהר צריך בחולה וגם בחולה לא אם סמנים)
ע"י  לעשות אפשר אם (וכן) תורה של גמורה מלאכה לידי

נכרי: ע"י יעשה נכרי

בשבת  חולה דין שכח סימן ב חלק

משובח ‡ ה"ז והזריז השבת את דוחה נפש פיקוח כל
תעבור  שמא וירא אחרת בחצר דליקה נפלה אפילו

ואין  קטנים או חולה בה שיש כגון סכנה לידי ויבא זו לחצר
שלא  כדי מכבין הדליקה לה שתגיע טרם להבריחם שהות
גמורה  הרבים רשות דרך להבריחם אפשר ואפילו תעבור
לגופה  צריכה שאינה מלאכה שהכיבוי מפני לכבות מוטב
שאינם  קטנים או חולה והוצאת רע"ח בסי' כמ"ש הוא

ש"ח: בסי' כמ"ש גמורה מלאכה היא לילך יכולים

שבת  מחללין מי על שכט סימן ב חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: החול תוכןתוכןתוכןתוכן בימות האכילה בין ההבדל

הרוחנית  בעבודה שבת ואכילת

.'åë äéîòè ïì äìâé
בסעודת  שאומרים לסעודתא" "אסדר בפיוט
מרומז  ושמו האריז"ל, ע"י (נתחבר השבת יום
דבתריסר  טעמי' לן "יגלה נאמר: החרוזים), בר"ת
פירוש: וקלישא", כפילא בשמי' את דאינון נהמי
שבי"ב  הסוד] [הפנימי, הטעם את לנו גלה אנא,
אות  - ית' משמו אות (כנגד) שהם [דשבת], לחמים

קלושה. ואות כפולה

מה  וקלישא", כפילא שאמר מה להבין ו"יש
וקלישא. כפילא הענינים שני הם

.úøçà 'äá àéä 'ä éåìéî äðä
כפי  האות, שם דהיינו "מילוי", יש אות לכל -
א' אות לדוגמא: במילואו, נכתב) (או נאמר שהשם
- ג' אות בי"ת, - ב' אות אל"ף, הוא - במילואה
ה' בהוספת ה"ה, - היא במילואה, ה' ואות גימ"ל.
אות  היא - ה' אות של שה"מילוי" ונמצא, שני'.

אחרת. ה'

.àìéôë úðéçá àéäå
לפי  כפילא", בחינת "היא ה' שאות ונמצא,

כפולה. אות היינו ה"ה, היא שבמילואה

כפילא  בשמי' את "דאינון פירוש וזהו
בשמו  אות כנגד הם נהמי דתריסר וקלישא",
המילוי  שעם - הוי' דשם ה' אות על וקאי הקדוש,

כפולה. אות היא הרי (ה"ה)

.äìôëîä úøòî ïéðòî òãåðë
(ה' מכפלה" "ה' - "המכפלה" לשון פי' בזהר
דבשמא  ה' האות היא מכפלה) (ה' זו דה' כפולה),

הוי'. בשם ההי"ן שתי שיש קדישא,

כפולה, היא גופא ה' שכל מוסיף, והאריז"ל
אחרת. ה' הוא ה' דאות שהמילוי מאחר

.'åë ï"á íùã äðåøçà 'ä àéäù
הוי', שבשם אחרונה ה' כנגד הם נהמי התריסר
אופנים  עוד דיש -) ההי"ן במילוי היא כאשר

ה"י). או ה"א כגון ה', אות במילוי

הנקרא  הוי' שם הוא בההי"ן הוי' שם ומילוי
אותי  כותבים כאשר פירוש: "ב"ן", הוי'שם שם ות

הוא  - ה"ה] ו"ו ה"ה [יו"ד ההי"ן" ב"מילוי
ב"ן". "שם נקרא ולכן נ"ב, בגימטריא

דקאי  - כפילא" בשמי' את "דאינון פירוש וזהו
כפולה  אות שהיא ב"ן", ד"שם אחרונה ה' אות על

ה"ה). -)

י  ידי על גילוי "[לסיכום: נמשך דשבת לחמים ב

דוקא  ה' במילוי שהיא כפי הוי', דשם אחרונה ה' אות

" אחרת, ה' אות היא שלה )]."כפילא (שהמילוי

.äìéëàä ïéðò ïéáäì íéã÷äá ïáåé ïéðòäå
דשבת  הלחמים י"ב בין הקשר את להבין כדי
יש  - "כפילא" שהיא וכפי הוי', דשם ה' לאות
שבת, דסעודות הפנימי התוכן ביאור להקדים
גשמית, באכילה השבת את לענג שנצטווינו
למלא  בלבד, הגוף את לענג המטרה אין שבוודאי
ממאכלים  שנהנים הבהמית והנפש הגוף תאוות
של  וקדושה רוחנית עבודה זוהי אלא ערבים,
רק  הוא עניינה שכל שבאדם, הקדושה הנשמה
היא  שבת אכילת וכך באלקות, ודביקות התקשרות
שהיא  שבת, לקדושת השייכת אלקית, עבודה

לה'". "קדש

ענין  כללות ביאור להקדים יש זה ולהבין
כזה, באופן האדם את ברא שהקב"ה האכילה,
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אינו  (דלכאו' לאכילה הוא זקוק קיומו שבשביל
המדבר) (מין שהאדם ככה ה' עשה למה מובן,
גשמיים  ממאכלים וקיומו חיותו את לקבל צריך
למטה  שהם והחי) הצומח הדומם (ממין

ממדריגתו).

הענין:] [אך

ìëàîä ïî éë úåéäì ,äìéëàä ø÷éò äðä éë
,íãàä úåéçå ùôðä àåä íãäå ,íãå áìç äùòð

ãáëä ìá÷îù[את]áìì çìåùå ìëàîä ïî íãä
.çåîìå

הגוף  את להחיות הנפש מן המתפשטת החיות
בדם  הבשר נפש כי (כמ"ש האדם בדם מלובשת
אכילה, ידי על הוא האדם וחיות שקיום וזהו היא),
והדם  ודם, חלב נוצר אוכל שאדם מהמאכלים כי
ו[מן  ללב הדם את שולח והכבד בכבד, מתקבץ
הגוף. לכל הנפש חיות נמשכת ועי "ז למוח, הלב]

àçåîå àáìå àãáë àîìòá ïåðéà ïéèéìù úìúã
.'åë

- העליונות שהספירות מבואר, קבלה בספרי
לג' נחלקות - עלמין" בהון "לאנהגא שענינן
מוחין  (חב"ד, דעת בינה חכמה כלליות: מדריגות
נצח  לב), (חג"ת, תפארת גבורה חסד דלמעלה),

כבד). (נה"י, יסוד הוד

שליטין "תלת בזהר דאיתא בעלמא,וזהו אינון
המוח  בחינת הם חב"ד כי - ומוחא" ולבא כבדא

כבד; - ונה"י לב, - [מדות] חג"ת שלמעלה,

אברים  ג' באדם למטה נשתלשלו ומהם
אברים  שהם (היינו האדם חיי כללות על ששולטים

והכבד. הלב, המוח, - בהם) תלוי' שהנשמה

áì åðîî äùòðù ,ìëàîä äìòúî äæ éãé ìòå
.íãàä çåîå

לאדם, וחיות כח ניתוסף המאכל ידי על
נפש  לחיות כלי ונעשה דם, נוצר מהמאכל דכאשר
בלב  חיות מוסיף זה הרי בגוף, המתפשטת האדם
של  הנעלים הכוחות מלובשים שבהם ובמוח,
ידי  שעל ונמצא במוח. והשכל בלב המדות - האדם
ונכלל  והחי] הצומח [הדומם המאכל עולה אכילה,
כח  שנתוסף ידי (על [המדבר] "אדם" בבחינת

ממנו). האדם ולב במוח וחיות

åáìáù 'ä úãåáòá ,åçåîå åáì ÷æçúî æ"éòå
,äìéëàä çëá äùòðù ,ùà éôùøë úåáäìúäá

äùòð åçåî íâå ;'åë ùìçúî 'éä äìéëà àìáù
.'åë 'ä úìåãâá ïðåáúäì ÷æç

החיות  רק לא מתחזקת גשמיים מאכלים ע"י
היינו  הרוחנית, חיותו גם אלא שבאדם, הגשמית
אי  שהרי ית'. בעבודתו הקדושה הנשמה של כוחה
שלא  למטה מאומה לפעול לנשמה אפשר
לכח  צריכה היא שגם ונמצא הגוף, באמצעות
ה': את לעבוד שתוכל כדי ממאכלים הבא הגשמי

להקב"ה  אהבה בהתעוררות שבלב, בעבודה הן
חלש  האדם שאם אש, כרשפי הלב בהתלהבות
בעבודה  להתייגע יוכל לא האכילה) העדר (ע"י

שבלב.

ולהתבונן  להבין דהיינו - המוח בעבודת והן
כפשטות  באכילה ג"כ תלוי שזה - ית' בגדולתו
נחמן  רב מאמר על במ"א "כמבואר ועוד, הדברים,
לו  אמר [שלא כו' דתורא בשרא אכילנא דלא עד
(כי  שור בשר אכל שלא לפי הדין, טעם בלילה
חיות  אור גם מחזק שהמאכל הי')], בתענית שרוי

האלקית". דנפש השכל

.íãà äùòð ìëàîä ïîù ,øåøéá ïéðò åäæå
המאכל  מתעלה האכילה ידי שעל - זה ענין
האריז"ל  בכתבי נקרא - "אדם" לבחינת ממדריגתו

המאכל. "בירור" בשם

עבודת  של הכללית המטרה סוד, פי על דהנה
"עבו  בשביל היא אדמות עלי הבירורים".האדם דת

גשמיים) מאכלים (כולל גשמי דבר כל פירוש,
את  "לברר" היא האדם ועבודת ורע, מטוב כלול
כדי  שמים, לשם בו שמשתמש ע"י הרע, מן הטוב

בקדושה. נכלל הטוב החלק שאז ה', את לעבוד

במאכלים  במיוחד נפעל ה"בירור" וענין
ה' את לעבוד שיוכל כדי אוכל דכשהאדם גשמיים;
ונכלל  המאכל "מתברר" שעי"ז ובמוחו, בליבו
משתמש  שהאדם בלבד זו לא הנה שכאן, בקדושה,
עצמו  שהמאכל אלא ה', עבודת בשביל באוכל

ה'. את העובד אדם של מהחיות חלק נעשה

חיותו  את לקבל האדם צריך למה מבואר ובזה
תכלית  זהו כי ממדרגתו. למטה שהם ממאכלים
המאכלים  את יעלה שהאדם האכילה, ענין
דומם  ממדריגת שיתעלו ממדריגתם, הגשמיים
משלימים  ובזה "אדם", במדריגת להכלל וחי צומח

ה"בירורים". בענין הקב"ה של וכוונתו רצונו
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ואמשיך ‡Í(ה) רוח אייתי דרוח המאמר ידוע הנה
מעט  עצמו מקדש אדם שבקדושה דכמו רוח
וטהרת  קדושת שזהו הרבה מלמעלה אותו מקדשין
ממקור  שיומשך שפועל הלב וטהרת המחשבה
דקדושה  דמל' שבע"ס דקדושה כתרין בבחי' הקדושה
כידוע  ממש וההתעוררות ההעלאה אופן לפי האלקית
מעט  עצמו מטמא אדם כו' לעו"ז זה באת ממש כך
הנ"ל  דקליפה כתרין מבחי' והן הרבה אותו מטמאין
שיהיה  לבו בשרירות כשהולך מעט עצמו מטמא וענין
התעוררות  בחי' נעשה הרי כנ"ל לבו בתאות חפץ לו
ונדבק  ורצונו נפשו נושא שאליו זו לקליפה והעלאה
משערי  עליו יומשך כך ההעלאה אופן לפי אחריו
כו' רוח ואמשיך רוח אייתי דרוח משום הנ"ל טומאה
ממה  יותר הרבה פי' הרבה אותו מטמאין וזהו
גורם  אח"ז והולך שנמשך דמה לזה עצמו שהתעורר
שמשם  דקליפה כתר שנק' הקליפה בעומק עליו לעורר
רעים  הרהורים משם לו להמשיך רע מיני כל מקור
הרהורי  אמרו ולכך לזה מתחלה ורצונו דעתו היה שלא
לענוש  שקשין הכוונה אין ובודאי מעבירה קשין עבירה
עבירה  של גופה על רק עונש אין שבודאי עליהם
מפני  אך ההרהור על עונשין ואין ממש בפועל
בו  מהרהר ע"כ ברע לידבק שחפץ מפני זה שבהרהור
להמשיך  זו דקליפה במקור ועוז כח תוס' מעורר תמיד
עבירה  הרהורי קשין ולכך בעולם טומאה שפע רוב
למעלה  עושין עבירה שהרהורי עבירה של מגופה
אור  פוגם עבירה של וגופה יותר כח תוס' הרע במקור
המעשה  על רק עונשים אין לכך ביותר למטה דקדושה
תתורו  פי' לבבכם אחרי תתורו ולא וז"ש וד"ל. כו'
מיד  יומשך יחפוץ שלבו מה אחר לבו אחר שיומשך
ומהרהר  ונמשך חומד הלב רואה שלו שעין מה ואחרי
לבבכם  אחרי הדבר וכפל כלל מזה יסור ולא מיד בו
ויש  רואה עין בלא גם מהרהר דהלב עיניכם ואחרי
רעה  תאוה מיני בכל בלבו להרהר לבבם אחרי שיתורו
יחפוץ  אשר לכל להטותו לבבו אחרי במזיד ונמשך
וחשק  ברצון במזיד הארץ די נאך זיך גיט ער (בל"א
על  שליט מוחו ואין לבו בדרך שובב הולך שזהו כו')
ונדבק  נמשך אלא רע הרהור כל מלבו להסיר כלל הלב
ויש  כו' נפשו חשקה באלה כי לבו שרירות אחרי
עוצם  ואינו רע דבר בכל להסתכל עיניו אחר שיומשך
ע"כ  מאד בו וחפץ שבוחר לפי כלל ברע מראות עיניו
היא  זו והסתכלות תמיד להסתכל עיניו אחר יומשך

וכלות  העלאה בבחי' הרע אחר הנפש כל המשכת
כמו בהסתכלות שיש להיפך הנפש הוא שבקדושה

כלפי  ועינו לבו יומשך אלקים בקרבת שחפץ שמחמת
(בל"א  הנפש המשכת בכל כו' ביקרא לאסתכלא מעלה
עיקר  הוא בקליפה כך כו') דעם צו אויס גייט ער
ולב  רואה בעין ברע נפשו לדבק הנפש וכליון ההעלאה
נוק' בחי' שנעשה נוק' ל' זונה נק' ולכך כו' חומד
אחריהם  זונים אתם אשר וז"ש לקליפה מ"נ להעלות
בעלמא  בהעברה בהבטה (משא"כ וד"ל ממש זונים
וכמו  כלל) הסתכלות נק' לא כלל בזה לבו נותן שאינו
לבו  בהרהור עצמו שממשיך נשים בתאות שנופל מי
שלא  כו' זנות של במחשבות בזה יחשוב ותמיד תמיד
אך  ח"ו למעשה בהן ירצה ולא לזה לעולם רצונו היה
וקשים  רעים הרהורים לו נופל התאוה התגברות מצד
זונה  שנעשה מפני כלל זו בתאוה ערכו לפי שלא
לפי  שלא הרבה אותו מטמאין ע"כ תמיד אח"ז לימשך
מבחי' לנפשו שנמשך מפני דהיינו כלל טבעו עצם ערך
קשין  עבירה דהרהורי אמרו דלכך הנ"ל דקליפה כתרין
לאמר  בלבבו והתברך מ"ש וזהו וד"ל. כנ"ל מעבירה
נובע  שממנו המקור בבחי' מקום בכל הוא הברכה פי'
מכיפי' נהרא (כמו ברכה נק' שפע מיני כל ונמשך
ברכה  והיה כו' ברוך שלמה והמלך וכמו כו') מיברך
בחי' ברוך נק' בקדושה שידוע וכמו וכו' בך ונברכו
ברכה  ואיהי ברוך איהו כמאמר כתר בחי' שהוא המקור
נפשו  שמעלה מי בקליפה וכך הברכה מקבל בחי'
לע"ז  שמעלין ע"ז העובדים (כמו דקליפה דכתר לשוא
און  כהן בענין במאמר כמ"ש דקליפה כתרין שהן
שאמרו  בבהמ"ק הנשים עובדים שהיה ע"ז וכענין
כו') כל חסרנו השמים למלכת לקטר חדלנו ומאז
שפע  שנק' טומאה שפע כל הנובע ממקור ממשיך
לקבל  מוכן שלבבו בלבבו והתברך וזהו דקליפה ברכה
יומשך  שמזה מפני או נפעל ל' והתברך זהו הברכה
שכל  לי יהיה שלום אומר דקליפה השפע מקור
ע"י  לי יהיה עוה"ז דתענוגי רב שפע המשכות
ויחבר  לקליפה מ"נ מעלה להיות אלך לבי שבשרירות
וזהו  יניקה תוס' שיקבלו דקדושה למל' דקליפה כתרין
כתרין  שפע דכל ידוע כי הצמאה את הרוה ספות למען
דע"ס  הטוב ופסולת אחוריים מבחי' מקבלים דקליפה
שלא  המדה קו מאמר ע"פ קצובה במדה דקדושה
בזוהר  כמ"ש המדה מכפי יותר יקבלו אם העולם יחרבו
כו' ליוצרה הצמאה עם לרוה חיבור להיות יוכל אמנם
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הישראל  ע"י דקדושה ממל' לקליפה יניקה תוס' שיהיה
ה' עבודת שיעבוד להיות ויוכל דקדושה מע"ס ששרשו
ע"ז  לעבוד שחפצו אך המצות מכל יסור ולא בבהמ"ק
שהיה  כמו דקליפה מכתרין רב שפע לו שיהיה רק ג"כ
פרקו  ולא ה' את עובדים שהיו ראשון בהמ"ק בזמן
בזה  להם והיה מאד עול פרקו ע"ז בדבר רק מ"ש עול
אלפים  שבעת רק נשאר שלא עד נפלאה תאוה לבד
ע"ז  שעבדו המלכים וכל אחאב בימי לבעל כרעו שלא
ולא  בו דבקו דע"ז פלילי בעון ורק גדולים אנשים היו
עליה  גבוהות נשמות שהיו הללו הדורות לכל היה
עד  והרמב"ם רש"י שבזמן הפלסופים בזמן עד ותיקון
רש"י  שבימי תתנ"ו גזרת משנת הי' שזה ז"ל האר"י
של  זמנו שבא עד רנ"ב בזמן פורטגאל גירוש עד
דווקא  שבזמנו בפי' אמר שנפטר בשל"ג ז"ל האר"י
ת"ק  ערך הזה הזמן משך בכל שהיה השמדות בטלו
דור  בכל ורבבות אלפים השם שקידשו אותן וכל שנה

שהיה  השמדות פרטי מכל יהודה שבט בס' כמבואר
היה  הכל דוקא בצרפת הנ"ל שנה ת"ק בזמן שנה בכל
היה  התיקון ועיקר ראשון בהמ"ק בזמן שהיו מנשמות
ע"כ  דקליפה כתרין לע"ז יניקה מוסיפים שהיו לפי
שהיא  פשוטה באמונה קה"ש על במס"נ היה התיקון
החקירה  כל אחר דפלסופים האנושי שכל סברת נגד
נגד  שזהו באלקות לחקור גדולים פלסופים כולם והיו
ע"ז  מכל ויתלוצץ שכלו בחקירת רק יאמין שלא הע"ז
בקדמות  החקירה אחר גם אחד בה' ואמנם בה וימאסו
התיקון  שהיה נמצא קה"ש על נפשם מסרו וכיוצא
שנעשה  ע"ז מעובד תיקון לך שאין הצריך במקום
נפשם  מסרו וכולם וד"ל קה"ש על נפשו ומוסר פלסוף
על  נפשם מסרו בו וכיוצא עזרא האבן דגם וכידוע
האר"י  בזמן אך מופלגים. צדיקים היו וכולם קה"ש
הקבלה  חכמת אליו ונגלה התיקון מבחי' שהיה ז"ל

וד"ל: כו' עוד יהיה ולא השמדות בטלו האמיתית
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‰‰Â הוא הענין וארץ, שמים ג"כ חשיב קא הגמרא
השמים  הם והעדות לעדות, צריך קדושין דהנה
ואת  השמים את היום בכם העדותי וכמ"ש וארץ,
נמשך  והיחוד דעת אותיות הם עדות כי והיינו הארץ,
המשכה  להיות שא"א והיינו כידוע, הדעת מוח ע"י
המשכה  מתחילה שיהי' כ"א התורה שע"י פנימי'
תמיד  בכ"י בטובו המחדש וארץ שמים שע"י חיצוני'
להיפוך  וכן תורה, אין קמח אין אם בראשית, מעשה
אין  אם ג"כ פנימי' בהמשכה תלוי חיצוני' המשכ'
הצדיקים  מעשה גדולים וכשארז"ל קמח, אין תורה
מאין  הם וארץ שמים מעשה כי וארץ שמים ממעשה
הצדיקים  משא"כ בעלמא, והארה זיו בחי' שהוא ליש
וזהו  מאא"ס, פנימי' המשכה אלקות גילוי ממשיכים
מחדש  חיצוני' המשכה כי קמח אין תורה אין אם
בחי' שהיא תו"מ שע"י בהמשכה תלוי וכו' בטובו
את  ישראל יקבלו אם במע"ב התנה תנאי כי פנימי'
נחרבו  אדה"ר של שהתולדות רואין אנו וכן כו', התורה
הי' המכוון שעיקר לפי דוקא, מנח הי' הקיום ועיקר
נחרבו, לכך המשיכו לא והם אלקות גילוי שיהי' כדי
גילוי  ממשיך שהוא יסוד בחי' צדיק שהי' דוקא ונח
זו  שהמשכה נמצא ממנו, דוקא הקיום הי' לכך אלקות

פנימי' המשכה להיפוך וכן פנימי', בהמשכה ג"כ תלוי
עדות, שהם וארץ שמים שע"י חיצוני' בהמשכת תלוי
אם  וזמ"ש עדות, ע"י כ"א להיות א"א והקדושין
כו' הארץ ונתנה כו' גשמיכם ונתתי כו' תלכו בחוקותי
כנחושה  והארץ כברזל שמיכם ונתתי תשמעו לא ואם
דוקא, בהם ההשפעה תלוי ע"כ כו' עדות שהם לפי
לפי  וארץ שמים של קנין ג"כ קחשיב שהגמ' וזהו
לא  אברהם של הקנין אך זה, בלא היחוד להיות שא"א
רק  שהם לפי א' קנין תורה בכלל שהוא לפי חשיב  קא
אברהם  של קנין ג"כ מוסיף והברייתא היחוד, הגורמי'
שהם  לפי דברים, לשני ובשטר בכסף מחשב שהוא לפי
מ"מ  קדושין רק שהם אף היחוד, הגורמים דברים שני
שבכלל  והיינו כו', קדושין בלתי היחוד להיות א"א
חתן  שנק' התורה פנימי' הבחי' שני נכלל א' קנין תורה
שטר  בחי' שהוא התורה חיצוני' וגם היחוד עיקר שהוא
חושב  אינו והספרי קדושין, בחי' שהוא התורה אותיות
והגמ' היחוד, עיקר שהיא התורה פנימית של הקנין רק
בתורה  ג"כ וכולל עדות, שהוא וארץ שמים ג"כ מחשב
ג"כ  כולל אברהם של והקנין התורה חיצוני' בחי' גם
אברהם  של קנין בפרט ג"כ מחשב והברייתא בשטר,

כו'. בכסף
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÈÎÂ את וצויתי כו' נזרע לא הן כו' נאכל מה תאמרו
הוא  הן מ"ש לכאו' השנים. לשלש כו' ברכתי
אך  כו'. וציויתי השביעי' כו' תאמרו וכי דהל"ל מיותר,
עתיקא. ותיכלון ישן, ואכלתם על מתרגם הת"א הנה

ÔÈÚ‰Â בל"ג שהוא דרשב"י הילולא ענין בהקדם יובן
דהנה  הוא והענין שבהוד, הוד ספי' בעומר
ואמוראי' התנאי' לתלמידיו להשפיע ממוצע הי' רשב"י
ההשפעה. העדר בבחי' שהיא כמו החכ' שפע מבחי'
בערך  דזו"נ זמ"ז, רחוקי' וזו"נ ובינה חכ' דהנה והענין
חו"ב  אבל מעולם, כי וחסדיך רחמיך זכור [העולמות]
ואדרבה  כלל, שייך שאין כו' קדמה שנה אלפי'
היו  כענין שותק, השכל לעומק להגיע כשצריך
למי  שכשיש בזו"נ משא"כ זוגות, זוגות מזדווגי'
מחו"ב  שיומשך ובכדי כו'. השפע מתעורר להשפיע
מתנאי' שהי' רשב"י, והוא ממוצע ע"י זהו לזו"נ

כו'. דשם וא"ו איתן כנחל להיות והמשיך איתני'
Ô·ÂÈÂ יהודה ר' יפלא שלכאו' השבחי' ענין בהקדם

זה  יאמרו איך האדון, פני מאן שבת, לי' קארי

עצת  צ"ל הנה אך חסידות. ממדות אינו גם נברא, על
פלאי  שג"ז מקום של שבחו אדם יסדר לעולם חז"ל
והיינו  כלל, מקום תופס ואינו שניתי לא ה' אני הלא
מה  וא"כ הארה, רק הוא השתלשלות שכללות לפי
הארץ. מן הללו השמי', מן הללו ההילול מקום תופס
מקום  תופס אינו כי דלהיות הנותנת דהיא הענין אך
דר"ה, זכרונות ע"ד ולהזכירו לעוררו צריכי' לכן
בעצם  נדיב עד"מ והיינו יום, בכל נידון אדם וארז"ל
על  לשכוח יכול מונע מצד או טרדתו לעוצם מ"מ
השבח  ע"י לכן אשר בעצם, כילי שהוא מי וכ"ש העני,
כי  הגם שבחי', סידור בענין יובן ועד"ז אותו. מעוררי'
כבודך, כסא לפני שכחה אין כי ח"ו שכחה שייך אינו
הנעלם  א"ס ורום גובה נגד שפלותינו לעוצם מ"מ
מתעורר  ההילול וע"י מאד, גדול ריחוק ה"ז מהשגתינו
חיות  ומקבל נברא שהאדם ההתחדשות וע"י בעצמו,
ה"ז  אלקות מהשגת יתבטל ושינה ושתי' מאכילה
עולם  של מלכו המלך לבב שיפנה המדברת כציפור

כו'. אנשי' ושפל ההדיוט לבקשת

lk`p dn exn`z ik
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הלוקחת פנימית  השפעה של להתפתחות נוספת דוגמא
êùîáזמן : àáù úåãîå ìëùá íãàä úìãâä ïë åîëå

åîëå íéðùäהפסוק 37íéðùלשון áåøå åøáãé íéîé
חכמה חינוך,åë',יודיעו גיל שונים , שלבים בזה  שיש 

וכו', מצוה, åë'בר äðù íéøùòá àåä äìãâää úéìëúå
òãåðë38,לזה שיש כפי  המוחין , שלימות את  יש  שאז

בהלכה אף אביו.39ביטויים בנכסי למכור יכול אז שרק
במשך הוא המדות להגדיל במדות המוחין המשכת וכן 
הם מידותיו  הרי בגיל קטן  שכשאדם  כו '. דוקא שנים

קטנים מדברים ומתקצף ו"מתכעס וככל40קטנות  "
לדברים מופנות מידותיו גם  הרי  מתפתח ושכלו  שגודל

יותר. ונעלים ערך בעלי

ïîæ úééäùá úåéäì êéøö ìëùä úòôùä ìë ïë åîëå
,à÷åã כיון ובחיפזון , במהירות שכל לקלוט אפשר אי

דיבורים בלקוטי שמובא וכמו זמן. שלוקח דבר 41שזה

לתפיסת  יד" מה"בתי אחד כי האמצעי, האדמו"ר בשם
"התעכבות". הוא השכל

בהתלבשות השתלשלות בסדר בא  השכל המשכת וגם
האדם מעשי  על השכל השפעת  - בזה, זה הכחות

האדם, בתוך פנימית השתלשלות סדר úòôùäãעוברת
,úåãîä øáòî êøã úåéäì êéøö ìëùääöøéù åðééäå

àðååâ éàäëå äùòéù øáãäá äöøéù åà òéôùäì זו (ועל
זאת שהבין  אחרי בדבר לרצות שמתעורר זה - הדרך)
כך אחר דבר אותו  את שיבצע ההקדמה הוא בשכלו ,
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ז.37 לב, איוב
"מבן 38 דיבורֿהמתחיל במדבר פרשת תורה לקוטי ראה

שנה". עשרים

א.39 קנו, בתרא בבא
ו'.40 פרק תניא
ה.41 ליקוט שני חלק



רי c"ag i`iyp epizeax zxezn

øçà,בפועל, íå÷îá áåúëù åîëå
מבצע תמיד לא כלומר – מעבר בבחינת  רק שזהו והגם
השכל את מקבלות המידות כאשר רק דברים האדם 
למרות דברים מבצע  ולפעמים ושלימה , פנימית בצורה
דרך זה רק בליבו, לגמרי  זה  עם ומזדהה  מרגיש שלא
הרי להיות, צריך שכך בשכל שמבין שכיון  בלבד, מעבר
בצורה זאת מרגישות לא אם גם לזה, מסכימות המידות

ïëשלימה, íâ äæ éøäנקראäæ-éãé-ìòù úåùáìúä
à÷åãלזה מסכימות שהמידות -úåéäì ìëåé ¯

'åë ïåúçúä çëäá ìëùä úåùáìúäאת בפועל ושיבצע
כלל עובר היה לא  השכל אם אך בשכלו. שהבין הדבר
הדבר, לביצוע מוחלטת בהתנגדות היו והם המידות דרך

בשכלו. שהבין מה את לבצע מסוגל היה  åîëåלא
.øçà íå÷îá áåúëù

úåîìòúä ÷ø éîöò éåðéù ïéà ïåöøá
ïåöøá ïë-ïéàù-äîמקיף כח êùîáשהוא éåìú åðéàù

åîöòá åúìãâäá ïä íéðùäהשנים במשך גדל שאינו
והמידות השכל úåçëä,כמו  éøàùá åúòôùäá ïäå

זמן , שהיית לא מיידי באופן עליהם éøäùשמשפיע
ãéîå óëú åá ùé ïåöøäנולד íéðùáכשאדם éåìú åðéàå

,'åë
אלא: השנים, במשך גדל לא שהרצון רק  לא ולהיפך,

ïåöøä íìòúî ìãâéùëåהוא הרי  גדל שהאדם ככל –
במה מתמקד ויותר רוצה, שהוא מה את מרגיש פחות
עצמו  שברצון  בגלל זה אין אך ורגשותיו . בשכלו  שמבין
במהותם, שינוי  יש  פנימיים שבכוחות כמו שינוי  יש

והתעלמות, גילוי של ענין  זה  úåìâúäאלא éðôî åäæ
,íééîéðô úåçëäהרי מתגלים הפנימיים כשהכוחות

מתעלם åהרצון  דומיננטיים,, יותר והמידות שהשכל ככל
מורגש, פחות הרצון íééîéðôכח úåçëä øùàëã

íééîöò úåçëä íéîìòúî øúåé íéìâúîהנפש ïäùשל
,øçà íå÷îá áåúëù åîëå 'åë íéôé÷î úåçëäוכפי

וכפי הרצון , בכח (שעיקרו  נפש  המסירות שכח שרואים,
ולא פשוטים באנשים  יותר ניכר הבא) בפרק שמבואר

והמידות. השכל בבעלי
ïåöøä úìåòôåהאברים íåùעל éìá ãéîå óëéú àåä

øãñáå äâøãäå øãñá àá åðéàå ììë ïîæ úééäù
.'åë úåìùìúùä כמו הפנימיים , בכוחות שזה כפי 

לעיל. שהתבאר
- הפנימיים  לכוחות הרצון כח בין ההבדל – זה  וכל
úðéçáá ïäù íééîéðô úåçë ïä úåçëä ìëù éðôî àåä

,à÷åã íéìëá úåùáìúä בעין הראיה  וכח במוח השכל
íúìåòôוכדומה, ïëåבאברי הפנימיים הכוחות של

éåìúהגוף ïë ìòå ,éîéðô úåùáìúä úðéçáá àåä
úðéçáá åá úåéäì ìëåéù éìëä úìãâäá çëä úåìâúä

.'åë åøáãé íéîéã íéîéä êùîá àåäå ,éîéðô øåà כיון -
גדל שהכלי ככל הרי בכלי , שמתלבש  הוא הכח שמהות
המוח לדוגמא וכמו  יותר, בו להתגלות הכח יכול יותר ,
השכל כח יכול יותר מתפתח שהוא  שככל הגשמי
בסדר  באה הכוחות התפתחות ולכן  יותר, בו להתגלות

הכלי . התפתחות פי  על והדרגה
åúìåòôáù ïë íâ åäæåלדוגמא כמו הפנימי , הכח של

השכל íéøáéàåכח  úåçë éøàùáשהביא המשל כמו
ביד, השכל התלבשות  ֿ ידי  על שבא  ביד הציור מכח 
úøëæðä äðëäå äøòùää åðééäã ïîæ úåéäù úåéäì êéøö

,ìéòì,' וכו היד את יאמן אופן באיזה השכל, éðôîשל
éîéðô øåà úðéçáá àåäùבפנימיות להתלבש וזקוק

ומזגו. תכונתו לפי  הכלי, בתוך
המוסגר: במאמר נ"ע הרבי çëäומבהיר íâ éøäå)

,äðëäå äøòùä êéøö åîå÷îáכשהכוח רק לא  כלומר -
הוא יותר, נמוך בכח  ולהתלבש להשפיע בא הפנימי

בו להתלבש ומקומו,צריך דרגתו לפי והדרגה בסדר
כמו  לו המתאים באבר מתלבש  הכח כאשר גם אלא
הכח של וההתגלות ההתלבשות הגשמי , במוח השכל
ההכנה פי  על והדרגה , בסדר היא ובאבר בכלי 

בו , המתלבש הכח את  לקבל האבר של åðééäãוההכשרה
,íéðùä êùîá äúìãâäå éìëä úðëäגדול שהכלי  ככל

להתגלות יותר ומוכשר מוכן  הוא  הרי  (בכמות) יותר 
הנפשי, äúå÷ãåהכח äúåëéà íâåבכלי השינוי כלומר –

באיכותו, גם הוא השנים  øîåçáבמשך åîëåשלהפיזי
,'åë øúåéá éìë úðéçáá àåä øúåé úå÷ãá àåäùë çåîä
ומוח ולח, קר שהוא החכמה מוח בין ההבדל דרך (ועל
ולח קר שהוא המוח דחומר ויבש , חם שהוא הבינה
וחומר  לדבק, המים דטבע השכל, נקודת בו מתלבש
שענינו  השכל חלק  בו מתלבש ויבש  חם שהוא המוח

פרטים התחלקות  çëá)42הוא äøòùä úåéäì êéøö ïëå
éîéðô úðéçáá ùáìúîå øéàî úåéäì ìëùäהמוח בתוך

,'åëהמתאים באבר  הכח  בהתלבשות הדבר כך ואם -
הנה åîëלו, äæä çëä úåùáìúäá ïë àåäù ïëù-ìëå

úåçëä éøàùá ìëùä çë יותר åë').הנמוכים
úåéäì êéøöù äáéñä ïë íâ åäæåהכוחות התלבשות 

úåùáìúäהפנימיים éãé-ìòù éðôî à÷åã äâøãäå øãñá
) à÷åã" התלבשות" של èåòéîäוההגדרה  ïéðò àåäù

äìáâääå,הכח ìëåéשל (äâéøãîì äâéøãîî àáù
.'åë åéáâì ïåúçú àåäù çëá ùáìúäì

éîöò çë íà-éë éîéðô çë åðéà ïåöøä ìáàביטוי שהוא
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שקלים,42 פרשת משפטים, פרשת שבת יתנו, זה ד"ה ה'תשט"ו.ראה אדר מבה"ח
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הנפש , הטיית עצמה, הנפש ùôðä,של úåìâúä åðééäã
åîöòá úåùáìúäá àá åðéà éë שלו הכלי  בתוך

,åúìåòôáåהא על שמשפיע כפי  האחרים ,- ìòåברים
íåù éìáå äåùá úåçëäå íéøáéàä ìëá ìòåô àåä ïë

.'åë ïîæ úééäù
קיצור.

ïúìãâä ïëìå íéìëá úåùáìúäá ïéàá úåçëä ìëù åäæå

êéøö ïåúçúá ïåéìò çë úåùáìúäáå ,íéðùá éåìú
,ìá÷îä úðëäå êùîðä çëä úøòùä åðééäã ,ïîæ úééäù
íéàáå ,òéôùîá åîëå ,ãåîéìäå àðôìåàä ïéðò àåäå

,à÷åã äâøãäå øãñá
éìá úåçëä ìëá àáå ,íéðùá éåìú åðéà ïåöøä ìáà
åðéàù éðôî àåäå ,äâøãäå øãñ éìáå ïîæ úåéäù

.éìëá úåùáìúäá
awr zyxt zay
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e"yz'd mixn`nd xtq

היה e‡·e¯ב) ּבפעל ההתהּוּות אם ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
העֹולמֹות  היּו לא אז עצמֹו, הוי' ְֲִֵַָָָָָָֹמּׁשם
ּתכלית  ּבבחינת היּו ּכיֿאם ּכלל, ּומציאּות יׁש ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָּבבחינת
היתה  ׁשההתהּוּות ידי ועל ּבּׁשמׁש, הּׁשמׁש ּכזיו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּבּטּול
הּנה  אלקים, ּבׁשם ׁשּמתלּבׁש הוי' ׁשם הארת ידי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
ּומציאּות, יׁש ּבבחינת ונבראים עֹולמֹות ְְְְְִִִִִִֵַַָָנתהּוּו
הּוא  ּומציאּות יׁש ּבבחינת ונבראים ּדעֹולמֹות ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוההתהּוּות
ּבבחינת  ׁשהם ּבּנבראים ּדגם ,יתּבר וחסּדֹו טּובֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּמּדת
טבע  מּצד ּדזהּו אלקי, אֹור ּגּלּוי ּבהם יהיה ּומציאּות ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹיׁש
יהיה  ּומציאּות יׁש ׁשהם נבראים ּדגם להיטיב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָהּטֹוב
מאּתנּו, נעלמים הּבריאה טעמי ּדהּנה אלקּות. ּגּלּוי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהם
ׁשׁש", עּמּודי "ׁשֹוקיו האמּור הּוא ּבזה ידיעתנּו ְְִֵֵֵֶַָָָָָָוכל
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשּנׁשּתֹוקק העֹולם, זה – "ׁשֹוקיו רז"ל: ְְְִֵֶֶַַַָָָָָואמרּו
הּוא  הּטֹוב ׁשּטבע מּפני והּוא לבראתֹו", ְְְִִֵֶֶַַָֹּברּוֿהּוא
הּכללים' 'ׁשער חּיים' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלהיטיב,
את  ולברא להאציל יתּבר ּברצֹונֹו ּדכׁשעלה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבהתחלתֹו,
ויזּכּו ּגדּלתֹו ׁשּיּכירּו לברּואיו להיטיב ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻהעֹולמֹות
הּוא  ּדטבע ,יתּבר ּבֹו להּדבק למעלה מרּכבה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלהיֹות
וטבע  ודעת, טעם ּבבחינת ׁשאינֹו ּדבר לכל הּמׁשאל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשם
ּכדגמת  איןֿסֹוף, ּבבחינת הּוא איןֿסֹוף ּדעצמּות ְְְְְִִֵֵַַַַֻהּטֹוב
ּדכׁשם  העצם, ּכמֹו הּוא ּדהאֹור הּוא איןֿסֹוף אֹור ְְְְִִֵֵֶֶַָָענין

ּכ איןֿסֹוף ּבבחינת הּוא ּבבחינת ׁשהעצם הּוא האֹור ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשהּוא  ּדאיןֿסֹוף, הּטֹוב ּבטבע הּוא כן ּכמֹו ְְְֵֵֵֶֶַַאיןֿסֹוף,
ּומציאּות, יׁש ּבבחינת ּגם הּטֹוב ּומּגיע איןֿסֹוף ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַּבבחינת
ׁשאיןֿסֹוף  הּוא ּדאיןֿסֹוף הּטֹוב ּדטבע ְְְְֵֵֶֶַַַוהינּו
להמׁשי והּנברא ּבהּיׁש ּגם ּכח ונֹותן ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלהתּפּׁשטּותֹו
ּכמֹו זה ּדבר ויּובן נעלים. הּיֹותר הּגּלּויים ּכל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבעבֹודתֹו
אין  ענין ּפרּוׁש ּבין ההפרׁש ּבענין אחר ּבמקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמבאר

אין  וענין ּפרּוׁש ּובין מאצילּות למעלה ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֿסֹוף
יצירה, ּבספר איתא ּדהּנה ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֿסֹוף
סֹוף", להן ׁשאין עׂשר מּדתן מה, ּבלי ספירֹות ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"עׂשר
עׂשר  הן ּדאצילּות ּדהּספירֹות וענינֹו, ּדבר ּכאן אֹומר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
עׂשר  ּתׁשע, ולא עׂשר ׁשהן ּבמסּפר, מגּבלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻספירֹות
סֹוף, להם אין זה ועם עׂשר, מּדתן ּדזהּו עׂשר, אחד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
להתּפּׁשטּותן, סֹוף אין ּדאצילּות ספירֹות ּדעׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָוהינּו
זהּו הרי מּכלֿמקֹום להתּפּׁשטּותן, סֹוף ּדאין היֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָּדעם
ּבחינת  מהּֿׁשאיןּֿכן לאצילּות, חּוץ ולא ּבאצילּות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַֹרק
אין  ענין ּפרּוׁש הּנה מאצילּות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָאֹור
מחּוץ  ּגם איןֿסֹוף ּבחינת ׁשהן להתּפּׁשטּותן ְְְְִִִֵֵֶַַַָסֹוף
איןֿסֹוף, ּבבחינת הּוא מקֹום ּדבכל והינּו ְְְְֲִִִִֵַַַָָלאצילּות,
ּדאיןֿסֹוף  איןֿסֹוף, ּדעצמּות הּטֹוב ּבטבע כן ְְְְְֵֵֵֶַַַּוכמֹו
הּוא  ׁשם וגם ּומציאּות, ּביׁש ּגם ּומּגיע ְְְְְְִִִֵַַַַַָלהתּפּׁשטּותֹו
הּטֹוב  טבע ּבמעלת יתרֹון זאת ועֹוד איןֿסֹוף, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַֹּבבחינת
למעלה  ׁשהּוא ּכמֹו איןֿסֹוף וענין ּפרּוׁש לגּבי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָּדאיןֿסֹוף
ּדבר  לכל מׁשאל ׁשם הּוא טבע ּדלהיֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻמאצילּות,
הּטֹוב  טבע מּצד הרי ּכן אם ודעת, טעם ּבבחינת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַׁשאינֹו
ּבהּיׁש ּבהיֹותֹו ּגם להתּפּׁשטּותֹו סֹוף ׁשאין הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַּדאיןֿסֹוף
ּבתֹורה  ּבעבֹודתֹו ׁשהאדם הּכח נתינת ענין ּדזהּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּנברא,
נעלים  הּיֹותר הּגּלּויים ּכל להמׁשי יּוכל ְְְֲִִִִִֵַַַַַָּומצוֹות
ּכחֹות  ּדעׂשר הּנפׁש, ּבכחֹות יֹותר זה ויּובן ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹעליֹונים.
ּבעׂשר  הּוא ּדׁשרׁשם והינּו ספירֹות, עׂשר ּכנגד הם ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּנפׁש

ּורעּותא ּדאצילּות, הּלב ה ּדלּבא ספירֹות נקּדת ׁשהיא , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻ
ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף מהאֹור הם הּיהדּות, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֻּונקּדת
התחּלקּות  יׁש הרי הּנפׁש ּבכחֹות הּנה ולזאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹמאצילּות,
הם  הּכחֹות ּכל אצלם אׁשר ּכאּלּו ּדיׁשנם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהתּגּלּותן,
אצלם  היא אחת מּדה ׁשרק ויׁשנם טֹובה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבהתּגּלּות
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הּנפׁש ּכחֹות רחמנאֿלּצלן אׁשר ּכאּלּו ויׁשנם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהתּגּלּות,
הּמה  ׁשלמים הם ּגם הּנה העצם ּדמּצד ּבהתּגּלּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינם
ׁשאינּה רק חּסרֹון ּבֹו אין הרי עצמֹו ּדהּנפׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבכחֹותיהם,
הּיהדּות  נקּדת ׁשהיא ּדלּבא הרעּותא אבל ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֻּבהתּגּלּות,
יׂשראל  ׁשּכל ּפׁשּוטה אמּונה ּדזהּו ּבׁשוה, ּבכּלם ְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָֻהּוא
אין  ּדעצמּות להיטיב, הּטֹוב ּדטבע וזהּו לטֹובה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשוין
ּגּלּוי  ּבהם ׁשּיהיה מּטה למּטה ּגם מּגיע הּוא ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֿסֹוף
האצילּות, מאֹור ּדהארה הארה הּוא והּגּלּוי ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָֹאלקּות,
הּנׁשמה  עצם ׁשּזהּו היא", "טהֹורה ּבחינת ּגּלּוי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָוהינּו
ּׁשאין  מה הּנה האצילּות אֹור אמנם ּבאצילּות, ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהיא
חּוץ  לא אבל ּבאצילּות רק הּוא להתּפּׁשטּותֹו ְְְֲֲִִַַַָֹסֹוף
ּגם  ׁשּמּגיע ּדעצמּות הּטֹוב טבע ידי ועל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַלאצילּות,
ּדבחינת  ּדהארה הארה ׁשל הּגּלּוי ׁשּיהיה הינּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמּטה,
ׁשם  ידי על היא ּׁשההתהּוּות מה הּוא זה  ּדכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָטהֹורה,
הוי' ׁשם ידי על ּבפעל ההתהּוּות היתה ׁשאם ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאלקים,
ּבהם  היה ולא הּיׁש מציאּות היה לא אז הּנה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹעצמֹו,
הוי' ׁשם מהארת היא ׁשההתהּוּות זה ידי ועל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאלקּות,

יׁש ּבבחינת העֹולם נתהּוה אלקים ׁשם ידי על ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּבאה
ׁשּבכל  החּיּות ּדזהּו אלקּות, ּגּלּוי יׁש ּבהם וגם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹּומציאּות,
ׁשהּנברא  והגם אלקּות, ׁשהּוא מהּנבראים ואחד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
מּכלֿמקֹום  אלקּות, הּוא ׁשהחּיּות ּומרּגיׁש יֹודע ְֱִִֵֵֶַַַַָָֹאינֹו
המחּיה  חּיּות ּבֹו ׁשּיׁש ּומרּגיׁש יֹודע הּוא הּנברא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהלא
ידי  ועל אלקּות, הּוא הּזה החּיּות ּדבאמת ְְְֱֱֵֶֶֶַַַַֹאֹותֹו,
וכן  אלקּות, הּוא זה ׁשחּיּות ּבעצמֹו מרּגיׁש הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָֹהעבֹודה
פארׁשטאנדען) (ּגעטליכע האלקּיים הּׂשגֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹּכל

וו  ּגעפיעלן) (ּגעטליכע אלקּיֹות ּדי והרּגׁשֹות ארּום ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָֹ
הערען  נאר פארׁשטיין, נאר ניט איז הּׂשגה פּון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאמּתית

אים  ּדערהערען אּון ענין אֹור ו ּדעם ּגּלּוי הּוא זה ּדכל , ְְְִִִֶֶֶֶֶָָ
הּוא  ּבפעל ּכׁשההתהּוּות ּדוקא הּוא זה ּכל הּנה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹאלקי,

אלקים. ׁשם ידי ְֱִֵֵַֹעל
.¯ev˜ נתהּוה אלקים ּבׁשם ההתלּבׁשּות ידי ׁשעל יבאר ƒְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּגם  להיטיב הּטֹוב טבע ׁשּמּצד ּומציאּות ְְִִִֵֵֶֶַַַַיׁש
מאצילּות  ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אלקי, אֹור ּגּלּוי יהיה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבהם

ּבאצילּות. ׁשהּוא ּכמֹו ְְֲִֵֶַואיןֿסֹוף

e"yz ,glyie zyxt zay ,elqk h"i
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אותו.ו. ולהפנים הענין את לשמוע גם אלא להבין, רק איננה ההשגה ואמיתית היות

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.Â חסידות 67כידוע על  עתה לא  בקטרוג הנה
אחרי  שנה עשרה שמונה תקנ"ב, בשנת שהיה חב"ד
חב"ד  חסידי והדריך וחינך נפש במסירות יסד שהרבי
שהיו  גדול, כך כל הקטרוג היה  (תקל"ד־תקנ"ב) 
כידוע  גדולים. רחמים ומעוררי יושר למליצי זקוקים
הבעל  מורנו של הקודש לאהלי שלוחים הרבי אז שלח
הודיע  וכן נ"ע ממזריטש המגיד הרב  ומורנו טוב שם
דין  בעלמא שהיו קדישא החבריא לתלמידיהם, כך על
נ"ע  נחום ר' הרה"צ כ"ק אל נפש פדיון ושלח

.מצ'רנוביל 
קרא 68מוצאי  ברית, זכור ערב  סליחות, שבת

להם  וסיפר התלמידים מקשישי אחדים אליו הרבי
לחשוב  יסוד לו ושיש הקטרוג של הרציני המצב על
המקטרגים  יעבירו  תקנ"ג  הבא השנה שבראש
זאת  להם מספר הוא עליו. מהחסידות קטרוגם את
כי  וכן רחמים, שיעוררו דברים: שני בגלל גמור בסוד

כ"ק   לבנו יעזור ומי כיצד סדר לעשות רוצה הוא
והנהלת  בהנהגת  האמצעי אדמו"ר אאזמו"ר

החסידות  ועניני .החסידים
כל  שמעה  הסבא של אמו  לאה דבורה הבת
את  להחליף והחליטה תלמידיו, עם הרבי דיבר אשר

זאת  לבצע כיצד וחשבה .אביה
הסבא, של ההולדת יום הוא השנה ראש ערב 
שנים. שלש לסבא מלאו תקנ"ג השנה ראש ובערב 
בפעם  סיפרו התפילה אחרי השנה ראש ערב 

הראש,69הראשונה  פיאות לו והניחו הסבא שערות
על  הקדושות ידיו בהנחת הסבא את בירך והרבי

הקדוש  .ראשו
דבורה  הבת נכנסה מנחה, אחרי השנה ראש ערב 
ויחידי  בית בני רק נכחו שם  הקטן" ל"מנין לאה
שקועים  היו כולם  המבוגרים מהתלמידים סגולה
פתחה  הקודש, ארון אל ניגשה היא תהלים. באמירת
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המאסר 67) ברשימת כ"ז ע"ד ג"כ וראה תרצ"ג. כסלו כ' שיחת ראה
כמש"כ  והנכון אחרת. נוסחא ואילך. 74 ע' ה'תשי"ד) (ברוקלין ג' חלק

שנעתקה הנ"ל È˙Î"˜ברשימה ÛÂ‚Ó.אדמו"ר מו"ח כ"ק
סיפר68) הזקן שרבנו אי': (84 (ע' הנ"ל לבתו ·˙ÏÈÁ‰ברשימה

מסרה ואח"כ נ"ע, לאה דבורה מזקני ‰È‡הרבנית לשלשה הדברים
החסידים.

נא.69) ע' יום" "היום ראה



c"agרד i`iyp epizeax zxezn

שבפני  עדים הנכם הקהל, כל בקול: והכריזה דלתותיו
בדעה  עצמי על מקבלת אני הקדושים התורה ספרי
בת  לאה דבורה שאני ובשבועה, ובאלה צלולה
רבקה  בן זלמן שניאור ר' אבי את מחליפה שטערנא

בחיים. יישאר והוא
לאה, דבורה הבת חלתה השנה ראש של שני ביום
בדיעה  הסתלקה  תקנ"ג תשרי ג'  גדליה ובצום

ביקשה  הסתלקותה ולפני האחרון, לרגע  עד צלולה
יחידה  בנה את וידריך יחנך בעצמו שהוא .מהרבי

הבדל, בלי יום, בכל קבוע סדר לרבי היה מאז
הנוראים, בימים ואף טובים ימים שבת, החול, בימי
שבלימוד  אומר, והיה הסבא. עם למד בעצמו שהוא
פורע   צדק" "צמח אדמו"ר  הסבא עם לומד שהוא
לאה. דבורה לבת חייב שהוא החוב את  הרבי  הוא
y"z'd ,gqt n"deg zay
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ycew zexb`

תרצ"א  ניסן, ה' ב"ה,

ואוהב  הנעלה החכם הנכבד, ידידי כבוד

וו"ח  תרומיות, מדות בעל מושכלות,

שי' מיכאל מוה"ר אי"א

וברכה! שלום

מעת  דא"ח למד אם שי', כבודו את לשאול אני חפץ

העבודה  חלק על לא (כוונתי ליובאוויטש את עזבו

שאלה  על כבודו לי יסלח ההשכלה). חלק על רק והמוסר,

אמנם  שכזו, שאלה להעמיד מהדרך אין אפשר שאולי כזו,

כבר, זה בו מתענין שאני אחד, ענין לרגלי בזה מתענין אני

ואיזה  מדא"ח שונים ענינים של העתקה אפשרות והוא

(אשכנזית, אירופא לשפות וכדומה התניא מספר פרקים

היהודים. בין המדוברת לאידיש וגם אנגלית) צרפתית,

או  כזה, דבר עצמו על לקבל שי' כבודו יוכל אפשר אולי

על  לקבל שיסכים מכריו בין שהוא מי יודע אפשר אולי

אז  זה על תשובתו את ישיבני וכאשר כזו, עבודה עצמו

בזה. חפצי מה בפרטות לו אכתוב

לי  נזדמן בפרט, ובארה"ב בכלל, נסיעותי במשך

היהודי  הנוער ועם בכלל, שונים מדע אנשי עם להפגש

קשה  הי' לא אם מהנוער הרבה אשר וראיתי בפרט,

דא"ח  של והטרמינולוגי' בכלל, בלה"ק ההבנה עליהם

והיו  ללבם קרובים היו שבדא"ח הרעיונות הנה בפרט

בניהם  ובני בניהם אברכים, עם נפגשתי להם. מתקבלים

דא"ח, למדו בנערותם בעצמם שעוד מהם חסידים, של

איזה  נתתי ידועים ובזמנים דא"ח, לומדי ראו שרק ומהם

רגש  בהם וראיתי גדול, רושם עליהם ועשה עליהם, שעות

קצת  להם והי' השפה עליהם קשה הי' לא ואם חזק,

ומאז  לבם. על מאד מתקבלים היו בהענינים תפיסא

אלו. לכגון האור להיכל צר פתח לפתוח וגעגועי מחשבתי

נדח. ממנו ידח לא כי הלא סוף וסוף

פופולרית  בשפה מתרגמים היו אם אשר חושב אני

חוג  אשר מתניא ופרקים מדא"ח מיוחדים ענינים איזה

אור  קו בהם נותן הי' להבינם יכולים היו הנ"ל האנשים

המוסריים. בחייהם

ואז  הנ"ל, שאלתי על כבודו לתשובת אני מחכה

בזה. חפצי בפרטות לו אכתוב

ומברכו  ומכבדו מוקירו ידידו והנני

יצחק. יוסף
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dheq(iyiy meil)

,òøôîì äpàø÷é àlLepi`y ,dlgzdl seqdn jetd xcqa xnelk ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©
,`xnbd zl`ey .aezkd xcqd itl `xw `l m` daeg ici `vei,éaøå§©¦

déìðî ,òøôîì äpàø÷é àlLdper .df oic cnel `ed okidn - ¤Ÿ¦§¨¤¨§©§¥©§¨¥
,`xnbddéì à÷ôðz`f yxec `ed -,'íéøácä' 'íéøác'îdidy ©§¨¥¦§¨¦©§¨¦

cnll ,'mixacd' xn`pe ,`"d ila 'dl`d mixac eide' aezkl witqn
zx`ane .jetd xcqa `xwi `ly,`xnbd,ïðaøå`xwi `ly eyxcy §©¨¨

ik ,iax enk 'mixacd'n z`f eyxc `le ,'eide'n rxtnl'íéøác'§¨¦
eäì òîLî àì 'íéøácä'zl`ey .eyxecl ozipd xezii dfy ©§¨¦Ÿ©§©§

,`xnbd,'òîL' áéúëä ,énð éaøåxyt`y dfn yxec epi` recne §©¦©¦¨§¦§©

,`xnbd dper .minkgk ,rney dz`y oeyl lka `exwl,àeää©
,'rny' dlinddéì éòaéîjixv rny z`ixway ,zxg` dyxcl iax ¦¨¥¥

éðæàì òéîLäìétî àéöBî äzàM äî E.E,`xnbd zx`aneïðaøå §©§¦©§¨§¤©¤©¨¦¦¦§©¨¨
jkn eyxc `le ,rney dz`y oeyl lka `exwl ,'rny'n eyxcy

,eipf`l rinydl jixvyòîL úà àøBwä øîàc ïàîk dì éøáñ̈§¥¨§©§¨©©¥¤§©
.àöé Bðæàì òéîLä àìå§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨

.xg` oiipra dielz minkge iax zwelgn m` zxxan `xnbdàîéì¥¨
y xn`p m`d -,éaø øáñ÷̈¨©©¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

המשך ביאוד למס' סוטה ליום שישי עמ' ב



רה ipy ,oey`x - al - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùéå úùøô
áìãåNr-ìà åéðôì íéëàìî á÷ré çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈

:íBãà äãN øérN äöøà åéçàäíúà åöéå ¨¦®©¬§¨¥¦−§¥¬¡«©§©³Ÿ¨Æ
øîà äk åNrì éðãàì ïeøîàú äk øîàì¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
:äzr-ãr øçàå ézøb ïáì-ír á÷ré Ecár©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

åäçôLå ãárå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§®̈
éðéra ïç-àöîì éðãàì ãébäì äçìLàå:E(éåì) ¨«¤§§¨Æ§©¦´©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

æ-ìà eðàa øîàì á÷ré-ìà íéëàìnä eáLiå©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤
éçà-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNr-ìà E ¨¦̧Æ¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©

:Bnr Léà úBàîçBì øöiå ãàî á÷ré àøéiå ¥¬¦−¦«©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®
-úàå ïàvä-úàå Bzà-øLà írä-úà õçiå©©¹©¤¨¨´£¤¦À§¤©¯Ÿ§¤

ì íélîbäå ø÷aä:úBðçî éðLè-íà øîàiå ©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«©¾Ÿ¤¦
äéäå eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNr àBáé̈¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®§¨¨²

:äèéìôì øàLpä äðçnä(ìàøùé)éá÷ré øîàiå ©©«£¤¬©¦§−̈¦§¥¨«©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼
ýåýé ÷çöé éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®§Ÿ̈º
äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä̈«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨

:Cnràéúîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷ ¦¨«¨¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½
ézøár éì÷îá ék Ecár-úà úéNr øLà£¤¬¨¦−¨¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ

iä-úàì éúééä äzrå äfä ïcø:úBðçî éðL ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦¦§¥¬©«£«
áééëðà àøé-ék åNr ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥®̈¦«¨¥³¨«Ÿ¦Æ

:íéða-ìr íà éðkäå àBáé-ït Búàâéäzàå Ÿ½¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«§©¨´
Erøæ-úà ézîNå Cnr áéèéà áèéä zøîà̈©½§¨¥¥¬¥¦−¦®̈§©§¦³¤©§£Æ

:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ(ד (לב, «ƒ¿««¬…«¿»ƒ
מלאכים  ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

יעקב  ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר עׂשו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאל

הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ׁשֹור  לי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ"ויהי

והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ורֹוכב עני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר

והתּברר  לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו נתּברר. לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשעׂשו

יעקב  הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו עׂשו", "אל ׁשּבאנּו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלנּו

לאּטי". אתנהלה "ואני – ארּכה עֹוד הּגאּלה אל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשהּדר

,ïåùàø
éðùãéBãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²

:åéçà åNrì äçðîåèíéLéúe íéúàî íéfr ¦§−̈§¥¨¬¨¦«¦¦´¨©½¦§¨¦−
:íéøNr íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNr¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬¤§¦«

æèìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbúBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³
íøérå íéøNr úðúà äøNr íéøôe íéraøà©§¨¦Æ¨¦´£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−

:äøNræéBcáì øãr øãr åéãár-ãéa ïziå £¨¨«©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®
ïéa eîéNz çåøå éðôì eøár åéãár-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤£¨¨Æ¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬

:øãr ïéáe øãrçéék øîàì ïBLàøä-úà åöéå ¥−¤¥¬¥«¤©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´
äzà-éîì øîàì EìàLe éçà åNr ELâôé¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ

éðôì älà éîìe Cìú äðàå:EèéEcárì zøîàå §¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«§¨«©§¨Æ§©§§´
äpäå åNrì éðãàì äçeìL àåä äçðî á÷réì§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−§¥®̈§¦¥¬

:eðéøçà àeä-íâëíb éðMä-úà íb åöéå ©−©«£¥«©§©º©´¤©¥¦À©µ
éøçà íéëìää-ìk-úà íb éLéìMä-úà¤©§¦¦½©µ¤¨©´Ÿ§¦½©«£¥¬
åNr-ìà ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãrä̈«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´¤¥½̈

:Búà íëàöîaàëEcár äpä íb ízøîàå §Ÿ©«£¤−Ÿ«©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬
äçðna åéðô äøtëà øîà-ék eðéøçà á÷ré©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ
àOé éìeà åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää©«Ÿ¤¤́§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈©−¦¨¬

:éðôáëïì àeäå åéðt-ìr äçðnä øárzå ¨¨«©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬
:äðçna àeää-äìélaâëàeä äìéla | í÷iå ©©«§¨©−©©«£¤«©¨´̈©©´§¨À

-úàå åéúçôL ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´¦§Ÿ½̈§¤
:÷aé øárî úà øáriå åéãìé øNr ãçà©©¬¨−̈§¨®̈©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

ãë-øLà-úà øáriå ìçpä-úà íøáriå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©®̈©©©«£¥−¤£¤
:Bìäëãr Bnr Léà ÷áàiå Bcáì á÷ré øúeiå «©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−

:øçMä úBìråëòbiå Bì ìëé àì ék àøiå £¬©¨«©©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−
:Bnr B÷áàäa á÷ré Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

æëàì øîàiå øçMä äìr ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éðzëøa-íà ék EçlLàçë-äî åéìà øîàiå £©¥«£½¦−¦¥«©§¨«¦©¬Ÿ¤¥−̈©

:á÷ré øîàiå EîMèëøîàé á÷ré àì øîàiå §¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬
íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà ék EîL ãBòÆ¦§½¦−¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²

:ìëezå íéLðà-íråìøîàiå á÷ré ìàLiå §¦£¨¦−©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ
f änì øîàiå EîL àp-äãébäì ìàLz äéîL ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®
:íL Búà Cøáéå©§¨¬¤Ÿ−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz exzi t"y zgiy)

ÏÎezÂ . . ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk(כט (לב, ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ«»
ולטען  ּכ על להצטּדק עלּול רע מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיהּודי

לפני  עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדבר

נמצאת  זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנֹולד

"יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל הּצחּות): ּבדר) ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבפסּוקנּו



iyingרו ,iriax ,iyily - cl ,bl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אם  ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. אפילּו לנּצח ּבכחֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּומּובן

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו טּפׁש, ׁשּיהיה עליו הכריז ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּמלא

éùéìùàì-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìû éúéàø̈¦³¦¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

áìàeäå ìûeðt-úà øár øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬
:Bëøé-ìr rìöâììûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìr Ÿ¥−©©§¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹

íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä ãéb-úà¤¦´©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´
:äLpä ãéâa á÷ré Cøé-óëa òâð ék äfä©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−©¨¤«

âìààa åNr äpäå àøiå åéðér á÷ré àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈
íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî òaøà Bnrå§¦¾©§©¬¥−¦®©©´©¤©§¨¦À

:úBçôMä ézL ìrå ìçø-ìrå äàì-ìráíNiå ©¥¨Æ§©¨¥½§©−§¥¬©§¨«©¨¯¤
äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå¦«¨¤¸¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

âòáL äöøà eçzLiå íäéðôì øár àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©
:åéçà-ãr BzLb-ãr íéîrtãåNr õøiå §¨¦½©¦§−©¨¦«©¨̧¨¥¨³

-ìr ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìáéúëåøàåöéø÷åéøàeö ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
÷Léå:ekáiå eää-úà àøiå åéðér-úà àOiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥®ŸŸŸ©¦§«©¦¨´¤¥À̈©©³§¤

øîàiå Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤¨®©Ÿ©¾
:Ecár-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìéä©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓÚt Ú·L ‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ(ג (לג, «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ
אֹופּנים. ׁשני יׁש הרע ‡B¯ּבברּור Èelb C¯„a הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְֵַָ

ּכי  למברר, ּיתרֹון יׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמאיר

הּמתּברר. אל יֹורד ואינֹו ּבדרּגתֹו נׁשאר ‰˙eLaÏ˙הּוא C¯„a ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ¿∆∆ƒ¿«¿
יתרֹון  יׁש זה ּבאפן הּמתּברר. למקֹום יֹורד הּמברר –ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

מפסיק  ּובדרּגתֹו, ּבמּצבֹו ׁשהּוא ּכפי עצמֹו, הּוא ּכי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלמתּברר,

ּבדר הּברּור נפעל הראׁשֹון ּבאפן (ואּלּו לּקדּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלהתנּגד

הׁשּתחואֹות  ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות זֹוהי ּובּטּול). ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָּדחּיה

הּמתּברר'. ּבלבּוׁשי ו'התלּבׁש עׂשו אל ירד יעקב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלּו:

éòéáøå:ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨
æLbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬

:eåçzLiå ìçøå óñBéç-ìk Eì éî øîàiå ¥²§¨¥−©¦§©«£«©¾Ÿ¤¦¬§²¨
ïç-àöîì øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä©©«£¤¬©¤−£¤´¨®̈§¦©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−

:éðãà éðéraèéäé éçà áø éì-Lé åNr øîàiå §¥¥¬£Ÿ¦«©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬
:Cì-øLà Eìéàð-íà àð-ìà á÷ré øîàiå §−£¤¨«©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧

éðéra ïç éúàöîék éãiî éúçðî zç÷ìå E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬¦§¨¦−¦¨¦®¦´
éðô éúéàø ïk-ìr:éðöøzå íéýìû éðt úàøk E ©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−©¦§¥«¦

àééðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìûáéøîàiå ¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«©−Ÿ¤

:Ecâðì äëìàå äëìðå ärñðâééðãà åéìà øîàiå ¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³
éìr úBìr ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék rãéŸ¥¸©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈¨´¨¨®

:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãeãéàð-øáré §¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ©«£¨¨¬
ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcár éðôì éðãà£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤¸¤

ãr íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä-øLà ©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤
:äøérN éðãà-ìà àáàåè-äâévà åNr øîàiå ¨¬Ÿ¤£Ÿ¦−¥¦«¨©´Ÿ¤¥½̈©¦«¨

äf änì øîàiå ézà øLà írä-ïî Enr àp̈´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½
:éðãà éðéra ïç-àöîàæèàeää íBia áLiå ¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«©Á̈¨Á©¸©¬

:äøérN Bkøãì åNræéïáiå äúkñ òñð á÷réå ¥¨²§©§−¥¦«¨§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤
àø÷ ïk-ìr úkñ äNr eäð÷îìe úéa Bì−®̈¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ©¥²¨¨¬

:úBkñ íB÷nä-íLñçéøér íìL á÷ré àáiå ¥«©¨−ª«©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´
ïçiå íøà ïctî Bàáa ïrðk õøàa øLà íëL§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−¦©©´£®̈©¦−©

:øérä éðt-úàèéøLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå ¤§¥¬¨¦«©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³
íëL éáà øBîç-éða ãiî Bìäà íL-äèð̈«¨¨Æ¨«¢½¦©¬§¥«£−£¦´§¤®

:äèéN÷ äàîaëìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå §¥−̈§¦¨«©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−
:ìàøNé éýìûñ ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr `i mgpn zxez)

ÌÈk¯ ÌÈ„ÏÈ‰(יג (לג, «¿»ƒ«ƒ
הּיעּוד  לקּיּום מּוכן לּמׁשיח, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹיעקב

עׂשו" הר את לׁשּפט . . מֹוׁשיעים הּבא)"ועלּו ּפסּוק .(רש"י ְְִִִֵֶַַָָָָֹ

זה  ּומעין עדין. מּוכנים אינם יׂשראל, עם "הילדים", ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאבל

ּתבֹות: (ראׁשי יׂשראל נׂשיא ‡·eÈּבכל ·˜ÚÈ ÏL BˆBv,( ְְְִִֵֵֵָָָƒ∆«¬…»ƒ
צאן  עם ּבּגלּות הּוא מתעּכב לּגאּלה, מּוכן עצמֹו ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻׁשאף

ּכבֹוד  ׁשּמנּוחתם הּטעם וזהּו ּבּגלּות. עדין הּׁשקּועים ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָמרעיתֹו,

לצאן  לעזֹור ּכדי - לארץ ּבחּוץ הּוא חּב"ד נׂשיאי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹׁשל

ּכל  על ּומבּקׁשים ה'ּצּיֹון' על ׁשהֹולכים ידי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמרעיתם,

.ְִֵַָהּמצטר

,éòéáø
éùéîçãìàäãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈

:õøàä úBðáa úBàøì á÷réìádúà àøiå §©«£®Ÿ¦§−¦§¬¨¨«¤©©̧§Ÿ¹̈
dúà çwiå õøàä àéNð éeçä øBîç-ïa íëL§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤©¦©¬Ÿ¨²

:äpréå dúà ákLiåâäðéãa BLôð ÷aãzå ©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨©¦§©´©§½§¦−̈



רז iying - dl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-úà áäàiå á÷ré-úaáéúëøòðäéø÷äørpä ©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£¨½
áì-ìr øaãéåáéúëøòðäéø÷:äørpäãøîàiå ©§©¥−©¥¬©©«£¨«©Ÿ́¤

äcìiä-úà éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬
:äMàì úàfää-úà ànè ék òîL á÷réå ©−Ÿ§¦¨«§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤

Løçäå äãOa eäð÷î-úà eéä åéðáe Bzá äðéc¦¨´¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬
:íàa-ãr á÷réå-ìà íëL-éáà øBîç àöiå ©«£−Ÿ©Ÿ¨«©¥¥²£¬£¦«§¤−¤

:Bzà øaãì á÷réæäãOä-ïî eàa á÷ré éðáe ©«£®Ÿ§©¥−¦«§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ
ék ãàî íäì øçiå íéLðàä eávrúiå írîLk§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´

ì ìûøNéá äNr äìáðïëå á÷ré-úa-úà ákL §¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ¤©©«£½Ÿ§¥−
:äNré àìçíëL øîàì ízà øBîç øaãéå ¬Ÿ¥«¨¤«©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´

Bì dúà àð eðz íëzáa BLôð ä÷Lç éða§¦À¨«§¨³©§Æ§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−
:äMàìèeðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå §¦¨«§¦§©§−Ÿ®̈§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈

:íëì eç÷z eðéúða-úàåéõøàäå eáLz eðzàå §¤§Ÿ¥−¦§¬¨¤«§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ
:da eæçàäå äeøçñe eáL íëéðôì äéäz¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨§¥¨«£−¨«

àéïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−
:ïzà éìà eøîàz øLàå íëéðéraáééìr eaøä §¥«¥¤®©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«©§¸¨©³

éìà eøîàz øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®
-úà éì-eðúeáéúëøòðäéø÷:äMàì ørpäâéeðriå §¦¬¤©©«£−̈§¦¨«©©«£¸

á÷ré-éðáäîøîa åéáà øBîç-úàå íëL-úà §¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈
øLà eøaãéå:íúçà äðéc úà ànèãéeøîàiå ©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«©«Ÿ§´

úúì äfä øácä úBNrì ìëeð àì íäéìà£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ
àåä ätøç-ék äìør Bì-øLà Léàì eðúçà-úà¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬¦−

:eðìåèeðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà ¨«©§−Ÿ¥´¨¤®¦µ¦«§´¨½Ÿ
:øëæ-ìk íëì ìnäìæèíëì eðéúða-úà epúðå §¦¬Ÿ¨¤−¨¨¨«§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½

eðééäå íëzà eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå
éùéîç

§¤§«Ÿ¥¤−¦©®̈§¨©´§¦§¤½§¨¦−
:ãçà írìæéìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå §©¬¤¨«§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®

:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìåçéíäéøáã eáèéiå §¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§©¦«§¬¦§¥¤−
:øBîç-ïa íëL éðéráe øBîç éðéraèéøçà-àìå §¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«§«Ÿ¥©³

àeäå á÷ré-úáa õôç ék øácä úBNrì ørpä©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©©«£®Ÿ§´
:åéáà úéa ìkî ãaëðëBða íëLe øBîç àáiå ¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«©¨¬Ÿ£²§¤¬§−

:øîàì íøér éLðà-ìà eøaãéå íøér ørL-ìà¤©´©¦®̈©§©§²¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ
àëeáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³

íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå õøàá̈¨̧¤Æ§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦

eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà íäéðôì¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−
:íäì ïzðáëíéLðàä eðì eúàé úàæa-Cà ¦¥¬¨¤«©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ

ìeðì ìBnäa ãçà írì úBéäì eðzà úáL ¨¤´¤¦½̈¦«§−§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ
:íéìnð íä øLàk øëæ-ìkâëíðéð÷å íäð÷î ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«¦§¥¤³§¦§¨¨Æ

íäì äúBàð Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ¥´¨¨¤½
:eðzà eáLéåãëBða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå §¥«§−¦¨«©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½

ørL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå Bøér ørL éàöé-ìk̈«Ÿ§¥−©´©¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©
:Bøéräëíéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå ¦«©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À

Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷ré-éðá-éðL eç÷iå©¦§´§¥«§¥«Â©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´
:øëæ-ìk eâøäiå çèa øérä-ìr eàáiå Baøç©§½©¨¬Ÿ©¨¦−¤®©©©«©§−¨¨¨«

åëáøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦®̈¤
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà eç÷iåæëá÷ré éða ©¦§¯¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«§¥´©«£ÀŸ

eànè øLà øérä efáiå íéììçä-ìr eàäµ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−
:íúBçàçëíäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà £¨«¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®

:eç÷ì äãOa øLà-úàå øéra-øLà úàå§¥¯£¤¨¦²§¤£¤¬©¨¤−¨¨«
èëíäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½

:úéaa øLà-ìk úàå efáiå eáLìá÷ré øîàiå ¨−©¨®Ÿ§¥−¨£¤¬©¨«¦©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ
éðLéàáäì éúà ízøër éåì-ìàå ïBòîL-ìà¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼§©§¦¥̧¦Æ
øtñî éúî éðàå éføtáe éðrðka õøàä áLéa§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈
:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìr eôñàðå§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«

àì:eðúBçà-úà äNré äðBæëä eøîàiåô ©«Ÿ§®©§¾̈©«£¤−¤£¥«
äìà-úéá äìr íe÷ á÷ré-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«

äàøpä ìàì çaæî íL-äNrå íL-áLå ìû¥−§¤®̈©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´
éìàéçà åNr éðtî Eçøáa EE:áá÷ré øîàiå ¥¤½§¨̧§£½¦§¥−¥¨¬¨¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ

éýìû-úà eøñä Bnr øLà-ìk ìàå Búéa-ìà¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹¤¡Ÿ¥³
eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−

:íëéúìîNâ-äNràå ìû-úéa äìrðå äîe÷ðå ¦§«Ÿ¥¤«§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤
éäéå éúøö íBéa éúà äðòä ìûì çaæî íḾ̈¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³Ÿ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ

:ézëìä øLà Cøca éãnrãúà á÷ré-ìà eðziå ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦©¦§´¤©«£ÀŸ¥´
øLà íéîæpä-úàå íãéa øLà øëpä éýìû-ìk̈¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈§¤©§¨¦−£¤´
øLà äìàä úçz á÷ré íúà ïîèiå íäéðæàa§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ©¬©¨«¥−̈£¤¬

:íëL-írä-ìr íéýìû úzç | éäéå eòqiå ¦§¤«©¦®̈©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©
éða éøçà eôãø àìå íäéúBáéáñ øLà íéørä¤«¨¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬



iyyרח - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:á÷réåàåä ïrðk õøàa øLà äæeì á÷ré àáiå ©«£«Ÿ©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−
:Bnr-øLà írä-ìëå àeä ìà-úéaæíL ïáiå ¥«¥®−§¨¨¨¬£¤¦«©¦³¤¨Æ

eìâð íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈¦§³
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìàçäøác úîzå ¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«©¨³¨§Ÿ̈Æ

úçz ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−©´©
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàäôèíéýìû àøiå ¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«©¥¨̧¡Ÿ¦³

:Búà Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷ré-ìà¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£®̈©§−̈¤Ÿ«
éEîL àøwé-àì á÷ré EîL íéýìû Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸

àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷ré ãBò¹©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬
ìàøNé BîL-úà:àéìû éðà íéýìû Bì øîàiå ¤§−¦§¨¥«©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³

jnî äéäé íéBb ìä÷e éBb äáøe äøt écL©©Æ§¥´§¥½²§©¬¦−¦«§¤´¦¤®¨
éöìçî íéëìîe:eàöé E §¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'nr a ycw zexb`)

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿
הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, את (נזיר מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּדין

נלמד  מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ּוקראם ׁשנה, י"ג ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹּבני

ּכׁשּנער  ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ולוי, מּׁשמעֹון זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּדין

ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא אין מצוֹות לגיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמּגיע

ּומּטרת  ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ּבדרּגת אּלא ּבאלקּות, ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹראּיה

ּדרּגת  העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי אֹור המׁשכת היא ְְְֱֲִִִִַַַַָָָָָֹהעבֹודה

אלי"). איׁשי יּלוה "הּפעם ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלוי

éùùáé÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈
éøçà Erøæìe äpðzà Eì:õøàä-úà ïzà E §´¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

âé:Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìrî ìriå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
ãéBzà øac-øLà íB÷na äávî á÷ré áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìr Cqiå ïáà úávî©¤´¤®̈¤©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤
åèBzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷ré àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬

:ìà-úéa íéýìû íLæè-éäéå ìà úéaî eòñiå ¨²¡Ÿ¦−¥«¥«©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦
ìçø ãìzå äúøôà àBáì õøàä-úøák ãBò¬¦§©¨−̈¤¨´¤§®̈¨©¥¬¤¨¥−

:dzãìa L÷zåæéøîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå ©§©¬§¦§¨«©§¦¬§©§Ÿ−̈§¦§®̈©¸Ÿ¤
:ïa Cì äæ-íâ-ék éàøéz-ìà úãléîä dìçééäéå ¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½¦«©¤¬−̈¥«©§¦º

éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàåèéøáwzå ìçø úîzå §¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ

:íçì úéa àåä äúøôà Cøãaëá÷ré áviå §¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤©©¥¯©«£²Ÿ

-ãr ìçø-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìr äávî©¥−̈©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©¨¥−©
:íBiäàëäàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå ©«©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨

:øãr-ìcâîìáëàåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå §¦§©¥«¤©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½
åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå©¥´¤§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½

ìàøNé òîLiåô:øNr íéðL á÷ré-éðá eéäiå ©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«
âëéåìå ïBòîLå ïáeàø á÷ré øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´

:ïeìáæe øëùOéå äãeäéåãë:ïîéðáe óñBé ìçø éða ¦«½̈§¦¨−̈§ª«§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«
äë:éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáeåëéðáe §¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«§¥¬

á÷ré éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´©«£½Ÿ
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLàæë÷çöé-ìà á÷ré àáiå £¤¬ª©−§©©¬£¨«©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´

-øb-øLà ïBøáç àåä òaøàä úéø÷ àøîî åéáà̈¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´¤§½£¤¨«
:÷çöéå íäøáà íLçëúàî ÷çöé éîé eéäiå ¨¬©§¨−̈§¦§¨«©¦«§−§¥´¦§®̈§©¬
:äðL íéðîLe äðLèëóñàiå úîiå ÷çöé òåâiå ¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤

åNr Búà eøa÷iå íéîé òáNe ï÷æ åénr-ìà¤©½̈¨¥−§©´¨¦®©¦§§´Ÿ½¥¨¬
:åéða á÷réåôåìààeä åNr úBãìz älàå §©«£−Ÿ¨¨«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬

:íBãàá-úà ïrðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNr ¡«¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤
äðr-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa äãr̈À̈©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈

:éeçä ïBòáö-úaâìàrîLé-úa úîNa-úàå ©¦§−©«¦¦«§¤¨§©¬©¦§¨¥−
:úBéáð úBçàãæôéìà-úà åNrì äãr ãìzå £¬§¨«©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®

:ìàeòø-úà äãìé úîNáeääãìé äîáéìäàå ¨´§©½¨§−̈¤§¥«§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈
áéúëùéòé-úàéø÷çø÷-úàå íìré-úàå Leòé-úà¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©

:ïrðk õøàa Bì-eãlé øLà åNr éða älàåçwiå ¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©©¦©´
-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNr¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨
úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ
õøà-ìà Cìiå ïrðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk̈¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤

:åéçà á÷ré éðtîæúáMî áø íLeëø äéä-ék ¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤
íúà úàNì íäéøeâî õøà äìëé àìå åcçé©§®̈§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈

:íäéð÷î éðtîçàeä åNr øérN øäa åNr áLiå ¦§¥−¦§¥¤«©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬
:íBãàèøäa íBãà éáà åNr úBãìz älàå ¡«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−
:øérNéäãr-ïa æôéìà åNr-éða úBîL älà ¥¦«¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ

:åNr úLà úîNa-ïa ìàeòø åNr úLààéeéäiå ¥´¤¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«©¦«§−
:æð÷e ízrâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«

áéãìzå åNr-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä | òðîúå§¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤



רט iriay - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åNr úLà äãr éða älà ÷ìîr-úà æôéìàì¤¡¦©−¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«
âénL çøæå úçð ìàeòø éða älàåälà äfîe ä §¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤

:åNr úLà úîNá éða eéäãééða eéä älàå ¨½§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«§¥´¤¨À§¥̧
ãìzå åNr úLà ïBòáö-úa äðr-úá äîáéìäà̈«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤¥¨®©¥´¤

åNrìáéúëùéòé-úàéø÷íìré-úàå Leòé-úà §¥½̈¤§¬§¤©§−̈
:çø÷-úàååèæôéìà éða åNr-éðá éôelà älà §¤«Ÿ©¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ

Bôö óelà øîBà óelà ïîéz óelà åNr øBëa§´¥½̈©³¥¨Æ©´½̈©¬§−
:æð÷ óelàæèóelà ízrb óelà çø÷ óelà ©¬§©«©¬²Ÿ©©¬©§−̈©´

éða älà íBãà õøàa æôéìà éôelà älà ÷ìîr£¨¥®¥´¤©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬
:äãræéúçð óelà åNr-ïa ìàeòø éða älàå ¨¨«§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ

éôelà älà äfî óelà änL óelà çøæ óelà©´¤½©©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³
úLà úîNá éða älà íBãà õøàa ìàeòø§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤

:åNrçéóelà åNr úLà äîáéìäà éða älàå ¥¨«§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬
éôelà älà çø÷ óelà íìré óelà Leòé§²©¬©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º

:åNr úLà äðr-úa äîáéìäàèéåNr-éðá älà ¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤¥¨«¥¯¤§¥«¥¨²
:íBãà àeä íäéôelà älàåñ §¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ai zeniyx)

ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו, ≈»¡
והיא  ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכתיב

ּברם, העֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמצוה,

ּדם  ענין והּוא ׁשלילי. ּדבר היא זֹו ּבמלאכה 'וה'ּקא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהחּיּות

ּדוקא  (ולכן רצּוי ּבלּתי ּבאפן הּדם רתיחת על ׁשרֹומז ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנּדה,

הּוא מ"עׂשו ּבאה זֹו ּורתיחה מטּמא). אדם ",‡„ÌBמראה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ¡
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רּבה) ְִֵַָ(ּבראׁשית

אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּכסלו  י"ט הּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות מּטרת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשהּוא

ּכֹותב  הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על והׁשּפעה ּפעּלה ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻמצינּו

ּבעיני . . לעׂשֹות והגּדיל ה' ‰ÌÈnÚ"הפליא ÏÎÂ ÌÈ¯O‰ Ïk ְְְְֲִִִִֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒ
החּיּוב  ּדבר על למדים ּומּכאן ."הּמל מדינֹות ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאׁשר

ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם אּמֹות על להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻלהׁשּתּדל

הרמּב"ם ּכפסקּֿדין נח, ספ"ח)ּבני מלכים .(הלכֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ
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.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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סוף זמן קידוש לבנה:
יום רביעי בלילה, י"ג כסלו



לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם ריד
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
06:1406:1908:1308:1608:4808:5209:4209:4516:4016:3817:0717:0616:1817:17באר שבע )ח(

06:1606:2108:1308:1608:4908:5309:4309:4616:3916:3717:0417:0316:0717:14חיפה )ח(

06:1306:1808:1108:1508:4708:5109:4109:4416:4216:4017:0517:0316:0117:14ירושלים )ח(

06:1506:2108:1308:1708:4908:5309:4309:4616:3916:3717:0617:0516:1817:16תל אביב )ח(

07:1107:2008:3708:4109:2409:2910:1110:1516:0916:0516:4616:4215:4716:57אוסטריה, וינה )ח(

05:5605:5308:4408:4309:2909:2910:4310:4320:1820:2420:4920:5620:0521:09אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:0807:1608:3808:4309:2309:2810:1110:1516:1816:1416:5316:5015:5617:03אוקראינה, אודסה )ח(

06:4506:5308:1108:1508:5809:0309:4509:4915:4415:4016:2116:1715:2216:31אוקראינה, דונייצק )ח(

06:5707:0608:2208:2709:0909:1509:5610:0015:5415:4916:3116:2715:3216:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:2907:3808:4908:5409:3809:4410:2410:2816:1316:0816:5216:4715:5017:02אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:2307:3208:4208:4609:3109:3710:1710:2116:0515:5916:4416:3915:4216:54אוקראינה, קייב )ח(

07:3107:3909:0409:0809:4809:5310:3610:4016:5016:4617:2217:1916:2817:32איטליה, מילאנו )ח(

05:5605:5808:2608:2708:5608:5809:5910:0118:0418:0618:2818:3017:4818:39אקוואדור, קיטו )ח(

05:3705:3508:2508:2409:0609:0610:1910:1919:4419:5020:1320:2019:3120:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1206:0809:0108:5909:5009:4911:0511:0520:5120:5821:2621:3320:3921:47ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5707:0408:4308:4709:2309:2710:1410:1716:4716:4517:1817:1616:2717:28ארה״ב, בולטימור )ח(

06:5006:5708:3308:3709:1409:1810:0510:0816:3316:3017:0517:0216:1317:15ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:5106:5708:3408:3809:1509:1910:0510:0916:3316:3117:0517:0316:1317:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:3107:3809:1109:1509:5309:5710:4210:4617:0517:0217:3817:3516:4417:48ארה״ב, דטרויט )ח(

06:5206:5708:5308:5609:2809:3110:2210:2517:2417:2317:5017:4917:0518:00ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3106:3608:2608:2909:0209:0609:5609:5916:4516:4417:1417:1216:2617:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4406:4808:5008:5309:2309:2610:1910:2217:3017:3017:5617:5617:1218:06ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4806:5508:3008:3409:1109:1510:0110:0416:2716:2416:5916:5716:0717:09ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:1407:2008:5809:0109:3809:4210:2910:3216:5816:5517:2917:2716:3717:39ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:4806:5508:2908:3309:1009:1510:0010:0416:2516:2116:5716:5416:0417:07ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5005:5008:3008:3009:0209:0310:0910:1018:4718:5119:1219:1618:3219:26בוליביה, לה-פס )ח(

08:1008:1909:2709:3110:1710:2311:0211:0616:4616:4017:2617:2116:2317:36בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:0908:1809:2709:3110:1710:2211:0211:0616:4816:4217:2717:2316:2517:38בלגיה, בריסל )ח(

05:1205:1107:5507:5508:3008:3109:3909:4018:3818:4319:0019:0518:2419:15ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0105:0107:4407:4408:1908:2009:2809:2918:2018:2518:4718:5118:0619:01ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:2907:3908:4508:5009:3609:4110:2110:2516:0515:5916:4316:3815:4516:54בריטניה, לונדון )ח(

07:4607:5708:5509:0009:4909:5510:3210:3716:0315:5716:4616:4015:4216:56בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:4007:4908:5208:5709:4409:5010:2810:3316:0616:0016:4616:4115:4316:57גרמניה, ברלין )ח(

07:4907:5809:0909:1409:5810:0310:4410:4816:3316:2817:1217:0816:1117:23גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0805:0707:5207:5208:2908:2909:3809:3918:4618:5119:0619:1118:3219:22דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5006:5309:0309:0609:3509:3810:3310:3517:5917:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

06:4506:4808:5909:0109:3109:3310:2910:3117:5617:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

06:5807:0608:2508:3009:1209:1709:5910:0316:0115:5716:3716:3415:3916:47הונגריה, בודפשט )ח(

06:5507:0208:3808:4209:1909:2310:0910:1316:3716:3417:0917:0616:1617:19טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1307:1909:0109:0509:4009:4410:3210:3517:0917:0717:4017:3716:4917:49יוון, אתונה )ח(

07:1707:2508:4608:5009:3209:3710:1910:2316:2416:1917:0016:5616:0217:10מולדובה, 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¤



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח 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
06:4806:5109:0109:0309:3309:3610:3010:3317:5617:5618:2118:2117:3818:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:4304:3907:3107:2808:2708:2609:4509:4419:4819:5620:2620:3519:3720:51ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3006:3408:3308:3609:0809:1110:0310:0617:0917:0817:3617:3516:5017:46נפאל, קטמנדו )ח(

06:4906:5109:1709:1909:4809:4910:5010:5218:5218:5419:1619:1818:3619:27סינגפור, סינגפור )ח(

07:0807:1808:2108:2609:1309:1909:5710:0215:3615:3016:1716:1215:1216:27פולין, ורשא )ח(

05:3305:3308:1008:1108:4208:4309:4709:4918:1618:1918:4018:4318:0118:53פרו, לימה )ח(

07:4907:5709:2109:2610:0610:1110:5410:5817:0417:0017:3917:3516:4217:49צרפת, ליאון )ח(

08:1008:1809:3309:3810:2110:2611:0811:1217:0517:0017:4117:3716:4317:51צרפת, פריז )ח(

05:4605:4808:1208:1408:4208:4409:4409:4617:3917:4018:0318:0417:2218:13קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2007:2708:5709:0109:4009:4410:2910:3316:5016:4617:2017:1716:2917:30קנדה, טורונטו )ח(

07:0207:1008:3508:3909:1909:2410:0810:1116:1916:1516:5316:4915:5817:03קנדה, מונטריאול )ח(

06:2606:3208:2008:2308:5709:0009:5009:5316:3716:3517:0617:0416:1717:15קפריסין, לרנקה )ח(

08:4008:5109:4309:4810:3910:4511:2111:2616:4416:3717:2817:2316:2017:39רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:1808:2909:1709:2210:1510:2110:5611:0116:1716:0916:5916:5215:5217:10רוסיה, מוסקבה )ח(

07:3407:4209:0309:0709:4909:5410:3610:4016:3916:3517:1617:1216:1817:26רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4007:4809:0809:1209:5409:5910:4110:4516:4816:4417:2017:1616:2717:30שוויץ, ציריך )ח(

06:2106:2408:3908:4209:1009:1310:1010:1217:4717:4818:1118:1217:3018:22תאילנד, 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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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