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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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 íéäìû 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
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äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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.sebd xarl zehep
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המשך בעמוד זלק

תחילת זמן קידוש לבנה: יום ראשון בערב, ז' תשרי )נוהגים לקדש במוצאי יום הכיפורים(
סוף זמן קידוש לבנה: מוצאי שבת פרשת האזינו, י"ג תשרי

אגרות קודש
 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

לא נראית לי הסברא שילמוד בביה"ס בכתות מעורבות וכיו"ב, שהרי זה נתינת הכשר, ולא 

עוד אלא שגם מעין פרצות גדר דהנהגת החוג בו נמצא, והרי הזן ומפרנס לכל המציא לו פרנסתו עד 

עתה, ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו פרנסתו בחן ובחסד וברחמים, ואף שבתקופתנו זו עבודה 

בחינוך עטה"ק ענין הכי נעלה וחיוני הוא, הרי עוד חזון למועד כשאפשר יהי' לסדר הדבר באופן שלא 

תהינה כל סרכות בהאמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.
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(‰Á‰)
¯Lkאברתֹו על יּׂשאהּו ּגֹו' קּנֹו וידּוע 1יעיר , ¿∆∆ְְִִִֵֶַַָָָָ

ההּלּולא  ּבעל ׁשל הּוא 2הּפרּוׁש ׁש'ּנׁשר' , ִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבחינת  הּוא ּגֹו' יעיר" ּו"ּכנׁשר רחמים, ְְְֲִִִִֶֶַַַָּבחינת

על  "יּׂשאהּו ּׁשּכתּוב ּומה רּבים'. ֲִִִֵֶַַַַָָ'רחמים

הּגּוף  ּדמּות לֹו ואין ּגּוף לֹו ׁשאין אף ,3אברתֹו", ְְְֵֵֶֶַַָ

אדם" הּתֹורה "זאת ּכי רמ"ח 4הּוא ענין והּוא , ְְִִַַָָָֹ

ּפקּודין  רמ"ח עלֿידי הּנעׂשים ּדמלּכא ,5אברין ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָ

ּכאּלּו עליכם אני "מעלה הּמצֹות קּיּום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַׁשעלֿידי

אברתֹו",6עׂשאּוני" על "יּׂשאהּו ענין וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

הּנה  'נׁשר', ּדבחינת רּבים' ה'רחמים ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּמּצד

מּבחינת  למעלה העּלּוי נעׂשה הּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָעלֿידי

(יּׂשאהּו הּמצֹות ׁשעלֿידי ּדמלּכא אברין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָרמ"ח

ּבּקּבלה  הּמבאר עם מתאים וזה אברתֹו). 7על ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ּדקנא', ּתּקּוני מ'י"ג מאיר ּבהן הּמרּכבה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשחּיֹות

ׁשּנעּתק  'עּתיק' ּבחינת הּוא 'נׁשר' יֹותר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
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שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר יא.)1*) לב, שמיני )2האזינו שער שמואל תורת – תר"מ יונתי (המשך תרמ"א

מד). יגדל.)3ע' פיוט ע"ב.)4ע"פ ריש קיז, זח"ב וראה יד. יט, רפכ"ג.)5חוקת תניא ויק"ר )6ראה וראה א. קיג, זח"ג

ז. תרע"ח )7פל"ה, קנו יעיר כנשר רד"ה א'תרפה. ע' האזינו באוה"ת הובא עקב. ס"פ לזח"ג רמ"ז סע"ב. יח, זח"א ראה

לג). ע' תרפ"ב (סה"מ תרפ"ב הנ"ל רד"ה ואילך). כג ס"ע תרע"ח (סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האזינו: בשירת בתורה נאמר

'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk את מנהיג [הקדושֿברוךֿהוא "ינהגם רש"י: ופירש ¿∆∆»ƒƒ
יעורר  קינו, יעיר בניו... על רחמני הזה כנשר ובחמלה ברחמים ישראל] בני

נוגע... ואינו נוגע מחפף, אלא עליהם עצמו מכביד אינו ירחף, גוזליו על בניו,

"B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ1, נושאן" ƒ»≈«∆¿»
כנפיו", ÏLעל Le¯t‰ Úe„ÈÂ¿»««≈∆

‡Ïel‰‰ ÏÚa2, מהר"ש אדמו"ר «««ƒ»
תרמ"ג) (שנת תשרי י"ג ביום שנסתלק

,ÌÈÓÁ¯ ˙ÈÁa ‡e‰ '¯Lp'L∆∆∆¿ƒ««¬ƒ
באלוקות  למעלה הרחמים מידת

‡e‰ 'Bb "¯ÈÚÈ ¯Lk"e¿∆∆»ƒ
'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯' ˙ÈÁa דרגה ¿ƒ««¬ƒ«ƒ
הרחמים. במידת גבוהה »Óe‰יותר

·e˙kM הרחמים שמידת כאן ∆»
בניו  את הנושא לנשר נמשלה העליונה

כנפיו  ‡·¯˙B",על ÏÚ e‰‡OÈ"ƒ»≈«∆¿»
BÏ ÔÈ‡L Û‡ לקדושֿברוךֿהוא «∆≈
BÏ ÔÈ‡Â Ûeb אפילו˙eÓc ¿≈¿

Ûeb‰3, לומר אפשר איך כן ואם «
על  נשיאה של אלו לשונות עליו

על  הנשיאה שעניין משום הּוא כנפיים,

במשמעות  כאן מתפרש הכנפיים

‰Bz¯‰רוחנית  ˙‡Ê" Èkƒ…«»
"Ì„‡4, פרה (בדיני בתורה נאמר »»

חוקת) בפרשת התורה אדומה "זאת

קשר  על רומז שהכתוב ומפרשים אדם"

התורה  מצוות בין פנימית ושייכות

¯Á"Óל'אדם' ÔÈÚ ‡e‰Â248 ¿ƒ¿«
‡kÏÓc ÔÈ¯·‡ הוא המלך, אברי ≈»ƒ¿«¿»

שלמטה), האדם גוף אברי כמספר (שמספרם העליון האדם הקדושֿברוךֿהוא,

ÌÈNÚp‰ כביכולÔÈ„e˜t Á"Ó¯ È„ÈŒÏÚ5, של (מספרם המצוות 248 ««¬ƒ«¿≈ƒƒ
‰Bˆn˙מצוותֿעשה) Ìei˜ È„ÈŒÏÚL,ז"ל חכמינו כמאמר גורמים ∆«¿≈ƒ«ƒ¿

È‡ ‰ÏÚÓ" הקדושֿברוךֿהואÌÎÈÏÚ את המקיימים ישראל בני על «¬∆¬ƒ¬≈∆
Èe‡NÚ"המצוות  el‡k6. ¿ƒ¬»ƒ

חד  כולא וקודשאֿבריךֿהוא דאורייתא בזהר "שאמרו התניא: בספר וכמבואר

שהמצוות  לפי דמלכא אברין רמ"ח אינון פיקודין דרמ"ח פירשו ובתיקונים

העליונים  העולמות בכל המלובש האמיתי וחפצו העליון רצון פנימיות הן

התחתונים  של המצוות במעשה תלוי ושפעם חיותם כל כי להחיותם ותחתונים

רצון  לפנימיות הפנימי לבוש הוא וקיומן המצוות שמעשה ונמצא כנודע.

ולכן  בעולמות להתלבש העליון רצון וחיות אור נמשך זה שממעשה העליון

לנפשו  לבוש הם האדם גוף שאברי כמו דרךֿמשל, דמלכא אברי נקראים

או  ידו לפשוט אדם של ברצונו שעולה מיד כי וכל מכל אליה לגמרי ובטלים

שום  ובלי להן ואמירה צווי שום בלי ומיד תיכף לרצונו נשמעות הן רגלו

מעשה  של החיות דרךֿמשל כך ברצונו. כשעלה ממש כרגע אלא כלל שהייה

לגבי  לגמרי בטל הוא וקיומן המצוות

לו  ונעשה בו המלובש העליון רצון

לנשמה". כגוף ממש

ÏÚ e‰‡OÈ" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»≈«
,"B˙¯·‡ הפנימית המשמעות וזו ∆¿»

הקדושֿ עלֿידי ישראל בני נשיאת של

כנפיים', 'על »vnL∆ƒ„ברוךֿהוא
'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'‰ֿהקדוש של »«¬ƒ«ƒ

ישראל  בני על »ÈÁ·cƒ¿ƒ˙ברוךֿהוא
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,'¯L'∆∆ƒ≈«¿≈«¿»

עושים  ישראל ‰ÈelÚשבני ‰NÚ«¬∆»ƒ
ÔÈ¯·‡ Á"Ó¯ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»ƒ
,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ‡kÏÓc¿«¿»∆«¿≈«ƒ¿
הכנפיים  על שהנשיאה כשם

(B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ) מסמלת ƒ»≈«∆¿»
למעלה  כך הנשר, מעל והגבהה הרמה

רחמים  התעוררות פועלת התשובה

ממה  למעלה גבוהה, בדרגה רבים

קיום  עלֿידי המלך' ב'אברי שנפעל

המצוות.

‰ÊÂ כאן ÌÚהאמור ÌÈ‡˙Ó ¿∆«¿ƒƒ
‰Ïawa ¯‡·n‰7˙BiÁL «¿…»««»»∆«

‰·k¯n‰ העליונה האלוקית «∆¿»»
ישעיה  הנביאים בדברי (המתוארת

È'Ó"‚ויחזקאל) ¯È‡Ó Ô‰a»∆≈ƒƒ
,'‡˜c Èewz הנרמזות) ז"ל חכמינו בדברי הנזכרות הרחמים מידות י"ג ƒ≈ƒ¿»

הזקן", תיקוני "י"ג הסוד בתורת נקראת וכו') וחנון" רחום אֿל ה' "ה', בפסוק

שונות), בדרגות שונים למלאכים (כינוי הקודש' מ'חיות אחד הוא הנשר והרי

רבים  רחמים להתעוררות קנו" יעיר "כנשר בין הקשר על כאן שהאמור כך

'חיות  על הרחמים מידות י"ג של מיוחדת הארה שיש בקבלה לאמור מתאים

הנשר, ובכללן שבמרכבה BÈ˙¯הקודש' ‰ÏÚÓÏe יותר גבוהה בדרגה ¿«¿»≈
בהם, המאירים רבים והרחמים שבמרכבה לדרגה 'L¯'מהמלאכים רומז ∆∆

יותר 'ÈzÚ˜'נעלית ˙ÈÁa ‡e‰ מעשר (שלמעלה עליון' 'כתר בבחינת ¿ƒ««ƒ
והעניין  בחינות, כמה יש הראש) מעל הוא כפשוטו שהכתר כשם הספירות,

מ'יום' ונבדל נעתק (כלומר, יומין' 'עתיק נקרא שב'כתר' והנעלה הפנימי

'עתיק' וגילוי), הארה של Ò„¯במשמעות ÏkÓ Ïc·Â ˜zÚpL∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ»≈∆
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מּצד  ׁשּלכן ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָונבּדל

לא  ּגם והגּבלֹות, מדידֹות ׁשּום אין זֹו ְְְְִִֵַַָָֹּבחינה

ׁשּבסדר  עליֹונֹות הכי ׁשּבמדרגֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַהמדידֹות

ּומצֹות. ּדתֹורה למדידֹות ּגם עד ְְְְְְִִִַַַַַָההׁשּתלׁשלּות,

ויׁש אברתֹו". על "יּׂשאהּו זֹו ּבחינה מּצד ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָולכן

מה  הּטעם ּגםּֿכן ׁשּזהּו ּבדרֿאפׁשר, ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָלֹומר

אֹו ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת האזינּו ּפרׁשת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָּׁשּקֹוראין

הּכ יֹום אחרי זמן ּתכף הּוא אז ּכי ּפּורים, ְֲִִִֵֵֶַַַָ

ּכפׁשּוטֹו חטא ּבין ׁשחטא, מי ּגם אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּתׁשּובה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּסרֹון, מּלׁשֹון חטא ּובני 8ּובין אני ְְְְֲִִִִֵֵֶָָ

ּבׁשלמּות  לֹו ׁשחסר והינּו חּטאים, ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹׁשלמה

עלֿידי  'נׁשר', ּבחינת ּגּלּוי מּצד הּנה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָעבֹודתֹו,

'אברתֹו'. מּבחינת למעלה עלּיה נעׂשת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהּתׁשּובה

CÈ¯ˆÂ והרי ּדוקא, "ּכנׁשר" ּׁשּכתּוב מה להבין ¿»ƒְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

ּפני  אריה ּפני הּמרּכבה, חּיֹות ארּבע ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָּכל

ולּמה  ּדקנא', ּתּקּוני ּב'י"ג הן וכּו' נׁשר ּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשֹור

ּכאן  'נׁשר' ׁשּבחינת ואף ּדוקא. "ּכנׁשר" ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹומר

'עּתיק' ׁשּבחינת ּכּנ"ל, 'עּתיק' ּבחינת על ְְִִִִֵֶַַַַַַַָקאי

ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּכל ונבּדל נעּתק ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּוא

הּבריאה  מעֹולם ונבּדל נעּתק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּומּכלֿׁשּכן

חּיֹות  ארּבע הּוא הּבריאה) (ּבעֹולם ְְְִֶַַַַָָָׁשּׁשם

ּגֹו', "ּכנׁשר" ּׁשּכתּוב מּמה מּכלֿמקֹום ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהּמרּכבה,

'רחמים  ּובחינת 'עּתיק' ּבחינת את ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַׁשּמדּמה

ׁשּמדּמה  מּובן הרי ל'נׁשר', ׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָרּבים'
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ובכ"מ.)8 א. נא, נצבים א. פב, מטות לקו"ת וראה כא. א, מלכיםֿא
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,˙eÏLÏzL‰‰ לדרגה מדרגה יורד האלוקי האור שבו המדריגות סדר «ƒ¿«¿¿

ממנה  שלמטה ובזו ממנה שלמעלה בזו קשורה דרגה (כשכל מסודר בסדר

בזו) זו האחוזות שרשרת של חוליות מובדל ÔÎlLכמו ש'עתיק' מאחר ∆»≈
השת  מ'סדר והמוגבל,לגמרי המצומצם האלוקי האור של »vÓƒ„לשלות'

˙B„È„Ó ÌeL ÔÈ‡ BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»≈¿ƒ
˙B„È„Ó‰ ‡Ï Ìb ,˙BÏa‚‰Â¿«¿»«…«¿ƒ
˙BBÈÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚¯„ÓaL∆¿«¿≈¬ƒ∆¿

,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL מה כי ∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿
בדרגות  גם השתלשלות', 'סדר שבתוך

הגדרים  בתוך הוא הרי עליונות, הכי

'עתיק' ואילו שלמעלה וההגבלות,

מכל  למעלה הוא השתלשלות' מ'סדר

והגבלה  B„È„ÓÏ˙מדידה Ìb „Ú«««¿ƒ
˙BˆÓe ‰¯B˙c התורה ענייני ¿»ƒ¿

בהתלבשות  למטה ירדו והמצוות

המצוות, שיעורי (כמו והגבלות בגדרים

גם  ולכן וכד') בתפילין הפרשיות מספר

ומצוות  התורה של וההשפעה הפעולה

וכאמור, מוגבלת במידה היא למעלה

ב'רמ"ח  פועל פיקודין' 'רמ"ח' קיום

התשובה  עבודת אבל דמלכא', אברין

רבים  רחמים התעוררות פועלת

'עתיק'. בחינת גילוי מזה, ולמעלה

e‰‡OÈ" BÊ ‰ÈÁa „vÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«¿ƒ»ƒ»≈
,"B˙¯·‡ ÏÚ,עצמו הגוף מעל «∆¿»

וההגבלות, המדידות כל מעל היינו

ומצוות, תורה של ההגבלות אפילו

לעיל. כמבואר

,¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
Â‰fL הרחמים התעוררות עניין ∆∆

התשובה  עבודת שעלֿידי הרבים

קנו", יעיר "כנשר בכתוב »ŒÌbהנרמז
ÌÚh‰ Ôk העניינים פנימיות לפי ≈«««

eÈÊ‡‰ ˙L¯t ÔÈ‡¯BwM ‰Ó«∆¿ƒ»»««¬ƒ
בציבור התורה eLz·‰בקריאת ÈÓÈ ˙¯NÚa השנה ראש שבין בשבת «¬∆∆¿≈¿»

הבאה  בשבת אֹו הכיפורים, ‰ÌÈ¯etk,ליום ÌBÈ È¯Á‡ ÛÎz בשנה כמו ≈∆«¬≈«ƒƒ
שבין  בשבת זו פרשה שקוראים תש"פ) שנת של הקביעות גם (וזו תשכ"ט זו,

הסוכות  לחג הכיפורים ‡Êיום Èk השנה של זו ÔÓÊבתקופה ‡e‰ ƒ»¿«
‰·eLz‰,השנה ימות כל מאשר שאת ביתר ÈÓבמיוחד, Ìb ¯L‡ «¿»¬∆«ƒ

BËeLÙk ‡ËÁ ÔÈa ,‡ËÁL לאֿתעשה ממצוות אחת על עבירה של ∆»»≈≈¿ƒ¿
ÔB¯qÁ ÔBLlÓ ‡ËÁ ÔÈ·e בלבד·e˙kL BÓk בדברי 8, מלכים בספר ≈≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»

מראש  יוחלט לא שאם דוד אחרי המלכות אודות המלך, שלמה אם בתֿשבע

אחריו, ימלוך ÌÈ‡hÁ,ששלמה ‰ÓÏL È·e È‡ ושלמה שהיא היינו ¬ƒ¿ƒ¿……«»ƒ

המלוכה  את חסרים 'חטאים', יהיו חיסרון eÈ‰Âבנה מלשון 'חטא' ולענייננו ¿«¿
אבל  בפועל, בעבירה חוטא שאיננו eÓÏLa˙פירושו BÏ ¯ÒÁL∆»≈ƒ¿≈

,'¯L' ˙ÈÁa Èelb „vÓ ‰p‰ ,B˙„B·Ú רחמים התגלות שהיא ¬»ƒ≈ƒ«ƒ¿ƒ«∆∆
העליונים  ÈÁaÓ˙רבים ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ ˙NÚ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«¬≈¬ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ«

'B˙¯·‡' היינו מה'כנף', למעלה ∆¿»
דמלכא' מ'אברין יותר נעלית דרגה

בעבודת  כי המצוות, בקיום שקשורים

קיום  על ויתרון מעלה יש התשובה

הרגיל. דרך על המצוות

·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ כאן ¿»ƒ¿»ƒ«∆»
,‡˜Âc "¯Lk" מקום יש כלומר, ¿∆∆«¿»

על  המדבר הכתוב מדוע לתמוה

משתמש  רבים', 'רחמים התעוררות

מהנשר במשל Ïkדווקא È¯‰Â«¬≈»
Èt ,‰·k¯n‰ ˙BiÁ Úa¯‡«¿«««∆¿»»¿≈
'eÎÂ ¯L Èt ¯BL Èt ‰È¯‡«¿≈¿≈¿≈∆∆¿
פני  פניהם "ודמות ביחזקאל כלשון

לארבעתם  הימין אל אריה ופני אדם

נשר  ופני לארבעתן מהשמאל שור ופני

המלאכים  סוגי ארבעת כל לארבעתן",

הקודש" "חיות כאן הנקראים ≈‰Ôהללו
,'‡˜c Èewz ‚"È'a נמצאים ¿ƒ≈ƒ¿»

הזקן" תיקוני "י"ג לבחינת וקשורים

מידות  ל"י"ג בקבלה הכינוי שהוא

לעיל, כנזכר ‡ÓB¯הרחמים", ‰nÏÂ¿»»≈
הכתוב משל "Lk¯"כאן ומביא ¿∆∆

ידי  על רבים רחמים התעוררות לעניין

מ"נשר" «¿»Âc˜‡?התשובה
È‡˜ Ô‡k '¯L' ˙ÈÁaL Û‡Â¿«∆¿ƒ«∆∆»»≈

Ï"pk,מכוון  '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««ƒ««
'עתיק  לבחינת שהכוונה לעיל כמבואר

הספירות  מעשר שלמעלה יומין'

˜zÚ ‡e‰ '˜ÈzÚ' ˙ÈÁaL∆¿ƒ««ƒ∆¿»
Ïc·Â יותר Ò„¯ונעלה ÏkÓ ¿ƒ¿»ƒ»≈∆

,˙eÏLÏzL‰‰האצילות בעולם בעיקר e‰L‡המתחיל ÔkLŒÏkÓe «ƒ¿«¿¿ƒ»∆≈∆
‡e‰ (‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa) ÌML ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ Ïc·Â ˜zÚ∆¿»¿ƒ¿»≈»«¿ƒ»∆»¿»«¿ƒ»

,‰·k¯n‰ ˙BiÁ Úa¯‡ מדור שעיקר וחסידות בקבלה כמבואר «¿«««∆¿»»
לכך  שהטעם לומר מקום היה זה ולפי הבריאה, בעולם הוא המלאכים

לרחמים  הכוונה כי דווקא מנשר היא כאן המובאת רבים לרחמים שהדוגמה

האמור  'נשר' כי ב'נשר' דווקא נרמז וזה השתלשלות מסדר למעלה גבול, בלי

כי מספק, איננו הזה ההסבר אך 'עתיק', בחינת הוא nÓ‰כאן ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«
˙ÈÁ·e '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙‡ ‰n„nL ,'Bb "¯Lk" ·e˙kM∆»¿∆∆∆¿«∆∆¿ƒ««ƒ¿ƒ«
B˙B‡ ‰n„nL Ô·eÓ È¯‰ ,'¯L'Ï ‰ÏÚÓlL 'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'«¬ƒ«ƒ∆¿«¿»¿∆∆¬≈»∆¿«∆
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ז h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d zyxt zay

ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר 'נׁשר' לבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַאֹותֹו

הּגׁשמי  לנׁשר ועד ׁשּבּמרּכבה, 'נׁשר' ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבחינת

הּוא  ׁשּלמּטה הּגׁשמי ׁשּנׁשר וכּידּוע ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלמּטה.

העֹורב 9רחמני  הפ ׁשּלמּטה 10, זה ּולנׁשר , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ה'רחמים  ּבחינת את מדּמה הּוא רחמני, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

ּבארּבע  ּדהּנה הּוא, והענין ׁשּלמעלה. ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָרּבים'

ׁשֹור  ּופני הּימין, אל אריה ּפני הּמרּכבה, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָחּיֹות

מּובן  ׁשּמּזה ּבאמצע. הּוא נׁשר ּופני ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהּׂשמאל,

הּמרּכבה  הן הן האבֹות ּבענין נׁשר' הּוא 11ׁש'ּפני ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאברהם  וכּידּוע האמצעי. קו יעקב, ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמּדתֹו

ּבּקו  ויעקב  הּׂשמאל, ּבקו יצחק הּימין, ּבקו ְְְְְֲִִַַַַַַָָָֹֹהּוא

הּכתּובים  המׁש ּגםּֿכן וזהּו חלק 12האמצעי. ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

קּנֹו יעיר  ּכנׁשר ּגֹו' נחלתֹו חבל יעקב עּמֹו, ְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהוי'

ּב ּבא קּנֹו" יעיר "ּכנׁשר ּדענין המׁשּגֹו', ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

ׁשהּוא  ּדוקא, "ּכנׁשר" אֹומר ולכן ּגֹו'. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹל"יעקב"

ּדאבהן  ׁשלימּו הּוא יעקב ּכי יעקב, ׁשל .13מּדתֹו ְֲֲֲִִִֶַַַָָָֹֹ

¯e‡·e האמצעי קו מעלת ידּוע 14ענין הּנה ,15 ≈ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

הּתיכֹון  ּבריח הּוא האמצעי ְְִִִֶֶַַַָָׁשּקו

ׁשני  ּבזה ויׁש הּקצה. אל הּקצה מן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמבריח

הּיֹותר  קצה מן ׁשּמבריח  הּוא אחד ענין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענינים.

ּבריח  ּוכמֹו ּתחּתֹון. הּיֹותר הּקצה עד ְְְְִֵֶֶַַַַַָעליֹון

האחד  קצה מן מבריח ׁשהיה ׁשּבּמׁשּכן ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּתיכֹון

הּׁשני  לקצהּו ועד הּמׁשּכן היה 16ׁשל ׁשּלכן , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אּמה  ּוׁשּתים ׁשבעים ּבּקו 17ארּכֹו הּוא ּדכמֹוֿכן , ְְְְִִִִֵַַַַָָ

עליֹון  הּיֹותר הקצה מן מבריח ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהאמצעי

(מה  אּלּו ענינים ּוׁשני ּתחּתֹון. הּיֹותר הּקצה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָעד
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שם.)9 האזינו פירש"י ב. עקב שם.)10תנחומא ו.)11תנחומא פפ"ב, ו. פמ"ז, ט.)12ב"ר שם, ב )13האזינו קמז, זח"א

ועוד. ע"ב. ריש קמט, שם לד )14(בס"ת). ע' תרפ"ב ואילך. כד ע' תרע"ח (סה"מ הנ"ל כנשר ד"ה ראה – לקמן בהבא

ב.)15ואילך). קעה, זח"ב כח.)16ראה כו, תרומה שלמה,)17ראה בתורה שהובאו ספרים שם. תרומה בחיי, רבנו ראה

פו). (אות שם תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  השתלשלות' מ'סדר שלמעלה 'עתיק' לבחינת הרומז ל'נשר' לא

'¯L' ˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL '¯L' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«∆∆∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿¿ƒ«∆∆
‰·k¯naL,'השתלשלות 'סדר של בדרגות ‰ÈÓLbשהיא ¯LÏ „ÚÂ ∆«∆¿»»¿««∆∆««¿ƒ
‰hÓlL סדר' של ההגבלות את בו יש בוודאי גשמית מציאות שבתור ∆¿«»

חכמינו Úe„iÎÂהשתלשלות'. בדברי ¿«»«
hÓlL‰ז"ל ÈÓLb‰ ¯LpL עוף ∆∆∆««¿ƒ∆¿«»

כפשוטו  ¯ÈÓÁהנשר ‡e‰9CÙ‰ , «¿»ƒ≈∆
·¯BÚ‰10 הפוכות תכונות בעל שהוא »≈

hÓlL‰מרחמנות, ‰Ê ¯LÏe¿∆∆∆∆¿«»
‡e‰ ,ÈÓÁ¯ ‡e‰L לפי) הכתוב ∆«¿»ƒ
בחסידות) הפנימי ‡˙ביאורו ‰n„Ó¿«∆∆

'ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯'‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¬ƒ«ƒ
‰ÏÚÓlL מדוע כאמור, לתמוה, ויש ∆¿«¿»

מנשר? המשל דווקא נבחר

Úa¯‡a ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿«
¯n‰ ˙BiÁ,‰·k בנבואת כנאמר ««∆¿»»

‡¯È‰יחזקאל  Èt מכווניםÏ‡ ¿≈«¿≈∆
ÔÈÓi‰,המרכבה BL¯של ÈÙe «»ƒ¿≈

‡e‰ ¯L ÈÙe ,Ï‡ÓO‰Ó≈«¿…¿≈∆∆
Èt'L Ô·eÓ ‰fnL .ÚˆÓ‡a»∆¿«∆ƒ∆»∆¿≈
Ô‰ Ô‰ ˙B·‡‰ ÔÈÚa '¯L∆∆¿ƒ¿«»»≈≈

‰·k¯n‰11 אמרו ז"ל חכמינו «∆¿»»
ויעקב  יצחק אברהם שהאבות, במדרש

כך  על (ומוסבר העליונה המרכבה הם

של  הפנימית שהמשמעות בחסידות

לאלוקות  האבות שביטול היא הדברים

המרכבה  ביטול כמו מוחלט ביטול הוא

לה  שאין ברמה ביטול שהוא הרוכב אל

הם  נשר' ש'פני ומכך משלה) רצון שום

הקבלה  עורכים שכאשר מובן באמצע,

לאבות, שבמרכבה הקודש' 'חיות בין

נשר' ÚÈ˜·,'פני ÏL B˙cÓ ‡e‰ƒ»∆«¬…
Úe„iÎÂשהיא  .ÈÚˆÓ‡‰ Â«̃»∆¿»ƒ¿«»«

Ì‰¯·‡L החסד מידת היא שמידתו ∆«¿»»
˜ÁˆÈ ,ÔÈÓi‰ Â˜a ‡e‰ שמידתו ¿««»ƒƒ¿»

הגבורה  מידת ‰Ï‡ÓOהיא Â˜a¿««¿…
שמאלא'), דרועא גבורה ימינא, דרועא "חסד אליהו' ב'פתח …¬»¿ÚÈÂ˜·(כנאמר

הרחמים  מידת ‰‡ÈÚˆÓשמידתו Âwa שעשר וחסידות בקבלה (וכמבואר «»»∆¿»ƒ
נצח) חסד, (חכמה, חח"נ – 'קוים' לשלושה כללי, באופן נחלקות, הספירות

– תפארת (דעת, ודת"י השמאל, בקו הוד) גבורה, (בינה, בג"ה הימין, בקו

האמצעי. בקו ויסוד) אבינו יעקב של מידתו שהיא

ÌÈ·e˙k‰ CLÓ‰ ÔkŒÌb e‰ÊÂ12 נאמר ‰ÈÂ'שתחילה ˜ÏÁ Èk ¿∆«≈∆¿≈«¿ƒƒ≈∆¬»»
'Bb B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ ,BnÚ נאמר לזה ˜Bpובהמשך ¯ÈÚÈ ¯Lk ««¬…∆∆«¬»¿∆∆»ƒƒ

.'Bb "·˜ÚÈ"Ï CLÓ‰a ‡a "Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk" ÔÈÚc ,'Bb¿ƒ¿«¿∆∆»ƒƒ»¿∆¿≈¿«¬…
,‡˜Âc "¯Lk" ¯ÓB‡ ÔÎÏÂ דווקא הוא העליונים לרחמים והמשל ¿»≈≈¿∆∆«¿»

מידת  היא שלו שהתכונה מנשר

ÏLהרחמים B˙cÓ ‡e‰L∆ƒ»∆
‡e‰ ·˜ÚÈ Èk ,·˜ÚÈ כדברי «¬…ƒ«¬…

Ô‰·‡cהזוהר  eÓÈÏL13 שלימות ¿ƒ«¬»»
האבות.

Â˜ ˙ÏÚÓ ÔÈÚ ¯e‡·e≈ƒ¿««¬««
ÈÚˆÓ‡‰14, יעקב של הקו הוא »∆¿»ƒ

לעיל, כנזכר הרחמים, מידת אבינו,

Úe„È ‰p‰15 הסוד ÂwLבתורת ƒ≈»«∆«
ÈÚˆÓ‡‰ לו יש באלוקות למעלה »∆¿»ƒ

הכתוב  כלשון הּוא כי מיוחדת מעלה

ידי  על המשכן קרשי הרכבת אופן לגבי

‰ÔBÎÈz'בריחים' ÁÈ¯a הבריח כמו ¿ƒ««ƒ
הכותל  באמצע שנכנס האמצעי

ÁÈ¯·n‰ומחבר ונמשך ÔÓשהולך ««¿ƒ«ƒ
,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ היינו «»∆∆«»∆

הסוף. ועד מההתחלה

‰Êa LÈÂ ש'הבריח זה בעניין ¿≈»∆
הקצה' אל הקצה 'מן נמשך התיכון'

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
ÁÈ¯·nL ונמשך ˜ˆ‰הולך ÔÓ ∆«¿ƒ«ƒ»∆

¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ „Ú ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿««»∆«≈
ÔBzÁz שמביא היינו ביניהם, ומחבר «¿

העליון  הקצה של והשפעתו עניינו את

ביותר. התחתון לקצה עד ¿BÓÎeביותר
‰È‰L ÔkLnaL ÔBÎÈz‰ ÁÈ¯a¿ƒ««ƒ∆«ƒ¿»∆»»

ÁÈ¯·Ó ומחבר ונמשך ÔÓהולך «¿ƒ«ƒ
„ÚÂ ÔkLn‰ ÏL „Á‡‰ ‰ˆ»̃∆»∆»∆«ƒ¿»¿«

ÈM‰ e‰ˆ˜Ï16‰È‰ ÔÎlL , ¿»≈«≈ƒ∆»≈»»
Bk¯‡ של התיכון' 'הבריח של »¿
‡n‰המשכן  ÌÈzLe ÌÈÚ·L17, ƒ¿ƒ¿«ƒ«»

התורה  במפרשי בהרחבה כמבואר

תרומ  הבריחים לפרשת באמצעות המשכן קרשי חיבור בנושא העוסקת ה

האמצעי, התיכון', 'הבריח עלֿידי Âwaובמיוחד ‡e‰ ÔÎŒBÓÎcƒ¿≈««
ÈÚˆÓ‡‰באלוקות ÁÈ¯·Óלמעלה ‡e‰L ומקשר ‰˜ˆ‰ומחבר ÔÓ »∆¿»ƒ∆«¿ƒ«ƒ«»∆

.ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ „Ú ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿««»∆«≈«¿
el‡ ÌÈÈÚ ÈLe'התיכון 'הבריח של ÔÓבמעלתו ÁÈ¯·nM ‰Ó) ¿≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¿ƒ«ƒ
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eb'ח epiw xiri xypk

עד  ונמׁש עליֹון הּיֹותר הּקצה מן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּׁשּמבריח

ּדלהיֹות  ּבזה, זה ּתלּויים ּתחּתֹון) הּיֹותר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלּקצה

נמׁש הּוא לכן מעלה, למעלה פּון נעמט ער ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאז

ו'עמק  רּום' ׁש'עמק וכּידּוע מּטה, למּטה ְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֹעד

ּבעבֹודה, ּגם הּוא ּדכמֹוֿכן לזה. זה ׁשּיכים ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּתחת'

אׁשר  הוי', קראתי מּמעמּקים ּבענין ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָּכּידּוע

[ׁשּזהּו מעמק' לפנים 'עמק ׁשּמּבחינת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהעבֹודה

ּבּזהר  ּכדאיתא רּבים, לׁשֹון "מעמּקים" ]18ענין ְְְֲִִִִִַַַַַַָֹ

'עמק  לבחינת מּגעת זֹו עבֹודה הּנה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלמּטה,

וכּפרה  סליחה הּמחילה לׁשלמּות עד ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה',

הוי'" "לפני ׁשהיא הּכּפּורים ועד 19ּביֹום , ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

אׁשר  האלקים אל ּתׁשּוב "והרּוח ְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹלבחינת

זֹו20נתנּה" ּפרׁשה ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי וענין 21, . ְְְְִִֵֶָָָָָָָ

הּוא  סֹופֹו ועד מראׁשֹו אׁשר האמצעי, ּבּקו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשני

ׁשּבֹו הּׁשּנּויים להעּדר והּסּבה ׁשּנּויים. ּבלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָּבׁשוה

עליֹון, הּיֹותר הּקצה מן מבריח להיֹותֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָהּוא

ּכּנ"ל, מּטה למּטה עד נמׁש הּוא זה ְְִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּטעם

הּׂשמאל, וקו הּימין ּדקו ּבׁשוה. הּוא מקֹום ְְְְְִֶַַַַָָָָֹּובכל

ּבהארת  הּסדר הּנה כּו', הארֹות רק ׁשהם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהיֹות

הּוא  יֹותר למּטה ּׁשּנמׁש מה ׁשּכל הּוא, ְְִֵֶֶַַָָָאֹור

האמצעי  קו מהּֿׁשאיןּֿכן (ּומׁשּתּנה), ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמתמעט

וכּידּוע  ּכּנ"ל, מעלה למעלה פּון נעמט ער ְְְְְֶֶַַַַַַָָָָוואס

רק  הּוא ּב'כתר', מּגיעים הּקּוין ׁשּכל הגם ֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָאׁשר

קו  מהּֿׁשאיןּֿכן הּכתר. חיצֹונּיּות ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַּבבחינת

הּכתר  ּפנימּיּות לבחינת מּגיע לכן 22האמצעי , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

והּנה  ׁשּנּוי . ׁשּום ּבלי ּבראׁשֹו, ּכמֹו ּבסֹופֹו ְְְְְִִִֵֹהּוא
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רע"א.)18 ע, זח"ג ב. סג, זח"ב ל.)19ראה טז, ז.)20אחרי יב, ג.)21קהלת עא, המשך )22האזינו ב. סה, נח תו"ח ראה

ועוד. ואילך. 152 ע' תש"ז ואילך. קז ע' תרפ"ג סה"מ ואילך. תשמב ע' ח"ב ואילך. רכ ע' ח"א תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ‰ˆwÏ „Ú CLÓÂ ÔBÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰«»∆«≈∆¿¿ƒ¿»««»∆«≈«¿

ÔeÙ ËÓÚ ¯Ú Ê‡ ˙BÈ‰Ïc ,‰Êa ‰Ê ÌÈÈeÏz לוקח שהוא כיוון ¿ƒ∆»∆¿ƒ¿«∆∆¿
- מ ונמשך) ÔÎÏ(ובא ,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ הנעלה ומקורו שורשו בגלל ¿«¿»«¿»»≈

¯Ìe'כלֿכך  ˜ÓÚ'L Úe„iÎÂ ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú CLÓ ‡e‰ƒ¿»«¿«»«»¿«»«∆…∆
פנימית  והכי עמוקה הכי הנקודה

Áz˙'למעלה  ˜ÓÚ'Â הכי הנקודה ¿…∆««
למטה נמוכה והכי ÌÈÎiL«»ƒתחתונה

‰ÊÏ ‰Ê הגבוה ש'כל לכלל בהתאם ∆»∆
ביותר". מטה למטה יורד ביותר, גבוה

ÔÎŒBÓÎc הקו' שמעלת כשם ƒ¿≈
שהוא  זה בעניין הוא למעלה האמצעי'

העליון  מהקצה ומחבר, נמשך 'מבריח',

כך  התחתון, הקצה Ìbעד ‡e‰«
‰„B·Úa,יחיד כל של ה' בעבודת »¬»

ÔÈÚa Úe„ik הפנימית המשמעות «»«¿ƒ¿«
הכתוב  ˜¯‡˙EÈשל ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ

‰„B·Ú‰ ¯L‡ ,'ÈÂ‰¬»»¬∆»¬»
ÌÈÙÏ ˜ÓÚ' ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«…∆ƒ¿ƒ
ÔÈÚ e‰fL] '˜ÓÚÓ≈…∆∆∆ƒ¿«
,ÌÈa¯ ÔBLÏ "ÌÈwÓÚÓ"«¬«ƒ¿«ƒ
אלא  רגיל לעומק הכוונה שאין להורות

במיוחד  עמוק «È‡„kƒ¿ƒ˙‡לעומק
fa18,‰hÓlL‰¯כמובא  [ «…«∆¿«»

ה' את עובד האדם כאשר כלומר,

והכי  עמוקים הכי החלקים באמצעות

בגוף  המלובשת נשמתו של פנימיים

שלמטה  הזה B·Ú„‰בעולם ‰p‰ƒ≈¬»
BÊ'שלמטה ב'עומק »»»ÚbÓ˙הנעשית

עד  'נגיעה' לה 'ÓÚ˜יש ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…∆
˙eÓÏLÏ „Ú ,'‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ¿≈
ÌBÈa ‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»¿ƒ»¿«»»¿

‡È‰L ÌÈ¯etk‰ בתורה כנאמר «ƒƒ∆ƒ
"'ÈÂ‰ ÈÙÏ"19, כך על ומבואר ƒ¿≈¬»»

שלמעלה  לדרגה שהכוונה בחסידות

הוי' בשם פוגם החוטא (כי הוי' משם

משם  למעלה שהיא והתשובה כביכול,

" הפגם,ÈÙÏהוי', את מתקנת יותר ÚÂ„ה'", עוד נעלה מעלה' ל'עומק' ¿«
"d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â" ˙ÈÁ·Ï20, הוא ƒ¿ƒ«¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»

למטה  שהיא כפי הנשמה לגבי ביותר העליון הקצה שהוא הנשמה שורש

BÊ ‰L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'aL21.בהרחבה כך על מדובר האזינו פרשת ∆¿ƒ≈»»»»
ÈM‰ ÔÈÚÂ המיוחד,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa מן' שהוא הקודם העניין מלבד ¿ƒ¿»«≈ƒ««»∆¿»ƒ

ביותר) למטה עד ביותר (מלמעלה הקצה' אל BL‡¯Óהקצה ¯L‡ למעלה ¬∆≈…

BÙBÒמעלה  „ÚÂ מטה ÌÈÈepLלמטה ÈÏa ‰ÂLa ‡e‰.דרגה באותה ¿«¿»∆¿ƒƒƒ
BaL ÌÈÈepM‰ ¯cÚ‰Ï ‰aq‰Â,סופו ועד מתחילתו האמצעי' ב'קו ¿«ƒ»¿∆¿≈«ƒƒ∆

ÁÈ¯·Ó B˙BÈ‰Ï ‡e‰ונמשך ÔBÈÏÚ,הולך ¯˙Bi‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ƒ¿«¿ƒ«ƒ«»∆«≈∆¿
‰Ê ÌÚhnL,ביותר העליון בקצה היא שתחילתו משום ‰e‡דווקא ∆ƒ««∆

,Ï"pk ‰hÓ ‰hÓÏ „Ú CLÓƒ¿»«¿«»«»««
ÌB˜Ó ÏÎ·e הדרגות אורך לכל ¿»»

למטה, ועד ÂLa‰שמלמעלה ‡e‰¿»∆
ועולם  עולם ובכל ודרגה דרגה ובכל

כפי  ממש, מידה באותה מאיר הוא

ומבאר. שממשיך

ÔÈÓi‰ Â˜c של (הקו חסד שעיקרו ¿««»ƒ
אריה') ‰Ï‡ÓO'פני Â˜Â שעיקרו ¿««¿…

שור'), 'פני של (הקו ¿BÈ‰Ïƒ˙גבורה
˙B¯‡‰ ˜¯ Ì‰L מקור העצם, של ∆≈«∆»

ממש העצם ולא ‰p‰האור ,'eÎƒ≈
¯B‡ ˙¯‡‰a ¯„q‰ המתפשט «≈∆¿∆»«

האור  Ó‰ממקור ÏkL ,‡e‰∆»«
CLÓpMהאור¯˙BÈ ‰hÓÏ ∆ƒ¿»¿«»≈

ממקורו ומתרחק ‰e‡והולך
ËÚÓ˙Ó בכמות אור פחות ויש ƒ¿«≈

ההארה, בתחילת המאיר האור לעומת

למקור איכות (pzLÓe‰קרוב וגם ƒ¿«∆
אינה  מהמקור רחוק במקום האור

מאיר  שהוא כפי האור לאיכות דומה

למקורו  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבקירוב ,(«∆≈≈
ËÓÚ ¯Ú Ò‡ÂÂ ÈÚˆÓ‡‰ Â«̃»∆¿»ƒ»∆∆¿

ונמשך  בא היינו מ-ÔeÙש'לוקח',

,Ï"pk ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ גם הרי ¿«¿»«¿»««
הארה  אותה זו למטה, מאיר כשהוא

למעלה  מאיר שהוא »«»¿Úe„iÎÂכפי
ÏkL Ì‚‰ ¯L‡ שלושתÔÈew‰ ¬∆¬«∆»««ƒ

רק  ולא השמאל קו וגם הימין קו גם

האמצעי  'נגיעה'ÌÈÚÈbÓקו להם יש «ƒƒ
שלמעלה Î'a˙¯',ושייכות  הדרגה «∆∆

מההגבלות  ולמעלה מהספירות

ובקו  הימין בקו גם כן ואם והגדרות

נחלש  שלא סוף ואין גבול בלי של תכונות לכאורה, להיות, צריכות השמאל

גם  'מגיעים' שבו ב'כתר' המקום כי כך זה אין אבל שינויים, בו חלים ולא

השמאל  וקו הימין ‰k˙¯קו ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡e‰ זה ואין «ƒ¿ƒ«ƒƒ«∆∆
ה'כתר'. ושלימות ÚÈbÓאמיתות ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»∆¿»ƒ«ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·Ï22‡e‰ ÔÎÏ מאיר , האמצעי BÙBÒaהקו ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈¿

ÈepL ÌeL ÈÏa ,BL‡¯a BÓk השמאל וקו הימין מקו בהארות שנגרם ¿¿…¿ƒƒ
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ט h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d zyxt zay

ּבצלם  ׁשּנעׂשה האדם ּגּוף ּבצּיּור ּגם הּוא ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹוֿכן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבצלמנּו23ׁשּלמעלה, אדם נעׂשה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָ

לׁשֹון  "נעׂשה" - אדם" "נעׂשה ּוכתיב ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָּכדמּותנּו,

הּקֹודמים  ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּגם 24רּבים, , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשהּוא  ימין ורגל ימין יד קּוין, ׁשלׁשה יׁשנם ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹּבֹו

ורגל  ׂשמאל יד ׁשּלמעלה, הּימין קו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹֻדגמת

ראׁש ׁשּלמעלה, הּׂשמאל קו ּדגמת ׁשהּוא ְְְְְֶֶַַַַָֹֹֹֻׂשמאל

ׁשּלמעלה. האמצעי קו ּדגמת ׁשהּוא ויסֹוד ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻּגּוף

ׁשּנּויים, יׁשנם הּׂשמאל וקו הּימין ּבקו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּנה

לצּפרנים  ּובפרט לרגלים, ידים ּדֹומה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּבּקו  מהּֿׁשאיןּֿכן לאדם. טפלים רק ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהם

אּלא  קּׁשּוי "אין ּבענין ידּוע הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהאמצעי,

ׁשּבמֹוחֹו,25לדעת" ּבדעּתֹו ׁשּמתעֹורר מּיד אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַ

ּכּמבאר  כּו' הּיסֹוד מתעֹורר הרגע ּבאֹותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹהּנה

אֹור' ל'תֹורה ּגם 26ּבהֹוספֹות הּוא ּדכמֹוֿכן . ְְְִֵַָָ

הּקּוין  ימין ּבׁשלֹוׁשה הּקּוין ׁשני אׁשר  ׁשּלמעלה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

קציר  וחד ארי חד מתמעטים 27ּוׂשמאל, הם , ְְְְֲֲִִִִֵַַַֹ

חד  האמצעי, קו מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּומׁשּתּנים

וזהּו27ּבינֹוני  ּבׁשוה. סֹופֹו ועד מראׁשֹו ׁשהּוא , ְְְִֵֵֶֶֶַָֹ

ׁשּבאבהן  ׁשלימּו האמצעי, קו יעקב, ,13מעלת ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשלמה  מּטתֹו מּמּנּו28ׁשהיתה יצא אברהם ּכי . ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

עׂשו  מּמּנּו יצא ויצחק ׁשהּוא 29יׁשמעאל, ואף , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"יצא" ּבדר מּמּנּו.30רק יצא הרי מּכלֿמקֹום ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
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כו.)23 א, פ"ד )24בראשית דר"ה ב' דיום תקעו ד"ה .(457 ע' חנ"ג (תו"מ פ"ג תשכ"ח נצבים דש"פ המצוה כי ד"ה

.(12 ע' סע"ב.)25(לעיל נג, ואילך.)26יבמות סע"ג א).)27קה, (יז, בהקדמה ויק"ר )28תקו"ז מב. כו, בחוקותי תו"כ

ה. ועוד.)29פל"ו, ד. ו, ואתחנן ספרי א. נו, פסחים שם. ד.)30ויק"ר ט, שה"ש לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תער"ב: ב'המשך' הרש"ב הרבי שמבאר וכפי ממקורן, מתרחקות הם כאשר

שמבריח  הא' דברים, בב' ושמאל דימין הקוין מב' חלוק האמצעי דקו "וידוע

בבחינת  רק אך בכתר כן גם דשרשן הקוין מב' למעלה ביותר העליון קצה מן

כו', הכתר פנימיות מבחינת המשכתו שורש האמצעי קו אבל הכתר, חיצוניות

דהיינו  ביותר התחתון קצה עד ומבריח

דרגין  כל סוף המלכות בחינת

בקו  [שהיא חכמה דהנה דאצילות,

הרי  השמאל] בקו [שהיא ובינה הימין]

אבא  ויסוד אתפשטת, הוד עד רק בינה

זעירֿאנפין, יסוד עד שנמשך ארוך

בחינת  עד מבריח האמצעי קו אבל

דאצילות  דרגין כל סוף המלכות

והב' כו'. שבה האחרונות ובבחינות

היא  הקו דכללות הוא ההמשכה דאופן

קוין  הב' כמו ולא ממש, אחת כמהות

מימין  נצח] חסד, [חכמה, חח"ן כמו

מבחינת  אחר מהות הוא החסד הרי

הוד] גבורה, [בינה, בג"ה וכן החכמה

[דעת, דת"י כן שאין מה כו', משמאל

אחת  מהות הם כולם יסוד] תפארת,

מבחינת  ממשיך שהדעת והיינו ממש...

ממש  ההמשכה ואותה הכתר פנימיות

כו', ויסוד תפארת בבחינת שנמשך הוא

דלפי  תליא בהא הא הדברים וב'

פנימיות  מבחינת היא שההמשכה

משתנית  אינה כן על דוקא, הכתר

בכל  ממש המהות בחינת ונמשך

כו'". המדריגות

ÔÎŒBÓk ‰p‰Â לעיל לאמור בדומה ¿ƒ≈¿≈
האמצעי' ב'קו המיוחד היתרון לגבי

האדם  בעבודת וכן באלוקות למעלה

¯eiˆa Ìb ‡e‰ וצורת Ûebדמות «¿ƒ
ÌÏˆa ‰NÚpL Ì„‡‰ ודמות »»»∆«¬»¿∆∆
·e˙kL BÓk ,‰ÏÚÓlL23 האדם בריאת לגבי ‡„Ìבתורה ‰NÚ ∆¿«¿»¿∆»«¬∆»»

ÔBLÏ "‰NÚ" - "Ì„‡ ‰NÚ" ·È˙Îe ,e˙eÓ„k eÓÏˆa¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬∆»»«¬∆¿
ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈ¯Ó‡na ¯‡a˙pL BÓk ,ÌÈa¯24, גם ונתבאר והובא «ƒ¿∆ƒ¿»≈««¬»ƒ«¿ƒ

שעל  תשכ"ט, זו, שנה השנה בראש שנאמר 'תקעו' דיבורֿהמתחיל במאמר

הספירות  עשר מכל כלול הוא כי רבים לשון אדם" "נעשה נאמר האדם בריאת

Baולכן  Ìb שהם כפי הדברים של והשתקפות דימיון יש גופו בצורת «
האדם  בצורת וגם באלוקות Ï‚¯Âלמעלה ÔÈÓÈ „È ,ÔÈe˜ ‰LÏL ÌLÈ∆¿»¿…»«ƒ»»ƒ¿∆∆

,‰ÏÚÓlL ÔÈÓi‰ Â˜ ˙Ó‚„ ‡e‰L ÔÈÓÈ,החסד Ï‡ÓNקו „È »ƒ∆À¿«««»ƒ∆¿«¿»»¿…
,‰ÏÚÓlL Ï‡ÓO‰ Â˜ ˙Ó‚c ‡e‰L Ï‡ÓN Ï‚¯Â,הגבורה קו ¿∆∆¿…∆À¿«««¿…∆¿«¿»

‰ÏÚÓlL ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ˙Ó‚c ‡e‰L „BÒÈÂ Ûeb L‡¯ קו …ƒ∆À¿««»∆¿»ƒ∆¿«¿»
והרחמים  ‰Ï‡ÓOהתפארת Â˜Â ÔÈÓi‰ Â˜a ‰p‰ האדם . גוף של ƒ≈¿««»ƒ¿««¿…
ÌÈÈepL ÌLÈ,תחתונים יותר לאברים עליונים יותר אברים BÈ‡Lבין ∆¿»ƒƒ∆≈

ÌÈÏ‚¯Ï ÌÈ„È ‰ÓBc,הרגלים על ויתרון מעלה יש שלידים ומובן ∆»«ƒ¿«¿«ƒ
Ë¯Ù·e והרגלים הידיים דומה שאינו ƒ¿»

Ì‰Lעצמם ÌÈ¯tˆÏ ציפורני ¿ƒ»¿«ƒ∆≈
והרגליים ÌÈÏÙËהידיים ˜«̄¿≈ƒ

Ì„‡Ï עצמוÂwa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó . »»»«∆≈≈««
,ÈÚˆÓ‡‰ החלק בין הבדל אין »∆¿»ƒ

של  התחתון לחלק הגוף של העליון

שכן  "‡ÔÈהגוף, ÔÈÚa Úe„È È¯‰¬≈»«¿ƒ¿«≈
"˙Ú„Ï ‡l‡ ÈeM˜25¯L‡ ƒ∆»¿««¬∆

BzÚ„a ¯¯BÚ˙nL „iÓƒ«∆ƒ¿≈¿«¿
Ú‚¯‰ B˙B‡a ‰p‰ ,BÁBÓaL∆¿ƒ≈¿»∆«

„BÒi‰ ¯¯BÚ˙Óהבריתֿקודש'eÎ ƒ¿≈«¿
המוח עם קשור הוא «…¿»nk·‡¯כי

'¯B‡ ‰¯B˙'Ï ˙BÙÒB‰a26 וזה) ¿»¿»
והתחברות  שייכות יש ..." שם: לשונו

שאין  מה שבראש. המוח עם להאבר

בתאווה  יחשוב שאם האיברים בכל כן

והטעם  וכיוצא. רגלו או ידו יתפעל לא

מן  שנמשכים דקים גידים שיש ידוע

מאד  ומתחברים השדרה. לחוט המוח

עם  שבאבר החוט שיתחבר עד עמו

כו'"). לאחדים והיו המוח

ÔÎŒBÓÎc לגבי לעיל האמור מעין ƒ¿≈
והשמאל  הימין הקוין, שלושת

שבקו  האדם, בגוף שהם כפי והאמצע,

למעלה  שינויים יש השמאל ובקו הימין

הלמעלה  האמצעי בקו אבל ולמטה,

שווים, Ìbוהלמטה ‡e‰«
‰ÏÚÓlL ÔÈew‰ ‰LBÏLaƒ¿»««ƒ∆¿«¿»

ÔÈÓÈבאלוקות  ÔÈew‰ ÈL ¯L‡ ,¬∆¿≈««ƒ»ƒ
CÈ¯‡ „Á ,Ï‡ÓNe וההשפעה החסד קו הוא ארוך, ˜ˆÈ¯אחד „ÁÂ27 ¿…«¬ƒ¿«¿ƒ

והצמצום, הגבורה קו הוא קצר eÎ',אחד ÌÈpzLÓe ÌÈËÚÓ˙Ó Ì‰≈ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ
הקו  לסוף הקו תחילת דומה Á„ואינו ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»∆¿»ƒ«

ÈBÈa27,,בינוני ÂLa‰אחד BÙBÒ „ÚÂ BL‡¯Ó ‡e‰L בו ואין ≈ƒ∆≈…¿«¿»∆
למטה. מלמעלה eÓÈÏLשינויים ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ,·˜ÚÈ ˙ÏÚÓ e‰ÊÂ¿∆«¬««¬…«»∆¿»ƒ¿ƒ

Ô‰·‡aL13,,שבאבות ÓÏL‰השלם B˙hÓ ‰˙È‰L28 היה ולא ∆¿«»»∆»¿»ƒ»¿≈»
חלציו. ביוצאי Èˆ‡פסול ˜ÁˆÈÂ ,Ï‡ÚÓLÈ epnÓ ‡ˆÈ Ì‰¯·‡ Èkƒ«¿»»»»ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»

ÂNÚ epnÓ29‡e‰L Û‡Â עשו , ושל לאברהם ישמעאל של היחס ƒ∆≈»¿«∆
"Èˆ‡"ליצחק  C¯„a אברהם 30¯˜ של הפסולת אלא זו שאין זה במובן «¿∆∆»»
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eb'י epiw xiri xypk

הּימין  ּבקו הם ויצחק ׁשאברהם ּדלהיֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָוהּוא

ּׁשהם  מה ּכל אּלּו, קּוין ׁשני אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹוהּׂשמאל,

הּנה  ּכּנ"ל , כּו' מתמעטים  הם למּטה ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָנמׁשכים

ּבסּיּום  ׁשּנעׂשה מעּוט אחרי הּמעּוט ְֲֲִִִִֵֶַַַַָמּצד

כּו'. מּמּנּו" "יצא להיֹות אפׁשר היה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָההמׁשכה,

ׁשאין  האמצעי ּבּקו להיֹותֹו יעקב, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

ּכמֹו ּגם אׁשר ׁשלמה, מּטתֹו היתה - ׁשּנּויים ְְְֲִִִֵֶַָָָָּבֹו

הּוא  - "מּטתֹו" ּבבחינת למּטה נמׁש ְְְִִִִֶַַָָָׁשהּוא

הּׁשלמּות. ְְְִֵַַּבתכלית

‰Ê·e האריז"ל ּבכתבי ּׁשּכתּוב מה על 31יּובן »∆ְְֲִִֵֶַַַָָָ

מּמּני,32הּפסּוק  נפלאּו הּמה "ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבּׁשמים", הּנׁשר ּדר ידעּתים, לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹוארּבעה

עֹוף  ׁשהּוא הּנׁשר אי - מּתּמּה ׁשלמה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהיה

הּמרּכבה  ּבבחינת ּבּׁשמים נמצא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָטמא,

וידּוע  היה 33ׁשּלמעלה. לּמה ּבזה, הּקׁשיא ְְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ּגם  והרי הּנׁשר, רק – ׁשלׁשה על מּתּמּה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשלמה

טמאה, חּיה הּוא אריה"אריה "ּפני ּומּכלֿמקֹום ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָ

הענין  א ׁשּבּמרּכבה. חּיֹות מארּבע אחד ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא

החּדּוׁש וזהּו ונפל'. 'נׁשר מּלׁשֹון ּד'נׁשר' ְְְְִִֶֶֶַַַָָהּוא,

הּנה  ונפל, ּׁשּנׁשר מה ּגם אׁשר אריה, על ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּנׁשר

נׁשר  על מּתּמּה היה ולכן ּבּׁשמים. הּוא זה ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּגם

ּבּׁשמים, הּוא ׁשאריה מה ּכי אריה, על ולא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּדוקא

למּטה  ׁשּנפל ּכמֹו ולא ּד'אריה', הּׁשרׁש רק ְְְְְֵֶֶַַַַַָָֹֹהּוא

ּׁשּנפל  מה ּגּופא ׁשּזה ואף טמאה. חּיה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבבחינת

מה  ּכּידּוע ׁשרׁשֹו, מעלת על מֹורה ּכלּֿכ ְְֲֶַַַַַַַַָָָָלמּטה

החּיים' ּב'אֹור אֹור 34ּׁשּכתּוב ּתקף ׁשּמּצד ְִִֶֶֶַַַָֹ

לכן  ׁשּבּמרּכבה, אריה ּפני ׁשּבבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהקדּׁשה

מּכלֿ ּדוקא, טמאה ּבבחינת ּכלּֿכ למּטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָנפל

ּבּׁשמים, אינֹו כּו' הּנפילה לאחרי הרי ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָמקֹום

וההפסקים  והּפרסאֹות הּמסּכים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשעלֿידי

הּנׁשר  ּדר" מהּֿׁשאיןּֿכן מּׁשרׁשֹו. נפרד ונעׂשה נפל הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמבּדילים,
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עה"פ.)31 יח.)32לקו"ת ל, ל).)33משלי ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הנ"ל ד"ה ואילך. א'תרפט ע' האזינו אחרי )34אוה"ת

יד. יז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלהם  והמהות העיקר ולא epnÓויצחק ‡ˆÈ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ וסוף ƒ»»¬≈»»ƒ∆

ויצחק. אברהם של בבנים מדובר ויצחק e‰Â‡סוף שמאברהם לכך וההסבר ¿
הוא  שכאלו בנים לצאת ‰Ìיכולים ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡L ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆«¿»»¿ƒ¿»≈

והאהבה, החסד מידת ‰ÔÈÓiאברהם, Â˜a והיראה הגבורה מידת ויצחק, ¿««»ƒ
ÔÈe˜ ÈL ¯L‡ ,Ï‡ÓO‰Â¿«¿…¬∆¿≈«ƒ

el‡,והשמאל הימין ,‰Ó Ïk ≈»«
Ì‰ ‰hÓÏ ÌÈÎLÓ Ì‰M∆≈ƒ¿»ƒ¿«»≈

'eÎ ÌÈËÚÓ˙Ó החוזק דומה ואינו ƒ¿«¬ƒ
התוקף  לחוזק למעלה שלהם והתוקף

למטה, vÓ„שלהם ‰p‰ ,Ï"pk««ƒ≈ƒ«
ËeÚÓ È¯Á‡ ËeÚn‰ התמעטות «ƒ«¬≈ƒ

רב וצמצום ÌeiÒaמרובה ‰NÚpL∆«¬»¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰,ביותר הנמוכה בדרגה ««¿»»
¯LÙ‡ ‰È‰יכול‡ˆÈ" ˙BÈ‰Ï »»∆¿»ƒ¿»»
'eÎ "epnÓ שאינם ועשו ישמעאל ƒ∆

רחוקים  אלא ויצחק אברהם של בערכם

ביותר  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמהם .«∆≈≈
ÈÚˆÓ‡‰ Âwa B˙BÈ‰Ï ,·˜ÚÈ«¬…ƒ¿««»∆¿»ƒ

ÌÈÈepL Ba ÔÈ‡L לעיל כמבואר ∆≈ƒƒ
- ÓÏL‰,באריכות B˙hÓ ‰˙È‰»¿»ƒ»¿≈»

פסול, בבניו היה BÓkולא Ìb ¯L‡¬∆«¿
˙ÈÁ·a ‰hÓÏ CLÓ ‡e‰L∆ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ«
˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ - "B˙hÓ"ƒ»¿«¿ƒ

˙eÓÏM‰ הם חלציו יוצאי וגם «¿≈
ובערכו. במעלתו

È·˙Îa ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰31˜eÒt‰ ÏÚ32 »¬ƒ«««»

משלי  בספר המלך שלמה שאמר

,ÈpnÓ e‡ÏÙ ‰n‰ ‰LÏL"¿…»≈»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
C¯c ,ÌÈzÚ„È ‡Ï ‰Úa¯‡Â¿«¿»»…¿«¿ƒ∆∆

,"ÌÈÓMa ¯Lp‰ מובא כך ועל «∆∆«»«ƒ
האריז"ל  ÓÏL‰בכתבי ‰È‰L∆»»¿……

dnzÓ מתפלא¯Lp‰ CÈ‡ - ƒ«≈«≈«∆∆
‡ˆÓ ,‡ÓË ÛBÚ ‡e‰L∆»≈ƒ¿»

ÌÈÓMa ונעלה גבוה רוחני במקום «»«ƒ
‰·k¯n‰ ˙ÈÁ·a האלוקית ƒ¿ƒ««∆¿»»

‰ÏÚÓlL הפנימית המשמעות וזו ∆¿«¿»
בשמים" הנשר ש"דרך דבריו של

בעיניו. נפלאת

Úe„ÈÂ33 החסידות ‰ÈLw‡בתורת ¿»««À¿»
dnzÓ ‰ÓÏL ‰È‰ ‰nÏ ,‰Êa»∆»»»»¿……ƒ«≈«

‰LÏL ÏÚ הוא מהשלושה ואחד «¿…»

– בשמים" הנשר iÁ‰"דרך ‡e‰ ‰È¯‡ Ìb È¯‰Â ,¯Lp‰ ˜«̄«∆∆«¬≈««¿≈«»
‰‡ÓË,באכילה המותרת טהורה בהמה שהוא לשור ÌB˜ÓŒÏkÓeבניגוד ¿≈»ƒ»»

˙BiÁ Úa¯‡Ó „Á‡ ‡e‰ "‰È¯‡ Èt" הקודש?‰·k¯naL ¿≈«¿≈∆»≈«¿««∆«∆¿»»
'ÏÙÂ ¯L' ÔBLlÓ '¯L'c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡.מטה למטה וירד «»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»«¿»«

ÏÚ ¯LpaL LecÁ‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ∆«∆∆«
¯LpM ‰Ó Ìb ¯L‡ ,‰È¯‡«¿≈¬∆««∆»«

ÏÙÂ,למטה Ê‰ממנו Ìb ‰p‰ ¿»«ƒ≈«∆
ÌÈÓMa ‡e‰ למעלה נשאר .וכאילו «»«ƒ
‰È‰ ÔÎÏÂ המלך dnzÓשלמה ¿»≈»»ƒ«≈«

,‰È¯‡ ÏÚ ‡ÏÂ ‡˜Âc ¯L ÏÚ«∆∆«¿»¿…««¿≈
,ÌÈÓMa ‡e‰ ‰È¯‡L ‰Ó Èkƒ«∆«¿≈«»«ƒ
,'‰È¯‡'c L¯M‰ ˜¯ ‡e‰««…∆¿«¿≈

שלו, ביותר הנעלית …¿ÏÂ‡הבחינה
˙ÈÁ·a ‰hÓÏ ÏÙpL BÓk¿∆»«¿«»ƒ¿ƒ«

‰‡ÓË ‰iÁ נחות דבר אכן שהוא «»¿≈»
לשרשו. ביחס fL‰בהרבה Û‡Â¿«∆∆
ÏÙpM ‰Ó ‡ÙebŒÏk ‰hÓÏ »«∆»«¿«»»

Ck ביותר נמוך ÏÚלמקום ‰¯BÓ «∆«
BL¯L ˙ÏÚÓ,ביותר גבוה שהוא «¬«»¿

¯B‡'a ·e˙kM ‰Ó Úe„ik«»««∆»¿
'ÌÈiÁ‰34 התורה על בפירושו ««ƒ

‰M„˜‰ ¯B‡ Û˜z „vnL∆ƒ«…∆«¿À»
‰È¯‡ Èt ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿≈«¿≈

,‰·k¯naL מעלתו מפני דווקא ∆«∆¿»»
בשורשו  hÓÏ‰הגדולה ÏÙ ÔÎÏ»≈»«¿«»

,‡˜Âc ‰‡ÓË ˙ÈÁ·a CkŒÏk»«ƒ¿ƒ«¿≈»«¿»
מלמדת  למטה הנפילה דווקא כן ואם

מעלתו ‰¯Èעל ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
‰ÏÈÙp‰ È¯Á‡Ï הגדולה והירידה ¿«¬≈«¿ƒ»

È„ÈŒÏÚL ,ÌÈÓMa BÈ‡ 'eÎ≈«»«ƒ∆«¿≈
˙B‡Ò¯t‰Â ÌÈkÒn‰ הם שאף «»«ƒ¿««¿»

מפרש  שהתרגום (כפי מסכים מיני

פרסא) – ÌÈ˜ÒÙ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ"פרוכת"
ÌÈÏÈc·nL ובין לעולם עולם בין ∆«¿ƒƒ
לדרגה, NÚÂ‰דרגה ÏÙ ‡e‰»«¿«¬»

BL¯MÓ „¯Ù בין להשוות ואין ƒ¿»ƒ»¿
למעלה  בשרשו שהוא כפי אריה' 'פני

חיה  שהוא הגשמי לאריה באלוקות

למטה. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óטמאה
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יי h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d zyxt zay

ּגםּֿכן  הּוא ונפל ּׁשּנׁשר מה ׁשּגם הּוא ְִֵֶֶַַַַַַַָָָּבּׁשמים"

הּימין  קו על האמצעי קו מעלת ּדזהּו ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּבּׁשמים.

ּדֹוחה  ּוׂשמאל מקרבת ימין הּׂשמאל, ּדמה 35וקו , ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹ

מזּכ מברר ׁשהּוא מה הּוא מקרבת" ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁש"ימין

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּמּתרים. הּדברים את ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּומעלה

הּנה  החיצֹונים, ּבידי ּוקׁשּורים האסּורים ְְֲִִִִִִִֵֵַָָּדברים

הקו  מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן ּדֹוחה". "ׂשמאל ְִֵֵֶֶַַַַָָֹּבהם

מה  ּגם הּנה ּד'נׁשר', רחמים ּבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהאמצעי,

זֹוהי  ּכי "ּבּׁשמים", הּוא זה ּגם ונפל, ְִִִֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשר

את  ּגם מהּפכת הּתׁשּובה אׁשר הּתׁשּובה, ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָמעלת

הּתׁשּובה, עבֹודת ׁשּבתחּלת לקדּׁשה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָֻהּזדֹונֹות

ּתכלית  אבל לׁשגגֹות, רק הּזדֹונֹות ְְְֲֲִִִַַַַָָנעׂשים

לזכּיֹות  נהּפכים ׁשהּזדֹונֹות היא .36הּתׁשּובה ְְְְִִִֶֶַַָָֻ

ׁשלֹום" "ּבּקׁש ּבחינת הּתׁשּובה, מעלת ,37וזֹוהי ְְְֲִִֵַַַַַָָ

ּד"סּור  העבֹודה טֹוב"37על ועׂשה .38מרע ְֲֲֵֵַַָָָ

e‰ÊÂ אּדלעיל ׁשּקאי ּגֹו', קּנֹו" יעיר "ּכנׁשר ¿∆ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

עּמֹו הוי' חלק "ּכי חבל מיּנּה יעקב ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו ּגֹו' מדּבר ּבארץ ימצאהּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָנחלתֹו,

ּכּנ"ל,39עינֹו האמצעי קו ּבחינת הּוא "יעקב" . ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹ

וזהּו סֹופֹו. ועד מראׁשיתֹו ּבׁשוה הּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּלכן

ׁשראׁשֹו החבל ּדגמת ׁשהּוא נחלתֹו" חבל ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ"יעקב 

הּנה  למּטה, הּׁשני וראׁשֹו למעלה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹאחד

קצהּו ּגם מתנענע הּתחּתֹון ּבקצהּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּכׁשּמנענעים

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת ּכּמבאר ּדלהיֹות 40העליֹון, , ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

"חבל  הּוא לכן האמצעי, קו הּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעקב

"מדּבר" מדּבר", ּבארץ "ימצאהּו כּו'. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָנחלתֹו"

ׁשם" אדם יׁשב "לא אׁשר 'אדם 41הּוא ׁשּבחינת , ְֲִֶֶַַָָָָָָֹ

יׁשב  "לא ּומצֹות ּתֹורה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהעליֹון'

(קו 42ׁשם" הּתׁשּובה מּצד הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן . ְְִִִֵֵַַַַַָָ

ילל  ּובתהּו מדּבר ּבארץ "ימצאהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹהאמצעי)

ּב'לּקּוטי  ּכּמבאר "ימצאהּו", ּבזה ׁשּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹיׁשימֹון",
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וש"נ.)35 א. מז, ב.)36סוטה פו, טו.)37יומא לד, ואילך.)38תהלים קנו ע' תרל"ד סה"מ ואילך. א עד, בלק לקו"ת ראה

ואילך. קלט ע' יו"ד.)39תרע"ח שם, ו.)41פ"הֿו.)40האזינו ב, ג.)42ירמי' כ, נשא לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÙÂ ¯LpM ‰Ó ÌbL ‡e‰ "ÌÈÓMa ¯Lp‰ C¯c" למטה עד ∆∆«∆∆«»«ƒ∆««∆»«¿»«

ÌÈÓMaביותר ÔkŒÌb ‡e‰ דומה הוא הרי למטה, שהוא כפי וגם «≈«»«ƒ
למעלה. העליון ‰‡ÈÚˆÓלשורשו Â˜ ˙ÏÚÓ e‰Êc הרחמים ÏÚמידת ¿∆«¬««»∆¿»ƒ«

ÔÈÓi‰ Â˜ החסד ‰Ï‡ÓOמידת Â˜Â הקוים שני הגבורה, מידת ««»ƒ¿««¿…
נאמר  Ó˜¯·˙שלגביהם ÔÈÓÈ»ƒ¿»∆∆

‰ÁBc Ï‡ÓNe35‰Óc , ¿…»¿«
‡e‰ "˙·¯˜Ó ÔÈÓÈ"L לפי ∆»ƒ¿»∆∆

הפנימית  e‰L‡המשמעות ‰Ó«∆
עבודתו  עלֿידי מפריד Ó·¯¯האדם ¿»≈

לרע הטוב ÏÚÓe‰מעדןCkÊÓבין ¿«≈«¬∆
בקדושה  ‰ÌÈ¯·cלמקורם ˙‡∆«¿»ƒ

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .ÌÈ¯zn‰«À»ƒ«∆≈≈
ÌÈ¯eL˜e ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¬ƒ¿ƒ

‰ÌÈBˆÈÁ,כבולים È„Èa הכוחות ƒ≈«ƒƒ
הקדושה, לגבולות Ì‰aמחוץ ‰p‰ƒ≈»∆
"‰ÁBc Ï‡ÓN" הדברים ואת ¿…»

אי  עלֿידי 'לדחות' יש האסורים

בהם. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהשימוש
˙ÈÁa ,ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰ „vÓƒ«««»∆¿»ƒ¿ƒ«
‰Ó Ìb ‰p‰ ,'¯L'c ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿∆∆ƒ≈««

,ÏÙÂ ¯LpL ממדרגתו וירד ∆»«¿»«
ביותר, גדולה ירידה אפילו הרוחנית

"ÌÈÓMa" ‡e‰ ‰Ê Ìb ועדיין «∆«»«ƒ
העליון, ומקורו לשורשו מחובר הוא

,‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊ Èkƒƒ«¬««¿»
Ìb ˙Ît‰Ó ‰·eLz‰ ¯L‡¬∆«¿»¿«∆∆«

‰BB„f˙אפילו  אסורים ‡˙ דברים ∆«¿
במזיד lÁ˙aL˙שנעשו .‰M„˜Ïƒ¿À»∆ƒ¿ƒ«

של  וההתחלתי הראשון בשלב

ÌÈNÚ ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»«¬ƒ
˙B‚‚LÏ ˜¯ ˙BB„f‰ המעשים «¿«ƒ¿»

נחשבים  במזיד שנעשו טובים הלא

בשוגג, נעשו ÈÏÎz˙כאילו Ï·‡¬»«¿ƒ
‰È‡ושלימות  ‰·eLz‰«¿»ƒ

˙BiÎÊÏ ÌÈÎt‰ ˙BB„f‰L36 ∆«¿∆¿»ƒƒ¿À
ז"ל  חכמינו כמאמר מצוות, היו כאילו

הזדונות  מיראה שבתשובה בגמרא

בתשובה  ואילו לשגגות. נעשים

הזדונות  יותר, נעלית שהיא מאהבה

לזכיות. ÏÚÓ˙נעשו È‰BÊÂ¿ƒ«¬«
Lwa" ˙ÈÁa ,‰·eLz‰«¿»¿ƒ««≈

"ÌBÏL37,'שלום' שעושה העבודה »
לתחתונים, עליונים אורות בין Ú¯eÒ"cוחיבור ‰„B·Ú‰ Ï37Ú¯Ó «»¬»¿≈»

"·BË ‰NÚÂ38 קיום לגבי התשובה מעלת אודות בחסידות כמבואר «¬≈
ומצוותֿעשה  מרע" "סור נאמר עליהם לאֿתעשה מצוות בכלל, המצוות

טוב". "ועשה נאמר עליהם

dpÈÓ ÏÈÚÏc‡ È‡wL ,'Bb "Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk" e‰ÊÂ שהכוונה ¿∆¿∆∆»ƒƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ≈
לפניו לכתוב בהמשך ÏÁ˜היא Èk"ƒ≈∆

,B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ BnÚ 'ÈÂ‰¬»»««¬…∆∆«¬»
e‰‡ˆÓÈ בני את הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»≈

e‰¯vÈישראל 'Bb ¯a„Ó ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆¿
עליהם  BÈÚישמור ÔBLÈ‡k39. ¿ƒ≈

Â˜ ˙ÈÁa ‡e‰ "·˜ÚÈ"«¬…¿ƒ««
‡e‰ ÔÎlL ,Ï"pk ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ««∆»≈
BÙBÒ „ÚÂ B˙ÈL‡¯Ó ‰ÂLa¿»∆≈≈ƒ¿«

באריכות. לעיל כמבואר

"B˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ" e‰ÊÂ¿∆«¬…∆∆«¬»
BL‡¯L Ï·Á‰ ˙Ó‚c ‡e‰L∆À¿««∆∆∆…

„Á‡ קשור החבל של העליון קצהו ∆»
ÈM‰ BL‡¯Â ‰ÏÚÓÏ קצהו ¿«¿»¿…«≈ƒ

קשור  החבל של «»¿hÓÏ‰,התחתון
e‰ˆ˜a ÌÈÚÚnLk ‰p‰ƒ≈¿∆¿«¿¿ƒ¿»≈

ÔBzÁz‰ רחוק הוא שלכאורה אף ««¿
למעשה  העליון, »≈¿»¿ÚÚ˙Óƒמהקצה
,ÔBÈÏÚ‰ e‰ˆ˜ Ìb הקצוות שני כי «»≈»∆¿

זה  b‡'a¯˙בזה,קשורים ¯‡·nk«¿…»¿ƒ∆∆
'‰·eLz‰40,התניא שבספר «¿»

Â˜ ‡e‰ ·˜ÚiL ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆«¬…«
Ï·Á" ‡e‰ ÔÎÏ ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»≈∆∆

"B˙ÏÁ הקדושֿברוךֿהוא של «¬»
.'eÎ

ואומר, ממשיך ≈«¿e‰‡ˆÓÈ"ƒוהכתוב
‡e‰ "¯a„Ó" ,"¯a„Ó ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»

מ  הכתוב, "Ï‡קום כלשון ¯L‡¬∆…
"ÌL Ì„‡ ·LÈ41˙ÈÁaL , »«»»»∆¿ƒ«

ŒÏÚ CLÓpL 'ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡'»»»∆¿∆ƒ¿»«
·LÈ ‡Ï" ˙BˆÓe ‰¯Bz È„È¿≈»ƒ¿…»«

"ÌL42 כי השכינה השראת שם אין »
ומצוות. בתורה ה' עבודת שם אין

„vÓ ‰p‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ≈ƒ«
(ÈÚˆÓ‡‰ Â˜) ‰·eLz‰«¿»«»∆¿»ƒ
e‰˙·e ¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ"ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»¿…

ÌbL ,"ÔBÓÈLÈ ÏÏÈ אפילו‰Êa ¿≈¿ƒ∆«»∆
,"e‰‡ˆÓÈ" של בכוחה כי ƒ¿»≈

אפשר  שאי מה גם לפעול התשובה

ומצוות, תורה העדר ידי על שנעשו פגמים ולתקן ומצוות תורה ידי על לפעול
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eb'יב epiw xiri xypk

מּׁשם"43ּתֹורה' "ּובּקׁשּתם "יּצרנהּו44ּבענין . ְְְְְִִִִֶֶַַָָ

עינֹו" ׁשהּמאֹור 45ּכאיׁשֹון ׁשּבעין, הּׁשחֹור הּוא ְִִֵֶֶַַַָָָ

ענין  והּוא רׁש"י, ּכדפרׁש הימּנּו אתהּפכא 46יֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

לנהֹורא  את 47חׁשֹוכא מהּפכים ּדכאׁשר , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָ

האֹור, יתרֹון הּוא אז הּנה לנהֹורא, ְְֲִִִֵַָָָָהחׁשֹוכא

החׁש48ּכּידּוע  מן האֹור יתרֹון זה 49ּבענין ועל . ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

על  יּׂשאהּו ּגֹו' קּנֹו יעיר "ּכנׁשר אחרּֿכ ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָממׁשי

ּבחינת  הּוא "ּכנׁשר" ּבחינת ׁשּמּצד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָאברתֹו"

"יּׂשאהּו האמצעי) קו מּגיע (ׁשּלׁשם ּכּנ"ל ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ'עּתיק'

סליחה  ּומצֹות, מּתֹורה למעלה אברתֹו", ְְְְְִִִֶַַָָָָעל

אברתֹו", "על ּומצֹות, מּתֹורה ׁשּלמעלה מּבחינה לֹו ׁשּנמׁש ועד ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוכּפרה,

נכר" אֿל עּמֹו ואין ינחּנּו ּבדד "הוי' ל50ּומסּים ויהיּו אּת לזרים ׁשאין , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבלחֹודֹוהי 51לבּד ּומלּכא יׂשראל ,52. ְְְְְִִִֵַַָָ
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ב.)43 לב, כט.)44ראה ד, מג).)45ואתחנן ע' תרפ"ב כט. ע' תרע"ח (סה "מ הנ"ל כנשר ד"ה יסובבנהו )46ראה ד"ה ראה

שצו. ע' שסג. ס"ע תקס"ו הזקן אדמו"ר פ"י.)47במאמרי תניא א. ד, זח"א ע')48ראה ח"ג תער"ב המשך בארוכה ראה

ואילך. יג.)49א'שטו ב, קהלת יב.)50ע"פ שם, יז.)51האזינו ה, א.)52משלי לב, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk43ÔÈÚa הכתוב של הפנימית המשמעות «¿…»¿ƒ≈»¿ƒ¿«

"ÌMÓ ÌzLw·e"44. ƒ«¿∆ƒ»
ואומר, ממשיך BÈÚ"והכתוב ÔBLÈ‡k e‰¯vÈ"45'וה'אישון‡e‰ ƒ¿∆¿¿ƒ≈

epÓÈ‰ ‡ˆBÈ ¯B‡n‰L ,ÔÈÚaL ¯BÁM‰ הראיה באה שממנו «»∆»«ƒ∆«»≈≈∆
È"L¯ L¯Ù„k זה כתוב ,על ƒ¿≈≈«ƒ

‡e‰Â מהשחור העיניים מאור יציאת ¿
ÔÈÚ46‡ÎBLÁשבעין ‡Ît‰˙‡ ƒ¿«ƒ¿«¿»¬»

‡¯B‰Ï47, החושך הפיכת ƒ¿»
לאור  ÌÈÎt‰Ó(ה'שחור') ¯L‡Îc¿«¬∆¿«¿ƒ

‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ‰ החושך ‡˙ , ∆«¬»ƒ¿»
‰‡B¯,לאור ÔB¯˙È ‡e‰ Ê‡ ‰p‰ƒ≈»ƒ¿»

מעלה  יש החושך מתוך הבא לאור

רגיל  אור על פירוש Úe„ik48ויתרון «»«
ÔÓהחסידות ¯B‡‰ ÔB¯˙È ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ
CLÁ‰49 למעלת רק הכוונה שאין «…∆

ליתרון  אלא בכלל, החושך על האור

החושך, מתוך הבא אור של המיוחד

לאור. שהתהפך חושך היינו

CkŒ¯Á‡ CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆«¿ƒ««»
e‰‡OÈ 'Bb Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk"¿∆∆»ƒƒƒ»≈

"¯Lk" ˙ÈÁa „vnL "B˙¯·‡ ÏÚ'האמצעי שב'קו הרחמים מידת «∆¿»∆ƒ«¿ƒ«¿∆∆
(ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ÚÈbÓ ÌLlL) Ï"pk '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ‡e‰ כמבואר ¿ƒ««ƒ««∆¿»«ƒ««»∆¿»ƒ

באריכות, BˆÓe˙לעיל ‰¯BzÓ ‰ÏÚÓÏ ,"B˙¯·‡ ÏÚ e‰‡OÈ"ƒ»≈«∆¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿
תורה  עלֿידי שפועלים ממה למעלה פועלים התשובה שבעבודת וכאמור

לאברים, שנמשלו «ÁÈÏÒ¿ƒ‰ומצוות
BÏ CLÓpL „ÚÂ ,‰¯tÎÂ¿«»»¿«∆ƒ¿»
‰¯BzÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ»

,"B˙¯·‡ ÏÚ" ,˙BˆÓe למעלה ƒ¿«∆¿»
a„„מ'אברתו' 'ÈÂ‰" ÌiÒÓe¿«≈¬»»»»

"¯Î ÏŒ‡ BnÚ ÔÈ‡Â epÁÈ50, «¿∆¿≈ƒ≈≈»
EÏ eÈ‰ÈÂ Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒƒ»¿ƒ¿¿

Ec·Ï51, זו נעלית והארה שהמשכה ¿«¿
לבדם  להם היא ישראל לבני שנמשכת

È‰B„BÁÏa ‡kÏÓe Ï‡¯NÈ52 ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא, והמלך, ישראל בני

לבדם.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - mipw(iriax meil)

,[zeaif lr ze`a odizy e` zecil lr ze`a odizyy] cg` myn
izy lr zg`k mipiwd izy z` dyixtd `ly oeik mewn lkn
mipiw izy el` ixd ,cxtpa ow lk dyixtd `l` ,zeaif e` zecil
dzid m` la` .lirl dpyna xen`k oaexir oice ,zecxtp
did odkd `l` ,zaexrz oic odipia did `l ,zg`k ozyixtn
ozyixtdy dzr mle` .zeler izye ze`hg izy okezn dyer
m`e ,zg` z`hge zg` dler didz ow lkay rawp ,cxtpa
.lirl dpyna xen`k ,cala dvgn `l` odn dyer epi` eaxrzp

ãöékmipiw zaexrz `id,íéLð ézMîmipiw izy eaxrzpy oebk ¥©¦§¥¨¦
,odizynBæ ìòlr d`ad ow [ef dy`l-]Bæ ìòå ,äãéìdy`le-] ©¥¨§©

lr d`ad ow [ef,äãéìe`Bæ ìòlr d`ad owBæ ìòå äáéæd`ad ow ¥¨©¦¨§©
lr.äáéæmipiw zaexrz `id ef.ãçà íMîly zaexrz `id cvike ¦¨¦¥¤¨

mipiw,úBîL éðMî,odizyn mipiw izy eaxrzpy oebkBæ ìòow ¦§¥¥©
lr d`adBæ ìòå äãéìlr d`ad ow.äáéæ,elld mipte`d lka ¥¨§©¦¨

ef ly mipiwd oipn did m`y ,zncewd dpyna xen`k `ed oicd
.xyk hrend ,dey did `l m`e ,xyk dvgn ,dey ef lye

oday mipiw epkziy xne`d iqei iax zrc z` d`ian dpynd

z`e ze`hgd z` xegal odkd lekie ,miyp izy zetzeyn
dy` ly mipiw dnk iabl lirl epipyy itk] epevxk zelerd

:[zg`eç÷lL íéLð ézL ,øîBà éñBé éaø[eyixtde epw-]àíäépé÷ ú ©¦¥¥§¥¨¦¤¨§¤¦¥¤
áeøéòa,[zetzeya-]L Bàe mipiwd inca etzzydeðúpz`éîc §¥¤¨§§¥
íäépé÷mitzeyndïäëì,odl zekxvpd mipiwd z` oxear dpwiy ¦¥¤§Ÿ¥

y ixd ,efle efl zetzeyn mipiwd dzre ,dyr jk ok`eBæéàìodn §¥
äöøiLdBæéàìe úàhç áéø÷é ïäkodnäöøiLdïéa ,äìBò áéø÷é ïäk ¤¦§¤Ÿ¥©§¦©¨§¥¤¦§¤Ÿ¥©§¦¨¥

od odipiw z`adl zeaiqd m`,ãçà íMîmipiw ze`ian odizyy ¦¥¤¨
e ,zecil lrïéaod odipiw z`adl zeaiqd m`,úBîL éðMîefy ¥¦§¥¥

ote` lka ,zeaif lr mipiw d`ian efe zecil lr mipiw d`ian
z` yxtnd `ed odkde ,odipiwa szzydl od zeleki `edy
ine z`hg odn ine zg` lk inl ,oze` eziiyr zrya micixtd

.dler odn

óåòä úàèç êìò ïøãä
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יג

`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.h"kyz'd ,dgpn zltz ixg` ,mixetikd mei axr

באגה"ת 1יתן  שמביא בפסוקים הזקן רבינו שמסיים וכפי אמיתית, תשובה התעוררות :2השי"ת
כקדם" ימינו ש"חדש ועד "ונשובה", ואז וגו'", אליך ה' ,3"השיבנו

עילאה  כבתשובה לבב, וטוב שמחה מתוך זה ,4ויהי'

שמחה  ומתוך הרחבה מתוך ומעשה, דיבור במחשבה בפועל ויומשך הנפש, כחות בכל שיאיר ובאופן
לבב. וטוב

ובמילא  תורה, ושנת וכו' ברכה שנת אורה, שנת שתהי' הוי', ברכת תומשך –5ועי"ז גאולה שנת גם
הפרטית  ממש 6גאולה בקרוב צדקנו משיח בביאת – הכללית קוממיות 7וגאולה ויוליכנו ויגאלנו יבוא ,

ו"שמחת  ראשם"8לארצנו, על .9עולם

•
eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

.h"kyz'd ,ixcp lk iptl ,mixetikd mei axr
אברכם"1"וידבר  ואני גו' ושמו גו' ישא גו' יאר גו' יברכך גו' דבר .2גו'

כאחד" כולנו אבינו "ברכנו כהלשון – יחד ולכולם מכם אחד לכל השי"ת שנת 3יתן אורה, שנת –
והן  בנגלה הן ושקידה בהתמדה התורה בלימוד – תורה לשנת עד הא"ב, אותיות ככל וכו', ברכה
וטוב  שמחה מתוך האמור כל ולעשות בהידור, המצוות קיום מעשה לידי מביא יהי' והלימוד בחסידות,

הנכונה. ובבריאות לבב,

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה "ופרצת שיהי' ועד טפחים, מעשרה למטה יומשך זה בלי 4וכל "נחלה ,
ד"ונתתי 5מצרים" בהענין לאח"ז זאת ותמשיכו התורה, בלימוד אצלכם בעתם"6– בכל 7גשמיכם שגם ,

הגשמיים  "מידו 8הענינים מצרים", בלי ד"נחלה לאופן ועד ד"ופרצת" ה' ברכת הפתוחה 9תומשך המלאה
והרחבה" ,10הקדושה
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בלקו"ש 1) ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .382 ע' ח"ט

המו"ל.
פ"א.2)
כא.3) ה, איכה
ספי"א.4) שם
ובחותמה 5) פי"א אגה"ת ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה

(ספי"ב).
ס"ד.6) אגה"ק ראה
(7– (שם) ואדה"ז הרמב"ם .cinכל'
יא.8) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ס"ע 9) חנ"ד מנחם (תורת בסופה נדרי כל לפני הברכה ראה
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בלקו"ש 1) ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .382 ע' ח"ט
המו"ל.

כבֿכז.2) ו, נשא
תניא 3) וראה העמידה. בתפלת שלום" "שים ברכת נוסח
פל"ב.
יד.4) כח, ויצא
סע"א.5) קיח, שבת
ד.6) כו, בחוקותי
ב 7) (שם, בתורה" "עמלים – תלכו" "בחוקותי ע"י שבא

עה"פ. אוה"ת ועיין ופרש"י). ובתו"כ
והחומריות 8) הגשמיות כו' "גשמיכם עה"פ: תורה אור ראה

וש"נ). .111 ע' חמ"ט מנחם תורת גם (וראה כו'"
שם.9) אוה"ת וראה "ונתתי". כמש"נ

דברהמ"ז.10) הג' ברכה נוסח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - mipw(iriax meil)

,[zeaif lr ze`a odizy e` zecil lr ze`a odizyy] cg` myn
izy lr zg`k mipiwd izy z` dyixtd `ly oeik mewn lkn
mipiw izy el` ixd ,cxtpa ow lk dyixtd `l` ,zeaif e` zecil
dzid m` la` .lirl dpyna xen`k oaexir oice ,zecxtp
did odkd `l` ,zaexrz oic odipia did `l ,zg`k ozyixtn
ozyixtdy dzr mle` .zeler izye ze`hg izy okezn dyer
m`e ,zg` z`hge zg` dler didz ow lkay rawp ,cxtpa
.lirl dpyna xen`k ,cala dvgn `l` odn dyer epi` eaxrzp

ãöékmipiw zaexrz `id,íéLð ézMîmipiw izy eaxrzpy oebk ¥©¦§¥¨¦
,odizynBæ ìòlr d`ad ow [ef dy`l-]Bæ ìòå ,äãéìdy`le-] ©¥¨§©

lr d`ad ow [ef,äãéìe`Bæ ìòlr d`ad owBæ ìòå äáéæd`ad ow ¥¨©¦¨§©
lr.äáéæmipiw zaexrz `id ef.ãçà íMîly zaexrz `id cvike ¦¨¦¥¤¨

mipiw,úBîL éðMî,odizyn mipiw izy eaxrzpy oebkBæ ìòow ¦§¥¥©
lr d`adBæ ìòå äãéìlr d`ad ow.äáéæ,elld mipte`d lka ¥¨§©¦¨

ef ly mipiwd oipn did m`y ,zncewd dpyna xen`k `ed oicd
.xyk hrend ,dey did `l m`e ,xyk dvgn ,dey ef lye

oday mipiw epkziy xne`d iqei iax zrc z` d`ian dpynd

z`e ze`hgd z` xegal odkd lekie ,miyp izy zetzeyn
dy` ly mipiw dnk iabl lirl epipyy itk] epevxk zelerd

:[zg`eç÷lL íéLð ézL ,øîBà éñBé éaø[eyixtde epw-]àíäépé÷ ú ©¦¥¥§¥¨¦¤¨§¤¦¥¤
áeøéòa,[zetzeya-]L Bàe mipiwd inca etzzydeðúpz`éîc §¥¤¨§§¥
íäépé÷mitzeyndïäëì,odl zekxvpd mipiwd z` oxear dpwiy ¦¥¤§Ÿ¥

y ixd ,efle efl zetzeyn mipiwd dzre ,dyr jk ok`eBæéàìodn §¥
äöøiLdBæéàìe úàhç áéø÷é ïäkodnäöøiLdïéa ,äìBò áéø÷é ïäk ¤¦§¤Ÿ¥©§¦©¨§¥¤¦§¤Ÿ¥©§¦¨¥

od odipiw z`adl zeaiqd m`,ãçà íMîmipiw ze`ian odizyy ¦¥¤¨
e ,zecil lrïéaod odipiw z`adl zeaiqd m`,úBîL éðMîefy ¥¦§¥¥

ote` lka ,zeaif lr mipiw d`ian efe zecil lr mipiw d`ian
z` yxtnd `ed odkde ,odipiwa szzydl od zeleki `edy
ine z`hg odn ine zg` lk inl ,oze` eziiyr zrya micixtd

.dler odn
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h"kyz'dיד ,mixetikd mei i`ven zcerq zra c"x

– ועד ומופלגה, רבה בהצלחה ועיכובים מניעות ללא שתלמדו – הפרטית הגאולה את ולהמשיך
משיח  ע"י והשלימה האמיתית הכללית הגאולה את גם קוממיות 11להמשיך ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו,

רצון. יהי כן אמן ממש, בקרוב לארצנו,

טובה.* חתימה וגמר חתימה

•
.h"kyz'd ,mixetikd mei i`ven zcerq zra c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

כשאין ‡. לתורה ועולה שחוזר מכהן הדוגמא גם (ונזכרה אחד ביום ב"פ לתורה עלי' אודות דובר
בביהכנ"ס  איך 1לוי ושאל יום, באותו ב"פ לתורה לעלות נהג לא מהוריי"צ שאדמו"ר הרש"ג, ואמר ,(

שלפעמים  אדמו"ר, מו"ח מכ"ק שמעתי שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר זה. בענין אדנ"ע כ"ק הנהגת היתה
ביוהכ"פ  – במנחה והן בשחרית הן לתורה עולה אדנ"ע כ"ק באב 2הי' שבת"ב 3ובתשעה [ולהעיר,

כלל  שבדרך אף הקרואים], ממנין הם במנחה) והן בשחרית (הן העליות שב' כיון יותר, גדול החידוש
באמרו  כן, עושה הי' אבי 4לא ומפטיר), (כהן ב"פ לתורה לעלות שבת בכל נוהג הי' אדלער נתן ר' :

זיך"). ("פארגינען לעצמי להרשות יכול אינני – אני אבל לפעמים, כן נוהג הי' מהר"ש ַאדמו"ר

ברבים  כמ"פ אמרתי כבר אמר:) מישהו 5[(ואח"כ אם לבחון כדי מסויים דבר אומר הנני שלפעמים
בפתקא  ולא ב"חזרה", לא שואלים, לא – לפועל ובנוגע וכיו"ב, להיפך מפורש שלכאורה לשאול יתעורר
שברשימות  מנהגים ובליקוט המנהגים, (בספר נדפס שכבר – עליות ב' אודות להמדובר בנוגע ועד"ז כו'.

איכה) מגילת במנחה,3על והן בשחרית הן לתורה עולה אדנ"ע כ"ק הי' שלפעמים באב, לתשעה בנוגע
זה! על העיר לא כאן מהנמצאים אחד ואף

לספריו  בהקדמה כותב האמצעי שאדמו"ר (בבתֿשחוק) אמר לא 6הרש"ג  הנדפסים שבדברים
זה!... על כח" "יישר נותן לא הוא אבל שליט"א: אדמו"ר כ "ק ואמר מעיינים...

המנהגים  מספר שני חלק להדפיס שעומדים ששמע אמר אזי 7הרש"ג השלם דבר שכשיהי' וכנראה ,
ובכן, ("אּפשטימונג"). החלטה עושים דבר כל שעל נוהגים כאן שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר ָילמדוהו.

כו']. ילמדוהו אזי שני, חלק ידפיסו שכאשר החלטה עתה יעשו

סגולות  ריבוי בזה שיש יונה", "מפטיר אודות גם בזה.8נזכר לזכות זיך") ("יאגן חפצים כולם ולכן ,ָ
האריז"ל  בכתבי מ"ש גם ד"שישי".9ונזכר שבעלי' המעלה גודל אודות

אמר ·. אדמו"ר מו"ח שכ"ק יוהכ"פ, מוצאי סעודת מעלת אודות הזכיר סעודת 10הרש"ג שעריכת
לעשירות. סגולה היא בהרחבה יוהכ"פ מוצאי
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כו'"11) והחכמה הדעה "תרבה שאז – מדה כנגד מדה
כאו"א  את תורה ילמד שמשיח ה"ב) פ"ט תשובה הל' (רמב"ם

א). יז, צו (לקו"ת
נאמרה)* ש"הרי מנחה, שאחרי להברכה גם ±בפי'שייך
oiprke ע "פ ב–q ixg`liem'iy 'zd zkxa ם ו י ס בt"kdeixr

yecwd".ובהתחלת  mei
ס"ח.1) סקל"ה או"ח שו"ע ראה
(2.30 ע' וחיילי'" "ליובאוויטש גם ראה
וש"נ.3) תד. ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה

ואילך.4) 160 ס"ע תש"ד סה"ש
ואילך.5) 280 ע' חנ"ג מנחם תורת ראה
בסופה.6) – חיים דרך
בהערה.7) המנהגים לספר בהקדמה ראה
וש"נ.8) .80 ס"ע חמ"ח מנחם תורת גם ראה
וש"נ.9) .48 ע' ח"ב מנחם תורת ראה

ס"ה 10) דאשתקד מוציוהכ"פ סעודת בעת ר"ד גם ראה
93 ע' חנ"א מנחם וש"נ.).ב (תורת



טו h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy

שליט"א  אדמו"ר עלי'כ"ק מכרזת קול" ש"בת היחידה הסעודה היא יוהכ"פ מוצאי סעודת :11,
בשופר  תקיעה ע"י אותה .12ומפרסמים

יוהכ"פ  ממוצאי חסידות מאמרי שיש הזכיר אם 10הרש"ג ידוע שלא שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר ,
הסעודה. בתוך נאמרו אלו מאמרים

שליט"א  אדמו"ר חוץ כ"ק יום בכל תלוי אשם מתנדב שהי' בוטא בן בבא על עליו ש"אמרו מצינו :
. חטא שמא בספק למיחש דאיכא הוא השנה ימות (שאר אחד" יום כפורים יום השתא מאחר אבל .

הכפורים) יום כיפר דהא למיחש הענין 13ליכא אך יוהכ"פ? מוצאי ישנו בינתיים הרי זה: על ושואלים .
כו'). לחטא שייכות (ללא לגמרי אחרת בדרגא הם בנ"י כל יוהכ"פ שבמוצאי – הוא

כ"ק ‚. ואמר חטא", ב"ועל כמו חטאים" "ועל באמירת החזה על להכות צריך האם שאל הרש"ג
רבים. ללשון יחיד לשון בין חילוק  שיהי' תיתי מהיכי כי, בזה, נסתפקתי לא מעולם שליט"א: אדמו"ר

שנדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר זה, בענין נשיאינו רבותינו נהגו איך ידוע האם הרש"ג ושאל
תש"ה  השיחות פעמים 14בספר כמה אותו שאל החסידים א' וכאשר חשבונות, בעל הי' מהר"ש שאדמו"ר ,

"ועל  באמירת גם החזה על להכות שצריך ידע, לו, שהשיב מהמספר הנה ביוהכ"פ, החזה על מכים
חטאים".

•
.h"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

שנה ‡. כקביעות יוהכ"פ, לאחרי ולפעמים לעשור, כסא בין לפעמים היא האזינו דפרשת הקביעות
זו.

הרמב"ם  מ"ש חל זה על גם הרי חכמים, מתקנת הוא הקביעות שענין שאף – התקנות 1ובהקדים שכל
כמ"ש  ומל"ת, מ"ע של התוקף להם יש החכמים הדבר 2של מן תסור לא גו' יורוך אשר התורה פי "על

וגו'". לך יגידו אשר

שקריאת יתכן איך מובן: אינו `zgולכאורה dyxt לאחרי ולפעמים יוהכ"פ לפני לפעמים תהי'
תטהרו" הוי' ד"לפני הענין הי' שבו יוהכ"פ, שלאחרי בשעה בה נעלית 3יוהכ"פ, במדריגה בנ"י עומדים ,

יוהכ"פ?! קודם מכמו יותר הרבה

דחודש  העבודה לאחרי כבר זה שהרי נעלית, במדריגה בנ"י עומדים יוהכ"פ קודם שגם אמת הן
גופא  שביוהכ"פ דעשי"ת הענין (מלבד ועשי"ת ר"ה הסליחות, ימי ניתוסף 4אלול, ביוהכ"פ אעפ"כ, אבל ,(

צדיקייא  "לאתבא – צדיקים אצל התשובה מעלת הוספת בדוגמת ערוך, שבאין יותר גדול עילוי בנ"י אצל
.5בתיובתא"

לפעמים שקורין פרשה שאותה יתכן איך לפעמיםiptlוא"כ, יקראו יוהכ"פ?!ixg`lיוהכ"פ

האזינו  פרשת שבאמצע .6ולהעיר, תוכחה דברי משה עליהם העיד כאן "עד רש"י: מכאן כותב .
יוהכ"פ  (לפני הנ"ל קביעות אופני בב' האזינו פרשת קריאת אבל, וכו'". תנחומין דברי עליהם העיד ואילך
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וש"נ.11) ס"ט. סתרכ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.12) בסופו. סתרכ"ג שם ראה
(ובפרש"י).13) א כה, כריתות
תו.14) ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם וראה .9 ס"ע

וש"נ.
ממרים.1) הל' ריש

יא.2) יז, שופטים פ'
ל.3) טז, אחרי
(4.(29 ס"ע חנ"ד מנחם (תורת ס"ב וילך ש"פ שיחת ראה
וש"נ.
ובכ"מ.5) סע"ב. עה, פרשתנו לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
לה.6) לב,



h"kyz'dטז ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy

או  תוכחה" "דברי של החלק רק (לא כולה הפרשה כל את קורין שבשניהם באופן היא יוהכ"פ) ולאחרי 
שם  באותו ונקראת ענינים, אותם בה שיש תנחומין"), "דברי של של 7החלק והתוכן החיות על שמורה ,

ואדה"ז  המגיד (כתורת ערוך.8הענין באין זמ"ז שחלוקים שונים בזמנים זאת קורין ואעפ"כ ;(

התשובה:·. ענין צ"ל יוהכ"פ לאחרי שגם הידוע בהקדם ויובן

הסיפור  (מהורש"ב)9ידוע אדמו"ר כ"ק אביו, אל אדמו"ר מו"ח כ"ק נכנס יוהכ"פ במוצאי שפעם
עכשיו? ומה אותו: ושאל נ"ע,

הוא  "ה' לאמירת עד בשלימות, הענינים כל נעשו שבו יוהכ"פ עבר שכבר שכיון – השאלה וביאור
בלקו"ת  (כמבואר בעתיק ז"א עליית שהו"ע פעמים, ז' זה 10האלקים" הרי ברוחניות, העילוי על ונוסף ,(

בירושלים" הבאה "לשנה ומכריזים גדולה, תקיעה תוקעים לאח"ז מיד ולכן בגשמיות, למטה גם נמשך
אדמו"ר  מו"ח כ"ק ובדרך 11(וכפירוש ומיד, תיכף באה הגאולה אלא הבאה, לשנה להמתין צורך שאין

השאלה  נשאלה זה כל לאחרי הנה – בירושלים) הבאה לשנה נהי' צריכים ממילא שבה העבודה מהי :
עכשיו? לעסוק

טאן" תשובה ערשט מען דארף "איצטער אדנ"ע: כ"ק לו יותר,12והשיב נעלית תשובה שזוהי אלא , ַָ
בתיובתא". צדיקייא "לאתבא ע"ד

זב"ז  קשורים שבתשובה הדרגות שכל הידוע ,13וע"פ

שיש– שאף ליראה, בנוגע  וכמו ענינים, לכמה בנוגע שמצינו מהיראה כפי החל דרגות, חילוקי בה
הסופר" שביד הרצועה "יראת מפני שלומדים רבן" בית של "תינוקות כמו העונש, יראת שהיא תתאה הכי

בתניא  הזקן רבינו שמביא תחתונה 14(כפי הכי היראה גם הנה בושת, יראת שהיא עילאה הכי ליראה ועד ,(
נעלית  הכי מהיראה בה –15יש

יוהכ"פ. שלאחרי התשובה מענין בו יש יוהכ"פ שלפני התשובה ענין שגם מובן, הרי

פשוטות: ובאותיות

התשובה  ענין אצלו יש הענינים בפנימיות הנה העונש, יראת מצד בתשובה שב יהודי כאשר גם
נתנה" אשר האלקים אל תשוב .16ד"הרוח

בזה  ענין 17והענין את ומונעת המסתירה הקליפה את לבטל כדי אלא אינה הרצועה שיראת –
דבר  של לאמיתו הרי העונש, יראת מצד הוא התשובה לענין הגלוי הטעם אם גם הנה ואז, התשובה,

נתנה". אשר האלקים אל תשוב ש"הרוח באופן הנשמה של התשובה עבודת גם זמן באותו אצלו יש

הרמב"ם  מ"ש אותו 18וע"ד לכוף צריכים מצוה שיקיים שכדי כזה ומצב במעמד שנמצא ליהודי בנוגע
מישראל  להיות "רוצה הוא הרי דבר של שלאמיתו מגוי), אם כי מיהודי, מתפעל שאינו (והיינו, גוי ע"י

כו'",. המצוות כל לעשות .

הזקן – רבינו מצד 19וכדברי שזהו מאלקות, נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו החכמה שיהודי בחי'
כו') שינה בבחי' להיות יכולה זו שבחי' (אלא ב"ה א"ס אור מלובש שבה האלקית –20שבנפש
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נחלק7) שם שאותו באופן לא א'ואפילו שמואל כמו לשנים ,
במלכים  וכן ב', השם ושמואל על שנוסף כך, הימים, ודברי

עצמו. בפני חלק כל המייחד השם גם ישנו המאחד,
שעהיוה"א8) תניא (סי"ד). בתחלתו בתחלתו.או"ת
האזינו,9) ש"פ שיחת גם וראה .25 ע' תרפ"ט סה"ש ראה

וש"נ. .(58 ע' חמ"ה מנחם (תורת בסופה תשכ"ו תשרי י"ג
ואילך.10) סע"ג סה, ש"ש דרושי
וש"נ.11) .200 ע' תש"ח סה"ש ראה
תשובה.=12) לעשות צריך ביחוד עתה
ואילך.13) 124 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
א.14) קנה, קו"א

ביאוה"ז 15) ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה
.(18 (ע' פ"ג העבודה קונטרס אֿב. פא, אמור לאדהאמ"צ

פרשתנו.16) ריש לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
חנ"ד 17) מנחם (תורת סכ"א דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה

.(125 ע'
ספ"ב.18) גירושין הל'
(נעתק 19) שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

כא  יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום
ועוד. סיון).

פי"ט.20) תניא ראה
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רצונו  מצד המצוה את מקיים ואז היצר, של התוקף מתבטל הכפי' וע"י שתקפו", הוא "יצרו אלא
האמיתי.

שאינו  דבר שזהו (אף שבקלים" "קל שהוא ומצבו מעמדו שבידעו שטוען, מי אצל גם הוא זה [וענין
כתוב  שכך שכיון היא, האמת אך הכיסוי?!... יתבטל הרצועה שע"י יאמר מי כו', מכוסה ונשמתו מצוי),

המציאות]. היא כן הרי בספרים,

יכולים  שבשניהם שפיר אתי תשובה, של ענין אותו ישנו – ולאחריו יוהכ"פ לפני – שבשניהם וכיון
פרשה. אותה לקרוא

"האזינו":‚. – הפרשה לשם בנוגע בזה להוסיף ויש

טוב" מזבח שמוע "הנה הנביא: שמואל אומר – הידועה הבנה 21בהפטרה שמצד שאע"פ והיינו, ,
טעם  טעם שלא שנה "כבן שהי' – שאול סבור שהי' כפי אחר, באופן מסתבר דקדושה בשכל גם והשגה

עמלק 22חטא" של והבקר" הצאן מ"מיטב לה'" "לזבוח שיש שמוע 23– "הנה שמואל אמר זה על הנה ,
רק  שהוא היינו, "האזינו", – "שמוע" של באופן להיות צריכה יהודי של מציאותו שכל טוב", מזבח

יותר. ולא לשמוע, כלי

לאחרי  והן יוהכ"פ לפני הן התשובה, לענין באים אזי – "האזינו" של ומצב במעמד נמצאים וכאשר
.24יוהכ"פ 

נפוליון"]. "מארש לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

***

כידוע „. דמעות, עם קשור – התשובה יכול 25ענין שאינו המוח כיווץ מצד היא הדמעות שסיבת
שמחה, של דמעות שיש שמצינו וכפי מוחין. מותרי שהם הדמעות, באים ומזה כו', הצער את לסבול

דאורייתא  ורזין סודות כששמע דמעות עיניו שזלגו ר "ע זאת.26כמו לסבול יכול הי' לא שהמוח לפי ,
תשובה. של לדמעות בנוגע גם הוא וכן

הנשיאים. שאר אצל (בגלוי) מצינו שלא ההילולא, לבעל בנוגע מיוחד ענין מצינו זה ובענין

פעם  וכמדובר ביניהם, לחלק אפשר שאי שאע"פ – תחילת 27ובהקדמה בין לחלק שייך ב"אור" שרק
רק  שמוצאים מיוחדים וענינים שלו הדרך אחד לכל היתה מ"מ, ב"מאור", לא אבל לסופה, ההמשכה

אצלו.

הסיפור  כידוע ההילולא, בעל אצל פלא דבר מצינו – לעניננו באמרו,28ובנוגע בכי, בעל הי' שלא
לבכות! מה על לו הי' שלא

האריז"ל  בכתבי איתא מובן: אינו בר"ה 29ולכאורה או נוראים, (בימים בעשי"ת בוכה שאינו שמי
בזה  הגירסאות חילוקי כידוע – אדמו"ר 30ויוהכ"פ על לומר אפשר איך וא"כ, שלימה, נשמתו אין (

הנשמה?! שלימות על מורה הבכי' שענין בשעה בה הבכי', ענין אצלו הי' שלא מהר"ש

הוא  הענין בכי'31אך גם יש אך כפשוטה, לתשובה ששייכת בכי' יש בכי': של אופנים ב' שיש –
בתיובתא". צדיקייא ד"לאתבא באופן יותר נעלית לתשובה ששייכת
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זכור.21) פ' הפטרת – כב טו, שמואלֿא
ב.22) כב, יומא
טו.23) שם,
(24) הסיום ).l"endחסר
ובכ"מ.25) א. כו, וישלח תו"א ראה
סרפ"ח 26) או"ח לשו"ע ט"ז (במהנ"ע). ב צח, זח"א ראה

א. ז, בראשית חדש זהר גם וראה חדש). זהר (בשם סק"ב
וש"נ.27) ואילך. 70 ס"ע חנ"ב מנחם תורת ראה

(28.125 ע' ריש תש"ד סה"ש ראה
סדר 29) סוף האריז"ל סידור פ"ז. ר"ה תפלת שער פע"ח

ס"ט  דאשתקד תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת וראה  הנסירה.
וש"נ. .5 ע' חנ"ד מנחם תורת ואילך). 32 ס"ע חנ"א מנחם (תורת

וש"נ.30) .19 הערה 206 ע' ח"ט לקו"ש ראה
שם 31) מנחם (תורת ס"י הנ"ל האזינו ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 35 ס"ע
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לב  מה על לו הי' שלא שאף – ההילולא לבעל בנוגע החידוש במדריגת וזהו תמיד שהי' כיון כות,
זה  ומצד בתיובתא"; צדיקייא ד"לאתבא באופן התשובה ענין אצלו הי' מ"מ, הנשיאות), לפני (גם צדיק

במק"א  שמסופר כפי – צדיקים אצל גם בכי' של ענין אצלו 32ישנו שהי' גופא, ההילולא לבעל בנוגע
סוגים  ב' אודות הוא המדובר אלא – בכי? בעל הי' שלא נאמר עתה זה הרי ולכאורה, בכי', של ענין

כנ"ל. בכי', של

יוהכ"פ. שלאחרי התשובה אודות לעיל המדובר הענין לסיום בנוגע – כאן עד

הקודמת.‰. בהתוועדות המדובר אודות ששאלו למה בנוגע גם להשלים יש לזה, ונוסף

כו' לשאול שנתעוררו ת"ל אלא בעבר, כמו התנהגו שלא בכך המעלה את להדגיש יש לראש, .33ולכל

המסופר  הידור 34וע"פ עצמו על מקבל הי' ר"ה ערב שבכל נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אודות
יתחילו  ולהבא שמכאן זה, בענין גם יהי' שכך יה"ר הנה – כו' ומל"ת מ"ע של לענינים בנוגע נוסף

כו'. לשאול

לעשות  יש יהודי אצל שאלה שואלים כאשר ובכלל, כבוד, של בדרך לשאול יכולים – רוצים אם
ישאלו  שאכן הוא העיקר אבל כו', ממנו שלומדים יהודי אודות כשמדובר ובפרט כבוד, של בדרך זאת

האלקית...), נפשו לגבי בהעלם ואפילו בהעלם, שישאר באופן (ולא הדברים בפועל ויתלבנו יתבררו ועי"ז
רבא  כמו להתנהג צורך יהי' בידי"35(אא"כ הן טעות לפניכם שאמרתי "דברים ).36שאמר

.Â:לעניננו ובנוגע

הקודמת  בהתוועדות טוב 37נתבאר אנכי "הלא לחנה אלקנה דברי אודות דר"ה בהפטרה למ"ש בנוגע
בנים" מעשרה שיש 38לך לקליפה, בניגוד – דקדושה (כחות) ספירות העשר על קאי בנים" ש"עשרה ,

ש"אנכי  אלקנה אמר זה ועל המדות; לצורך רק שהם מוחין, ללא בלבד, המדות שהו"ע ספירות, ז' רק בה
כו'. חנה אצל הדבר נתקבל לא ואעפ"כ בנים", מעשרה לך טוב

פנינה  בני הם בנים" ש"עשרה הכתובים, פשטות פירוש היפך זה הרי שלכאורה זה, על ,39ושאלו
מ"ש  רש"י שמפרש כפי חנה, בני של המספר הוא ז' מספר ש"חנה 40ואילו שבעה", ילדה עקרה "עד

נאמר  למה וא"כ, ס"ט); כדלקמן חמשה, אלא מצינו שלא כיון בזה, פירושים ב' (ומביא שבעה" ילדה
לקליפה?! ששייך ז' למספר בניגוד הקדושה, ענין על מורה בנים" ש"עשרה בהתוועדות

.Ê שם מבואר והרי זה, בענין האריז"ל בכתבי משנ"ת נזכר הנ"ל בהתוועדות הפסוק 41ובכן, בפירוש
עשר  והם בה, הוא ב"ן ששם דנוקבא, לי"ס רומזים אלו בנים ש"י' בנים", מעשרה לך טוב אנכי "הלא
"בן"). על גם מורה זה הרי ה', במילוי הוי' שם של הגימטריא הוא ב"ן ששם שאע"פ (והיינו, י"ס" בנים,

דקדושה. ע"ס על קאי בנים" ש"עשרה בהתוועדות נתבאר זה יסוד ועל

דקדושה  מהע"ס יותר נעלה ענין שישנו בנים", מעשרה לך טוב אנכי "הלא לחנה אלקנה שאמר וזהו
שמואל  במדרש כדאיתא ד"אנכי", הענין –42. אנכי הלא אלא כאן, כתיב אין אני "הלא כד"א : אנכי 43.

שלמעלה באופן העבודה צ"ל זה שמצד אלקיך", יותר ה' עריבה שהיא דתהו, העבודה שזוהי מטו"ד,
עבודה"). געשמאקערע ַַ("א

יצרה" לשבת (אלא) בראה תהו ש"לא היא האמת כי, זו, טענה חנה קיבלה לא צ"ל 44ואעפ"כ שלכן ,
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תורת 32) גם וראה .188 ע' .14 ע' שלום תורת סה"ש ראה
.95 ע' שם מנחם

וש"נ.33) .51 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.34) .18 הערה 16 ע' חל"ה מנחם תורת גם ראה
א.35) סח, נדה ב. צד, זבחים א. קד, עירובין
וש"נ.36) ב. סג, שבת וראה א. נו, חולין סע"ב. טז, עירובין
ואילך).37) 46 ע' חנ"ד מנחם (תורת סי"ט וילך ש"פ שיחת

ח.38) א, שמואלֿא
עה"פ.39) ורד"ק פרש"י
ה.40) ב, שם
בתחלתו.41) שמואלֿא ול"ת סה"ל
ספ"א.42)
ו.43) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
יח.44) מה, ישעי'
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הענין  והן ד"אנכי" הענין הן לה והי' חנה, ניצחה וסוכ"ס הע"ס); (שכנגד הכחות בעשר גם העבודה
כו'. דע"ס

לקליפה: שייך שבע שמספר למשנ"ת בנוגע ועד"ז

המאיר  אור בספר (שנדפסה הבעש"ט תורת הפסוק 45ובהקדים על אין 46) ולחנה ילדים לפנינה "ויהי
. לסט"א רומז ש"פנינה .ילדים", הכתוב ומתרעם לשכינה, רומז וחנה שיהיו . בארץ צדיקים שאין .

. לשכינה .ילדים הסט"א של וילדים של . שהילדים – יותר בפירוש בזה וכמבואר וכו'", המה רבים .
כו' זרים ויראה אהבה הו"ע .47הסט"א

מזה 40ועז"נ  ח"ו שמחה היתה שחנה לומר יתכן לא והרי אומללה", בנים ורבת שבעה ילדה "עקרה
ללעו"ז  תחילה שייכים שהיו שהבנים מזה היתה שהשמחה בזה, הפירוש ועכצ"ל פנינה, בני שנחסרו

" הדיוק גם נפשות zax(שזהו אותן קורא והכתוב לו, היו נפשות ש"שש עשו, גבי שמצינו כפי בנים",
רבים" לשון לקדושה 49ביתו, נתהפכו – (48.

לקדושה. דלעו"ז המדות ז' הפיכת – ללעו"ז שייך ז' שמספר בהתוועדות נאמר זה יסוד ועל

.Á הביאור עם הנ"ל הבעש"ט ותורת האריז"ל כתבי ע"פ הביאור יתאים כיצד – להבין צריך עדיין אך
פשטות פשוטו"ע"פ מידי יוצא מקרא (ש"אין הידוע 50הכתובים ע"פ ובפרט הפרד"ס 51), חלקי שד'

שלמטה  הענינים שכל (וכמו זמ"ז ומשתלשלים זב"ז קשורים אבי"ע, עולמות ד' כנגד שהם שבתורה,
מהן" "שנשתלשלו שלמעלה הענינים בדוגמת להיות כתבי 52צריכים ע"פ הפירוש יתאים איך וא"כ, ,(

בני  הם בנים שהעשרה הפשוט, הפירוש עם ז', רק יש בלעו"ז ואילו בקדושה, הם שהעשר האריז"ל,
חנה?! בני הם השבע ואילו פנינה,

בנים") מעשרה לך טוב אנכי ("הלא עשרה שהמספרים – הכתובים במפרשי נוסף פירוש בהקדם ויובן
אחד  ולא עשר תשע ולא "עשר (כמו בדיוק להיות חייבים אינם שבעה") ילדה ("עקרה ו"שבעה"

נשים 53עשר" עשר ואפו כמו חשבון, כלל דרך עשרה "טעם המספר: שלימות על מורים אלא מעשרה 54), ,
כחטאתיכם 55שליטים  שבע צדיק 56, יפול שבע להם"57, והדומים אבל 58, דוקא, אינו שבעה, שאמר "ומה ;

השבעה  יולדת אומללה כמו שבע, יאמר רבים לומר כשירצה הכתוב דרך כן כי חשבון, כך שבע 59הוא ,
שבעה  במספר שהעולם לפי וקם, צדיק יפול שבע .60וכו'"כחטאתיכם,

במספר  ואח"כ עשר במספר תחילה המספר שלימות נרמז זה שבענין הטעם מהו להבין: צריך ועדיין
אחד, בענין מדובר כאן כי שבע, מספר רק או עשר מספר רק נזכר שבו בענין כמו זה ואין – שבע?!

שבע?! מספר אח"כ נזכר למה עשר, מספר נזכר הענין שבתחילת וכיון

בזה: הביאור לומר ויש

לך טוב ד"אנכי  ששם dxyrnהענין למטה, ירידתה קודם למעלה, שהיא כפי הנשמה על קאי – בנים"
וכו'. כחות עשר ספירות, דעשר השלימות ישנה

למטה, הנשמה ירידת שלאחרי ומצב המעמד על קאי – שבעה" ילדה עקרה "עד לאח"ז מ"ש ואילו
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שם 45) כתר גם וראה זכור). (ד"ה פרשתנו וראה לך. לך פ'
וש"נ. ואילך. 50 ס"ע חמ"ח מנחם תורת סמ"ד. בהוספות טוב

ב.46) א, שמואלֿא
ע'47) עקב א'רסה. ס"ע א'רנח. ע' משפטים אוה"ת ראה
תקיא.

ואילך.48) 114 ס"ע חל"ח מנחם תורת גם ראה
כו.49) מו, ויגש פרש"י
וש"נ.50) א. סג, שבת
(51.36 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן

רפ"ג.52) תניא
מ"ד.53) פ"א יצירה ספר
כו.54) כו, בחוקותי
יט.55) ז, קהלת
כא.56) שם, בחוקותי
טז.57) כד, משלי
הנ"ל.58) רד"ק
ט.59) טו, ירמי'
ה.60) שם, רד"ק
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מז' ששרשם דלעו"ז, המדות ז' בבירור היא למטה העבודה שעיקר וכיון ד"עקרה"; הענין שייך אז שרק
דתהו  קדמאין ילדה61מלכין "עקרה נאמר לכן ,dray.למטה העבודה שלימות על מורה זה שמספר ,"

המפרשים  פירוש לפי – הכתובים פשטות עם גם מתאים והבעש"ט האריז"ל שפירוש מובן ועפ"ז
פנים  "שבעים יש והרי כנ"ל, הענינים, שלימות על מורים אלא בדיוק, אינם ו"שבעה" ש"עשרה"

התורה 62לתורה" פרד"ס חלקי מד' א' בכל פירושים, ריבוא ששים יש בתורה ענין שבכל מזה, ויתירה ,63.

.Ë הפסוק על רש"י פירוש על גם עתה נתעכב רש"י, שבפירוש החביבות מצד הנה לזה, ובהמשך
וז"ל: וגו'", שבעה ילדה עקרה "עד

שנאמר  שבעה, ילדה יולדת 64"חנה וכשחנה בנות, ושתי בנים שלשה ותלד ותהר חנה את ה' פקד כי
ועשרה שנים, קוברת פנינה כשילדה אחד, שלפנינה, בנים מעשרה לך טוב אנכי הלא שנאמר לה, היו בנים

רחמים  ובקשה לרגלי', פנינה נשתטחה חמישי, ולד וילדה וכשנתעברה שמונה, פנינה קברה ארבעה, חנה
כבנים". הן הרי בנים בני אומר, יהודה ר' נחמי'. ר' דברי אלו שמה. על ונקראו וחיו,

בפרשתנו  רש"י בפירוש שגם – ר'65ובהקדמה בה "נחלקו נחמי': ור' יהודה ר' בין מחלוקת מצינו
וכו'". העכו"ם כנגד כולה את דורש ור"נ ישראל, כנגד כולה (הפרשה) דורש ר"י נחמי', ור' יהודה

פעם  הפסוק 66ונתבאר על רש"י בפירוש שהובאה לר"נ ר"י בין למחלוקת כל 67[בנוגע "בקרב
לו  אמר יהודה. ר' דברי אלו ובולעתו. מתחתיו נבקעת הארץ בורח מהם אחד שהי' מקום "כל ישראל",

נאמר  כבר והלא נחמי', ישראל,68רבי כל בקרב מקיים אני ומה א"ל פיותי', ולא פי', את הארץ ותפתח
– הבקיעה"] מקום עד ובא מתגלגל הי' מהם אחד שהי' מקום וכל כמשפך, מדרון הארץ שנעשית א"ל

הלימוד, שיטת בכללות חלוקים הם אלא הכתוב, בפירוש פרטי בענין אינה ור"נ ר"י בין שהמחלוקת

הקודמת – בהתוועדות משנ"ת הפסוק 69ע"ד על רש"י לפירוש "נחלקו 70בנוגע ה'", ברית ארון "מצד
החכמה  בדרכי שיטתם בכללות חילוק שזהו ישראל", חכמי –בו

היטב שיתפרש הוא שהעיקר היא, יהודה ר' בפירוש zellkששיטת דוחק יהי' אם גם הכתוב, תוכן
ואי  הענינים; היטבפרטי שיתפרשו הוא שהעיקר היא, נחמי' ר' שיטת דוחק ihxtלו יהי' אם גם הענינים,

הענין. כללות בפירוש

במבט להסתכל שיש – היא יהודה ר' של הלימוד שיטת הכלל agxכלומר: ומן הענין, כללות על
שיש – היא נחמי' ר' של הלימוד שיטת ואילו הפרט; אל ופרט,mvnvzdlבאים פרט כל על ולהתרכז

הכלל. אל אח"כ באים הפרט ומן

בפירוש  בעיקר לדייק שיש ר"י לשיטת ישראל": כל "בקרב הכתוב בפירוש נחלקו לכך [ובהתאם
פי'" את הארץ ש"פצתה החידוש הוא הענין שכללות כיון – הענין שעז"נ 67כללות בריאה 71, "ואם

ובולעתו", מתחתיו נבקעת הארץ בורח מהם אחד שהי' מקום ש"כל לפרש מוטב ה'", יברא (חדשה)
כיון  הרי – הדברים בפרטי בעיקר לדייק שיש ר"נ ולשיטת הבליעה; מאורע את בנ"י כל ראו שעפ"ז
מקום  וכל כמשפך, מדרון הארץ "שנעשית לפרש מוטב פיותי', ולא פי'", את הארץ "ותפתח שנאמר

הבקיעה"]. מקום עד ובא מתגלגל הי' מהם אחד שהי'
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ואילך).61) ד (ס"ע בתחלתו דברים אדהאמ"צ מאמרי ראה
וש"נ.

ובכ"מ.62) טז. פי"ג, במדב"ר
(63.412 ע' חי"ז בלקו"ש נסמן
כא.64) שם,
מג.65) לב,
(תורת 66) ואילך סכ"א תשכ"ו מנ"א כ"ף עקב, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 274 ע' חמ"ז מנחם
ו.67) יא, עקב
ל.68) טז, קרח
ואילך).69) 38 ע' חנ"ד מנחם (תורת סי"א וילך ש"פ שיחת

וש"נ.
כו.70) לא, וילך
(ובפרש"י).71) ל שם, קרח
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.È הפירושים ב' לבאר יש – בחומש רש"י בפירוש שהובאו ור"נ ר"י של בפירושיהם משנ"ת וע"פ
הפשט  ע"ד אינו בנ"ך רש"י שפירוש  (ואף שבעה" ילדה "עקרה הפסוק על רש"י בפירוש ור"י דר"נ

ממש  מקרא" של "פשוטו שהוא בחומש כמו הדברים):72לגמרי מתאימים עכ"פ כאן הרי ,

ילדה "עקרה במ"ש הפירושים ב' שבין חנה drayהחילוק את ה' פקד "כי בקרא שמפורש אף ,"
רק שילדה היינו, בנות", ושתי בנים שלשה ותלד כו dyngותהר ש"שבעה" מפרש שר"נ שני – את לל

בנים, בני גם כולל ש"שבעה" מפרש ור"י שמה", על ונקראו וחיו רחמים "בקשה שחנה פנינה של בני'
לתוכן בעיקר מתייחס בנים, בני גם כולל שבעה" ילדה "עקרה שהכתוב שהפירוש – הכתוב,zellkהוא

מתייחס  שמה", על ש"נקראו פנינה של בני' שני את כולל שבעה" ילדה "עקרה שהכתוב הפירוש ואילו
כי:ihxtlבעיקר שבכתוב, הענינים

שבעה.zellkתוכן וילדה הדבר נתהפך עקרה, חנה היתה שבתחילה שאף הנס, סיפור – הוא הכתוב

תוכן בפירוש שמדייק – ר"י "בני zellkולכן, כולל שבעה" ילדה "עקרה שהכתוב מפרש, – הכתוב
בנים, רק (לא לה היו עקרה, היותה שתמורת הנס, סיפור של בתוכנו מוסיפה בנים בני לידת שכן, בנים",

בנים; בני גם אלא)

קשור  שאינו – שמה" על ונקראו "וחיו פנינה של בני' שני על רחמים" ש"בקשה הפירוש משא"כ
תוכן תפלתה zellkעם שע"י אפשר ח"ו, עקרה נשארה אילו גם שהרי העקרות, ענין הפיכת ע"ד הכתוב

פנינה. בני יחיו

הדיוק מצד בנים";ihxtaאמנם, "בני על נופל אינו "ילדה " הלשון הרי – שבכתוב הענינים

רחמים  "בקשה שחנה פנינה של בני' שני את כולל שהכתוב לפרש יותר מתאים – "ילדה" הלשון מצד
שאול" בת מיכל בני "חמשת גבי שמצינו כפי "ילדה", הלשון נופל שעליהם שמה", על ונקראו ,73וחיו

והמגדל  שמה, על נקרא לפיכך גידלה, ומיכל ילדה מירב אלא לו, ילדה מירב והלא ילדה, מיכל "וכי
בית  בתוך ויתומה כאילויתום  בנדו"ד,ecli"74ו ועאכו"כ ,mzeig ze`ivn lky שני של גידולם) רק (לא

רחמים ש"בקשה חנה, ע"י נעשית פנינה הלשון eigeבני עליהם שנופל בודאי הרי שמה", על ונקראו
"ילדה".

בעיקר שמדייק – ר"נ "עקרהihxtaולכן, שהכתוב מפרש – שבכתוב את dcliהענינים כולל שבעה"
אף  "ילדה", הלשון נופל שעליהם שמה", על ונקראו וחיו רחמים "בקשה שחנה פנינה של בני' שני

העקרות. ענין הפיכת ע"ד הכתוב כללות לתוכן שייך זה שאין

.‡È. "נחלקו רש"י ללשון בנוגע (ס"ט) לעיל להאמור בהמשך להוסיף נחמי'",ויש ור' יהודה ר' .
הנהגתם  לכללות בנוגע גם אלא) הלימוד, לשיטת בנוגע רק (לא מצינו לר"נ ר"י בין הנ"ל :75שחילוק

באופן  היתה ר"י של שהגישה – הנהגתם באופן חילוק מצינו ואעפ"כ, עניים, שניהם היו ור"נ ר"י
שלdagxdשל באופן היתה ר"נ של הגישה ואילו ,mevnv.

בגמרא  מסופר – ר"נ במה 76אודות לי' אמר נחמי', דרבי לקמי' דאתא פרנסה) המבקש (עני "ההוא :
. בעדשים עמי שתגלגל רצונך ישן, ויין שמן בבשר א"ל בסעודתך), לאכול רגיל אתה (מה סועד .אתה

האי". כולי נפשי' לפנוקי לי' איבעי  לא

בגמרא  מסופר – ר"י (עשתה 77ואודות דהוטבי גלימא עבדה עמרא נקטת נפקת יהודה דרבי "דביתהו :
וכד  ומצלי, מיכסי הוה לצלויי יהודה רבי נפיק וכד בי', מיכסיא לשוקא נפקת כד טוב), סרבל ממנו
לא  יהודה ר' תעניתא, גמליאל בן שמעון רבן גזר חדא זימנא מעיל. שעטני ברוך מברך הוה בי' מיכסי

כו'". כסויא לי' אית לא לי', אמרין תעניתא, לבי אתא
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וש"נ.72) .138 ע' ריש חמ"ד מנחם תורת גם ראה
ח.73) כא, שמואלֿב
ב.74) יט, מסנהדרין – עה"פ פרש"י
שם 75) מנחם (תורת סכ"ד הנ"ל עקב ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 276 ע'
(ובפרש"י).76) ב סז, כתובות
(ובפרש"י).77) ב מט, נדרים
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כלומר:

אשתו, וגם הוא גם משתמשים היו שבה אחת, גלימא אלא לו היתה שלא כ"כ עני שהי' למרות – ר"י
של תנועה גם אצלו היתה מ"מ, תעניתא", "לבי לבוא יכול הי' לא זה שבגלל שהגלימא dagxdועד ,

תהי' שבידו מעיל".aeh(daeyge(סרבלdaehהאחת שעטני "ברוך עלי' לברך שיוכל עד ,

של תנועה אצלו היתה פרנסתו, לעני לתת צדקה, מצות לקיים כשעמד גם – ר"נ שלא mevnvואילו ,
עדשים. מאשר יותר לו ליתן יכול הי'

*

.·È הפסוק על וילך בפ' רש"י בפירוש הביאור חכמי 70המשך בו "נחלקו ה'", ברית ארון "מצד
סי"א  וילך ש"פ בשיחת נכלל – בזה) ששאלו מה על (במענה וכו'" .69ישראל

***

.‚È.(שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה קנו יעיר כנשר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.„È הפסוק לר"ה 78על בהמשך זה, זמן עם קשור שתוכנו – נחלתו" חבל יעקב עמו ה' חלק "כי
במאמר  המבואר עם גם (וקשור וכו' לפני 79ועשי"ת אבל (כדלקמן), רש"י בפירוש שלימה אריכות יש – (

פסוק  שזהו בשעה בה הדברים, באריכות הצורך מהו כללית: שאלה מתעוררת הדברים, לפרטי שנכנסים
בפשטות. המובן

הביאור  אריכות וכל וגו'", עמו ה' חלק "כי התיבות פירוש לבאר צריך אינו שרש"י מזה גם וכדמוכח
הפסוק  שפירוש כשם ולכאורה, שלפנ"ז. לפסוקים בשייכות הדברים להמשך בנוגע היא רש"י בפירוש
ההנהגה  היתה לגוים שבנוגע – שלפנ"ז לפסוקים המשכו גם בפשטות מובן כך בפשטות, מובן עצמו

וכו'" ושטפם "הציפם אדם", בני בהפרידו גוים עליון ד"בהנחל ש"חלק 80באופן לבנ"י, בנוגע משא"כ ,
עצמו. מהפסוק כלל משתמע אינו שלכאורה ובאופן הדברים, בביאור רש"י מאריך ואעפ"כ, וגו'", עמו ה'

.ÂË:יותר ובפרטיות

") טעם נתינת הוא זה שפסוק מפרש –ikרש"י גוים עליון "בהנחל לפנ"ז מ"ש על וגו'") חלק
הפלגה  דור כשהפיץ  – אדם  בני בהפרידו ושטפם, הציפם נחלתם, חלק את למכעיסיו הקב"ה כשהנחיל
בני  למספר אבדם, ולא קיימם – עמים גבולות יצב אלא כן, עשה ולא העולם, מן להעבירם בידו הי'
שירדו  ישראל בני של נפש שבעים ולמספר שם, מבני לצאת שעתידין ישראל בני מספר בשביל – ישראל

לשון". שבעים עמים גבולות הציב למצרים

חלק  "כי בכתוב: ממשיך זה לצאת ועל ועתיד ביניהם כבוש חלקו שהי' לפי זאת, כל "למה עמו", ה'
זכיות,81מהם  בג' המשולש באבות השלישי והוא נחלתו, חבל יעקב עמו, הוא ומי עמו, חלקו, הוא ומי ,

לנחלה, לו היו ובניו והוא גדילים, בג' עשוי שהוא הזה כחבל ג', הרי וזכותו אביו וזכות אביו אבי זכות
יצחק". של בנו עשו ולא אברהם, בן ישמעאל ולא

להבין: וצריך

ה'א) ש"חלק היינו, לצאת", ועתיד ביניהם כבוש חלקו "שהי' עמו", ה' חלק "כי בפסוק נרמז היכן
לצאת"?! "עתיד לאח"ז ורק העולם, אומות בין כבוש הי' עמו"
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ט.78) לב, פרשתנו
ואילך.79) 54 ע' חנ"ד מנחם תורת

ובפרש"י.80) ח שם,
ובדפו"ר.81) כת"י בכמה (מהם) כ"ה
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של ב) "חלקו" הוא אחר שמישהו לקס"ד מקום יש וכי עמו", חלקו, הוא ש"מי החידוש מהו
"והייתם  כמו בנ"י, של מעלתם גודל אודות בתורה פסוקים כו"כ כבר למד למקרא חמש הבן – הקב"ה?!

העמים" מכל סגולה קדוש"82לי וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם ,83. בחר "בך לעם , לו להיות .
העמים" מכל ישראל"84סגולה בני אל "דבר ישראל", בני את "צו הוא התורה של ענינה שכל ועד ,85;

עמו"?! חלקו, הוא "מי האזינו בפרשת לחדש הצורך ומהו

אביו,ג) אבי זכות זכיות, בג' "המשולש הוא שיעקב נחלתו" חבל ל"יעקב בנוגע רש"י מפרש מדוע
. וזכותו אביו, ישמעאל וזכות ולא לנחלה, לו היו ובניו "הוא ולכן גדילים", בג' עשוי שהוא הזה כחבל .

היא  אוה"ע לגבי בנ"י על למצוא שיכולים היחידה המעלה וכי – יצחק" של בנו עשו ולא אברהם, בן
(יצחק  זכיות ב' רק להם שיש עשו בני משא"כ ויעקב, יצחק אברהם האבות ג' כל של הזכות להם שיש

(אב  אחת זכות רק להם יש ישמעאל ובני רהם)?!ואברהם),

"הוא רש"י: (כלשון אחריו לבניו בנוגע אלא עצמו, ליעקב בנוגע מדובר לא שכאן היו eipaeובפרט
הזכות  ואעפ"כ, וכו', התורה קבלת של המעלה להם שיש כך, מ"ת, לאחרי כבר שנמצאים לנחלה"), לו
או  זכויות ב' רק להם שיש וישמעאל לעשו בניגוד זכויות, ג' להם שיש אלא אינה עליהם שמוצאים

בלבד. אחת זכות

חלק ד) מלשון הוא שפירושה בתנ"ך מצינו – "חבל" לתיבת לי 86בנוגע נפלו "חבלים כמו וגורל,
וכו'"87גו'" בחלקך להיות הגורל לי "נפל "יעקב88, התרגום: מפרש וכן .acr.גורל שפירושו אחסנתי'",

. "חלקי וכמו גורל, בשם חלק כל נקרא לכן גורל, ע"פ היתה הארץ שחלוקת שכיון לומר, גורלי"ויש .89;
גדילים"?! בג' עשוי שהוא הזה "כחבל נחלתו", חבל "יעקב לפרש לרש"י לו ומניין

. ש"חבל בתושבע"פ ובפרט להלכה בנוגע רק נזכר גדילים" בג' עשוי כלל 90. נזכר לא אבל ,
בתושב"כ.

הפסוק  שפירוש כיון לכאורה, מיותר זה רש"י פירוש שכל היא העיקרית שהשאלה לעיל, וכאמור
מוכרח  זה רש"י פירוש שגם עכצ"ל, הכתובים, פשטות לפרש הוא רש"י של שענינו וכיון בפשטות; מובן

לקמן. שיתבאר וכפי הכתובים, בפשטות

*

.ÊË להמדובר בהמשך התשובה, באגרת דיוקים כמה יתבארו – רש"י בפירוש הביאור  לפני
שלפנ"ז  לד 91בהתוועדות תשובה"בנוגע לשון ב"פי' הזקן רבינו שמביא הפסוקים בסדר 92' והדיוק ,

אגה"ת  בהתחלת הזקן רבינו שמביא נוספים לפסוקים בנוגע גם לדייק יש לזה ובהמשך הפסוקים,
אגה"ת  בסיום ענין על להתעכב יש  ולפנ"ז ואילך); סכ"ח :93(כדלקמן

של  צירוף הם אלו תיבות הנה – טוב" ימצא דבר על ומשכיל נקל לנבון "ודעת אגה"ת בסיום מ"ש
במשלי  פסוקים רק 94שני ענינים בתניא יכתוב לא הזקן שרבינו מובן אבל יפה, מליצה אכן וזוהי ,

רבינו  כתב ולכן אגה"ת, של התוכן לכללות שנוגעת עמוקה כוונה בזה יש ובודאי ח"ו, המליצה לתפארת
האגרת. תוכן לכללות נוגע שזה כיון אגה"ת, וחותם בסיום אלו תיבות הזקן
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ה.82) יט, יתרו
ו.83) שם,
ו.84) ז, ואתחנן
ד.85) פ"א, ב"ר ראה
יח.86) טז, הימיםֿא לדברי מצו"צ ראה
ו.87) טז, תהלים
עה"פ.88) פרש"י
ה.89) שם,
שם.90) הרש"ש ובחי' יב פס"ח, ב"ר ראה

(9139 ס"ע חנ"ד מנחם (תורת ואילך סי"ג וילך ש"פ שיחת
ואילך).
א).92) (צא, פ"א
התניא 93) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ח עד מכאן

ש"פ  בשיחת הביאור המשך (בשילוב ואילך רסא ע' ח"ב ָ(קארף)
מהנחה  פרטים עוד ניתוספו זו במהדורא זו). שנה בראשית

נוספת.
כ.94) טז, ו. יד,
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. שכתב ("מה כז סי' באגה"ק שמצינו לשונות [וכפי כמה שם שמביא לתושי'"), בכפלים לנחמם .
כל  את מבאר זו לאגרת ובה"ביאור" מליצה, של ענין רק שזהו נראה ראשונה שבהשקפה פסוקים של

הענין  תוכן לכללות נוגעים שהם כפי .95הלשונות

המפוזרים "מהעתקות שנדפסה לאגה"ק, בנוגע אמורים הדברים ש"ספו ואם לאחרי התלמידים", אצל
הרבנים  בהסכמת (כמ"ש א'" אות יתר ולא חסר לא גדול בדקדוק היו אשר בעצמו הקדושה ידו כתבי תמו
(לאחרי  בתרא מהדורא של ובאופן קדשו, מכת"י שנדפסה לאגה"ת בנוגע עאכו"כ המחבר), הגאון בני

קמא  מהדורא בודאי 96שהיתה הרי ההגהה), לענין וסיוע עזר בזה (שיש מגוריו למקום ובסמיכות בחייו, ,(
הדיוק]. בתכלית הוא פרט שכל

.ÊÈ:בזה והביאור

הקודמים  עשר 97בפרקים כל נרמזים שבהם הוי' שם של אותיות בד' פגם נעשה החטא שע"י נתבאר
ממלאים  התשובה שע"י מובן, ומזה (ה"א). ומלכות (וא"ו) ז"א (ה"א), בינה (יו"ד), חכמה הספירות:

הפג  מחדש את הספירות עשר את ובונים .98מים,

רבינו  מרמז – מעשה לידי מביא שהתלמוד ובאופן אגה"ת, לימוד כשמסיימים – אגה"ת בסיום ולכן,
דבר  על ומשכיל נקל לנבון "ודעת בלשון התשובה) ע"י מחדש (שנבנים הספירות עשר כל את הזקן

טוב": ימצא

ספירת  – "דבר" החכמה, ספירת – "ומשכיל" הבינה, ספירת – "לנבון" הדעת, ספירת – "ודעת"
דברך" את "ותקם בענין (כידוע מלכות 99המלכות על קאי היסוד 100ש"דברך" ספירת – ו"טוב" ,(101,

במלכות. אותם ומשפיע דז"א, המדות ששה  כל בתוכו שכונס

.ÁÈ:כאן שנימנו הספירות וסדר

שתשובה  לפי הוא מחדש הספירות עשר בנין נעשה תשובה שע"י הטעם כי, דעת, – לראש לכל
מהספירות  שלמעלה הכתר בבחי' האמצעי 102מגעת שקו (וכידוע האמצעי קו בדעת, ומתגלה נמשך וכתר ,

הכתר  בפנימיות הזקן 103מגיע רבינו כלשון דעת, ע"י התשובה באה האדם בעבודת וגם zwnrd"אחרי104).
zrcd.הדעת בענין מתחיל ולכן כו'". הנ"ל בכל

בספירת  היא בעיקר תשובה כי, – חכמה "ומשכיל", לאח"ז ורק בינה, "לנבון", נאמר ולאח"ז
שזהו105הבינה  "משכיל", בשם כאן נקראת וחכמה לחכמה. בינה מקדים ולכן ,yxy מצד כי, החכמה,

הכתר. בבחי' עדיין שהיא כפי החכמה, לשרש באים התשובה

אין  לחכמה בנוגע – ד"נקל". באופן הבינה נעשית הדעת, העמקת שע"י נקל", לנבון "ודעת ועז"נ
שענינה  בינה משא"כ קשיים, שום מלכתחילה אין ובזה נקודה, היא שחכמה כיון כלל, בהבהרה צורך
שגם  פועלת הדעת שהעמקת נקל", לנבון "ודעת נאמר ולכן קשיים, שיהיו שייך בזה הנה לפרטים, לפרט 

"נקל". יהי' ("לנבון") הבינה ענין
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(95.204 ע' חמ"א מנחם תורת .294 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
וש"נ.96) תשמ"ב. קה"ת
ספ"ז.97)
כחות 98) בעשר העבודה בשלימות גם ניתוסף שעי"ז והיינו,

היא  שתשובה אע"פ שהרי – הספירות עשר עם הקשורים הנפש,
בתחלתו במאמר כמשנת"ל מהתורה, חנ"ד (למעלה מנחם תורת

יא) לב, (פרשתנו הכתוב בפירוש (53 אברתו",ע' על "ישאהו
התומ"צ  לקיום האדם יבוא שלאח"ז היא התשובה תכלית מ"מ,

בשלימות.
ח.99) ט, נחמי'

תרצו 100) (ס"ע ואילך פשל"ט ח"ב תער"ב המשך ראה
ואילך).

רכד.101) ע' קונטרסים אדהאמ"צ מאמרי א. ס, זח"א ראה
וש"נ.

(דרמ"צ 102) פ"ב ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ. ואילך). ב לח,

וש"נ.103) .(54 ע' חנ"ד מנחם (תורת במאמר ראה
רפ"ח.104)
ע'105) יוהכ"פ דרושי אוה"ת רפ"ט. אגה"ת תניא ראה

וש"נ. א'תקנו.
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ולכן  (מלכות), תתאה לחכמה נמשך עילאה מחכמה כי, – "דבר" המלכות, לספירת עוברים ולאח"ז
תתאה. חכמה – ב"דבר" נמשך עילאה, חכמה שמ"משכיל", – דבר" על "ומשכיל נאמר

שבאה  ("ימצא"), מציאה לשון ועז"נ מיסוד, מקבלת שהמלכות מה שזהו טוב", "ימצא נאמר ולאח"ז
בדעת  ד"106בהיסח באופן זה הרי והגבלה, ממדידה למעלה שהיא תשובה אודות שמדובר דכיון ,`vni."

*

.ËÈ אגה"ת בהתחלת הזקן רבינו דברי על להתעכב יש :107כמו"כ

"א) כותב יומא ipz`מדוע שבסוף בשעה בה – יומא" זה108בסוף עזרי'xn`nהרי בן אלעזר ר' של
"תניא"? נאמר ולא חרש), בן מתיא לר' (שהשיב

שהגירסא  כיון הרי – "תניא" בלשון יומא במסכת גירסא מצא הזקן שרבינו נאמר אם ואפילו
את חרש בן מתיא ר' "שאל היא בש"ס והמרווחת אמר המקובלת לכתוב: לו הי' עזרי'", בן אלעזר ר'

"תניא"? הלשון ולא חז"ל", "אמרו או המקובלת), (כהגירסא עזרי' בן ר"א

בתניא,ב) שמביא חז"ל ומאמרי לפסוקים מראהֿמקומות לציין הזקן רבינו של דרכו אין כמ"פ, כאמור
מאמר  או לפסוק מראהֿמקום שמציין שבמקום מובן, ומזה אגה"ת. של ראשון בפרק מיד גם שרואים כפי
או  הפסוק את הזקן רבינו מציין ולכן נוספים, במקומות (בשינוי) מובא זה שענין בגלל זה הרי חז"ל,

מאמר או לפסוק שכוונתו להדגיש בכדי .df109המאמר,

"תניא להציון בנוגע הוא nei`וכן seqa במקומות שהובא כפי המאמר את לשלול בזה שכוונתו – "
בירושלמי  גם הובא זה מאמר שהרי תוספתא 110נוספים, מכילתא 111, אדר"נ 112, משלי 113, ולכן 114ומדרש ,

שכוונתו להדגיש בכדי יומא", "בסוף הזקן רבינו (בבבלי).wec`מציין יומא" "בסוף שהובא כפי למאמר

בשאר  שמובא כפי לגבי יומא בסוף שהובא כפי המאמר בנוסח חילוק איזה מצד מובן: ואינו
למאמר דוקא שכוונתו הזקן רבינו מדגיש ?dfהמקומות,

שמוסיף ג) הביאורים (עם מ"תניא" שמביא כפרה" חילוקי ה"שלשה את מעתיק הזקן שרבינו לאחרי
הברייתא". "עכ"ל מסיים: המוסגר), מאמר בתור באמצע

אבל  ב"תניא", מתחיל שם שגם ראשון, חלק בהתחלת כמו לא – "עכ"ל" הוספת בשלמא ולכאורה:
מוסיף אינו הברייתא שמביא עמוד לאחרי ביאוריו, בהוספת הברייתא לשון אריכות בגלל היא – "עכ"ל"

דברי  סיום שלאחרי פ"ז, והאמונה היחוד בשער גם שרואים וכפי "עכ"ל". לאח"ז מסיים ולכן שלם,
הדברים. אריכות מצד "עכ"ל", מוסיף הרמב"ם

"עכ"ל"]. כתוב לא בקיצור, הברייתא שהובאה דאגה"ת שבמהדו"ק יומתק [ועפ"ז

"עכ"ל כותב מדוע מובן אינו כך ziixad`אבל "תניא", תיבת כתב הלשון שהביא קודם הרי – "
כותב  והאמונה היחוד שבשער וכמו "עכ"ל". רק לכתוב מספיק הי' וא"כ ברייתא, שזוהי כבר שיודעים

"ברייתא"? שזוהי עוה"פ לחזור צריך ולמה הרמב"ם. עכ"ל ולא "עכ"ל", רק
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סע"א.106) צז, סנהדרין
נדפס107) – סוסכ"ב עד התניא מכאן בספר ביאורים בלקוטי

ש"פ  בשיחת הביאור המשך (בשילוב ואילך יא ע' ח"ב ָ(קארף)
מהנחה  פרטים עוד ניתוספו זו במהדורא זו). שנה בראשית

נוספת.
א.108) פו,
חנ"ד 109) מנחם (תורת סי"ז וילך ש"פ (שיחת משנת"ל וע"ד

" הזקן רבינו מ"ש ((44 miavpע' 'tae אלקיך ה' עד ושבת כתיב
שאר  מציין שאינו אף וגו'", לבבך בכל וגו' בקולו ושמעת

ואתחנן, בפ' דוגמתו פסוק לשלול בזה שכוונתו כיון – הפסוקים
צורך  אין אחר, פסוק לשלול בא שאינו הפסוקים בשאר משא"כ

לציינם.
ה"ו.110) פ"א שבועות חלק. ר"פ סנהדרין ה"ז. פ"ח יומא
ט.111) פ"ד, יומא
ז.112) כ, יתרו
ה.113) פכ"ט,
פ"י.114)
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.Î:בזה הביאור לומר ויש

ומיד  כו'", אומר אלעזר ר' "דתניא נאמר: כו'", חרש בן מתיא ר' "שאל התיבות לפני יומא, במסכת
אומר", אלעזר ל"ר' רק לא "דתניא" תיבת מתייחסת שנראה, וכפי כו'". חרש בן מתיא ר' "שאל – לאח"ז

שלאחריו. מתיא" ר' ל"שאל גם אלא

" שמהלשון בחורב cואע"פ שנאמר לפי מר "אמר לפנ"ז מ"ש על שקאי מוכח ד') (בתוספת תניא"
זה  ולפי כו'", לשבין הוא מנקה כו' אומר אלעזר ר' "דתניא ראי' מביא זה ועל לן", מנא ונקה תשובה
ר' "שאל  שגם אע"פ (כי, מתיא" ר' "שאל על ולא אומר", אלעזר "ר' על קאי "דתניא" שתיבת נראה
"תניא" הלשון נאמר יעקב בעין הרי – כו'") ד"ונקה לפרט בנוגע זה אין התשובה, בענין הוא כו'" מתיא
שהמחבר  וכיון כו'"). מתיא ר' "שאל על (גם המאמרים ב' על קאי "תניא" שתיבת נראה ומזה ד'), (ללא

שמפרש מוכח, הרי  מהש"ס, והעתיקן הש"ס אגדות ליקט יעקב" "עין כו'q"yaשל חלוקי ג' שגם
כותב  ולכן "תניא"). היתה יומא בסוף שגירסתו (או ב"תניא" הם כו'") מתיא ר' "שאל המאמר (בהמשך

" הזקן nei`רבינו seqa `ipz משנה בכסף זה על מ"ש בפשטות  מתורץ (ועפ"ז יעקב העין לפי – "115:
"ברייתא").

לשאר  יומא" "סוף בין החילוקים שאר על (נוסף כי – יומא" ל"סוף הזקן רבינו ציון מובן ועפ"ז
"תניא" – בברייתא נאמרו כפרה" חלוקי שה"שלשה להדגיש לו שנוגע כיון סכ"א), כדלקמן המקומות,
חלוקי  "שלשה על נאמר שבו היחידי המקום שזהו יומא", ל"סוף לציין מוכרח לכן סכ"ב), (כדלקמן

"תניא". הלשון כפרה"

מתאים לא – משלי ומדרש לאדר"נ הלשון llka[בנוגע ששייך אף – בתוספתא "תניא". הלשון
נאמר לא שם (א) הרי: – נאמרoeyld"תניא" שם (ב) מביא c'"תניא", באגה"ת ואילו כפרה, חלוקי

. "dyly."תניא נאמר ששם – בירושלמי כפרה". "תני"dylyחלוקי נאמר ולפנ"ז כפרה", –116חלוקי
דהש"ס השקו"ט "תניא"wiqtnהרי נאמר שבו היחידי המקום וא"כ, כו'". ר"א ל"שאל "תני" תיבת בין

" יומא].dylyעל בסוף – הוא כפרה" חלוקי

הברייתא" "עכ"ל הזקן רבינו מסיים כפרה" חלוקי ה"שלשה שמביא שלאחרי לכך ההסברה גם וזוהי
שבועות  במסכתות גם נאמר ושב") מ"ע על ("עבר הראשונה החלוקה על "תניא" הלשון כי, –117

"עד118וזבחים  מדגיש ולכן ,o`k.כפרה חלוקי שלשת כל על קאי שה"תניא" הברייתא", לשון

לשון שייך (עלי' התוספתא לשלול בכדי – "הברייתא" שמדייק י"ל חלוקי ipz`כן ד' – שם כי ,(
כפרה.

.‡Î:דוקא יומא" ל"סוף הזקן רבינו של לציונו טעם עוד

ד" הענין (א) נוגע כפרה"dylyבאגה"ת ע"פ119חלוקי הוא הכפרה חלוקי ביאור (ב) ,`xaq והסברה
ולא  ואילך), פ"ד לקמן המבואר ע"פ מובנת השלישית וחלוקה עצמו, זה בפרק – הראשונות חלוקות (ב'

פסוקים  יסוד .120על

" נאמר ותוספתא במכילתא כי, – המקומות שאר ושולל דוקא, יומא לסוף מציין חלוקי `draxולכן
מיוסדים  שם הכפרה חלוקי הרי "שלשה", נאמר ששם אף – ואדר"נ ובירושלמי "שלשה". ולא כפרה",
שם: וכהלשון כפרה, חלוקי שלשה שישנם מסיקים אלו ומפסוקים פסוקים, ד' בין לכאורה סתירה על
הפסוקים  ד' הובאו שם שגם אף (בבבלי), יומא" ב"סוף משא"כ כו'"; כיצד הא כו' אומר אחד "כתוב

אבל "שנאמר", – ראי' בתור רק זה הרי הפסוקים.cqeinשהעניןl`הנ"ל, שבין הסתירה על
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ספ"115) תשובה א.הל'
שם.116) ושבועות יומא
סע"ב.117) יב,
ב.118) ז,
(והמשכה 119) כסלו י"ט בשיחת בארוכה נתבאר

43 ס"ע חנ"ה מנחם (תורת סכ"ח זו שנה שלאח"ז) בהתוועדויות
וש"נ. ואילך).

תוד"ה 120) הוא". סברא קרא "ל"ל א: כב, כתובות ראה
ואכ"מ. ועוד. סע"ב. כב, שבועות – איבעית
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.·Î מ הרי הביאור כזו, גירסא גם שיש אמת שהן (כנ"ל "תניא" הלשון להביא הזקן לרבינו נוגע דוע
רווחת): שאינה הגירסא זו

ישנה  – כו'" אותו משביעין דנדה בספ"ג "תניא מתחיל הזקן שרבינו התניא, של ראשון בחלק גם
בש"ס  הלשון "תניא"121הקושיא: גירסא גם אמנם שיש ואף "תניא"? ולא שמלאי", ר' "דרש הוא

במ"א  שמלאי"122(כמבואר ר' "דרש ולא "תניא", הנדירה הגירסא את הזקן רבינו מביא מדוע מובן אינו ,(
המרווחת? כהגירסא

בזה  הביאור :123וידוע

"איתן"א) אותיות – ספר 124"תניא" שלימוד להורות "תניא", בתיבת ספרו הזקן רבינו מתחיל ולכן .
חב"ד  חסידות של תושב"כ – שבנשמה 125התניא ה"איתן" את מעורר –126.

ע"י ב) וביטולה וכריתתה התורה, לומדי בלב שנמצאת "תניא", בשם שנקראת ביותר קשה קליפה יש
דוקא  התורה פנימיות להורות 127לימוד "תניא", בתיבת חסידות של תושב"כ את הזקן רבינו מתחיל ולכן .

הנ"ל. קליפה מכריתים שעי"ז

[שהרי  שבתניא והסגולות המעלות בודאי ישנם בו שגם לאגה"ת, בנוגע גם בדא"פ י"ל – ועפ"ז
f"dc`" וקראה ביחד, הזאת wlg"128הו"ל "האגרת תקס"ו: שקלאב דהוצאת המו"ל מהקדמת ָ(ולהעיר

קטן". תניא בשם במדינתנו הנקראת להורות 129. בכדי "תניא", בתיבת אגה"ת הזקן רבינו מתחיל ולכן ,[(
"תניא". בשם הנקראת הקליפה את ומכרית שבנשמה, ה"איתן" את מעורר זה שלימוד

***

.‚Î:רש"י בפירוש הביאור

– האזינו  פרשת כללות של לתוכנה המתאים באופן להיות צריך עמו" ה' חלק "כי הפסוק פירוש
רש"י  ולא 130כדברי לבגוד, שסופן לעד, להם השירה ותהא והארץ, השמים להעיד הם תוכחה ש"דברי

. להם לעשות עתיד שהוא הנולדות ולא להם, שעשה הראשונות ימות יזכרו זכור על מוסב הענין וכל .
ודור  דור שנות בינו לזכור".131עולם להם הי' זה כל לעשות, עתיד וכן להם, עשה כן ,

מעציבין  אתם לפניו "וכי זאת", תגמלו "הלה' – בה' לבגוד היתכן הוא: התוכחה דברי תוכן כלומר:
הטובות". בכל לכם שהטיב .132.

הקב"ה  שעשה טובה אודות מדובר כאן שגם – עמו" ה' חלק "כי בפסוק גם לפרש יש לכך ובהתאם
בו. לבגוד ולא זאת, לזכור להם שהי' התוכחה וזוהי לבנ"י,

את הכתוב מדגיש שעפ"ז – כפשוטו עמו" ה' חלק "כי לפרש אפשר אי שכן, l`xyiוכיון ly ozlrn,
זה הרי ואעפ"כ jtidוא"כ, הטובות, בכל להם הטיב שהקב"ה לבנ"י, תוכחה דברי שענינה הפרשה, תוכן

סיבה שזוהי ישראל, של מעלתן אודות מדובר כאן ואילו בו, ועתיד zaiignyבוגדים שעשה מה כל את
זה שכל כיון טובה, לעשיית נחשב זה שאין ועד להם, לעשות mdlהקב"ה ribn.הדין מעיקר

.„Î שעשה הטובות אודות לפנ"ז למ"ש בהמשך בא עמו" ה' חלק "כי שהפסוק רש"י מפרש ולכן
לבנ"י: הקב"ה
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ב.121) ל, נדה
קצרות"122) והערות הגהות ב"מ"מ, יט).ראה (ע' שם לתניא

וש"נ.
וש"נ.123) .302 ע' חל"ה מנחם תורת גם ראה
רע"א).124) (מד, תכ"א תקו"ז סע"ב. רעח, זח"ג
וש"נ.125) רסא. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
(126.59 ע' תש"ג סה"ש
בית 127) האידרא. ביאור כהאריז"ל ספה"ע. כוונת מ"ח ראה

פכ"ז. ח"א רבי
(128.161 ע' חל"ט לקו"ש ראה
ואילו 129) פרקים, נ"ג יש התניא דספר ראשון בחלק כי,

פרקים. י"ב רק יש באגה"ת
יב.130) שם, פרשתנו
ז.131) שם,
ובפרש"י.132) ו שם,
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"הוא  תקנה", מיני בכל שתקנך חזקה, ובארץ הסלעים בקן שקננך "שקנאך, – קנך" אביך הוא "הלא
ומכם  נביאים מכם כהנים מכם וכן, בסיס מיני בכל כן "אחרי – "ויכוננך" באומות", "אומה – עשך"

בו" תלוי שהכל כרך .132מלכים,

כל  תלויים יהיו שבהם לבנ"י, טובה עוד הקב"ה עשה עצמם, לבנ"י בנוגע שהיא זו טובה על ונוסף
ולא  ש"קיימם ישראל", בני למספר עמים גבולות יצב גו' גוים עליון "בהנחל הכתוב כהמשך – האומות

" – זאת" כל ו"למה כו'"; ישראל בני מספר בשביל כבוש ikאבדם, חלקו שהי' "לפי עמו", ה' חלק
וכו'". ביניהם

.‰Î אבדם ולא ש"קיימם העולם, לאומות בנ"י בין הקשר מה למקרא: חמש הבן שואל עדיין אבל
"עם  עצמה, בפני אומה הם בנ"י הרי – ישראל" בני מספר ישכון"?!133בשביל לבדד

ביניהם כבוש חלקו "שהי' רש"י מדייק זה z`vlועל cizre,"ישכון לבדד "עם בנ"י יהיו אכן ואז ,"
חלקו "הי' לצאת", ש"עתיד לפני עמים yeakאבל גבולות ש"יצב – ביניהם שייכות יש ולכן ביניהם",

כו'). לצאת (שעתידים ישראל" בני מספר) (בשביל למספר איבדם) ולא (קיימם

לצאת ש"עתיד רש"י של nmdומדייק בקיומם הצורך מהו לשאלה: מקום יש עדיין דלכאורה – "
לא  שבנ"י כך, כלל, אוה"ע של מציאותם תהי' שלא מוטב הרי – "ביניהם" יהיו שבנ"י באופן אוה"ע

לצאת "שעתיד רש"י מדייק ולכן יותר?! בנקל הגאולה תהי' ואז "ביניהם", להיות היינו,mdnיצטרכו ,"
לצאת. עתידים ו"מהם" אוה"ע, של מציאותם שישנה באופן היא שהיציאה

.ÂÎ חלק" שהם ישראל עם של שהחשיבות הוא שהחידוש – עמו" חלקו, הוא "ומי רש"י: וממשיך
ביניהם". כבוש חלקו "שהי' בשעה גם אלא לצאת", ש"עתיד לאחרי רק לא היא ה'"

. נחלתו חבל יעקב עמו, הוא "מי כי, – ביניהם" "כבוש בהיותו גם עמו" ה' ש"חלק הדבר .וטעם
ולא  לנחלה, לו היו ובניו "הוא זה ובגלל וזכותו", אביו, וזכות אביו, אבי זכות זכויות, בשלש המשולש

יצחק". של בנו עשו ולא אברהם, בן ישמעאל

"יעקב לפרש רש"י הוצרך "חבל"lagולכן ולא גדילים", בשלשה עשוי שהוא הזה "כחבל נחלתו",
לבאר שצריך כיון – חלק ש"יעקב mrhdמלשון בגלל שזהו ביניהם", "כבוש בהיותו גם עמו" ה' ש"חלק

. זכויות בשלש "המשולש נחלתו", להיות חבל זכה זה ובגלל גדילים", בשלשה עשוי שהוא הזה כחבל .
ביניהם". "כבוש בהיותו גם ה'" "חלק

נוסף  כי, – התורה קבלת של הזכות את ולא האבות, שלשת של הזכות את מזכיר שרש"י והטעם
שלאח"ז  בפסוק נזכר התורה דקבלת שהענין נאמנים 134לכך לו מצא "אותם מדבר", בארץ "ימצאהו :

. תורתו עליהם שקבלו מדבר תורתו"בארץ עליהם ש"קבלו מה הרי ועשו", ישמעאל עשו שלא מה .
שנעשה ענין mciהוא lrאודות מדובר כאן ואילו ,d"awd mdl aihdy zeaehd התוכחה לדברי (בשייכות

להם  נתן שהקב"ה נחלתו", חבל  יעקב עמו ה' ד"חלק הענין גם נכלל שבזה סכ"ג), כנ"ל לבגוד, שסופן
ביניהם". "כבוש בהיותו גם "חלקו", ונקראים לנחלה", לו "היו זה ובגלל האבות, שלשה של הזכות את

.ÊÎ שהנהגתם לבנ"י התוכחה לדברי בהמשך גו'" עמו ה' חלק "כי הכתוב בפירוש לעיל האמור והנה,
אבל  הכתובים; לפשטות בנוגע זה הרי – הטובות בכל להם הטיב שהקב"ה לכך בהתאם להיות צריכה

באוה"ת  מצינו התורה, פנימיות לגודל 135ע"פ בנוגע עצמו בפני ענין בתור זה פסוק מפרש שהצ"צ
מ"ש  וע"ד בנ"י, של וגו'".136מעלתם י"ה לו בחר יעקב "כי 

קצוות: ב' יש זה שבענין ונמצא,
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ט.133) כג, בלק
ובפרש"י.134) יו"ד שם, פרשתנו

ואילך.135) א'תרס ס"ע פרשתנו
ד.136) קלה, תהלים
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בתניא  וכמבואר עמו", ה' ש"חלק לדעת יהודי צריך – גיסא (אצל 137מחד בישראל השנית ש"נפש
כו'" ואחד צדיק אחד ישראל איש ממעל 138"כל אלקה חלק היא מהו 139) נפק"מ ללא ממש", (ומוסיף)

ויעקב  יצחק אברהם בן רק הוא אם כו'; התורה בלימוד ומצבו ממעל 140מעמדו אלקה "חלק הוא הרי –
לגמרי). אחר באופן בהידור מצוות ולקיים תורה ללמוד אותו תביא זו (וידיעה ממש"

הכתוב  ובלשון הגבלות, שום אין בנ"י שאצל מובן, הרי עמו", ה' ש"חלק ימה 141וכיון "ופרצת :
ו  ידי וקדמה "מעשה עמו", ה' "חלק – בנ"י גם כך גבול, בלי הוא שהקב"ה כשם כי, ונגבה", צפונה

גבולות 142להתפאר" "יצב וכמ"ש העולם, אומות אצל רק שייך ההגבלה ענין וכל גבול; בלי הם –
לצאת", ועתיד ביניהם כבוש חלקו שהי' "לפי היא אבדם") ולא ("קיימם וקיומם מציאותם שכל עמים",

ראשית"143וכמ"ש  שנקראו ישראל "בשביל גו'", וכמארז"ל 144"בראשית לומר 145, חייב ואחד אחד "כל
"גבולות  של הקיום נעשה מהגבלות, שלמעלה באופן בנ"י הנהגת ע"י ודוקא העולם", נברא בשבילי

עמים".

עליהם  שמקבלים עי"ז בר"ה הקב"ה את להכתיר צריכים שכאשר בנ"י, של מעלתם גדלה כך כדי ועד
עד 146מלכותו  למעלה שרשם בגלל שזהו ידם, על שנעשית ההכתרה את מקבל שהקב"ה הם בטוחים ,

וכמ"ש  ית', סלה".147לעצמותו אהב אשר יעקב גאון את נחלתנו את לנו "יבחר

ידי" ועוצם "כחי מצד אינו לו שיש מה שכל לדעת יהודי צריך – גיסא אלא148ולאידך ,aihd d"awdy
el"ואפר עפר ש"אנכי ומצב במעמד הוא הרי עצמו מצד ואילו הטובות, אברהם 149בכל שאמר (כפי

וצדקה" "משפט של באופן מתנהג ולכן חיי 150אבינו), מותרות על בנפשו האדם שעושה משפט "בחי' ,
. הצדקה נגד חבירך"גופו לחיי קודמין אינן שלך המותרות כמה 151. בנפשו צדק חשבון עושה וכאשר ,

וכו'" כחנו מה צדקנו מה כו' חיינו מה אנו "מה שהרי לו, כו'152מגיע להזולת המובחר את נותן אזי ,
אורחים). להכנסת בנוגע אבינו אברהם שהתנהג (כפי

סבא  המנונא רב בהנהגת שמצינו מהקב"ה 153וכפי תחילה מבקש שהי' עד מזונו את אוכל הי' שלא ,
גזילה  של הו"ע ברכה ללא אכילה שהרי הברכה, אמירת (מלבד מזונו לו שהמזון 154שיתן לאחרי גם כי, ,(

מקום  יש – המזון בהכנת האשה יגיעת ולאחרי וכו', וזריעה בחרישה יגיעתו לאחרי – ברשותו הי'
לו! מגיע אכן אם חשבון לעריכת

עליו, והתייגע שטרח לאחרי מזונו את שאוכל בהמה) (ועד"ז מגוי יגרע למה מובן: אינו ולכאורה
צריך 155כמ"ש  אלא המזון, על תחילה לברך שצריך בלבד זו לא הוא, ואילו לחם", תאכל אפך "בזעת

מזונו?! את לו יתן שהקב"ה ולבקש להקדים

הנה  כו', אפו בזעת יגיעתו כל שלאחרי להרגיש יהודי יכול עמו", ה' ש"חלק שכיון – הוא הענין אך
הקב"ה. לו שהטיב טובה אלא אינו לו שיש "החיל" כל

אמיתית  מצד שהיא כפי מעלתו את לדעת יהודי צריך העולם לכללות שבנוגע – הענין ונקודת
– בפועל ולעבודתו לעצמו בנוגע אבל וכו'; העולם נברא ובשבילו עמו", ה' ש"חלק הענינים, ופנימיות
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רפ"ב.137)
ספ"א.138) שם
ב.139) לא, איוב
ישראל 140) כללות שבלב מסותרת "אהבה ענין גם נזכר

רפי"ח). (תניא מאבותינו" לנו ירושה שהיא
יד.141) כח, ויצא
כא.142) ס, ישעי'
א.143) א, בראשית
עה"פ.144) ורמב"ן פרש"י
(במשנה).145) סע"א לז, סנהדרין
עליהם 146) ("שקבלו יו"ד שם, פרשתנו – רש"י לשון ע"פ

מלכותו").. .
ה.147) מז, תהלים
יז.148) ח, עקב
כז.149) יח, וירא
ד.150) צט, תהלים
ב.151) סג, בשלח תו"א
השחר.152) תפלת נוסח
וש"נ.153) .99 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
ע"ב.154) ריש לה, ברכות ראה
יט.155) ג, בראשית
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לו  מטיב שהקב"ה בכך ולהכיר וצדקה", ד"משפט הענין להיות צריך – הפשט ללימוד ששייך מה שזהו
כו' הטובות .24בכל

***

.ÁÎ הפיסקא על גם להתעכב יש – לאגה"ת ויוה"כ 156בנוגע תשובה ב"ד ומיתות כריתות על "עבר
. ממרקין ויסורין שנאמר תולין עונם"157. ובנגעים פשעם בשבט :158ופקדתי

תשובה  שמספיקה עשה למצות בנוגע סוג: כל על מפסוק ראי' מובא שביומא, כפרה" חלוקי ב"שלשה
"שנאמר  "שנאמר 159– – ביוהכ"פ צורך שיש תעשה לא למצות בנוגע שובבים"; בנים ביום 3שובו כי

– ביסורין גם צורך שיש ב"ד ומיתות לכריתות ובנוגע חטאתיכם"; מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה
עונם". ובנגעים פשעם בשבט ופקדתי "שנאמר

– ולכאורה השלישי. הפסוק את רק אלא הראשונים, פסוקים ב' מעתיק לא הזקן רבינו אבל
שנוגע  בגלל הראשונים פסוקים שני מעתיק אינו ואם הפסוקים. ג' כל להעתיק לו שהי' או ממהֿנפשך:
חלוקי  השלשה את הברייתא לומדת שמהם ומקורים הראיות ולא גופא, כפרה" חלוקי ה"שלשה רק לו

השלישי? הפסוק את גם להעתיק צריך הי' לא – כפרה

בזה: והביאור

גם  אלא ממרקין", ל"יסורין ומקור ראי' רק לא הוא עונם" ובנגעים פשעם בשבט "ופקדתי הפסוק
xe`ia לקמן הזקן רבינו שמבאר כפי – היסורים –92באופן דייקא" "ופקדתי – "ופקדתי" הלשון דיוק

ש" היא יסורים"d"awdשהכוונה עליו .160מביא

.ËÎ– dfולהוסיף xe`iay:אגה"ת של הענין תוכן לכללות נוגע

"קרוב איך להבהיר הזקן רבינו רוצה לתשובה c`nבאגה"ת להגיע מישראל אחד לכל "161.

עכ"פ) הכפרה גמר (בשביל צורך יש ב"ד ומיתות כריתות שעל כיון שאלה: להתעורר יכולה ולכאורה
"קרוב זה איך א"כ, ביותר, קשה דבר זה הרי עצמו על יסורים ולקבל מביא c`n"ביסורים, ולכן – ?

שבא ענין שזהו "ופקדתי", האדם.dlrnlnהפסוק ע"י ולא ,

זאת  לעשות יכול ח"ו", מעלה של יסורים מעונש לינצל "כדי יסורים עצמו על כשמקבל [ואפילו
אלו  תעניות שגם נ"ל – שבפ"ג הטעמים וע"פ הפרק. בסוף כמבואר וסיגופים, תעניות ע"י – קל באופן

עיי"ש]. וכו', צדקה וכו', החורף לימי לדחותם יכול

.Ï אינה שתענית כאן להמבואר דלכאורה, – כו'" רצוי' כשתשובתו "והיינו ההמשך גם יובן עפ"ז
באים ב"ד ומיתות כריתות איסורי שממרקים שהיסורים רק נוגע מהתשובה, יסורים d"awdnחלק (ולא

באים  שמלמעלה שהיסורים להוסיף הנ"ל) (לענין נוגע מה אבל תעניות). – עצמו על מביא שהאדם
מאהבה"? רצוי' "כשתשובתו

שזהו שמשמעותו "והיינו", הלשון נאמר כו'" רצוי' "כשתשובתו ענין על יותר: גדולה yexitושאלה
להקודם? שייך שאינו עצמו, בפני ענין זה הרי ולכאורה, לפנ"ז. מש"נ על
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סע"ב).156) (צ, פ"א
לג.157) פט, תהלים
שליט"א 158) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ל עד מכאן

ואילך. 164 ע' חל"ט ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה ניתוספו זו במהדורא

מוגה.
ידֿכב.159) ג, ירמי'
ש"160) דייקא", ד"ופקדתי הענין גם מזה: d"awdויתירה

תעניות  ע"י עצמו את שמייסר באופן (ולא יסורים" עליו מביא
עצמו  את שמייסר עי"ז זאת להחליף יהודי יכול – וסיגופים)

דא  ובלבנים וחומר, קל דא "בחומר התורה, בלימוד להתייגע
ש"אדם  לענין בנוגע וכמו ועוד). א. כז, (זח"א הלכתא" ליבון
ע"ב) ריש צט, (סנהדרין רז"ל ואמרו ז), ה, (איוב נברא" לעמל
לעמל  אם תורה לעמל אם כו' מלאכה לעמל אם כו' יודע "איני
תורה"; ב"עמל מלאכה" "עמל להחליף ביכלתו ויש שיחה",
(איכה  הושיבני" ד"במחשכים ומצב המעמד להחליף יכול וכמו"כ
גודל  שלמרות היינו, א), כד, (סנהדרין בבל" של ב"תלמודה ו) ג,
לברר  ומתעמק מתייגע הוא הרי הקושיות, ריבוי שמצד החושך

מוגה). בלתי (מהנחה כו' הענין
סל"ז.161) לקמן ראה
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ה  מובן:וע"פ נ"ל

. שעבר מי "ואפי' לבאר,במ"ש הזקן רבינו בא דייקא", ופקדתי .lkly מי אפילו מישראל, אחד
מהקב"ה, באים הכפרה לגמר הדרושים היסורים כי בתשובה, לשוב נקל ב"ד, ומיתות כריתות על שעבר 

כנ"ל.

שהיסורים כיון גיסא: לאידך שאלה להתעורר יכולה באיםוא"כ –wec`ש"ממרקין" מהקב"ה
היסוריםwiic`"ופקדתי ע"י (ואילו לפעול " אפשר אי – וסיגופים תעניות – עצמו על מביא שהאדם

הכפרה  מאד"?162גמר "קרוב אינו הכפרה לגמר שלהגיע נמצא, ,(

היא  כשתשובה כי, בהאדם, תלוי הכפרה גמר שגם – כו'" רצוי' כשתשובתו "והיינו ממשיך: ולכן
המבואר  ע"ד מישראל, אחד לכל מאד" ש"קרוב באופן היא לתשובה בנוגע האהבה גם [והרי מאהבה

ראשון  המצוות"163בחלק עשיית לידי המביאה ה"אהבה הרי164אודות ,[`edאתערותא –`zzlc מעורר –
כו'". עונו למרק ה', וחסד "האהבה

*

.‡Ï הזקן אדמו"ר דברי המשך על להתעכב יש תענית 92כמו"כ שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו ש"לא
התשובה  במצות בתורה .כלל כמ"ש מחילה, ובקשת הוידוי רק וגו'"165. חטאתם את :166והתודו

מובן: אינו לכאורה

נוגעא) מה – כו'" "כמ"ש לכתוב צריך והסמ"ג?z"db`aלמה הרמב"ם של המקור את לציין

"כמ"שב) לכתוב צריך ולמה והתודו", "כמ"ש לכתוב יכול הי' הפסוק, מביא אם –dxezaאפילו "
וכתובים? בנביאים או בתורה הוא הפסוק אם נפק"מ למאי

.·Ï:בזה והביאור

וידוי  של שההכרח לומר, רצונו "בתורה", הוא זה שפסוק ובהדגשה גו'" "והתודו הפסוק בהבאת
נאמר הוידוי שענין בכך לתשובה, הדרושים הענינים שאר כמו אינו לתשובה מחילה .dxezaובקשת

נוגע שאינו לתענית, דומה אינו מחילה ובקשת שוידוי בלבד זו לא העון llk[כלומר: ומחילת לכפרה
תענית  שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו "לא באגה"ת: וכהלשון וסמ"ג, ברמב"ם כלל נזכרו לא (שלכן

llk"החטא כקודם כו' ה' לפני לרצון "שיהי' רק ונוגע שנוגעים 167"), לענינים גם דומה אינו אלא ,
בתורה]. שכתוב בכך – וכפרה לתשובה

גופא, התשובה במצות פרט שאינם בתשובה ענינים יש

תשובה היא אז שדוקא כו', בחרותו בימי תהי' שהתשובה (א) סוגים: כמה יש גופא dxenb[ובהם
dlerne ה תשובה ובעל לו היא מועלת כו' זקנותו בימי  אלא שב לא "אם שגם אע"פ השבת 168וא", (ב) ,

לו" נמחל "אינו זאת שלולי חבירו, וריצוי במצות 169הגזילה פרט אינה הגזילה השבת גם אעפ"כ, אבל .
גופא], התשובה

כתוב – גו'" "והתודו גםdxezaמשא"כ הרמב"ם מזכירו ולכן התשובה. מצות zeevndבענין xtqa170.
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מיראה"162) כ"א כו' שב אינו אולי "וגם הפרק בסוף מ"ש
וסיגופים  תעניות ע"י כפרתו גמר אז אשר כוונתו שאין י"ל –
218 ע' חנ"ד מנחם (תורת ואילך סמ"ד שמח"ת יום שיחת  (ראה

ואילך)).
פי"ז.163)
תפלה)164) (מעין וסיגופים תעניות ע"י גם לזה: ונוסף

שם). שמח"ת יום שיחת (ראה מאהבה לתשובה להגיע אפשר
ז.165) ה, נשא

שליט"א 166) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסל"ג עד מכאן
ע' בחי"ג – (ולפנ"ז ואילך 176 ע' שם בלקו"ש ונדפס (באידית),

תשכ"ט)). חורף (משיחות ואילך 185
בפ"ב.167) כמ"ש
רפ"ב.168) תשובה הל' רמב"ם
ה"ט.169) שם רמב"ם
עג.170) מ"ע
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.‚Ïבתשובה פרט הוא שוידוי להדגיש הזקן לרבינו שנוגע dxezdוהטעם on קושיא בהקדים יובן –
נוספת:

בביאור  – הענין בתחילת להזכיר צריך הי' (כנ"ל), התשובה ממצות חלק הוא גו'" ש"והתודו כיון
וידוי? גם אלא החטא", "עזיבת רק לא – התשובה מצות של ענינה

. התשובה ש"מצות שבאמרו בלבד",ועכצ"ל, החטא עזיבת היא גם. לשלול iecie)gxkenckeכוונתו
וחו"מ  מסנהדרין שמביא ששם171מהדין מקידושין , ועאכו"כ כלל. הוידוי ענין נזכר ש 172לא –yxetn שרק

הרהר).

כתוב שוידוי שמדגיש מה מובן ה dxezaועפ"ז ש"מצות לפנ"ז שמ"ש להבהיר בכדי מן – תשובה
החטא עזיבת היא "calaהתורה מדגיש שם (שגם "dxezd on'בב בהדגשתו וידוי; גם לשלול כוונתו ,("

החטא "עזיבת היא שתשובה באמרו (הן גו'")calaהפעמים "והתודו הפסוק בהבאת והן "dxez מבהיר ,
התשובה ל"מצות בנוגע שאומר "בלבד" שבתיבת dxezdבבירור, on ועד תעניות, רק (לא לשלול כוונתו "

ש"כתוב וידוי גם אלא) הגזילה, השבת כמו הכפרה, את שמעכבים ענינים ".dxezaאפילו

חלקים: שני יש גופא התורה" ש"מן צריךzenilyוהיינו, זה שבשביל dxezdהתשובה, on 173וידוי

ותשובה מחילה, החטאdnvrובקשת עזיבת .calaשענינה

קרוב שהיא – בתשובה נוסף ענין מבאר מישראל c`nועפ"ז אחד איזו 161לכל שמצד למי (אפילו
בלבד. החטא עזיבת היא התשובה ומהות שעיקר כיון להתודות), יכול אינו סיבה

*

.„Ï הזקן אדמו"ר דברי המשך על להתעכב יש ביואל 92וכן בצום 174"ומ"ש לבבכם בכל עדי שובו
וגו'" :175ובבכי

המאמר  או הפסוק נמצא אא"כ רז"ל מאמר או פסוק מציין לא הזקן שרבינו (סי"ט), לעיל האמור ע"פ
מאמר או לפסוק שכוונתו להדגיש בכדי המראהֿמקום מציין שאז אחר, במקום יש dfבשינוי – דוקא

הצום: ענין אודות שמדברים אחרים פסוקים לשלול כוונתו ביואל" "ומ"ש שבכתבו לבאר

בירמי' כמו – ותפלות בבקשות שמסייעים תעניות סוגים: כמה ישנם ותעניות צום 176בצומות "ביום :
בדניאל  וכן גו'", תחנתם תפול אולי בעזרא 177גו' וכן גו'", בצום ותחנונים תפלה "לבקש גו'178: "צום :

הימים  בדברי וכן גו'", תעניות 179לבקש מה'"; לבקש יהודה ויקבצו יהודה כל על צום "ויקרא :
בישעי' ממ"ש ראי' ומביא ב', בפרק לקמן כמ"ש ב"ה, העליון רצון התגלות ויום 180שמעוררים "צום

שנדרשת  הלב לשבירת  מביאים שתעניות בפ"ז לקמן כמ"ש לתשובה, שמביאים תעניות רצון";
הצומות181לתשובה  לענין ובנוגע .mixxerny בפסוקים גם מצינו – .182לתשובה

שהרי  – התשובה למצות בתעניות צורך שאין הזקן רבינו מ"ש על להקשות אין אלו פסוקים ומכל
באגה"ת  לקמן (וכמ"ש הנ"ל תעניות סוגי כל את לשלול כוונתו שאין בתעניות 167פשיטא צורך שיש גופא

ה'", לפני לרצון "שיהי' בתשובה כדי ענין אינה שהתענית לומר רק כוונתו אלא נשבר), לב לפעול וכדי
התענית" היא שהתשובה ההמון ("כדעת ).92גופא
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סל"ה.171) לקמן ראה
סל"א.172) סל"ח אה"ע שו"ע ב. מט, קידושין
שסד.173) מצוה מנ"ח ועיין
יב.174) ב,
שליט"א 175) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הסעיף סוף עד מכאן

ואילך. 178 ע' שם חל"ט בלקו"ש ונדפס (באידית),
וֿז.176) לו,

ג.177) ט,
כא.178) ח,
גֿד.179) כ, – ב
ה.180) נח,
רפ"ה.181) שם הי"ב. פ"א תעניות הל' רמב"ם גם וראה
מדרכו 182) איש וישובו גו' תחנתם תפול "אולי שם: ירמי'

רפ"ט. בנחמי' לפרש יש וכן הרעה".
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ביואל" "ומ"ש מדגיש זה 183ולכן שמלשון גו'", ובבכי בצום לבבכם בכל עדי "שובו נאמר ששם ,
צום רק (ולא בצום צ"ל התשובה שאופן "בכל xxernyמשמע צ"ל שה"שובו" שכשם והיינו, לתשובה),

בלבד". החטא עזיבת היא התשובה ש"מצות למ"ש בסתירה שזהו "בצום", גם צ"ל כך לבבכם",

מתעוררת  שם שגם – לה'" רצון ויום צום תקרא הלזה בישעי' "וכמ"ש בספ"ב: מ"ש גם יובן ועפ"ז
מסוגים  הם בתנ"ך שנזכרו שהצומות דכיון – מובן הנ"ל וע"פ לישעי'? לציין הוצרך למה הקושיא:

רצון" "יום שהוא זה צום אודות מדובר דוקא ששם בישעי'", "וכמ"ש מדגיש לכן .183שונים,

*

.‰Ï הזקן רבינו דברי על להתעכב יש בלבד 92ועתה החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות
דסנהדרין  פ"ג בגמ' עדות)"184(כדאי' לענין ל"ד ססי' :185ובחו"מ

לכסלה, עוד ישוב לבל בלבו שגמר שמיד היינו, החטא", "עזיבת מספיק התורה" ש"מן להאמור בנוגע
תשובה, בעל כבר נעשה מחילה, ובקשת הוידוי לפני ואפילו התענה, לא אם אפילו

צורך– יש החטא עזיבת שמלבד dxezd[דאף on הענין בהמשך שמביא כפי מחילה, ובקשת בוידוי
מחילה  ובקשת הוידוי רק התשובה במצות כלל תענית שום הזכירו שלא והסמ"ג, הרי 186מהרמב"ם –

שנוגע ענין מעלייתא"187התשובה zenilylזה תשובה התשובה,188("שיעשה ענין לעצם בנוגע אבל ,(
כדלהלן] ולהבא, מכאן רשע נקרא אינו שוב יחטא, שלא עצמו על כשמקבל מיד –הנה

ידה  שעל עבירה שהעובר ל"ד, ססי' ובחו"מ דסנהדרין בפ"ג שנאמר מהדין ראי' הזקן רבינו מביא
[דרכו  הרעה מדרכו חוזר – החטא את כשעוזב  מיד הנה לעדות), פסול שרשע (כיון לעדות פסול נעשה

הרמ"א  ובלשון לעדות. כשר נעשה עזיבה], היינו – וחוזר חטא, היינו – עליו 189הרעה כשקיבל "מיד :
לי'". סגי עוד, לעשות שלא שבעירו בב"ד

בקוביא, דמשחקי התשובה כמו מסויימת, בפעולה להתבטא התשובה צריכה שבהם מקרים [יש
פספסיהן" "משישברו לעדות כשרים בכדי190שנעשים רק זהו אבל ;rci c"ay.בלבו עצמו על שקיבל

שוב  מסויימת, בפעולה בלבו הקבלה את מבטא כשאינו אפילו בלבו, כשגמר מיד – לשמים בנוגע ואילו
רשע]. אינו

לחו"מ  לציין מדייק הזקן שרבינו גם וגזלנים seqוזהו בריבית שמלוי נאמר זה בסימן כי, – לד סי'
גזלו  או בריבית שלקחו הממון שיחזירו לאחרי רק לעדות כשרים להיות לומר,191חוזרים מקום יש וא"כ, ,

השבת  ע"י העבר כשמתקן ודוקא מספיקה, אינה למשל, לגזול, שלא בלבו שגמר החטא", ש"עזיבת
מציין ולכן תשובה. בעל נעשה הריבית) (או נזכר seqlהגזילה לא הסימן שבסוף בסעיפים כי ל"ד, סי'

(מכאן  החטא עזיבת ע"י שגם מוכח, ומזה להבא. הקבלה רק היא שם התשובה העבר; דתיקון הענין
כשרי  אינם וגזלנים בריבית שמלוי (והטעם רשע אינו –ולהבא), והגזילה הריבית שישיבו עד לעדות ם

לא הרי זה שבלא (הממון)afrיל"פ אוחזו ואדרבא: להבא,192החטא, על קבלתם מתבטאת ההשבה ע"י ;
ממון  משום בהפסולים דוקא ה"ז ).191שלכן

להבין: צריך אך

הוכחה  להביא יכול שלכאורה בשעה בה וחו"מ, סנהדרין ממסכת להוכחה הזקן רבינו זקוק מדוע
קידושין  במסכת העזר iptly(172מדין ובאבן סנהדרין) מנת iptly(172מסכת "על אשה המקדש חו"מ):
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סנ"א 183) זו שנה פורים שיחת גם ראה – הענין לשלימות
ואילך). 347 ע' חנ"ה מנחם (תורת ואילך

ב.184) כה,
בלקוטי185) נדפס – סוס"מ עד התניא מכאן בספר ביאורים

ואילך. נג ע' ח"ב ָ(קארף)
סל"א.186) לעיל ראה
סל"ג.187) לעיל ראה

שם.188) חו"מ וב"ח בב"י הובא שם. סנהדרין רא"ש ראה
סל"ג.189) שם
ס"ל.190) שם
סכ"ט.191) שם
מקידושין 192) צ"ע וגם ועצ"ע. סקע"ח. שם בסמ"ע עיין

סקמ"ד). שם וח"מ סקנ"ה בב"ש סל"ח (אה"ע
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מקודשת  גמור, רשע הי') צדיק" שאני מנת "על שאמר האחרון הרגע שעד יודעים (אם אפילו צדיק, שאני
העבר, תיקון של ענין  שום עשה שלא שאף להדיא מפורש וא"כ, בדעתו". תשובה הרהר  שמא (מספק),
ולהבא  שמכאן עצמו על שקיבל גופא בזה הנה צדיק", שאני מנת "על אמר רק אלא התוודה, לא ואפילו

וחו"מ מסנהדרין להוכחה הזקן רבינו זקוק ולמה צדיק. כבר נעשה צדיק, ואה"ע?ixg`lyיהי' קידושין

הנקראים  וכנס"י, הקב"ה אצל מענינם נשתלשלו למטה, ואשה באיש  שישנם הפרטים כל מזה: ויתירה
הקידושין  ענין ונעשה חוזר תשובה, וע"י רח"ל, הגירושין ענין נעשה חטא, ע"י ואשה. איש בשם

גרושתו  מחזיר – בגלל 193ונישואין רק (לא מקידושין הראי' דוקא להביא הזקן רבינו הוצרך זה ולפי .
ותשובה  שקידושין בגלל גם) אלא סנהדרין, מסכת לפני היא קידושין זל"ז?194שמסכת שייכים

.ÂÏ שמשם בגלל קידושין, ממסכת הוכחה להביא רוצה לא הזקן שרבינו לתרץ, אפשר הי' לכאורה
את רק לאdlilydרואים אבל אחרים), ענינים מוכרחים לא התשובה התשובה;aeigd(שבשביל ענין מהו ,

החטא. עזיבת שענינה – ובחו"מ בסנהדרין  אלא) בקידושין, (לא נאמר התשובה תוכן

כי: דחוק, תירוץ זהו אבל

אלא)xwirא) החטא, עזיבת שענינה התשובה, תוכן על (לא היא להביא הזקן רבינו שרוצה ההוכחה
החטא "עזיבת היא אזי calaשתשובה אחרים, בענינים הכרח אין תשובה שבשביל יודעים (וכאשר "

דלשון הפשוט הפירוש זהו והרי החטא. עזיבת היא שתשובה מעצמו ע"י daeyzמובן בו, לחזור –
לחטוא). שיפסיק

"ב) מסיים אלא ל"ד", ססי' ו"ח"מ פ"ג" ל"סנהדרין בהציון מסתפק לא הזקן zecrרבינו oiprl– "
היא  וחו"מ מסנהדרין שההוכחה מדגיש הזקן שרבינו י"ל, והפירוש – בזה? ביאור מוסיף מאי דלכאורה,

מדובר ששם zecrבגלל oiprl.(להשלילה בנוגע אפילו מוכחת ראי' אין בקידושין (משא"כ

להרש"ל  (ונתנם לקהל לחלק המזונות את יתן ההילולא, יום שזהו שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר [כ"ק
קומתו  מלוא עמד הניגון, ובעת לבב. וטוב בשמחה ה"יארצייט"), את ("ּפראוועט") עורך שהוא כיון ַָשי',

רבה]. בשמחה מקומו על ורקד

*

.ÊÏ בזה :195והביאור

ספר  של ב"דףֿהשער" שמ"ש מובן, הרי התניא, ספר של שלישי חלק היא התשובה שאגרת כיון
פסוק  על "מיוסד לחלק 196התניא: בנוגע רק אינו לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

לכל  מאד" ש"קרוב ראשון בחלק שמבאר וכשם התניא. ספר של החלקים לכל בנוגע גם אלא ראשון,
ויראה  לאהבה לבוא הדורות בכל מישראל שהם 197אחד – והאמונה היחוד עניני מבאר שני בחלק וכן ,

והיראה" האהבה המעוררים בחלק 198"הדברים גם הנה אליהם, להגיע יכול מישראל אחד שכל באופן –
לתשובה.199שלישי  להגיע לכאו"א מאד שקרוב באופן התשובה עניני מבאר
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לא 193) את שדוחה תשובה "גדולה (ובפרש"י): ב פו, יומא
שנא  וגו'), הראשון בעלה יוכל (לא שבתורה וראה תעשה כו'". מר

לאה"ע. דאגה"ת השייכות בענין – ואילך 162 ע' חל"ט לקו"ש
מנת 194) "על האשה את דהמקדש העובדה שעצם לכך נוסף

"על  שאומר לכך הסיבה שהרי תשובה, של הו"ע צדיק" שאני
ולכן  רשע, על הצדיק במעלת שמכיר בגלל היא צדיק" שאני מנת
מנחם  תורת גם (ראה בדעתו" תשובה ש"הרהר לומר מסתבר

היא שהראי' כך, ואילך), 391 ע' teb`חנ"א daeyzd oiprn ולא ,
העדות. ענין כמו צדדי מענין

ואילך 195) ס"נ שבט יו"ד שיחת ראה – הענין לשלימות
ואילך). 222 ע' חנ"ה מנחם (תורת

יד.196) ל, נצבים
נצחית".197) היא "והתורה רפי"ז: ראה

בסופו.198) קטן חינוך
שבספר 199) החלקים ג' לסדר בנוגע – יותר ובפרטיות
התניא:

היחוד  ששער הזקן רבינו רצה שבתחילה הידוע ובהקדים
בהקדמת  ממ"ש כדמוכח בתניא, ראשון חלק יהי' והאמונה
שנתבארו  לענינים בנוגע שיתבאר" "כמו קטן) (חינוך שעהיוה"א
לחלק  שעהיוה"א שנקבע לאחרי שגם אלא עוד ולא ראשון, בחלק
שינה  ולא שיתבאר", "כמו הלשון את הזקן רבינו השאיר שני,
וש"נ). .210 ע' חמ"ז מנחם תורת גם (ראה שנתבאר" "כמו לכתוב
ענין  אודות מדובר שבתניא ראשון שבחלק – בזה והענין
היחוד, ענין אודות מדובר שבו השני חלק ויראה; אהבה המדות,
"בשמים  האחדות ענין את להבהיר צריך בה שרק למלכות, שייך

מתחת"; הארץ ועל ענין ממעל אודות מדובר שבו שלישי וחלק
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"לענין  שנאמר מדין – תשובה בעל כבר נעשה בלבד החטא עזיבת שע"י זה על ראי' מביא ולכן
דוקא  :200עדות"

אצל שרק לומר אפשר מקידושין, לראי' בלבו"),aexבנוגע ("שיגמור החטא" "עזיבת מספיקה בנ"י
הרוב  אחר הולכין ובאיסור איסורין, של הו"ע שקידושין שמקודשת.201כיון פוסקים ולכן ,

"קרוב שיהי', מי יהי' מישראל, אחד שלכל להסביר, רוצה הזקן רבינו בתשובה,c`nאבל לשוב "
בנפשי' איניש שידע וכיון תשובה. בעל כבר נעשה עוד, יחטא שלא בלבו יגמור רק אם הוא, שגם כיון

מצבי שמצד בשעה בה מקידושין, עבורי הראי' מהי לטעון: יכול  ומצבו, ישראל!`ippiמעמדו רוב כמו

ממון, מוציאים ידם שעל כשרים עדים נעשים החטא עזיבת שע"י עדות", מ"ענין ראי' מביא ולכן
ש"אין  הרוב"202וכיון אחר בממון מהמיעוט),203הולכין הוא אם (אפילו מישראל אחד שכל מוכח, הרי ,

תשובה. בעל כבר נעשה לכסלה, עוד  ישוב לבל בלבו כשגומר מיד

.ÁÏ:לשאול יכולים לכאורה אך

שנוגע במקרה דוקא הוא הרוב" אחר בממון הולכין ש"אין גם wxהדין כשנוגע אבל ממון, לענין
לענין  גם כן פוסקים מהרוב, שהוא פסקו שכבר כיון הנה הרוב, אחר הולכים שבהם אחרים, לענינים

–204ממון  אחד בכל מהני החטא שעזיבת וחו"מ מסנהדרין הראי' מהי לכאורה: להקשות יש ועפ"ז .
נוגעת  כשרותם אודות השאלה הרי ישראל, רוב אצל רק מהני החטא שעזיבת נאמר אם אפילו דלכאורה,

וכו' לשבועה בנוגע (כמו אחרים לענינים גם אלא לעדות, רק ובמילא 205לא רובא, בתר הולכים שבהם (
ידם? על ממון גם מוציאים

להעיד, כשרים תומ"י נעשים כו'" ש"משישברו הוא בחו"מ הדין כי, כלל, קושיא זו אין באמת אבל
עוד אפילו (או "ישברו" עם אחת בבת באה העדות הגדת כאשר השאלה f"ptl206אפילו נקבעת שאז ,(

וכיו"ב). לשבועה בנוגע שאלה בינתיים היתה לא (שהרי עליו שמעידים לממון בנוגע מלכתחילה

.ËÏ:בזה ענין ועוד

סברות: כמה יש הרוב" אחר בממון הולכין ש"אין בטעם

לרוב  מנגדת ממון שחזקת לפי שזהו ביאור חכמים 207יש תקנת שזוהי ביאור ויש ששני 208. וכיון .
אלה בתשובה.`mpiביאורים אינו הרוב") אחר בממון הולכין (ש"אין המסובב גם – בתשובה שייכים

ביאור  יש aezkdשזוהי209אבל zxifb שנאמר כיון אפשר 210: אי דבר", יקום גו' עדים שני פי "על
עדים, ע"י רק אלא ביותר), חזקה הוכחה שזוהי רוב, ע"י (אפילו אחרות הוכחות ע"י ממון להוציא

של הו"ע וכו',i`ceשעדות באיסורין לבד כן, צ"ל בכ"מ הרי זה, ביאור ולפי סתם). הוכחה רק (ולא
וכבסוגיא  זו, מגזה"כ מוציאה כו'.211שהתורה רובא בתר דאזלינן מנ"ל :

"לענין הזקן רבינו מ"ש יומתק בלבד"zecrועפ"ז החטא ש"עזיבת זה שענין לרמז, בזה שכוונתו – "
דבר הוא תשובה xexaeנקראת i`ce.(בלבד הוכחה רק (ולא
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סי"ח).התשובה, לעיל (ראה הבינה לספירת שייך
והשאיר  ראשון, חלק יהי' ששעהיוה"א הזקן רבינו רצה ולכן
הלימוד  שסדר אף כי, – שיתבאר" "כמו הלשון בדיוק זו קס"ד
העבודה  סדר הנה שני, חלק הוא ששעהיוה"א באופן הוא בפועל
צ"ל  כדבעי, (ויתבארו) יהיו אהוי"ר המדות שעניני שכדי הוא
חל"ט  בלקו"ש בארוכה (ראה למלכות ששייך היחוד ענין הקדמת

ואילך). 161 ע'
הערה 200) 924 ע' אגה"ת התניא בספר שיעורים גם ראה

.15
ב.201) מו, ב"ק
וש"נ.202) ע"ב. ריש כז, שם
בשד"ח 203) בהנסמן ראה – דמיעוטא למיעוטא בנוגע

פה. א, כללים
ספ"א.204) כתובות בהפלאה בארוכה כמבואר
ח"ח 205) מנחם תורת גם וראה ס"ו. חו"מ צ"צ שו"ת ראה
.211 ע'
סקל"ד.206) ש"ך סקע"ב. סמ"ע סקל"ג. ש"ך שם עיין
פכ"ד.207) ש"ד שמעתתא שב לסופו. קרוב שמט סי' תה"ד

ב. כג, ב"ב – חוץ ד"ה שם. ב"ק – קמ"ל ד"ה תוס' גם וראה
לט.208) כלל ורדים גנת
וט'.209) פ"ח שמעתתא שב
טו.210) יט, שופטים פ'
אֿב).211) (יא, דחולין פ"ק
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.Ó נעשה עוד, לכסלה ישוב לבל בלבו כשגומר מיד מישראל, אחד שכל לכך ההסברה אמנם מהי
"לענין התיבות בהוספת (ברמז) הזקן רבינו זאת מסביר – העבר כל לו ונמחק תשובה בעל ":zecrכבר 

תורנית  מציאות (בדין, המציאות את פועלים גם הם אלא המציאות, את מבררים רק לא הם – עדים
בנגלה) בכ"מ כמבואר –212.

נאמר  בנ"י שעל צדיק 213וכיון יהי' והלאה שמהיום בעצמו מחליט יהודי כאשר הנה עדי", "אתם
גופא וההחלטה הקודם, מצבו נוגע לא אזי גמור.zlretגמור, צדיק שנעשה – המציאות את ומחדשת

וכדברי  נוספים, ורמזים דיוקים יש ובודאי הזקן, רבינו דברי מדוייקים כמה עד רואים הנ"ל [ובכל
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כל 214כ"ק על לעמוד יוכל לא שבגדולים הגדול שגם התניא, לספר בנוגע

כמו  בגלוי, ונראים המוכרחים הדברים את להבין יכול שבקטנים הקטן גם גיסא, ולאידך שבו, הרמזים
לתושב"כ]. בנוגע

.‡Ó ותשמע גו' השמים "האזינו – האזינו פרשת עם גם קשור העדות שענין ולהעיר, להוסיף ויש
וכו'" לעולם קיימים שהם עדים וארץ  שמים בהם ש"העיד .215הארץ",

וכידוע  בלימודה, מיוחד ענין ויש ישראל, לכל האזינו שירת של מהשייכות גם שהרב 216ולהעיר
הרי  האזינו, שירת מעלת ביותר שגדלה שאף והיינו, בעלֿפה, האזינו שירת ללמוד לתלמידיו צוה המגיד

בנ"י. לכל שייכת היא

בזה: והענין

הש  "האזינו אמר שמשה לישעי', משה בין החילוק קרוב ידוע שהי' לפי הארץ", ותשמע גו' מים
ארץ" והאזיני שמים "שמעו אמר ישעי' משא"כ הארץ, מן ורחוק השמים 217לשמים מן רחוק שהי' לפי ,

לארץ  בזה 218וקרוב וכמבואר בעולם 219. היא ישעי' מדריגת ואילו האצילות, בעולם היא משה שמדריגת ,
הבריאה.

בתניא  הזקן רבינו וכלשון משה, למדריגת מאשר יותר ישעי' למדריגת קרובים בנ"י כל :220ולכאורה:
שהשירה  אומרים ואעפ"כ כו'", אלף מני אחד חלק אפי' להשיג לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא "מי

דוקא?! משה למדריגת ששייכת האזינו שירת היא ישראל לכל ששייכת

. רועים "משבעה הוא שמשה – הוא הענין .אך כולם כללות מהימנא". רעיא ישעי'221. משא"כ ,
הדורות  במשך לישראל שעמדו נביאות ושבע נביאים ושמונה מארבעים א' מה"שבעה 222שהוא לא אבל ,

משרע"ה" מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש "כל ולכן, בהעלם,221רועים", (לא הוא זה וענין דוקא,
נאמר  שלכן אצלו, בגילוי מעמך223אלא) שואל אלקיך ה' מה ישראל `m"ועתה ik,היינו ה'", את ליראה
זוטרתי" "מילתא היא אחד 224שיראה שבכל משה בחי' מצד משה, אצל כמו מישראל, אחד כל אצל

דוקא.221מישראל  משה מדריגת עם הקשורה האזינו שירת גם אליו שייכת ולכן .

כמארז"ל  העתידה, לגאולה רבינו משה של השייכות גם אחרון",225וזוהי גואל הוא ראשון "גואל
מישראל  אחד שבכל משה הניצוץ יתגלה שאז .226כיון
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וש"נ.212) .191 ע' חי"ז מנחם תורת ראה
יב.213) שם, יו"ד. מג, ישעי'
וש"נ.214) רסז. ס"ע ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ובפרש"י.215) פרשתנו ריש
וש"נ.216) .56 ס"ע תש"א סה"ש ראה
ב.217) א, ישעי'
פרשתנו.218) ריש ספרי
ס"ט 219) תשח"י תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(26 ע' חכ"א מנחם (תורת
פמ"ד.220)

רפמ"ב.221) שם
א.222) יד, מגילה
יב.223) יו"ד, עקב
וש"נ.224) סע"ב. לג, ברכות
שער 225) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים
שיזכו226) ברכה גם היתה השיחה, הבנים בסיום לגדל

כיון  חסידותי, נחת מהם ולרוות טובים, ולמעשים ולחופה לתורה
ולמדנים. שמים יראי חסידים להיות שיגדלו
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מוגה  בלתי

לתוכן .‡ קשורה היא הרי שתהי', הזדמנות ובאיזו שתהי' היכן זה, בזמן הנערכת בנ"י של פגישה כל
ר  שבין ימים "עשרה – הכיפורים"הזמן ליום השנה "שובה 1אש שבת לאחר עתה נמצאים גופא, ובזה ,

אלקיך" הוי' עד .2ישראל

הפירושים  א' (לפי בזה נעשה3והענין ש"הוי'" עד היא בבנ"י שהתשובה ש"אלקיך"), "אלקיך",
בנ"י 4פירושו  כל שהם אליו, הפונים לאלו רבה והצלחה והאנרגיא והחיות הכח והיינו וחיותך", "כחך

צדיקים" כולם כולה.5"ועמך השנה בכל אליו הפונים ,

לי" ודודי לדודי "אני ר"ת שהוא עתה, באים שממנו אלול חודש לאחר קשור 6ובמיוחד יהודי שכל ,
טוב  ידיד שהוא טוב, לידיד רק שנותנים תואר ה"ז ש"דודי" "דודי", בשם לו שקורא עד כ"כ, להקב"ה

– מזו ויתירה האדם `ip"בגלוי, מציאות בכל שחודרת באופן היא לי" "ודודי של שהאהבה לדודי",
אמיתית. אהבה של באפן הוא זה בזמן אליו הקב"ה של שהקשר בגלוי שמכיר ("אני"),

עמו .· הקב"ה של חסדיו את שרואה יהודי, של הגשמיים בעניניו בגלוי ונראית נמשכת זו ואהבה
המעשה  כח ע"י ובעיקר והמעשה, הדיבור המחשבה, כחות ע"י המתנהלים ועסקיו עניניו ובכל "במזומן"

יהודי). אינו אצל (גם

שפרנסה  איך במוחש שרואה אלא שעה לפי פרנסה ולא טובה, פרנסה מהקב"ה שמקבל ובפשטות:
שתימשך  התקוה את מחזק רק לא וזה "פירות", המביא עסק – אמיתי עסק ככל – היא קיבל, שכבר זו
על  להסתמך צורך שאין כך שקדמו, אלול בימי בפועל הי' כבר ההצלחה המשך שגם כיון זו, הצלחה

השערות!

לעסקיו. בנוגע הקב"ה של והחסדים המופתים ההצלחה, את כבר קיבלו כולכם) (ואולי שרובכם וכפי
ההכנסה  וכמו"כ יותר, ומוצלח יותר גדול יהי' שהעסק לכך נוצלה זו שהצלחה – חשוב פחות שלא ומה
האישית  בריאותו – האדם של האמיתי ל"עסקו" וכמו"כ בפשטות, לעסק שתסייע כזה באופן נוצלה
העסק  להצלחת בנוגע לכשרונותיו – עסקים לאנשי בקשר – גם כולל וחושיו, כחותיו בכל והשליטה

גלוי. באופן פירות שיביא ובאופן

הסוחרים.‚ בטבע שישנו הרצון את גם כולל הכשרונות, שניצול להוסיף הזולת ויש את "להשיג"
אופן"), אידישן אן ("אין יהודי באופן דוקא להיעשות צריך זה שרצון אלא צווייטן"), א ַַ("איבערשטייגן
בנוגע  הוא כשהמדובר (ובפרט ח"ו לזולת להזיק רצון מתוך נעשה לא הזולת את להשיג שרצונו דהיינו,
בכך  אלא הזולת, עם שמתחרה בכך לא מתבטא זה רצון ואזי עסקים), בקשרי אתו נמצא שהוא לאדם

הצדדים. לשני ריוח שמביא כזה ובאופן שותפות... בקשרי עמו שבא

לי), ודודי לדודי (אני יהודי לכל הקב"ה של האהבה על לעיל מהאמור נלמדת זה באופן וההנהגה
שענין  אדמו"ר מו"ח כ"ק שהסביר וכפי לזולתו, יהודי כל של היחס להיות צריך שכמו"כ מובן שמזה

אוהב" (הקב"ה) שהאהוב מה ש"אוהב מצד הוא ישראל .7אהבת

אלוקיך" הוי' את "ואהבת הקב"ה את שאוהב בחבירו שכשרואה – לאידך שאומרים 8[ועד"ז (כפי
ציוויי  כל את מקיים הוא הרי ובמילא אוהב", (חבירו) שהאהוב מה "אוהב הוא הרי בתפילה), יום בכל
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וש"נ.1) א. יח, ר"ה
ב.2) יד, הושע
ובכ"מ.3) א. סה, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
סוס"ה.4) או"ח אדה"ז שו"ע ראה

חלק.5) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ועוד.6) עה"פ. ובשעה"פ ג ו, שה"ש
ובכ"מ.7) ניסן. כ"ח יום" "היום
ה.8) ו, ואתחנן



l`xyi"לח dpgn"l - a"pyz'd ixyz 'f

מה  החל גרויסן הקב"ה, א גאר ("אין ביותר רבה במדה לצדקה לתת הצדקה; מצות – העיקרי ַָציווי
הפתוחה  המלאה "מידו הקב"ה שבירכו יהודי ע"י הניתנת צדקה שזוהי בה ניכר שיהי' ַפארנעם"),

והרחבה" ].9הקדושה

לרעך "ואהבת של באופן ישראל אהבת ע"י בתורה"jenk"10ובמיוחד גדול "כלל שאוהב 11(שהוא (
גם  מוסיף שזה גם (ומה עצמו! את שאוהב כפי בדיוק שלו) (בחלקו בהצלחתו וחפץ השני השותף את

שלו...). בהצלחתו

זאת  מנצל ה"ה ולכן אנושיות, ובתכונות בשכל הקב"ה ע"י שניחן אדם היותו שמצד לכך בנוסף וכ"ז
ח"ו, תחרות של באופן ולא שותפות של באופן דוקא דהיינו, העסק, ולתועלת ביתו בני ולתועלת לתועלתו
גופא  ועי"ז וכנ"ל, כמוך", לרעך "ואהבת המצוה ישנה שלהם ביהודים, מדובר לכ"ז כשבנוסף ובמיוחד
הצלחה  שיראה כיון השותפות, את שעשו בכך שהיתה הגדולה המעלה ואת השותף, של מעלותיו את יראה

בפשטות. בהכנסה

שלא .„ באופן היא השותפים בין האחדות – ממש "כמוך" ישראל דאהבת הענין שמצד ולהוסיף,
הם אלא וכו', חלקים ושני שותפים שני כאן שישנם כלל אחד"ניכר בלב אחד שהלב 12"כאיש שכשם ,

אחד, הוא הדם) (ע"י החיות מקור המשכה שהוא היא האנשים לכל החיות המשכת גם כך אחד", "בלב
אחד". "כאיש לשני, אחד בין בה לחלק שייך שלא אחת

השותפות  – ואדרבא לחלוקה, כלל זמן אין שאז מתמיד, בגידול הנמצא בעסק כשמדובר ובמיוחד
לא  – הזמן את שמנצלים ממש, "כמוך" בבחינת שנעשית עד מעורבת, יותר ונעשית ומתהדקת מתחזקת

אחד  לכל השייך הרכוש חלק אם 13לחישוב כי עצמו, בפני אינו אחד כל כיצד לחשוב – אדרבא אלא ,
השני השותף עם אחד הזמן דבר את ומנצלים שותפים); כמה של בעסק כשהמדובר השותפים שאר (או

העסק. בהצלחת להוסיף כדי הענינים) (ושאר

(כפי  משלה – והאשה משלו צדקה נותן שהבעל רק שלא הצדקה, לנתינת בנוגע גם היא זו ואחדות
שהרי  בשלימות, שותפים ה"ה אחת, במשפחה שמדובר שכיון מזו יתירה אלא יהודית), במשפחה שנהוג
נוטל  אחד וכל ויחידה, אחת קופה יש אלא לחלקים, לחלק זמן ולא תועלת ואין שייך לא אחת במשפחה
באשתו, האיש ועד"ז בשני, אחד מלא אימון שנותנין כיון השני, על אחד של פיקוח מבלי מהקופה,

הו  בין וכן בבעלה, וכמה האשה לקחו כמה לבדוק כדי חשבון" ב"רואה צורך שאין כך לבניהם; רים
וכו'. לקחת רוצים

מורכבת  שהיא אלא ויחידה, אחת משפחה שזוהי סתם), כשותפות (דלא אמיתית שותפות וזוהי
בנוגע  ועד"ז ויחיד, אחד ולב ויחיד אחד איש – אחד" בלב אחד "כאיש הם כולם אך כו', רבים מאנשים
אך  בגשמיות, רק ה"ז לבבות ב' שישנם ומה אחד", ב"לב ה"ה "כמוך" ישראל אהבת שמצד לשותפים

אחד. מה' שבאה שוה והצלחה שוה ועסק אחד לב ה"ז ברוחניות

בלב,.‰ היא שהאהבה כיון לעיל), (שהוזכר לי" ודודי לדודי ד"אני הענין מצד יותר מודגש זה וענין
דהיינו  אוהב" שהאהוב מה "אוהב ה"ה זה ומצד אלוקיך", הוי' את "ואהבת ה', באהבת חי שהלב באופן
ה"ה  ועי"ז בקשר, עמם שנמצא אלו וכל ושותפים, משפחתו, – ובמיוחד לעיל), (כמוזכר יהודי כל –
אהבה  מתוך הקב"ה את המשרתת אחד") ("כאיש אחת ומציאות אחד לגוף ועד אחד" "בלב עמהם נעשה

לי". ודודי לדודי "אני אמיתית,

נתינת  וכן וברוחניות) בגשמיות בהרחבה פרנסה שישנה (כיון הבית לעניני שמוציא ההוצאה ואזי
אלא  הילדים, של וכן אשתו של הפרטית וההוצאה שלו הפרטית ההוצאה שישנה באופן אינה הצדקה,
ללב, לראש, הקשורה ושתי' האכילה בין לעצמו, בנוגע מחלק שאינו כמי בדיוק וזהו אחת, מציאות זוהי
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המזון.9) דברכת הג' ברכה נוסח
יח.10) יט, קדושים
עה"פ.11) ופרש"י תו"כ

שם.12) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פרש"י
כו'.13) ומוצלח טוב באופן לחלוקה לא ואפילו
יו"ד.14) ח, נחמי'
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שמשתמש  גם (כולל שכל לעניני ומנוצל קשור שהראש אף אחד, מאדם חלק כולם שהרי לרגלים, או
והרגלים  יהודי) ולכל לשותפיו למשפחתו, הרגש גם (כולל רגש לעניני והלב העסק) להצלחת בשכלו

לצדקה). צ'ק לחתום – ולדוגמא ולחתום, לכתוב בידים (ועד"ז המעשה לכח

אף  ויחיד, אחד הוא שהקב"ה לכך בסתירה אינו שבעולם הנבראים שריבוי למעלה, שהוא כפי וע"ד
ההתחלקות  כי – ומדבר חי צומח, דומם, כלליים: סוגים בד' הקצה אל הקצה מן חלוקים שהנבראים

מהקב"ה. באה עצמה

Â.מתוך נעשית הצדקה שנתינת להוסיף שאנו beprzויש מהזמן שישנה ההוראה עפ"י ובפרט דוקא,
לאחר – בו dpydנמצאים y`x"ממתקים ושתו משמנים "אכלו החיוב ישנו שבו לאכול 14, נוהגין וכמו"כ ,

תפוח  בוחרים גופא ובזה מתוק, פרי הוא מצ"ע תפוח שהרי יתירה, מתיקות שזוהי בדבש, מתוק  תפוח
המירבי  באופן ומתוקה טובה שנה זו שתהי ' רוצה שהקב"ה כיון מסתפקים, אין בזה וגם במיוחד, מתוק

בדבש. המתוק התפוח את טובלים ולכן מקסימלית) הכי (ובמדה

ובפרט שלאח"ז, לימים גם נמשך ה"ז דר"ה א' בליל הראשונה שמצד zayaומהסעודה שלאח"ז,
ישן" ויין שמן "בשר לאכול מיוחדת מצוה בה יש שבת, ביותר 15היותה המובחרים ויין ודגים בשר היינו

כדי  הוא בשבת יהודי של התענוג כי שלו, הגשמי התענוג על כ"כ ההדגשה אין שבזה אלא בפשטות,
השבת"להיות את בדיבורו 16"מענג רק לא ניכר זה וענין מהיהודי... ותתענג שמחה תהי' שהשבת ,

חילוק  כל רואה אינו יהודי שאינו מהצד העומד שאז (כאמור) אוכל שהוא בשעה גם אם כי ומחשבתו,
את  שמענג עי"ז להקב"ה תענוג גורם ה"ה שבאכילתו יודע היהודי אך אחרת, לאכילה זו אכילה בין

השבת.

לאחר אנו שנמצאים daeyוכיון zay בספרים הכתוב וע"פ לכל 17, ההשפעה נמשכת שובה משבת ,
לכל  נמשך מזה הרי ברוחניות, והן בגשמיות הן שבת עונג הי' שובה שבשבת כיון וא"כ השנה, שבתות
אוכלת  המשפחה שכל עי"ז במיוחד נעשה שזה וברוחניות, בגשמיות שבת עונג בהם שיהי' השנה שבתות
וכן  לרעהו, איש הברכות, על אמן ועונים שולחן אותו ליד ח"ו) חילוקים כל (מבלי ביחד שבת סעודת
ומתוקה  יותר נעימה תהי' שהנגינה כדי בניגון, לזה זה ומסייעים המותר) (באופן שבת ניגוני יחד מנגנים

יותר.

המצוה  את מקיים שאינו דהיינו תענוג, מתוך להיות צריכה עתה הצדקה נתינת שגם מובן ועפ"ז
להיות, שיכול גדול הכי עונג מתוך זאת עושה הוא אלא לא, או להקב"ה לציית עליו אם שחושב באופן
כיון  שנית, עצמו את מעריך ה"ה לצדקה, צ'ק על כבר שחתם שלאחר בכך בפועל מתבטא זה ועונג

ב  נוסף, ביום התבגר השעה שבינתיים היום, מאשר יותר ו"חי" יותר חכם נהי' וממילא ברגע, או שעה
הצדקה. במצות ובפרט יהדות עניני בכל מוסיף שהוא היא, לפועל והתוצאה שלפנ"ז, הרגע או

Ê."אלוקיך הוי' עד ישראל "שובה שובה" ד"שבת הענין תוכן עם קשור הפירוש וזה לעיל כמובא –
הקב"ה! ע"י נעשה שלו העסקים שניהול ובפשטות וחיותך", "כחך נעשה שהוי' עד היא שהתשובה בזה,

וכו' שבת בערב שעשה העסקים שכל בכך בטוח הוא הרי שובה" "שבת שכשמגיע מובן וממילא
מתווסף  (ועי"ז ואילך מכאן יהי' וכן הקב"ה, של בכחו שהצליחו בהם שניכר באופן רבה, בהצלחה נעשו

שבת). בעונג אצלו

שתתעשר" בשביל ש"עשר הקב"ה הבטחת מצד ובפרט הצדקה. בנתינת להוסיף עליו משפיע ,18וזה
וגם  עלי', שקיבלו אלו אצל בר"ה, לתורה העלי' בעת שנדב בצדקה החדשה, בשנה כבר זאת שראו וכפי
שיוסיפו  אצלם פועל ה"ז לתורה, ועלי' התורה קריאת בו שיש יום שזהו כיון הרי עלי', קיבלו שלא אלו
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רמב.15) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סע"א.16) קיח, שבת
וש"פ 17) דר"ה ב' יום נצבים, ש"פ משיחות קונטרס ראה

.(17 עמ' לעיל (נדפס ס"ז וילך
וש"נ.18) א. קיט, שבת
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שביום  מהעלי' יותר למעלה "עלי'" להיות צריכה אז דר"ה ב' יום וכשמגיע הצדקה, בנתינת יותר ו"יעלו"
שבג' הג' בפעם גדלי', בצום ועד"ז דר"ה, חזקה 19א' הוי לצדקה 20פעמים בנתינה מוסיף ה"ה ולכן ,

שתכונתו  עסקים, באיש כשהמדובר ובפרט בעצמו), עלה לא אם (אף שבירך" "מי לו עשו כאילו בדיוק
שרוצה  – ואדרבא מהשני, פחות לא עסק לעשות הוא שיודע להראות מוצלח) עסקים איש הוא (באם היא
מצד  גדלי ' בצום השלישית) (בפעם נתן שהשני ממה יותר לתת ("איבערשטייגן"), אותו "לעבור" הוא

הקודמים! הימים על זה שביום ההוספה

Á. וכן – קבעו שבנ"י (כפי הרמז בזה שיש תשנ"ב, שנת – בכלל השנה מעלת מצד מיתוסף ובכ"ז
הר"ת: ע"פ בפועל) הן aפלאותpנת21yהא zי'dמתקיים נפלאות, זו בשנה מראה שהקב"ה היינו ו,

ועאכו"כ  השבוע ימות בכל בבריאות שחיים כיון ח"ו לרופאים להזדקק שאי"צ בבריאות, והן בעסקים
ימי  במשך בהצלחה התנהלו שהעסקים כיון דאגות, כלל שאין או דאגות, פחות ישנם שאז השבת, ביום
ולא  מחשבות") ("שבת'דיקע שבת של ובמחשבות שבת בעניני עסוק יהודי השבת, שביום ובפרט החול,

עסקיו... אודות במחשבות

אלא  "הסתבכו", לא שהעסקים רק שלא וגדלה, נמשכת אלא נפסקת אינה (בעסקים) זו והצלחה
רבות. (מלוכות) ומדינות רבות בערים נוספים ובסניפים ויותר יותר שמתפתחים

שהוא  כיון יותר, מעניינים לחיים חייו את הופכים אדרבה אלא אותו, מבלבלים אינם העסקים [ואזי
מצליח]. הוא ובכולם שונות למדינות קשור

Ë. שכן מובן נפלאות, של באופן בעסקיהם הצלחה מהקב"ה מקבלים העסקים שבעלי האמור ע"פ
והגבלה. ממדידה שלמעלה נתינה שהיא הצדקה, בנתינת בהנהגתם גם נעשה

ובפשטות:

מישהו  שכשמגיע כך הצדקה, נתינת בשביל מיוחד "חשבון" שישנו אצלכם) גם הוא כך (ובטח נהוג
מיד. לתת אפשר אלא הצ'ק, את למשוך יש חשבון מאיזה לחשוב צורך אין תרומה, לבקש

ע"י  הנתינה נעשית שבדרךֿכלל כיון והגבלה, מדידה מכל למעלה היא עצמה זו נתינה מזו: ויתירה
ויתירה  רחבה, ביד הצדקה בנתינת היא חיותו שכל יהודי הוא שלו שהבעה"ב יודע שהמזכיר המזכיר,
שכך, וכיון והגבלה, מדידה כל מבלי זיך") איבערגיסן איין אין האלט וואס האנט ("א גדושה ביד – ַַַָמזו
הוא  אלא לכתוב, שעליו הסכום לגודל ביחס ספיקות כל לו אין הצ'ק את לכתוב הוא שצריך בשעה הרי

מכך! שבעֿרצון יהי' שלו שהבעה"ב בוודאות יודע והוא המקסימלי! הסכום כותב

È. ובפרט) – גרמא שהזמן והענין המיוחדות, והצטרכויותיו המיוחדת עבודתו את יש זמן לכל והנה
החדשים. לעולים בקשר בצדקה להוסיף – ציבור) לעסקני

שהרי  לעיל), (כמוזכר בכל" ו"נפלאות בו" "נפלאות של הענין קיום את רואים שבעלייתם ולהעיר,
ל  וכעת כו', מיוחד ברשיון אם כי בעבר, לצאת יכלו לא עתה יצאו שממנה זו שיוצאים מדינה רק א

לאלו  חפצו: למחוז להגיע אחד לכל מסייעת מדינה ואותה מכובד, באופן גם היא היציאה אלא משם,
למדינות  להגיע הרוצים אלו ועד"ז מכובד, ובאופן קשיים מבלי להגיע שיוכלו – לארה"ב להגיע הרוצים
באופן  בפרנסה שיסתדרו בידם סייע כבר והקב"ה הקדושה, לארצנו להגיע שרוצים באלו ועאכו"כ אחרות.
הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו וכשרונותיו, מקצועו לפי אחד כל ובגשמיות ברוחניות ומוצלח טוב
לאחר  ובמיוחד צדקה, לעניני – לראש ולכל בריאים, לדברים הצדקה את לנצל ועיקר ועוד והרחבה",

עשירות. של באופן טובה בהסתדרות בירכם שהקב"ה

זכותנו  זוהי הרי – אחרות למדינות או לארה"ב לאה"ק, הן חדשים, מהגרים מגיעים יום שבכל וכיון
ברוחניות. עשירות גם וכן בגשמיות עשירות, של באופן במקומם לחיות שיוכלו בידם, לסייע הגדולה
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יהי'.21) שכך שבטוחים
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כיון  – קודם בשעה או הקודם, ביום החליטו מאשר יותר בצדקה להוסיף העולים) (גם יכולים ואזי
העשירות  וכן נוסף, ביום שלהם וביראתֿשמים בחכמתם ניתוסף וכמו"כ נוסף, ביום מבוגרים שנהיו

וברוחניות. בגשמיות ליום מיום וגדלה הולכת

אלו  לשונות שג' כל", מכל בכל "נפלאות – השנה של בסימנה האמור הרמז עם קשורה זו ועשירות
האבות  ג' כנגד "כל",22מכוונים – השלישי ואצל "מכל", – ובשני "בכל", הלשון נאמר מהאבות שבא' ,

עשירים  היו שהאבות שכשם האבות, את הקב"ה שבירך הברכה את עניניו בכל רואה יהודי שכל והיינו
בפשטות יהודי.גדולים לכל נמשך כמו"כ בתושבע"פ), ובארוכה בחומש (כמסופר

את  לו שיש מכך מרוצה יהי' יהודי שכל אם כי שבעשירות, הגשמיות נוגע הי' לא שלאבות וכשם
רחבה. ביד לצדקה שנותן יהודי, כל נוהג גם כך – רחבה) ביד לצדקה שנתנו (עי"ז צרכיו כל

***

‡È. חתימה וכן כתיבה להם שהי' בטוחים בנ"י שאז ראשֿהשנה לאחר אנו שנמצאים שכיון רצון ויהי
גמורים" "צדיקים שכולם כיון דר"ה, א' ביום כבר ועלי'23טובה דר"ה, ב' ביום יותר עוד ניתוסף ובזה ,

בצום  המחילה גדלי';נוספת ישנה שאז ליוהכ"פ ומתכוננים חיל, אל מחיל עלי' – וכו' שובה שבת
– וכפרה וסליחה

עסק  "מוליד" אחד שעסק חיל, אל מחיל בעלי' ישגשגו שעסקיהם העסקים, בעלי אצל יתקיים שכך
חדשות  והמצאות חדשים עסקים גם – הקודמים בעסקים להצלחה בנוסף – שנעשים הלאה, וכן שני

ומוצלח. טוב ובאופן ומופלגה רבה בהצלחה נוספים עסקים לפתיחת גם המנוצלות חדשות והכנסות

" שנעשה אלוקיך" "הוי' של הנתינתֿכח מצד שיוכל jgkובפרט כחות לו מוסיף זה שכח וחיותך",
ומענגים. ושמחים בריאים לדברים רכושו את לנצל איך חדשות המצאות להמציא

ברוחניות. חיל אל מחיל הליכה – ועאכו"כ – וכמו"כ

·È. לימי שמתכוננים זה מצד ובמיוחד ישראל, כלל בתוך מאתנו כאו"א אצל גם יתקיים שכן ויה"ר
שמספקים  עי"ז שמחתינו", "זמן זה יהי' יהודי כל שאצל לכך לדאוג ויש שמחתינו", "זמן הסוכות חג
בפרט  אצלו וכן יחד כולם אצל השמחה נעשית ואז ועשירה, מוצלחת וביד רחבה ביד צרכיו כל את לו
מעצמו, אמיתי ונחת הרוחניים, בעסקים והן הגשמיים בעסקים הן עניניו בכל גדולה שמחה לו שיש

משפחתו. ומכל מילדיו מאשתו,

שנת ביוהכ"פ): התפילות א' (כלשון שתהי' כולה השנה בכל נמשך שנת`וכ"ז שנתaורה; דולה;bרכה;
שנתcשנת ו dיצה; שנתdוד שנתeדר; אחד"; בלב אחד "כאיש בנ"י כל קיבוץ – טוב גדולות;fעד כויות
שנתgשנת ארוכים; שנתhיים גדולות; שנתiובות טוב; שמוסיף kעוד באופן העסקים בכל – מופלגה לכלה

שנתו  – לתורה עתים בקביעות להוסיף יהודי כל יכול ואז לבב lהולך; וטוב שמחה מתוך – טוב ימוד
שנת והולך; הגאולה nומוסיף של מהמופת החל מהקב"ה גלויים מופתים שרואים – טובים ופתים

שנת עם גם קשור שזה והשלימה, והשלימה;pהאמיתית האמיתית דגאולה הנס על בעיקר דקאי גדולים, סים
ובכל qשנת שבעסקים, וה"אידישקייט" בפשטות מעסקים החל האמורים, הענינים בכל – דשמיא ייעתא

שנת ישנה הוא rהענינים הרי – הסביבה עם או עצמו עם טובה פעולה לעשות צורך ישנו שכאשר – וז
שנת והעוז; החוזק כל עם זאת שנתtעושה – של ובאופן מהגלות, הפדות עם הקשורה – שאף vדות דקה

רק (ולא מיוחד באופן בזה מוסיפים הצ'ק, את כתבו אלו dtqedשכבר ענינים וכל חדש); ענין אלא מיוחדת
שנת של והוא wבאופן יהודי, להיות הזכות את לו שיש מכך ומרוצה מאושר שהוא מורם, בראש וממיות;

בקוממיות; להתנהג אחרים ליהודים גם ולסייע משפחתו, את ולהנהיג כיהודי להתנהג שיכול בכך גאה
ושנתxושנת אמיתי; רצון מתוך ייעשו אלו ענינים שכל – ושמחה yצון אמיתית שמחה לו שיש – מחה

בכל שנהגדולה אלו; נוסף zענינים חודש בה שניתוסף העיבור שנת שהיא זו בשנה ובפרט – מימה
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בגמרא  כדאיתא תמימה שנה ה"ה זה הסובב 24ומצד בכל ותמימות בעצמו תמימות שישנה – ובפשטות ,
העסקים. בכל תמימה והצלחה אותו,

חברים" אחד "כאיש כאו"א) (ושל היהודי העם כל ותמימות לשלימות באים אחד 25ומזה "כאיש ,
עלי'" יושבי' "כל יהי' שאז והשלימה, האמיתית בגאולה בגלוי יתקיים שזה אחד", "בנערינו 26בלב

ובבנותינו" בבנינו גו' .27ובזקננו

‚È. שכמסופר הכיפורים, ליום עתה שמתקרבים אמר 28ובפרט הראשון, המקדש בית את שבנו בשעה ,
בסעודה  חגגו יוהכ"פ ובאותו בסעודה, הכיפורים דיום התענית את יחליפו ביהמ"ק, שנבנה שכיון הקב"ה

בשעתו  שלמה סעודת מאשר יותר –גדולה,

הגלות  סיבת בטלה שאז לעיל) (כמוזכר ישראל אחדות ע"י ובפרט לנו, תהי' הגאולה 29שכן מיד ובאה
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי ביהמ"ק תומ"י וישנו צדקנו, משיח ע"י והשלימה ואזי 30האמיתית ,

כמו"כ  ברוחניות, ועאכו"כ בגשמיות שמינה סעודה ביוהכ"פ אכלו הראשון ביהמ"ק בנין שבזמן כשם
למעלה  כבר (שמוכן השלישי ביהמ"ק לבנין עתה גם כסעודת 31שנזכה גדולה סעודה ביוהכ"פ ותהי' (

בשעתו! שלמה

מוצלחים  ובריאים, שמחים ימים יהיו אלו שהרי ממילא, בדרך מוכנים החג צרכי כל כבר יהיו ואזי
ומבורכים.

„È. עשר של בארץ עלי'", יושבי' "כל בה נמצאים בנ"י כשכל הקדושה בארצנו כאמור נעשה וכ"ז
הקודש. עיר ירושלים שזוהי – הנ"ל הארץ חלקי כל של הבירה" ב"עיר ארצות, העשר מכל אומות

והשלימה  האמיתית הגאולה את שמזרזת הצדקה בנתינת ההוספה ע"י ההוספה 32ובמיוחד (מלבד
מכם. אחד לכל לצדקה שליחות בנתינת בארוכה) כנ"ל ואילך השנה מראש ליום מיום ידכם על בצדקה

וזהבם  "כספם העסקים כל עם יחד ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקננו "בנערינו יהי' לפגישתנו ההמשך ואז
–33אתם"

אדנֿי  "מקדש – השלישי המקדש ובבית הקודש ובהר הקודש עיר בירושלים ושם הקדושה בארצנו
ידיך". כוננו

לצדקה]. דולר של שטר בצירוף לעקאח חתיכת שי' מהנאספים לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

***

ÂË.[:שיחיו להשלוחים שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר [אח"כ

בשנה" "אחת הכיפורים, ליום בסמיכות שובה, שבת לאחרי יודע 34בעמדנו ששמענו – כפי מכבר, ים
רק  (לא וחתימה כתיבה ישראל ולכלל פרט) (בתור מישראל לכאו"א שיש דורנו, נשיא נשיאינו מרבינו

מיד – טובה לשנה חתימה) גם אלא dpydכתיבה, y`xa23 שני ביום תוקף וביתר דר"ה, ראשון ביום –
דר"ה,

שכבר – מזה הטור axraויתירה כמ"ש בדין, שזוכים יודעים השנה המדרש 35ראש "איזו 36בשם
. אלקי' של אופי' שיודעת זו כאומה .אומה לבנים ומתעטפין לבנים  לובשים שהקב"ה . שיודעין לפי .

להחתימה, בנוגע והן להכתיבה בנוגע הן היא – בפשטות – בזה שהכוונה נס", להם יעשה
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פל"ז.32) תניא א. יו"ד, ב"ב ראה
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תקפא.35) סו"ס או"ח
ה"ג.36) פ"א ר"ה ירושלמי
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חזקה" הוי זימני "בתלת – חזקה של תוקף בזה שנעשה ויום 19כך, א' יום ר"ה, דערב הימים ג' –
דר"ה, ב'

השלישי  ויום דר"ה, הימים ב' – החדשה בשנה ראשונים ימים דג' ה"חזקה" גם ישנה לזה, ונוסף
רצון" "יום ע"ש37שהוא שנקרא יתירה מעלה בו שיש אלא עוד ולא הצומות), ימי (צום ilcb'(ככל

משיחא. מלכא דוד דוד, דמלכות ההמשך עם גם שקשור גדול, הכי ענין גדלות, מלשון גדלי'),

אחד" "יום בכתוב שנקרא בשבוע, ראשון ביום חל ר"ה שערב – זו שנה בקביעות יתירה ,38ומעלה
בעולמו" יחיד הקב"ה מיום 39"שהי' גם הימים דג' החזקה גם שישנה כך – בשבוע השני ביום חל ור"ה ,

ד)סליחות  (הב' שבת ער"ה), (שלפני .40השבת

ÊË.עוז וביתר שאת ביתר ניתוסף זה daeyובכל zaya"ויכולו" – והשלימות העלי' נעשית שבו ,41

ליום  עד הימים  (ושאר גדלי וצום דר"ה הימים ב' ר"ה, ערב ראשון, מיום החל השבוע, ימי דכל –
השבת).

יומין" כולהו "מתברכין השבת שמיום והשלימות 42וכיון העלי' על (נוסף השבת שלאחרי הימים ,
כולה. השנה כל במשך שלאח"ז, הימים כל על גם ופועל נמשך ה"ז – השבת) שלפני דהימים

שובה: דשבת ההפטורה בהתחלת מודגש – השנה כל על ופעולתה שובה דשבת העלי' ותוכן

אלקיך" הוי' עד ישראל "שובה וחיותך 2א) כחך אלקיך, נעשה שהוי' ישראל") ("שובה בנ"י פעולת –
חסידות  בדרושי בחיי 3(כמבואר וחיותך, כחך אלקיך, הוא הוי' שבה שנה נעשית כולה שהשנה היינו, ,(

ממנו. למטה תחתון שאין התחתון שבעוה"ז גשמיים הכי לענינים עד ומעשה, דיבור במחשבה היוםֿיום,

שפתינו" פרים "ונשלמה דשפתינו,43ב) בהשלימות (ובפרט ב"שפתינו" ישראל של עבודתם שע"י –
שבקרבנות  מובחרין ("פרים", הקרבנות עבודת עניני את ("ונשלמה") משלימים שפתינו") גו' ,44"ונשלמה

ומובחרין" "תמימין קדושה) עניני (ככל להיות ד"ישראל 45שצריכים העבודה רק לא – גופא ובזה ,(
דלבא  וברעותא בחשאי (כהני בעבודתם ד"כהנים העבודה גם אלא בדוכנם"46במעמדם", ולוים (השיר 47)

הקרבנות הקרבת פועלים שעי"ז – ועיקר ועוד הקרבן); "מקדש על השלישי, בביהמ"ק כפשוטם (פרים)
ידיך" כוננו .30אדנֿי

ÊÈ. לעשות בעולם שליחותו את למלא – השנה כל במשך מישראל כאו"א עבודת נעשית זה ובכח
בתחתונים  דירה ית' שלוחים".48לו בתוך "שלוחים ה"ה פרטית שבהשגחה לאלה בנוגע יתירה ובהדגשה ,

ניתוסף  שעי"ז נפשו, כחות עשר בכל להיות צריכה "שליח" של שעבודתו – בזה העיקרית והנקודה
ד"משיח" הגימטריא שזוהי ב"שליח", .49יו"ד

ומתוך  לארצנו, קוממיות ויוליכנו שיגאלנו צדקנו, משיח לביאת זוכים ממש ומיד שתיכף – ובפשטות
לבב. וטוב שמחה

לצדקה. לתת דולר של שטר שיחיו מהשלוחים אחד לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

ז"ל]. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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ספ"ב.37) אגה"ת תניא וראה ה. נח, ישעי'
ה.38) א, בראשית
ח).39) פ"ג, (מב"ר עה"פ פרש"י
כבר 40) בודאי שאז – הסליחות דאמירת ימים כמה לאחרי

הסליחות. באמירת שמבקשים הענינים נפעלו
עה"פ.41) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
א.42) פח, ב. סג, זח"ב
ג.43) יד, הושע

ה"ג.44) פט"ז הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ראה
מזבח.45) איסורי הל' ריש רמב"ם
א.46) לט, זח"ג ראה
וישראל 47) בדוכנם לוים בעבודתם (כהנים ענינים ג'

דחזקה. התוקף בזה שיש – במעמדם)
ובכ"מ.48) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ועוד.49) ואילך. 358 ע' חכ"ט לקו"ש ראה
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מוגה  בלתי

בברכה".‡ מקום 1"פותחין ובכל זמן בכל ומצב, מעמד בכל ענין, לכל בנוגע בתורה כהפס"ד –
הוספה  כשישנה ועאכו"כ הרגיל, שנמצאים 2ע"ד כבנדו"ד, – רגיל בלתי באופן ובהמקום בהזמן בהענין,

מעשים  ובית תורה) (בית מדרש ובית תפלה) (בית כנסת בית מיוחד, ובמקום יוהכ"פ, ערב מיוחד, בזמן
שהפתיחה  והפס"ד ההכרח עוז וביתר שאת ביתר ניתוסף אזי – דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של טובים

עוז). וביתר שאת וביתר טעם, אותו (מצד דוקא בברכה להיות צריכה

הזמן:.· למעלת בנוגע – יותר ובפרטיות

הכיפורים". ליום השנה ראש שבין ימים ה"עשרה כללות של המעלה – לראש לכל

חז"ל  בלשון הדיוק "3ובהקדם דלכאורה, – ליוהכ"פ" ר"ה שבין ימים יש oia"עשרה ליוהכ"פ" ר"ה
הואdrayרק ליוהכ"פ") ר"ה שבין ימים ("עשרה גופא זה שמאמר – t"rayימים? dxeza c"qt שיש

ze`ivndבכחו z` zepyl4 נעשית בלאה"כ), (שישנם ליוהכ"פ ר"ה שבין ימים השבעה שבמקום כך, ,
" – לעיקר שנעשית והוספה ליוהכ"פ".dxyrהוספה , ר"ה שבין ימים

בזה  :5והענין

כל  שגם אלא עוד ולא ביוהכ"פ, וסיומה בר"ה שהתחלתה שלימה אחת תקופה מהווים הימים עשרת
דיוהכ"פ. בהענין וסיומו דר"ה בהענין התחלתו הימים מעשרת א'

הגוף. כל חיות נכלל שבו הראש כמו להיותו "ראש", נקרא השנה שראש הידוע ע"פ – בזה וההסברה
בכתוב  השנה ראש ג"כ ש"נק' יוהכ"פ בלקו"ת 6וכן (כמבואר ופנימיות" נשמה בחי' מכתבי 7והוא

ל"ראש"8האריז"ל  שנחשבים עאכו"כ הרי ל"ראש", ויוהכ"פ ר"ה נחשבים כולה השנה לכל ביחס ואם .(
בנוגע  זאגן") צו וואס האט ("ער  המנהיג הוא שאם ה"ראש", במשל כמו עצמם, הימים לעשרת ָָָביחס

גופא. ה"ראש" לחלקי בנוגע זאגן") צו וואס האט ("ער המנהיג שהוא עאכו"כ הרי הגוף, חלקי ָָָלכל

ישנ  הימים עשרת שבכל נמצא, עצמם, הימים לעשרת ביחס ל"ראש" נחשבים ויוהכ"פ שר"ה ו וכיון
מכללות  חלק שהם כפי ויוהכ"פ ר"ה של ענינם בהם שיש רק לא היינו, ויוהכ"פ, ר"ה של המיוחד ענינם

הימים. מעשרת שלמעלה ויוהכ"פ ר"ה של המיוחד ענינם גם בהם יש אלא הימים, דעשרת התקופה

"מעלין .‚ קדושה עניני בכל כהכלל – עילוי אחר בעילוי וניתוסף הולך גופא הימים ובעשרת
כמו 9בקודש" השנה, שבכל קדושה עניני לכל "ראש" בבחינת שהיא ביותר נעלית בקדושה ועאכו"כ ,

שהעלי' בודאי הרי – השנה בראש שנכללים השבועות, וחג הפסח חג הסוכות, חג המועדים, קדושת
לרגע. מרגע גם) אלא ליום, מיום רק (לא היא בקודש

ליום  עד ככולו, רובו גם אלא סתם, רוב רק ולא תשובה, ימי עשרת רוב עברו שכבר לאחרי ובפרט
הימים. דעשרת התשיעי
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וראה 1) שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
וש"נ. בהערה. 461 ע' חכ"ד לקו"ש

ועומק,2) גובה רוחב באורך הוספה – יותר ובפרטיות
כיון  ענינים, ג' בתור ולפעמים ענינים, ד' בתור לפעמים שנמנים
סופן  ד"נעוץ באופן להיותם א', לענין נחשבים ועומק שגובה
(שהוא  זה שענין מ"ז), פ"א יצירה (ספר בסופן" ותחלתן בתחלתן
ולא  ועומק, לגובה בנוגע הוא וקדושה) תיקון עניני בכל כלל

ורוחב. לאורך בנוגע

וש"נ.3) א. יח, ר"ה
וש"נ.4) ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי ראה
וש"נ.5) ואילך. 203 ע' חכ"ט לקו"ש גם ראה
רא"ש 6) ב. כג, נדרים – ואת תוד"ה וראה א. מ, יחזקאל

יומא. סוף
א.7) נח, ר"ה דרושי
ספ"א.8) ר"ה שער פע"ח
וש"נ.9) א. כח, ברכות
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לענינים  בנוגע בהנהגה מתבטא שהדבר כפי העשירי, ליום גם שייך התשיעי שיום מזה, ויתירה
כמארז"ל 10גשמיים  העשירי, דיום הפעולה את גם פועלת התשיעי דיום ושתי' שהאכילה – ושתי' אכילה ,11

ימים" ב' שיעור ("כפי בתשיעי ושותה האוכל ועשירי".12"כל תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו מעלה (

מיום  להוסיף הציווי את לקיים שיכולים כזו בשעה – לסיומו קרוב כבר עומדים גופא התשיעי וביום
כאו"א) של ברצונו שתלוי' (הוספה העשירי  יום על .13התשיעי

בכל .„ כדבעי שעברו (לאחרי ביותר נעלה ומצב במעמד בתשרי בתשיעי כשנמצאים גם והנה,
בנ"י  פועלים בתשרי), התשיעי יום של לסיומו קרוב עד שלאח"ז הימים וכן דר"ה, הימים ב' הפרטים

ze`ivnd iepiy(כדלקמן)dxezd gka הרס"ג כפתגם אומה 14, אומתנו התורה 15"אין שבכח בתורתה", אלא
העולם. מציאות את לשנות

למציאות  בנוגע יותר) עוד – (ואדרבה גם הוא התורה ע"י המציאות בשינוי שהצורך – ובהקדמה
דבעליֿתשובה  גדול היותר העילוי צ"ל גמורים צדיקים אצל שגם כשם דקדושה, ובלשון 16חזקה ,

.17הרס"ג  האדם בריאת .ש"עיקר מדות לשבר מדותיו". טבעיות "לשנות או שלו", הטבעיות (כב'18.
שבזה  ).19הנוסחאות

לעניננו: ובנוגע

במעמד  עדיין נמצאים – בתשרי תשיעי של לסיומו קרוב בעמדנו אליהם שמגיעים המעלות כל לאחרי
של והכרחzelbומצב צורך יש ובמילא, ,ze`ivnd z` zepyl של ומצב המעמד את ומיד תיכף ולפעול

dnilyde zizin`d dle`bd"ד השלימות תהי' שאז ,ixiyr"קודש יהי' "העשירי – כולו,20" העולם בכל –
קמ"ל, דמאי ומעשה), דיבור במחשבה שמתלבשים (כפי הנפש כחות לעשר בנוגע בנ"י, אצל מבעי לא
(כדאיתא  דומם ואפילו צומח החי, במין וגם אינםֿיהודים, אצל גם העולם, ובכל בעולם בחלקם גם אלא

חז"ל  .21במדרשי לבוא .ש"לעתיד זועקת האבן שנאמר . תזעק"22. מקיר אבן ).23כי

נעשה לגאולה) (מגלות המציאות dxezdושינוי gka התורה פס"ד שע"פ דורנו נשיא והודעת הכרזת –
הקיצין" כל "כלו כולכם"24כבר הכן ד"עמדו הענין שגם מזה, ויתירה ובשלימותו,25, כבר, ישנו

ולהפיץ – ללמוד שזכו לאחרי ובמיוחד כולל עתה, עד השנים כל במשך שפעלו הענינים כל לאחרי
לימוד  נעשה ידו שעל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק התורה פנימיות ובפרט בכלל, התורה פנימיות

של באופן התורה שלdtqedפנימיות ובאופן (יוסף), הראשון בשמו כמרומז ,dgny שהוא לאופן (ועד
" ודוגמת רנה"lni26`מעין ולשוננו פינו (יצחק)27שחוק השני בשמו כמרומז ,(–

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

מענינים 10) והוכחות ראיות להביא צורך אין ובמילא,
דעשירי  הענין כמו רוחניים, הכי מענינים לא ובודאי רוחניים,

בתשרי.
וש"נ.11) ב. פא, יומא
סדר 12) לאחרי אדה"ז סידור פ"א. יוהכ"פ שער פע"ח
כפרות.
תרח.13) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע שם. יומא
פ"ז.14) שלישי מאמר ודעות אמונות
(או"ח 15) ר"ה הלכות ריש בטור שהובא המדרש לשון וע"ד

כו'". זו כאומה אומה "איזו תקפא): סו"ס
ה"ד.16) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות ראה
סכ"ד.17) בכש"ט הובא
א.18) נו, ח"א לקו"ד
אדמו"ר 19) אגרותֿקודש ואילך. סו ע' ח"ג "התמים" ראה

תנח. ע' ח"ג מוהריי"צ
(20.290 ס"ע ח"ו בלקו"ש הנסמן וראה לב. כז, בחוקותי
עג.21) מזמור סוף תהלים מדרש
יא.22) ב, חבקוק
בלתיֿרצוי 23) ענין שלילת עם הקשורה "זעקה" רק ולא

עם הקשורה "זעקה" גם אלא שם), ע"דdgny(כבמדרש ,zernc
dgny ly וירא מהנ"ע (ראה השירים שיר בלמדו עקיבא דרבי

התורה  סודות מעלת גודל מצד סק"ב), סרפ"ח או"ח ט"ז ב. צח,
דרבי  אליבא ש"כולהו – עקיבא רבי של מוחו שאפילו כך כדי עד

להכילם. יכול הי' לא – רע"א) פו, (סנהדרין עקיבא"
א' להיותו – ליוהכ"פ עקיבא רבי של מהשייכות ולהעיר
במחיצתן" לעמוד יכול אדם (ש"אין מלכות הרוגי מעשרה
שעוד  ויה"ר – דיוהכ"פ. בפיוטים שמזכירים וש"נ)) א. נ, (פסחים
הנ"ל  ישראל וגדולי מהצדיקים א' כל אצל יקויים בתשרי בתשיעי
ורננו  "הקיצו היעוד צדיקים") כולם "ועמך – בנ"י כל אצל (וגם

יט). כו, (ישעי' עפר" שוכני
ב.24) צז, סנהדרין
רעט.25) ע' ריש ח"ד מוהריי"צ  אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

ובכ"מ. טבת. טו יום" "היום
הזה,26) בעולם פיו שחוק שימלא לאדם ש"אסור ואף
א),`fשנאמר לא, (ברכות דוקא לבוא לעתיד פינו", שחוק ימלא

תוקף  בו (שיש בפועל ממעשה פס"ד ישנו עצמה זו בסוגיא הרי,
ש"בדח  אמורא של ((37 הערה לקמן (ראה סתם מפס"ד יותר גדול

`aeh שמזה מנחנא", תפילין "אנא השיב, היתכן, וכששאלוהו ,"
"בדח  גדולה, שמחה מתוך להיות וצריך יכול מצוה שקיום מובן

`aeh היעוד קיום את יותר עוד ומזרזים ממהרים גופא ועי"ז ,"
פינו". שחוק ימלא "אז

ב.27) קכו, תהלים
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גם אלא נסתר), נס לא ואפילו גלוי, (נס נס של לענין זקוקים לא שעתה rahdכך, jxca הגאולה באה
ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

ההנהגה.‰ לאופן בנוגע גם תורה ע"פ המציאות שינוי נעשה שכן, ליום וכיון בהמשך העשירי דיום
העשירי: ביום גם נמשכת בתשיעי") ושותה האוכל ("כל התשיעי דיום ושתי' שהאכילה – התשיעי

ואוהבהו" ישראל נער ("כי לקטנים שבנוגע – להם 28ובהקדמה מותר אופן ובאיזה אם שקו"ט יש (
שבדבר  הסכנה מפני התענית 29להתענות, דחיית של מציאות ישנה לגדולים בנוגע שגם אלא עוד ולא ,

כולה  התורה כל שדוחה נפש פיקוח בגלל התורה ציווי .30ע"פ

חדֿפעמית, היא זו שדחי' לכך נוסף הרי, פקו"נ, בשביל בתורה דין דוחים כאשר שגם [ולהעיר,
עזבתיך" קטן "לרגע חז"ל 31בבחינת כלשון פעמים, ריבוי בתורה זה דין קיום בשביל ותכליתה "אמרה 32,

אינה  כשלעצמה הדחי' שגם זאת, עוד הנה הרבה", שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה
שהתורהmigecyבאופן אדרבה, אלא התורה, את  אמיתית) xzei(דחי' zilrp `bxcl dlrzn שבזכותה –

בחיים!]. יהודי נשאר

כזה  למצב להגיע ח"ו יצטרכו שלא בודאי לעניננו: כפשוטו 33ובנוגע התענית את להשלים ויוכלו ,
נכונה  בריאות התורה34מתוך פס"ד ע"פ הרי, ומיד, תיכף צדקנו משיח שיבוא שכיון אלא, ,ekxhvi `l
ביוהכ"פ: להתענות

בגמרא  איתא הראשון המקדש בית לחנוכת הכפורים 35בנוגע יום את ישראל עשו לא שנה ש"אותה
ומשתה  שמחה יום כל עשו סוכות שלפני ימים ששבעה ואמרה 36(לפי קול בת יצתה כו' דואגים והיו ,(

למעשה" מ"הלכה בתורה פס"ד – הבא" העולם לחיי מזומנין כולכם .37להם

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ביהמ"ק לחנוכת בנוגע וק"ו) (ובמכ"ש גם מובן שכאשר 38ומזה ,
– הכפורים יום כניסת לפני ממש, ומיד תיכף התחלתה eprziתהי' `l שמחה יעשו ואדרבה, ביוהכ"פ,

הכתוב  כלשון ויין, ובשר ודגים בלחם סעודה ממתקים 39ומשתה, ושתו משמנים "אכלו לר"ה) (בנוגע 
לאין מנות לו ושלחו לאדוננו"40נכון היום קדוש הבר 41כי ושור לויתן – לבוא דלעתיד לסעודה ועד ,

המשומר  החסידות 42ויין בתורת (כהפס"ד כפשוטה גשמית סעודה שהיא –43.(

יוהכ"פ) בהפטרת (שאומרים לה'" רצון ד"יום הענין גם יהי' באופן 44ואז אלא עינוי, של באופן לא –
יותר  ידע"45נעלה דלא "עד והגבלה, ממדידה למעלה גדולה, הכי שמחה מתוך פורים,46– שמחת כמו ,

אנן" אחשורוש עבדי ש"אכתי ומצב במעמד (שהיא פורים משמחת יותר נעלה ה 47ובאופן יום – (k,פורים
הרגיל  כהפירוש לגריעותא, (לא הדמיון אלא)48בכ"ף ,`zeilrnlהיא דיוהכ"פ שהשמחה כיון ,ielira

jxra `ly.פורים משמחת
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(28.20 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמן וראה א. יא, הושע
או"ח 29) אדה"ז שו"ע ספ"ב. עשור שביתת הל' רמב"ם ראה

סתרט"ז.
סתרי"זֿח.30) או"ח אדה"ז שו"ע א. פב, יומא ראה
ז.31) נד, ישעי'
וש"נ.32) ב. פה, יומא
בספר33) לאלתר ונחתמו נכתבו שכבר ולא miigdובפרט ,

"חיים גם אלא סתם, חיים דחיים miaehרק להשלימות ועד ,"
נצחיים. חיים – טובים

כו'.34) בריאות תוספת נמשכת בתשרי שבתשיעי ובפרט
א.35) ט, מו"ק
שם.36) פרש"י
במסכת 37) כדאיתא סתם, מהלכה יותר גדול תוקף בו שיש

דמסכת מהשייכות ולהעיר – ב). (קל, בתרא xza`בבא `aa
השלישי, המקדש ולבית השלישית לגאולה השלישית) (בבא

הבבות. ג' בענין א) קצח, (ח"ג בזהר מהמבואר כמובן
יז.38) טו, בשלח

יו"ד.39) ח, נחמי'
בנוגע 40) אלה בימים יתירה השתדלות להיות צריכה ולכן

הזקוקים  לכל החג צרכי לספק – בצדקה מרבים – הצדקה לענין
בארוכה  (ראה ד"לעשרו" באופן גם אלא מחסורו", "די רק לא

ואילך). 369 ע' חי"ד לקו"ש
מקדושת 41) גדולה שקדושתו ליוהכ"פ בנוגע וק"ו ובמכ"ש

בשנה". "אחת – ר"ה
ג.42) פי"ג, ויק"ר א. עה, ב"ב ב. לד, ברכות ראה
עו 43) ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה

וש"נ. .23 הערה
ספ"ב.44) אגה"ת תניא וראה ה. נח, ישעי'
(45– פקו"נ מצד התענית לדחיית בנוגע לעיל האמור ע"ד

יותר. נעלית לדרגא מתעלה שהתורה באופן היא התורה שדחיית
ב.46) ז, מגילה
א.47) יד, שם
ואילך.48) סע"ד צה, מג"א תו"א וראה ב). (נז, תכ"א תקו"ז
ובכ"מ.
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Â.:השלימות בתכלית יוהכ"פ עניני שאר גם נעשים ועי"ז

כהונה, בבגדי לבוש בהיותו גדול כהן ע"י המקדש בבית יוהכ"פ עבודת פרטי לכל בנוגע – לראש לכל
ולתפארת" לעבודה 49"לכבוד והחינוך הלימוד כבר להתחיל צריך הי' לפנ"ז ימים ששבעה וכיון 50(אע"פ ,

ב"ד  ע"י נעשה זה היעוד 51שענין להתקיים לפנ"ז כבר צריך הי' ויועציך 52, כבראשונה שופטיך "ואשיבה
כבתחלה").

ועוד: זאת

תענית  מסכת בסיום במשנה איתא – יוהכ"פ של ענינו "יום 53אודות תורה", מתן זה חתונתו "ביום :
האחרונות" לוחות בו שניתנו .54הכפורים

כידוע  – עילאה תשובה היא ששלימותה דיוהכ"פ התשובה עם זה לקשר עילאה 55[ויש שתשובה
עם dxezdקשורה cenil נפלא "ביחוד מתאחדים והמושכל המשכיל שהשכל המוחין, יחוד פנימי, יחוד ,

בגשמיות" כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד .56שאין

בשייכות  יותר שמודגשת – התענית שלילת השמחה: וענין התענית שלילת עם גם קשור זה וענין
בכפליים  ונענש חוטא אומנתו) כשתורתו (ובפרט תורה בעל שהוא "מי כי, התורה, מחמת 57ללימוד כי

כראוי" בתורה לעסוק יוכל לא התענית רבה"58חלישות "בשמחה היא עילאה שתשובה – השמחה וענין ;
].59דוקא 

האחר  לוחות הן – תורה דמתן השלימות עם קשורה יוהכ"פ של שהשלימות מובן והן ומזה ונות,
לוחות  שברי עם ביחד הראשונות, (והמשולש)60לוחות השלישי בביהמ"ק ענינים) (ג' כולם שיתגלו ,

קדושות), ג' (שכולל הקדשים ובקדש

תצא" מאתי חדשה "תורה – דמתןֿתורה השלימות לתכלית ,61ועד

תיכף  להיות צריכה והשלימה האמיתית שהגאולה – הקב"ה של הראשונה (תורה) מההוראה ומתחיל
עין" כהרף עיכבן "לא ממש, .62ומיד

Ê. מכהנ"ל וההוראה בפועל:63והלימוד למעשה בנוגע וטף) נשים (אנשים מישראל לכאו"א

יום  בכל לו ד"אחכה באופן המשיח לביאת והצפי' התשוקה להיות צריכה כולה השנה בכל אם
רצון"64שיבוא" שב"עת וכמה כמה אחת על – מהיום ורגע רגע ובכל יום, בכל שיבוא בזה, שהפירוש ,

עוז. וביתר שאת ביתר ומיד, תיכף המשיח לביאת וצפי' תשוקה להיות צריכה

רצון" ב"עת יתירה ixyzaובהדגשה iriyzc ד"אני בהענין אלול דחודש העבודה כללות לאחרי –
לי" ודודי יהי'65לדודי שבו להזמן והצפי' התשוקה יותר נרגשת שאז –xkip ודודי לדודי ד"אני הענין

ielbaלי" lreta.צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,
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בֿמ.49) כח, תצוה
ה"ה.50) פ"א יוהכ"פ עבודת הל' רמב"ם א. יד, יומא
שם.51) רמב"ם א. יח, יומא
כו.52) א, ישעי'
בימות 53) תעניות עניני דכל הסיום על מהרמז להעיר

ולא  המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל המשיח:
ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד
לששון  יהודה לבית יהי' וגו' צום צבאות ה' אמר כה שנאמר
סוף  (רמב"ם אהבו" והשלום והאמת טובים ולמועדים ולשמחה

תעניות). הלכות
שם.54) פרש"י
ואילך.55) ספ"ח אגה"ת תניא
פ"ה.56) תניא
יא,57) (תענית חוטא" נקרא בתענית היושב ש"כל לכך נוסף

א).

פ"ג.58) אגה"ת תניא
פי"א.59) שם
ד"שבהם60) העילוי jgkמודגש xyii,פז (שבת ששברת"

ואילך). 248 ע' חכ"ו לקו"ש וראה א.
ג.61) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
מא.62) יב, בא ופרש"י מכילתא
מעניני 63) אפילו הוראה ללמוד מהצורך וק"ו במכ"ש

דבר  שכל ובכ"מ) אייר. ט' יום" ("היום הבעש"ט כתורת העולם,
אליו, ושייך פרטית, בהשגחה הוא שומע או רואה שיהודי
קידושין), (סוף קוני" את לשמש נבראתי "אני בריאתו, לתכלית

לקונו. בעבודתו הוראה מזה ללמוד שצריך
(64397 ע' חכ"ג לקו"ש וראה העיקרים. מי"ג הי"ב עיקר
ואילך.
ובכ"מ.65) ואילך. א לב, ראה לקו"ת וראה ג. ו, שה"ש



a"pyz'dמח mixetikd mei axr - dkxa

המשיח, לביאת וצפי' ותשוקה רצון של ומצב במעמד נמצאים וטף, נשים אנשים בנ"י, כל וכאשר

שיהיו – ענין ובאיזה ליגן"), נאר זאלן זיי וואס ("אין מונחים שיהיו ומצב מעמד שבאיזה ָָָובפרט
רצונם הרי, ומחשבה, דיבור במעשה iniptdeעסוקים izin`d הרמב"ם (כפס"ד כדבעי גם 66הוא כולל ,(

המשיח  לביאת והצפי' והתשוקה להרצון –בנוגע

i"paבודאי ly mpevx z` `lnn d"awdy,צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את להביא –

שהקב"ה אלא עוד קוב"ה gnyולא עביד "מאי שואלים שכאשר כך, כדי עד בנ"י, של רצונם למלא
"קאב  הוא: המענה שעתא", ipegvpואמרjiigההיא ipa ipegvp"67 שבנ"י כך על שמח שהקב"ה היינו, ,

הגאולה  את ולהביא הקיצין") כל "כלו שכבר (לאחרי הארוך הגלות את לסיים ופס"ד עצה לו נותנים
והשלימה. האמיתית

Á. בתשרי בתשיעי ממש, ומיד תיכף בפועל יתקיים אלא ח"ו, זמן לכמה הדבר ידחה שלא – והעיקר
" שלה שהרמז ה'תשנ"ב, "aפלאותpנתyהאzי'dשנת כל"aפלאותpה", מכל "בכל ,68כל",

ואומר  באצבעו ו"מראה צדקנו, משיח ונכנס הדלת נפתחת שמיד כיון ב"רמזים", צורך שאין ובאופן
משיחא,69זה" מלכא דוד משיח", בא "הנה ,

גואל  הוא ראשון "גואל רבינו, משה עם יחד המלך, דוד זיידע") עלטער עלטער ("זיין זקנו עמו ויחד
מעלה,70אחרון" של פמליא וכל המלאכים עם יחד ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל את שמיא"71ולוקחים ענני "עם – אותם ומביאים ,72

הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו –

אחד",– ה' אלקינו ה' ישראל "שמע אמירת [לאחרי בירושלים" הבאה "לשנה לאמירת להמתין מבלי
ז"פ] האלקים" הוא ו"ה' ג"פ, ועד" לעולם מלכותו כבוד שם t"kdei"ברוך i`vena לירושלים שבאים כיון ,

axra 73יוהכ"פ–

הקדשים, לקדש עד השלישי, המקדש לבית הקודש, להר

mye שלכן – וכנס"י) דהקב"ה (הנישואין לבו" שמחת ויום חתונתו "יום את חוגגים הקדשים) (בקדש
המטות" "חדר בשם הקדשים קודש חד"74נקרא כולא וקוב"ה "ישראל נעשים שבו לפי היינו,75, ממש,

כמ"ש  ראי', של באופן רק רואו 76לא עיניך "אחד "והיו ממש, חד שנעשים באופן אלא מוריך", את ת
יגשו" אחד"77באחד לבשר ש"והיו ועד ,78,
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ספ"ב.66) גירושין הל'
ב.67) נט, ב"מ
ששייכת 68) – ואילך) סע"ב טז, ב"ב (ראה האבות ברכת

את  שברך "כמו המזון: בברכת כמ"ש מישראל, לכאו"א גם
– אותנו" יברך כן כל מכל בכל ויעקב יצחק אברהם אבותינו

הם  (שגם וטף נשים אנשים מישראל, ואחת אחד מברכים *כל
המזון  ).**ברכת

ב.69) טו, בשלח פרש"י ספכ"ג. שמו"ר בסופה. תענית ראה
וש"נ.70) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ראה
ט.71) יו"ד, בא

א.72) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
תיכף 73) לירושלים שבאים אדמו"ר מו"ח כ"ק פירוש ע"ד

סה"ש linae`ומיד, (ראה בירושלים הבאה לשנה כבר נמצאים
.(83 ע' ריש תש"ה

ובפרש"י.74) ב יא, מלכיםֿב
א.75) עג, זח"ג ראה
פל"ו.76) תניא וראה כ. ל, ישעי'
ח.77) מא, איוב
כד.78) ב, בראשית

(*."`zit i`dc 'ixn . . `pngx jixa" zxin`a g"i mi`vei eay libdn milcby ixg`l
(**,ziwl`d mytp ly ,("j`f rprbii` `") mdly xacl zcgein zeaiag miygexy micli ly mrahk Ð mdly ihxtd xeciqd jezne©©

ixtq x`y) 'eke mildz xeciq eidi dclie cli lkly oekpe i`cky t"nk xaecnk) mteba mb zxcegy itk ,"ynn lrnn dwl` wlg"
.(mdly (dwcv ztew oke ,ycew
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העולם  בכל גם נמשך שנעשה79ומזה –dxic בתחתונים ית' בדרושי 80לו (כמבואר "דירה" של שענינה ,
היחוד 81חסידות  ענין [ואדרבה: ללבושים זקוק שאינו באופן וגם עצמותו, בכל הדירה בעל מתגלה שבה (

בבגדה" והיא בבגדו ש"הוא באופן ולא דוקא, לבושים בלא צ"ל אחד" לבשר כמ"ש 82ד"והיו "לא 76],
ולבוש" בכנף ממך יתכסה "שלא מוריך", עוד ד"והיו 83יכנף ומצב המעמד נעשה העולם בכל שגם כך, ,

חודר שה"אחד" – אחד" להיות לבשר והנעשה, והנוצר הנברא יש של ה"בשר" את דורך") ("נעמט
האמיתי  היש עם .84לאחדים

Ë.יום את המקדש בבית שחוגגים לפני בביהמ"ק ixiyrdועוד אוכלים הסעודה85בתשרי, iriyzcאת
עתה, לאכול שמתכוננים בתשרי

המפסקת – הסעודה (ובעיקר) והן סעודות), שתי עתה שיאכלו אלה (אצל הראשונה הסעודה 86הן

בתשיעי") ושותה ד"האוכל העילוי בעיקר בה מודגש ולכן לעשירי, –(שסמוכה

המשומר, ויין הבר ושור הלויתן את אלא) סתם, ויין ובשר דגים רק (לא ושותים אוכלים זו ובסעודה

בראשותו  פארבריינגען") חסידישן א מיט סעודה חסידישע ("א חסידית והתוועדות סעודה ַַַונעשית
דורנו, נשיא של

מקומו;– וממלא יחידו בנו שהוא – אביו מקומם: ממלא שהוא שלפניו נשיאינו רבותינו עם ביחד
ד"לכתחילה 87זקנו  באופן היתה שהנהגתו – מקומו) ממלא הי' שנקרא 89אריבער"88(שאביו – זקנו אבי ;

צדק  שענינו 90צמח "דובער", ששמו האמצעי, אדמו"ר – זקנו וזקן צדקנו; משיח נקרא שבהם שמות ב' ,
"דוב" בבשר"91של הענינים92ש"מסורבל כל המשכת על שמורה ,zeinyba(בבשר ומסורבל (בבשר,

–93דוקא 

הזמן  לאחרי גם אריין") איר ציט ("מען וההתוועדות הסעודה בעריכת –xzida–94וממשיכים ַ
המקדש"), בית בנין זה לבו, שמחת וביום (יוהכ"פ) חתונתו ("ביום השלישי  ביהמ"ק בחנוכת

. נותנין ושותין שאוכלין "לאחר – הסעודה של .ובסיומה ברכה של כוס לו. אומר .cecl דוד)
לברך" נאה ולי אברך אני להן אומר וברך, טול משיחא) ,95מלכא

. "ברוך היא בעל והברכה שיברך כדי מברך ("אורח הבית לבעל הברכה שזוהי משלו", שאכלנו .
וביכלתו 96הבית" שבכחו כולו, העולם דכל הבעה"ב הקב"ה, זה 97), ברגע ליש מאין 98מתהוה

בנ"י. וכל מבנ"י כאו"א ועאכו"כ הענינים, וכל והספרים ה"שטענדער"
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ש"ממנה 79) שתי'" ה"אבן נמצאת הקדשים שבקדש כיון
ב). נד, (יומא העולם" כל הושתת

תנחומא 80) ובכ"מ.ראה שם. תניא ועוד. טז. נשא
וש"נ.81) רמא. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
א.82) מח, כתובות ראה
שם.83) תניא
ובכ"מ.84) ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
קדשים,85) אכילת העיקרית, אכילתם שמקום הכהנים כמו

ב"חדר  אפילו ושתו שאכלו מצינו, מזו וגדולה המקדש. בבית הוא
שם  להתחבא כשהוצרכו – הקדשים" קדשי עליית "בית המטות",
לאכול  גם הוכרחו ובמילא שם), (מ"ב המלכות גזירת מפני

שם. ולשתות
וכדלקמן 86) ס"ה, (כנ"ל לצום יצטרכו לא שאם אלא,

לצום. ושתי' אכילה בין שמפסקת סעודה זו תהי' לא – בפנים)
בתשרי.87) – "אחד" – בי"ג שלו ההילולא שיום
תריז.88) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
העולם 89) את לשנות – בעולם להפעולה בנוגע גם כולל

באופן  רק ולא אריבער", ד"לכתחילה באופן יתנהג הוא  שגם
זאגט  וועלט "די (כפתגמו: וכך כך סבור עצמו מצד ָשהעולם

מצד  העולם שגם מזה, יתירה אלא אחרת, מתנהג ואעפ"כ כו'")
אריבער". "מלכתחילה שצ"ל סבור עצמו

בעניני 90) דינים ופסקי ותשובות שאלות – ספריו ע"ש
בפועל. במעשה הלכה

גם 91) שחודר בלע"ז, שנקרא כפי – "בער" ובמיוחד כולל
– אחת תיבה שנעשים ובאופן אומות, דשבעים בלשונות

"דובער".
וש"נ.92) רע"א. יא, מגילה ראה
דמסורבל 93) לאופן ועד בבשר, הסעודה – בנדו"ד גם כולל

ויין. דגים הסעודה, עניני בשאר ומסורבל בבשר,
המותרת 94) בשעה בה התחילו שאם חסידית סעודה ככל

ובאופן  הסעודה, עריכת על ציווי שישנו בנדו"ד, (ועאכו"כ
גם  בה ממשיכים ימים"), ב' שיעור "כפי לתושי'", ד"כפלים
או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה שלאחרי' התפלה זמן שמגיע לאחרי

ס"ט). סרע"א
ב.95) קיט, פסחים
א.96) מו, ברכות
ס"כ.97) אגה"ק תניא ראה
פ"א.98) שעהיוה"א שם ראה
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È. שהוא כפי דעשירי השלימות (וגם בתשרי ודעשירי בתשרי דתשיעי השלימות תכלית שתהי' ויה"ר
בתשיעי),

עמך" חובי על ותכפר ותשבוק "תשרי תשרי: חודש של ענינו דכללות השלימות תכלית ביטול 99וכן ,
והשלימה, האמיתית הגאולה ובאה הגלות בטל ובמילא הגלות, דסיבת הבלתיֿרצויים הענינים כל

בנ"י, וכללות מבנ"י דכאו"א העלי' ועאכו"כ המקומות, ודכל הזמנים דכל העלי' גם נעשית ועי"ז
למעלה, שמתעלים ועבודתינו" "מעשינו ע"י שנעשו הבירורים עניני וכל

הארץ" ותשמע גו' השמים "האזינו השבוע: בפרשת הכתוב לשמים 100ובלשון מקרוב) (האזינו "קרוב ,
הארץ" מן מרחוק) (תשמע רמ"ח 101ורחוק בכל וחזק, בריא בגוף נשמה בהיותו מישראל, שכאו"א היינו, ,

גידים  ושס"ה הארץ",102אברים מן ורחוק לשמים ש"קרוב ומצב במעמד ה"ה ,

הגשמי  בעוה"ז דוקא, למטה וההתגלות ההמשכה – השוב נעשה הרצוא, שזהו"ע העלי', ולאחרי
הבדלה  של באופן אינו שהקב"ה היינו, בתחתונים, ית' לו דירה שנעשה ממנו, למטה תחתון שאין
בכל  מתגלה שבה הדירה על הסימן שזהו דוקא, למטה שנמצא באופן אלא "אויבערשטער", למעלה,

ס"ח). (כנ"ל ממש חד דכולא באופן בנ"י עם מתאחד ובה עצמותו,

– העיקר והוא dfועוד rbxayגדול הכי ריקוד מתוך והשלימה האמיתית לגאולה הכי הולכים וניגון
ממש. ומיד תיכף גדולה, הכי הסעודה ולאח"ז שמח,

ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

לצדקה]. ליתן דולר של שטר הנוכחים לכל שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק אח"כ

•
eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

.a"pyz'd ,ixcp lk iptl mixetkd mei axr
ixcplkiptl-a"pyz'dmixetikdmeiaxr-dkxa

מוגה  בלתי

וא  אהרן אל דבר לאמר, משה אל ה' להם,"וידבר אמור ישראל בני את תברכו כה לאמר, בניו ל
בני  על שמי  את ושמו שלום, לך וישם אליך פניו ה' ישא ויחונך, אליך פניו ה ' יאר וישמרך, ה' יברכך

אברכם" ואני .1ישראל

מתחיל).‡ שמסיים (במה שלפנ"ז להסיום בהמשך היא שההתחלה הכלל בהענין 2ע"פ להתחיל יש –
בגמרא  שמצינו כהנים), דברכת (הסיום אברכם" פירושים:3ד"ואני ב'

מסכים  והקב"ה לישראל מברכים "כהנים ב) לכהנים". מברך והקב"ה לישראל מברכים "כהנים א)
ידם". על

ממ"ש  שלמדים כפי – לכהנים גם ברכה יש בנ"י, על קאי אברכם" ש"ואני להפירוש "ואברכה 4[וגם
מברכיך"3מברכיך" "ואברכה נאמר אינוֿיהודי) (אפילו אדם לכל בנוגע אם וק"ו: ובמכ"ש בנוגע 5. ,

"ואברכה  ההבטחה שישנה וכמה כמה אחת על – כהנים גופא לוי ובשבט לוי, שבט גופא ובבנ"י לבנ"י ,
עוז]. וביתר שאת וביתר מברכיך",

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

ח.99) פכ"ט, ויק"ר
האזינו.100) ר"פ
עה"פ.101) ספרי ראה
מרובה 102) והגידים האברים שמספר נשים, אצל ובהוספה

נשים  אצל שההוספה ולהעיר, – א). מה, בכורות (ראה יותר
גבר" תסובב ש"נקבה לבוא דלעתיד ומצב המעמד עם קשורה

ובכ"מ). ג. טו, שה"ש לקו"ת וראה כא. לא, (ירמי'
ואילך.1) כב ו, נשא – כהנים ברכת נוסח
יב.2) פ"ק, ב"ר ראה
סע"א.3) מט, חולין
ג.4) יב, לך לך
שם.5) חולין – ואברכה תוד"ה ראה



ני ixcp lk iptl - a"pyz'd mixetikd mei axr - dkxa

שגם כיון אברכם", ב"ואני הפירושים דב' והשייכות הקשר מודגש בדוגמת mikxazndובנדו"ד הם
mipdk הרמב"ם מפס"ד כמובן –6. ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט אותו "ולא רוחו נדבה אשר .

. ה' לפני לעמוד להבדל מדעו האדם,והבינו בני בקשו אשר הרבים החשבונות עול צוארו מעל ופרק .
ובפרט  אומנתם, שתורתם הישיבה, תלמידי של ההנהגה שזוהי – וכו'" קדשים קדש נתקדש זה הרי
מו"ח  מכ"ק  ששמענו ההוראות פרטי  ככל ברוחה, ומתנהגים תמימים תומכי בישיבת שלומדים תלמידים

הווסדה  מיום הישיבה של המנהלֿפועל דורנו, נשיא הזה 7אדמו"ר היום .8ועד

לדל".· מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ד"טוב הענין מצד – בהברכה יתירה :9והוספה

נאמר זה רבינו פסוק משה תורה 10על שענינו הישיבות,11, תלמידי ובנדו"ד, תורה, לומדי בכל ודוגמתו ,
. עין ד"טוב באופן היא לחם שהנהגתם שנקראת התורה על (דקאי מלחמו נתן כי ובשר 12. דם ונעשית ,

לדל"13כבשרו  "לחמו") "דל"14, של ומצב במעמד נמצאים אליהם שבערך לאלה גם ,15.

של  המנהלֿפועל הוראת ע"פ שמתנהגים תמימים, תומכי ישיבת לתלמידי בנוגע יתירה ובהדגשה
. עין ד"טוב הענין ביותר מודגש הי' שאצלו דל".הישיבה, מלחמו נתן כי .

בגשמיות  להם המצטרך בכל בהברכות עוז וביתר שאת ביתר שניתוסף – יבורך" הוא עין ו"טוב
. עין ד"טוב הענין קיום בשביל להם בהמצטרך ובמיוחד כולל ובגשמיות, וברוחניות נתן וברוחניות כי .

כדבעי. לדל" מלחמו

("יבורך" ונמשך נברך ית', ומהותו עצמותו האמיתי, ש"הוא" – יבורך" ד"הוא הענין לשלימות ועד
והמשכה  ברכה בנ"י 16מלשון לכל הברכות ממקור הברכות כל בהמשכת ניתוסף שעי"ז למטה, בגלוי (

הוא  "הנשיא הדור, נשיא ע"י ומתגלות שנמשכות אליהם), והשייכים ביתם בני הישיבות, מתלמידי (החל
אדם"17הכל" קרויין "אתם בנ"י, ובפרט הדור, אנשי ועאכו"כ הדור, עניני כל שכולל "אדמה 18, ע"ש ,

ממש"19לעליון" ממעל אלקה "חלק שהיא נשמתם מצד בריא.20, בגוף בריאה נשמה בגופם, גם ונרגש ,

יותר:.‚ ובפרטיות

דתורה  נגלה הן התורה, בלימוד ומופלגה רבה הצלחה – לתורה בנוגע היא הברכה ועיקר התחלת
התורה, פנימיות והן

הגדולים"– המאורות "שני נתלו שבו בשבוע הרביעי ביום דיוהכ "פ בהקביעות גם ,21וכמרומז
אור" ("תורה שבתורה הענינים ב' על שבע"פ 22שרומז ותורה שבכתב תורה ופנימיות 23), דתורה נגלה ,

–24התורה 

אחת" "תורה יחד, ופנימיות) (נגלה כיון 25ושניהם תמימים", "תומכי הישיבה של בשמה כמודגש ,
החסידות ותורת הנגלית תורה ה' תורת להיות הישיבה ,dninz"26ש"מטרת
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בסופן.6) ויובל שמיטה הל'
הדור 7) נשיא של מקומו) ממלא (ובמילא יחידו בנו הי' שאז

ההם. בימים
זזה 8) לא קדושה שהרי נצחים, ולנצח לעד לבוא, לעתיד וגם

הלוך  ואדרבה, ז"ך), לסי' ביאור אגה"ק תניא (ראה ממקומה
ערוך. שבאין לעילוי ועד ואור, ומוסיף

ט.9) כב, משלי
א.10) לח, נדרים
וש"נ.11) ד. פ"ל, שמו"ר ראה
ועוד.)12 סע"א. נז, ברכות ראה

פ"ה.13) תניא ראה
בעבודה 14) ד"דל" הענין ישנו אצלם שגם לכך נוסף

תהי'". לכל כעפר "ונפשי הביטול, ענין – הרוחנית
ומצבו 15) מעמדו לידע אפשר אי דבר של שלאמיתו ובפרט

(פסחים  חבירו" של בלבו מה יודע אדם "אין שהרי, הזולת, של

דלבא, רעותא שבלב, לעבודה בנוגע ובמיוחד כולל רע"ב), נד,
כו'. הלב לפנימיות ועד

ובכ"מ.16) ג. לז, מקץ תו"א ראה
כא.17) כא, חוקת פרש"י
רע"א.18) סא, יבמות
ועוד.19) רע"א. ג, של"ה ראה
רפ"ב.20) תניא
טז.21) א, בראשית
כג.22) ו, משלי
וש"נ.23) ואילך. 10 ע' ח"ל לקו"ש ראה
וש"נ.24) ואילך. 37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
ע'25) ח"ד תשמ"ט .408 ע' ח"ב תשמ"ח התוועדויות ראה

וש"נ. .313
כה.26) ע' ח"א "התמים"
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היא  חיים "עץ נאמר שעליהם תמימים), (תומכי דאורייתא לתמכין בנוגע גם ומופלגה רבה והצלחה
מאושר" ותומכי' בה מראשו 27למחזיקים אלא מאושר תקרי "אל לאורייתא"28, תמכין ,29אינון

התורה  ע"י (שנברא בעולם גם נמשך אחד")30ומהתורה "ה' עם (הקשורה אחת" ד"תורה שהגילוי – (
בארץ" (גם) – אחד "גוי ישראל, ע"י ונמשך העולם 31חודר בכל ובשביל 32, התורה בשביל (שנברא

כמ"ש 33ישראל  אחד", ד"ה' המציאות בו שתתגלה ,(34" רק ולא לעולם", הוי' גם l"ואמת אלא עולם",
"a(לדומם עד והצומח החי במין גם אלא המדבר, במין רק ולא בבנ"י, רק (לא כולו העולם שבכל עולם",

מלבדו" עוד "אין – הוי'" ה"אמת עוד"35יתגלה "אין מזה, ויתירה ,36.

בשנה" "אחת – יוהכ"פ של ענינו עם זה לקשר ה"אחת"37ויש והמשכת גילוי על שרומז (ע"י 38–
העולם  גדר המקום), ענין עם גם (שקשור הזמן ענין "בשנה", גם שבתורה) שנעשים 39ה"אחת" ובאופן ,

ממש  חד הם האמיתי והיש הנברא שהיש "אחת", .40מציאות

ישראל .„ כלל בתוככי תמימים, תומכי ישיבת תלמידי – בכם שיקויים ד"אתם 41ויה"ר הענין –
היום  אלקיכם"42נצבים ה' לפני ,43כולכם

מלך" "נצב מלשון – רבנן"44"נצבים" מלכי "מאן התורה,45, בלימוד שמתעסקים אלה ,

פנימיות  מלשון "לפני" – אלקיכם" הוי' ש"הוי'"46"לפני כפי גם כולל אלקיכם, דהוי' הפנימיות ,
וחיותכם  כחכם "אלקיכם", ,47נעשה

לרעך  "ואהבת ישראל, אהבת מתוך בנ"י, כל את גם שכוללים – ד"כולכם" ,49כמוך"48ובאופן

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, שכל – יחדיו 50ובפשטות כולם ובאים מתקבצים ,
ה' "לפני – השלישי המקדש ולבית הקודש להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו ("כולכם")

אלקיכם".

כידוע  – ליוהכ"פ במיוחד שייך זה במ"ש 51וענין יקימנו 52הפירוש השלישי ביום מיומיים "יחיינו
אריכתא" ל"יומא שנחשבים (אע"פ ר"ה של הימים ב' על קאי ש"יומיים" לפניו", ו"יום 53ונחי' ,(

. ("נצבים לפניו" ונחי ' "יקימנו שבו יוהכ"פ, על קאי ה'השלישי" לפני השלישי.. בביהמ"ק – אלקיכם")
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יח.27) ג, משלי
ג"כ28) ש"נק' – ליוהכ"פ ד"מראשו" מהשייכות y`xלהעיר

(לקו"ת  ופנימיות" נשמה בחי' והוא א) מ, (יחזקאל בכתוב השנה
א). נח, ר"ה דרושי

ואילך.29) 68 ע' תרצ"ט סה"מ וראה ב. נג, זח"ג
ואילך.30) סע"א קסא, זח"ב ראה
ובכ"מ.31) ס"ט. אגה"ק תניא וראה ועוד. כג. ז, שמואלֿב
עיני 32) תמיד גו' אשר "ארץ – המיוחדת מהארץ ה'*החל

העולם. בכל גם נמשך ידה ועל יב), יא, (עקב בה" אלקיך
התורה 33) בשביל ראשית, ב' "בראשית", חז"ל: כדרשת

ר"פ  (פרש"י ראשית שנקראו ישראל ובשביל ראשית שנקראת
ובכ"מ). בראשית.

ב.34) קיז, תהלים
לה.35) ד, ואתחנן
(36.86 הערה 202 ע' חכ"ה לקו"ש וראה לט. שם,
לד.37) טז, אחרי תצוה. ס"פ
א.38) יח, מנחות – אחת עד מתוד"ה להעיר
ובכ"מ.39) פ"ז. שעהיוה"א תניא ראה
ובכ"מ.40) ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
שלאחרי 41) (בהשיחה לעיל האמורות הברכות על נוסף

בתוככי  כאן, מהנמצאים כאו"א גם נכללים שבה מנחה), תפלת
ישראל. כלל

שהוא 42) יוהכ"פ ועד"ז נצבים), ר"פ (לקו"ת ר"ה על דקאי
.(28 הערה (כנ"ל בפנימיות ר"ה בחי'

נצבים.43) ר"פ
ואילך.44) א'רא ס"ע נצבים אוה"ת וראה מח. כב, מלכיםֿא
ב.45) רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ובכ"מ.46) סע"ד. יח, ראה לקו"ת ראה
(שמיני'47) שובה דשבת בהפטרה במ"ש הפירוש ע"ד

שהוי' אלקיך", הוי' עד ישראל "שובה יומין) כולהו מתברכין
ואילך. ב סד, ש"ש דרושי לקו"ת (ראה וחיותך כחך אלקיך, נעשה

ובכ"מ).
(שמו"ר 48) הקב"ה" זה תעזוב, אל אביך ורע "רעך גם כולל

ועוד). רפכ"ז.
יח.49) יט, קדושים
ט.50) יו"ד, בא
סע"ב.51) סג, ר"ה דרושי לקו"ת
ב.52) ו, הושע
ועוד.53) ס"ג. סת"ר או"ח אדה"ז שו"ע

(*ipir".jiwl` 'dc ze`ivnd ,c"ecpae ,miipird lra ly eze`ivn lk ("qiex` jif hb`f") z`hazne zilbzn miipird i"ry Ð `wiic "¨©
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זו,.‰ דשנה יוהכ"פ להתחלת בסמיכות בפועל  יקויים זה שכל – העיקר והוא ועוד

בגימטריא – – כל" מכל "בכל בכל", נפלאות שנת תהא "הי' השנה, של בסימנה להרמז בהתאם
"uaw"54 בשופר ד"תקע להענין בנוגע והחתימה הכתיבה כבר היתה השנה בראש שכבר מובן שמזה ,

לארצנו" הארץ כנפות מארבע יחד וקבצנו גלויותינו לקבץ נס ושא לחרותנו –גדול

שנה  כל", מכל "בכל בכל", "נפלאות בה", ד"נפלאות באופן כולה השנה דכל ההמשך נעשה ובמילא
והשלימה, האמיתית הגאולה שנת – לראש ולכל הענינים, בכל ומבורכת טובה

ממש. ומיד תיכף

•
.a"pyz'd ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

השבת.‡ יום השבת, ביום זו בשנה חל מהר"ש, אדמו"ר של ההילולא יום תשרי, oey`xd1י"ג

שבין  הרצופים הימים שבעת שבמשך השבוע ימי וכל שובה שבת (לאחרי השנה של הפרטיים מהשבתות
האריז"ל  בכתבי כמבואר כולה, השנה כל של והימים השבתות את הכוללים ליוה"כ, ובהתאם 2ר"ה ,(

שביניהם. והשייכות הקשר על להתעכב יש לכך

בזה: פרטים וכמה

דיום והשייכות בגימטריאb"iהקשר י"ג – השבת ליום יום `cgתשרי להיותו השבת ליום ושייכותו ,
כמ"ש  השבוע, ימי מכל למעלה שהוא ומיוחד אותו",3אחד ויקדש השביעי יום את אלקים "ויברך

חז"ל  קדושת 4ובלשון (משא"כ הקב"ה ע"י עצמה, מצד בראשית)" ימי (מששת וקיימא "מקדשא ששבת
לזמני"5המועדים  דקדשינהו אינהו ששבת 6ש"ישראל כידוע ביותר, נעלית היא שהקדושה אלא עוד ולא ,(

בגרמי'" מלה "קדש וא"ו), (בלא "קדש" .7נקראת

והשייכות lelidd`הקשר meic מעשיו "כל ועליית ושלימות גמר הוא ההילולא שיום – השבת  ליום
חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו וכל 8ותורתו והארץ השמים "ויכולו שענינו השבת ליום ושייכותו ,

הבריאה.9צבאם" עניני כל ועליית ושלימות גמר ,

המיוחד  ודרכו עבודתו לאופן השבת דיום והשייכות הקשר גם לבאר יש לזה, בעל ונוסף של ת
המפורסם  כפתגמו אריבער", "לכתחילה – תשרי די"ג ניט 10ההילולא מ'קען ווען אז זאגט וועלט "די :

כדלקמן. אריבער", לכתחילה מ'דארף אז זאג איך און אריבער, מען גייט ארונטער

כמ"ש .· התענוג, ענין – השבת יום של בענינו הביאור בהקדם עונג":11ויובן לשבת "וקראת

גמר 12ידוע  לאחרי שמתענג מאדם עד"מ הבריאה, ושלימות גמר עם קשור השבת דיום התענוג שענין
מכח  החל המלאכה, בעשיית ומתלבשים שלו הכחות כל יורדים במלאכתו, שעוסק בשעה כי, מלאכתו,
ועד  ומדות, שכל שבדבר), והתענוג הרצון מפני היא במלאכה להתעסקות הסיבה (שהרי והרצון התענוג
לכח  עד למעלה, ושרשם למקורם הכחות כל ועולים חוזרים מלאכתו שמסיים ולאחרי המעשה, לכח
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ואילך.54) סע"ב טז, לב"ב חת"ס חי' ראה
עקב 1) (בעה"ט רשית אותיות תשרי, בחודש היותו על נוסף

תשרי. שבחודש השבתות בכל הוא זה שענין יא), יא,
ועוד.2) במקומו. האריז"ל סידור
ג.3) ב, בראשית
א.4) יז, ביצה
ויוה"כ.5) ר"ה גם כולל
א.6) מט, ברכות

ב.7) צד, זח"ג
זך.8) לסימן ביאור אגה"ק תניא
א.9) ב, בראשית

תריז.10) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
יג.11) נח, ישעי'
ע'12) ח"ב תער"ב המשך ואילך. ג מב, בהר לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. א'ק
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מעונג" למעלה ("אין ממנו למעלה שאין תחילה"13התענוג במחשבה מעשה ד"סוף שזהו"ע ודוגמתו 14), .
העליונים, הכחות בעשי' ומתלבשים שיורדים עי"ז היא המעשה ימי בששת העולם שבריאת הקב"ה, אצל

"כי בחי' מצד היא העולם שבריאת כידוע והתענוג, להרצון הוא"utg15עד הטוב,16חסד עצם להיותו ,
להטיב  הטוב התענוג.17ומטבע בבחי' ומקורם לשרשם הכחות כל ועולים חוזרים השבת וביום ,

ועיקר: ועוד

שבגמר  התענוג גם כולל צבאם", וכל והארץ השמים "ויכולו השבת, דיום הבריאה שלימות לאחרי
כתיב  – הבריאה אלקים3ושלימות ברא "לתקן"zeyrl"אשר שפירושו האדם 18", עבודת שע"י היינו, ,

שמתגלה הבריאה, שבשלימות התענוג לגבי גם יותר גדול עילוי xzeiניתוסף dlrp beprz19 לעילוי (ועד
הוא". חסד חפץ "כי שמצד מהתענוג  גם למעלה שבאיןֿערוך),

" הכתוב בלשון גם מודגש זה התענוג z`xweוענין שלימות ומגלה וממשיך קורא שיהודי עונג", לשבת
חז"ל  בלשון וכמפורש השבת, השבת"bprnd"כל20ביום מצ"ע 21את השבת דיום התענוג על שנוסף ,

בתענוג. יותר נעלית בחינה ומגלה שממשיך השבת, את יותר עוד ומענג יהודי מוסיף וקיימא"), ("מקדשא

ד .‚ הענין עם השבת דיום והשייכות הקשר לבאר יש אריבער":עפ"ז "לכתחילה

עילוי  ופועל כולה, מהבריאה למעלה שהוא יהודי של מעלתו גודל מדגיש השבת יום של ענינו
חפץ  "כי בבחי' ההשתלשלות דסדר ומקור לשורש ועד ההשתלשלות, סדר בכל כולה, בהבריאה ושלימות

הוא". חסד חפץ ד"כי מהתענוג גם יותר נעלה תענוג ומתגלה נמשך ידו שעל הוא", חסד

" של  באופן היא יהודי של שעבודתו – אריבער" ד"לכתחילה הענין תוכן גם כל `xraixוזהו לגבי  "
"חפץ  בבחי' גם ושלימות הוספה פועל שיהודי ועד הוא", חסד חפץ "כי בחי' גם כולל השתלשלות, סדר

איד "א `xraiחסד", hk`n."חסד חפץ פון ענין דעם (כביכול)

באופן  היא העבודה) התחלת גם אלא העבודה, שלימות רק (לא ההתחלה שגם אלא עוד ולא
" מצדdligzklד"אריבער", הוא ד"אריבער" שהענין כיון – "חלק eze`ivnאריבער" להיותו יהודי, של

ממש" ממעל כולו 22אלקה בהעצם תופסים בהחלק התפיסא ע"י אשר, העצם, מן חלק במהותו 23, ,
ית'. ועצמותו

בהתחלת  כמודגש – כולה הבריאה בכל פועלת אריבער" ד"לכתחילה באופן יהודי של והנהגתו
שיטת  נפק"מ למאי שלכאורה (אף כו'" זאג איך און כו' זאגט וועלט "די ההילולא בעל של הפתגם

הכל" הוא ("הנשיא נשיא של שענינו כיון כולו 24העולם), העולם בכל גם לפעול מתגלה 25) ידו שעל –
כולה הבריאה zenvrdבכל gk"המוחלט ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו שזהו"ע 26ש"הוא ,

ורגע  רגע בכל ומתחדשת (שחוזרת "לכתחילה" ההתהוות, שהתחלת אריבער", היא 27ד"לכתחילה ,(
העצמות. כח "אריבער", הענינים, מכל למעלה
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מ"ד.13) פ"ב יצירה ספר
דודי".14) "לכה פיוט
(ראה 15) התענוג שהו"ע הרצון, פנימיות דייקא, "חפץ"

ובכ"מ). ד. כח, שה"ש לקו"ת
ח.16) ז, מיכה
בהערה.17) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש נסמן
ובפרש"י.18) ו פי"א, ב"ר ראה
כו"כ 19) ישנם גופא בעונג אבל, מעונג", למעלה "אין שהרי

שבעניני  מהעונג בפשטות גם כמובן עילוי, אחר בעילוי דרגות
אינםֿיהודים. אצל גם העולם

סע"א.20) קיח, שבת
ר"ס 21) או"ח ואדה"ז (טושו"ע ושתי' אכילה בעונג מענגו

ותורה. תפלה רוחניים, בענינים התענוג על נוסף רמב),
רפ"ב.22) תניא
וש"נ.23) סקט"ז. הוספות כש"ט
כא.24) כא, חוקת פרש"י
הענינים,25) מכל הבדלה של באופן ה"ה עצמו שמצד אף

שאפילו  העם", מכל גבוה ומעלה "משכמו ב) ט, (ש"א כמ"ש
שבראש  המוחין מבחי' (שלמטה העם,*"שכמו" מכל גבוה (

הראש  שע"ג הכתר לבחי' ועד והגולגולת, הראש בחי' ועאכו"כ
המלוכה. ענין תלוי שבו בראשו") מלכות כתר ניתן ("ואשר

ס"כ.26) אגה"ק תניא
בתחלתו).27) שעהיוה"א (תניא הבעש"ט כתורת

(*.(jli`e aiw 'r x"zr n"dq d`x) oigend 'igan mikynpy zecnd 'iga lleke jiiyy ,zrcd gen Ð xzei zeihxtae
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השבת).„ יום של (ענינו עם קשור אריבער" ד"לכתחילה שהענין – ועיקר :beprzועוד

עי"ז הע  נעשה – הוא" חסד חפץ "כי מבחי' גם ולמעלה השתלשלות, סדר מכל למעלה ד"אריבער", נין
וכיו"ב, דעוה"ב השכר בשביל אינה שעבודתו וסיבה, טעם של ענינים מכל למעלה היא יהודי של שעבודתו

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת למעלה, רוח נחת לגרום בשביל לא אפילו מזה, (שלאחרי 28ויתירה
שזהו"ע וסיבה, טעם שום ללא אלא וסיבה), טעם בשביל סו"ס ה"ה זו שבעבודה העילוי beprzdגודל

השלימות. בתכלית

הרמב"ם  מ"ש תמיד 29וע"ד בה שוגה כו' אמת שהוא מפני האמת ש"עושה היא העבודה ששלימות
כו'".

שאילתיו" מה' "כי בשמואל כמ"ש "שמואל", ההילולא, בעל של שמו עם זה לקשר "אנכי 30ויש ,
לה'" שאול הוא הי' אשר הימים כל לה' תמיד",31השאילתיהו בה ד"שוגה באופן העבודה תוכן שזהו –

ממנה" חוץ שבעולם מה כל ויעזוב כראוי תמיד בה .32"שישגה

אבינו" אברהם "מעלת היא האמור באופן העבודה ששלימות של 33ולהעיר, באופן נמשך וממנו ,
מישראל  לכאו"א עולם, עד אחריו לבניו הכל 34ירושה של 35שיורש המיוחדת להנהגתו בנוגע ועד"ז .

כמודגש  בנ"י, לכל עניניו נמשכים ישראל, נשיא שלהיותו אריבער", ד"לכתחילה באופן ההילולא בעל
נאמר  שעליו רבינו, משה הראשון, בימי 36בנשיא ובפרט לדל", מלחמו נתן כי יבורך הוא עין "טוב

הולדת  (יום כמו גובר"37סגולה, ההילולא 38ש"מזלו יום ועאכו"כ) הנתינתֿכח 39, יותר מודגשת שאז ,
אריבער". ד"לכתחילה באופן תהי' שעבודתו מישראל לכאו"א

האזינו:.‰ פרשת – השבוע פרשת עם גם אריבער" ד"לכתחילה הענין לקשר ויש

במדרש  ואיתא גו'", הארץ ותשמע גו' השמים "האזינו נאמר הפרשה שמשה 40בהתחלת שהטעם
שגם  לפי הוא, מרחוק, שהיא שמיעה בלשון פנה ולארץ מקרוב שהיא האזנה בלשון לשמים פנה רבינו

רבינו משה הי' בארץ ux`dבהיותו on wegxe minyl aexw."אריבער ד"לכתחילה שזהו"ע ,

אר  "לכתחילה הארץ", מן ורחוק לשמים ("קרוב זה ענין נמשך רבינו מישראל וממשה לכאו"א 41יבער")

בציבור  התורה בקריאת זה פסוק וקורין שלומדים בזמן אמן,42(ובפרט עניית גם כולל ולאחרי', לפני' ובברכות
המברך" מן יותר אמן העונה נוצחין"43"גדול "גבורים בדוגמת לקרות 44, שמתחילין בהפרשה כמודגש – (
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ח.28) כח, פנחס ופרש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
ה"בֿג.29) פ"י תשובה הל'
כ.30) א, ש"א
כח.31) שם,
ה"ו.32) שם רמב"ם
ה"ב.33) שם
"איתן",34) בחי' יש מישראל כאו"א שבנשמת ולהעיר

ראה. ר"פ (לקו"ת האזרחי" לאיתן "משכיל בענין כמבואר
א). טו, (ב"ב אברהם" זה ו"איתן ובכ"מ),

כל"35) מכל "בכל האבות אצל כמ"ש – יותר ובפרטיות
ואילך). סע"ב טז, ב"ב (ראה

א.36) לח, נדרים וראה ט. כב, משלי
הצמחֿצדק 37) של ההולדת מיום באים שזהֿעתה ולהעיר,

מקומו  וממלא בנו הוא ההילולא אשר,*(שבעל ר"ה, בערב (

להולדתו. שנה למאתיים ימים" שנתיים "מקץ מלאו זה בער"ה
שם.38) ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי

וש"נ.39) בתחלתו. חכ"ו לקו"ש א. ז, קהלת ראה
עה"פ.40) ספרי
המבואר 41) ע"ד – מישראל שבכאו"א משה ניצוץ ע"י

מה  ישראל "ועתה הכתוב בפי' (רפמ"ב) אלקיך **בתניא ה'
מעמך d`xilשואל m` ik"זוטרתי "מילתא היא שיראה גו'",

כיון  משה, אצל כמו מישראל כאו"א אצל סע"ב) לג, (ברכות
כו'". משרע"ה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל

ושונה 42) קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל לכך נוסף
ועוד). רפי"ח. תדבא"ר (ראה כנגדו"

וש"נ.43) בסופה. נזיר
ד'44) שע"י – ימים) ג' (תוך הסוכות לחג מהשייכות להעיר

ב). פ"ל, (ויק"ר נצוחייא" "אינון שישראל מתגלה המינים

(*v"vd ly eizeclezn miwxtÎiy`x zniyxa x"enc` g"en w"k y"nk ,x"enc` x`eza mi`xwp md mb ,xy` ,mipa cer v"vdl eidy t"r`
.(ezlgza "mei meid")

(**."dyn" zaizc dpexg` ze`e dpey`x ze` zllek "dn" zaizay xirdl
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מלשון  (ברכה ההמשכה גם שכולל גו'", ישראל בני את גו' משה ברך אשר הברכה "וזאת מנחה: בתפלת
הפרשה).45המשכה  וחותם (כסיום ישראל" כל "לעיני גלוי, ובאופן בנ"י, לכל משה של דעניניו (

ד"לכתחילה  ומצב מעמד נעשה הארץ") מן ורחוק לשמים ד"קרוב (באופן ישראל של עבודתם וע"י
הפעם  עוד מתחילין ברכה פרשת סיום שלאחרי הפרשיות בהמשך כמודגש – כולו העולם בכל אריבער"

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ("בראשית בראשית מודגש 46פרשת שבזה יותר, ונעלה חדש באופן (
האדם. עבודת ע"י שנעשה כולה הבריאה בכללות החידוש

Â. להוסיף המתאים הזמן הוא ההילולא (שיום ההילולא בעל של תורתו עם גם ולקשר להוסיף ויש
השבוע: לפרשת בשייכות שמואל") "תורת בשם הספרים בסדרת שנדפסו החסידות מאמרי תורתו, בלימוד

פעלו  תמים הצור ד"ה הוא נשיאותו בהתחלת מהר"ש אדמו"ר שאמר האזינו דפרשת הראשון המאמר
זמן). בסמיכות (ועכ"פ ההילולא דיום המעתֿלעת במשך שילמדוהו ונכון וכדאי – תרכ"ז.

התשובה  ענין כללות והרי כו', תשובה האדם שיעשה עד אף ומאריך וותרן שהקב"ה – המאמר ותוכן
ד" באופן `xraixהוא dligzkl"אריבער ו"לכתחילה התשובה, שלפני ומצב למעמד ביחס – "אריבער" :"

ומצב במעמד מישראל כאו"א נמצא התשובה) לפני (גם שמלכתחילה כיון –envr cvny חלק" (להיותו
עמו" מצד 47ה' אלא אינה לחטא והאפשרות חטא, של לענין כלל שייך אינו ממש") ממעל אלקה "חלק ,

אדם" בני על עלילה חסידות 48"נורא בדרושי בארוכה הקב"ה 49(כמבואר מצדיק ולכן כאו"א 50), את
ומשפט. בהדין מישראל

בטור  כדאיתא ר"ה, בערב כבר מודגש זה שענין להוסיף, המדרש (ב 51ויש כאומה 52שם אומה "איזו (
. אלקי' של אופי' שיודעת .זו ר "ה) (בערב לבנים ומתעטפים לבנים לובשים (ובאופן . ושותין ואוכלין .

ממתקים" ושתו משמנים "אכלו – עונג ועאכו"כ 53של בדין, שזוכין שיודעים לפי כו'", בר"ה ושמחים (
לישראל" וסליחה מחילה "קץ יוהכ"פ, עסוקין 54לאחרי ישראל ש"כל לסוכות, יוה"כ שבין בימים ,

עונות" מ"חשבון לגמרי שלמעלה ומצב מעמד בלולבו", וזה בסוכתו עוסק זה .55במצוות,

Ê.:צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה עם קשור זה שכל – העיקר והוא ועוד

אריבער" ד"לכתחילה באופן האדם עבודת שע"י כולה הבריאה בכל והחידוש ההוספה ושלימות עיקר
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ("ליום והשלימה האמיתית בגאולה מתגלה השבת) יום של )56(ענינו

שבפסוק  מלא ש"תולדות" כידוע שנאמר 57– משיח, ("זה פרץ" תולדות לפניהם"58"אלה הפורץ )59עלה
שבפסוק  מלא מ"תולדות" למעלה השלימות 60הוא כי, בהבראם", והארץ השמים תולדות "אלה

נברא" מילואו על ("עולם הבריאה "השמים 61שבהתחלת יהיו שאז לבוא דלעתיד להשלימות בערך אינה (
החדשה" והארץ בתכלית 62החדשים אריבער" "לכתחילה הגדרים, כל פריצת תהי' לבוא שלעתיד כיון –

השלימות.

תפלת  וחותם שבסיום – ההילולא) בעל של (שמו ל"שמואל" דהגאולה ושייכות מהקשר ולהעיר
"63חנה  נאמר: שמואל, של אמו ,egiyn oxw mxie"64 ומזרעו שמואל, ע"י שנמשח המלך דוד על שקאי ,
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ובכ"מ.45) ג. לז, מקץ תו"א
א.46) א, בראשית
(47epzyxt.ט לב,
ד.48) וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים
שעה"ת 49) ואילך. פ"י לך ויתן ד"ה תולדות תו"ח

ועוד. ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ
"צדיק 50) – וגו'" פעלו תמים "הצור הפסוק וסיום כהמשך

הוא". וישר
תקפא.51) סו"ס או"ח
ועוד.52) ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי
יו"ד.53) ח, נחמי'
ה"ז.54) פ"ב תשובה הל' רמב"ם

שם.55) בטור הובא ז. פ"ל, ויק"ר
בסופה.56) תמיד
יח.57) ד, רות
יג.58) ב, מיכה
ספס"ג.59) בראשית אגדת
ד.60) ב, בראשית
ז.61) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
כב.62) סו, ישעי'
(ו'63) מורתי אמי של ההילולא ליום מהשייכות גם להעיר

הראשונה, חנה ע"ש חנה, ששמה אזלינן) דמיני' השבת יום תשרי,
שמואל. של אמו

יו"ד.64) ב, ש"א
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" אלא סתם, משיח רק לא משיחו", קרן ד"וירם ובאופן המשיח, מלך חוזק oxwיהי' על  (שמורה משיחו"
"65והתגברות  גופא ובזה ,(mxie."משיחו קרן

"ויאמרו  (כמ"ש "הרואה" בשם ונקרא נביא, הי' ששמואל – לשמואל דהגאולה בהשייכות נוסף וענין
הרואה" בזה היש הרואה"66להן בית איזה לי נא "הגידה הרואה"67, "אנכי אמר עצמו ושמואל ,68,(

כמ"ש  מישראל, כאו"א אצל הנבואה מעלת תהי' לבוא ובנ 69ולעתיד בניכם ש"אשפוך "ונבאו ועד ותיכם",
" – בשר" כל  על רוחי ממדידת `jetyאת למעלה גדותיו, על שעולה באופן היא ששפיכה דייקא, "

" הכלי, רוחי`xraixוהגבלת את ו"אשפוך ,"xya lk lr גם אלא נעלית, במדרגה שיהיו אלו על רק לא ,"
" לפנ"ז, בהכנה צורך ללא בשר, כל .70אריבער"dligzklעל

Á. זו בשנה מיוחדת הדגשה ניתוסף הנ"ל :71ובכל

הוא: – ה'תשנ"ב – זו שנה דמנין נפלאות aפלאותpנתyהי'zי'dהראשיֿתיבות יותר: [ובפרטיות ה
daנפלאות ,eaונפלאות ,maוינוחו" – שבת בליל דשבת: בהתפלות שאומרים הלשונות ג' ע"ד –da,"

"וינוחו – השבת "וינוחוeaביום – שבת ובמנחת ,"ma,כולם הענינים בכל הם בה" וה"נפלאות ,["
כל".lka"נפלאות מכל "בכל ,"

ש" – בכל" "נפלאות ד(ה'תש)נ"ב, להר"ת בנוגע להוסיף בגימטריאlkaויש "a"p"ש"כל לומר, ויש .
הספי' ותשלום "סוף שהיא ההוד ספירת (עד העיקריות הספירות חמש על קאי חמישים) (בגימטריא

המדות" יסוד 72בעיקר הספירות ב' על קאי ב') בתוספת ("כל" ד"בכל" והב' מעשר, כלולה שכ"א כפי (
"כל" שנקראת היסוד (ספירת בספ 73ומלכות נמשכים ידה ועל הספירות, דכל האורות שכוללת ע"ש ירת ,

המלכות).

שענינו  מהר"ש אדמו"ר של ההילולא יום חל שבו השבת ביום במיוחד ומודגש שייך זה וענין
ד" הו"ע "נפלאות" כי, – אריבער" התענוג),`xraix"לכתחילה (שלימות ל"נסים" ביחס גם "אריבער" ,"

ד" הו"ע בכל" הענינים dligzklו"נפלאות כל בהתחלת גם הענינים, בכל הוא שה"אריבער" אריבער",
השנה. בהתחלת ותיכף

Ë. והשלימה האמיתית להגאולה בנוגע בכל" ה"נפלאות ממש בפועל יראו ממש ומיד שתיכף ויה"ר
אריבער". ד"לכתחילה באופן צדקנו משיח ע"י

גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל באים אריבער", "לכתחילה שענינו זה הש"ק שביום – ובפשטות
ובבנותינו" ולקדש 74בבנינו והמשולש, השלישי המקדש לבית הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו ,

מקיימים75הקדשים  הסוכות חג ובבוא ,w"ndiaa כמ"ש מינים, ד' לכם 76מצות עץ .77"ולקחתכם פרי .
עבות  עץ וענף תמרים כפות ושמחתם78הדר נחל `mkiwlוערבי 'd iptl"ימים .79שבעת
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עה"פ.65) מצו"צ
יא.66) ט, ש"א
יח.67) שם,
יט.68) שם,
א.69) ג, יואל
של 70) באופן היא ("לכתחילה") שההתחלה גם כולל

כו'. בכלים גם נמשך ואח"כ ("אריבער"), שפיכה
שלפני'71) השנה לגבי חדשה שנה שבכל העילוי על נוסף

סי"ד). אגה"ק תניא (ראה
א.72) דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור
מלוקט 73) בסה"מ הנסמן ברע"מ. – סע"א רנז, זח"ג ראה

.26 הערה רמג ע' ח"ג
ט.74) יו"ד, בא
לקו"ת 75) (ראה ב' וקדשים א' קדש – משולש הוא שאף

ובכ"מ). א. ה, פקודי
מ.76) כג, אמור
ולמטה,77) ולמעלה רוחות לד' הנענועים ובמיוחד כולל

ע"ד  שלא באריכות הלל) אמירת (לפני בסידורו הזקן רבינו כמ"ש
הרגיל.
משולש.78) הוא א' וכל הדסים, שלשה
שייך 79) ש"שמיני" שמיניֿעצרת, השמיני, ביום – והמשכם

ועוד). ב. יג, ערכין (ראה להגאולה במיוחד
היא  ש"גאולה" – שביניהם השייכות בביאור להוסיף ויש
כמרומז  להגלות, שייכות גם לה יש ואעפ"כ, להגלות, באיןֿערוך
המשכת  על שמורה אל"ף, בתוספת "גולה" "גאולה", בתיבת
מ"גולה" נעשה שעי"ז ב"גולה", (אל"ף) עולם של אלופו

עצמו",`"ג  בפני "רגל היותו שעם עצרת, בשמיני ודוגמתו ולה".
"שמיני". נקרא שלכן שלפניו, הימים לשבעת בהמשך גם ה"ה
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לפני  עוד ממש, ומיד ותיכף ממש, בפועל לנו תהי' שכן – העיקרים דכל העיקר העיקר, והוא ועוד
המנחה" בתפלת אלא נענה לא הגאולה) (מבשר ש"אליהו לגאולה, ששייכת המנחה, ובאופן 80תפלת ,

ואני 81ד"טרם  ממש.83אענה"82יקראו ומיד תיכף והשלימה האמיתית גאולה ,

***

È.סמיכותו – תשרי י"ג זה, הש"ק ביום נוסף zekeqdענין bgl ענינים בכמה שנחשבים ימים, ג' תוך ,
אחת  תשרי,84למציאות בי"ג היא הסוכות דחג להתחלה) (ועד ההכנה ושלימות שעיקר מובן שמזה ,

השבת  ביום קביעותו מצד מיוחד עילוי ניתוסף זו שנה .85ובקביעות

התחלת  על נוסף – הסוכות לחג ההכנות ושלימות גמר אודות עוה"פ ולעורר להזכיר יש לכך, ובהתאם
"שתי בזה וההוספה החג", לפני יום "שלושים רשב"ג)ההכנה (כדעת החג" לפני לגמר 86שבתות ועד ,

ימים. ג' בתוך ההכנה ושלימות

החג  לצרכי בנוגע הן לכך, שזקוק מי לכל החג צרכי לספק יותר עוד להשתדל – יותר ובפרטיות
וכו'. מינים וד' סוכה החג, דמצוות להצרכים בנוגע והן כפשוטם,

‡È. בית שמחת ובמיוחד כולל החג, בשמחת יהודים לשמח ההשתדלות אודות לעורר יש וכן
חול  בימי הנסיעות גם כולל עצמו, ביו"ט אליהם להגיע שיכולים הסמוכים מהמקומות החל השואבה,
בקיום  ולזכותם השואבה, בית שמחת חגיגות שם לערוך מנת על לעיר, מחוץ רחוקים, למקומות המועד

מינים, ד' מצות

לקיים – שיוכלו כדי מינים ד' להם יתנו משלהם, מינים ד' המקום ליהודי שאין מקומות ובאותם
כמנהג  הדסים, של נוסף מספר להם שיתנו טוב ומה השלוחים), חזרת (לאחרי החג ימי בשאר גם המצוה

ההדסים  במספר שמוסיפים הדין 87חב"ד שמעיקר ההדסים ג' כנגד הדסים, ג' של הוספה הפחות ולכל ,–

ומתחנן  מבקש שהקב"ה ידיעה מתוך ומצוותי', התורה ע"פ יוםֿיומית הנהגה ע"ד ההתעוררות עם ביחד
תלכו" בחוקותי "אם מישראל תחנונים"88לכאו"א לשון אלא אם גשמיכם 89("אין ש"ונתתי להם ומבטיח ,(

קוממיות"90בעתם" אתכם "ואולך עד בפרשה, האמורות הברכות וכל והשלימה.91, האמיתית בגאולה ,

המקום, נשות עם החג בשמחת שיתעסקו חבר", "אשת הנשים, גם יצטרפו אלו שבנסיעות ונכון וכדאי
חוצה. והמעיינות היהדות דהפצת בהענינים גם לחנכם שצריכים הטף, וכן

·È. שמחה מתוך להיות שצריכה – זו בשנה השואבה בית לשמחת בנוגע עיקרי ענין להוסיף ויש
הקשורה  גדולה והשלימה,הכי האמיתית הגאולה epwcvעם giyn ipt lawl micwexe mignyy!

באי  כל לעיני ברחוב לריקוד ועד ישראל", כל "לעיני בגלוי, לרקוד ח"ו להתבייש שאין ופשוט,
עושה" זה מה "לשמחה וישאל: מישהו כשבא ואדרבה: צדקנו, משיח פני לקבלת לו:92עולם, ישיבו ,

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

ב.80) ו, ברכות
כד.81) סה, ישעי'
כי82) עתה "ראו לט) (לב, בפרשתנו ממ"ש `ipלהעיר ip`

הידוע  וע"פ – תתעב). ע' להצ"צ ביאוה"ז גם (ראה הוא"
הגבהה  של לשון הוא ש"אנכי" ל"אנכי", "אני" שבין בהחילוק
לומר, יש ושפלות, הכנעה של לשון הוא ו"אני" ורוממות,
שכל  במ"ת "אנכי" נאמר (שלכן הצדיקים לעבודת שייך ש"אנכי"
שבה  התשובה, לעבודת שייך ו"אני" צדיקים), בדרגת היו בנ"י
פ"ז  תשובה הל' (רמב"ם אענה" ואני יקראו ד"טרם העילוי ישנו

ה"ז).
הצדקה 83) במצות ההוספה ע"י ד"טרם *ובפרט באופן

העני צרכי שנותן אענה", ואני שעי"ז iptlיקראו ממנו, שמבקש

ואני  יקראו ד"טרם באופן הקב"ה בהנהגת יותר עוד ניתוסף
אענה".
ועוד.84) סע"א. קו, פסחים (לדוגמא) ראה
שעיקר 85) שני, ביום זו) (בשנה שחל לר"ה, בנוגע ועד"ז

שלפניו. השבת ביום היא דר"ה להתחלה) (ועד ההכנה ושלימות
וש"נ.86) סע"א. ו, פסחים
(87.65 ע' חב"ד המנהגים ספר
בחוקותי.88) ר"פ
סע"א.89) ה, ע"ז
ד.90) שם,
יג.91) שם,
ב.92) ב, קהלת – הכ' ל'

(*.i"q onwl d`x Ð bgd ikxvl rbepa cgeinae llek



נט a"pyz'd ixyz b"i ,epif`d t"y

בעיתונים שנדפס יודע אינך a`וכי xak giyny,ישראל כלל בתוככי מכם, מאתנו, לכאו"א בא ותיכף ,
בית  בשמחת ממשיכים ושם המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו כולם את ולוקח

השלימות. בתכלית השואבה

את  המקומות לכל שמביאים – כולם המקומות בכל השואבה בית בשמחת לפעול צריכים זו וברוח
ש" והמשמחת הטובה a`הבשורה df dpd"93 השואבה בית לשמחת בנ"י כל את ולוקח בא, צדקנו שמשיח ,

השלישי. שבביהמ"ק

‚È.:שאלה נשאלת עפ"ז אמנם,

שבביהמ"ק  השואבה בית לשמחת בנ"י כל את ולוקח בא" צדקנו) (משיח זה ש"הנה שבטוחים כיון
ומקום  מקום בכל השואבה בית שמחת חגיגות לעריכת ההכנות ע"ד ולעורר לדבר הצורך מהו – השלישי

לארץ?! בחוץ

לתשובה  "לאלתר ההכרזה שלאחרי היתכן דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל מכבר שאלו זו שאלה
לגאולה" צדקנו 94לאלתר משיח פני לקבל כולכם" הכן ו"עמדו לייסד 95, שלוחים ושולח ודורש תובע –

שדורשת פעולה שזוהי בשעה בה תבל, ברחבי מדינות ובשאר זו במדינה כו' וישיבות onfחדרים jyn
jex`ובודאי אלו), למקומות השלוחים בוא צדקנו?!f"ptly(לאחרי משיח כבר יבוא

אדמו"ר  מו"ח כ"ק בדברי – זה על גדולי 96והמענה של (בהדרכתם בנ"י התנהגו כזה שבאופן –
בכל  לו ד"אחכה באופן המשיח בביאת השלימה האמונה עם שביחד הדורות, כל במשך ישראל) ונשיאי

שיבוא" אשר,97יום ארוך, לטווח שהם תומ"צ של בפעולות ומרצם כחם השקיעו יום", בכל "שיבוא ,
בלבד, קצר זמן משך בו שחנו במסע שגם שבמדבר, בהמסעות בנ"י מהנהגת למדים זו להנהגה היסוד

ארוך. זמן למשך בחנייתם שהקימוהו אופן באותו המשכן את הקימו

מתוך  ומקום, מקום בכל השואבה בית שמחת לחגיגות הדרושות ההכנות כל שעושים בנדו"ד, ועד"ז
בביהמ"ק  השואבה בית שמחת בנ"י כל יחגגו שאז ומיד, תיכף בא צדקנו שמשיח שלימה אמונה

השלישי.

ע"י  חוצה והמעיינות והיהדות התורה בהפצת הפעולות ריבוי לאחרי יותר עוד ניתוסף זה ובכל
דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק השלוחים

מצוה"– עושי לפרסם ("מצוה ונתפרסם נדפס שלאחרונה ובני 98ובפרט והשלוחות השלוחים ספר (
כו' מוזהבות באותיות מהודר, אלבום יעשו 99ביתם, וכן יראו ומהם ברכה, עליהם ותבוא ,–

אדמו"ר  מו"ח כ"ק של שמותיו בב' המרומזים הגאולה עניני וזירוז בקירוב יותר עוד ניתוסף שעי"ז
האמיתית  הגאולה שמחת (יצחק), בשמחה (יוסף) ההוספה גם שכולל – ו"יצחק" "יוסף" – דורנו נשיא

ממש. ומיד תיכף צדקנו משיח ע"י והשלימה

„È. בענין הוספה ע"י לבב, וטוב שמחה מתוך תהיינה שמחתנו", "זמן הסוכות, לחג שההכנות ויה"ר
בת  בלידת השמחה (ועד"ז מילה ברית נישואין, שמחות ע"י ובמיוחד כולל הבן,100השמחה, ופדיון (

וכיו"ב.
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עה"פ.93) ובשהש"ר ח ב, שה"ש
תש"א 94) דשנת והקדושה" ב"הקריאה קורא" ב"קול

ועוד. ותש"ג.
ובכ"מ.95) טבת. ט"ו יום" "היום ראה
(96.162 ע' תש"א סה"ש
העיקרים.97) מי"ג הי"ב עיקר
סתקפ"א.98) ח"א הרשב"א שו"ת

ד"אני 99) הציווי יהודי מקיים ידם שעל קדושה, עניני ככל
והדר, יופי של באופן להיות שצריכים קוני", את לשמש נבראתי
וכסף  מזהב והמקדש המשכן בעשיית כמודגש ואנוהו", אֿלי "זה

ומרגליות. טובות ואבנים
בעת 100) השמחה) עושין (שאז השם שנתינת – וכמנהגנו

ואין  וחמישי), בשני (גם הראשונה בהקריאה היא לתורה העלי'
דשבת. להקריאה ממתינים
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משיח  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה שמחת את חוגגים הסוכות חג לפני שעוד – העיקר והוא ועוד
המסייעים  וכל השלוחים עם יחד בראשנו, דורנו ונשיא והמעיינות 101צדקנו, והיהדות התורה בהפצת

בחגיגות  וממשיכים ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו שהם, מקום בכל בנ"י כל בתוככי חוצה,
השלישי. בביהמ"ק גדולה הכי בשמחה השואבה בית שמחת

ההקפות... בניגון ממש, ומיד תיכף – בזה וההתחלה

"לכתחילה  לנגן צוה ואח"כ ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אריבער"].

***

ÂË. ומהם פעולותיהם, ע"ד ויכריזו שמחה, של משקה שהכינו אלו למעלה מלמטה יעלו – כרגיל
רבים. יעשו וכן יראו

שבאים  הגאולה, אל הגלות מן מישראל דכאו"א למעלה מלמטה לעלי' קרובה הקדמה זו שתהי' ויה"ר
שמיא" ענני כוננו 102"עם אדנֿי  "מקדש השלישי, המקדש ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו

.103ידיך"

ממש. ומיד תיכף – העיקר והוא ועוד

ואח"כ  ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – המשקה חלוקת [לאחרי
אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר
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ש"קודם101) שמצינו להתנות ע"ד יכול (בתורה) שיעסוק
וזבולון, ישכר כמו בלימודו, חלק ויטול בסחורה חבירו שיעסוק
כלום, אינו ממון, בשביל חלק לו ונתן כבר שעסק אחר אבל

לו" יבוזו בוז גו' ביתו הון כל את איש יתן אם (ב"י *כדכתיב

רמו). ר"ס יו"ד ורמ"א
יג.102) ז, דניאל
יז.103) טו, בשלח

(*.("fa yg lly xdn" :b ,g 'iryin mb xirdle) dfiad oipr Ð `zeilrnl "efeai fea" dyrp cenild mcew exiag mr dpznyky l"ie

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc - mipw(iying meil)

dpiw z` dciqtdy itl dipyde ,dpey`xd dgixta xak dpiw
,dxfga dipyddì Lé úéLéìMäowúçà,caladì Lé úéòéáøäwx ©§¦¦¤¨©©¨§¦¦¤¨

ìL dì Lé úéLéîçä ,íézLL,cala mipiwòaøà dì Lé úéMMä §©¦©£¦¦¤¨¨Ÿ©¦¦¤¨©§©
e ,cala mipiw,úéòéáMädl oi`y olekn dpeye dpexg` `idy ©§¦¦

`le cala dil` `a dpey`xd dgixtay] zg` dgixt `l`
dzr ,[xac dciqtd.LL dì Lé¤¨¥

dl oi` zxg`de ,zxg` lyl zg` lyn lfeb gxet xy`k mpn`e
xfgy zra e` ,dpey`xl dipydn xfgy zra oebk ,melk
ciqtz `l dpnn gxty efy ie`xd on did ,dipyl ziyilydn
rawi `ny yygdn `ed dciqtn `idy mrhd `ldy ,xac jkn
dlerl rawiy e` ,dlerl axwi my `edy mewnae z`hgl gxetd

aeepi` my `edy mewnay dzre ,z`hgl axwi my `edy mewn
xfgyk mby dpyna x`eany dne .miiw df yyg oi` ,llk axw
,gxt dpnny ef dciqtn dipyl ziyilydn e` dpey`xl dipydn
dxfga dciqtn dipyd oi`y exn`i m`y ,dxifbn `ed df oic
dpnny dxfga dciqtn ziyilyd oi`y e` ,dpey`xl dpnny
dpnny dxfga ziriaxd ciqtz `ly mb xnel e`eai ,dipyl

.dpey`xd on dil` dgixta dipyd ciqtz `ly e` ziyilyl
çøt,efl efn aeyåe siqed cerøæçsexivay `vnpe ,efl efn ¨©§¨©

milfeb drax` e`vi zg` lkn ixd ok iptly dxfgde dgixtd
,zexg` mipiwlìñBtow cerå Búëéìäa ãçàow,Búøéæça ãçàlke ¥¤¨©£¦¨§¤¨©£¦¨

jkle ,mipiw izy cer dciqtd zg`íäì ïéà úéòéáøäå úéLéìMä©§¦¦§¨§¦¦¥¨¤
,íeìk,mizy dl eidy ziriaxde zg` dl dzidy ziyilydy §

,ixnbl oze` eciqtdúéLéîçäyly dl eidydì Lédzrúçà ©£¦¦¤¨©©
,calaúéMMärax` dl eidydì LédzríézLe ,calaúéòéáMä ©¦¦¤¨§©¦©§¦¦

dzr dcqtp ,cala zg` dgixt dzr dpnn dzide ,yy dl eidy
e cala zg` owadì Lédzr.Lîç ¤¨¨¥

øæçå çøt[ziriayd caln] zg` lkny `vnpe ,ziyily mrt ¨©§¨©
,zexg` mipiwl milfeb dyy egxtìñBtow cerå Búëéìäa ãçàow ¥¤¨©£¦¨§

,Búøéæça ãçàok lre,íeìk íäì ïéà úéMMäå úéLéîçä ¤¨©£¦¨©£¦¦§©¦¦¥¨¤§
eciqtd ,mizy dl eidy ziyiyde zg` ow dl dzidy ziyingdy

wx dxzepe ,ixnbl oze`úéòéáMädzidy itl ,zg` ow dciqtdy ©§¦¦
e ,zg` dgixt wx dzr dpnn.òaøà dì Lé¤¨©§©
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המשך ביאור למס' זנים ליום חמישי עמ' א
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c"ag xtk iyp`l `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
eigiy xtkd gkÎi`a i"r mibexz`d zxiqn zra

.a"pyz'd zekeqd bg axr
מוגה  בלתי

כולה,.‡ השנה כל על המשכות ממשיכים הסוכות שבחג ידוע
אלול – בחודש  ובפרט אלול, חודש מברכים משבת החל לפנ"ז: נמשכו שכבר הענינים על נוסף

בשדה" שב 1כש"המלך "ב' – שבתות שתי כוללים זו (שבשנה הסליחות בימי עוז וביתר שאת וביתר תות ,
נאמר 2כהלכתן" שבו השנה, בראש ועאכו"כ היום 3), קדוש כי גו' ממתקים ושתו משמנים "אכלו

הסוכות  לחג שבאים ועד –4לאדוננו",

בחגך" "ושמחת השמחה, ענין היו"ט, של ענינו לכללות בנוגע השנה 5הן כל על השמחה המשכת ,
שעי"ז  המינים, ד' נטילת למצות בנוגע והן ומצוותי'6כולה, תורה לעניני בנוגע הן המשכות ממשיכים

כולה  השנה כל על גשמית, פרנסה לעניני בנוגע .7והן

והרחבה".· הקדושה הפתוחה המלאה "מידו כולה השנה כל על ההמשכות כל שיומשכו ,8ויה"ר
ובלשון  לאחת, אחת הענינים כל את שמפרטים באופן גם) אלא בכללות, רק (לא תהי' זו והמשכה

כל 9הידוע  ישנם וענין ענין ובכל הענינים, כל ישנם ויום יום שבכל כך, עקלאך", די ַַַ"פאנאנדערֿנעמען
פרטים, ופרטי הפרטים

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה – עיקרי הכי הכלל גם שהוא העיקרי לפרט ועד

נפלאות  שנת תהא "הי' – השנה של לסימנה בנוגע בנ"י אצל  שהתקבל כהר"ת – זו בשנה יתירה ובהדגשה
כל" מכל "בכל בכל", ו"נפלאות "קבץ"10בה", בגימטריא ,11– לארצנו" הארץ כנפות מארבע יחד "קבצנו ,

עלי'" יושבי' ד"כל באופן שנעשית הקדושה, לארצנו בנ"י כל התיישבות,12קיבוץ של באופן דייקא, ("יושבי'"
היובל  נוהג שאז ד"עלי'"), "וקראת 12ובאופן שענינו יושבי'", לכל בארץ דרור הגלות 13ם מן "דרור" ועאכו"כ ,

והשלימה. האמיתית הגאולה אל

זה".‚ ואומר באצבעו ד"מראה באופן ממש, בפועל לזה שזוכים – ממש,14והעיקר ומיד ותיכף ,
הרגע  נעשה שלאחריו והרגע צדקנו, משיח דביאת ה"ערב" גם שנעשה – זה וברגע הסוכות, חג בערב

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה של
"בנערינו  בנ"י, כל ועם צדקנו, משיח עם צוזאמען") זיין ("דעם יחדיו היותנו את שממשיכים ַכך,

ובבנותינו" בבנינו גו' לאחרי 15ובזקנינו – עמנו פרטים) ופרטי הפרטים (בכל ועבודתנו ותורתנו ,
שמיא" ענני "עם המקדש,16שהולכים ולבית הקודש להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו

ידיך" כוננו אדנֿי ,17"מקדש

השואבה, בית שמחת שם חוגגים ומיד

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

ובכ"מ.1) ב. לב, ראה לקו"ת ראה
ב.2) קיח, שבת ראה
יו"ד.3) ח, נחמי'
הסוכות.4) חג בערב – בזה וההתחלה
יד.5) טז, ראה פ'
ובכ"מ.6) ואילך. פפ"ז תרל"ז וככה המשך ראה
(7.587 ע' חכ"ד לקו"ש תשד"מ עחה"ס ברכה ראה
המזון.8) דברכת הג' ברכה
ע'9) חי"ד בלקו"ש ונת' הובא – תש"ז שמע"צ שיחת ראה
.442

שה"אראנו 10) היינו, נפלאות", ה"אראנו על בהוספה
כל". מכל "בכל הוא נפלאות"

שם.11) חת"ס ובחידושי ואילך, סע"ב טז, ב"ב ראה
ה"ח.12) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
יו"ד.13) כה, בהר
ספכ"ג.14) שמו"ר בסופה. תענית ראה
ט.15) יו"ד, בא
א.16) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
יז.17) טו, בשלח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc - mipw(iying meil)

dpiw z` dciqtdy itl dipyde ,dpey`xd dgixta xak dpiw
,dxfga dipyddì Lé úéLéìMäowúçà,caladì Lé úéòéáøäwx ©§¦¦¤¨©©¨§¦¦¤¨

ìL dì Lé úéLéîçä ,íézLL,cala mipiwòaøà dì Lé úéMMä §©¦©£¦¦¤¨¨Ÿ©¦¦¤¨©§©
e ,cala mipiw,úéòéáMädl oi`y olekn dpeye dpexg` `idy ©§¦¦

`le cala dil` `a dpey`xd dgixtay] zg` dgixt `l`
dzr ,[xac dciqtd.LL dì Lé¤¨¥

dl oi` zxg`de ,zxg` lyl zg` lyn lfeb gxet xy`k mpn`e
xfgy zra e` ,dpey`xl dipydn xfgy zra oebk ,melk
ciqtz `l dpnn gxty efy ie`xd on did ,dipyl ziyilydn
rawi `ny yygdn `ed dciqtn `idy mrhd `ldy ,xac jkn
dlerl rawiy e` ,dlerl axwi my `edy mewnae z`hgl gxetd

aeepi` my `edy mewnay dzre ,z`hgl axwi my `edy mewn
xfgyk mby dpyna x`eany dne .miiw df yyg oi` ,llk axw
,gxt dpnny ef dciqtn dipyl ziyilydn e` dpey`xl dipydn
dxfga dciqtn dipyd oi`y exn`i m`y ,dxifbn `ed df oic
dpnny dxfga dciqtn ziyilyd oi`y e` ,dpey`xl dpnny
dpnny dxfga ziriaxd ciqtz `ly mb xnel e`eai ,dipyl

.dpey`xd on dil` dgixta dipyd ciqtz `ly e` ziyilyl
çøt,efl efn aeyåe siqed cerøæçsexivay `vnpe ,efl efn ¨©§¨©

milfeb drax` e`vi zg` lkn ixd ok iptly dxfgde dgixtd
,zexg` mipiwlìñBtow cerå Búëéìäa ãçàow,Búøéæça ãçàlke ¥¤¨©£¦¨§¤¨©£¦¨

jkle ,mipiw izy cer dciqtd zg`íäì ïéà úéòéáøäå úéLéìMä©§¦¦§¨§¦¦¥¨¤
,íeìk,mizy dl eidy ziriaxde zg` dl dzidy ziyilydy §

,ixnbl oze` eciqtdúéLéîçäyly dl eidydì Lédzrúçà ©£¦¦¤¨©©
,calaúéMMärax` dl eidydì LédzríézLe ,calaúéòéáMä ©¦¦¤¨§©¦©§¦¦

dzr dcqtp ,cala zg` dgixt dzr dpnn dzide ,yy dl eidy
e cala zg` owadì Lédzr.Lîç ¤¨¨¥

øæçå çøt[ziriayd caln] zg` lkny `vnpe ,ziyily mrt ¨©§¨©
,zexg` mipiwl milfeb dyy egxtìñBtow cerå Búëéìäa ãçàow ¥¤¨©£¦¨§

,Búøéæça ãçàok lre,íeìk íäì ïéà úéMMäå úéLéîçä ¤¨©£¦¨©£¦¦§©¦¦¥¨¤§
eciqtd ,mizy dl eidy ziyiyde zg` ow dl dzidy ziyingdy

wx dxzepe ,ixnbl oze`úéòéáMädzidy itl ,zg` ow dciqtdy ©§¦¦
e ,zg` dgixt wx dzr dpnn.òaøà dì Lé¤¨©§©
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סב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

בו, ואקראם בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח  ב' תבא, עם הפ"נ המוסגר  קבלתי מכתבו מיום 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בשאלתו בענין השם - הי' מענה כ"ק מו"ח אדמו"ר שאין מתערב בזה ועל ההורים להחליט 

ויהי' לאורך ימים.

הפעם  עוד  יאמר  וכשיסיימו  יענך  למנצח  קאפיטל  כמובן(  המפיל  )קודם  יאמר  בקשעהמ"ט 

פסוק יענך ויחשוב שירצה כאילו כיוון כל הכוונות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד. בברכה.

a"pyz'd zekeqd bg axr

בלילה – גם השואבה בית שמחת יחגגו אזי הגזירות כל יבטלו והשלימה האמיתית שבהגאולה דכיון
הלילה 18הראשון  כבר התחיל ששם ישראל, בארץ כולנו נמצאים ממש ומיד שתיכף וכיון החג; של

החג  של ממש 19הראשון מיד השואבה בית שמחת מתחילה אזי ,–

ממארז"ל  (כמובן בימיו" שמחה "ראה שעי"ז השואבה" בית שמחת ד"ראה ראה 20באופן שלא "מי
ימיו  בכל השמחה שנמשכת – מימיו") שמחה ראה לא השואבה בית .21שמחת

הכתוב  לנו"22ובלשון תהי' "כן – ויקר" וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים ועד 23: מרגע החל ,
קץ. אין עד ושמחה באור ומוסיף דהלוך ובאופן והמקום, הזמן ענין כל סוף

למקומו, בזמנו מכם לכאו"א געזונטערהייט") ("פארט צלחה נסיעה שליט"א:] אדמו"ר כ"ק ָ[וסיים
ובשמחה. באור והוסיף דהלוך באופן וכאמור, הנסיעה, ולאחרי הנסיעה עד טובות בשורות מכם ונשמע

"ממשיך  שיחיו: מהנוכחים לכאו"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר – מינים הד' חלוקת בעת – [אח"כ
המשכות"]. אלע ַזיין
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במיוחד 18) ששייך ד"ראשון" המעלה בו שיש ולהעיר,
מראשון  מרום כבוד "כסא כמ"ש "ראשון", שנקרא לביהמ"ק

א). ה, פסחים וראה ב. יז, (ירמי' מקדשנו" מקום
ס"א 19) מהדו"ב (או"ח בשו"ע הזקן רבינו ממ"ש להעיר

שהוא  ויו"ט" שבת כניסת וזמן ותפלה ק"ש ל"זמן בנוגע ס"ח)
רצון  עת כי שלה, והלילות הימים זמן לפי ומדינה מדינה "בכל
ויו"ט  שבת וקדושת ותפלה שבק"ש עליונים ויחודים שלמעלה

מקום  לכל למטה שמאיר רק והזמן המקום מגדר למעלה הוא
לו". הראוי זמנו ומקום

(במשנה).20) סע"א נא, סוכה
ועוד.21) .37 ע' תשמ"ח) (קה"ת הישועה מעייני ראה
טז.22) ח, אסתר
הבדלה.23) ברכת



סג

.a"pyz'd zekeqd bg zelil zegiyn .c"qa
מוגה  בלתי

בברכה".‡ ,1"פותחין
מעייני הישועה -ה 'תשנ "ב 

ובפרט – טוב, יום בשנה, מיוחד בזמן ועאכו"כ השנה, ימות בכל ענין כל לפתיחת בנוגע כהכלל
ובמעמד  משולש, בית וגמ"ח, תפלה תורה בית המדרש, ובית הכנסת בבית מיוחד, במקום כשנמצאים

קרובו" "עם (ובפרט עם "ברוב מישראל, מלך"2רבים הדרת (3–

"aeh mei heb"4"aeh mei heb" ,"aeh mei heb" פעמים,, חזקה"(ג' הוי זימני ד"טוב"5"בתלת שהתוכן ,(
טאג"). געבענטשטער "א העולם: (כלשון ברכה של ַָהו"ע

גו'". משה ברך אשר הברכה "וזאת פעמים): שלש (שקורין  השבוע פרשת בהתחלת גם מודגש זה וענין

השמחה:.· ענין – טוב" "יום של לענינו בנוגע מיוחדת וברכה

תמיד" משתה לב "טוב הציווי כללות על זמנים 6נוסף ישנם חיים), אורח חלק בסוף בשו"ע (כהפס"ד
יתירה ובהדגשה בגלוי השמחה ענין צ"ל שבהם בשנה "מועדים מיוחדים הנקראים רגלים, בשלש –

dgnyl" התורה מן עשה מצות ישנה שבהם ,"zgnye"7בחגך.

ביו  מודגש גופא לשמחה שבו ובמועדים שהשמחה שמחתנו", "זמן שנקרא – הסוכות בחג השמחה ענין תר
המועדים, שאר משמחת יותר במדרש גדולה .8כדאיתא אחת שמחה בו שכתוב מוצא אתה אין ."בפסח

. .בעצרת אחת שמחת .. (הסוכות) בחג אבל כתב. .yly בענין והתחזקות) (חוזק "חזקה" – שמחות"
ראה  לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי הסוכות: שבחג השואבה בית בשמחת וכמודגש השמחה,

מימיו" .9שמחה השואבה בית שמחת שמחים "כשהיינו וכו'", שינה טעם טעמנו לא גם 10. זה ומעין ,
לארץ. ובחוץ הזה") בזמן ההם ("בימים הזה בזמן השואבה בית בשמחת

ושמחת  בכלל הסוכות דחג השמחה ּפראווען") ("מ'זאל שיחגגו – השמחה לענין בנוגע הברכה ַָותוכן
הלילות  שבעת בכל בפרט השואבה גדר 11בית פורצת (שמחה גדר פריצת של באופן הסוכות למעלה 12דחג ,(

הראשון) (בלילה ומיד שתיכף העיקר, והוא ועוד ליום, מיום והוספה עילוי של ובאופן והגבלה, ממדידה
אלא) בביהמ"ק, שהיתה השואבה בית שמחת לזכר מנהג בתור רק (לא השואבה בית שמחת לחגוג זוכים

dzenilya שנתבארו הענינים פרטי ובברייתא 13(ככל בעזרה 14במשנה – השלישי 15) המקדש .16דבית

כולה:.‚ השנה כל על המשכתה – דסוכות בהיו"ט בברכה להפתיחה בנוגע עיקרי ענין ועוד
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וראה 1) שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
וש"נ. בהערה. 641 ע' חכ"ד לקו"ש

ז.2) ד, ואתחנן וראה יד. קמח, תהלים
וש"נ.3) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
ושייך 4) קשור ה"ה חול היותו (שעם המועד בחול ועד"ז

מועד". גוטן "א – טוב) יום שהוא ַל"מועד"
וש"נ.5) רע"ב. קו, ב"מ
טו.6) טו, משלי
יד.7) טז, ראה פ'
(בתחלתו).8) תרנד רמז אמור יל"ש
סע"א.9) נא, סוכה

א.10) נג, שם
חכמים 11) שגזרו שבות האיסור כי, הראשון, בלילה גם

לא  דוחה שאינו השואבה בית של "החליל על שני) בית (בזמן
בית  דשמחת בהמנהג שייך אינו טוב", היום את ולא השבת את

ואילך). 43 ס"ע הישועה מעייני (ראה הזה בזמן השואבה
ואילך.12) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה

("כל 13) בתורה אלו ענינים ולומדים שחוזרים עי"ז ובפרט
על  נוסף – כו'") כאילו הכתוב עליו מעלה כו' בתורה העוסק
הלימוד), (לפני עצמה התורה מצד בלאה"כ שנעשית הפעולה
ובדפוס  פה) בעל רק (לא כתב של באופן שבאה לאחרי ובפרט

לדורות). (שהוא
וברייתא14) דמשנה מהשייכות "אין להגאולה להעיר –

וראה  ג. פ"ז, (ויק"ר המשניות" בזכות אלא מתכנסות הגלויות
ס"ה  ס"ד. וביאורים תשובות ועד"ז *בארוכה ס"י), לקמן וראה .

המשניות, כמו למעשה שקו"ט) (ללא הלכות הם שגם ברייתות,
של  מדרשו בבית נשנו שהמשניות אלא אינו ביניהם והחילוק
נקראו  ולכן מדרשו, לבית חוץ נשנו והברייתות הקדוש, רבינו

רפ"ו). אבות (מד"ש מברא חוץ תרגום כי חוץ, לשון ברייתות
לשמחת 15) – ומסייע ומסוגל שמוכשר – המיוחד המקום

השואבה. בית
שני,16) בית בזמן חכמים שגזרו שבות האיסור יתבטל שאז

יו"ט. בליל גם וכו' חליל עם השואבה בית שמחת ויחגגו

(*.jli`e anx 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycewÎzexb`a qtcp המו"ל.
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כמרומז 17ידוע  כולה, השנה כל על ופועלים שנמשכים כלליים ענינים הם תשרי חודש עניני שכל
"רשית" אותיות "תשרי", החודש, של כולה.18בשמו השנה לכל כו' דרך שמורה וראש התחלה ,

עשר  חמשה ביום שהתחלתו דכיון – הסוכות לחג בנוגע יתירה סיהרא שבו19ובהדגשה "קיימא
באשלמותא" ד"20(דתשרי) השלימות גם כולל תשרי, דחודש השלימות בו מודגשת ,ziyx התחלה ,"

כולה. השנה כל על ופועל שנמשך וראש,

כולה. השנה כל על הברכה המשכת גם כוללת דסוכות בהיו"ט בברכה שהפתיחה מובן ומזה

השנה  כל על שמחה שנמשכת – השמחה ענין – הסוכות חג של העיקרי לענינו בנוגע לראש ולכל
שמחת  ראה שלא "מי אמרו עלי' השואבה בית לשמחת בנוגע וכמודגש שמחה, שנת שנעשית כולה,
שמחה  ראיית פועלת השואבה בית שמחת שראיית מובן שמזה מימיו", שמחה ראה לא השואבה בית

שנעשים (ובאופן ימיו השמחה).e"ימי בכל המשכת בהם לפעול בעה"ב שהוא ,"

הברכה  המשכת עם גם קשורה שמחה) (שנת השמחה לענין בנוגע כולה השנה כל על הברכה והמשכת
ושלימה. אמיתית היא השמחה שאז כולם , הענינים בכל

באות .„ שהתחלתה שמחה, שנת השמחה, לענין בנוגע הברכה המשכת על שנוסף – יותר ובפרטיות
כ"ב  בכל שמתחילים הענינים בכל כולה השנה כל על ברכה המשכת נעשית האל"ףֿבי"ת, שבסיום שי"ן

האל"ףֿבי"ת: אותיות

ו dיצה,cדולה,bרכה,aורה,`שנת טוב,eדר,dוד וארוכים,gכיות,fעד טובים גדולות,hיים ובות
i,עודk,בהפלגה יעקב lלכלה שכנגד הסוכות לחג במיוחד ששייך – רבה בהצלחה התורה ,21ימוד

בישראל",22כמ"ש  שם ותורה ביעקב עדות "ויקם

ד  באופן הגשמייים) בענינים (גם גדולה התרחבות מתוך הוא לאופןnוהלימוד ועד רק pרומים, ולא סי,
ה  ערך לפי גם אלא האדם, פעולת ערך שלqלפי באופן ומתגלה ונמשך דשמייא, רק qייעתא (לא טוב ימן

מצי  המברר הדבר סימן ופועל הגורם סימן גם אלא ישנו, שכבר דבר ומתוך23אות ,(y,(שמאלית (בשי"ן מחה

" כאו"א אצל נעשה במקומו"rועי"ז וחדוה –24וז ועיקר ועוד ,"t"לעמו שלח האמיתית 25דות גאולה ,
" ע"י שבאה עולם"vוהשלימה של "26דיקו שהוא ,w"ו עולמים" מקור xדוש נמשך וממנו העולמים", בון

וה yה  העולמים yמחה בכל עצמה פועלת27מחה זו ושמחה ,x למלך ה' "והי' כי, כולו, העולם בכל וממות
אחד" ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביום הארץ כל והולך 28על לשבח", "עלינו תפלת עתה שסיימו כפי ,

"ה  – נצחי באופן ולהבא מכאן וה yונמשך עולמים",yיר לחי וה z"ה בח (וכל zהלה עולמים" לחי פארת
מ"ה  בי"ת, האל"ף כל הכולל המיוחד שבשיר הענינים וה `פרטי "ה `דרת עד וה zמונה" פארת").zהלה

ש  – –zובפשטות ותפלה תהלה ושנת גאולה, שנה נעשית ממש ומיד תי"ו) באות (שהתחלתו יכף
המקדש. ובבית הקודש בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו
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ועוד.17) .49 ע' תש"ב רעח. ע' תרנ"ו לו. ע' תרנ"ד סה"מ ראה
יב.18) יא, עקב בעה"ט
מיוחדים 19) בימים הוא הט"ו) יום (לאחרי המשכו וגם

" בגימטריא – י"ז יום כמו "טוב בחודש, – י"ח יום ככל חי ", ,"
ומדריגה, במעלה הראשון, מהפירוש החל שבזה, הפירושים
מכל  למעלה שהוא כפי בעצמו, הקב"ה עולמים", "חי על שקאי
הנברא  היש התהוות נעשית שממנו ומהות, עצמות דרגות, עניני

ס"כ). אגה"ק תניא (ראה המוחלט ואפס מאין והנעשה והנוצר
שמו"ר 20) וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר

כו. פט"ו,
ובכ"מ.21) סתי"ז. או"ח טור ב. רנז, זח"ג
ה.22) עח, תהלים
ומפרסת 23) גרה מעלת – טהרה לסימני בנוגע שמצינו כפי

צפע"נ  (ראה הטהרה ופועלים גורמים גם שהסימנים – פרסה

לתוכן  בנוגע ביותר ומודגש אסורות), מאכלות הל' ריש להרמב"ם
במק"א  בארוכה כמבואר האדם, בעבודת טהרה דסימני הענין
בתחלתה  ה'שי"ת אלול מבה"ח ראה ש"פ שיחת בארוכה (ראה

וש"נ). (174 ע' ח"א (תו"מ
כז.24) טז, דה"א
ט.25) קיא, תהלים
כח.26) יח, וירא פרש"י
עושה"27) הוא לעשות לישראל אומר שהוא "מה שהרי

שאיֿאפשר  באופן היא שעשייתו אלא עוד ולא ט), פ"ל, (שמו"ר
והוא  היודע "הוא כי עשייתו, לבין בינו ח"ו ולהבדיל להפריד
פ"ב  יסוה"ת הל' (רמב"ם אחד" הכל עצמה הדעה והוא הידוע
שהם  ית' שלו והפעולות התוארים לשאר בנוגע ועד"ז ה"י),

נפלא" ב"יחוד עמו .*מיוחדים
ט.28) יד, זכרי'

(*.dxezd ozepl rbepa k"ek`re ,dxezl rbepa (d"t `ipza) oeyldk
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"חג .‰ היותו מפני היא, שמחות"), ("שלש המועדים שאר משמחת שלמעלה הסוכות חג שמחת
siq`d"השדה מן מעשיך את באספך השנה הארץ",29בצאת תבואת את ופירות 30"באספכם "שהתבואה ,

בפנים, שמחות"jkitlהאילן שלש .8כתב

האדם  בעבודת הענין :31וביאור

בארץ 32כתיב  בנ"י עבודת כללות על שקאי – תבואתה" את ואספת ארצך את תזרע שנים "ושש
הידוע  כהפתגם ישראל, ארץ לעשותה שצריכים לארץ בחוץ (ועד"ז לארץ)33ישראל (בחוץ כאן "עשה

הקדושה  ניצוצות כל את ("ואספתה") ולאסוף ולקבץ ללקט העולם, עניני וזיכוך בבירור ישראל") ארץ
כל  את ולאסוף ולקבץ ללקט – עצמו להאדם בנוגע ועד"ז לקדושה. ולהעלותם העולם שבעניני

קדושה. בעניני חדורים שיהיו והמעשים והדיבורים המחשבות

שבו – האסיף חג של dceardוענינו znlyp("השנה ("בצאת כולה השנה ניצוצות 34דכל באסיפת
והמעשים  והדיבורים המחשבות כל ובאסיפת השדה"), מן מעשיך את ("באספך העולם שבעניני הקדושה

ביותר. גדולה היא השמחה ולכן לה',

מארבע  יחד "קבצנו כולו, העולם מכל בנ"י כל ואסיפת קיבוץ גם נרמז האסיף" שב"חג ועיקר, ועוד
הארץ" ישראל 35כנפות אהבת מתוך יחד מתאספים ומקום מקום שבכל עי"ז ישראל,36[ובפרט ואחדות

אחד" בלב אחד הגלות 37"כאיש סיבת מבטלים שעי"ז המסובב,38, ממילא בדרך בטל הסיבה ובהבטל ,
והשלימה. האמיתית בגאולה המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו יחדיו] כולם ובאים

Â.(לקדושה להעלותם העולם עניני כל ולזכך (לברר האדם בעבודת האסיף" ד"חג הענין לבאר ויש
יותר: בפרטיות

העולם" הושתת "שממנה המקדש, שבבית שתי'" ה"אבן הוא העולם כל של שה"יסוד" .39ידוע
בהם  וישפיע שיפעל שלהם, ה"יסוד" אל העולם עניני כל את לאסוף היא העולם בעניני והעבודה

ולהעלותם  המקדש.40להגביהם שב)בית שתי' (אבן הוא שלהם שהיסוד בהם ניכר שיהי' ,

ועד  מאל"ף האותיות כל וסיום התחלת שכוללת שתי'", "אבן בתיבת גם מרומז זה שענין לומר, ויש
– התורה.zyן`aתי"ו אותיות בכ"ב שנבראו העולם עניני בכל לגלות שצריכים – שֿת) (אֿב י'

למטה  מלמעלה – הא"ב דאותיות הסדרים בשני גם שמתבטא כפי – אופנים בב' היא זו ועבודה
(תשר"ק): למעלה ומלמטה וכו'), ג"ד (א"ב

המשכה הוא הא' dhnlאופן dlrnln שההתחלה דא"ב האותיות כבסדר – בעולם אלקות המשכת ,
עולם  של אלופו על שרומזת אל"ף באות העולם"41היא נברא שבה "בבית בי"ת, באות נמשך ולאח"ז ,42,

דלים" "גמול גֿד, האותיות ואופן 43ולאח"ז תי"ו. באות להסיום עד למטה, ההמשכה כללות על שרומז ,
העלאה הוא dlrnlהב' dhnln מלמטה) תשר"ק האותיות כבסדר – לאלקות העולם עניני העלאת ,
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טז.29) כג, משפטים
דחג 30) ראשונים ימים דב' בהקריאה – לט כג, אמור

הסוכות.
אוה"ת 31) רהֿרו. ע' שם קלב. ע' תר"ל סה"מ גם ראה

ואילך. א'קעח ע' משפטים
יו"ד.32) כג, משפטים
תפה.33) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש
רגלים 34) ג' שעברו לאחרי תאחר" ל"בל בנוגע גם ומודגש

הוא הסוכות שחג – א) ד, (ר"ה תחילה המצות וחג סוף כסדרן
בהם.הזמן  שנתחייב כו' הקרבנות כל דהבאת

שזהו"ע 35) – לחרותנו" גדול בשופר "תקע הדברים: וסדר
האסיף. חג שזהו"ע – יחד" "וקבצנו דר"ה, תק"ש

ע"ש 36) – ל"ליובאוויטש" המיוחדת מהשייכות להעיר

מצות  קיום ע"ד ומעורר שמזכיר ההיא), המדינה (בשפת האהבה
יח). יט, (קדושים כמוך" לרעך "ואהבת

שם.37) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פרש"י
ב.38) ט, יומא ראה
ב.39) נד, שם
בהיותו 40) גם גביו שעל הבנין את ומעלה שמגבי' יסוד ככל

ומכוסה  שתי'טמון דהאבן בהיסוד ועאכו"כ בגלוי בארץ, שנראה
עתה. ועד העולם בריאת מאז

ס"ו.41) שם ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק
ג. כג, תזריע לקו"ת וראה

ה"א.42) פ"ב חגיגה ירושלמי ראה
א.43) קד, שבת
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ושרשם  למקורם האותיות) כל סיום תי"ו, (אות למטה שנמצאים העולם עניני את שמעלים למעלה),
עולם. של לאלופו שרומזת אל"ף לאות עד למעלה,

– למטה מלמעלה ותי"ו: אל"ף האותיות צירוף אופני בב' גם טפל `z"וכמרומז מלשון – כי,44" ,
לבנ"י  [ועאכו"כ לתורה ובטל טפל העולם נעשה התורה, אותיות בכ"ב שנברא בעולם שמגלים עי"ז

בתדב"א  כדאיתא לתורה, וישראל"45שקדמו תורה לעולם קדמו דברים "ישראל 46"שני גופא וביניהם ,
"מחשבתן  דבר"47קדמו", לכל קדמה ישראל "48של – למעלה ומלמטה ;[`z" בלשון) שפירושו –

ונכנסו  שבאו ומקורן, לשרשן העולם עניני העלאת שלימות על שרומז וכניסה, ביאה והזהר) הגמרא
האמיתי. למקומם ָ("אנגעקומען")

Ê.ע"י בעיקר נעשית הנ"ל אופנים בב' בעולם התורה שפעולת להוסיף, הלכות zekldויש  – התורה
העולם:49פסוקות  בעניני בפועל במעשה להנהגה בנוגע

הפסוק  דרשו 50על לו", עולם הכלל 51חז"ל "הליכות וע"פ הלכות". אלא הליכות תקרי 52"אל

אמת, ושניהם פירוש, עוד מוסיף אלא הפשוט, הפירוש שולל אינו כו'" אלא כו' תקרי ד"אל שהלימוד
לומר, dxezdיש zeklday"ד הענינים ב' ישנם אלאzekildגופא הליכות תקרי ו"אל לו", ".zekldעולם

בזה: וההסברה

אדרבה) אלא העולם, ותיקון בנין היפך העולם, מציאות שלילת (לא הוא התורה הלכות של ענינם
ופעולת  העולם, (הליכות) והנהגת מציאות שישנה היינו, התורה, ע"פ תהי' שהנהגתו בעולם לפעול

עולם "הליכות שיהיו היא התורה הקב"ה.elהלכות של רצונו ע"פ יתנהג שהעולם הקב"ה), של (שלו, "

שכל  שיכריז ועד בו ניכר שיהי' בעולם שפועלים – הלכות" אלא הליכות תקרי "אל מזה, ויתירה
התורה  דהלכות הקיום ע"י כי, התורה, הלכות קיום בשביל אלא הליכות") תקרי ("אל אינה מציאותו
ממדידה  שלמעלה (הליכה הבליֿגבול כח שמתגלה ד"הליכות", העילוי ניתוסף (בעולם) בפועל במעשה

בעולם. גם לפעול שבכחן והגבלה) במדידה הם עצמם (שמצד התורה שבהלכות  והגבלה)

Á.– בעולם) הפעולה נעשית ידם (שעל התורה שבהלכות הענינים ב' לו",וביאור עולם "הליכות
בנ"י: בעבודת – הלכות" אלא הליכות תקרי "אל

בצאתך"53ידוע  "זבולון וישכר: זבולון – סוגים לשני נחלקים בנ"י שעיקר 54שכללות עסק, בעלי ,
ד" שזהו"ע – העולם בעניני mlerעבודתם zekild"שמים לשם יהיו מעשיך ש"כל (כיון לו" שנעשים) (כפי

דעהו" דרכיך באהליך"55ו"בכל ו"ישכר שזהו"ע 54); – התורה בלימוד עבודתם שעיקר אוהל, יושבי ,
אלא הליכות תקרי ".zekldד"אל

וישכר  דזבולון העבודה אופני ב' בחיבור היא העבודה צ"ל 56ושלימות זבולון אצל שגם לכך שנוסף –
לתורה  עתים העולם 57קביעות בעניני התעסקות צ"ל ישכר אצל וגם בעניני 53, זבולון בעבודת גם הרי, ,
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ב.44) מא, ב"ק רע"ב. לו, ברכות ראה
יד.45) פרק
שנקראת 46) תורה ראשית, ב' "בראשית", בתיבת גם ומרומז

(פרש"י  העולם נברא שבשבילם ראשית, שנקראו וישראל ראשית
בראשית). ר"פ

ל"סוף 47) ועד למעשה, ומדיבור לדיבור נמשך וממחשבה
וראה  דודי". "לכה (פיוט תחילה" "מחשבה עם שקשור מעשה"

ובכ"מ). ויגש. ר"פ תו"ח
ד.48) פ"א, ב"ר
ולכאן,49) לכאן וסברות שקו"ט סברות שתי ללא

וגם וב"ה), דב"ש שונות יותר (כבפלוגתות ושיטות סברות משתי
מ"ט) פ"ב (אבות המשנה בפירוש המבואר ע"ד התורה, בלימוד
תלמידים  שחמשה זכאי", בן יוחנן לרבן לו היו תלמידים "חמשה

מהוים סוגים אלו הכוללים חמשה התורה לימוד ואופני בשיטות
ריב"ז  של הרבה") תלמידים ("העמידו התלמידים ריבוי כל את

.(103 ע' אבות לפרקי ביאורים (ראה

ו.50) ג, חבקוק
וש"נ.51) סע"ב. כח, מגילה
(5224 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמן ס"ג. אלי הליכות ס' ראה

.27 הערה
ובכ"מ.53) א). (קט, ס"ה אגה"ק תניא ראה
יח.54) לג, ברכה
דעות 55) הל' רמב"ם וראה ג. ו, משלי מי"ב. פ"ב אבות

ס"ב. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ספ"ג.
(56. ש"זבולון שביניהם, השותפות על יוצא נוסף .

. יושבים לפרקמטיא והם ישכר של פיו לתוך ונותן ומשתכר .
. בתורה (פרש"י ועוסקים היתה" זבולון ידי על ישכר של תורתו .

לזבולון, זקוק אינו שישכר אופן שישנו ולהעיר, – שם). ברכה
בתורה  ועוסק "יושב שהי' חרסום בן אלעזר ר' אצל שמצינו כפי
ב). לה, (יומא מופלג עשיר הי' ואעפ"כ, הלילה", וכל היום כל

ועד 57) ועוד), א. ז, ח"א (לקו"ד בנפש קביעות גם כולל
לקו"ש  (ראה עראי" ומלאכתך קבע ד"תורתך באופן אצלו שנעשה
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מציאות שכל ניכר צ"ל עולם") ("הליכות תקרי העולם ("אל התורה הלכות קיום בשביל אלא אינה העולם
קיום  ע"י שנעשה העילוי ניכר צ"ל ("הלכות") התורה בלימוד ישכר בעבודת וגם הלכות"), אלא הליכות

עולם"). ("הליכות העולם במציאות התורה הלכות

Ë.ע"י ישכר) של (ענינו התורה בהלכות שנעשה להעילוי דוגמא להביא (ענינו ויש עולם" "הליכות
האחרונים  בדורות העולם בעניני שנתחדשו מהחידושים שכתוצאה במוחש שרואים כפי – זבולון) של
שקו"ט  היתה שלא אלו) שבדורות ותיק" "תלמיד (ע"י בתורה חדשות) (הלכות חדשים ענינים ניתוספו

בעולם  זו מציאות נתחדשה שלא זמן כל שלפנ"ז בדורות .58אודותם

ישכון" ימים ש"לחוף שזבולון – וישכר) לזבולון (בנוגע כדור 59ולדוגמא לחצי ומגיע בספינות יוצא
בנוגע  כמו התורה, בהלכות חדשות שאלות אצלו מתעוררים אוסטרליא, מדינת כמו שבתחתון, התחתון
המקום), צורך לפי או שבחו"ל, ישראל תפוצות ככל בבל בני אחר הולכים (אם גשמים שאלת לזמן
שמצינו  כפי – בתורה חדשים ענינים מתחדשים אלו, שאלות פתרון ע"ד לישכר פנייתו וע"י וכיו"ב,

ישראל  גדולי של בשו"ת השקו"ט מצינו 60אריכות שלא באוסטרליא בנ"י התיישבות זמן מהתחלת
שלפנ"ז  .61בספרים

ופנימיות  דתורה נגלה התורה, והפצת תורה מוסדות כו"כ דהקמת ה"חידוש" כללות מלבד – זה [וכל
זו, במדינה בכללותו, התחתון כדור בחצי ולפנ"ז באוסטרליא, בנ"י מהתיישבות כתוצאה שנעשה התורה,

העליון  כדור בחצי שהי' דמתןֿתורה הענין כללות לגבי חידוש דפנימיות 62שזהו מתןֿתורה גם כולל ,
העליון כדור בחצי תחילה שהי' החסידות בתורת שנתגלתה כפי בסוף התורה ואילו ,63(בליובאוויטש),

דוקא]. התחתון כדור שבחצי זו במדינה התורה פנימיות והפצת לגילוי המקור נעשה זה, בדורנו

שאלות  מתעוררים שאז הירח, על ולנחות בחללית לטוס יכול שאדם זה בדורנו להחידוש בנוגע ועד"ז
לבנה" ל"קידוש בנוגע הירח על שנמצא אדם יתנהג איך ולדוגמא, בהלכה, ?!...64חדשות

ה  הלכות קיום בשביל היא העולם מציאות שכל האמור שע"פ אלא ולהוסיף, הליכות תקרי ("אל תורה
יתוספו  ידם שעל היא בהם והתכלית שהכוונה שבעולם, להחידושים בנוגע גם הוא שכן מובן, הלכות"),

בתורה  חדשות) (הלכות חדשים ית'65ענינים לו להיות הקב"ה שנתאווה הכללית הכוונה נשלמת ועי"ז ,
בתחתונים  .66דירה

È.:הגאולה לענין התורה דהלכות השייכות לבאר יש עפ"ז

הזקן 67כתיב  רבינו ומפרש תפדה", במשפט הלכות 68"ציון היינו ע"פ 69ש"במשפט כמשפט 70כתרגומו
כמשארז"ל  והיינו קדמייתא, כהלכתא פסוקות.71הראשון הלכות המשניות", בזכות אלא מתכנסות הגליות אין

כולו  העולם בכל מפוזרים (כשבנ"י הגלות בזמן העולם שבירור לעיל האמור ע"פ – לזה ומהטעמים
ע"י  העולם בבירור הגלות דזמן העבודה כשנשלמת ולכן, התורה, הלכות ע"י נעשה נדחת) לפנה עד

הגאולה. אל הגלות מן הפדי' נעשית אזי התורה, הלכות
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וש"נ). ואילך. 347 ע' חי"ז
היא,58) בשמים לא התורה הרי, גליא, שמיא שכלפי ואף

שנתחדשה  לאחרי אלא בתורה אלו ענינים נתגלו לא ולכן,
בארץ. המציאות

יג.59) מט, ויחי
(60389 ע' ח"א תשמ"ג בהתוועדויות הנסמן – לדוגמא ראה

.9 הערה 221 ע' חכ"ב לקו"ש ואילך.
באהליך"61) וישכר בצאתך זבולון "שמח לפרש יש ועפ"ז

פועלת זבולון שיציאת דישכר – של היציאה וההגבלה מהמדידה
חדשים. בענינים לשקו"ט עתה עד בתורה שנידונו הענינים

ואילך.62) תצב ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
וש"נ.

(63.(47 הערה לעיל (ראה תחילה במחשבה מעשה וסוף
שלא 64) מאריטש הלל ר' הרה"ח אודות מהמסופר ַלהעיר

לקדש  אפשרות ללא לבנה דקידוש הזמן שיעבור לסבול בכחו הי'

לאחרי הל  פעם שהתבטא כפי בעבים), מכוסה היותה (מפני בנה
אילולי  קורה הי' מה יודע מי הלבנה: נראתה שסו"ס עד  זמן משך
– האמורה השאלה יותר מתחזקת ועפ"ז הלבנה. לקדש זוכה הי'
דחודש  הלבנה קידוש זמן במשך הירח על שנמצא אדם יעשה מה

זה.
רבו 65) מה – הבורא מגדלות בהתפעלותו ההוספה גם כולל

ה'. מעשיך גדלו ומה ה' מעשיך
ובכ"מ.66) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
כז.67) א, ישעי'
דברים.68) ר"פ לקו"ת
הלכות")69) אלא הליכות ("א"ת ב"הליכות" מהרמז להעיר

אלקים  אל ל"יראה באים שמזה חיל", אל מחיל "ילכו ע"ש –
הגאולה. ענין ח), פד, (תהלים בציון"

יג.70) מ, וישב
(71.14 הערה לעיל ראה
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שבעניני  הקדושה ניצוצות כל אסיפת על שרומז – האסיף חג – הסוכות לחג במיוחד שייך זה וענין
ממקומות  בנ"י כל אסיפת נעשית ואז הגלות, משך זמן כל ועבודתינו מעשינו ע"י שנתבררו העולם

הקדושה. לארצנו העולם בכל פזוריהם

התורה  כל מסיימים שבו תורה, ו)שמחת ל(שמע"צ באים האסיף, חג הסוכות, שמחג יותר ויומתק
מתחיל  ולאח"ז התורה, הלכות שע"י העולם בירור כבר נשלם האסיף בחג כי, – מחדש ומתחילים כולה

תצא" מאתי חדשה ד"תורה שזהו"ע העולם, מבירור שלמעלה בתורה חדש בעולם 72ענין גם (ודוגמתו
חדשה" וארץ חדשים "שמים –73.(

‡È. כל ועבודתינו מעשינו עניני כל (אסיפת להגאולה בשייכות האסיף חג של שענינו להוסיף, ויש
זו  בשנה ביותר מודגש האומות) בין שגלו המקומות מכל בנ"י כל ואסיפת הגלות משך :74זמן

תהא  ד"הי' הכללית המעלה על מנס ze`ltp"76שנת75נוסף שלמעלה נו"ן 77("פלא" ובתוספת ,
")p נפלא" רבים, ובלשון והשלימה,zeפלא"), האמיתית דהגאולה הנפלאות על שרומז צאתך 78"כימי "),

נפלאות" אראנו מצרים נפלאות79מארץ שנת ה"ה –da80 לא) השנה של במציאותה חודרות שהנפלאות ,
האפשריים  הזמנים שינויי כל שכוללת הימנו), שמחוץ בדבר שהיא ראי' של באופן הזמן,81רק כללות ,

דדצח"מ, הנבראים פרטי כל ומקום), זמן (שגדרו העולם עניני שכל היינו, המקום, כללות גם ובמילא
הגאולה בענין לגילוי חדורים ועד בנפעל, הפועל כח בהם לגלות העבודה שנשלמה כיון ("נפלאות"),

משיח  שבישראל, היחידה בחינת ע"י ומתגלית הקשורה שלמעלה, היחידה בחינת עולם", של "יחידו בחי'
מישראל 82צדקנו  שבכאו"א משיח, ניצוץ הפרטית, יחידה גם ).83(כולל

ד"נפלאות בהר"ת גם כל"lkaוכמרומז מכל "בכל הענינים 84", בכל הם שהנפלאות שכולם 85– ,
הגאולה. בענין חדורים

" בגימטריא כל" מכל ש"בכל הרמז ע"פ יותר .uaw"86–"uawויומתק הארץ גליותנו כנפות מארבע .
העולם  עניני כל ואסיפת בקיבוץ הגלות משך זמן כל ועבודתינו מעשינו נשלמו שכבר כיון – לארצנו"

עולם. של דיחידו האחדות לנקודת

כהלכתן" שבתות "שתי שמירת אשר, זו, בשנה שבתות" "שתי עברו שכבר לאחרי קשורה 87ובפרט
הגאולה  האסיף"88עם ב"חג ונמצאים ועבודתינו 89, מעשינו עניני כל לאסיפת מסוגל הכי הזמן ה"ז –

עיר  לירושלים הקדושה, לארצנו האומות, בין שגלו המקומות מכל בנ"י כל ואסיפת הגלות משך זמן כל
האמיתית  בגאולה העולם"), הושתת ש"ממנה שתי'" ה"אבן נמצאת (שבו המקדש ולבית הקודש

צדקנו. משיח ע"י והשלימה
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ג.72) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
כב.73) סו, יז. סה, ישעי'
שיש 74) שנים כמה המשך לאחרי באה זו ששנה לכך נוסף

הקהל, שנת ותשמח, תשמח משנת החל – מיוחדת מעלה ְְִַַַבהם
שנת  ולאח"ז נסים, שנת ולאח"ז ידיך", "תשמט שנת ולאח"ז

אראנו. נפלאות
ועוד).75) א. נח, קידושין (ראה תהא בהוייתה
אראנו.76) נפלאות שנת החולפת, בשנה גם שהיתה
וש"נ.77) .16 הערה 368 ע' חט"ו לקו"ש ראה
יהיו כ "78) לבוא לעתיד כי, למעליותא, הדמיון בכ"ף – ימי"

וש"נ), תפוֿז. ע' עה"פ נ"ך אוה"ת (ראה ליצי"מ בערך "נפלאות"
בדרך תהי' לבוא לעתיד יצי"מ שהזכרת (ברכות טפל ועד בלבד

סע"ב). יב,
טו.79) ז, מיכה
ג'80) כהנוסח – בם בו בה (נפלאות) יותר: ובפרטיות

בם"), "וינוחו בו", "וינוחו בה", ("וינוחו השבת דיום התפלות
דמלכיות  הענינים ג' וכנגד ספירות, בעשר החלוקות ג' כנגד
שכוללים  – ואילך) תקלז ע' תרס"ו המשך (ראה ושופרות זכרונות

כולם. הדרגות כל
ועוד.81) פי"ט. ח"ד הקודש עבודת ראה
ועוד.רמ"ז 82) ב. רס, ולזח"ג ב. מ, לזח"ג
(83692 .599 ע' ח"ב לקו"ש פינחס. ס"פ עינים מאור ראה

ועוד. בהערה.
ואילך.84) סע"ב טז, ב"ב ראה
הענינים 85) לכל השימוש אות היא בי"ת שאות לכך נוסף

כולם.
שם.86) לב"ב חת"ס ח"י ראה
מעלת87) הדגשת – דייקא ידן הלכות כהלכתן שעל התורה,

בארוכה. כנ"ל העולם, בירור נעשה
ב.88) קיח, שבת
ראשונים 89) ימים (ב' האסיף חג מתחיל זו שבשנה ולהעיר,

(שמחלקים  המלך" בג "פת כהסימן ר"ה, כמו וג', ב' ביום דיו"ט)
ושלימות  גמר מודגש שבזה – לשתים) וילך נצבים הפרשיות
נצבים  ש"פ משיחות קונטרס (ראה בארוכה כנ"ל העבודה,

ואילך)). 10 ע' (לעיל תשנ"ב וילך וש"פ דר"ה ב' יום תנש"א,
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·È. לבאר יש – העולם בבירור ישראל של עבודתם כללות על רומז האסיף שחג לעיל האמור ע"פ
האושפיזין: לענין והשייכות הקשר

הסוכות  ימי שבשבעת (אורחים)90ידוע אושפיזין שבעה בזהר 91באים שנזכרו האושפיזין הן –92:
אדמו"ר  מו"ח כ"ק ע"י שנתגלו החסידיים האושפיזין והן ודוד, יוסף אהרן משה יעקב יצחק אברהם

דורנו  מהר"ש,93נשיא אדמו"ר הצ"צ, אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד, הבעש"ט, :
מהורש"ב  .94ואדמו"ר

בזה: ומהענינים

חז"ל  לבעל `gxe"95אמרו שיברך כדי המזון) (ברכת מברך אורחים) שפירושו האושפיזין (שזהו"ע
המשכה  מלשון ברכה ("יברך", ההמשכה פעולת על שרומז – בעולם 96הבית" הקב"ה של וההתגלות (

" שהוא שניכר ziadבאופן lraדעשיית הענין כללות שזהו ,"dxic.בתחתונים ית' לו

דרכים ב' רבים, לשון ו"אורחים" "דרך", מלשון גם הוא "אורח" לזה, שנים ונוסף רבים )97(מיעוט
מלמעלה  הולכים שבה הדרך בעולם: בעה"ב הקב"ה נעשה ידם שעל (בכללות) הדרכים ב' על שמורה –

לאלקות) העולם (העלאת למעלה מלמטה הולכים שבה והדרך בעולם), אלקות (המשכת .98למטה

בנ"י לכל מוריֿהדרך שהם – האסיף שבחג האושפיזין שבעת של ענינם ליעקב וזהו משפטיך ("יורו
לישראל" בב'99ותורתך העולם, כל של הבית" "בעל בתור הקב"ה והתגלות המשכת לפעול כיצד (

בבירור  ישראל של עבודתם כללות שזוהי מלמטלמ"ע, והעלאה מלמעלמ"ט דהמשכה (הכלליים) הדרכים
האסיף). חג של (תוכנו העולם

הסוכות  חג לאחרי גם נמשך האושפיזין של שענינם מובן אינם 100ומזה שאז אלא (בשמיניֿעצרת),
בעולם  הקב"ה של בעלותו וגילוי בהמשכת האושפיזין פעולת ע"י כי, "בעליֿבתים", אלא "אורחים"
של  (בסיומו באים (אושפיזין), "אורחים" בתור ליום) מיום (ובהוספה הסוכות ימי בשבעת שנעשית כפי
בתור  בעולם הקב"ה של בעלותו בהתגלות פעולתם ניכרת שאז העבודה, ושלימות לגמר האסיף) חג

"בעליֿבתים".

דחג  האושפיזין לשבעת (בהמשך לשמע"צ דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של השייכות תומתק ועפ"ז
ודור) לגלות (האחרון הדור של הנשיא להיותו כי, – בעה"ב) בתור אלא אושפיז, בתור לא אבל, הסוכות,

לאחריdle`blהראשון שלאחרי , לשמע"צ שייך ה"ה העולם, בבירור ועבודתינו מעשינו ושלימות גמר
והשלימה  האמיתית הגאולה באה ואז העולם, דבירור העבודה כללות ושלימות גמר על שרומז האסיף חג

ב" כידוע ipinyשמרומזת מלשון 101ֿעצרת", גם הוא "שמיני" לזה, ונוסף שמונה, למספר שייכת שהגאולה
ו"עסענץ" אלקות.102שומן היא מציאותם שכל העולם, עניני דכל ("עסענץ") התמצית התגלות על שרומז ,

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

של 90) באופן נעשים שאז אלא בשמיניֿעצרת, לזה וההמשך
בפנים. כדלקמן בעליֿבתים,

כו'"91) "יעול האושפיזין: דהזמנת הנוסח לומר נוהגים ויש
אין  בחב"ד אבל האושפיזין, שאר כו'" ו"עימי' זה, דיום האושפיז

כו'. במחשבה אם כי כן, נוהגים
בזהר 92) מהשינויים ולהעיר – ועוד. ואילך. ב קג, ח"ג

גם  חיים", אלקים דברי ואלו ו"אלו האושפיזין, וסדר למנין בנוגע
ואילך). 71 ע' הישועה מעייני (ראה לפועל בנוגע

ישב 93) כאן זה": ואומר באצבעו ד"מראה ובאופן
תרצ"ז  הסוכות דחג א' ליל (שיחת וכו' המגיד ישב כאן הבעש"ט,
בנוגע  הוא ("ישב") עבר בלשון שהשימוש ולהעיר, – ותש"ג).

הזמן להסיפור הסוכות, דחג בלילות בעמדנו אבל, זמן, לאחרי
הוה  בלשון ה"ז האושפיזין, באים ("יושב")!שבו

הם 94) החסידיים האושפיזין שכל – אחר באופן לומר ויש
וכו' הזקן אדמו"ר הוא הראשון שהאושפיזא היינו, חב"ד, נשיאי

סי"ט). לקמן (וראה
א.95) מו, ברכות
ובכ"מ.96) ג. לז, מקץ תו"א ראה
(97.21 הערה 111 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
גם 98) (וראה ואילך ב יט, וישלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

ס"ו). לעיל
יו"ד.99) לג, ברכה

ולאח"ז 100) מסויים, לזמן להתארח שבאים אורחים כמו לא
האירוח. זמן מסתיים

ועוד.101) ב. יג, ערכין ראה
("עסענץ"102) הוא חסידות כן מאמרי בכמה אידיש) בלשון ,

בתניא  כמ"ש אמירתם, כלשון – ועוד) תתקכו. ע' בלק (אוה"ת
בל"א  ד"ת אומר הי' ז"ל ש"הבעש"ט (סכ"ה) ולא *אגה"ק

בלה"ק. שכתיבתם אף בלה"ק",

(*,("oci`") micedil zkiiyd ("yici`") zicedi oeyll ef oeyl zkitd ybcen dfay Ð "fpky` oeyla" `le ,"yici` oeyla" :eyxtl yi df z"x
.zxg` oeyll dlith oeyl eyexity ,"o`bx`yf" mya f"ptl z`xwpy itk `le©¨
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‚È.:מישראל כאו"א לעבודת בשייכות האושפיזין של ענינם ביאור ולתוספת

השכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת ("גדולה אורחים וכיבוד דהכנסת העיקריים ),103מהענינים
שהוא מראה xwiineשבעה"ב jixrn(בעה"ב (של השתדלותו  ע"י האורח, את `eilביותר zencdl.(לאורח)

להשתדל צריך מישראל שכאו"א בנדו"ד, oifitye`dועד"ז l` zencdl אדמו"רים ישראל, נשיאי האבות, –
מסייעתם" אבותם ו"זכות ואורחותיהם, בדרכיהם ההליכה ע"י –104.

ולהעיר:

נשיאי  של השלישי (דור הצמחֿצדק של לתולדותיו בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק של ברשימותיו מצינו
בתואר נקראים מהם) ש(כמה חזקה"), הוי זימני "בתלת נתינתֿכח 105"אדמו"ר"חב"ד, מהוה זה וענין .

"אדמו"ר"! שבתואר וה"התפשטות" ה"רחבות" לעצמו ליקח ישראל, כלל בתוככי מאתנו, לכאו"א

בכל – גדול הכי פלא דוגמתו מצינו הרי פארציטערט"... דאך מען "ווערט כזה ביטוי ַָכשאומרים
הארון 106יו"ט  פתיחת בעת בחול 107, הרחמים 108(וכשחל מדות י"ג דאמירת ההקדמה לאחרי שאינן 109–

ריקם  מישראל110חוזרות שכאו"א ,(envr lr ywanויתקיים" :epa שכתוב ה'111מקרא רוח עליו ונחה
של מעלתו גודל שמתאר פסוק – epwcvוגו'" giyn...!

להאושפיזין. להדמות להשתדל וצריך יכול מישראל שכאו"א האמור כ"כ יפלא לא שכן, וכיון

– אורחים שפירושו ד"אושפיזין" הענין בכללות לראש) (ולכל גם צ"ל להאושפיזין וההתדמות
כמו רק בעולם שנמצא ולהרגיש לידע צריך מישראל האמיתי,שכאו"א מקומו אינו (שהעולם "אורח"

ממש" ממעל אלקה "חלק חד",112להיותו כולא וקוב"ה ה"דרך"113"ישראל את לגלות ותפקידו ,(
בקיום  עבודתו כללות ע"י לאלקות העולם והעלאת בעולם אלקות וגילוי להמשכת דרך) מלשון ("אורח"

. "אורח וכאמור, ובעה"ב התומ"צ, בעולם, הקב"ה של בעלותו ומגלה שממשיך הבית", לבעל מברך .
הסמוך  "בן של ומצב במעמד שנעשה ועד כו', אותו ומשמש צרכיו כל מבנ"י) (כאו"א ל"אורח" נותן

אביו" שולחן והשלימה.114על האמיתית בהגאולה בפועל שיתגלה כפי ,

*

„È. מהאושפיזין אחד כל של הפרטי ענינם גם לבאר יש האושפיזין, של הכללי ענינים על נוסף
זה שביום הסוכות, ימי משבעת אחד של העיקרי גובר"(האושפיזא בהמשך 115"מזלו שבאים כפי ,(
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וש"נ.103) א. קכז, שבת
ועוד.104) מ"ב. פ"ב אבות – חז"ל לשון
בית 105) מתולדות פרקים וראשי היחס "שלשלת ראה

בתחלתו. יום" "היום – רבינו"
בשמע"צ,106) ובסיומו הסוכות חג בהתחלת – ובנדו"ד

אחרונים, ימים ושני הסוכות, דחג ראשונים ימים בשני – ובחו"ל
ושמח"ת. שמע"צ

הספרֿתורה 107) את לעכב שלא להזהר שצריכים וכיון
מובן  הרי בהס"ת), עילוי ניתוסף הקריאה (שע"י בה מלקרות

ביותר. נעלה בענין אא"כ זמן בשהות להאריך שאין
כמה 108) ולהשלים ולמלא "איבערקומען" צריכים שאז

בשבת). (משא"כ ענינים
כולל 109) והגבלה, מדידה כל לבטל שענינם שאף להעיר,

והגבלה, מדידה מכל למעלה להיותם דקדושה, והגבלה מדידה גם
– והגבלה מדה "מדות", בשם נקראים מ"מ, ומהות, לעצמות עד
כמו  יחד, גם ומדה) ממדה (למעלה המעלות ב' בהם שיש
בגבול  כח לו יש כך גבול בבלי כח לו שיש שכשם ית', בעצמותו

הגבול). בכח הוא החידוש עיקר – (ואדרבה
ובמיוחד  כולל שבו, ההפלאות כל שלאחרי – ביו"ט ודוגמתו

ע"י  יו"ט שמחת צ"ל הארון, פתיחת בעת מדה"ר י"ג אמירת
הסעודה  עם זה לקשר ויש ישן. ויין שמן בשר גשמית, סעודה
ומיד  תיכף והשלימה האמיתית בהגאולה שתהי' הבר ושור דלויתן
סעודה  עם קשורים דהגאולה נעלים הכי שהעילויים – ממש

גשמית.
ב.110) יז, ר"ה
ב.111) יא, ישעי'
רפ"ב.112) תניא
א.113) עג, זח"ג ראה
סע"א.114) ג, ברכות ראה
בנוגע 115) ובקה"ע) ה"ח פ"ג ר"ה (ירושלמי חז"ל לשון

בסוכה, הסעודה בזמן רק (לא הוא זה וענין – הולדת. ליום
היא  שהלידה שאף הולדת, כביום היום, כל במשך גם) אלא
רק  (לא היא המזל התגברות מ"מ, ביום, מסויים זמן במשך

היום  בכל אלא) הלידה, דהכנסת *ברגע בהענין גם ומרומז .
להאכילם  החיוב על שנוסף – גופא (אושפיזין) אורחים
גם  החיוב נמשך בביתו, שמתארחים בשעה כו' ולהשקותם
אבל  הל' רמב"ם (ראה לוי' במצות מביתו, שיוצאים לאחרי

רפי"ד).

(*.((f"kwzz `"c c"dcq) m"anxd enk ,dlebq icigi lv` caln) dcild zry epiiviy epivn `l llk jxcay cre
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ובהשפעתם  בכחם ועבודתינו, מעשינו כללות ושלימות גמר האסיף, חג של לסיומו עד לזה, זה ובהוספה
האושפיזין. של דרכם והוראת

ובתוספת  הדברים, נדפסו וכבר שלפנ"ז, בשנים אלו ענינים אודות בארוכה דובר שכבר – ובהקדמה
מראיֿמקומות  מחכימות 116ציוני ואותיות בפנים, לעיין שיכולים כך השלימות 117, כבר שישנה ובפרט ,

לשמוע" ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' ש"נתן שנה, באריכות 118דארבעים צורך אין ולכן ,
עוד" ויחכם לחכם ו"תן וברמז, בקיצור  הדיבור גם מספיק אלא .119הדברים,

לאלה גם השואבה בית בשמחת עתה הנאמרים הדברים את ימסור אחד שכל ביתו ובודאי מבני (החל
שהשתתפו  או השואבה, בית בשמחת עדיין (השתתפו שלא כאן) נמצאים אינם שתהי' סיבה שמאיזה
יתוסף  שעי"ז והעיקר, והסבר, ביאור ובתוספת אלה, דברים שמעו לא) שבו במק"א השואבה בית בשמחת

השואבה. בית שמחת עניני בכל יותר 

ÂË.:אבינו אברהם – הראשון האושפיזא

הוא  אבינו אברהם"אברהם הי' ("אחד אלקות 120הראשון ולגלות להמשיך הדרך את ופתח שהתחיל (
הרמב"ם  כמ"ש – עצמו מהעולם והוכחות ראיות ע"י גם לשוטט 121בעולם התחיל זה איתן שנגמל "כיון

. שהשיג בדעתו עד וכו' אותו יסבב ומי מנהיג לו יהי' ולא  תמיד נוהג הזה הגלגל שיהי' אפשר היאך .
ברא  והוא הגלגל מנהיג והוא אחד אלקה שם שיש וידע הנכונה מתבונתו הצדק קו והבין האמת דרך

. גדולהכל בקול ולקרוא לעמוד והתחיל .mlerd lkl,"'כו העולם לכל אחד אלקה שם שיש ולהודיעם
כי אברהם שמך והי' אברם שמך את עוד יקרא "ולא – בשמו גם miebוכמרומז oend a` אב" נתתיך",

העולם" .122לכל

ש"הודיעו  (עי"ז הכח נמשך .121ומאברהם בנו ליעקבליצחק הודיע ויצחק למד . אבינו ויעקב . .
כולם" "גוי123בניו – מישראל לכאו"א (cg`"ש"124בארץ כמו ,cg` בחינת בו ויש אברהם", הי'

בעולם.125"איתן" אלקות ולגלות להמשיך –

דהתגלות  הדרך את ופתח שהתחיל הראשון שהוא – הבעש"ט – החסידי לאושפיזא בנוגע ועד"ז
יותר  עוד ניתוסף ידה שעל חב"ד, חסידות תורת בהתגלות ההמשך גם שכוללת הכללית, החסידות תורת

העצמות  בכח ממש ואפס מאין שנתהוה בעולם ניכר שיהי' בעולם, אלקות וגילוי שיש 126בהמשכת ועד ,
האמיתי  יש עם חד נעשה ועד"127הנברא לעולם ימלוך כש"ה' לבוא, לעתיד בפועל שיתגלה כפי ,128,

אחד  ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביום הארץ כל על למלך ה' .129"והי'

להגאולה: דהאושפיזין והשייכות הקשר להוסיף ויש

כמאמר  – אבינו .130אברהם לישראל הבטחתו שומר כמה "ברוך לעשות הקץ את חישב שהקב"ה .
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ובספר 116) תשמ"בֿתנש"א, (ח"א) התוועדויות בספרי
שלאח"ז. בשנים ובהשלמות תשמ"ח), (קה"ת הישועה" "מעייני

הל'117) עוז מגדל ב). (קצא, שלו שבועות במס' של"ה ראה
.17 ע' תש"א סה"מ ה"ט. פ"ד אישות

ג.118) כט, תבוא
ט.119) ט, משלי
כד.120) לג, יחזקאל
ה"ג.121) פ"א ע"ז הל'
ובפרש"י.122) ה יז, לך לך
("אין 123) "אבות" נקראים ויעקב יצחק שאברהם ולהעיר,

לשלשה" אלא אבות האבות *קורין "שבחינת ב)), טז, (ברכות
בחינה  יש "שתמיד ודור", דור בכל אחריהם לבניהם ירושה היא

הצדיקים  ומעלת בחינות "שאר משא"כ אדם", בכל זמן בכל זו
. לוי שמעון ראובן השבטים בחי'כגון כלל בו שאין אדם לך יש .

מתייחס  מישראל שכאו"א לפי וארא), ר"פ (תו"א אלו" ומדרגות
אחד  .**לשבט

כג.124) ז, שמואלֿב
ובכ"מ.125) ראה. ר"פ לקו"ת ראה
(126.19 הערה לעיל ראה
ובכ"מ.127) ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
יח.128) טו, בשלח
ערבית.129) תפלת בסיום עתה זה שאמרנו כפי
הגש"פ.130) נוסח

(*."bga aizk zegny yly" Ð envr zekeqd bgae ,(zea` 'b cbpk) milbx yly Ð h"eil dyly xtqnc zekiiydn xirdl
(**iel hay lv` hxtae ,oiqgei xtq mcia yiy mixne`y l`xyia zegtyn k"ek lv` mihayl qegid xnyp (oaxegd xg`l) dfd onfa mbe

.dfd onfa mb `picl rbep mqegiy (miele mipdk)
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`epiaשאמר mdxa`l אדמו"ר מו"ח כ"ק פירוש וכידוע הבתרים", בין שנעשה 131בברית הנח"ר גודל שמצד ,
וההילול למע  השבח וזהו וגבול, קץ בלי זה ענין להיות יכול הי' הגלות, בזמן בנ"י של מעבודתם לה

הגלות. דזמן לעבודה וגבול קץ שיהי' לעשות הקץ את חישב שהקב"ה

גם  כולל מחשבונות, למעלה אופן", בעלֿשם'סקער א "אויף נעשה גופא זה שענין – ַוהבעש"ט
אינם  דהגאולה שהנפלאות  אלא עוד  ולא הגאולה, הבטחת מתקיימת ממש ומיד תיכף אלא הקץ, חשבון

רגילה, הנהגה שנעשים כיון נס של בעלֿשם'סקעבגדר ".dbdpd"א ַ

ÊË.:אבינו יצחק – השני האושפיזא

ביצחק  מעלה גם יש מ"מ, ליצחק), (גם לאבות ראשון להיותו אבינו אברהם מעלת שגדלה אע"פ
הכתוב  בלשון גם וכמרומז אברהם. יצחק",132לגבי את הוליד אברהם אברהם בן יצחק תולדות "אלה

לאברהם, שקודם כפי יצחק מעלת גם מודגשת יצחק", את ש"הוליד אברהם מעלת הדגשת על שנוסף
וכמארז"ל  אברהם", בן מוסיף) ואח"כ (תחילה האב"133"יצחק מכח הבן כח .134"יפה

בזה  שלzcily–135ומהענינים באופן היתה עבודתו) התחלת (לפני כשלעצמה ומפורסם qpיצחק גלוי
נעשה136לכל  ידו mleraשעל zewl` ielib כל אלקים לי עשה "צחוק שרה: כדברי הטבע), הנהגת (שינוי

. לי יצחק .השומע וחשיבות שבח (לשון לאברהם מלל מי הבטחתו . שומר הוא ומי הוא מה ראו .
. ועושה) מבטיח לזקוניו"הקב"ה בן ילדתי כי בנים 137. ש"הניקה הנס הי' לזה שבהמשך אלא עוד ולא ,

אותם" והניקה עמהן בניהן את השרות הביאו המשתה "ביום .138שרה",

הפעולה  גם ישנה השרות, כל לעיני שרה" בנים ש"הניקה הנס דראיית הפעולה שמלבד [ולהעיר,
חלב" ונעשה נעכר ("דם מהדם בא שהחלב דכיון כשלעצמה, הבנים הנקת הנפש"139שע"י ש"הוא (140,

שרה  של מנפשה השפעה קיבלו שרה, של מחלבה ינקו השרות כשבני פעלה 141הרי, זו שהשפעה ובודאי ,
לטובה]. שינוי בהם

שנת תהא "הי' זו, לשנה במיוחד נוגע זה שענין daולהוסיף, ze`ltp" השנה שנפלאות בה)– (נפלאות
של  במציאותם (ועאכו"כ שבעולם דבר בכל רואים הם שגם ועד העמים, כל לעיני ובפירסום בגלוי באים

דהקב"ה,142ישראל  הנפלאות לבדו") גדולות נפלאות שמחה 143"לעושה של ומצב מעמד נעשה ועי"ז ,
בעולם"–144בעולם  הי' שחוק "רב לי", יצחק השומע (ובפרט 145"כל השואבה בית בשמחת במיוחד כמודגש ,
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(131.151 ע' תש"ח סה"מ
תולדות.)132 ר"פ

וש"נ.133) סע"א. מח, שבועות
באה 134) הבן") כח ("יפה הבן שמעלת מהפירוש להעיר

לראש  לכל אבל, וש"נ), .222 ע' חכ"ג לקו"ש (ראה האב" "מכח
הבן שכח הפשוט הפירוש יותר ישנו האב.יפה מכח

ימיו 135) כל הי' שלכן תמימה", ד"עולה המעלה על נוסף
– ועוד) ג. פס"ד, (ב"ר לארץ לחוץ יצא ולא ישראל, בארץ

שלפנ"ז. בשנים בארוכה כמבואר
מועד 136) כאן נאמר נולד היום ש"בחצות ממארז"ל להעיר

ו) פנ"ג, (ב"ר ממצרים" צאתך מועד השמש כבוא להלן ונאמר
יותר להדגיש כדי הדבר – היום פירסום "בעצם שהיתה כביצי"מ ,

מח). לב, האזינו פרש"י מא. יב, (בא הזה"
ובפרש"י.137) וֿז כא, וירא
ובפרש"י.138) ז שם,
ב.139) ו, בכורות
כג.140) יב, ראה פ'
דאברהם 141) האחדות מצד אברהם, של מנפשו גם ובמילא

לנפש  גם כולל אחד", "לבשר שנעשים ואשה איש בתור ושרה
אחת.

וגו'142) גדול גוי מי "כי תקפא) סו"ס (טואו"ח מארז"ל ע"ד
מנהגיו . פי' אלקי' של אופי' שיודעת זו כאומה אומה איזו .

אינן  ישראל אבל כו' דין לו שיש אדם עולם של שמנהגו ודיניו,
. לבנים ומתעטפים לבנים לובשים ושמחים כן ושותין ואוכלין .

נס". להם יעשה שהקב"ה שיודעין לפי בר"ה
א.143) לא, נדה וראה ד. קלו, תהלים
ה',144) עבודת עניני בכל דישראל השמחה על נוסף

האֿל  ובאהבת המצוה בעשיית אדם שישמח שצוה *ש"השמחה
אלא  עוד ולא לולב), הל' סוף (רמב"ם היא" גדולה עבודה בהן
ד"וגילו  באופן השמחה ענין צ"ל שבהם הנוראים בימים שאפילו

הדגשה ברעדה  מצינו ובכ"מ), ואילך. א מז, נצבים לקו"ת (ראה "
התקיעות  שבעת – שמחה) (שענינו ליצחק בנוגע **מיוחדת

רע"א), ק, (זח"ג ביצחק" בי' תרווייהו "אחידן ואברהם יעקב
מימי  משמאלאברהם ויעקב יצחק ן .ובאמצע

ובפרש"י.145) ו כא, וירא

(*.(daeyz zekld seq m"anx) eade` d"awd e`xwy mdxa` ly epipr Ð dad`de ,wgvi ly epipr Ð dgnyd :zeihxtae
(**l"fx`nk ,v"nezd meiwc dceard zellkl yxeyd `edy ,(p"ye .`"rq ,fh d"x) "xteya . . mkilr ipekilnz" Ð 'd zceara ixwir ikd oipr



עג a"pyz'd - dreyid ipiirn

השני סוכות בלילה אצל 146של גם ופועלת שנמשכת והשמחה) השחוק ע"ש יצחק, הוא שלו שהאושפיזא
העולם. אומות

ÊÈ.:אבינו יעקב – השלישי האושפיזא

בישראל". שם ותורה ביעקב עדות "ויקם כמ"ש תורה, הוא אבינו יעקב של ענינו

הוא שיעקב השלישי iyilydולהעיר, הרגל הסוכות, חג עם במיוחד (וקשור בו 147שבאבות (שכתוב
(ענינו  התורה וגם יעקב), הוא שהאושפיזא הסוכות, דחג השלישי ביום יתירה ובהדגשה שמחות), שלש

"אוריאן היא יעקב) .i`zilz"148של

והבדיל כולם בניו למד אבינו ש"יעקב יומתק דרך ielועפ"ז ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו
יפסיקו שלא בניו את וצוה אברהם, מצות ולשמור ielהשם ipan תשכח שלא כדי ממונה אחר ממונה

דייקא,121הלימוד" לוי –iyilyd.שבשבטים

שלידתו  יצחק של ומעלתו אברהם, ע"י בעולם אלקות להמשכת הדרך פתיחת שלאחרי – בזה והענין
בעולם  אלקות בהמשכת – בנ"י כללות – יעקב של עבודתו באה בעולם, אלקות גילוי היתה כשלעצמה

ע"י כידוע dxezdבפועל עולם", של "תרומתו שהיא מ'149, תורה אותיות שניתנה 150ש"תרומה" (תורה
שבריאתו  בו שנרגש העולם), (בירור העולם בכל הרמה) מלשון (תרומה הרמה נעשית ידה שעל יום), למ'

ראשית  שנקראת התורה ראשית 151בשביל שנקראו ישראל כידוע 152(ובשביל נקראים 153, ישראל שגם
תרומה  ).154בשם

ÁÈ.:רבינו משה – הרביעי האושפיזא

מתןֿתורה  הי' ידו שעל – רבינו משה של כו'"155ענינו ומסרה מסיני תורה קיבל "משה כולל 156, ,
הענינים כל כמארז"ל eycgzpyגם הדורות, כל במשך ניתן 157בתורה לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל

ב"משה  החידוש עיקר ואדרבה, מסיני", תורה קיבל "משה בכלל הם אלו ענינים שגם מסיני", למשה
שעתידים  לענינים בנוגע אלא) משה, של בזמנו כבר שנתגלו לענינים בנוגע (לא הוא מסיני" תורה קיבל

f"g`l ycgzdl.מסיני משה קיבל אותם שגם

בזה  זה158[וההסברה שענין כיון מובן: אינו דלכאורה –ozipנחשב למה מסיני, למשה eyeciglכבר
כלל  של באופן היא רבינו למשה שהנתינה – ותיק תלמיד שמוציא 159של הוא ותיק התלמיד של וחידושו ,

הפרטים]. את ומגלה ומפרט
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ביום 146) דסוכות שני יום חל זו שנה שבקביעות ולהעיר,
לבריות  וטוב לשמים טוב טוב, כי בו שהוכפל בשבוע, השלישי
פעולת  יותר מודגשת שבזה – ועוד) ב. לג, בראשית אוה"ת (ראה

(בריות). העולם בכל גם) דבנ"י השמחה על (נוסף השמחה
תחילה 147) המצות וחג כסדרן רגלים ג' – תאחר בל לענין

.(34 הערה (כנ"ל
א.148) פח, שבת
א.149) קעט, זח"ג
של 150) שמקומה כך, כדי ועד אחת, תיבה שנעשים ובאופן

הוא מ' התיבה.באמצע האות
כב.151) ח, משלי
ג.152) ב, ירמי'
שלו 153) ע' תרומה ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה

וש"נ. ואילך.

הי',154) לעולם טהורה חלה ש"אדה"ר ממארז"ל ולהעיר
(ירושלמי  האדמה" מן עפר האדם את אלקים ה' וייצר דכתיב
גמר  שהי' אדה"ר זה יהרסנה תרומות "ואיש ה"ו), פ"ב שבת
עריסותיכם" ראשית שנאמר תרומה, חלה ונקראת עולם של חלתו
(ראה  אדה"ר כמו שהוא מישראל בכאו"א ועד"ז רפי"ד). (ב"ר

סע"א). לז, סנהדרין
ניתנה"155) שלא עד כולה התורה כל האבות ש"קיימו דאף

בערך, שלא עילוי ניתוסף במתןֿתורה הרי, וש"נ), ב. כח, (יומא
כידוע.

רפ"א.156) אבות
(157.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ב. יט, מגילה ראה
וש"נ.158) .253 ע' שם לקו"ש ראה
מכללות 159) למעלה ועד מזה, ולמעלה דכלל, כלל – ועד

ב"משה נכלל ה"ז ואעפ"כ מסיני".קיבל ופרטות, תורה

(dxezd zeevn) "zexifb mkilr xefb`"c oiprd zlgzdy ,xnel yie Ð .(cere .b ,k exzi `zlikn) "zexifb mkilr xefb` k"g`e izekln elaw"
zxin`a `ed התורה zeriwzdl.פסוקי zekinqae jynda d"xc sqen zltza
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רבינו: משה אצל עיקרי ענין הם בתורה שהחידושים ולהוסיף,

ע"י נעשה בתורה להבין letltdהחידוש ההלכות וטעמי הסברות לעומק לירד ופירוקים בקושיות
רבות  הלכות חידושי יתחדשו שעי"ז דבר, מתוך –160דבר רבינו משה אצל ביותר מודגש זה וענין .

ניתן161כמארז"ל  דאורייתא epiaxשפלפולא dynl ועז"נ לישראל, ונתנה עין טובת בה שנהג  אלא "טוב 162,
מלחמ  נתן כי יבורך הוא רבינו.eעין משה של "לחמו" הוא התורה שפלפול היינו, לדל",

בתורה, ולחדש לפלפל מישראל כאו"א על חיוב נעשה לישראל, שנתנה לה"וכיון שאינו 163"לאפשא ,
בתורה  ולחדש ולפלפל להוסיף צריך אלא נתגלו, שכבר התורה עניני בלימוד להסתפק [וגם 164יכול

רגע  שבכל כיון היום, במשך יותר עוד ולחדש להוסיף צריך ביום, וג"פ זה, ביום בתורה שחידש לאחרי
החיוב שישנו החיובהתורה cenilcורגע ולחדש ycglישנו לפלפל ביכלתו שכאשר כך, כדי ועד בתורה],

וביחס  (בערך תורה" "ביטול בבחינת ה"ז נתגלו, שכבר התורה עניני על חוזר אלא מחדש ואינו בתורה
ממארז"ל  כמובן בתורה), ש"מקרא 165להחידוש דאף מגילה", מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד "מבטלין

התורה  לימוד הוא וחידוש 166מגילה" פלפול של באופן להלימוד ביחס תורה" ל"ביטול נחשב ה"ז ,
.167בתורה 

חדשה  "תורה לבוא, לעתיד בתורה האמיתי לחידוש זוכים בתורה החידוש שע"י – העיקר והוא ועוד
בגאולה  החדשה"), והארץ החדשים "השמים – בעולם החידוש גם (ועי"ז תצא" האמיתית 168מאתי

צדקנו  משיח ע"י .169והשלימה

ËÈ.:החסידי לאושפיזא בנוגע ועד"ז

אריבער" "לכתחילה שענינו דחב"ד, הרביעי נשיא מהר"ש, אדמו"ר הוא הרביעי וכאשר 170האושפיזא .
"רחובות  שענינו האמצעי, אדמו"ר הוא הרביעי האושפיזא אזי והמגיד, הבעש"ט את גם באושפיזין מונים

יותר 171הנהר" ובמהירות בנקל היא שלו החסידות במאמרי הביאור בהרחבת וההשגה ההבנה שכן, ,
תושב"כ  בדוגמת (שהם הזקן אדמו"ר של החסידות במאמרי של 172מאשר החסידות למאמרי ביחס

האמצעי). אדמו"ר

הלימוד  ודרך סדר כי, – "לחמו") רבינו, משה של (ענינו דאורייתא לפלפולא במיוחד שייך זה וענין
יותר  עוד ולפלפל להתעמק רוצים הענין בעומק שמפלפלים שככל באופן הוא דאורייתא דפלפולא

מאתיים" רוצה מנה לו שיש "מי והפלפול 173(בבחינת ההלכות טעמי לעומק ותכלית קץ "אין שהרי ,(
ותכלית"בטעמיהן קץ לאין הלכות חידושי גם) מזה (וכתוצאה . אמיתית 174. הרחבה נעשית ועי"ז ,

אריבער"). ("לכתחילה והגבלה ממדידה למעלה הנהר", "רחובות בתורה,
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ועוד.160) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה
א.161) לח, נדרים
ט.162) כב, משלי
לאדה"ז 163) ת"ת הל' ד. לט, מקץ תו"א וראה ב. יב, זח"א

וש"נ. שם.
כבר 164) שלמד שאף – החג הלכות ללימוד בנוגע ולדוגמא

באריכות  הקב"ה שזיכהו (וכיון שלפנ"ז בשנים סוכות הלכות
עוה"פ  ולומד חוזר פעמים), עשרות אלו הלכות כבר למד ימים,

אלו. בהלכות חדשים ענינים שמגלה ועד והעמקה, עיון ביתר
או"ח 165) טושו"ע מגילה. הל' ריש רמב"ם א. ג, מגילה

ס"ב. סתרפ"ז
(166– ביותר נעלה בענין הוא שהלימוד אלא עוד ולא

שבא  לנס ועד גדולים, נסים ע"י שבאה דפורים, הגאולה
מדרך  שלמעלה נס לגבי עילוי בו שיש הטבע בלבושי בהתלבשות

ובכ"מ). ואילך. א צג, מג"א תו"א (ראה לגמרי הטבע

וש"נ.167) ואילך. 835 ע' ח"ב תשמ"ו התוועדויות ראה
בשם 168) דבר האומר "כל מ"ו) פ"ו (אבות ממארז"ל להעיר

לעולם". גאולה מביא דהאומרו) (חידוש אומרו
עבדי 169) ש"אכתי באופן שהיא דפורים הגאולה כמו ולא

" רק הי' מרדכי ואפילו א), יד, (מגילה אנן" משנה אחשורוש
בסופה). (אסתר אחשורוש" למלך

תריז.170) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה
וש"נ.171) .349 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
ב),172) ד, (ואתחנן תגרעו" ולא גו' תוסיפו "לא נאמר שבה

ולאח"ז  כצורתם, הרב באותיות והדיוק להשמירה בנוגע ודוגמתו
כו'. ביאור ניתוסף שעי"ז הדברים, בביאור הפלפול בא

חיי 173) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
ועוד. שרה.

ה"ה.174) פ"א לאדה"ז ת"ת הל'
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ד" להר"ת רומז השנה דסימן ב' שהאות – ה'תשנ"ב – זו לשנה המיוחדת מהשייכות ",dpiaולהעיר
חכמה. לגבי גם הבינה מעלת שזוהי הנהר", "רחובות של באופן שהיא

"משה  התורה, למקבלי בנוגע וההרחבה הריבוי גם נכלל הנהר" ד"רחובות שבהענין להוסיף, ויש
ד"העמידו  באופן ומסרה" מסיני תורה התלמידים,daxd"175תלמידים156קיבל ריבוי שכל ועיקר, ועוד ,

מתקבצים  בנ"י, טובה176כל "ארץ הקדושה, לארצנו שתהי'dagxeיחד כפי הקודש עיר לירושלים ,"
("וראמה" והרמה הרחבה של למעלה 177באופן שאין ההרחבה בתכלית התורה ללימוד זוכים ושם ,(

תצא". מאתי חדשה "תורה הימנה,

Î.:הכהן אהרן – החמישי האושפיזא

לתורה" ומקרבן הבריות את "אוהב – הוא אהרן  של ענין 178ענינו מודגש אהרן אצל שגם היינו, ,
משה  אצל כמו הוא179התורה, אצלו החידוש שעיקר אלא, ,zvtdaשלעתֿעתה אלה אצל miwegxהתורה

לתורה", ומקרבן הבריות את "אוהב היא לזה והעצה בעלמא, בריות בשם נקראים שלכן מהתורה,
יוכל ואולי האי וכולי אהבה, עבותות בחבלי .180לתורה"oaxwl"למשכן

אהרן להיותו – אהרן ע"י התורה בהפצת מיוחד בבית odkdוחידוש לה' בהשירות עבודתו שעיקר ,
הקדשים  לקדש ועד לתורה.181המקדש לקרבן כדי "בריות" עם התעסק זה, עם וביחד ,

לשרתו  ה' את לעבוד ש"הובדל – הכהן) אהרן הוא (שנשיאו לוי שבט של ענינו כללות גם וזהו
ותורתך  ליעקב משפטיך יורו שנאמר לרבים, הצדיקים ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות זה) עם (וביחד

אהבה 182לישראל" מתוך יפות, פנים בסבר להאמר צריכה המתאים, באופן תתקבל זו שהוראה וכדי ,
דוקא. וקירוב

. הכהן אהרן של מתלמידיו "הוי – מישראל כאו"א עבודת להיות צריכה כזה את ובאופן אוהב .
הרמב"ם  כפס"ד לוי, שבט לעבודת בנוגע ועד"ז לתורה", ומקרבן אלא 183הבריות בלבד לוי שבט "לא

. ואיש איש .כל אותו רוחו נדבה אשר דכה"ג . הקדושה (דרגת קדשים קדש נתקדש ה"ז .184. אתה ) .185

גורלי". תומיך

‡Î.:יוסף – הששי האושפיזא

ידו  שעל משה, תורה, שענינו מיעקב החל התורה, בענין שלפנ"ז האושפיזין לפעולת ובהמשך לאחרי
של  פעולתו באה – התורה בהפצת שפעולתו ואהרן, תורה, וחידושי דאורייתא דפלפולא הענין ניתוסף

sqei"אחר בן לי ה' ד"יוסף "בן"186באופן נעשה שמ"אחר" התורה187, פעולת מודגשת שבזה ,mlera
("בן"). לקדושה ולהעלותו ולזככו לבררו ("אחר"),

ובחיצוניות  בגלוי ומצבו שמעמדו יהודי על לפעול בנ"י, עם בהפעולה גם שייך זה שמעין [ולהעיר,
ב"אחר" הפעולה עיקר אבל, "בן", בבחינת ובחיצוניות בגלוי גם שיהי' "אחר" בבחינת ezzin`lהוא

לבירור בנוגע היא ובחיצוניות) בגלוי רק ].mlerd188(לא
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בבחינת 175) בעצמו הוא מהתלמידים שכאו"א גם כולל
כו'. לרגע ומרגע ליום מיום אצלו שניתוסף עי"ז "הרבה",

"בכל",176) ר"ת – השנה דמספר בי"ת באות מרומז זה שגם
"קבץ  בגימטריא כל", מכל סי"א)."בכל (כנ"ל "

ב.177) עה, ב"ב וראה יו"ד. יד, זכרי'
מי"ב.178) פ"א אבות
(179– החמישי האושפיז הוא שאהרן בכך גם ומרומז

שקיבל  תורה", חומשי חמשה יודע, אני חמשה יודע, מי "חמשה
למשה  ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה שכל (דאף מסיני משה
קיבל  ובגלוי בפועל ואילו כלל, של ובאופן בהעלם ה"ז מסיני,

תורה). חומשי חמשה
לא 180) – לתורה" "ומקרבן הדיוק ובהדגשת – פל"ב. תניא

אותם  ולהעלות לקרב אלא ח"ו, אליהם התורה את ולהוריד לקרב
.(44 ע' אבות לפרקי ביאורים (ראה לתורה

בקדש 181) כה"ג עבודת עניני פרטי בארוכה כמבואר
מיני'. דאזלינן דיוהכ"פ עבודה בסדר – הקדשים

הי"ב.182) פי"ג ויובל שמטה הל' רמב"ם
הי"ג.183) שם
יג.184) כג, דה"א
ה.185) טז, תהלים
כד.186) ל, ויצא
עה"פ.187) אוה"ת ראה
הבריות 188) את "אוהב – לאהרן שייכת בנ"י עם והפעולה

ס"כ). (כנ"ל לתורה" ומקרבן
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שענינו מהר"ש, אדמו"ר החסידי, האושפיזא ע"י יותר עוד ניתוסף –ובזה אריבער" "לכתחילה
הלכות  קיום בשביל אלא אינה מציאותו שכל בעולם שנרגש באופן הוא התורה ע"י העולם שבירור
לבררו  וצריכים בפ"ע מציאות הוא שהעולם באופן זה שאין אריבער", ד"לכתחילה הפירוש שזהו התורה,
הלכות  קיום בשביל אלא אינה העולם שמציאות ד"אריבער", באופן אלא התורה, הלכות קיום ע"י ולזככו
אלא  אינה עולם" ד"הליכות שהמציאות הלכות", אלא הליכות תקרי "אל חז"ל בדרשת כמרומז התורה,

ס"ז). (כנ"ל התורה הלכות קיום בשביל

·Î.:מהורש"ב ואדמו"ר המלך דוד – השביעי האושפיזא

עם  קשור האושפיזין, של ענינם כללות ונשלם נגמר ידו שעל השביעי, האושפיזא של ענינו
שבז  האושפיזא הן – והשלימה האמיתית החסידי,הגאולה  האושפיזא והן משיחא, מלכא דוד הר,

כמ"ש  "שלום", חודר 189ששמו שה"שלום" אלא עוד ולא בימיו", ישראל על אתן גו' "שלום
"בער") – בלע"ז שנקרא כפי (וגם "דוב" השני, בשמו המרומזים העולם בעניני גם ונמשך

בבשר" העולם.190ש"מסורבל דעניני וזיכוך הבירור ונשלם שנגמר כיון ,

הוא  מהורש"ב אדמו"ר של העיקריים מעניניו כי, – התורה שע"י הפעולה מודגשת זה בענין וגם
תמימה" החסידות ותורת הנגלית תורה ה' "תורת לומדים שבה תמימים תומכי ישיבת ועי"ז 191התייסדות ,

הידועה  בשיחתו כמבואר משיחא, מלכא דוד ביאת דוד"192פועלים בית למלחמת היוצא "כל ,193בענין
משיחא. מלכא דוד וביאת התגלות שפועלים דוד" בית "חיילי הם הישיבה שתלמידי

תומכי  לישיבת בנוגע מיוחדת הוספה להיות צריכה האחרונים הגלות ברגעי שבעמדנו מובן ומזה
ישיבות  של הקיימות) המחלקות והרחבת הגדלת על (נוסף חדשות מחלקות התייסדות ע"י – 194תמימים

תמימים  195lazתומכי ievw lka שיש בעולם מקום בכל התניא ספר הדפסת דוגמתו, בענין שפעלו (כשם
בנ"י  ישוב הזה 196בו היום עד ליובאוויטש העיירה נמצאת שבה ההיא במדינה גם כולל שעי"ז 197), –

והשלימה  האמיתית הגאולה את להביא דוד" בית "חיילי של פעולתם ושלימות גמר ומזרזים ממהרים
תבל) קצוי (בכל שבבבל (ישיבות) מדרשות ובתי כנסיות בתי כל "עתידים שאז משיחא, מלכא דוד ע"י

ישראל" בארץ .198שיקבעו

‚Î. האושפיזין שבעת והן שבזהר, האושפיזין שבעת הן האושפיזין, שבעת של פעולתם ולאחרי
יחד, שניהם ובצירוף דור c"iהחסידיים, דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של פעולתו באה – אושפיזין

והשלימה.e"hה  האמיתית דהגאולה ומצב המעמד שזהו באשלמותא, סיהרא "קיימא ,
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ט.189) כב, דה"א
וש"נ.190) רע"א. יא, מגילה ראה
כה.191) ע' ח"א "התמים" – תרנ"ט שמח"ת שיחת
ואילך.192) ב תשפז, ח"ד לקו"ד – תרס"א שמח"ת
וש"נ.193) א. נו, שבת
בעבר 194) שלמדו אלו (גם תו"ת מתלמידי שכאו"א גם כולל

תו" תלמידי ההוראה שנשארים בקיום מוסיף חייהם) ימי כל ת
ביתו  מבני החל הרבה", תלמידים תלמידים *"והעמידו וגם ,

שניםֿשלשה  הפחות ולכל הכי **כפשוטם, לריבוי ועד תלמידים,
ההוראה  בעצמו מקיים מהתלמידים אחד וכל תלמידים, של גדול

הרבה". תלמידים ד"העמידו
נקראים 195) שבהם השמות ושאר תמימים", "אחי ועד"ז

החסידות  ותורת הנגלית תורה ה' "תורת לומדים שבהם הישיבות
לפעול  – ויחיד ומיוחד אחד הכל שלהם שהמכוון תמימה",

עולם". של ד"יחידו הגילוי
ואילך.196) 320 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
בה 197) וערכו ליובאוויטש לעיירה חזרו שלאחרונה ולהעיר,

ומעשים  פעולות כו"כ ועשו חסידות, וחזרו חסידיות, התוועדויות
בעצמם), (והשתתפו שם שביקרו אלו שסיפרו כפי – טובים
שנתעלו  כך כדי עד השומעים את שהחיו עד חיות, מתוך וסיפרו
(כאילו  ומקום דזמן מהחילוקים שלמעלה ומצב למעמד

שם). נוכחים היו עצמם שהשומעים
א.198) כט, מגילה

(*seq cr 'eke ryedil dxqne ipiqn dyn laiwy dxezd lawny cinlz `edy mi`ex ,"ip` dcen" xne` ohw cliyk ,oky ,xzeia miphwd mb
.zexecd lk

(**.dyly zegtd lkl `ed daxdc yexitd Ð dligzkl la` ,daxd mi`xwp mipy mb Ð carica
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הוא דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק הווסדה lretÎldpndולהוסיף, מיום תמימים תומכי 199דישיבת

. "מהרה השבעֿברכות) וחותם (בסיום אומרים שאז שלו, הנישואין דשמחת המשתה ימי בשבעת –.
וגו'" שמחה וקול ששון קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי ידו200ישמע שעל –znlyp התייסדות כוונת

תומ  משיחאישיבת מלכא דוד בביאת תמימים ynnכי lreta.

כל  נשלמו שכבר דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של הפס"ד שישנו לאחרי ביותר מודגש זה וכל
הכפתורים" "צחצוח גם כולל ולתפארת 201הענינים, לכבוד הבגדים ומצב 202(שלימות במעמד ונמצאים ,(

צדקנו  משיח פני לקבל כולכם" הכן סיבה203ד"עמדו llke[ובגלל llk zpaen dpi`y[בגלות עדיין נמצאים
זה  "הנה משיחא, מלכא דוד ע"י והשלימה האמיתית לגאולה זוכים ממש ומיד שתיכף בודאי הרי –

בא" המשיח) בא".204(המלך ש"כבר עבר בלשון לומר יכולים ומיד שתיכף אלא הוה, בלשון רק ולא ,

„Î. במעשה להתבטא צריך לאושפיזין, ושייכותו האסיף דחג הענין כללות אודות לעיל האמור
המעשה" אלא עיקר המדרש ש"לא התורה עניני בכל כהכלל .205בפועל,

("תלמוד  עיקרית מצוה תורה, תלמוד מצות כמו בדיבור, התלויות מצוות שישנם שאף – ובהקדמה
כולם" כנגד בדיבור 206תורה שצ"ל הלב,208דוקא 207), וכוונת במחשבה התלויות עיקריות מצוות ויש ,

רגע  אפילו האדם מעל יפסק לא תמידי "שחיובן מצוות שש כו', ויראתו ואהבתו ויחודו ה' אמונת כמו
. ימיו שש בכל סימנם מקלט 209. לכם"210ערי ש"המעשה 211תהיינה הכלל ישנו אלו במצוות גם הרי, ,

בפועל. מעשה של בענינים יותר עוד ניתוסף מזה שכתוצאה העיקר", הוא

הוספה לידי להביא צריך וכו', והאושפיזין האסיף חג בעניני שהדיבור – לעניננו ziaובנוגע zgnya
da`eyd.

(ע"י  ועבודתינו מעשינו ושלימות גמר על מורה זו, בשנה ובמיוחד האסיף, שחג לעיל האמור וע"פ
ואורחותי  בדרכיהם יחדיו ההליכה כולם ומתאספים חוזרים שאז הגלות, משך זמן כל האושפיזין) של הם

לשמחת  ובשייכות בקשר צ"ל השואבה בית ששמחת מובן, והשלימה, האמיתית בגאולה הקדושה לארצנו
שמחת  את ממשיכים שאז בא", המשיח) (המלך זה "הנה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה

השלישי. המקדש בבית השואבה בית

נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בד' השואבה בית שמחת כשחוגגים זה על מיוחדת ונתינתֿכח
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זזה 199) לא קדושה שהרי – הזה היום עד ונמשך והולך
ז"ך). לסי' ביאור אגה"ק תניא (ראה ממקומה

יו"דֿיא.200) לג, ירמי' ע"פ
תרפ"ט.201) שמח"ת שיחת ראה
בהם 202) שנאמר – גדול דכהן כהונה לבגדי ההכנה שזוהי

כח, (תצוה ולתפארת" לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי "ועשית
ב).

טבת.203) ט"ו יום" "היום ראה
עה"פ.204) ובשהש"ר ח ב, שה"ש
מי"ז.205) פ"א אבות
ספ"א.206) פאה
ע"י207) – במעשה גם שו"ע כתיבת ושייך (ראה תורה דברי

בכל  להיות יכול אינו המעשה אבל, ס"ג), סמ"ז או"ח ואדה"ז
הכתיבה  מעשה שהרי התורה, דלימוד החיוב ישנו שבהם הזמנים

ויו"ט. בשבת אסור
ס"ד,208) שם (שו"ע לברך צריך אינו תורה בדברי והמהרהר

ס"ב). שם ואדה"ז
יג.209) לה, מסעי
בהם 210) שהישיבה – מקלט" ל"ערי השייכות לבאר ויש

של באופן להיות zeigvpeצריכה zeriaw משם יוצא "שאינו ,
mlerl,חשוב הכי דבר בשביל אפילו הגדול)", הכהן מות (עד

רוצח  הל' (רמב"ם לתשועתו" צריכין ישראל ש"כל כך כדי עד
ה"ח). פ"ז נפש ושמירת

"דברי  – התורה ללימוד מקלט" ד"ערי מהשייכות גם ולהעיר
ורגע  רגע בכל שחיובו – א) יו"ד, (מכות קולטין" (ראה *תורה

ועוד). ספ"ג. ת"ת הל' רמב"ם סע"א. צט, סנהדרין
(וסופה).211) החינוך ספר שבריש המחבר אגרת

(*mevd zellk lehial cre ,olhal zevr miytgne milczyny jkl sqep] ixd ,a`a dryza enk ,dxezd cenila dlabd yiy mipnfa mbe
xzeny mipipra) dxezd cenilc aeigd mvr la` ,ipelt e` ipelt oipr cenll m` wx `id dlabdd [miaeh micrene dgnyle oeyyl ezkitde

.a"za mb swezd lka `ed (mda cenll
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בית שלו, (גמ"ח) טובים מעשים ובית (תורה) המדרש ובית (תפלה) הכנסת בבית מעין yleynדורנו, ,
קדושות 212ודוגמת  ג' בו (שיש ביהמ"ק)213ביהמ"ק ובפרט ,iyilyd ושני ראשון בית גם 214שכולל

השלישי. בביהמ"ק השמחה ושלימות המשך נעשה ומיד שתיכף המתאימה ההכנה שזוהי (משולש),

כדלקמן. העיקר, שהוא למעשה הנוגעים פרטים כמה להדגיש יש – ממש בפועל להשמחה ובנוגע

‰Î.:בהשמחה ההשתתפות

" – הפרטים בכל בהשמחה להשתתף ואחד אחד כל `cgעל lk oixkxkne oifftne oigthne oiwtqne oicwex
cg`e"215בכפיו יטפח שאחד מספיק שלא של– לריקודו הענט") די מיט כאו"א exiag("אטשן אלא , ַ
envraצריך cewxl שלו להריקוד חבירו של לריקודו בכפיו הטיפוח את להשוות שאין ופשוט כמובן ,

שמברך ברכה על אמן עניית בין החילוק ובדוגמת (ע"ד גידיו ושס"ה אבריו רמ"ח בכל exiagבעצמו
פרי על הברכה לאמירת פרי אכילת envraעל `ed lke`y.(כבשרו ובשר דם ונעשה

צריך שכאו"א בלבד זו לא מזה: כמוszzydlויתירה להשתדל szeyבהשמחה, שצריך זאת, עוד אלא ,
כמו בהשמחה.ולהיותa"dra216להתנהג החי'" "רוח

יותר: ובפרטיות

להזהר  צריך שאז אחר, מישהו הוא השואבה) בית שמחת ועריכת (בארגון בראש העומד כאשר גם
ב  החי'" "רוח להיות להשתדל וצריך יכול – וכיו"ב גבול השגת משום בבעלותו לפגוע השמחה,שלא

לרעך  "ואהבת ממש, כמותו ועד ואחיו, רעהו אלא אחר" "מישהו (שאינו בראש שהעומד ובודאי
התורה,217כמוך" ע"פ שמתנהג כיון בעה"ב'שקייט"), ("פראוועט בעה"ב כמו שמתנהג כך על יתרעם לא (ַ

הקב"ה. של בעלותו שזוהי

השואבה  בית בשמחת אחרים יהודים לשמח כשהולך שיכולים 218ועאכו"כ בחולֿהמועד (ובפרט
לנסוע  שביכלתו 219וצריכים מישהו שם אין שהיא סיבה שמאיזו מסויים למקום ובא רחוקים) למקומות גם

נעשה – השמחה את ולנהל עד ed`להנהיג להמתין לו שאין אלא עוד ולא זה, במקום והמנהיג הראש
שלא  לומר צריך ואין עצמו), את להציע כבודו לפי זה שאין (כיון השמחה את להנהיג ממנו שיבקשו

ממנו  כשמבקשים בית 220יסרב שמחת וניהול בהנהגת להתחיל עליו שהיות) (ללא ומיד תיכף אלא ,
זה. במקום השואבה

ÂÎ.:השמחה אופן

שמחת  ובפרט התורה, מן שחיובה יו"ט שמחת ועאכו"כ גדר, פריצת של באופן היא בכלל שמחה
של  באופן להיות שצריכה בודאי – בחג" כתיב שמחות ש"שלש שמחתנו", "זמן הסוכות, דחג יו"ט

גדר, dlabdeפריצת dcicnn dlrnl.

לפי  והיא עבורו מתאימה היא כזו שהנהגה עצמו, את שמגביל וההגבלות הגדרים פריצת – לראש ולכל
הכבוד לא – כבודו לפי ואינה עבורו מתאימה אינה זו והנהגה כבודelyכבודו אלא zeciqgdeח"ו, dxezd

אלו. והגבלות גדרים לפרוץ שצריך בזה) להאריך צריך אין (ובודאי פשוט הכי דבר ה"ז – וכו' וכו' שלמד
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(קה"ת 212) שבבבל רבינו בית בענין קונטרס בארוכה ראה
ואילך). 413 ע' לקמן גם נדפס – תשנ"ב

ה"ה.213) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם ראה
א.214) רכא, זח"ג ראה
הי"ג.215) פ"ח לולב הל' רמב"ם
אלא 216) בתים"... בעלי ל"מנהג הכוונה שאין ופשוט

הקב"ה. של לבעלותו המתאימה הנהגה
(217.36 הערה לעיל ראה
משתף 218) כאשר היא אמיתית ששמחה הרמב"ם וכמ"ש

הי"זֿיח). פ"ו יו"ט הל' (ראה בשמחתו אחרים

אלא)219) מותרת, רק (לא היא עצמה שהנסיעה מצוה ועד
371 ע' חי"ז לקו"ש וראה מ"ב. פ"ד (אבות המשנה כהוראת –

"הוי וש"נ) שעי"ז רץ ואילך. במכונית הנסיעה גם (כולל למצוה"
עוז). וביתר שאת ביתר הריצה נעשית

כבר220) כשנמצאים השואבה באמצע ובפרט בית שמחת
ציווי  ישנו שאז כו') אחרים במקומות לחגוג התחילו (שכבר
בנוגע  שמצינו ע"ד באמצע. להפסיק שלא כדי לסרב שלא מיוחד

ציבור שליח או"ח באמצע להעמדת (ואדה"ז) (טושו"ע התפלה
(ס"כ)). סי"ז סנ"ג
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זמן משך השואבה בית בשמחת ורוקד ששמח לאחרי גם מזה: מרוב ויתירה עייפות שרגליו עד ארוך
שהגיע  לו מעיר שמישהו או לרקוד, להפסיק מחשבה לו ונופלת ממחיאותֿכפים, עייפות וידיו הריקוד
שסוחף  אדרבה, אלא מהשמחה, שיבלבלוהו נותן שאינו בלבד זו לא הרי, – לרקוד להפסיק הזמן
ע"ש  "אדם", נקרא הנך איין", זיך "הער באמרו: המבלבל, האדם ועאכו"כ) (הדבר את גם ַבהשמחה

שלך,oeilrl221אדמה וההגבלה מהמדידה לצאת עליך שכן, וכיון והגבלה, מדידה מכל למעלה שהוא ,
והגבלה! ממדידה שלמעלה באופן השואבה בית בשמחת ולשמוח

ÊÎ.:ליום מיום ובהוספה החג ימי שבעת במשך השמחה

שתהי' כדי חדשות" ב"פנים צורך שיש המשתה, ימי בשבעת שנמשכת נישואין בשמחת מצינו
בשלימותה  ציווי 222השמחה שע"פ שכיון השואבה, בית ושמחת החג, לשמחת בנוגע גם מובן ומזה .

מישראל לכאו"א כח נותן שהקב"ה בודאי זה, אחר זה ימים שבעה במשך להיות צריכה zeidlהתורה
envra" zeycgבבחינת mipt"223 עוד ולא החג, ימי שבעת במשך אמיתית בשמחה להיות יוכל שעי"ז ,

בקודש" "מעלין נתינתֿכח) גם (שהוא כהציווי יותר, נעלה באופן בהשמחה יוסיף ליום שמיום .224אלא

הידוע  (כהלשון תעלומות" יודע עליו ש"יעיד כך, כדי אמיתית 225ועד שמחה היא שלו שהשמחה (
ליום. מיום והוספה עילוי של באופן

לעניננו: בשייכות תעלומות" יודע עליו "יעיד בהלשון הכוונה ולהבהיר להוסיף ויש

היא שהשמחה הכוונה ealאין zenelrza"חבירו של בלבו מה יודע אדם ש"אין וכיון יש 226בלבד, ,
היא שהשמחה בודאי כי, תעלומות", יודע עליו ש"יעיד ealצורך zelbzda"שייפין לכל פליג ו"לבא ,227,

אלא, ובמעשה, בדיבור בפועל, בהנהגתו ומתגלה "יעיד dtqedayשפורצת כל, לעין השמחה התגלות על
ונעלית פנימית היא שהשמחה תעלומות " יודע xzeiעליו cer.

ד" מהדיוק גם כידוע ciriולהעיר – דוקא עדות תעלומות", יודע מציאות 228עליו פועלת ש"עדות"
במ  גם כן נעשה ובמילא תורה, ע"פ העולם הדבר על229ציאות שנוסף בנדו"ד, ועד"ז ,mc`dc zelczydd

פונה עסקיו d"awdבהשמחה, עליו230מכל ו"מעיד" כביכול, ,dtqed elv` lertl באופן בהשמחה
לגמרי. שבאיןֿערוך

ÁÎ.,היום מעלת מצד נוסף עילוי ישנו החג, ימי שבעת בכל ליום מיום וההוספה העילוי ומלבד
ולדוגמא:

והשמחה. השחוק ע"ש יצחק, האושפיזא, של ענינו מצד בהשמחה מיוחדת הוספה – השני ביום
טוב  כי בו שהוכפל השלישי ביום חל דסוכות השני שיום זו, שנה בקביעות נוספת .231ומעלה

לתושי'" ד"כפלים באופן ראשונים ימים בשני השמחה לאחרי – השלישי המעלה 232ביום גם ניתוסף ,
של באופן היא שהשמחה השלישי, "חזקה".דיום

הסוכות  ימי דשבעת הרוב כבר שישנו – הרביעי ככולו"233ביום ו"רובו שישנו 234, – החמישי וביום ;
דשמיניֿעצרת. לההמשך ביחס גם ככולו) (רובו הרוב
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ועוד.221) רע"א. ג, של"ה ראה
ס"ז.222) סס"ב אה"ע טושו"ע ראה
שה"פנים 223) – נישואין שמחת לגבי בזה והחידוש

שבא  החדש האורח אצל אלא אינם נישואין שבשמחת חדשות"
אותם  עם נשארים אתמול בהשמחה שהשתתפו אלו אבל זה, ביום
אצל  הם חדשות" שה"פנים בנדו"ד, משא"כ אתמול, כמו פנים

שלפנ"ז. בימים השואבה בית בשמחת שהשתתפו בנ"י כל
וש"נ.224) א. כח, ברכות
ה"ב.225) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
רע"ב.226) נד, פסחים
א.227) רלב, ב. רכא, רע"ב. קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

וש"נ.228) .188 ע' חי"ט לקו"ש ראה
העדות 229) – ליו"ט בשייכות במיוחד דקידוש ומודגש

טובים. דהימים הקביעות תלוי' שבה החודש
ועוד.230) ט. כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ – חז"ל כלשון
(231.146 ובהערה סוסט"ז לעיל ראה
רפמ"ו.232) שמו"ר וראה ו. יא, איוב – הכתוב לשון
עדיין 233) זה אין עמו (שבצירוף  דשמיניֿעצרת וההמשך

המעלה גורע אינו – בשוה) שוה אלא לשבעת ביחסדרובו רובו,
בפ"ע. ענין מוסיף אלא הסוכות, ימי

וש"נ.234) רע"א. מב, נזיר
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דיום  השמחה גם ישנה דהיו"ט השמחה על שנוסף השבת, ביום חל זו שנה שבקביעות – הששי ביום
השבתות" אלו שמחתכם "ביום השבת 235השבת, שיום כיון סכ"ד), (כנ"ל הגאולה שמחת ובמיוחד כולל ,

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום ודוגמת מעין .236הוא

שלפניו, הימים כל את שכולל גדול בריבוי השמחה להיות צריכה שבו השביעי, ביום ועאכו"כ
"הושענא בשמו, שלפניו,daxכמודגש הימים בכל שנאמרו אלו גם כולל ה"הושענות", ריבוי ע"ש ,"

התהלים  ספר כל אמירת כמו היום, עבודת עניני שאר מיוחד 237ועד"ז נוסח בתוספת רצון" ה"יהי וכן ,
בהשמחה  גם ניתוסף אלו מעלות שמצד היום, עניני בשאר וכיו"ב ספר, כל לאחרי .238שאומרים

בהשמח  יותר עוד להוסיף חג ומתכוננים עניני כל באים שבו לשמיניֿעצרת, נכנסים שתיכף כיון – ה
קליטה  מלשון (עצרת קליטה של באופן בפנימיות 239הסוכות בשבת 240) ולאח"ז בשמחתֿתורה, ועאכו"כ ,

("ויכולו"241בראשית  והשלימות העלי' נעשית שבו שאלה 242, שמתעוררת ועד ושמח"ת, דשמע"צ (
את  מיד מתחילים ולא וויילע") קורצע ("א קצר זמן משך אפילו ולהמתין להתאפק צריכים למה ַוקושיא:
מהענינים  השאלות שאר שכל כיון בלבד, זו שאלה רק שתשאר ויה"ר – גדולה?!... הכי השמחה

לגמרי! יתבטלו המבלבלים

ËÎ. והולך דמוסיף באופן ומקום מקום בכל השואבה בית שמחת את לחגוג – העיקר הוא והמעשה
שזוכים  כיון השלישי, בביהמ"ק השואבה בית שמחת בחגיגת שממשיכים – העיקר והוא ועוד ואור,

עין" כהרף עיכבן "לא ממש, ומיד תיכף והשלימה האמיתית .243לגאולה

לצדקה השליחותֿמצוה ע"י המועד) (בחול הצדקה במצות ההוספה ע"י מדילי')ובפרט (ובהוספה
ולגרום  זכות לכף כולו העולם את להכריע בכחה תומ"צ בעניני ופעולה פעולה שכל לכך שנוסף –

הרמב"ם  (כפס"ד והצלה שמקרבת 244תשועה צדקה "גדולה כמארז"ל הצדקה, במצות מיוחדת סגולה יש ,(
הגאולה" בישראל245את הקב"ה (ש)עשה ה"צדקה שתמורת ,oxfity"האומות הקב"ה 246לבין עושה ,

ד" האמיתית ו"axwהצדקה הגוים", מבין האסיף.epvaw247פזורנו חג – הארץ" כנפות מארבע יחד

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, שכל – ולוקחים 248ובפשטות תבל, קצוי מכל מתקבצים ,
שמיא" ענני "עם יחדיו, כולם ובאים כו', הבירורים עניני וכל והבתיֿמדרשות הבתיֿכנסיות ,249עמהם

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש  ולבית הקודש, עיר לירושלים הקדושה, ושם 250לארצנו ,
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יו"ד.235) יו"ד, בהעלותך ספרי
בסופה.236) תמיד
מתוק.237) תפוח הגבאים מחלקים – תהלים אמירת ולאחרי
לאמירת 238) ח"ו מפריעה אינה זו גדולה ששמחה ובודאי

מיל  הילוך משיעור יותר הרבה – זמן ריבוי שישנו כיון התהלים,
ס"ב  סתנ"ט או"ח (ואדה"ז) (טושו"ע רגעים כ"ד או רגעים [י"ח

תהלים. אמירת להתחלת עד – (ס"י))]
ובכ"מ.239) א. צא, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
הקוין 240) ג' בכל כו' טובים דמעשים ההולדה נעשית ומזה

ח"א  מלוקט סה"מ (ראה השנה כל במשך וגמ"ח עבודה דתורה
וש"נ). שעב. ע'

ושמח"ת 241) שמע"צ בין שמפסיקים זו שנה בקביעות וגם
לכך  נוסף הרי, – לחול" קודש בין ב"המבדיל בראשית לשבת
(ראה  בחול הקודש שממשיכים באופן היא עצמה שההבדלה
"לשם  נעשים החול שעניני פ"ה), מילה מצות להצ"צ סהמ"צ
החול  בימי מעלה יש הקודש", טהרת על ל"חולין ועד שמים",

תפילין  למצות בנוגע כמו ממש, ותומ"צ קדושה לעניני בנוגע גם
כולה  התורה כל וש"נ))*("הוקשה א. לה, (קידושין לתפילין"

וכיון דוקא, החול בימי הסוכות שקיומה ימי שבעת שבמשך
ביותר גדולה תפילין, מניחים אין ושמח"ת התשוקה ושמע"צ

הסיפור  (כידוע היו"ט שלאחרי הראשון חול ביום תפילין להנחת
מבארדיטשוב). לוי"צ ר' הרה"צ אודות בזה

עה"פ.242) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
ב 243) ופרש"י ועוד.מכילתא מא. יב, א
ה"ד.244) פ"ג תשובה הל'
פל"ז.245) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
ב.246) פז, פסחים
סי"א).247) (כנ"ל כל" מכל ד"בכל הגימטריא – "קבץ"
ט.248) יו"ד, בא
א.249) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
יז.250) טו, בשלח

(*Ð dfa dpeekd למצוותdxezd lk"e ,r"ta dxezl mb fnexy l"i ,"dxez" `ed oeyldy oeik ,la` ,(3 dxrd 79 'r h"g y"ewl d`x) dxezay
.ycgl cizr wize cinlzy dn mb llek ,dxezd zeinipte dxezc dlbp ,"dlek
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ש"משם  גם כולל השלימות, בתכלית השואבה בית שמחת הקודש"251חוגגים רוח כיון 252שואבין ,
היעוד  ממש 253שיקויים ומיד תיכף – ובנותיכם" בניכם ונבאו בשר כל על רוחי את .254"אשפוך

1

2

רפ"ה.251) סוכה ירושלמי
וספירת 252) המלכות, בספירת הוא הקודש שרוח להעיר

כתר. עם קשורה המלכות
א.253) ג, יואל

לנגן 254) שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – וב' א' בלילות
נתן  – וה' ד' ובלילות ז"ל. הרלוי"צ לאביו לאביו הקפות ניגון
(המו"ל). לצדקה דולר של שטר לכאו"א שליט"א אדמו"ר כ"ק

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

הנהלת ישיבת עולי רוסיא בלוד

שלום וברכה!

א. במענה על הודעתם שמתכוננים לערוך בח"י אלול הבע"ל חגיגה בקשר עם פתיחת הבנינים, 

טלגרמה  בל"נ  אשלח  מכתב  לכתוב  שיעשו"  "בכדי  הדבר  שאין  כיון  הנה  ממני,  מכתב  ומבקשים 

לחגיגתם, וחבל אשר לא הודיעו פרטים בזה, אם יהי' זה כינוס ארצי ואם ישתתפו בזה ג"כ באי כח 

מחוגים אחרים.

ב. בטח קבלו מכתבי להתחלת זמן הלימודים, וכן גם הקטע משיחת שבת מברכים ר"ח אלול. 

ומוסג"פ העתק קטע זה גם בלה"ק, וכדאי לפרסמם באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

וכותבים  ישיבתם,  מטעם  משולחים  של  שונים  למקומות  הנסיעות  בענין  לשאלתם  בנוגע  ג. 

שמוגבלים בזה באיזה מדינות, הנה לא היתה כוונתי לשלול הנסיעה לאיזה מדינה שהיא, ורק, שלפי 

דעתי, שלתועלת הדבר הוא שיתדברו מוסדות אנ"ש השולחים משולחים - ביניהם, ואחת משתי אלו: 

או שיעשו מגבית משותפת, או שיסדרו זמני הנסיעה באופן כזה שלא יהי' סתירה ממוסד אחד לחברו.

באופן  תימן  עולי  מבין  ישיבתם  מתלמידי  בזה  הראויים  את  לחנך  לבבם  תשומת  אעורר  ד. 

שיוכלו להיות בזמן קצר למחנכים ומדריכים בין אחיהם עולי תימן. ומובן אשר האריכות ע"ד גודל 

הנחיצות בזה וגודל התועלת שיש לקוות מהם, הוא אך למותר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

מ. שניאורסאהן
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מוגה  בלתי

רז"ל]..‡ ומאמרי פסוקים הי"ב את אמרו מנחה תפלת [לאחר
הגאולה .· ענין מרומז זה ובשם הסוכות". "חג הוא: בתורתינו, עתה, נמצאים אנו שבו החג של שמו

ס"גֿד). (כדלקמן העתידה
כמ"ש  מישראל, לכאו"א ושייך  נמסר זה ענין גם הרי בתוה"ק, ענין שככל שאמרתם 1ולהוסיף, (וכפי

משה לנו צוה "תורה ישראל dyxenז"ע) מעם לכאו"א הוריש רבינו שמשה תורה שזוהי יעקב", קהלת
נצחי, באופן וטף, נשים אנשים הדורות, בכל

בעצמו  הקב"ה נותן מהם שלכאו"א שידעו, דור), שבכל ישראל לילדי (ובמיוחד זה לדורנו גם וכמובן
אלקים" ברא מ"בראשית התורה, כל ישראל"2את כל "לעיני .3עד

של שזהו"ע כאן שידוע dyexiומודגש כיון אלא היורש, של גילו לפי ונמדדת ניתנת אינה שירושה ,
משנולד  תיכף שלו, נעשית ה"ה אליו, שייכת .4שהיא

על  גם משפיע שבתורה הירושה וענין נולד, בו מהרגע יהודי ילד לכל שייכת שהתורה – ובענינינו
בכל  לתומ"צ שקשור היינו, ירושה, של באופן נעשים הם שגם היום, במשך ה' בעבודת הנהגותיו כל

התוקף.

הדבר משנתו, כשניעור תיכף תיכף oey`xdולדוגמא: אומר ה"ה ולכן הקב"ה! – ה"ז נזכר, הוא שבו
והסבים  הוריכם שלכם, והמלמדות המלמדים אמרו גם וכך בבוקר, היום אמרתם שודאי וכפי אני", "מודה
וכן  שלפנ"ז, היום את התחלתם שגם וכפי כולו, העולם בכל ישראל לכלל הקשור איש וכל והסבתות,

בחמלה  נשמתי בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני "מודה – מחר גם אמונתך".תתחילו רבה

לעשותו  שעליו דבר שבכל היום, כל במשך חי הוא ובה אן") אים מיט ("פירט בו פועלת זאת ָואמירה
– פשוט הכי דבר גם ולאידך, ביותר, חשוב גשמי דבר או ביותר, חשוב רוחני דבר זה אם בין היום, משך

וקיים". חי "מלך בהקב"ה שמקורם מגלה ה"ה כולם הדברים בכל

לכל  הרי, נוספים) "קונצים" כל (בלי רגילים מים כוס כמו פשוט דבר על שאפילו שרואים, וכפי
בדברו".dcenלראש, נהי' "שהכל ומברך להקב"ה יהודי

ענין על היא ההודאה אני מודה באמירת כי אני" "מודה אמירת על חידוש ישנו חייו ihxtובזה –
" באמירת ואילו בשייכות lkdyהפרטיים. היא ההודאה מ"מ מים, מעט  על הוא שהמדובר אף דברו", נהי'

הקב"ה של בבעלותו dlekלהכרה d`ixad lkaגם כולל !lk של "בדברו" נעשה זה שכל כו', חייו פרטי
העולם" נברא מאמרות "בעשרה בלבד).`dxin(ע"י5הקב"ה,

(של  שלו חדֿפעמית שתי' שבשביל יהודי, ילד לכל שישנה החשיבות גם מודגשת שבזה ולהוסיף,
בריא, להיות שיוכל כדי במיוחד, זה ולילד  לעולם, מים  שיהי ' מיוחד באופן הקב"ה מתעסק רגילים) מים
רוחני, מזון יש לה שגם בנשמתו, והן בגופו הן וברוחניות, בגשמיות ולשגשג לגדול להמשיך ויוכל
הרוחני  מזונה שהם ו"שהכל" אני" "מודה כאמירת ומצוותי', התורה שהם הרוחניים, בצרכי' ומשגשגת

לגוף. החיוניים דברים הם ובית לבוש ומשקה, שמאכל כפי בדיוק הנשמה, של

הדברים שגם כיון הגשמי, המזון עם מתאחד הנשמה של הרוחני שהמזון מזו, שבהם miinybdויתירה
האתרוג  המינים, וד' הסוכות ימי במשך יושבים שבה הסוכה כמו מהמצוה, חלק נעשים המצוות, נעשים
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ד.1) לג, ברכה
בראשית.2) ר"פ
ברכה.3) ס"פ

במשנה.4) – ואילך סע"ב מג, נדה ראה
רפ"ה.5) אבות
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מחר  גם לעשות תמשיכו וכן שע"ע, הסוכות בימי המצוה את קיימתם (שבה  והערבות  ההדסים והלולב,
בהושענה השנה.ax`ובפרט ימות בשאר המצוות נעשים שבהם  הדברים שאר ועד"ז ,(

כולו ו .‚ והעולם כולו, היהודי מהעם וכ"א מאתנו, וכ"א מכם, אחד כל של הכנה מהווה האמור כל
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה תבוא שמשערים, מכפי יותר מהר ממש, שבקרוב לכך, –

גאולה תהי' הקטנים `zizinשזו ישראל מילדי החל בנ"י, וכל מבנ"י כאו"א של ("שלימה") ונצחית
שלכם. והמחנכות המחנכים וכן והסבות הסבים זקנים, ביהודים וכלה מאד,

לחג  בשייכות – ב"zekeqdובפרט ממש בקרוב לשבת האמורה ההכנה ע"י שנזכה –zkeq של עורו
נמצאים 6לויתן" ובה במיוחד, מישראל כאו"א עבור מכין עצמו שהקב"ה סוכה שזוהי מהסוכה), (וליהנות

ביתֿהשואבה  בשמחת מאשר יותר עוד שמחה'דיקערהייט, און פרייליכערהייט און געזונטערהייט בנ"י כל
סוכה  סוכה, באותה הקב"ה עם ("אפענערהייט") בגלוי נמצאים זו שבסוכה כיון בכלל, שמחתנו" ָו"זמן

אחת" בסוכה לישב ישראל כל "ראויין שהרי שהקב"ה 7אחת, ודאי הרי שם, נמצאים ישראל שכל וכיון ,
אחד"`epiwel"הוי' שם!8הוי' נמצא

הרי  כולם, הימים וכל כולם השנים כל מישראל כאו"א של "אלוקינו" שהוא לזה שבנוסף ובפרט
זה הרי אפילו ielbaביו"ט חולין בעניני עוסקים שאין כיון הקב"ה, על לחשוב זמן יותר יש אז כי ,

המוכרחים. בענינים

"יום בשם שנקרא שהטעם חולין,aeh[וי"ל בעניני מתעסקים שאין בכך חסרון שאין משום גם ה"ז ,"
כבר הכל יוםokenכי ה"ז וממילא יו"ט, טאג")].aehמלפני גוטער ַָ("א

ב  המלאכות legועד"ז עיקר אבל בחוה"מ, לעשותם שמותר מלאכות ריבוי שישנם שאף המועד,
יום  יהי' שהיו"ט כדי יו"ט, לפני (כאמור) לעשותם יש אלא בחוה"מ, לעשות אסור הקשות והמלאכות

ענינו). כפי יו"ט (בכל היו"ט לעניני  להתמסר אפשר שאז ושמחה, מנוחה

"כי .„ ע"ש הוא הסוכות שחג כיון לגאולה, מיוחדת שייכות הסוכות בחג יש כהנ"ל, על ובהוספה
מצרים" מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי לכך 9בסוכות מתכוננים היו"ט את וכשחוגגים ,

ממצרים  בנ"י כל את הוציא שהקב"ה שכשם ביותר) ולזקנים למבוגרים ועד קטנים, מילדים החל (כולם,
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי עתה גם כמו"כ ממש 10– תומ"י שתבוא העכשווית בגאולה

ששום  באופן מהגלות, ישראל כלל בתוך מאתנו כאו"א נפלאות", "אראנו ניסי באופן הקב"ה יוציא –
בגלות. ישאר לא ויחיד אחד יהודי

הקב"ה נפלאות את שיראו בכל", "נפלאות יהיו מכל lkaואז "בכל המזון בברכת וכהלשון הדברים
דבר. שבכל הפרטים ובכל הפרטים בכל כל",

בני  אחד לאחד תלוקטו "ואתם – בפרט לכאו"א בנוגע נעשה ה"ז מהגלות, בנ"י לקיבוץ בנוגע וכמו"כ
און 11ישראל" געזונטערהייט מהגלות, כל") מכל ("בכל ענייניו כל עם יחד שמוציאו בעצמו, הקב"ה ע"י

השלימות. בתכלית פרייליכערהייט

שמיא" ענני "עם הקדושה לארצנו תיכף מגיעים במכונית,12ואז נסיעה או באוירון מטיסה יותר מהר ,
"מקדש  הקודש, עיר שבירושלים המקדש לבית והגדולים הקטנים מבנ"י אחד כל הקב"ה מביא ושם

ידיך" כוננו .13אדנֿי
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א.6) עה, ב"ב
ב.7) כז, סוכה
ד.8) ו, ואתחנן
סתרכ"ה.9) או"ח אדה"ז שו"ע וראה מג. כג, אמור

טו.10) ז, מיכה
יב.11) כז, ישעי'
א.12) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
יז.13) טו, בשלח
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בתחילת  שהחלה בביהמ"ק, בעזרה שהיתה השואבה בית שמחת ע"ד ביותר, גדולה שמחה תהי' ושם
שינה" טעם טעמנו ש"לא באופן ונמשכה (מעל"ע) החג 14הלילה בשמחת עסוקים כ"כ שהיו כיון ,

שבכל  כיון לישון ללכת מישהו אצל סברא כלל היתה שלא מזו, ויתירה לישון, זמן הי' שלא והמקדש,
אף היתה שלא בשמחה, כ"כ חדורים היו ורגע לישון.`zexytרגע

אזי  – דורך") און ("דורך מציאותו בכל שחודר בחייו משמח מאורע שכשישנו רואה, ילד שגם וכפי
בח  בנ"י כל אצל בביהמ"ק הי' וכך שירדם! שייך הסוכות.לא ג

יהיו שאז והשלימה, האמיתית בגאולה ממש בקרוב גם יהי' iyilydוכן w"ndiaa בזמן שחיו בנ"י כל
וכן  הראשון, ביהמ"ק בנין לפני שהיו בנ"י וכל השני, ביהמ"ק בזמן שחיו אלו וכל הראשון, ביהמ"ק
של  במצב אחת ובשעה בבתֿאחת ומעמידם כולם את לוקח שהקב"ה ע"י – הגלות זמן שבכל בנ"י כל

– השואבה בית משמחת גם שלמעלה גדולה הכי dle`bdשמחה zgny!

הסוכות  בחג ובפרט במיוחד, ישראל ילדי וע"י יו"ט, בשמחת ההוספה ע"י היא זו לשמחה וההכנה
היו"ט  רגלים iyilydשהוא הג' וחותם סיום שהוא השמחה 15, ענין פעמים ג' בתורה הוזכר גם ולכן ,

דוקא  הסוכות לחג כערך16בקשר להיות צריכה שהשמחה מראה שזה ,'b.פעמים

חלק  נוטלים אלא שינה", טעם טעמנו "לא של באופן היא מכם כאו"א ע"י שהשמחה וכאמור
לשמוח. שיש כך על לזרז צורך שאין ובאופן בשמחה,

ובחג  בכלל ביו"ט לשמוח יהודי צריך כיצד לחברות והילדות לחבריכם, חי' דוגמא תראו – ואדרבא
עתה  עד שמחים שהיו מכפי יותר עוד בשמחה, שיוסיפו מההורים, ולדרוש להראות וכן בפרט, הסוכות

ימים). ד' שמחו שכבר (אף

כמוך" לרעך "ואהבת מצד הרי וכו', החברים עם יחד נעשית שהשמחה גם 17וכיון מוסיף ה"ז
מקום  שבכל השמחות כל שמתאחדים ישראל, כלל דכל כמוך" לרעך ה"ואהבת שנעשה ועד בשמחה,

היהודי. העם כל של השמחה מתגדלת ועי"ז ומקום,

החל  – היהודי העם כל אצל ממש בקרוב שתהי' ביותר הגדולה לשמחה האמיתית ההכנה נעשית וזו
והסבות  הסבים והמחנכים, ההורים אצל וכן הקטנים, –מהילדים

צדקנו. משיח ע"י ממש, בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה נצחית שמחה עולמים, שמחת

***

עצרת".‰ ל"שמיני ההכנה מצד יותר עוד בזה מתוסף הסוכות, חג לשמחת בנוגע האמור על בהוספה
בפ"ע  "שהחיינו" בו ומברכים בפ"ע רגל שהוא שאף שלפנ"ז 18ושמחתֿתורה, לימים שייכות לו יש מ"מ ,

שלפנ"ז. בימים שמחה שמוסיף בכך גם
ימים" שבעת לך תעשה הסוכות "חג עצמם הסוכות שנמצאים 19ובימי הסוכות, דימי הרוב כבר ישנו

מנחה. תפלת אחר דסוכות הרביעי ביום

בחגך" "ושמחת המצוה את בעצמו לקיים כדי בו התלוי כל מכם אחד כל עשה להשפיע 20ובטח וכן ,
ההורים. על וכן החברות, על והילדות החברים, על

כך שעשיתם שרואים תוסיפו aexaוכיון – אלא תמשיכו, רק לא – גם שכך בטח הרי הסוכות, ימי
ויותר. יותר
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א.14) נג, סוכה
אֿב.15) ד, ר"ה ראה
(בתחלתו).16) תרנד רמז אמור יל"ש
יח.17) יט, קדושים

וש"נ.18) רע"א. מח, סוכה
יג.19) טז, ראה פ'
יד.20) שם,
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השבתות" אלו – שמחתכם "וביום השבת, יום מצד בשמחה מתוסף בלילה שמחר ומזה 21ובפרט ,
הושענא – שאחריו שהיום להיות ax`מובן צריך – ("רבא") גדלות של באופן היא שבו שהשמחה ,

שלפנ"ז. השבת יום לשמחת ביחס גם "רבא"

בשמחתֿתורה. ובפרט בשמיניֿעצרת, ומוסיף והולך

Â."שה"אושפיז הסוכות, דחג הרביעי יום זה ליום מיוחדת שייכות ישנה שלשמחתֿתורה להוסיף ויש
ש" רבינו, משה הוא גו'".dxezשלו משה לנו ציוה

עיקרי, אושפיז ישנו יום ובכל אושפיזין, שבעה יהודי כל של לסוכותו באים הסוכות שבחג וכידוע
האושפיזין. שאר באים ועמו

תוכנו  זהו דאושפיזין שהענין כיון – בחגֿהסוכות דוקא באים שהאושפיזין לכך הטעם לבאר [ויש
עצמו: הסוכות חג של

ששם  [אלא (אושפיז) כאורח חדש, למקום ולעבור ביתו את לעזוב יהודי כל מצווה הסוכות בחג
תדורו" כעין "תשבו בסוכה ישיבה של השטורעם בכל להתנהג הוא ].22צריך

– האושפיזין "לבקרו" יבואו דוקא הסוכות שבחג נקבע לכן "אורח", מעצמו עושה שיהודי וכיון
האורחים].

כו'" ומסרה מסיני תורה ש"קיבל רבינו, משה הוא זה דיום האושפיז וכאו"א 23וכנזכר, מאתנו לכאו"א
"מורשה" של לאופן ועד בשלימות, מסירה – כל מכם עם ללמוד שמתחילים וכפי ס"ב). לעיל (כמבואר

כעת.ילד לומד מכם שכאו"א וכפי גו'" משה לנו ציוה "תורה הפסוק את להבין כשמתחיל יהודי

ואצל  – ודוד יוסף ואהרן משה ויעקב יצחק אברהם – בכלל האושפיזין אצל השמחה גודל ומובן
משה  אצל ובפרט תורה, שלומדים יהודיים ילדים נמצאים שבסוכה כשרואים בפרט זה דיום האושפיז
שאתם  גם כולל שמחה, מתוך מכם כאו"א ע"י נלמדת סיני מהר שקיבל שהתורה כשרואה רבינו,

תורה. שילמדו החברות) על (והבנות החברים על גם משפיעים

יעקב, קהלת מורשה שזוהי כולו, העולם בכל יהודי בכל ידו על שניכר כזה באופן הוא התורה ולימוד
ielbaשכעת zycgzn,יהודי כל של תלוי'שייכותו אינה שירושה וכאמור, זו, ל"מורשה" יעקב" "קהלת

השנה. כל על בירושה לו נתונה התורה תורה, שלומד לפני גם ולכן היורש, של ומצבו במעמדו

ושמחה, חיות ותוספת ושקידה התמדה של בהוספה היא וההתחלה ללמוד, מתחיל כשהוא ובפרט,
רז"ל  מאמר או נוסף פסוק למד עתה שזה שידעו ולסבתות, ולסבים ולהוריו לחבריו מספר שגם ועד

קודם. שאמרתם ותושבע"פ דתושב"כ פסוקים הי"ב ע"ד נוסף,

רואים משפחתו.ielbaועי"ז כל של ה"ירושה" נעשית שהיא יעקב", קהלת "מורשה היא התורה כיצד ,
נקראים  יחד שכולם כולו, העולם שבכל בנ"י משפחות לכל ועד בסביבתו, הדרים בנ"י משפחות כל ושל

בירושה. הבא כדבר אצלם יקרה התורה גם ולכן יעקב", "קהלת בשם

מהאושפיזין  חלק גם שהם בפשטות) הירושה (כענין והאמהות האבות על גם מזכיר ה"מורשה" [וענין
משפחותיהם]. בני וכל האושפיזין, וכל ויעקב יצחק אברהם –

Ê. העולם מכל בנ"י שכל – הגאולה בזמן יעקב" ה"קהלת שיהי' הכנה נעשה שכ"ז העיקר, הוא ועוד
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל רבינו משה בא בנ"י כל עם ויחד עצמו, הקב"ה ע"י שכשם 24מתקבצים ,

כאו"א  להוציא, צדקנו, משיח עם יחד ישראל בגאולת חלק נוטל ה"ה כמו"כ ממצרים, בנ"י את שגאל
העולם.מאת  שבכל ישראל עם מכל וכ "א מכם, וכאו"א נו
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יו"ד.21) יו"ד, בהעלותך ספרי
ב.22) כח, סוכה

רפ"א.23) אבות
וש"נ.24) ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש ראה
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ובמדינת  בחוץֿלארץ, רבות במדינות ישראל קהילות ישנם הגלות בזמן עתה שגם שאף ולהוסיף,
קהילות  כל של האחדות שיהי' יחיד), (לשון יעקב קהלת יהי' אז מ"מ במיוחד, ישראל, בארץ ישראל,

אחת, לקהילה עצמם אלו

אחת  לקהילה כולם שנעשים הזמן, בא שתומ"י מאתנו, כאו"א ושל מכם כאו"א של התקוה שזוהי
ישראל. ארץ – ויחידה אחת בארץ ויחידה

שבחג  קיים הי' שביהמ"ק בזמן שהי' כפי שמחה, שלמי ובמיוחד קרבנות, נקריב הסוכות בימי ועוד
שמחה. שלמי גם ומקריבים לרגל עולים היו הסוכות

האחים  על גם ומשפיעה מציאותו, כל את שמקיפה באופן היא עתה שהשמחה ע"י לזה וההכנה
והסבות. הסבים ההורים, והאחיות,

מחול  לעשות הקב"ה ש"עתיד דלעת"ל, לריקוד הכנה שנעשה – שמחה מתוך הריקוד ע"י ובפרט
צדיקים"25לצדיקים" כולם "ועמך בנ"י 26, וכל באמצע, יעמוד הקב"ה שבו הגדול, הריקוד יהי' שזה ,

עמהם. יחד ירקוד באמצע בעמדו והקב"ה הקב"ה, סביב ירקדו

למעשים  בנוגע ההחלטות על נוסף – השואבה בית לשמחת בנוגע טובות בהחלטות יוסיפו ובטח –
ככולו" וב"רובו שע"ע הסוכות בימי שהיו טובות ומחשבות טובים ודיבורים הרביעי 27טובים היום של

דלעת"ל. שמחה את יזרז שזה – התורה) (כפס"ד

כבר  ומתקרבים החג ימי ככולו) (רובו רוב עברו שכבר בזמן (כנ"ל) כבר אנו שנמצאים וכיון
ו  תצא"dxezÎzgnyלשמיניֿעצרת מאתי חדשה ל"תורה תומ"י נזכה הקב"ה 28– שעושה המחול עם שיחד ,

– מזו ויתירה בתורה, נוספים ענינים מגלה גם ה"ה הצדיקים, כל בתורה.ycgnyעם נוספים ענינים

ובפרט  מקום, שבכל השואבה בית בשמחת בחוץֿלארץ עוד נעשה הקב"ה עם הריקוד ותחילת
והא  האושפיזין), ששת שאר באים (ועמו רבינו משה הוא האושפיז שבו זו שבלילה ביה"ש בשמחת

כולנו. של ובריקוד שלו בריקוד הקב"ה מוסיף שאז – הסוכות ימי של ככולו רובו

והשלימה. העתידה הגאולה עם הקשור ניגון ובמיוחד בניגון, ומוסיפים

עני  את גם לזה בצדקה"ומצרפים אלא נגאלין ישראל ש"אין מיוחד, שכר יש שבה הצדקה "ושבי'29ן
.30בצדקה"

שבשנת  דחגה"ס החמישי יום של ערבית תפלת לפני עוד ממש תומ"י נעשה שכ"ז העיקר, והוא ועוד
ואור. ושמח והוסיף הלוך ממשיכים ואח"כ כמ"פ), (כמדובר בכל נפלאות שנת תהא הי'

***

Á. בכינוס נוכח הי' שלא ליהודי גם טובה מכך שתבוא משתדלים יהודים, שמתכנסים שבשעה נהוג
שדוברו. הענינים ע"ד אח"כ לו שמוסרים עי"ז – שתהי') סיבה (מאיזו

ובשמחה  הרחבה מתוך החג שמחת את להמשיך שיוכלו כדי כספי לסיוע רח"ל הזקוקים יהודים ועד"ז
ולכן  – כסף עוד להם יהי' אם יותר, גדולה תהי' שהשמחה או כסף, מעט להם שחסר או אמיתית,

הצדקה. בענין בכינוס מוסיפים

צדקנו  משיח ע"י הגאולה את ומזרזת שמקרבת – בצדקה מיוחדת .31וסגולה

מצטיינים  שבה זו במדינה ובפרט ביותר, גדולה במדה בנ"י ע"י הצדקה נתינת היתה שכבר ובפרט
עוד  עצמו וביו"ט יו"ט שלפני בימים עאכו"כ השנה, בכל עוז וביתר שאת ביתר הצדקה במצות אחב"י
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בסופה.25) תענית
חלק.26) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
וש"נ.27) רע"א. מב, נזיר
ג.28) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

רפ"י.29) עניים מתנות הל' רמב"ם
כז.30) א, ישעי'
פל"ז.31) תניא א. יו"ד, ב"ב ראה
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ישנם  שבסוכות עתה) אנו נמצאים (שבו סוכות בחולֿהמועד מזה ויותר פסח, בחולֿהמועד כמו יותר,
בפסח. מאשר חוה"מ ימי יותר

שבפסח  בכך גם זאת שרואים כפי הגבלות, ופחות שמחה יותר יש הסוכות שבחג העיקר, והוא ועוד
בימי  אבל אופן, פסח'דיקן א אין הכל שיהי' לשתי', בנוגע וכן כו' לאכול ואיך האכילה בדברי מוגבלים
לעשות  מותר (והרי כו' החג צרכי למען יותר לפעול אפשר ולכן כאלו, הגבלות קיימים לא הסוכות

במועד). מלאכה

Ë. חזקה הוי ובג"פ השמחה, ענין ג"פ נזכר הסוכות שבחג הכינוס 32כיון את שיסיימו מתאים לכן ,
גאולה, עם הקשור ובמיוחד ניגון, סוכות'דיקן פרייליכן א שינגנו – דחזקה באופן בניגון בהוספה

הש  גדלות ע"ד מדובר שבו ניגון ינגנו ומשתמשים ואח"כ יהודים, אינם ע"י שנעשתה ובשפה ם,
מלבדו" עוד "אין שהקב"ה להכריז דוקא זו ;33בלשון

להקפות  כהכנה שאומרים הראת" "אתה פסוקי בין בתורה פסוק בתור זאת אומרים בנ"י שאצל
שנמצאים  ובנ"י שלפנ"ז), בשנים עד"ז שפירסמו (וכפי לאוה"ע גם נמשך ומזה ושמח"ת, בשמ"ע
מדינה, שבאותה אוה"ע גם מבינים שאותה בשפה מלבדו" עוד "אין שתוכנם מלים חיברו ההם במדינות

לשונות). בשאר (ועד"ז ברוסית – מה אלא מלבדו, עוד אין ע"ד מדובר שבו הניגון שזהו

בימים  בשמחה הוספה על להחליט יש שמחה, של ומצב במעמד כעת שכשנמצאים העיקר, והא ועוד
בשמחה), ככולו רובו עבר שכבר (לאחר זה יום בסיום בשמחה הוספה – לראש ולכל ליום, מיום הבאים
בתושבע"פ  שמובא כפי השבתות", אלו שמחתכם ב"יום יתירה הוספה ואח"כ שלאח"ז, ביום ואח"כ
יו"ט  שמחת צ"ל שבו – רבא הושענא ביום ועאכו"כ זה, דיום האושפיז רבינו משה ע"י ניתנה היא שגם

ד"רבא". באופן

ושמח! ומוסיף הלוך – גדולה הכי שמחה ושמח"ת בשמ"ע ואח"כ

ישנה  מ"מ השלישי, וביום השני ביום זו, בשנה כמו אלא במוצש"ק, או בש"ק חלים הם שאין [אף
שבו  הרביעי ביום חל לחג) הקשור (יום חג" ש"אסרו ולהעיר כו' שלפנ"ז בשנים הקביעות של ההשפעה

המאורות]. ניתלו

בחג  קשורה שהשבת כיון רגילה, שבת שמחת על יתירה שבחגֿהסוכות השבת יום ששמחת ולהוסיף
" עוז.`exq(בדוגמת וביתר שאת ביתר חג")

ג' מכם לכאו"א שיתנו – ג' במספר צדקה בנתינת עתה גם נסיים דחגה"ס שמחה לג"פ ובקשר
הקשור מצוה של לענין אחד מטבע ועכ"פ צדקה, או מצוה של לענין לתיתם ומטבע envrlמטבעות ,

שני, ליהודי לתת בפשטות, החג.edy`לצדקה מצוות את כדבעי לקיים יוכל

חזק  באופן "חזקה" של באופן היא האמור בכל שהחלטתכם רואה, שכשהקב"ה העיקר, והוא ועוד
את  וממשיכים צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את ממש תומ"י מביא ה"ה – ותקיף

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקננו "בנערינו יחד כולנו עיה"ק 34התוועדותנו בירושלים ושם הקדושה בארצנו
ידיך", כוננו אדנֿי וב"מקדש הקודש ובהר

ביתֿהשוא  בשמחת ב"עזרה" בה!ובפרט
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וש"נ.32) רע"ב. קו, ב"מ
לה.33) ד, ואתחנן

ט.34) יו"ד, בא
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מוגה  בלתי

[: שליט "א אדמו"ר  כ "ק  ואמר  קידוש . לעשות  יכול  וכאו"א  "קידוש " שהכינו הכריז שי' [הגבאי
גדולת  בכח  "אנא  ר "ת  ש "גבאי" הידוע  ע "פ  הרי, קידוש , לעשות  יכול  שכאו"א  הגבאי להכרזת  בהמשך 

ע "ד  הגבאי שהכרזת  מובן, גם ימינך ", היא  קידוש  ויש לעשות  קידוש , לעשות  שצריכים 
גם  כמ "ש בה  האדם , בעבודת  ד "קידוש " התוכן קדוש 1על  כי קדושים  והייתם  "והתקדשתם 

אני".

קליטה  מלשון ("עצרת " הקליטה  נעשית  שבו – עצרת " "שמיני זה , דיום  בהקידוש  מיוחדת  )2ומעלה 
כולה . השנה  ובכל  על  נמשכים  שעי"ז הסוכות , חג  עניני דכל  בפנימיות 

"שנה  שהיא  העיבור  שנת  להיותה  – זו דשנה  ֿ עצרת  בשמיני יתירה  ועיקר ,"3ומעלה  ועוד  ,
ר "ת  (ה 'תשנ"ב ) של ה ,פלאות נת הא י'שמספרה  באופן היא  שה "תמימות " היינו, כל , מכל  כל 

כולם . הענינים  ובכל  "נפלאות ",

ֿלשמיני זו) דשנה  המיוחדת  (המעלה  הענינים  בכל  דהתמימות  והשייכות  בהקשר  להוסיף  ויש 
עצרת :

ד ) שני ביו"ט  (ונמשך  עם  קשור  ֿ עצרת  הענינים שמיני בכל  שהתמימות  מודגש  שבזה  –
התמימות  ע "י ,נעשית   בעת הידועה  כההכרזה  תמימים , תומכי לישיבת  במיוחד  (ששייך 

דשמח "ת  בפה "4הקפות  ("למוציאיהם  בפה  רק  לא  הוא  התורה  שלימוד  גם  כולל  באופן 5), גם  אלא  ,(
תאמרנה " עצמותי אלא 6ד "כל  בפה , וניגון שיר  ע "י רק  לא  היא  שהשמחה  התורה , לשמחת  בנוגע  ועד "ז ,

גידיו. ושס "ה  אבריו רמ "ח  בכל  תאמרנה ", עצמותי ד "כל  באופן ברגלים , וריקוד  בידים  הטיפוח  ע "י גם 

להן  הצריכות  בהלכות  התורה  בלימוד  חייבות  הן (שגם  לנשים  בנוגע  צניעות ,7ועד "ז של  באופן – (
פנימה " מלך  בת  כבודה  "כל  .8כפשוט ,

היום  בקידוש  חייבות  הן שגם  לכך  שנוסף  – לנשים  בנוגע  מיוחדת  האנשים ,9ומעלה  ע "י י"ח  ויוצאות  ,
האנשים ), ע "י היום  ו)קידוש  (התפלה  לפני (עוד  היום  קדושת  את  שמכניסות  אלו והבנות ) (הנשים  הן הרי

ו)יו"ט . דה (שבת  באור  כולו הבית  כל  את  להאיר  ו)יו"ט , (שבת  נר  דהדלקת  הפעולה  ע "י

 התמימות כולה  השנה  ובכל  על  תומשך  ֿ עצרת  שמשמיני – העיקר  והוא  בכל ויה "ר  והשלימות 
ֿ בי"ת : האל "ף  באותיות  שנכללים  הענינים 

ורה ,שנת 

רכה ,שנת 

ילה ,שנת 

יצה ,שנת 

ו שנת  דר ,וד 

טוב ,שנת  עד 
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מד .1) יא, שמיני 
ובכ "מ .2) א. צא, ד . פח , שמע"צ דרושי  לקו"ת
במשנה.3) – א לא, ערכין
(בהוספות)4) תרנ"ט  סה"מ  כה. ע' ח "א "התמים" – תרנ"ט 

רכה. ע'

רע"א.5) נד , עירובין
יו"ד .6) לה, תהלים
ספ"א.7) לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
יד .8) מה, תהלים
ס"ה.9) סרע"א או"ח  אדה"ז שו"ע
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גדולות ,שנת  כיות 

וארוכים ,שנת  טובים  יים 

והנגלה ,שנת  הנראה  וב 

טוב ,שנת  עוד 

בהרחבה ,שנת  לכלה 

שנת  גם  הגוף ועי"ז ומנוחת  הנפש  מנוחת  נעשית  בכלכלה  ההרחבה  שע "י כיון בהרחבה , ימוד 
בהרחבה , התורה  ללימוד  הדרושה 

שנת  נעשית  נוחה ,ובמילא 

שנת שנת  מזה , ויתירה  פלאות ,סים ,

דשמייא ,שנת  ייעתא 

דהקב "ה שנת  פקיחא " ("עינא  טובה ,10ין (

התפלה שנת  ע "י מישראל  דכאו"א  הפרטית  מהפדי' החל  – ב דות  התורה  ,ולימוד 

עולם "שנת  של  ד "צדיקו ההתגלות  נעשית  שבה  – הצדי"ק  שנת  שהיא  זו בשנה  כמודגש  – דיק 
הקב "ה  ,11שהוא 

מלה שנת  "קדש  והבדלה , הפרשה  של  באופן רק  לא  היא  הקב "ה  של  שקדושתו – עולמים  דוש 
ד "קד 12בגרמי'" באופן גם  אלא  , החל ב )עולמים ", להמשכה  ועד  למטה  ההמשכה  על  שמורה  (בוא "ו, ש 

עולמים " ש "ממנה 13מ "בית  שתי'" ה "אבן נמצאת  שבו הקדשים , לקדש  ועד  הקודש , שבהר  המקדש  בית  ,
העולם " ,14הושתת 

תורה ,שנת  משמחת  החל  מחה ,

כל ".ורה ושנת  מכל  "בכל  הענינים , בכל  ותמימות  מימה ,
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סע"ב.10) קכט , זח "א
כח .11) יח , וירא פרש"י 
ב.12) צד , זח "ג 

ב.13) ה, סוכה
ב.14) נד , יומא

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוסף שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג אלול:

ת"ח על הבשו"ט שהוטב מצב בריאות... כן יבשר בשו"ט תכה"י, ויש לעורר את... הנ"ל להוסיף 

כח בשמירת השיעורים בכלל, ושיעורי חומש תהלים ותניא כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, בפרט, שזה יהי' הצנור להמשכת וקבלתו בריאות הנכונה וכל המצטרך לו בגו"ר.

המשך בעמוד זו
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מוגה  בלתי

, קידוש עשו לא  שעדיין אלו כל  את  י"ח  ויוציא  היין על  יקדש  שא ' אמר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אמר :] ואח "כ  ההתוועדות . עניני בכל  להשתתף  יוכלו הם  שגם 

הסוכות : חג  של  לסיומו המתאימה  בברכה  להתחיל  יש  – הסוכות  חג  של  מסיומו עתה  שבאים  כיון
לויתן  של  עורו בסוכת  לישב  שנזכה  רצון ביניהם "1יהי ש "יושב  הקב "ה , עם  ביחד  ,2.

וגם  רבה , בשמחה  ורקד  קומתו מלא  עמד  שליט "א  אדמו"ר  וכ "ק  גאולה ", די זיין שוין "זאל  ָ[ניגנו
אמר :] ואח "כ  לשרוק . הורה 

 חז"ל כדרשת  משיח , של  בשמו שנקראים  רבן, בית  של  תינוקות  עם  קשורה  צדקנו משיח  3ביאת 

תגעו רבן",4"אל  בית  של  תינוקות  אלו משיח , ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה  שבזכותם 
צדקנו.

בזה : והענין

בשמן" למושחן תינוקות  ש "דרך  לפי הוא , "משיחי", נקראים  שתשב "ר  מורה 5הטעם  זו שמשיחה  ,
וגדולה  חשיבות  והכהנים 6על  המשכן בחינוך  שמצינו המשיחה  ובדוגמת  ע "ד  ללימוד 7, בחינוך  ודוגמתו ,

להרגילו  כדי יתירה  מתנה  לו נותנין ללמוד  אותו שמחנכין ש "התינוק  רבן, בית  של  דתינוקות  התורה 
ועושה "8כו'" "מצווה  כשיהי' התורה  דלימוד  החשיבות  גודל  בנפשו יוחקק  שעי"ז ,9.

דתשב "ר  שהלימוד  – צדקנו משיח  לביאת  רבן בית  של  דתינוקות  והשייכות  הקשר  לבאר  יש  ועפ "ז
והכנה  חינוך  בתור  הזה  בזמן התורה  לימוד  כללות  ובדוגמת  ע "ד  הוא  התורה  בלימוד  החיוב  לזמן כהכנה 

התורה  דלימוד  הענין ושלימות  עיקר  יהי' שבו תצא "10לזמן מאתי חדשה  "תורה  בנ"י 11, לכל  שלימודה  ,
רב  וגם  מלך  שהוא  משיח , ע "י .12יהי'

הצורך  וגדל  הולך  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  להגאולה  יותר  שמתקרבים  ככל  ולכן,
באה  שבזכותם  "משיחי", שנקראים  רבן בית  של  תינוקות  דחינוך  בהפעולות  יותר  ולהוסיף  להדגיש 

הגאולה .

 של תינוקות  עם  בהפעולה  האחרונות  בשנים  המיוחדת  להשתדלות  מהטעמים  הוא  לעיל  האמור 
השם ": "צבאות  בשם  ישראל ) גדולי (בהסכמת  שנקרא  מיוחד  ארגון במסגרת  רבן בית 

כמ "ש  ממצרים , בצאתם  בנ"י כל  נקראו ה '" "צבאות  כל 13בשם  יצאו הזה  היום  "בעצם  
כמ "ש  ממצרים , היציאה  כמו שתהי' האחרון, זה  מגלות  בהיציאה  גם  ודוגמתו מצרים ", "כימי 14מארץ 

והשלימה . האמיתית  הגאולה  אל  הגלות  מן יצאו ה '" צבאות  ש "כל  נפלאות ", אראנו מצרים  מארץ  צאתך 

ביצי"מ ), (ולא  דוקא  העתידה  בגאולה  תהי' ה '" צבאות  ד "כל  הגאולה  ושלימות  שעיקר  לומר , ויש 
עצמו) זה  דור  גם  הרי, שלפניו, הדורות  כולל  שאינו לכך  (נוסף  ממצרים  שיצאו הדור  מצרים , ביציאת  כי,
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(לאחר )* שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגה – זו משיחה חלק
מאידית). (בתרגום לעיל  ונדפס זמן)

א.1) עה, ב"ב
בסופה.2) תענית
ב.3) קיט , שבת
כב.4) טז, דה"א
שם.5) שבת פרש"י 
לגדולה,6) למשחה כדאמרי ' וחשיבותן גדולתן "ע"ש

שם). מהרש"א (חדא"ג  חטא" של  הבל  בהן שאין כדמסיק
לשון 7) שהיא משיחה שיש בהם "להתגדל  "למשחה",

תגעו אל  למשחה, נתתים לך  כמו כט שררה, כט , (תצוה "
ובפרש"י ).

ובכ "מ .8) ד . כט , וישב בתו"א ועד "ז א. כט , נשא לקו"ת
מצווה 9) שנעשה לפני  שגם ולהעיר, – וש"נ. א. לא, קידושין

– סופרים שמדברי  חינוך  חובת מצד  אלא אינו שלימודו ועושה,
(ראה  תורה מדברי  יותר סופרים דברי  וחביבין חמורין הרי 

ועוד ). ה"ד . פי "א שם ירושלמי  במשנה. – ב פח , סנהדרין
א)10) פו, (ב"מ  בגמרא שמצינו כפי  למעלה, התורה לימוד  ע"ד 

. דרקיע במתיבתא מפלגי  .ש"קא טהור אומר הקב"ה נוכח . מאן .
. דאמר נחמני  בר רבה .נוכח  בנגעים יחיד  אני  טהור". טהור אמר .*.

ג .11) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
פ"ג .12) מלך  מינוי  מצות להצ"צ סהמ "צ
מא.13) יב, בא
טו.14) ז, מיכה



צי      

יגאלו  העתידה  בגאולה  ואילו כו'), התורה  וקיבל  דעה  דור  שהי' (אף  לארץ  להכנס  זכה  ולא  במדבר  נשאר 
בנ  כל  לארץ  בתחיית ויכנסו (שיעמדו שלפנ"ז הדורות  שבכל  בנ"י כל  גם  זה , שבדורנו בנ"י על  נוסף  "י,

הוא  גם  יזכה  שאז העתידה  להגאולה  שממתין במדבר , ונשאר  ממצרים  שיצא  הדור  גם  כולל  המתים ),
אחרון" גואל  הוא  ראשון "גואל  רבינו, משה  עם  יחד  לארץ  במדרש 15להכנס  כדאיתא  לו 16, ש "אמר 

. למשה  הבא הקב "ה  לעולם  חלק  המדבר  לדור  אין יאמרו עכשיו עמהן".17. ותבוא  בצדן תהא  אלא  ,

"צבאות  שנקראים  כפי ("משיחי") רבן בית  של  תינוקות  עם  בפעולות  ההוספה  שע "י מובן ועפ "ז
ובזקנינו"18השם " "בנערינו ה '", צבאות  ד "כל  מהגלות  היציאה  את  יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  הקטנים 19, ,

לארצנו  באים  הדורות , שבכל  בנ"י כל  יחד , וכולם  ("בזקנינו"), הגדולים  גם  ועמהם  תחילה , ("בנערינו")
עלי'" יושבי' ד "כל  השלימות  תכלית  הקודש 20הקדושה , עיר  לירושלים  באים  גופא  הקדושה  ובארצנו ,

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  השלישי, המקדש  נצחי 21ולבית  בית  שנה ,22, ת "י שעמד  ראשון כבית  (דלא 
שנה  ת "כ  שעמד  שני כבית  לא  ).23וגם 

רבן) בית  של  (תינוקות  ישראל  ילדי של  פעולתם  ע "י הפרטי 24ובפרט  מחדרו עושה  מעין 25שכאו"א 
" ודוגמת  " ודוגמת  מעין נעשים  דבנ"י הבתים  וכל  החדרים  שכל  ועד  כמ "פ ), (כמדובר  "

" ישראל ארץ  (בחו"ל ) כאן "עשה  הידוע  כפתגם  ישראל , ארץ  שנעשים  לכך  (נוסף  שעי"ז 26" ,(
בית  שלפנ"ז, מקדשות  הבתי גם  (שכולל  השלישי המקדש  בית  בנין תיכף  ופועלים  ומזרזים  ממהרים 

שני  ובית  שנעשו 27ראשון הפרטיים  הבתים  וכן מעט ", "מקדש  מדרשות , ובתי כנסיות  בתי יקבעו שבו ,(
כולו  העולם  שבכל  המקדש , בית  .28כמו

– ה 'תשנ"ב  – השנה  דמספר  ֿ תיבות  הראשי כידוע  – זו בשנה  מיוחדת  הדגשה  ניתוסף  זה  ובכל 
בכל ": ו"נפלאות  בה ", נפלאות  שנת  תהא  "הי'

לגבי  "נפלאות " של  באופן שהיא  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  על  קאי – "נפלאות "
אראנו מצרים  מארץ  צאתך  "כימי כמ "ש  ".יצי"מ ,

הוא  ש "נפלאות " להוסיף , "עולם "29פלאות ויש  שנקרא  החמישים ) (שנת  יובל  עם  שקשור  ,30

לעולם  נצחי, באופן היא  ("פלאות ") שהגאולה  מודגש  שבזה  המקום ), שטח  וכל  הזמן המשך  כל  (שכולל 
גלות  אחרי' שאין והשלימה  האמיתית  גאולה  יובל 31ועד , מצות  נוהגת  שאז עלי'", יושבי' "כל  ,

.20כפשוטה 
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וש"נ.15) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ראה
יג .16) פי "ט , במדב"ר
חלק 17) המדבר לדור ש"אין החסידות לפי ' שגם ולהעיר

הוא הבא" להםלעולם שאין ,"חלק" לעוה"ב,
אלא שהםדייקא, מזה, ויתירה , הבא מעולם

דלעתיד  הענינים הרי  – (60 הערה 102 ע' חכ "ג  בלקו"ש (נסמן
מ "עולם  גם למעלה הם השכר) שלימות התחי ', (בעולם לבוא

הבא".
(18. שנה עשרים מ "בן פחותים היותם צבא עם יוצא כל  .

י "ג לגיל  עדיין הגיעו שלא מזה, ויתירה ג ), א, (במדבר בישראל "
תינוקות  וגם שנה), י "ב לגיל  עדיין הגיעו שלא – (וילדות שנה
אז  שכבר העולם, לאויר יצא ֿ עתה שזה לתינוק עד  ביותר, קטנים
"שיר  עם אותו שמקיפים עי "ז ה'" ב"צבאות שלו החינוך  מתחיל 
תשעה  (במשך  העיבור בזמן גם מזה, ויתירה וכיו"ב, המעלות"

לידה  ה'",*ירחי  צבאות ד "כל  מצרים ביציאת גם וכמודגש ,(
שירה" אמרו אמן שבמעי  עוברין "אפילו סוף ים שבקריעת

וש"נ). א. נ, (ברכות
ט .19) יו"ד , בא
ה"ח .20) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
יז.21) טו, בשלח 

א.22) רכא, ח "ג  א. כח , ח "א זהר ראה
בגשמיות,23) רק לא בודאי  שהיא שנים, עשר של  הוספה

שנים  עשר שבמשך  לכך  (נוסף ברוחניות גם אלא הזמן, בכמות
ואדרבה, בביהמ "ק), שנעשו תומ "צ עניני  ריבוי  ניתוספו אלו

ברוחניות. מההוספה כתוצאה באה בגשמיות ההוספה
גם 24) שמביאים – גרמא שהזמן בהענין ובמיוחד  כולל 

היו"ט  בכניסת לפנ"ז, ועוד  להקפות, ֿ הכנסת לבית התינוקות
יו" נר בהדלקת ערבית), תפלת קטנות,(לפני  ילדות ע"י  גם ט 

שנים, שלש מגיל  ויו"ט  שבת נר להדליק שמתחילים חב"ד  כמנהג 
שנתיים. מגיל  ואפילו

מצד 25) ישראל , כלל  עם קשור פרטי  חדר שגם לומר, ויש
מ "ד ). פ"ב (אבות הציבור" מן תפרוש "אל  הציווי 

תפה.26) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק
שם.27) זח "ג  ראה
(28416 ע' (לקמן שבבבל " רבינו "בית בענין קונטרס ראה
ואילך ).
ב.29) רסא, זח "א
ועוד .30) ה"א). פ"ד  ברכות (מירושלמי  ובפרש"י  כב א, ש"א
ועוד .31) א. טו, בשלח  מכילתא



צב     

ה "נפלאות ", ענין עם  קשור  שלה  הר "ת  שגם  שלפני' השנה  לגבי (גם  זו בשנה  המיוחד  והחידוש 
ש "נפלאות  – אראנו") הם "נפלאות  אלא  נוסף , דבר  אינם  שה "נפלאות " ,"  ועוד השנה , של 

באופן הם  עצמם  שמצד  שה "נפלאות " ומתגלים ועיקר , נמשכים  ומובדל , מופרש  ," ".(בפנימיות )

ד "נפלאות  הר "ת  גם  ישנו לזה , בגימטריא ונוסף  כל ", מכל  "בכל  ,"""32 מודגש שבזה  ,
גלויות , לקיבוץ  בנוגע  לראש  לכל  הם  נס שה "נפלאות " כנפות גלויותינו"ושא  מארבע  יחד 

עלי'". יושבי' ד "כל  הענין שלימות  יהי' שאז לארצנו", הארץ 

השם ", "צבאות  ישראל , ילדי עם  בהפעולות  יתירה  הדגשה  להיות  צריכה  זו שבשנה  מובן ומזה 
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה  ידם  שעל  "משיחי", בשם  הנקראים 

 תהא) זו בשנה  קראו הראשון שחלקה  – ברכה  פרשת  השבוע , פרשת  עם  גם  ולקשר  להוסיף  ויש 
פעמים : כמה  כל ) מכל  בכל  בה , נפלאות  שנת 

שבט  של  ברכתו נאמרה  – שני) (לפני ברכה  פרשת  ופתיחת  המיוחדת 33בהתחלת  שמעלתו ,
משיחא  מלכא  דוד  דוד , בית  מלכות  באה  .34שממנו

במיוחד  שייך  זה  נ"ע וענין (מהורש "ב ) אדמו"ר  כדברי – רבן) בית  של  מתינוקות  (החל 
הידועה  בשיחתו 35 למלחמת היוצא  "כל  בענין שמחתנו") ד "זמן ושלימות  וחותם  (סיום 

דוד " דוד 36בית  ביאת  ופועלים  דוד , בית  למלחמת  שיוצאים  דוד " בית  "חיילי הם  התמימים  שתלמידי ,
משיחא . מלכא 

 כאן הנמצאים  משיחי, שנקראים  רבן בית  של  תינוקות  השם ", "צבאות  הילדים , כל  לכך : ובהתאם 
"לחיים ". עתה  יאמרו –

בנימוסי'" הלך  לקרתא  "אזלת  הכלל  משה 37וע "פ  בהנהגת  וכן המלאכים , בהנהגת  שמצינו (כפי
השם "38רבינו  "צבאות  הארגון מנהלי ובראשם  השם ", "צבאות  הילדים , כל  את  לכבד  יש  – לנגן 39) ,

אליהם . יצטרף  הקהל  וכל  השם ", "צבאות  של  ("מארש ") ניגון

מסתכלים  שכאשר  – "משיחי" הנקראים  רבן בית  של  תינוקות  עם  הקשורה  ושמחה  שמהשירה  ויה "ר 
היתכן  מתי"... "עד  והטענה  השאלה  יותר  עוד  מתחזקת  ובמילא , ד "משיחי", הענין בגלוי רואים  פניהם  על 
ע "י  והשלימה  האמיתית  דגאולה  ושמחה  לשירה  ממש  ומיד  תיכף  נזכה  – בא ?! לא  עדיין צדקנו שמשיח 

ועד " לעולם  ימלוך  "ה ' ביצי"מ : סוף  ים  דקריעת  השירה  וחותם  בסיום  מ "ש  יקויים  שאז צדקנו, ,40משיח 
שלו" המלוכה  שכל  לבוא  כמ "ש 41"לעתיד  ממש .42, ומיד  תיכף  המלוכה ", לה ' "והיתה 

***

(" בכל "נפלאות  בה ", ש "נפלאות  בשנה  יתירה  (ובהדגשה  צדקנו משיח  ביאת  אודות  לעיל  האמור 
במיוחד  ד "טוב "שייך  (הגימטריא  בי"ז כמודגש  לפני 43, שאומרים  הראת " "אתה  פסוקי (

ההקפות  על  התורה  מן וראיות  (טעמים  בפסוק 43הקפות  שהתחלתם  וסיומם 44), גו'", לדעת  הראת  "אתה 
מירושלים ".45בפסוק  ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי
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שם.32) חת"ס ובחי ' ואילך , סע"ב טז, ב"ב ראה
שמצינו 33) כפי  – יהודה דברכת המיוחדת מהמעלה ולהעיר

ויחי ) (בפ' יעקב של  הברכהבברכותיו ענין מתחיל 
(פרש"י תוכחה דברי  להם שנאמרו שלפנ"ז בשבטים (משא"כ 

ח )). מט , ויחי 
ובפרש"י ).34) יו"ד  (שם, יעקב בברכת כמפורש
ס"ע 35) תש"ב סה"ש ואילך . ב תשפז, ח "ד  לקו"ד  – תרס"א

ואילך . 141
וש"נ.36) א. נו, שבת
ה.37) פמ "ז, שמו"ר יד . פמ "ח , ב"ר
שבנ"י38) דכיון מספיקה, אינה המלאכים מהנהגת הראי ' כי ,

שכן  הוכחה אינה המלאכים הנהגת הרי  ממלאכים, למעלה הם

תלוי ' המלאכים שהנהגת מצינו ואדרבה: בנ"י . הנהגת צ"ל 
בשמים  "לא שהתורה כיון דוקא, בארץ למטה בנ"י  של  בפס"ד 

ב). נט , ב"מ  (ראה היא"
כאן,39) נוכחים אינם עצמם הם באם – מקומם ממלאי  או

דהקפות. בהשמחה יהודים לשמח  שהלכו כיון
יח .40) טו, בשלח 
יז.41) שם, פרש"י 
בסופו.42) עובדי '
(43.54 ע' תש"ד  סה"מ 
לה.44) ד , ואתחנן
ג .45) ב, ישעי '



צג      

זה  בסדר  ונקבעו שנסדרו כיון בתנ"ך , שונים  ממקומות  המלוקטים  הפסוקים  שי"ז – ובהקדמה 
אחד , והמשך  ענין כולם  מהווים  התפלות , מסדרי ישראל  גדולי ע "י ההקפות ) לפני שהתחלתו (לאמרם 

" שהסיום  אלא  עוד  ולא  גו'", מציון "כי בפסוק  וסיומו גו'", לדעת  הראת  "אתה  גו'",בפסוק  מציון
כדלקמן. גו'", לדעת  הראת  "אתה  להפסוק  עד ) שלפנ"ז (להפסוקים  והסברה  טעם  נתינת  גם  מהוה 

בזה : והענין

שבעה  להם  "פתח  שאז ֿ תורה , מתן על  קאי – מלבדו" עוד  אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראת  "אתה 
התחתונים , את  קרע  כך  העליונים  את  שקרע  וכשם  יחידי"רקיעים , ראי'46שהוא  של  באופן ,

האדם  של  בפנימיותו ונקלטת  שחודרת  .47("הראת "),

רק  הוא  ֿ תורה  במתן גו'" לדעת  הראת  ד "אתה  הגילוי אבל , 'שתהי השלימות  לתכלית 
קדישא  תניא  בספר  הזקן רבינו שמבאר  כפי לבוא , הי'48לעתיד  ש "כבר  לבוא  דלעתיד  להשלימות  בנוגע 

מלבדו, עוד  אין האלקים  הוא  ה ' כי לדעת  הראת  אתה  כדכתיב  תורה , מתן בשעת  זה  מעין לעולמים 
ש " עי"ז מתאפשרת  לבוא  דלעתיד  שהשלימות  (א ) מובן: שמזה  כו'", חושיית  בראי' ממש , הראת  

 אלא אינו תורה  במתן גו'" לדעת  הראת  ד "אתה  שהגילוי ועיקר : (ב ) תורה ", מתן בשעת  זה  מעין
 . לבוא לעתיד  שיהי' הגילוי שלימות  זה ") ("מעין

ביום  ליום , מיום  עילוי אחר  בעילוי ֿ תורה  דמתן בהגילוי יתוסף  גופא  לבוא  שלעתיד  להוסיף , [ויש 
השבת  וביום  הששי ביום  החמישי, ביום  הרביעי, ביום  השלישי, ביום  ועד "ז הראשון, מביום  יותר  השני

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו "יום  –49.[

ובשייכות  בקשר  הראת " "אתה  פסוקי וסיום  דהתחלת  ההמשך  מובן האמיתית ועפ "ז להגאולה 
" מלבדו", עוד  אין גו' לדעת  הראת  ד "אתה  הענין שלימות  יהי' שאז – תצא והשלימה  ש )מציון (כיון

ובמילא  ס "ב ), (כנ"ל  תצא " מאתי חדשה  "תורה  תורה , במתן וחידוש  הוספה  מירושלים ", ה ' ודבר  תורה 
מלבדו". עוד  אין גו' לדעת  הראת  ד "אתה  בהגילוי וחידוש  הוספה  גם 

 נשלמו שכבר  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כדברי – זה  בדורנו במיוחד  ומודגש  שייך  זה  וענין
הכפתורים ": "צחצוח  גם  כולל  העבודה , עניני כל 

הבגד  חלקי שני ולאחד  לחבר  הוא  "כפתורים " של  וענינו 50ענינם  ביניהם . אחר  ענין יכנס  שלא  באופן
התומ "צ  בקיום  העבודה  שלימות  על  שנוסף  המצוות בעבודה , על  שקאי הלבושים , ה "ז 51(שלימות  ,(

ענין אלא  אינם  שלו הענינים  שכל  כיון ביניהם , ומפסיק  שנכנס  אחר  דבר  שום  שאין עבודת באופן –
חז"ל  בלשון בהגירסא  כמודגש  לשמש נבראתי "אני 52ה ', נבראתי "אני רק  (לא  קוני" את  לשמש 

לעיכובא  שהיא  כו'", אלא  כו' "לא  בהוספה  אלא  קוני", קונו,53את  את  לשמש  אלא  אינה  מציאותו שכל  ,(
אחד . בגד  בלבד , אחד  ענין אלא  בעולמו שאין כך ,

בדוגמת  (שהם  המשכן ביריעות  כפתורים  ע "י הבגד  חלקי שני ואחדות  חיבור  דוגמת  שמצינו ולהעיר ,
כמ "ש 54בגד  – אחד ",55) המשכן והי' כפתורים ) ע "י החיבור  (דוגמת  בקרסים  גו' היריעות  את  "וחברת 

השכינה . השראת  המשכן, אחד , ענין ניכר  הבגד ) (חלקי החלקים  שבכל  היינו,

תחשים " עורות  ומכסה ) מאדמים  אלים  (עורות  ב "מכסה  יותר  עוד  מודגש  זה  מלכתחילה 56[וענין שהם  ,
 .( קרסים ע "י זל "ז שחיברום  נפרדות  יריעות  (ולא 
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שם.46) ואתחנן פרש"י 
הקליטה 47) שענינו – עצרת" ל "שמיני  מהשייכות להעיר

פח , שמע"צ דרושי  לקו"ת (ראה הסוכות חג  עניני  דכל  בפנימיות
ובכ "מ ). א. צא, ד .

א).48) (מו, לו פרק
בסופה.49) תמיד 
יקרע"50) "לא – (מעיל ) כהונה בבגדי  מהציווי  להעיר

וש"נ). ואילך . 328 ע' חט "ז לקו"ש וראה לב. כח , (תצוה

וש"נ.51) רפט . ע' ח "א מלוקט  סה"מ  ראה
ע 52) – קידושין סוף וברייתא כת"ימשנה הש"ס גירסת "פ

הובא  וכן תשכ "ד ). ירושלים הבבלי , תלמוד  של  כת"י  (אוסף
שם. למשניות שלמה במלאכת

ב.53) פג , מנחות – מתני ' תוד "ה ראה
ט .54) כו, תרומה פרש"י  ראה
ו.55) שם,
יד .56) שם,



צד     

כמארז"ל  – תחשים " ב "עורות  המיוחד  החידוש  עם  זה  לקשר  .57ויש  משה  בימי שהי' ."תחש 
משכן ממנו ועשה  לו רק נזדמן  (לא  היתה  בעולם  מציאותו שכל  ,"( גם אלא  המשכן

 " ביהמ "ק ובשביל  המשכן בשביל  ש "נברא  כזהב , דלא  באופן58,  
 העולם הי' "לא  וביהמ "ק  המשכן שלולי (אף  וביהמ "ק  המשכן בשביל  בו שהשתמשו ולאחרי לפני

בזהב ")]. להשתמש  ראוי

ד " באופן העבודה  (שלימות ) מרומזת  ה )כפתורים " שב "(צחצוח  י"ל  ועפ "ז  ,היינו ,"
ד "אין  הגילוי לשלימות  האחרונה  ההכנה  שזוהי – אחר  דבר  אין ומלבדו הקב "ה , אחד , דבר  רק  שישנו

והשלימה . האמיתית  בגאולה  מלבדו" עוד 

העבודה  בשלימות  החסרון בגלל  הוא  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  המבהיל  שהעיכוב  י"ל  ואולי
צחצוח  גם  נשלם  שכבר  כאמור , זה , עיכוב  גם  כבר  נתבטל  זה  בדורנו אבל , מלבדו". עוד  ד "אין באופן

לסעודה " מוכן "הכל  ובמילא , הבר 59הכפתורים , ושור  דלויתן הסעודה  המשומר 60, בגאולה 61ויין ,
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

"מלבדו עוד  אין גו' הראת  ד "אתה  והשייכות  בהקשר  להוסיף  האמיתית ויש  בגאולה  (ששלימותו
למשיחא " "הלכתא  הגאולה , עניני בלימוד  מיוחדת  הדגשה  יש  שבהם  – ממש  אלה  לימים  :62והשלימה )

פרקים  ג ' היומיים , בשיעורים  ללמדו שנתפשט  (כפי הרמב "ם  ספר  לימוד  מסיימים  זו דשנה  בשמח "ת 
המשיח " מלך  "הלכות  הגאולה , בעניני עוסקים  שבו האחרונים  הפרקים  שני אשר , יום ), .63בכל 

להתחיל ", תעזרני כן לסיים  שעזרתני "כשם  ה "הדרן": כנוסח  – להתחלתו תיכף  באים  הספר  ומסיום 
ועמוד  היסודות  "יסוד  – להשלמה " התחלה  "מתכיפין בשמח "ת : שקורין בראשית " לחתן "רשות  ובנוסח 

. ראשון מצוי שם  שיש  לידע  .החכמות  הנמצאים  וכל  תוכן . שזהו המצאו", מאמתת  אלא  נמצאו לא  .
. הזמן "באותו תהי' שבזה  שהשלימות  מלבדו", עוד  אין גו' לדעת  הראת  ד "אתה  יהי'הענין (ש )לא  .

. בלבד  ה ' את  לדעת  אלא  העולם  כל  שנאמר עסק  מכסים ".64. לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי

 בהק אמרום  שכבר  לאחרי ובפרט  – שמח "ת  דליל  בהקפות  הפסוקים  אמירת  לפני שעוד  פות ויה "ר 
שמע "צ , בליל  דהקפות , הפעמים  ג ' על  (נוסף  פעמים  שלש  כבר  אמרום  חב "ד  מנהג  וע "פ  שמע "צ , דליל 

חזקה " הוי זימני "בתלת  שמח "ת ), וביום  שמח "ת  הראת 65בליל  ד "אתה  הענין השלימות  בתכלית  יתגלה  –
מירושלים ". ה ' ודבר  תצא ") מאתי חדשה  ("תורה  תורה  תצא  מציון "כי  מלבדו", עוד  אין גו' לדעת 

מראה  ואחד  אחד  וכל  כו' לצדיקים  מחול  לעשות  הקב "ה  ש "עתיד  באופן ההקפות  לעריכת  הולכים  ואז
שנאמר  בישועתו"66באצבעו, ונשמחה  נגילה  לו קוינו ה ' זה  גו' זה  אלקינו הנה  ההוא  ביום  .2ואמר 

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 

***

 ההקפות לפני שאומרים  הראת " "אתה  פסוקי אודות  לעיל  להמדובר  ולבאר בהמשך  להוסיף  יש  –
הרמז  ע "ד  הפסוקים , י"ז :67פרטי

"         :"
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ה.57) כה, תרומה פרש"י  וראה ב. כח , שבת
רפל "ה.58) שמו"ר ב. פט "ז, ב"ר
א 59) לח , סנהדרין מט "ז. פ"ג  אבות – חז"ל  ל ' ע"פ

ובפרש"י .
ג .60) פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב
ועוד .61) ב. לד , ברכות
וש"נ.62) בערכו. תלמודית אנציק' ראה

שי .63) רפד . וינציאה בדפוס הכותרת כ "ה
ט .64) יא, ישעי '
וש"נ.65) רע"ב. קו, ב"מ 
ט .66) כה, ישעי '
תנש"א 67) ואילך . 209 ע' ח "א תש"נ התוועדויות גם ראה

ואילך . 179 ע' ח "א



צה      

אף  הרי, מ "ת , לפני משא "כ  ס "ז), (כנ"ל  תורה  במתן היתה  גו'" לדעת  הראת  ד "אתה  ההתגלות 
נברא " מילואו על  ד "עולם  באופן היתה  הבריאה  בשמו 68שהתחלת  וכמודגש  אלקות , גילוי בו הי' לא  ,

(והסתר ) העלם  מלשון "עולם " אלקות .69שנקרא  גילוי הי' תורה  במתן ורק  ,

הוא  הוי' כי לדעת  הראת  "אתה  – הפסוק  בהמשך  מבואר  הבריאה  התחלת  לגבי דמ "ת  החידוש  ותוכן
גו'": האלקים 

כולם " הכחות  ובעל  היכולת  "בעל  פירושו ש "אלקים " הוא , ל "הוי'", "אלקים " שבין וקשור 70החילוק  ,
מלאכים  על  קאי ש "אלקים " פירוש  שיש  מזה , ויתירה  "אלקים ", שם  ע "י שנברא  העולם  מציאות  ,71עם 

הנבראים  מציאות  עצמם , המלאכים  מציאות  גם  אלא  העולם , נברא  ידו שעל  האלקי הכח  רק  לא  היינו,
ויהי' הוה  הי' מלשון הוא  ו"הוי'" שבעולם ; עליונים  היותר  נבראים  כי אם  מהעולם .70עצמם , למעלה  ,

הוי', הוא  המלאכים ) והן הכחות  (הן אלקים  גם  דבר  של  שלאמיתתו – האלקים " הוא  "הוי' בפסוק  ועז"נ
מהעולם . שלמעלה  הוי', היא  האמיתית  שמציאותו

דלעתיד  הגילוי שלימות  גם  כולל  ה "ז עבר , לשון הראת ", "אתה  הוא  הכתוב  שלשון שאף  להוסיף , ויש 
ֿ ערוך  שבאין לעילוי ועד  יותר , נעלה  באופן היותו עם  כי, מ "מ ,לבוא , ס "ז), (כנ"ל  דמ "ת  הגילוי לגבי ,

במ "ת  מארז"ל 72נכלל  ע "ד  מסיני".73, למשה  ניתן הכל  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל 

גו'", הראת  ד "אתה  הפסוק  ובפרט  תורה , לומד  שיהודי פעם  בכל  גם  נעשה  זה  שמעין לומר , ויש 
כנגדו" ושונה  קורא  הקב "ה  ושונה  הקורא  ש "כל  ובאופן 74דכיון גו'", הראת  ד "אתה  הגילוי עוה "פ  נעשה  ,

וזוהי  זו), בשנה  שמע "צ  בליל  זה  פסוק  אמירת  בעת  גם  (כולל  בעבר  שהי' הראת " מה "אתה  יותר  נעלה 
לבוא . לעתיד  גו'" לדעת  הראת  ד "אתה  הגילוי לשלימות  ההכנה 

" – שלאח "ז בפסוק  וממשיך       "75:
הוא  זה  שגילוי "אע "פ  – ושונה קורא  ש "הקב "ה  חז"ל  בלשון (ועד "ז גו'" לדעת  הראת 

" של  באופן אלא  האדם , של  המוגבלת  ל )מציאותו (ובהתאם  ֿ ערך  לפי זה  אין – (" שמופלא ,"
"נפלאות  אלא  סתם , "נפלאות " רק  ולא  "מהאדם , הם  גדולות " שה "נפלאות  אלא  עוד  ולא  ,","

מכירו" אינו הנס  בעל  אבל  נס  שהוא  יודע  לבדו ד "אתה 76ש "הוא  הגילוי והפלאת  גודל  מובן שמזה  ,
הנבראים . מגדרי לגמרי למעלה  גו'" הראת 

במציאות  שגם  – חסדו" לעולם  "כי – בעולם  ומתגלה  וחודר  נמשך  זה  נעלה  הכי גילוי ואעפ "כ ,
"חסד  הקב "ה , של  "חסדו" מתגלה  ("לעולם ") והגבלה העולם  ממדידה  שלמעלה  חסד  דייקא , בלי " ,

.77גבול 

" שלאח "ז בפסוק  וממשיך      "78 בשום מוגבל  אינו שהקב "ה  שכיון –
חיבור  להיות  שיוכל  כמעשיך ") ("אין הקב "ה  של  במעשיו גם  ומתבטא  נמשך  ה "ז כמוך "), ("אין דבר 

ויתגלו שיומשכו ועד  לדעת ", הראת  ד "אתה  באופן יהיו לבדו" גדולות  ש "נפלאות  – "לעולם ".הפכים 

מעלה " "שרי על  קאי ש "אלקים " הוא  בפסוק  הפשוט  שהפירוש  העליונים 79ולהעיר , והשרים  המזלות  ,
"אלקים " בין מפסיק  קו (שיש  ֿ י" אדנ – באלקים  כמוך  "אין ועז"נ בארץ , למטה  שפע  שמשפיעים 

עצמו  להקב "ה  בערך  אינם  הקב "ה  של  בכחו למטה  שמשפיעים  ("אלקים ") מעלה " ש "שרי ֿ י"), .80ל "אדנ
פירושו  ֿ י" אדנ באלקים  כמוך  ו"אין דהקב "ה , אלקים  שם  (גם ) הוא  ד "אלקים " שהפירוש  להוסיף , ויש 
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ז.68) פי "ד , ג . פי "ג , ו. פי "ב, ב"ר ראה
ובכ "מ .69) ד . לז, שלח  לקו"ת
ס"ה.70) או"ח  שו"ע
א).71) (צד , פ"ד  אגה"ת תניא ראה
ועוד .72) תקמו. כג . ע' תרס"ו המשך  ראה
שמו"ר 73) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה

ועוד . רפמ "ז.
תתרלד .74) רמז איכה יל "ש רפי "ח . תדבא"ר ראה

ד .75) קלו, תהלים
ובפרש"י .76) א לא, נדה
(77.49 ע' תש"ד  סה"מ  ראה
ח .78) פו, תהלים
עה"פ.79) מצו"ד 
"אלהים 80) על  קאי  ש"אלקים" לפרש ֿ אפשר אי  ולכן

גו'". כמוך  ש"אין קמ "ל  דמאי  – אחרים"



צו     

("אין  ב "מעשיך " שניכר  מזה  וק "ו במכ "ש  מוגבל , הבלתי כחו ניכר  ֿ י" ו"אדנ ב "אלקים " כשנמשך  שגם 
כמעשיך ").

:שלאח "ז בפסוקים  יותר  בפרטיות  מתבאר  זה  וענין
"      "81 הקב "ה של  שכבודו ומתגלה – נמשך  ה '") ("כבוד 

גדר  פורצת  ששמחה  ה '"), ("ישמח  השמחה  ע "י ובפרט  המדידות 82("לעולם "), כל  נפרצים  ידה  שעל  ,
" גם  הענינים  כל  נמשכים  ולכן העשי'.והגבלות , בעולם  ,"

בעושיו" ישראל  "ישמח  – בישראל  גם  ופועלת  נמשכת  במעשיו הקב "ה  של  ששמחתו להוסיף , ,83ויש 
ולבני  לו והנשמה  הגוף  בריאות  לו, המצטרך  כל  מהקב "ה  שמקבל  ישראל  וכלל  מישראל  דכאו"א  השמחה 
בעבודתו  היהודי) (של  "במעשיו" ששמח  ה ', בעבודת  השמחה  ועיקר , ועוד  וכו', בהרחבה  פרנסה  ביתו,
להיות  שנתאווה  הקב "ה  של  רצונו שנתמלא  מזה  למעלה  השמחה  גודל  בידעו ובפרט  קונו, את  לשמש 
שמחה  ושמח "ת , ובשמע "צ  הסוכות  בחג  שמחתנו", ד "זמן השמחה  ובמיוחד  כולל  בתחתונים , דירה  לו

ישראל " כל  "לעיני ע "י 84גלוי' השואבה  בית  בשמחת  כמודגש  אוה "ע , כל  לעיני גם  גלוי' לשמחה  ועד  ,
זאת  קיימו ובודאי שלפנ"ז, בשנים  כמ "פ  (כמדובר  רוקד  עצמו הרחוב  שגם  כך  כדי עד  ברחוב , הריקודים 

זו). בשנה  השואבה  בית  בשמחת  גם 

תהי' בעושיו") ישראל  ("ישמח  ה ' בעבודת  שהשמחה  ושלימותה )ולהעיר , עיקרה  – (ואדרבה  גם 
או  לבוא , לעתיד  בטלות  אינן שמצוות  להדעות  רק  לא  – ממש ) ומיד  תיכף  (שבאה  הגאולה  לאחרי
יחזקאל  מנבואת  (כדמוכח  לבוא  לעתיד  בטילות  שמצוות  להדיעות  גם  המשיח  דימות  הראשונה  בתקופה 

לבוא  לעתיד  בטילות  שמצוות  להדעות  גם  אלא  לע "ל ), שיקריבו הקרבנות  .85ע "ד 

" שלאח "ז בפסוק  וממשיך       "86 ברכה) ונמשך  נתברך  ה '" ש "שם  –
המשכה  העולם .87מלשון בתוך  גם  כולל  עולם ", ועד  "מעתה  (

פסוקי דאמירת  העבודה  גם  (כולל  ישראל  של  עבודתם  ע "י נעשה  זה  בשמע "צ וענין הראת " "אתה 
ש " שהובטחנו כיון – שנה ) בכל  ושמח "ת            "88.

" ולכן:     "89 תהא "הי' זו, לשנה  במיוחד  ששייך  גלויות , קיבוץ  –
בגימטריא  כל ", מכל  "בכל  בכל ", נפלאות  ""שנת  ;"  "89( הגוים (מן הצלה  רק  לא  –

שיעלו כפשוטה  הגוים " מכל  הנותר  ("כל  הגוים  מכל  אחיכם  כל  את  "והביאו מצינו: מזו גדולה  [שהרי
הסוכות " חג  את  ולחוג  גו' להשתחוות  בשנה  שנה  מנחה 90"מדי הסוכות ) דחג  א ' יום  בהפטורת  כמ "ש  ,

ה '" בית  טהור  בכלי המנחה  את  בנ"י יביאו כאשר  גו' מתי 91לה ' העולם  אומות  כל  גם  שואלים  ולכן ,
הניצוצי  הצלת  גם  כולל  "הפרשה ", מלשון "הצלה " אלא  והשלימה ?!...], האמיתית  הגאולה  תהי' כבר 

שזהו"ע  לקדושה , אותם  ומעלים  שמבררים  עי"ז הגוים  בין שנמצאים  "קדושה    
"89.

" ואז        בדורנו ועבודתנו" ד "מעשינו השלימות  שישנה  דכיון – "
(בסגול ) מלך " "ה ' (בקמץ )זה , מלך " "ה ' שלפנ"ז, הדורות  ובכל  ,' ש "ה הזמן כבר  הגיע  ,

" ועד ", לעולם  ימלוך  . ממש ומיד  תיכף  שלו", המלוכה  שכל 

***
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לא.81) קד , תהלים
ואילך .82) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  בארוכה ראה
ב.83) קמט , תהלים
לפני '84) (בברכה שקורין הברכה וזאת פרשת וחותם כסיום

שמח "ת. ביום ולאחרי ')
שבע"פ 85) תורה של  הלכות בענין קונטרס בארוכה ראה

תשנ"ב). (קה"ת לעולם בטלין שאינן

ב.86) קיג , תהלים
ובכ "מ .87) ג . לז, מקץ תו"א
נז.88) ח , מ "א
לה.89) טז, דה"א
טז.90) יד , זכרי '
כ .91) סו, ישעי '



צז      

: הגלות לזמן בנוגע  השאלה  נשאלת  וכאן
ארוכה  הכי וגלות  בגלות , בנ"י נמצאים  ובינתיים  לבוא , לעתיד  יהי' ועד " לעולם  ימלוך  ש "ה ' כיון

הגלות ?!... קשיי על  להתגבר  יוכלו איך  – כו' קשה  והכי

" – לזה  והמענה         "92נותן שהקב "ה  – שיוכלו לבנ"י (עוז)
תורה " אלא  עוז ("אין התורה  ע "י הגלות , קשיי על  "שלום "93להתגבר  שענינה  ,(94.

הגלות  אריכות  גודל  את  לסבול  כח  עוד  אין מתי"?!... "עד  בנ"י: וזועקים  טוענים  כך  על  אבל ,
כפשוטו, לא  – בהגוף  והן מארצנו") גלינו חטאינו ("מפני בהנשמה  הן ל "חולי" ועד  "חלישות " שפועלת 
ככל  אעפ "כ , אבל  בריאה , ונשמה  בריא  גוף  מישראל  לכאו"א  הקב "ה  נותן הגלות  בזמן גם  שהרי ח "ו,

ה "ז ברוחניות , והן בגשמיות  הן ועוז כח  להם  שינתן   . דהגאולה ומצב  להמעמד 

נרגש  בינה , שערי דמ "ט  השלימות  תכלית  כשישנה  שגם  – מצינו מזו הנו"ן,וגדולה  דשער 
. בינה  שערי "95אחד "."חמישים  נעשה  זה  ובגלל  , בגימטריא ש "חולה " בכך  כמרומז ,"96,

"חולה ". ה "ה  הנו"ן, שער  ללא  בינה , שערי מ "ט  רק  לו שיש  שבגלל 

" אומרים : זה  ועל       ויהיו") בקשה  שזוהי – " תקיפה הבטחה  וגם  ("
") תהי' יהא שבודאי בהווייתו כמו "אתה 97", דפסוקי האמירה  ובמיוחד  (כולל  בנ"י של  אמירתם  (

בעליונים  כולם , הענינים  כל  על  ("אדון") בעה "ב  כל ", "אדון שהוא  כפי הקב "ה , לפני לרצון הראת ")
"עוז" להם  ונותן בנ"י של  רצונם  הקב "ה  ממלא  ובודאי גשמיים , ובענינים  רוחניים  בענינים  ובתחתונים ,
הגילוי  גם  בנ"י כל  אצל  יהי' שאז תצא ", מאתי חדשה  "תורה  – השלימות  בתכלית  (תורה ) ו"שלום "

הנו"ן. דשער 

נבו" הר  אל  גו' משה  "ויעל  – שמח "ת  דיום  התורה  בקריאת  מודגש  זה  בו"98וענין "נו"ן שפירושו ,99,
גם  נעשה  זה  ובכח  הנו"ן, שער  את  גם  משה  השיג כאו"א שאז אצל  הנו"ן שער  גילוי ודוגמת ) (מעין

שבו  משה  ניצוץ  (מצד  מצד 100מישראל  – מצוות  לגיל  הגיע  שלא  קטן ילד  גם  כולל  קטן, ועד  למגדול  ,(
   אמרי נא  ב "ויהיו גם  כמודגש  , רבים לשון בסידורו 101", הזקן רבינו מ "ש  ע "פ  [ובפרט 

גם  וישמח  ירנן גמרו שלא  אחר  לבהכ "נ הולך  אם  שלו בבהכ "נ כן עשה  כי "גם  הראת ": "אתה  לפני
עמו את  יברך  ש "ה ' עי"ז ישראל ], של  אחדותם  מודגשת  שבזה  לאחדים עמהם ", שמתאחדים  ,"

אחד "כאחד , בלב  אחד  התורה 102"כאיש  בלימוד  מההתאחדות  החל  הענינים 103, בכל  לההתאחדות  ועד  ,
למעלה  ומלמטה  למטה , מלמעלה  שלום , ב ' "בשלום ", –104.

 הפסוק אומרים  "105ולאח "ז           :"
את  יברך  ה ' יתן לעמו עוז ד "ה ' הענין ושלימות  (אמיתת  תצא " מאתי חדשה  ד "תורה  הגילוי על  נוסף 

" גילוי גם  ישנו בשלום "), הכה "געמו רק  נכנס  ששם  הקדשים , בקדש  במקומו, שהוא  כפי רק  (לא  "
" (הליכה ), נסיעה  של  באופן שהוא  כפי גם ) אלא  יוהכ "פ , –לעבודת  הארון"  כסיום)

מישראל , שבכאו"א  משה  גם  כולל  משה ", "ויאמר  ואז, מפניך "), משנאיך  וינוסו אויבך  "ויפוצו הפסוק 
"  כביכול פועל  שיהודי בהקב "ה .", "קימה " "כביכול "...) בלי (וגם 
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יא.92) כט , תהלים
ועוד .93) ג . פ"ב, ד . פ"א, שהש"ר
בסופן.94) חנוכה הל ' רמב"ם ראה
וש"נ.95) ב. כא, ר"ה
ב.96) צז, ברכה לקו"ת וירא. פ' להאריז"ל  טעהמ "צ ראה

ועוד . תרנ"ג . שע"ב חמישים ד "ה
ועוד .97) א. נח , קידושין ראה
א.98) לד , ברכה
בשל "ה 99) הובא – כו) (ג , ואתחנן להאריז"ל  הלקוטים ס'

ועוד . א). (שסט , ואתחנן פ' תושב"כ  חלק
רפמ "ב.100) תניא ראה
פעמים,101) כמה הפסוקים אומר שכאו"א לכך  נוסף

הפסוקים שאומרים חב"ד ) (מנהג  .כמנהגנו
שם.102) מכילתא וראה ב. יט , יתרו פרש"י 
לפום 103) ואחד  אחד  כל  אצל  הוא התורה שלימוד  אע"פ

תורה. תלמוד  בהלכות לכאו"א הניתנה כדת דילי ', שיעורא
ובכ "מ .104) רע"ד . כא, ויצא תו"א
לה.105) יו"ד , בהעלותך 



צח     

" – שלאח "ז בפסוק  יותר  בפרטיות  לבאר  וממשיך      "106" שה "קימה –
"למנוחת  שלימה היא  "מנוחה  השבת ) דיום  המנוחה  (שלימות  שבת  במנחת  מ "ש  ע "ד  שלך , מנוחה  ,"

. בה  וכפי .רוצה  האמיתי, "אתה " ומהות , עצמות  על  שקאי "אתה ", ומוסיף  מנוחתם ", היא 
תי"ו ועד  מאל "ף  האותיות  פרטי בכל  שנברא  בעולם  גם  ד "שנמשך  ות ' הפה (א ' מוצאות  ה ' ע "י ה "),

ד "את  וגם ("107(ה ' שלפנ"ז)., בפסוק  (כמ "ש  הארון" "בנסוע  נעשה  זה  שענין כיון עוזך ", "ארון

– בדוכנם ") ולוים  בעבודתם  ("כהנים  והלוים  הכהנים  ע "י בביהמ "ק  העבודה  שלימות  גם  תהי' ואז
" שלאח "ז: בפסוקים  שממשיך  כפי    108" ,     

"109 לכבד ישראל  כמנהג  ,," כהניך" הפסוק  דוד ".באמירת  "בעבור  בפסוק 

:אזי – השלימות  בתכלית  יהיו הענינים  שכל  וכיון
"                שגם ההוא ", "ביום  – "

כמ "ש  הגילוי, על  שמורה  ("ביום ", בגילוי נמשך  ("ההוא ") ההעלם  יום "),110בחי' לאור  אלקים  "ויקרא 
זה  וב "פ  זה ", ואומר  באצבעו ש "מראה  ונשמחה 111ובאופן ל "נגילה  ועד  בישועתו", ונשמחה  "נגילה  ולכן ,

ממש 112בך " בעצמותך  ,113.

"       "114 המקומות בכל  הקב "ה  של  מלכותו גילוי –
נעשה  ֿ כרחם , בעל  "ממשלה " של  ענין בהם  הי' עתה  שעד  בהדרגות  גם  כולל  הזמנים , ובכל  והדרגות 

ברצון  ד "מלוכה " הענין .115אצלם 

" – זה  ש )וכל  (מפני     ."

ירושלים  חומות  תבנה  ציון את  ברצונך  הטיבה  הרחמים  "אב  התפלה : בטחנו 116ומוסיפים  לבד  בך  כי ,
עולמים ". אדון ונשא  רם  מלך  ֿ ל  א 

"אתה  פסוקי דאמירת  בניגון אמר  שליט "א  אדמו"ר  [וכ "ק  ומסיימים  מוסיפים  חב "ד  מנהג  וע "פ 
" ג "פ :] אחריו, הקהל  וכל  117הראת ",           

                
              ."

ובאמצע  רבה , בשמחה  הק ' ידיו בשני השירה  את  ועודד  "ופרצת ", לנגן התחיל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אמר :] ואח "כ  לשרוק . הק ' באצבעו הורה  הניגון

. אחרונה ברכה  יברכו – אחרונה  ברכה  לברך  שחייבים  אלו
ולהבא . מכאן הסדר  את  הגבאים  יכריזו בודאי ולאח "ז

עד  גו'", לדעת  הראת  מ "אתה  הפסוקים  ובמיוחד  כולל  שמחתנו", ד "זמן שההמשך  – בטוב  ומסיימים 
משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה  – מירושלים " ה ' ודבר  תורה  תצא  מציון "כי וחותמם  לסיומם 

צדקנו.

ע "ד  ולהכריז "שטריימל ", לחבוש  השולחן, על  לעמוד  שי' להגבאי הורה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
כו'. והסדר  אחרונה , ברכה  אמירת 

ז"ל ]. הרלוי"צ  לאביו הקפות  ניגון לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  צאתו טרם 
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ח .106) קלב, תהלים
ובכ "מ .107) פ"ב. שעהיוה"א תניא
ט .108) שם,
יו"ד .109) שם,
ה.110) א, בראשית
ספכ "ג .111) שמו"ר

ד .112) א, שה"ש
ובכ "מ .113) סע"ב. סד , בשלח  תו"א ראה
יג .114) קמה, תהלים
ובכ "מ .115) ואילך . סע"ב נו, ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
כ .116) נא, תהלים
י117) כח , ד .ויצא



צט

      
מוגה  בלתי

עבור  השקיעה  זמן להכריז שי' להגבאי הורה  ואח "כ  לסעודה . הק ' ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
לסעודה ]. ידיהם  נטלו לא  שעדיין אלה 

 ביום" אומרים  שבה  המזון ברכת  (עד  ושמח "ת  שמע "צ  וחותם  בסיום  שמתקיימת  בסעודה  בעמדנו
במועדות " (ש "מרובה  תשרי חודש  מועדי וכל  שמחתנו", "זמן וחותם  סיום  הזה "), החג  עצרת  )1שמיני

את  להדגיש  יש  –. כולה השנה  ובכל  על  שלאח "ז, ובהימים  על  תשרי חודש  מועדי
ידוע  הרי לחול ", קודש  בין "המבדיל  "הבדלה ", עושים  המזון וברכת  הסעודה  שלאחרי אף  2כלומר ,

ובעיקר  גם  נעשית  לחול , קודש  בין ההבדלה  עם  החול שביחד  בימי היו"ט  .3קדושת 

שה "יום  בכך  ביותר  מודגש  זה  "וענין הוא  היו"ט  שלאחרי "  להיו"ט ששייך  כדלקמן.4", ,

 הפסוק ע "ש  – חג " ד "אסרו בהפירוש  הביאור  המזבח ":5ובהקדם  קרנות  עד  בעבותים  חג  "אסרו
בחג " באים  הקרבנות  רוב  כי על  חג  (ש "נקרא  הקרבן קשירה ) (לשון "אסרו – הפשוט  )6הפירוש 

השחיטה  זמן יבוא  עד  נשמר  להיות  הדם )"בעבותות  זריקת  הקרבן עיקר  (כי המזבח  קרנות  על  הדם  ,7לתת 
הפסוק  בהתחלת  (כמ "ש  היום  הזבחים "כשיאיר  יובאו בבוקר  "כי לנו"), .8"ויאר 

באכילה  קצת  שמרבה  דהיינו ושתי', באכילה  לחג אגודה ) (פי' איסור  העושה  "כל  – חז"ל  ודרשת 
קרבן, עליו והקריב  מזבח  בנה  כאילו הכתוב  עליו מעלה  לחג , טפל  ועושהו החג  שלאחר  ביום  ושתי'

המזבח " קרנות  עד  ושמינות ) עבות  בהמות  (פי' בעבותים  חג  אסרו .9שנאמר 

"כל  – ושמח "ת ) בשמע "צ  וחותמו שסיומו הסוכות  לחג  במיוחד  (ששייך  חז"ל  בדרשת  נוסף  ופירוש 
אסרו  שנאמר  קרבן, עליו והקריב  מזבח  בנה  כאילו הכתוב  עליו מעלה  בעבותו והדס  באגודו לולב  הנוטל 
דמים  (כמתן המזבח " קרנות  עד  קליעה ) בדים  ג ' של  עבות  שהוא  (בהדס  בעבותים  חג  לולב ) של  (אגודה 

המזבח ) .10שבקרנות 

 לקרבן בנוגע  חג " ד "אסרו הפשוט  הפירוש  דלכאורה , – פירושים  דכל  והשייכות  הקשר  ובביאור 
לומר : יש  – החג  שלאחרי להיום  בנוגע  חג " ד "אסרו להפירוש  שייך  אינו ולמזבח 

הבהמה  הכנת  הוא , הדם , וזריקת  השחיטה  זמן עד  נשמר  להיות  בעבותות  הקרבן דקשירת  התוכן
לה '. קרבן להיות  גשמית  בהמה  העלאת  – המזבח  על  להקרבה  ראוי' שתהי'

– לחג  טפל  שנעשה  החג  שלאחר  ביום  ושתי' באכילה  לחג  אגודה  בעשיית  גם  מודגש  זה  וענין
  מקיימים ידה  שעל  דהחג  ושתי' האכילה  ובדוגמת  ע "ד  נעשית  חול ) (יום  החג  שלאחרי ביום 

 נפש אוכל  מלאכת  ביו"ט  שהותרה  (ועד  יו"ט  הגשמיים 11דשמחת  הענינים  דהעלאת  התוכן שזהו – (
קרבן. והקרבת  מזבח  שבעשיית 

אותם  ומאגדים  העולם  עניני שנוטלים  – בעבותו" והדס  באגודו לולב  ד "הנוטל  התוכן גם  וזהו
המשולש " "החוט  קליעה , בדים  ג ' של  עבות  ע "י ואמיץ  חזק  בקשר  העבודה 12לקדושה  בכללות  כמודגש  ,
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ט "ב. סתצ"ב או"ח  אדה"ז שו"ע (1
ועוד . א). ח , (דרמ "צ פ"ה מילה מצות להצ"צ סהמ "צ ראה (2

הספיקו 3) שלא אלה שגם – זו לסעודה בנוגע לדבר דוגמא
לעשות  ֿ מה) זמן (לאחרי  יכולים השקיעה, לפני  ידיהם ליטול 
היו"ט . וחותם שבסיום לסעודה ולהצטרף ידיהם וליטול  הבדלה,

היא4) חג  לאסרו היו"ט  בין שההבדלה לומר, ויש
לקודש". קודש בין "המבדיל 

כז.5) קיח , תהלים
עה"פ. מצו"צ (6

עה"פ. מצו"ד  (7
עה"פ. ראב"ע (8

ב). מה, (מסוכה סי "ז סתרכ "ט  או"ח  אדה"ז שו"ע (9
ובפרש"י ). ואילך  (סע"א שם סוכה (10

הגשמי11) שהמאכל  – נפש" ד "אוכל  העילוי  גודל  על  נוסף
אפילו  דבר, לכל  קדמה שמחשבתן דישראל , לנפש חיות נעשה

ס"ה). (כדלקמן לתורה
יב.12) ד , קהלת



ק    

לשם  יהיו מעשיך  ד "כל  באופן העולם  בעניני לעבודה  ועד  שבעולם , גשמיים  בדברים  המצוות  דקיום 
דעהו"13שמים " דרכיך  קרבן.14ו"בכל  והקרבת  מזבח  עשיית  ודוגמת  מעין –

היו"ט ) (שלאחרי חול  ביום  היו"ט  קדושת  המשכת  מודגשת  חג " שב "אסרו מובן ובהדגשה 15ומזה  ,
השנה  כל  על  כלליים  מועדים  במועדות ", ש "מרובה  תשרי חודש  וחותם  שבסיום  חג " ב "אסרו יתירה 

חולין 16כולה  ע "ד  כולה , השנה  שבכל  החול  ועניני החול  ימי את  לקדושה  להעלות  ֿ כח  הנתינת  שזוהי ,
הקודש  טהרת  על  .17שנעשו

: דשמח "ת בתורה  הקריאה  תוכן עם  זה  לקשר  ויש 
לקרוא  מתחילים  לאח "ז ותיכף  כולה , התורה  כל  מסיימים  שבה  הברכה " "וזאת  פרשת  קורין בשמח "ת 

להשלמה " התחלה  ("מתכיפין התורה  שבהתחלת  בראשית  מודגשת 18בפרשת  שבזה  – ( 
הארץ "(קדושה ) ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ("בראשית  העולם  עניני שכל  השמים 19(חול ), "את  ,

תולדותי'" לרבות  הארץ  ואת  תולדותיהם  התורה .20לרבות  בקדושת  חדורים  נעשים  (

יותר : ובפרטיות 

שבין  בהחילוק  – העולם  מכל  הבדלה  של  באופן ישראל  של  מעלתם  מודגשת  שבשמח "ת  מצינו
כנגד  פרים  שבעים  הקריבו הסוכות  ימי שבשבעת  (ושמח "ת ), דשמע "צ  להקרבן הסוכות  חג  קרבנות 

העולם  אומות  תהי'21שבעים  עצרת  השמיני ("ביום  בשמע "צ  משא "כ  ,"22 פר" אחד ", "פר  הקריבו (
. יחידה "יחידי אומה  כנגד  "הה "ד 23. אתך "24, לזרים  ואין לבדך  לך  בלחודוהי"25יהיו ומלכא  "ישראל  ,26.

"בראשית  מהתחלתה , קורין התורה  סיום  שלאחרי כאמור , בעולם , הפעולה  גם  מודגשת  זה  עם  וביחד 
בעולם . התורה  המשכת  שזהו"ע  הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים  ברא 

היא  בשמח "ת  בעולם  הפעולה  שעיקר  – בזה  וההסברה    יותר מודגש  ובזה  לתורה ,
מודגשת  שבו חג " ד "אסרו להתוכן והשייכות  עשיית הקשר  ובדוגמת  ע "ד  לקדושה , העולם  דעניני

קרבן. והקרבת  מזבח 

 נעשה זה  שענין לומר , בשמח "ת :ויש  לתורה  עולה  מישראל  שכאו"א  עי"ז
חילוקים  יש  לתורה  העולים  שבמספר  – קרואים 27ובהקדמה  ג ' – החול  בימי המועד 28: ובחול  בר "ח  ,

המפטיר  עם  (ויחד  קרואים  ז' – השבת  וביום  קרואים , ו' – ביוהכ "פ  קרואים , ה ' – ביו"ט  קרואים , ד ' –
קרואים  ח ' –29.(

לכבד  כדי וכיו"ב , חתן שיש  בשבת  – הקרואים  במספר  מוסיפים  בישראל  קדושות  קהילות  ובכמה 
לתורה . בעלי' השמחה  בעלי את 

– כולנה  על  והעולה  30 ישראל שמנהג  ,31   להתחשב מבלי לתורה , עולה 

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

מי "ב.13) פ"ב אבות
ו.14) ג , משלי 
וביו"ט 15) המועד , בחול  דיו"ט  הקדושה המשכת על  נוסף

גלויות. של  שני 
סה"מ 16) א'תתסו. ע' ברכה אוה"ת שעט . ע' תקס"ו סה"מ 

.49 ע' תש"ב רעח . ע' תרנ"ו
ועוד .17) שם להצ"צ סהמ "צ וראה וש"נ ב. יט , חגיגה
בראשית.18) לחתן "מרשות" נוסח 
א.19) א, בראשית
יד .20) שם, פרש"י 
ב.21) נה, סוכה
ובפרש"י .22) לה כט , פינחס
לו.23) שם, פינחס פרש"י  וראה שם. סוכה
יז.24) ה, משלי 
ע'25) תש"י  מד . לה. ע' עת"ר סה"מ  וראה כג . פט "ו, שו"ר

ועוד . .82 .71
לו 26) ע' תרפ"ז סה"מ  וראה ב. רח , שם ֿ ב. א סד , זח "א

ועוד . ואילך .
רפ"ג .27) מגילה
(28. וכתובים נביאים תורה לוים "כנגד  כהנים כנגד  .
א)וישראל  פח , (שבת ממארז"ל  ולהעיר – ב). כא, (מגילה ים"

תליתאי ". לעם תליתאי  "אוריאן
ב),29) יג , ערכין (ראה לגאולה דשמונה מהשייכות להעיר

(תמיד  העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום לשבת, גם ושייך 
בסופה).
מודגש 30) בזה שגם דוקא, גלויות של  שני  ביו"ט  – ובחו"ל 

סנהדרין  (ראה תורה דברי  לגבי  סופרים דדברי  והחביבות העילוי 
השמחה  לגבי  דשמח "ת השמחה במעלת כמו ועוד ), ב. פח ,

ס"ח ). (כדלקמן דשמע"צ
סתרס"ט .31) או"ח  רמ "א ראה



קי     

הוא  הציבור  שרצון כיון דציבורא , טירחא  משום  בכך  אין שבשמח "ת  לומר , (ויש  דציבורא  בטירחא 
לתורה ). יעלה  שכאו"א 

הידוע  כיון 32וע "פ  הרי, – לתורה  העולה  של  בעולם  דחלקו העלי' גם  נעשית  לתורה  העלי' שע "י
כולו. העולם  חלקי דכל  העלי' נעשית  בעולם , חלקו ומעלה  מישראל  כאו"א  לתורה  עולה  שבשמח "ת 

(מהעולם  משניהם  למעלה  שהם  מפני הוא  לתורה  העולם  את  להעלות  ישראל  של  שהכח  לומר , ויש 
כמארז"ל  מהתורה ), לתורה .33וגם  אפילו דבר ", לכל  קדמה  ישראל  של  ש "מחשבתן

דשמח "ת  הקריאה  (עיקר  בראשית " לחתן ו"רשות  תורה " לחתן ב "רשות  מרומז זה  שענין להוסיף , ויש 
ישראל  של  (בבעלותם ) ב "רשות " הם  ("בראשית ") והעולם  שהתורה  – להשלמה ") התחלה  ש "מתכיפין
ומחברים  ובעולם , בתורה  "חתן") של  (ענינו שמשפיעים  בראשית ", ו"חתן תורה " "חתן בבחינת  שנעשים 

העולם  עם  .34התורה 

: ושמח "ת דשמע "צ  חג " "אסרו של  המיוחד  ענינו מובן ומזה 
והתחלת  ישראל " כל  ב "לעיני התורה  לסיום  ובסמיכות  בהמשך  בא  ושמח "ת  דשמע "צ  חג  שאסרו כיון
להעלותו  בעולם  שהפעולה  ביותר  בו מודגש  הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ב "בראשית  התורה 
בשמח "ת . מישראל  דכאו"א  לתורה  מהעלי' החל  התורה , לימוד  ע "י נעשית  חג ) דאסרו (התוכן לקדושה 

בפועל : למעשה  בנוגע  – ובפשטות 

בקביעת  השנה , כל  במשך  התורה  בלימוד  להוסיף  טובות  החטות  עצמו על  לקבל  צריך  מישראל  כאו"א 
בנפש  קביעות  של  באופן לתורה , בטיל "35עתים  לא  ש "קבוע  שהלי 36, גם  כולל  שמוסיף , באופן הוא  מוד 

 " לה "לאפשא  בתורה ,37, שמחדש  עי"ז ,

התורה  לפעולת  בנוגע  מיוחדת  אליבא והדגשה  שמעתא  "אסוקי התורה , הלכות  מלימוד  החל  –
כמארז"ל 38דהלכתא " למעשה , הלכה  ,39. הלכות  לו "השונה  עולם  הליכות  הלכות ",40. אלא  הליכות  א "ת  ,

העלם  מלשון הוא  עצמו (שמצד  שהעולם  עולם ", "הליכות  נעשים  התורה  שהלכות  הולך 41היינו, (
בקדושה . חדורים  נעשים  העולם  שעניני היינו, התורה , לדרגת  ומתעלה 

בתורה  אמיתי חידוש  פועלים  בעולם  התורה  דפעולת  העבודה  שלימות  שע "י – העיקר  והוא  ועוד 
תצא " מאתי חדשה  "תורה  עושה "42ובעולם : אני אשר  החדשה  והארץ  החדשים  ו"השמים  בגאולה 43, –

בעולם . התורה  פעולת  ושלימות  בגמר  צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

 היא חג ) דאסרו (התוכן בעולם  התורה  פעולת  ששלימות  האמור  להוסיף וע "פ  יש  –
להגאולה : בנוגע  חג " ד "אסרו הפירושים  שבין והשייכות  הקשר  בביאור 

לקדושה  החול  ועניני החול  ימי העלאת  על  שמורה  החג , שלאחרי היום  על  הוא  חג " ש "אסרו הפירוש 
המעמד  את  פועלים  שעי"ז העולם , בבירור  הגלות  משך  זמן כל  ועבודתינו מעשינו כללות  על  קאי –
בנה  ("כאילו קרבן והקרבת  מזבח  דעשיית  שזהו"ע  לה ', ויתקרב  יתעלה  כולו שהעולם  דהגאולה , ומצב 

קרבן"). עליו והקריב  מזבח 

והקרבת  שחיטת  זמן עד  נשמר  להיות  בעבותות  הקרבן דקשירת  הפשוט  בהפירוש  גם  מודגש  זה  וענין
כידוע  – היום  כשיאיר  לחושך 44הקרבן נמשלה  ונמצא ,שהגלות  היום , לאור  נמשלה  והגאולה  הלילה ,

היום ), (באור  הגאולה  בבוא  להקרבה  ראוי שיהי' הקרבן בשמירת  היא  (בלילה ) הגלות  בזמן שהעבודה 
לקדושה . החול  עניני להעלות  העולם  בירור  ע "י
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(32.75 ע' תש"ב סה"ש א. כו, ח "א לקו"ד  ראה
ד .33) פ"א, ב"ר
ובכ "מ .34) ואילך . סע"ד  צג , ברכה לקו"ת ראה
ועוד .35) א. ז, ח "א לקו"ד  ראה
א.36) טו, כתובות ראה
וש"נ.37) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' וראה ב. יב, זח "א
א.38) כו, יומא

וש"נ.39) סע"ב. כח , מגילה
ו.40) ג . חבקוק
ובכ "מ .41) ד . לז, שלח  לקו"ת
ג .42) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
כב.43) סו, ישעי '
וש"נ.44) ואילך . קפג  ע' ח "ד  מלוקט  סה"מ  ראה



קב    

בתפלת  להחילוק  הפנימי הטעם  לבאר  יש  התפלה ועפ "ז חיוב  עיקר  הי' הראשונים  שבדורות  ,
תקנום " קרבנות  אברים ש "כנגד  כנגד  ערבית , ותפלת  הערביים , בין של  ותמיד  שחר  של  תמיד  כנגד  ,

הלילה  כל  שקרבים  רשות 45ופדרים  אלא  חובה  היתה  לא  תפלת 46, נקבעה  האחרונים  ובדורות  ,
47, השחר בעלות  הלילה  של  לסיומו ומתקרבים  הולכים  הגלות  ליל  ומתארך  שנמשך  ככל  כי, –

כל  שקרבים  ופדרים  אברים  שכנגד  ערבית  תפלת  בלילה , ששייכת  הקרבנות  עבודת  וגוברת  הולכת  ולכן
הגאולה . דבוקר  השחר  בעלות  הקרבנות  עבודת  ושלימות  עיקר  את  ולפעול  ולזרז למהר  כדי הלילה ,

– לנו" ד "ויאר  ומצב  המעמד  יהי' ומיד  שתיכף  העיקר  והוא  ויה "ר   אור רק  ולא  ,
הגשמי בעוה "ז הגאולה  אור  ובעיקר  גם  אלא  ברוחניות , הגאולה   והשלימה האמיתית  גאולה  ,

ממש . בפועל  צדקנו משיח  ע "י
ה "לקוטיֿ שנדפס  וכשענה  מסויימת , בשנה  ה "קץ " אודות  ֿ צדק  הצמח  אצל  ששאלו הסיפור  וכידוע 

צדקנו משיח  ביאת  וצריכים  שרוצים  לו השיבו תורה ", 48 צדק ֿ הצמח  שכוונת  לומר , דיש  –
היתה  צדקנו) משיח  עם  קשור  בכל (ששמו לגאולה  ועד  כפשוטה , בגאולה  הצורך  ע "ד  לו שישיבו

כולו. העולם 

העולם  הנהגת  בעניני גם  מתערב  הי' ֿ צדק  שהצמח  הזקן 49[ולהעיר , אדמו"ר  זקנו אצל  שמצינו כפי ,50,
אלכנסדר 51כידוע  של  נצחונו לטובת  במלחמה  התערבותו סבורים 52ע "ד  היו אידן" "גוטע  שכמה  (אף 

טובתם  יותר  עוד  מודגשת  אלה  שבימינו ולהעיר , – בנ"י. של  הרוחני מצבם  יותר  ייטב  שעי"ז כדי אחרת ),
(ולשאר  ישראל  לארץ  משם  לצאת  רבים  ליהודים  ומסייעים  שעוזרים  ההיא , המדינה  מממשלת  ישראל  של 
בעיתונים  להפירסום  והכנה  ודוגמת  מעין – בעיתונים  שנדפס  כפי ובפירסום , בגלוי זאת  ועושים  מדינות ),

צדקנו  משיח  ביאת  ].53אודות 

ההוספה  ע "י ושמע "צ ובפרט  הסוכות  דחג  מהשמחה  (שלמעלה  "זמן 54דשמח "ת  הם  שגם 
ֿ כנסיות  בתי לכו"כ  שהולכים  עי"ז ובמיוחד  [כולל  עוז וביתר  שאת  ביתר  בשמחתם 55שמחתנו") להוסיף  כדי

שם  שנמצאים  היהודים  גדר ]56של  פורצת  ששמחה  דכיון גדרי 57– את  פורצים  בשמחה  ההוספה  ע "י הרי, ,
תולדות  ל "אלה  וזוכים  הגאולה , את  שמעכבים  וההגבלות  הגדרים  כל  את  ופורצים  שלמעלה "58הגלות , ,

בהבראם "59מ "אלה  והארץ  השמים  החדשה "),60תולדות  והארץ  החדשים  "השמים  יהיו שלעת "ל  (כיון
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה 

גדולה  הכי שמחה  מתוך  ההתוועדות  ממשיכים  ובמילא , ממש , ומיד  תיכף  כן שיהי' – והעיקר 
ירושלים  בכל  שיתפשט  השלישי תתפשט 61בביהמ "ק  ישראל  וארץ  ישראל , ארץ  בכל  תתפשט  וירושלים  ,

הארצות  ממש .62בכל  ומיד  תיכף  ,

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

ב.45) כו, ברכות
וש"נ.46) ב. כז, שם
שם).47) ברכות (מרי "ף רלה ר"ס או"ח  טור
ועוד .48) .70 הערה 80 ע' ח "ו לקו"ש
(49.4 ע' תש"ד  .141 ע' תרצ"ו סה"ש ראה
ענין 50) כ "כ  מצינו שלא – האמצעי  אדמו"ר אצל  משא"כ 

בגלוי . זה
וש"נ.51) ס"ה. תשנ"ב וישב ש"פ משיחות קונטרס ראה
אלכסנדר 52) של  נצחונו את עדיין ראו שלא שבשעה ועד 

הדבר ואדמו"ר גרם הזקן אדמו"ר (ספר אצל  האמצעי 
ועוד ). רסז. ע' אדה"ז התולדות

(53.12 ע' תו"ש סה"ש ראה
גם 54) דהקפות המנהג  ומתפשט  הולך  האחרונות ובשנים

גם  הוא ששמע"צ בא"י  כמודגש – בשמח "ת כמו שמע"צ, בליל 
דעריכת  המנהג  ומתפשט  הולך  שבא"י  – לאידך  וכן שמח "ת.

בחו"ל . כמו שניות, הקפות
כן 55) עשה כי  ש"גם בסידורו הזקן רבינו ממ "ש ולהעיר

ג "כ  וישמח  ירנן גמרו, שלא לבהכ "נ הולך  אם שלו, בבהכ "נ
עמהם".
שמע"צ.56) בליל  גם הקפות עריכת שם להנהיג  – גם כולל 
ואילך .57) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  ראה
יח .58) ד , רות
ד .59) ב, בראשית
ג .60) פ"ל , שמו"ר ו. פי "ב, ב"ר ראה
(61– ואילך ) (מ ' ביחזקאל  שנתפרשו ממדותיו גם ולהעיר

יהי ' "גדול  נאמר עליו שני , ובית) (ראשון מבית יותר גדול  שיהי '
ט  ב , (חגי  בבנין" "גדול  הראשון", מן האחרון הזה הבית

ובפרש"י ).
יל "ש 62) ור"ח . שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי  ראה

תקג . רמז ישעי '



קג     

המגיד  (להבעש "ט , תנועות " "שלש  וניגנו: נשיאינו, רבותינו ניגוני לנגן הורה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
ה '" "ימין האמצעי . לאדמו"ר  ה "קאפעליע " ניגון הזקן. לאדמו"ר  אתה " ֿ לי "א  הזקן). ואדמו"ר 
"הבינוני" מהורש "ב . לאדמו"ר  "הכנה " ניגון מהר "ש . לאדמו"ר  אריבער " "לכתחילה  ֿ צדק . להצמח 

שליט "א ]. אדמו"ר  לכ "ק  בחרתנו" "אתה  מהוריי"צ . לאדמו"ר 

***

: בשבוע השלישי ביום  – זו בשנה  דשמח "ת  בהקביעות  יותר  מודגש  לעיל  האמור 
בשמח "ת  (בהקריאה  בראשית  ימי דששת  השלישי ביום  מודגש  בשבוע  השלישי יום  של  המיוחד  ענינו

טוב  כי בו שהוכפל  – בראשית ) פרשת  לבריות 63בהתחלת  וטוב  לשמים  טוב  החיבור 64, על  שמורה  ,
ֿ כח  הנתינת  יותר  מודגשת  בשבוע , השלישי ביום  חל  כששמח "ת  ולכן, וחול . קדושה  ובריות , דשמים 

בעולם  (שמים ) התורה  (בריות ).דפעולת 

– בעולם  התורה  בפעולת  ד "חזקה " התוקף  על  גם  מורה  השלישי) (יום  שלשה  שמספר  ולהוסיף ,
ד " בהחיזוק  יתירה  ובהדגשה  התורה , בסיום  ונתחזק " חזק  "חזק  באמירת  החיזוק  על  ואמץ "בהוספה  חזק 

היום  .65שבהפטרת 

השלישית  בהגאולה  בעולם  התורה  פעולת  ושלימות  גמר  עם  גם  קשור  השלישי שיום  – ועיקר  ועוד 
כמ "ש  השלישי, בתורה 66וביהמ "ק  החידוש  יהי' שאז לפניו", ונחי' יקימנו השלישי ביום  מיומיים  "יחיינו

ס "ו). (כנ"ל  ובעולם 

: יותר בפרטיות  – השלישי ביום  דשמח "ת  הקביעות  מעלת  בביאור  להוסיף  ויש 
שלא  לפי שני ביום  טוב  כי נאמר  לא  מה  "מפני הוא  השלישי ביום  טוב " ד "כי שהכפל  – ובהקדמה 

. השלישי יום  עד  המים  מלאכת  נגמר  אחרת ,הי' מלאכה  וגמר  והתחיל  המים  מלאכת  שנגמרה  ובשלישי .
היום " מלאכת  לגמר  ואחת  השני מלאכת  לגמר  אחת  פעמים , שני טוב  כי בו .67כפל 

– היום " מלאכת  "גמר  עם  גם  קשור  השני" מלאכת  "גמר  מצד  טוב " ד "כי שהכפל  לומר , ומסתבר 
בו" זרעו אשר  פרי עושה  ועץ  למינהו זרע  מזריע  עשב  דשא  הארץ  שמהן 68"ותוצא  פרי כל  "גרעיני ,

אותן" כשנוטעין צומח  כדלקמן.69האילן שבצמיחה , ֿ סוף  האין כח  התגלות  –

: בזה הביאור  נקודת  לומר  ויש 
אחד " "יום  נקרא  ראשון הקב "ה 70יום  ש "הי' – "71 כי בו נאמר  שלא  שני, ביום  והפכו .

מחלוקת  בו שנבראת  לפי .72טוב , "רקיע  למים ", מים  בין מבדיל  העולם 73. הבדלת  על  שרומז –
 שקורין בראשית  מעשה  וחותם  (בסיום  כמ "ש  האדם , עבודת  ע "י התיקון בשביל  היא  בזה  והכוונה  ,

לעשות " אלקים  ברא  "אשר  "לתקן"74בשמח "ת ) במעשה 75, להקב "ה  "שותף  האדם  נעשה  שעי"ז ,
.76בראשית "

טוב  דכי החסרון (שמשלים  טוב  כי בו שהוכפל  השלישי ביום  מודגש  האדם ) עבודת  (שע "י זה  ותיקון
בבריאת  – האדם ,בשני) שבעבודת  בהחידוש  ודוגמתו ֿ סוף , אין עד  והריבוי ההוספה  מודגשת  שבו

שהוא  העולם  בגדרי ֿ סוף ) (אין והגבלה  ממדידה  שלמעלה  האלקות  וגילוי המשכת  נעשית  ידו שעל 
והגבלה . במדידה 
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ו).63) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פרש"י 
ועוד .64) ב. לג , בראשית אוה"ת וראה א. מ , קידושין
(65.474 ע' חכ "ה לקו"ש וראה ֿ ז. ו א, יהושע
ובמפרשים.66) ב ו, הושע
שם.67) בראשית רש"י  לשון
יב.68) שם,
יא.69) שם, פרש"י 

ה.70) שם,
ח ).71) פ"ג , (מב"ר עה"פ פרש"י 
ו.72) פ"ד , ב"ר
ו.73) שם,
ג .74) ב, שם
ובפרש"י .75) ו פי "א, ב"ר ראה
וש"נ.76) א. יו"ד , שבת



קד    

של  לעבודתם  במיוחד  שייכת  השלישי) ביום  הצומח  (בריאת  והגידול  הצמיחה  שתנועת  [ולהעיר ,
כידוע  – בעולם  למ 77ישראל  העבודה  "שע "י בבחינת  נעשים  כמ "ש טה  מהלכים 78", לך  "ונתתי

כמ "ש  למטה , ירידתם  קודם  הנשמות  וכן המלאכים , הם  ש "עומדים " האלה ", העומדים  אלקי 79בין ה ' "חי
הליכה  אצלם  שנעשה  "מהלכים ", בבחינת  נעשים  למטה  עבודתם  וע "י לפניו", עמדתי אשר  ישראל 

שהו"ע  לעמידה , ֿ ערוך  שבאין  סדר (כל  העולם  בכל  וגידול  צמיחה  שפועלים  ועד  ,
והגבלה ]. ממדידה  שלמעלה  האלקות  דרגת  בו ומגלים  שממשיכים  עי"ז השתלשלות ),

לך : לך  נח , בראשית , – בתורה  הראשונות  הפרשיות  בשלשת  גם  מרומז זה  שענין ולהוסיף ,

יחיד  הקב "ה  ש "הי' אחד ", "יום  ע "ד  – הקב "ה  ע "י העולם  בריאת  אודות  מדובר  בראשית  בפרשת 
בעולמו".

שענינו  המבול  שע "י והתיקון ֿ רצוי' הבלתי ההנהגה  ע "י בעולם  הירידה  אודות  מדובר  נח  בפרשת 
הארץ  את  בתחתונים "80לטהר  ונייחא  בעליונים  "נייחא  נח ", ד "נח  ומצב  למעמד  עד  ובדוגמת 81, ע "ד  –

טוב ", ד "כי הכפל  שנעשה  עד  האדם , עבודת  שע "י  והתיקון שני ביום  המחלוקת  בריאת  שע "י הירידה 
לבריות ". וטוב  לשמים  "טוב 

אברהם " הי' "אחד  הראשון, (היהודי דאברם  ההליכה  אודות  מדובר  לך  לך  מארצך 82ובפרשת  לך  "לך  ,(
מולדתך  (ארצך  ומדות  שכל  דרצון הענינים  פרטי  שבכל  אראך ", אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך 
בו") זרעו אשר  פרי עושה  ("עץ  והגידול  הצמיחה  ובדוגמת  ע "ד  – ֿ ערוך  שבאין הילוך  נעשה  אביך ) ובית 

השלישי. דיום 

 בו ונברא  טוב  כי בו שהוכפל  – השלישי ביום  דשמח "ת  הקביעות  של  תוכנה  לבאר  יש  עפ "ז
הצומח :

ו) ה (תיקון את  מדגיש  השני מלאכת  גמר  שמצד  טוב  דכי שהכפל  לעיל  שנעשית נתבאר  בעולם 
לעשות ", אלקים  ברא  ("אשר  האדם  עבודת  שזהו"ע ע "י "לתקן"), .השלישי דיום 

בפעולת  ישראל  של  לעבודתם  מיוחדת  ֿ כח  נתינת  יש  השלישי ביום  חל  שמח "ת  שכאשר  מובן ומזה 
של  באופן בה  שיתוסף  – בעולם  התורה   סוף אין .83עד 

בש "ז  שסימנה  השנה  דכללות  הקביעות  מצד  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין חל 84ולהוסיף , שר "ה  ,
וההוספה  החידוש  את  מדגישה  שני ביום  דר "ה  הקביעות  כי, – שלמים  הם  וכסלו חשון וחדשי ב ', ביום 
דענין  השלימות  את  מדגישה  וכסלו דחשון והשלימות  לתקן"), ("לעשות  בעולם  האדם  עבודת  שע "י

בחשון  בשבעה  לשאול  מתחילים  ישראל  (שבארץ  והגידול 85הגשמים  הצמיחה  נעשית  ידם  שעל  הן 86) ,
הגשמית  בהשפעה  והן הרוחנית , השנים 87בעבודה  בברכת  ).88(שנכללת 
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ובכ "מ .77) וישב. ס"פ תו"א ראה
ז.78) ג , זכרי '
א.79) יז, ֿ א מלכים
ובכ "מ .80) נח . ר"פ תו"א ראה
ה.81) פ"ל , ב"ר
כד .82) לג , יחזקאל 
ֿ גבול 83) הבלי  על  הן בהוספה כשלעצמם, שמח "ת דעניני 

הסוכות  ימי  דשבעת מהשמחה למעלה שהיא לשמחה בנוגע
גם  כמודגש לתורה, בנוגע והן מוגבלת, בלתי  שמחה ושמע"צ,
ולא  ימד  לא "אשר ֿ גבול , בלי  ריבוי  מבנ"י , דכאו"א לתורה בעלי '

א). ב, (הושע יספר"
יום 84) תנש"א, נצבים ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

ואילך ). 10 ע' (לעיל  תשנ"ב וילך  וש"פ דר"ה ב'
קיז.85) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

גו'",86) המטיר לא כי  יצמח  טרם השדה עשב "וכל  כמ "ש
. הקרקע פתח  עד  אלא יצאו לא ותוצא, שכתוב עד "ובשלישי  .

. ו' .יום אדם כשבא וצמחו . וירדו הגשמים) (על  עליהם התפלל  .
ובפרש"י ). ה ב, (בראשית והדשאים" האילנות

המלאכים 87) ע"י  נמשכת הגשמית שההשפעה ולהעיר,
ד "מהלכים", באופן ישראל  של  עבודתם וע"י  השפע), (שלוחי 
ע"י שנמשכת גשמית בהשפעה גם וגידול ) (צמיחה הילוך  נעשה
דר"ה  טובה וחתימה בכתיבה שנקבע מכפי  יותר המלאכים,
בהוספה, הא"ב), אותיות שבכל  הברכות לכל  (בנוגע ויוהכ "פ

א"ס. עד  וגידול  צמיחה
שבברכת 88) כידוע – הסוכות מחג  ֿ עתה זה כשבאים ובפרט 

לכוין צריך  לטובה השנים תבואתה כל  נעשית ועי "ז
תשרי ). י "ט  יום" ("היום
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 לתורה עתים  קביעת  התורה , לימוד  ע "י נעשית  בעולם  התורה  שפעולת  (ס "ו) לעיל  האמור  וע "פ 
התורה : בלימוד  לראש ) (לכל  והגידול  הצמיחה  ענין להתבטא  צריך  –

הדגשה  צ "ל  לתורה , עתים  בקביעת  להוסיף  עצמו על  מקבל  שכאו"א  הטובות  ההחלטות  על  נוסף 
התורה  ללימוד  בנוגע  מיוחדת  ,"בו זרעו אשר  פרי עושה  "עץ  בבחינת  יהי' ואחד  אחד  שכל  –

חז"ל  תלמידים 89כהוראת  הוא  אף  מעמיד  מהתלמידים  אחד  שכל  גם  כולל  הרבה ", תלמידים  "העמידו
גבול . בלי גדול , הכי לריבוי עד  הרבה ,

– שמות ) בשאר  שנקראים  כפי (או תמימים  תומכי לתלמידי במיוחד  שייך  זה  שענין ולהוסיף ,
להאיר " "נרות  להיות  אור "90שתפקידם  ותורה  מצוה  ב "נר  כולו העולם  כל  ואת  בנ"י כל  את  להאיר  ,91,

בהשיחה  כמבואר  דוד ", בית  "חיילי להיותם  משיחא , מלכא  דדוד  הגאולה  אור  את  ומביאים  שפועלים  ועד 
דשמח "ת  לאשתו"92הידועה  כריתות  גט  כותב  דוד  בית  למלחמת  היוצא  "כל  כריתות "93בענין "גט  –

דוד ". בית  ל "מלחמת  להתמסר  שיוכל  כדי העולם , עניני לכל 

הוא  העולם  לעניני כריתות " ה "גט  שגם  לומר , העולם [ויש  עניני העלאת  של  באופן –
דמעות " עליו מוריד  ש "מזבח  באופן זה  אין שלכן, חג94לקדושה , ד "אסרו באופן אדרבה , אלא  ח "ו,

(כנ"ל  המזבח " קרנות  עד  ס "ג )].בעבותים 

 גאולה והשלימה , האמיתית  הגאולה  עם  קשורה  השלישי דיום  הצמיחה  שגם  ועיקר , ועוד 
השלישי: וביהמ "ק  השלישית 

חיל " אל  מחיל  ב "ילכו מתבטאת  האדם  בעבודת  בהמשך 95הצמיחה  כמפורש  – ושלימותה  שעיקרה  ,
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בהגאולה  בציון", אלקים  אל  כש "יראה  – הפסוק  וסיום 

שמו" צמח  "איש  – צמיחה  בשם  נקראים  והגאולה  המשיח  שביאת  בכך  יותר  צמח 96ומודגש  "את  ,
עינינו  "ותחזינה  לזה  ובהמשך  שמח "ת , דמוצאי ערבית  בתפלת  שיאמרו כפי תצמיח ", מהרה  עבדך  דוד 

. לציון בציון".בשובך  אלקים  אל  "יראה  שזהו"ע  לציון", שכינתו הוה ) (בלשון המחזיר  .

כדאיתא  – פרי" עושה  ד "עץ  הצמיחה  מודגשת  בציון") אלקים  אל  ("יראה  בביהמ "ק  שגם  ולהוסיף ,
חז"ל  עושים 97במדרשי שבשדה  שאילנות  ובשעה  אילנות , מיני כל  בו צר  ביהמ "ק  שלמה  ש "כשבנה 

. פירות  עושים  שבבית  אלו כו'".פירות  אותם  חוזר  הקב "ה  לבוא  לעתיד  .

 שמח "ת ביום  שבעמדנו – ממש  ומיד  ותיכף  ממש , בפועל  לנו תהי' שכן – העיקר  והוא  ויה "ר 
בה ", נפלאות  שנת  תהא  "הי' זו, דשנה  הצומח ) בו ונברא  טוב , כי בו שהוכפל  השלישי ביום  (שחל 
גאולה  והשלימה , האמיתית  בגאולה  צדקנו משיח  דביאת  הצמיחה  נעשית  כל ", מכל  "בכל  בכל ", "נפלאות 

השלישי. וביהמ "ק  השלישית 
הסוכות  ימי שבעת  וחותם  סיום  הזה ", החג  עצרת  ד "שמיני המזון ברכת  לפני שעוד  – ובפשטות 

שינה " טעם  טעמנו ש "לא  (ועד  השואבה  בית  בשמחת  שמחו השואבה 98שבהם  בית  שמחת  ודוגמת  מעין (
שמיא " ענני "עם  באים  – בית 99שבעזרה  טובים , מעשים  ובית  המדרש  ובית  הכנסת  בית  זה , מבית 

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  והמשולש , השלישי לביהמ "ק  בציון",100משולש , אלקים  אל  "יראה  ושם  ,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו והטף , והנשים  האנשים  ישראל ", כל  כל 101"לעיני גם  כולל  ,

עפר " שוכני ורננו ("הקיצו הדורות  שבכל  ).102בנ"י
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מ "א.89) פ"א אבות
וש"נ 90) ואילך . 484 ע' ח "ב לקו"ש ראה
כג .91) ו, משלי 
ועוד .92) ואילך . ב תשפז, ח "ד  לקו"ד  – תרס"א
וש"נ.93) א. נו, שבת
בסופה.94) גיטין
ח .95) פד , תהלים

יב.96) ו, זכרי '
(ג ).97) ח  פ"ג , שהש"ר
א.98) נג , סוכה
יג .99) ז, דניאל 

יז.100) טו, בשלח 
ט .101) יו"ד , בא,
יט .102) כו, ישעי '
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אתך ", לזרים  ואין לבדך  לך  "יהיו – הקב "ה  עם  בנ"י דכל  בהריקוד  דשמח "ת  היו"ט  את  ומסיימים 
חד " כולא  וקוב "ה  ובחוצות 103"ישראל  יהודה  בערי ש "ישמע  ובאופן תצא ", (ש )מאתי חדשה  ה "תורה  ועם  ,

וגו'" שמחה  וקול  ששון קול  ֿ תורה 104ירושלים  דמתן קולות  חמשה  ב "תורה 105, עוז וביתר  שאת  וביתר  ,
ממש . ומיד  תיכף  תצא ", (ש )מאתי חדשה 

***

: חת "ת שיעורי לימוד  שמירת  אודות  ולעורר  להזכיר  יש  הסיום  גרמא לפני שהזמן ענין – ומש 
בשמח "ת , ו שהתחלתו אשר ,הלים  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כתקנת  כסלו), בי"ט  (שהתחלתו ניא 

וגו'" ישראל  נדחי ואסף  גו' ידו שנית  ֿ י אדנ "יוסיף  ע "ש  – "יוסף " הגאולה : על  רומזים  שמותיו ,106ב '
פינו" שחוק  ימלא  "אז לבוא , לעתיד  ששלימותה  והשחוק  השמחה  ע "ש  – .107ו"יצחק "

בפסוק  חת "ת  דשיעורי בהרמז להוסיף  גו'"108ויש  חתת  ויהי מרומז 109"ויסעו שבזה  לומר , דיש  –
ישראל  של  עבודתם  דכללות  בהנסיעה  דהקב "ה  "ויסעו") (אותיות  הסיוע  נעשה  חת "ת  שיעורי שע "י גם 
אלקים  אל  "יראה  והשלימה , האמיתית  הגאולה  אל  הגלות  מן להנסיעה  ועד  חיל ", אל  מחיל  "ילכו באופן

בציון".

השחר  (עלות  לנו "ויאר  ומיד  שתיכף  כיון כהלכתם ", ומוספים  כסדרם  תמידים  כו' לפניך  נעשה  "ושם 
ממש .110דהגאולה  ומיד  תיכף  וכאמור , ס "ז), (כנ"ל  המזבח " קרנות  עד  בעבותים  חג  אסרו (

[: אמר ערבית , לתפלת  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  כשעמד  המזון, ברכת  [לאחרי
הרמב "ם , שיעורי לימוד  אודות  גם  להזכיר  יש  חת "ת , שיעורי לימוד  אודות  לעיל  המוזכר  על  נוסף 

הסמוכים . בימים  הסיום  וחגיגת  בשמח "ת , הוא  זה ) (במחזור  הרמב "ם  לימוד  שסיום  – גרמא  והזמן

דעה  הארץ  "מלאה  הרמב "ם : ספר  וחותם  שבסיום  היעוד  יקויים  לפנ"ז שעוד  – העיקר  והוא  ויה "ר 
מכסים " לים  כמים  ה ' ממש .111את  ומיד  תיכף  ,

ברכה . של  מכוס  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  חילק  – והבדלה  ערבית  תפלת  [לאחרי

תצאו"]. בשמחה  "כי לנגן התחיל  צאתו טרם 
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א.103) עג , זח "ג  ראה
ֿ א.104) יו"ד  לג , ירמי ' ע"פ
ב.105) ו, ברכות
ֿ יב.106) יא יא, ישעי '
א.107) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים

ה.108) לה, וישלח 
רסח .109) ע' ח "ד  מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
פ"א 110) ברכות (ירושלמי  קימעא" ד "קימעא באופן ולא

ה"א).
ט .111) יא, ישעי '

המקום,  חוסר  מפני  לקבלם  אפשר  ואי  תלמידים,  עוד  להתקבל  שמבקשים  שכותב,  מה 

נצטערתי במאד מאד עד"ז, ובטח ימצאו עצה שלא להשיב את פני ההורים ריקם, אלא למצוא מקום 

נוסף לתלמידים הנוספים.

בנוגע למ"ש בלימוד משניות מנוקד ויש בו ג"כ פירוש עברי טייטש, ושיש מערערים ע"ז, הנה 

כיון שיש על המשניות הסכמת הרה"ג ר' מאיר אריק ז"ל וכן הסכמת הרה"ג ר' אברהם שטיינבערג 

הנה חזקה על רבני ישראל שכמותם שלא הוציאו דבר שאינו מתוקן מתחת ידם, ואין אני יודע הטעם 

לפקפוקים בזה.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה ופ"ש כל החורה שיחיו.

המשך מעמוד טפ
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הקודש  ללשון מתורגם
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"שאני  רש"י: מפרש השמים" "האזינו הפסוק על
שכך  בדבר, עדים אתם ותהיו בישראל, בהם מתרה
הארץ. ותשמע וכן עדים, תהיו שאתם להם אמרתי
בשר  אני משה: אמר וארץ? שמים בהם העיד ולמה

עלינו  קבלנו לא ישראל, יאמרו אם מת. אני למחר ודם,
שמים  בהם העיד לפיכך ומכחישם? בא מי – הברית
אומר  מכן לאחר לעולם". קיימים שהם עדים וארץ,

נוסף  פירוש העדים 1רש"י יבואו יזכו שאם "ועוד,
יבולה  תתן והארץ פריה, תתן הגפן שכרם. ,2ויתנו

טלם  יתנו "יד 3והשמים בהם תהיה יתחייבו ואם .
תחילה" ועצר 4העדים השמים 5, יהיה 6את  ולא 

...".7מטר 

מן  לכאורה, נובע, רש"י של לפירוש ההכרח
הפרשה  תוכן לכאורה, והרי, השמים", "האזינו המילים
כיצד  – לישראל אלא והארץ, השמים כלפי מכוון אינו
ינהגו  לא הם אם התוצאות יהיו ומה להתנהג, עליהם

לשמים 8כך  אמר רבינו שמשה רש"י, מפרש ולפיכך –
בישראל; להתראתו "עדים" ולהיות להאזין, ולארץ
שמים  בהם העיד "ולמה מסביר הוא ובהמשך

וארץ...".

נצבים  פרשת בסוף כן, לפני להבין: יש נאמר 9אך ,
שם  וגם הארץ", ואת השמים את היום בכם "העדותי
לעולם, קיימים "שהם פירושים: שני רש"י מפרש
התרתי  שאני עדים יהיו הרעה אתכם תקרה וכאשר
את  היום בכם העדותי אחר: דבר זאת. בכל בכם

להם  אמר – וגו' לישראל:השמים הקדושֿברוךֿהוא
את  שינו שמא אתכם, לשמש שבראתי בשמים הסתכלו
לשכר... לא שנעשו אלו, ומה עלה... לא שמא מדתם,
וצריך  עלֿאחתֿכמהֿוכמה". זכיתם... שאם אתם, –
בהם  העיד "למה כאן רש"י שואל מדוע א) להבין:
עדות  על לפניֿכן למדו שכבר בשעה וארץ", שמים

עדים? להיותם לכך הסיבה ועל והארץ השמים

גם  לפרש כלשהיא, מסיבה רש"י, רצה אילו אף ב)
לעדים, והארץ השמים לבחירת הסיבה את זו בפרשה
בענין  מרחיב הוא מדוע בקצרה, זאת לכתוב עליו היה

בפרשה ולא efזה השניה, בפעם כתוב הוא שבה ,
את  היום בכם "העדותי הפסוק על הראשונה, בפעם

הוא ששם לעולם dxvwaהשמים..." קיימים "שהם
אתכם..."? תקרה וכאשר

בפרשתנו: השני הפירוש לגבי להבין יש כן ג)
נצבים  בפרשת השני בפירוש אומר שרש"י העובדה
הסתכלו  לישראל הקדושֿברוךֿהוא להם "אמר
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לא 1) הם שם אבל עה"פ, בספרי מקורם ברש"י הפירושים ב'
בסופו  הא' פי' כו'", אומר בנאה ר' "הי' תחלה הב' (פי' אחד בהמשך

פרשתנו. ריש תנחומא גם וראה ובשינויים, כו'") העיד "משה
(2" ובזכרי' שלפנינו. בדפוסים ראשון `zכ"ה בדפוס וכ"ה יבולה".

דרש"י.
יב.3) ח, זכרי'
את 4) ונתתי יט) (כו, דבחוקותי הכתובים הביא שלא מה מובן ועפ"ז

פרש"י  וראה כג). (כח, דתבוא או כנחושה, ארצכם ואת כברזל שמיכם
" אי"ז שם כי שבניגוד dlgzבהנ"ל, מה א) בהעונש מביא כי ע"ז נוסף ,"

מהגהות  ולהעיר גו'. כברזל שמיכם בהכ' משא"כ ובגלוי, ב) להשכר,
לא  אבל וגו'". שמיך והיו "כמש"ה פרש"י בהמשך שמביא א ג, ע"ז יעב"ץ
עצמו. ראיית אלא רש"י מדברי אי"ז ואולי לפנינו. ובכת"י בדפוסים נמצא

יז.5) יא, עקב
פסוקים 6) ולא אלו פסוקים בהעונש והן בהשכר הן שהביא הטעם

כמ"פ  המפורש ולא מזכרי' פסוק הביא שבהשכר (ובפרט שבתורה אחרים
משמים  בא והעונש דהשכר מפורש בהן שדוקא לפי הוא בפשטות בתורה)
את  "ועצר גם כ' מדוע צ"ע לכאורה ועפ"ז עצמם. (מהעדים) וארץ

(תענית  כבגמרא דמפרש י"ל ואולי הקב"ה. על קאי שבפשוטו השמים"
הראי' עיקר וא"כ הם, ענינים ב' מטר יהי' ולא השמים את דועצר ב) ג,
שממנה  השמים" את "ועצר התחלתו גם והביא מטר". יהי' מ"ולא הוא
וי"ל  בפשש"מ. הוא דוחק אבל בפ"ע. ענין הוא מטר יהי' דולא מובן
והעונש  שהשכר מפורש שבהם כתובים להביא רש"י כוונת דאין בפשטות
בהשכר  הביא ולא וארץ. שמים ע"י שבא כפשוטו אלא מצ"ע, מהן בא
יבולה  הארץ ונתנה בעתם גשמיכם "ונתתי ד) (כו, בחוקותי דר"פ הכתוב

מן שבא בו מפורש שאין יד) יא, דעקב הכתוב (וכיו"ב .minydגו'"*
"יתנו7) נאמר "ולא mlhבהשכר ובעונש המוכרח) מטר רק (לא "

כטל. תזל ד"ה ב' פסוק פרש"י ראה טל). יהי' שלא (ופשיטא מטר" יהי'
שם. מתענית ולהעיר

ברא"ם.8) משמע כן ולכאורה מהרי"ק. פי' (ראה מפרשים בכמה
"ואדברה" ממ"ש הוא רש"י של שדיוקו דוד), ודברי חיים מים באר וראה
"האזינו  רק העתיק לא רש"י אבל "ואדברה"), תיבת מפרש שרש"י (או

" גם מעתיק ב' בדפוס אבל ותשמע dxac`eהשמים". "וכן מעתיק (וכן "
itהארץ ixn`.במהרי"ק הובא וכן .("
יט.9) ל,

.ux`d on jpbc ztq`e minyd on mkvx` xhn izzpe oke dleai ux`d dpzpe mzra mkinyb izzpe dxezae" mlh epzi zeaiz xg` dtqed yi i"yxc oey`x qetca (*

.i"yxt mipta eqipkd xrvrfd xegade oeilbd lr aezk 'idy (a"eike wizrnn) ddbdn edfy d`xpke ,"myn 'i`x `iad jkl ux`ae minya dpizp oeyl azky itl *`l

."azk `ly itl" midibn yie .(xg` oeyl) "`"l" wizrd lreery z`ved i"yxae .oey`x qetc (meliv)a d"k (*
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זאת  אומר ואינו מדתם...", את שינו שמא בשמים...
מובנת 10בפרשתנו  רש"י 11, פרש שכבר (כפי כי את 12, (

רבינו  משה אמר היום..." בכם "העדותי המילים
אמר  לא אך והארץ, השמים את מעיד שהוא לישראל,
מובן  ולכן עדים, יהיו שהם ולארץ, לשמים זאת

הקדושֿברוךֿהוא להם "אמר של :l`xyilשהענין
בפרשת  לשם, רק שייך שבראתי..." בשמים הסתכלו

אך l`xyiyנצבים, והארץ, השמים מן לקחים ילמדו
לפרשתנו: מתאים הוא אין

"שאם  בפרשתנו רש"י שאומר השני הפירוש אבל
להיאמר, מתאים שכרם..." ויתנו העדים יבואו יזכו
לישראל, אומר שמשה נצבים, בפרשת גם לכאורה,
יתנו  ישראל, יזכו שכאשר – עדים הם והארץ שהשמים
ואם  ההיפך. יקרה יזכו, לא ח"ו ואם שכרם, את העדים
אלא  הראשונה, בפעם כך מפרש רש"י אין מדוע כך,
עצמם? והארץ השמים את מעיד משה כאשר כאן, דוקא

.·
È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘
רש"י: בדברי דיוקים מספר להבין יש כן

אמרתי  "שכך ומפרש בדבריו רש"י מאריך מדוע א)
כאן  להודיע חשוב מדוע – עדים" תהיו שאתם להם
והארץ  שהשמים בישראל, התרה שהוא ולארץ, לשמים

עדים? יהיו

לומר  אי13ֿואין של האפשרות נמנעת שבכך ,
כי  עדים, יהיו והארץ שהשמים לכך ישראל הסכמת
מסכים  המותרה אם העדים לגבי הבדל אין לכאורה,
כך? ובין כך בין עדים נעשים הם – לאו אם לעדותם

כאשר  רק מועילה שהתראה בטעם, די אין וכן
עדים  לכך שמעידים יודע לגבי 14המותרה אמור זה כי ,

בפרשת  הנאמר מן זאת ידעו כבר הם והלוא ישראל,
והארץ  השמים כלפי חשיבות לכך ואין כלפי 15נצבים, ,

.16העדים 

עלינו  קבלנו לא ישראל יאמרו "אם רש"י לשון ב)

zixad משתמש הוא אין מדוע – ומכחישם" בא מי –
ב"ספרי" הכתוב את 17בביטוי עלינו קבלנו "לא :

את 18התורה" להכחיש היה ניתן עדים שללא וכדומה,
בכלל? והמצוות התורה קבלת

.‚
Â‡ „Á‡ ÔÈÚ Y ÌÈ·ˆ ˙˘¯Ù·Â Â˙˘¯Ù· ˙Â„Ú‰

?‡Ï
אחרת  שאלה ולהציג להקדים יש זאת להבין כדי

בכללותו: הענין על

משה  שדברי יוצא, רש"י, מפירושי המשתמע לפי
היום  בכם "העדותי נצבים פרשת בסוף לישראל רבינו
"האזינו  – שבפרשתנו והעדות הארץ", ואת השמים את
כדברי  הוא, היחיד ההבדל הך. היינו הם – השמים..."

אבל 12רש"י  אמר, לישראל נצבים) (בפרשת ש"התם ,
השמים  האזינו לומר: בא ועכשיו אמר, לא וארץ לשמים
אמרתי  "שכך זה: פסוק על גם רש"י שאומר וכפי וגו'",
כך, הדבר אין לכאורה, אבל, עדים". תהיו שאתם להם,
משה  אמר שעליהם נצבים, שבפרשת הדברים כי
הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי לישראל

ששמ  דברים אותם האמורים אינם והארץ, השמים עו
אמירתם, על לעדים נהיו ואשר האזינו, בפרשת

– דברים אותם שאלה רש"י אומר איפוא, וכיצד,
ושההבדל  – עדים" תהיו שאתם להם אמרתי "שכך
גם  כך על הודיע הוא האזינו שבפרשת הוא היחיד

ולארץ? לשמים

.„
˙ÂÈÂ„Ú Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ‰ È˘

של  הפשוטה משמעותה הוא: הנ"ל לכל ההסבר
לזכר  סימן אות, היא: רבים בפסוקים "עדות" המלה

מסויים  צורות:19ענין בכמה אפשרי וזה ,

העצם  אך מסויים, לדבר סימן עדות, קובעים א)
עלֿידו. המסומן לענין כלל קשור אינו סימן המהווה

ואבימלך  אברהם בענין למדנו שכבר שאלת 20כפי על :
"כי  אברהם: לו ענה כבשות", שבע הנה "מה אבימלך
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האזינו 10) עה"פ בפרשתנו בספרי כ' שם שברש"י השני שפי' ולהעיר
השמים.
כאן.11) (להט"ז) דוד בדברי כמ"ש
כח.12) לא, וילך בפ'
כאן.13) ושפ"ח מהרי"ק בפי' כמ"ש
לדוד.14) משכיל וראה כאן. גו"א
שפירושם 15) מלבד לדוד. ומשכיל טוב שבדבק להפי' גם קשה וזה

פרש"י.epi`eדוחק ולשון בהמשך כלל מתיישב
"שאניה 16) אתםdxznשייכות ותהיו בישראל אף micrבהם "

לבאר  צריך רש"י אין התראה, על ולא עשי' על מעידים עדים שבכלל

התראה  לשון העיד, "העד ג) (מג, מקץ בפ' כמ"פ: לפנ"ז פירש שכבר
בהם, "העד כא) (יט, יתרו בפ' עדים"; בפני בו מתרה התראה שסתם
בעדים  התראה לשון בבעליו "והועד כט) (כא, משפטים בהם"; התרה

שם. ובהערות ואילך, 62 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה כו'",
ח"ו 17) ואם כו' והמצוות התורה ישראל שיקיימו תנחומא וראה

כו'. ימאנו
לפנינו.18) רש"י כת"י ובב' דרש"י. שני בדפוס וכ"ה
ב'קוֿז.19) ע' ויקהל אוה"ת ראה
ואילך.20) כח כא, וירא
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לי תהיה  בעבור מידי תקח כבשות שבע כי dcrlאת
הזאת". הבאר את חפרתי

ואינן  לענין קשורות אינן כשלעצמן הכבשות שבע
שהוא  אלא הבאר, את חפר שאברהם כך על מצביעות
עדות, יהוו הכבשות ששבע שניהם החליטו ואבימלך

הזאת". הבאר את ש"חפרתי לזכירה וסימן אות

יותר. מאוחר "קיים" להיות צריך אינו כזה סימן
dpeekd שהסימן לאחר גם נשארת והסימן העדות של

לא 21מתבטל  הכבשות ששבע בפשטות, שמובן כפי ,
לא  ואפילו ב"עדה", צורך שהיה הזמן כל במשך חיו

ש  למרות ואבימלך, אברהם חיי תקופת ozecrבכל
מכן  לאחר רב זמן שימשו שהיוו .22והסימן

שהם  הענין למשמעות קשר יש ולסימן לעדות ב)
כ"עד" אבינו יעקב שקבע הגל לדוגמא, להזכיר. באים

" – לבן לבין אני cr23בינו אם המצבה ועדה הזה הגל
אלי  תעבור לא אתה ואם הזה הגל את עליך אעבור לא

לר  הזאת המצבה ואת הזה הגל עה".את

לענין  בלבד סימן הוא עדות של זה סוג גם כלומר,
לבין  הסימן בין קשר יש אבל ביניהם, סיכמו שהם

הענין  בין 24תוכן מחיצה על מורה אבנים של "גל" ,
צדדים  .25שני

הפסוק  את לומדים כאשר בעניננו: מובן מזה
המדבר  הארץ", ואת השמים את היום בכם "העדותי
מהי  השאלה מתעוררת אין בשרֿודם, שאינם עדים על
כי  אלו, עדים דוקא נבחרו מדוע או העדים, משמעות
לענין  ולסימן ל"עדות" זה דבר וקבעו סיכמו כך

המסומן. הענין עם קשר לכך אין אם גם מסויים,

רק מסביר dnרש"י lr שמים של הסימן נקבע
שאני  עדים יהיו הרעה אתכם תקרה "וכאשר – וארץ

בכם" .26התריתי

לעולם", "קיימים שהם בעדים צורך יש שכאן אלא
שבע  כי וכדומה, הכבשות שבע של כסימן שלא
בין  ורק מסויים במקום שקיים לענין סימן היו הכבשות
לדעת  אפשר ולכן אחריהם, וזרעם לאבימלך אברהם
הסימן  בעניננו, ואילו ביטולו. לאחר גם זה סימן ולזכור
די  אין ולכן מקום, ובכל זמן בכל היהודים לכל הוא

הסימן  קביעת בעת רק קיימים שהעדים .27בכך

על  לומר אפשר לגמרי: "חלק" איננו זה פירוש אך
ביניהם  שאין אחר, לדבר וזכרון סימן שהוא מסויים דבר
במיוחד  האדם עלֿידי נעשה הסימן כאשר רק קשר,
אבל  הדרוש, את מזכיר הוא אז רק – סימן היותו למטרת
באותו  בראשית ימי מששת הקיימים וארץ, שמים לגבי

כך  לומר לכאורה, איֿאפשר, לעולם", "קיימים ,28מצב,
נעשה  לא ובכלל זו, למטרה במיוחד נוצרו לא הם כי

סימן  היותם לצורך שינוי שום .29בהם

אמר  אחר... "דבר נוסף: פירוש רש"י אומר לכן
בשמים  הסתכלו לישראל: הקדושֿברוךֿהוא להם
ומה  מדתם... את שינו שמא אתכם לשמש שבראתי

שנעשו..." שע 30אלו עדים, הם והארץ שהשמים קב ,
ומעורר  המזכיר וסימן אות מהוים ומשמעותם מהותם

והמצוות  התורה .31לקיום

אין  בשמים...", "הסתכלו של כזה, עדות ולסוג
משמעותם, כי ומתמיד, מאז קיימים מהיותם סתירה

וזכרון. עדות היא מדתם...", את שינו ש"לא
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אבל 21) קכוֿז. אות שם לוירא בתו"ש שהובאו ממדרשים להעיר
ועוד. בסופו. טו יהושע יז. יב, ראה פרש"י ראה – כן כתב לא רש"י

שאמרו 22) מפני פלשתים "סתמום טו) (כו, תולדות מפרש"י להעיר
היא. דשלהם עלי' שרבו ולא עלינו", הבאות הגייסות מפני לנו הם תקלה

וכן 23) "הקב"ה". פרש"י מד בפסוק משא"כ מח. שם, נב. לא, ויצא
שם. נ בפסוק מפורש

לקמן 24) (ראה כבאברהם ולא הקיים דבר דוקא לקחו בזה שלכן וי"ל
מה. שם, ספורנו מד. שם ויצא רמב"ן ראה כאן) ברש"י הב' לפי' בפנים

שם.25) בהכתובים דברים לשאר גם "עד" הי' שהרי ממש לא אבל
הא' כאופן הוא דיעקב העד גם נצבים) בפרש"י השני פי' (לגבי ובכללות

העד. הוא והקב"ה בעלמא וזכרון סימן שהוא
צרי 26) בפ'וכן הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי לפרש ך

שג"ז  בכם", שהתריתי עדים להיות מזמינם "הנני שפרש"י כו) (ד, ואתחנן
מזמינם" "הנני בואתחנן פירש שכבר ומכיון הנ"ל. ע"ד סימן רק הוא
ולא  בנצבים לפרש שהוצרך מה לאידך, נצבים. בפ' הדברים לכפול אי"צ
הוא  דבר איזה על מפורש לא זה בכתוב כי בואתחנן, פירושו על סמך
כו'", תקרה "וכאשר לפרש צריך ולכן (כבפנים) גו'" "העדותי אומר
מספיק  ולכן גו'". מהר תאבדון אבד "כי שממשיך בואתחנן משא"כ

שם. ואתחנן לדוד משכיל וראה בכם. שהתריתי עדים להיות פירושו
הפרשה 27) התחלת כי י"ל ואתחנן בפ' ולא בנצבים שפירשו ומה

תוליד "כי mzpyepeובניmipaשם mipa שהעיד מה מובן וא"כ גו'", בארץ
לפי  שזהו מוכרח אינו אבל ודם, מבשר יותר שקיימים וארץ, שמים בהם
הזמנים, בכל ולא סמוך בזמן הוא שהמדובר כיון לעולם קיימים שהם

ונושנתם. ד"ה שם בפרש"י וראה
וכו'28) וסימן עדות שהם כפשוטו הא' בפי' פרש"י לא שלכן וי"ל

דיעקב  והגל הכבשות בשבע ע"ד כו', הזמנים בכל ומצות התורה שיקיימו
דוחק  זה גם אבל מסויים, זמן על כו'", הרעה אתכם תקרה "כאשר ורק

כבפנים. קצת
שעכשיו 29) כיון וכיו"ב בכם ואעידה דהול"ל קשה זה לפי וגם:

שענינם  כיון "העדותי" ל' מתאים הב' לפי' משא"כ עדים אותם עשה
רע"ב  וראה בפנים. כדלקמן משה) של דבורו לפני (גם העדות הוא מצ"ע

שם. לדוד ומשכיל
הערה 30) (כנ"ל כי שם ואתחנן בפ' השני פי' גם רש"י כתב שלא מה

אבד  כי גו' השמים את היום בכם "העדותי ומפרש ממשיך שם (26
מה  היא שלהם שהעדותי בנצבים הב' כפי' לפרש אין א"כ גו'" תאבדון
שם. ואתחנן לדוד משכיל וראה המצות. קיום על מעוררים עצמם שהם

(31(16 הערה לעיל (הובא בפרש"י כבכ"מ הוא "העדותי" פי' ועפ"ז
גם  הפי' דלכל וי"ל בישראל, מתרים והארץ שהשמים התראה ולשון ענין

דלפ  אלא התראה, ולשון ענין הוא ברש"י הא' מסייעים לפי' רק הם זה י'
"העדותי". נאמר ולכן בההתראה,
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המילה  מובנת לא השני הפירוש לפי – שני מצד
תורה  לקיים ומזכירים עדים עצמם הם אם כי "היום",
שונה  עדותם הרי בשמים...", "הסתכלו עלֿידי ומצוות

"היום". דוקא ולאו תמיד,

חשוב  שהסימן למרות הראשון, הפירוש לפי ואילו
הפיכתם  העדים, קביעת הרי יותר, מאוחרת לתקופה
מתרה  רבינו משה כאשר "היום", נעשית לסימן,

אלו. עדים כך על ומעיד בישראל

.‰
˘ÓÓ ÌÈ„Ú Y "ÂÈÊ‡‰"·

היא, הללו העדים סוגי שני בין השווה הנקודה
צורך  ואין מדבר, באדם, דוקא כך לשם צורך  שאין

סימן. היותם על ידעו שהעדים

הארץ  ותשמע ואדברה השמים "האזינו בפסוק
איֿ ולארץ, לשמים רבינו משה שאומר פי", אמרי
(כבפסוק  וסימן אות היא כאן שהעדות לומר אפשר
שהעדים  צורך אין שכזו לעדות כי "העדותי..."),
היא  שהכוונה לומר, אפוא, הכרחי, זאת. וידעו ישמעו
מפרש  לכן מסויים. דבר או מאורע על ממשית לעדות
במשמעותה  עדות – בדבר" עדים אתם "ותהיו רש"י

.32האמיתית 

שמים  בהם העיד "ולמה רש"י כאן שואל ולכן
דוקא  נבחרו מדוע ממש, עדות זוהי אם – וארץ"

התורה? כבכל אדם, בני ולא לעדים, והארץ השמים

– וארץ" שמים בהם העיד "איך שואל אינו (רש"י
cvik משה התראת על יעידו והארץ שהשמים ייתכן

– ולהבין לשמוע יכולים הם אין אשר בעוד בישראל
בראשית  בפרשת כן, לפני כבר רש"י 33כי פירש כבר ,

בדשאין  למינהו נאמר שלא "אףֿעלֿפי הדשאים לגבי
כךernyבציווייהן, על האילנות Îlwשנצטוו e`ype

xnege"...אצלם,34בעצמן שאפשרי יודעים ומזה ,
והבנה  שמיעה של ענין והארץ, השמים אצל .35ובודאי

העדים, הם והארץ השמים דוקא מדוע רק שואל רש"י
– אנשים ).libxkולא

אני  משה: "אמר רש"י ממשיך זאת לתרץ כדי
שישראל  שייתכן כיוון – מת..." אני למחר בשרֿודם,

ב" צורך יש הברית", עלינו קבלנו "לא micrיאמרו
זו.miniiwmlerlשהם טענה להכחיש שיוכלו כדי ,"

שהמטרה  ממש, עדים הם אלה מובן: אינו אך
יותר  מאוחר להעיד שיוכלו היא בקביעתם העיקרית
אודות  שידעו רק ולא בענין, כך ידי על ולפעול
כזו  עדות אפשרית כיצד כך, ואם הדיבור, או המאורע

והארץ  השמים ?36באמצעות

אלא  אחר, פירוש (לא "ועוד רש"י מוסיף לפיכך
והארץ) השמים עדות על הסבר יזכו 37תוספת שאם ,

בהם  תהיה יתחייבו ואם שכרם... ויתנו העדים יבואו
השמים  כלומר, השמים...". את ועצר תחילה העדים יד

לצורך גם מושלמים עדים הם כעדים dlertוהארץ
שמיעת  לצורך רק ולא מעידים, הם שעליו בענין
אם  מקויימת היא אם והבדיקה בישראל ההתראה

.38לאו 

.Â
ÌÈ„Ú‰ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ Ï‡¯˘È ˙ÚÈ„È Ï˘ ˙Â·È˘Á‰
כיוון  הדיוקים: שאר גם יובנו לעיל האמור כל לפי
עדים  הם והארץ שהשמים חדש, ענין נוסף זה שבפסוק
היא  עדים בפני התראה של המטרות שאחת הרי ממש,
מעשיית  ויימנע הדבר חומרת את ויחוש ידע שהמותרה
אחרֿכך, אותו להעניש שיוכלו רק ולא הבלתיֿרצוי,
"האזינו  ולארץ לשמים משה אמר כאשר ולכן,

הא  ותשמע מתעוררת השמים... לעדים, וקבעם רץ",
התראה  של העיקרית המטרה כאן חסרה הן השאלה:
דברי  שהרי כך, על ידעו שישראל וצריך עדים, בפני
השמים  את היום בכם "העדותי לפניֿכן אליהם משה
סימן  להיותם אלא לעדות, קשורים אינם הארץ" ואת

בהרחבה. לעיל שהוסבר כפי ואות,

תהיו  שאתם להם אמרתי "שכך רש"י מוסיף לפיכך
השמים  את בם "ואעידה לפסוק היא והכוונה – עדים"

וילך  פרשת בסוף אשר הארץ" משה 39ואת אמר ששם ,
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אבל 32) אמר לישראל "התם כח) (לא, בוילך שפרש"י מה ועפ"ז
רק  לא הכוונה וגו'", השמים האזינו לומר בא ועכשיו אמר לא לשו"א
גדר  חדש, גדר כאן שנתחדש אלא להם אמר לא עדיין העדות שאותה

ראשון. מדפוס 39 הערה לקמן וראה דעדים.
יב.33) א,
ענין 34) מצינו לא לכאורה בפשש"מ אבל .180 ע' ח"י לקו"ש וראה

ומזל. שר
השמים 35) לצבא בנוגע טז) (א, שם בפרש"י הוא דמפורש ולהעיר

להפיס כו' ואמרה שקטרגה על הלבנה "נתמעטה –dzrc ולהעיר ."
על היא גם נפקדה .. כן עשתה לא "והיא יא) (שם, פרש"י dperמרש"י ."

לחטוא". הוסיפה "בזו יא) (ד, שם

פרשתנו.36) ריש יקר מכלי להעיר
וראה 37) כו'". יזכו שאם אלא עוד "ולא הלשון דרש"י ראשון בדפוס

כאן. תנחומא
לא 38) כי לעד לפניו הזאת השירה ד"וענתה מובן כהנ"ל עפ"י

עדות  אי"ז כו) (שם, לעד" בך שם "והי' וכן כא) לא, (וילך גו'" תשכח
שפירש"י  וזהו נצבים). דפרש"י הב' אופן (ע"ד וזכרון לאות אלא גמורה
שם. רא"ם וראה אותו". המוצאות כל על בתוכה בו "שהתריתי כא) (שם,

פרשתנו. ריש לדרך צידה
לשון:39) בשינוי הוא וילך בפרש"י ראשון שבדפוס ולהעיר

לשמים  אבל הארץ ואת השמים את עליכם מעיד שאני אמר "לישראל
חבירו  על שמתרה למי "למדנו ומוסיף: עדים" תהיו עדיין אמר לא וארץ
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כעדים 40לישראל  הארץ ואת השמים את מעיד שהוא ,
השמים...", את היום בכם "העדותי לפסוק (ולא ממש

נצבים"), פרשת בסוף אשר

והארץ  השמים של בהיותם התועלת מובנת וכך
ישראל. לידיעת הובא הדבר כי להתראה, עדים

.Ê
˙Â„Ú Y ÂÈÊ‡‰ ˙˘¯Ù· ;ÔÓÈÒ Y ÌÈ·ˆ ˙˘¯Ù·

˘ÓÓ
לפי  ג': בסעיף דלעיל השאלה מתגברת זה לפי אך
על  רק ממש עדים הם והארץ שהשמים יוצא, האמור
משה  דברי על ואילו האזינו, בפרשת שנאמרו הדברים
ולא  בלבד, סימן הם נצבים בפרשת לישראל רבינו

ממשיים. עדים

משה  אומר נצבים בפרשת הוא: לכך ההסבר
החיים  הארץ ואת השמים את היום בכם "העדותי
וזרעך". אתה תחיה למען בחיים ובחרת והמוות...
והמצוות  התורה קיום לגבי היא שם העדות כלומר,
צורך  אין כך ועל עליהם, והעונש השכר ולגבי בכלל,
איֿפעם  יכחישו שישראל חשש אין בודאי כי בעדים,
ענין  זהו – והמצוות התורה מתן של הענין כל את

לדור. מדור ועבר לכולם הידוע מפורסם

שיזכרו  וסימן, אות שהיא עדות אפוא, מספקת, לכך
איֿקיומם, על העונש ואת והמצוות התורה את תמיד

רש"י. פירושי שבשני האופנים לשני בהתאם

אודות  רק איננו בפרשתנו השירה תוכן זאת, לעומת
את  כוללת היא אלא והמצוות, התורה קיום חובת עצם
בפרשה, כמפורט רבים פרטים שבהם הברית, דברי
קבלנו  "לא הכחשה של אפשרות קיימת א) ולפיכך:

(ואפילו zixadעלינו ואות בסימן די אין לכך ב) ;"
סימן  שכן נצבים), בפרשת רש"י שבפרוש השני באופן
כאשר  בו די אין אך בכללותו, הענין את מזכיר רק
להכחישם. לגמרי אפשר אשר רבים, פרטים על מדובר

אשר ל  זה, ענין על ממש בעדים צורך יש פיכך

ואף  כך, על ומעידים ההתראה פרטי את שומעים
למעשה. עדותם את לבצע יכולים

.Á
ÌÈ„Ú ˙ÂˆÂ·˜ È˙˘ Y ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰

בפירוש  אשר המופלאים ההלכתיים הענינים מן
זה: רש"י

הארץ  והן השמים שהן מפרש רש"י אם לכאורה,
בתחילת  הפסוק, מן מצטט הוא אין מדוע עדים, הם

הארץ"? "ותשמע המילים את גם פירושו,

הם  והארץ השמים אחרת: שאלה לפי יובן זה דבר
נאמר  שעליהם ממש, "עלֿפי41עדים ,ipy יקום עדים...

אופן. באותו ביחד, להיות צריכים העדים ששני דבר",
משה  אמר לשמים השאלה: מתעוררת כך, ואם
שעדותם  אפוא, ויוצא "ותשמע", – ולארץ "האזינו",

dpey.כראוי קיים אינו העדות וענין ,

"כשהעדים  בספרי נאמר – וההלכה הדרוש בדרך
עדותם  כאחד, מכוונים דבריהם נמצאו אם מעידים,
אמר  אילו כך קיימת, עדותם אין – לאו ואם קיימת,
אומרים: שמים היו – ושותק השמים, האזינו משה:
הארץ  היתה – הארץ ותשמע בהאזנה. אלא שמענו לא

ישעיהו  בא בשמיעה. אלא שמעתי לא וסמך 42אומרת:
האזנה  ליתן – ארץ והאזיני שמים שמעו לדבר:
רש"י  אך לארץ". ושמיעה והאזנה לשמים, ושמיעה
מפני  מובנת, לכך והסיבה בפירושו, זאת מביא אינו
עדותם  היתה לא ישעיהו לתקופת שעד יוצא, זה שלפי

כנדרש  מכוונת והארץ השמים מפשט 43של אשר בעוד ,
כראוי  לעדים מיד נעשו שהם נראה .44הפסוקים

"האזינו  המילים את רק רש"י כאן מצטט לכן
"ותהיו ואומר: בלשון `mzהשמים" בדבר", עדים

רבים  בלשון עדים הם בעצמם שהשמים כפי 45רבים, ,
רש"י  בפירוש כן לפני פעמים מספר למדנו ,46שכבר
" מוסיף הוא ואחרֿכך יחידים. מ"שמים" יותר okeשיש

היא כשלעצמה הארץ שגם הארץ", zveawותשמע
ארצות 47עדים  עשרות כוללת שהארץ כידוע, ואם 48, .
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האזינו  לומר שבא עתה לפיכך עדי אתם לעדים שיאמר צריך עדים בפני
א  בם "ואעידה לפרש"י ולפי"ז להקהילם". סמוך ואת השמים השמים ת

אינו. הדפוסים ובכל וארץ, לשמים אמירה בעיקר הוא הארץ"
נושאי 40) "הלוים אל הי' גו'" בם "ואעידה בפועל, שהדיבור אף

כה). (לא, ה'" ברית ארון
טו.41) יט, שופטים
ב.42) א, ישעי'
ד.43) יז, שופטים פרש"י ראה
רש"י.44) בשם הנ"ל דרש הובא פרשתנו ריש התוס' בעלי ברבותינו

בדיוק  אינו לנ"ך בפירושו דרש"י ידוע אבל שם. ישעי' לפרש"י והכוונה

חי"ד  לקו"ש ראה בזה הטעם עה"ת. בפירושו כמו פשוטו ע"פ בתכלית
.10 להערה שוה"ג 87 ע'

כאן.45) טוב ודבק לדוד משכיל ראה
כ,46) שם ותחתונים". עליונים שמים שהרכין "מלמד כ יט, יתרו

ועוד. רקיעים. שבעה לה: ד, ואתחנן יט.
ופשוט.47) יחיד, ל' ארץ כי יחיד, לשון הארץ" "ותשמע ונאמר

עד  כל טו) יט, (שופטים לפנ"ז רש"י שפירש מה ע"פ יומתק ובנדו"ז
עד  שנאמר מקום "כל יח) (שם, אחד. בו לך פרט אא"כ שנים שבתורה

מדבר". הכתוב בשנים
ואילך.48) ה י, נח
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הם והארץ השמים – מכוונת עדות כאן קיימת izyכך,
עדים  .49קבוצות

.Ë
ÔÈ„Œ˙È· È"Ú ÌÈ„ÚÏ ÂÎÙ‰ ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰

נוסף: הלכתי ענין יש רש"י בדברי

רבינו  משה אומר כיצד להבין: צריך לכאורה,
פי" אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו
להיות  רוצים שהם מנין – לעדים עלֿידיֿזה והופכם

יחטאו? אם ולהענישם לישראל, עדים

שאתם  להם אמרתי "שכך באומרו רש"י רומז כך על
ולציין, להקדים יש זאת להסביר וכדי – עדים" תהיו
הקהלה  מוזכרת אין נצבים פרשת שבסוף שבעדות

ישראל  של וילך,50מיוחדת פרשת בסוף זאת, ולעומת .
– הארץ" ואת השמים את בם "ואעידה נאמר כאשר
זקני  כל את אלי "הקהילו כתוב – ממש לעדים קביעתם
הדברים  את באזניהם ואדברה ושוטריכם שבטיכם

ביניהם? ההבדל מהו ולכאורה, – ואעידה..." האלה

"האזינו  לומר רצה רבינו משה הסיבה: שזוהי אלא
עדים  אתם ותהיו בישראל בהם מתרה "שאני השמים",
ושטריכם" שבטיכם "זקני את הקהיל הוא ולכן בדבר",
נתונה  ביתֿדין ובידי וביתֿהדין, הסנהדרין אנשי –

עדים  להיות והארץ השמים את לחייב .51הסמכות

ההתראה  שמיעת על היתה לא העדות יתרֿעלֿכן:
ואף  הכחשה, של במקרה עדות מתן על גם אלא בלבד,
כפי  תחלה", העדים יד בהם "תהיה של הדין ביצוע
אמרתי  "שכך רש"י אומר ולכן בהמשך, רש"י שאומר
הפכו  הם עלֿידיֿזה דוקא – עדים" תהיו שאתם להם

ביתֿדין. באמצעות ממש, לעדים

.È
˙Â„Ú· Í¯Âˆ ˘È ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ ˙ÂÏ‚Ï È„Î

רש"י: בפירוש אשר תורה' של מ'יינה

לכך  הענינים בפנימיות שהסיבה לומר, יש
והמצוות  התורה קיום על כשמדובר נצבים, שבפרשת

לגבי  בפרשתנו, ואילו וזכרון, כסימן בעדות די בכלל,

התורה  קיום לגבי היא: ממש, בעדות צורך יש הברית,
יכחיש, ח"ו, שיהודי, ייתכן לא למעשה והמצוות

בו  שנכנסה ייתכן רק ומצוות. תורה יקיים לא ובמזיד
ביהדותו" ש"עודנו לו" ו"נדמה שטות די 52רוח ולכן, .

בסימן כך צורות:zxekfzeלשם בשתי היא זו ועדות .

התריתי  שאני עדים יהיו הרעה אתכם תקרה "כאשר
באה  שהרעה מזכירים העדים כלומר, זאת". בכל בכם

שהוא  היהודי נזכר וכך ומצוות, תורה איֿקיום עקב

מאלקות. עלֿידיֿזה מתנתק

מעוררים  עצמן" וארץ ש"שמים היא, השניה והדרך

miiwl והמצוות התורה .53את

על מדובר בפרשתנו זאת רק zixaלעומת שאיננה ,

התחזקות  יתר על בעיקר אלא למעשה, התורה קיום על
די  אין כך ולשם פרטיהן, לכל והמצוות התורה בקיום

ממש. בעדות צורך יש אלא ואות, בסימן

התורה  בקיום להתחזקות הברית היא: לכך והסיבה

הנפש  מסירות כח גילוי עלֿידי מתבצעת והמצוות

ענין  באמצעות נעשה זה וגילוי ישראל. אצל הקיים
הזקן  אדמו"ר בהרחבה שמבאר כפי העדות, ,54העדות:

צורך  אין גלוי דבר על ואילו נסתר, דבר על היא

צורך  אין להתגלות שעשוי דבר על וגם בעדות,
צורך  יש לחלוטין נסתר דבר על רק גמורה". ב"עדות

מתגלה. הוא ידם על שרק בעדים,

הנובע  הנפש מסירות כח את לגלות כדי ולפיכך,

מעל  ביותר, נסתרת שהיא שבנפש, ה"יחידה" מדרגת

ממש. בעדות צורך יש לגילויים,

(e"kyz epif`d t"y zgiyn)
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רש"י 49) העתיק שלא מה פשש"מ ע"פ הביאור גם שזהו וי"ל
הארץ" ותשמע "וכן פירושו בתוך כתב רק פירושו בתחלת הארץ ותשמע

שבספרי. הנ"ל קושיא מטעם לא אבל
נצבים 50) "אתם להתחלתה בהמשך היא הפרשה שכל שי"ל אף

ואילך. 278 ע' לעיל ראה גו'". כולכם היום
הוא 51) הרי שבטיכם, לזקני משה הוצרך למה להקשות יש לכאורה

ושווה  מומחה יחיד שהוא כיון וכו', וארץ לשמים לצוות בכחו עצמו
ולא  המות" ביום שלטון "ואין שם וילך בפ' רש"י ביאר כבר אך כב"ד.

נוס  בעצמו. בזה ולשלוט לדון בכחו וילך הי' ר"פ בפרש"י מפורש לזה ף
מסורות  ממנו שנסתמו מלמד התורה בדברי ולבא לצאת עוד) אוכל "(לא

החכמה". ומעיינות
פכ"ד.52) שם וראה פי"ד. תניא
(53c"re משנים שאינן קה"ט לג' בנוגע שם) (פכ"ד בתניא המבואר

תפקידם.
התבוננות  להדגיש צריך מתחלה כי הפירושים, לסדר הטעם
להסתכלות  ושייכים מרגישים שאינם פחותה, למדרי' גם לכ"א השייכות
ואח"כ  מאלקות. נפרד שנעשה – הרעה אתכם תקרה שעי"ז והתבוננות,

המצות. לקיום שמעורר ובארץ בשמים ההתבוננות ההסתכלות
ה'ש"ת 54) עדות ויקם ד"ה גם וראה ואילך. סע"א ד, פקודי לקו"ת

ואילך. 204 ע' לעיל בארוכה וראה ועוד. פ"א.



קיג

צפנת  יוסף  שם  פרעה  ויקרא   – מה  מא,  בראשית 
ֹאן  כהן  פרע  פוטי  בת  אסנת  את  לו  ויתן  פענח 

לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים

סא

ביאור השם "פוטי פרע", דיוסף בחי' יסוד דקדושה, 
ולעומת זה הוא "פוטי פרע"

בזהר1 פ' תצוה דף קפ"ד, ומבואר זה בעץ חיים שער 

שמצד  יסוד  פי  נקודת  בענין3  ה,  פרק  המוחין  הארת2 

הפנים, ולעומתם יש נקודה באחו ר, שהוא נקב האחור 

שמשם יוצא צואה, שהוא הסטרא אחרא ע"ש.

בחי'  והוא  דקדושה,  יסוד5  בחי'  הוא  יוסף4  והנה 

6צדיק יסוד עולם שצדיק7 באמונתו – דמלכות, יחי', כי 

אמו דיוסף היתה רחל8 שהיא היתה בחי' אמונה.

ויוסף הוא 9בן זקנים שתרגומו10 בר חכים, שהי' בו 

1( דף קפד, ב.

2( שער לב.

היסוד,  האבר  האדם  של  ב"פנים"  דיש  חיים,  בעץ  שם  מבאר   )3

למצות פרו ורבו והוא בקדושה, ויש כנגדו באחור אשר משם יוצא 

פסולת ושמרי המאכל ע"ש. וראה הערה 17.

בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  יסוד:  בחי'  הוא  יוסף   )4

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סי' ד הערה 3(. אור 

התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר 

המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

5( פירוש: ראה בלקוטי לוי יצחק, שמבאר דמצד הפנים של האדם 

יש ב' ענינים: א( השפעה של שכל – תורה, הנק' יסוד אבא )חכמה( 

ומבאר  )מעשה(,  מלכות  בחי'  אמונה  ב(  מדות.   – בז"א  המשפיע 

בן  הי'  א(  אלו:  ענינים  ב'  הי'  – המשפיע שפע,  יסוד  בחי'  דביוסף 

זקונים – בר חכים, תורה, ב( אמונה.

מ"יעקב" קיבל תורה, ומ"רחל" בחי' מלכות אמונה ע"ש.

6( משלי י, כה.

7( חבקוק ב, ד.

לאה  הגדולה  "שם  מ"ש  ידוע  פירוש:  אמונה.  בחי'  שהיא  רחל   )8

ושם הקטנה רחל", ה-גדולה ה-קטנה, דלאה בחי' ה' גדולה, ורחל ה' 

ם הם רמז, יוד בחי' חכמה, ה' ראשונה –  קטנה, וביאורו דאותיות הׁשֵ

בינה, ו-מדות )ז"א(, ה' אחרונה – מלכות )אמונה – מעשה(, כמבואר 

באגרת התשובה פרק ד', וזהו דרחל בחי' אמונה – מלכות.

9( בראשית לז, ג. “וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא 

לו וגו'".

ים הּוא". ר ַחּכִ נוִֹהי ַאֵרי ּבַ ל ּבְ ָרֵאל ְרֵחם ָית יוסף ִמּכָ 10( “ְוִיׂשְ

ם ועבר. תורה הרבה, שיעקב11 מסר לו כל הלכות דׁשֵ

ם עבר גימטריא 12ברי"ת, והיינו תורה שנק' ברית  ׁשֵ

כמ"ש 13אם לא בריתי, ומלובש ביסוד שהוא אות ברית 

קודש, שמלובש בו יסוד אבא14 הנק' קודש.

מנקב  שיניקתה  דקליפה,  נוקבא  הוא  ופוטיפרע 

האחור, צואה.

זהו פוטי פרע, היינו שמזונתה ומאכלה שזהו פוטי 

דהיינו  פער  מן  הוא  וכדומה,  עגלה  פיטום15  מלשון 

כמבואר  דפעור  זרה16  העבודה  כמו  שבאחור,  הצואה 

בעץ חיים17 שם.
מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קסב

11( ראה בראשית רבה פרשה פד, ח: וישראל אהב את יוסף, ר' נחמי' 

ם ועבר ליעקב מסרן לו. אמר שכל הלכות שמסרו ׁשֵ

וראה גם לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד תיח וז"ל: “יעקב הוא 

בחי' תורה כמ"ש ויקם עדות ביעקב כו', וכן ביוסף שהי' לו בן זקונים 

ם ועבר וכתיב עדות ביהוסף כו'. ש"ם ועב"ר  שמסר לו ההלכות דׁשֵ

מספר ברי"ת.

 – ברית  בחי'  דיוסף  יצחק,  לוי  בלקוטי  בפנים  וראה  ברי"ת:  מספר 

תקו"ז  אליהו,  )פתח  כמ"ש  יעקב  בחי'  נמשך מתפארת  ויסוד  יסוד, 

יז, ב( "תפארת גופא, יסוד סיומא דגופא", בסוד "אלה תולדות יעקב 

יוסף", ושניהם שייכים ל"ברית", ע"ש.

ם )340( + עבר )272( = 612, כמספר ברי"ת. 12( ׁשֵ

13( ירמי' לג, כה.

עמוד תתקסג  צדק  הזהר להצמח  ביאור  קכה.  סימן  לקמן  ראה   )14

וז"ל: הנה קדש נקרא חכמה... כי קדש לשון מובדל וכן חכמה הוא 

למעלה מגדר ההשגה הארה בעלמא אשר אין נתפס ואין מושג כלל 

רק מאיר למעלה משכלו ובינתו ומאין תמצא כו', ע"ש. וראה גם דרך 

מצותיך עמוד 66.

15( ראה סנהדרין פב, ב. “ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו )יתרו( 

עגלים לעבודת כוכבים". ופרש"י ]שמות ו, כה[ ואלעזר בן אהרן לקח 

לו מבנות פוטיאל לו לאשה, ומפרש באגדה פוטיאל זה יתרו שפיטם 

עגלות לעבודת כוכבים. ע"ש.

היא  זו  פעור  לבעל  עצמו  הפוער  במשנה.  ב  ס,  סנהדרין  ראה   )16

עבודתה. ופרש"י: הפוער עצמו, מתריז רעי בפניו וזהו עבודתו וחייב 

עליו מיתה. וראה רמב"ם הל' עבודת כוכבים פרק ג הלכה ב.

פוטיפר  פוטיפרע,  זה  פוטיפר  ג  פו,  פרשה  רבה  מבראשית  ולהעיר 

עצמו  פורע  שהי'  פוטיפרע  כוכבים,  לעבודת  עגלות  מפטם  שהי' 

לעבודת כוכבים. ע"ש.

משם  האחור...  מצד  וז"ל:  ה.  פרק  המוחין  הארת  )לב(  שער   )17

וז"ס  החצונים,  אל  הארה  יוצא  ומכאן  המאכל  ושמרי  פסולת  יוצא 

שהקליפה וע"ז נקרא צואה בלי מקום וכמ"ש )ישעי' ל, כב( צא תאמר 

לו כי משם הם נזונים, ומצד הפנים אי אפשר לחיצונים להתאחז, לכן 

שיש  וז"ס  וניזונים  נאחזים  הם  שם  כי  באחוריים  זה  הצינור  הושם 

ולהוציא  לפעור עצמו  בכך  עבודתה  פעור אשר  הנקרא  זרה  עבודה 

הזוהמא אלי' כי זהו מזונה ממש ואין שפע נמשך לה..., וזשארז"ל 

ע"פ ויקבור אותו בגי מול בית פעור כי כל זמן שפעור עולה ומקטרג 

ונרתע ושב  ונטמן שם,  יסוד אבא  רואה את משה קבור שם, שהוא 

לאחוריו ואינו מקטרג על ישראל והדבר מבואר.

ילקוט לוי יצחק על התורה



קיד

לב, יב – ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

נכר.  אל  עמו  ואין  ינחנו  בדד  ה'  יב(  לב,  )דברים  א. 
שליטה  יש  ולכך  בהעלם  הוי'  השם  שעתה  והענין 
אלהים  ג"כ  נאחזים  אלקים  בשם  כי  אחרא  להסטרא 
ויקרא כמו  הוי'  אחרים, אך לעתיד לבא שיהי' התגלות 
שנכתב )פסחים נ( לא יהי' עוד שליטה להסטרא אחרא, 
וז"ש ה' בדד ינחנו שהשם הוי' לבד ינהג אותנו ואין עמו 
אל נכר כי בו אין אחיזה להסט"א ולזה יבער רוח הטומאה 

מן הארץ כי יתגלה שם הוי'.
קול יעקב1

ואין  הוא  אני  אני  כי  עתה  ראו   – לט  ב, 
ואני  ואחיה מחצתי  אני אמית  אלקים עמדי 

ארפא ואין מידי מציל

ב. ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי אני אמית 
ואחי' מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. כ' בעל הטורים 
א(  א,  )יחזקאל  ע"ד  גליות  ד'  נגד  בפסוק  אני  פעמים  ד' 
תכופים  שהיו  ומדי  בבל  נגד  והנה  ע"ש,  הגולה  בתוך  ואני 
וסמוכים בלי הפסק ביניהם על כן ב' אני סמוכים אני אני 
הוא, ונגד יון אשר כמעט אבדה תקוה ר"ל אמר אני אמית 
ואחי', אמנם נגד אדום אמר מחצתי ואני ארפא, ולא אמר 
אני מחצתי וארפא, מפני ב' טעמים כי להיות כי אנ"י הוא 
שהשכינה  הגולה  בתוך  ואני  וע"ד  אני  הנקראת  השכינה 
כבר  הזה  הארוך  ובגלות  מה(  סוכה  )כתוס'  בגלות  עמנו 
ירדנו עד עפר לא ניכר כלל היות השכינה עמנו כ"א בתכלית 
ההסתר כדכתיב ואני הסתר אסתיר, לכן לא כתיב אני גבי 
שלימה,  יותר  אח"כ  הבאה  הגאולה  להיות  אמנם  מחצתי, 
על כן כתיב אח"כ ואני בוי"ו משא"כ באחרות, כי ואני בוי"ו 

באה לרמז על יחוד קב"ה ושכינתי'. ]תקס"א[.
* * *

ראו עתה כי אני אני הוא וגו' מחצתי ואני ארפא, על דרך 
פשטות, על דרך שאמר בתחלת צמיחת ישראל )שמות ג, 
יד( אהי' אשר אהי' בגלות אחר כפירש"י שם, ואמר עתה 
הגיע אותו הזמן אשר אני אני הוא, אלא אז בגאולת מצרים 
עמכם,  לעתיד  אהי'  אמר  לכן  זמן  לאחר  עתיד  הדבר  הי' 
ועכשיו בגאולה אחרונה שכבר הגיע אותו הזמן אמר בהוה 

אני אני הוא וק"ל.
חתם סופר

ליום הכיפורים

דף  דיומא  פ"ק  א(  הקודש.  אל  אהרן  יבא  בזאת2  ג. 

1( ר' יעקב צבי יאליש ז"ל, בעל מחבר ספר מלא הרועים על הש"ס ועוד.

2( בזאת: וראה אור התורה ויקרא כרך א עמוד רפו.

בזאת  ממילואים(  )דיליף  יוחנן  דר'  כוותי'  תניא  ד' ע"א 
יבא אהרן אל הקדש, במה שאמור בענין מאי היא בענין 
פירש  אהרן  המילואים  בענין  אמור  ומה  המילואים, 
פורש  כה"ג  לדורות  ואף  כו'  אחד  יום  ושימש  שבעה 
שבעה ומשמש יום אחד כו', ופרש"י בזאת קרא יתירא 
הוא כדלקמן למידרש בי' ודרוש בי' הכי בזאת התורה3 
בענין במקום אחר יבא אהרן אל הקדש, ושימש יום אחד 
עבודת שמיני הוטלה עליו שנאמר )ויקרא ט( קרב אתה 

אל המזבח.

לפי  ופירש  מיומיים,  יום  מה  הקשה  יקר  בכלי  והנה 
ישיר  אז  באז,  הי'  משה  של  קלוסו  שכל  שאומר במדרש4 
על  רוכב  אחד  היינו  אז  כי  פרעה6,  אל  באתי  ומאז  משה5 
זיי"ן כו' ומה שיום זה נוטל עשרה עטרות רמז למה שאמרו 
ושל  נימין  שמונת  של  יהי'  המשיח  ימות  של  כנור  רז"ל7 

העולם הבא עשרה נימין כו' עיין שם.

והנה בענין אז מבואר בזח"ב פרשת בשלח דף נ"ד ע"א 
כד אתנהיר נהירו דעתיקא קדישא בעטרוי גליפין רשימין 
כשהמלכות  גם  וז"ל  נ"ג  סעיף  א'  אות  במא"א  ופי'  באז, 
מקבלת השפע א"א ומאיר א' ע"ק למלכות הנקרא זיין הוא 

אז, גם הארת בינה בז"ת דאצי' זו"ן הוא אז עכ"ל.

עד"ז יש לפרש שבעה ימי המילואים הם ז"ת דאצילות 
דאח"כ ביום השמיני זהו הבינה8 שרוכב על ז"ת, וכן שבעה 
מביתו  גדול  כהן  שמפרישין  הכפורים  יום  קודם  ימים 
יום  ואח"כ  דאצילות,  ז"ת  עליו  שיאירו  פלהדרין  ללשכת 
הכפורים מאיר עליהן הבינה, וזהו ענין יום הכפורים כמ"ש 
בפרדס ערך יום הכפורים וז"ל ובזהר פרשת אמור פירש כי 
יום הכפורים מנהרא אימא עילאה במטרוניתא דאתגלייא 
אכילה  בו  אין  ולכן  רבים  בלשון  הכפורים  יום  והיינו  ע"ק 

ושתי' כי העולם הבא בינה אין בו אכילה עכ"ל.

רמז  עטרות  עשר  נטל  למילואים  השמיני  ביום  ולכן 
לכנור כו' כנ"ל, כמו כן יום הכפורים הוא יום שמיני לפרישת 
כהן גדול מביתו זהו רמז לכנור של ימות המשיח שיהי' של 
שמונה נימין והוא עצמו יום העשור רמז לכנור של העולם 
הבא שיהי' של עשרה נימין. וכן פירש המגיד מישרים של 
ולכן היו ההזאות גם כן  הרב"י ביום השמיני רומז לבינה... 

אחת למעלה ושבע למטה, על דרך אז, א' רוכב על זיין.
אור התורה ויקרא חלק ג – עמוד תתכה

3( התורה: כן הוא בגוף כתב יד קודש. בפירוש רש"י שם: התורה האמורה.

4( ראה ילקוט שמעוני בשלח רמז רמא. קהלת יעקב מע' אז.

5( שמות טו, א.

6( שם ה, כג.

7( ערכין יג, ב. במדבר רבה פט"ז.

8( לכללות הענין ראה אור התורה יום הכיפורים עמוד א'תקנו ואילך.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת האזינו
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑,ּביׂשראל ּבהם מתרה ׁשאני «¬ƒ«»«ƒְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
להם  אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם ׁשאּתם וּתהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהם  העיד ולּמה הארץ". "ותׁשמע וכן עדים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתהיּו
אני  למחר ּבׂשרֿודם, 'אני מׁשה: אמר וארץ? ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשמים
מי  הּברית, עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו אם  ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹמת,
וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבא

יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. קּימים ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעדים
ּתּתן  והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדים
ּבהם  ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יּתנּו והּׁשמים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָיבּולּה,

ּתחּלה: העדים יא)יד ולא (לעיל הּׁשמים את "ועצר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
:ואחרּֿכ יבּולּה", את תּתן לא והאדמה מטר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהיה

העֹובדיּֿכֹוכבים  עלֿידי מהרה", ."ואבדּתם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
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היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמים

הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָּוצריכה
ּתֹורה  אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיֹוׁשבי
ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
ּגדֹול  ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות על־מנת להיֹות צרי ְְְְֲִִִַַַַַַָָָהּלּמּוד

מעׂשה. לידי מביא ְֲִִֵֵֶֶַַַׁשהּתלמּוד
לידע  צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובעלי
יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ְְְְִִִִֶַַַָָֻׁשּמכרחת

ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ּפרק ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעל-ּכל-ּפנים

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועּקר החּלּוק להדר זה ענינם, צרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הקוין. ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָיֹותר,
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי כן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו

מּצד  היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹובדי
המׁשכה  - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּנׁשמה,
ּבׁשמיעה  ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם הוי' ועֹובדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָלמּטה;
העלאה  - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּוקליטת

ְְַָלמעלה.
עם  המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּוכמֹו־כן

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹּכּונת
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ּכׁשּמדּבר  נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהּסּבה
וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָעל
היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ּבּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו
חס  ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלגּבי
יּתכן  רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד יכחיׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹוׁשלֹום,
ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָׁשּנכנסה

ּבסימן ּכ לׁשם ּדי ּבׁשּתי ותזּכרת ולכן, היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשאני  עדים יהיּו הרעה אתכם ּתקרה "ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָצּורֹות:
ׁשהרעה  מזּכירים העדים ּכלֹומר, זאת". ּבכל ּבכם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהתריתי
ׁשהּוא  הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאה

מאלקּות. על־ידי־זה ְְֱִֵֵֵֶַַֹמתנּתק
מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה לקּים והּדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

והמצֹות. הּתֹורה ְְִֶַַָאת
על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת על ּברית לעּמת רק ׁשאינּנה , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

ּבקּיּום  התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָקּיּום
ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל והמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה

מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש ְֵֵֶֶַָָֹאּלא
והמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָוהּסּבה
אצל  הּקּים הּנפׁש מסירּות ּכח ּגּלּוי על־ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמתּבצעת
ּכפי  העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל.
ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשמבאר
ׁשעׂשּוי  ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ּגלּוי ּדבר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעל
נסּתר  ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹלהתּגלֹות

מתּגּלה. הּוא על־ידם ׁשרק ּבעדים, צר יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלחלּוטין
מּדרּגת  הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּולפיכ
יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה"ּיחידה"

מּמׁש. ּבעדּות ְֵֶַָֹצר

‡È¯Óא  ‡Ú¯‡ ÚÓL˙Â ÏÏÓ‡Â ‡ÈÓL e˙Èˆ‡«ƒ¿«»∆¡«≈¿ƒ¿««¿»ƒ¿≈
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הארץ  ותׁשמע . . הּׁשמים ְְֲִִִֶַַַַָָָֽהאזינּו
אּתם  וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"האזינּו
וכן  עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדים

הארץ" רש"י)ותׁשמע ובפירוש א. .(לב, ְְִֶַָָ
צריכה  ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיׁש
והארץ  הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעדּות
"האזינּו", ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָיּוכלּו

"ותׁשמע"? ּבלׁשֹון ְְְְִִֶַָָולארץ
ׁשמים  "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ[ּב'ספרי'
ׁשמיעה  לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאזיני

האזנה]. לׁשֹון ּבארץ ְְֲֶַַָָָָוגם
הּתבֹות  את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻוהּנה
– ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"האזינּו
ּדבּׁשמים  ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ׁשהּׁשמים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדמׁשמע

רּבּוי יׁשנֹו שבעה עצמם לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו (כמו ְְִֶַָ
ועוד) ּומּלב רקיעים, לבּדם. ּגמּורה עדּות יּתנּו ּגם והם זאת ד ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

וגם  הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"ותׁשמע
ואם־ּכן  ּגמּורה. עדּות יּתנּו ארצֹות, מהרּבה הּכלּולה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ
וכת  "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיׁשנם

"ׁשמיעה". ּבלׁשֹון ְְִִֶֶַָאחרת

(á)íøéòNk éúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
:áNò-éìò íéáéáøëå àLã-éìò£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤

i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ ׁשאני ׁשּתעידּו, העדּות היא זֹו «¬…«»»ֲִִִֵֶֶָָ
ליׂשראל  ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, חּיים אֹומר ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּכאׁשר ,(ספרי)ּכּמטר ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּומטר  טל הּׁשמים וכן ∑Û¯ÚÈ.יערפּו יּטיף, לׁשֹון ְִַַַַַָָָ«¬…ְְִֵַ

סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïfz."יערפּו ְְֲִֶַַָָƒ«
Ïhk∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי ּבֹו, ««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָעצבים
יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי .ּכגֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

Ì¯ÈÚNk∑,סערה רּוח 'ּכרּוחי לׁשֹון ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒƒְְְְְֵַַָָ
העׂשבים  את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמטרא',
את  מגּדלין ּתֹורה ּדברי אף אֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָּומגּדלין

ׁשם ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.לֹומדיהן  על לי ונראה מטר. טּפי ְֵֶ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵַָָָ
אמר: ּדאּת ּכמה רביב, נקרא ּכחץ כא)ׁשּיֹורה (בראשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

קּׁשת" ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה טיפת , ֶַָ∆∆ֲִַ
ּבירק הארץ עׂשב,∑NÚ·.מכּסה קרּוי אחד קלח ְְֶֶֶָָָֻ≈∆ֵֶֶֶַָָ

עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין .וכל  ְְְִִֵֶַָָ

(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«
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ּכמֹו כג)'ּכאׁשר', הארץ",:(ויקרא אל תבֹואּו "ּכי ְֲִֶֶֶַָָָ
אּתם ה', ׁשם ואזּכר eÈ‰Ï‡Ïּכׁשאקרא Ï„b e·‰ ְְְְֵֶֶֶֶַָֹ»…∆≈…≈

ּכבֹוד  ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ְְְְִִֵֶָָָָּוברכּו
ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר טז)מלכּותֹו", .(תענית ְְְִֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 106 cenr ` jxk a"nyz zeiecreezd)

WCwOA ± 'mW KExA' zIpr£¦©¨¥©¦§¨

לאלהינּו: גדל הבּו אקרא ה' ׁשם ְִֵֵֵֶֶָָֹֹּֽֽכי
ׁשם  ּברּו' ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשאקרא

ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו' רש"י)ּכבֹוד ובפירוש ג. .(לב, ְְְְִֶַַַַָָָ
ּתלמּוד  ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו: ּב'ספרי' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה
- רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלֹומר
לאלקינּו" ּגדל ׁש"הבּו ׁשּפרׁש - מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהמפרׁש
ולא  ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם' ּברּו' אמירת על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹקאי
יֹותר  לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל על ּדקאי ה'ּספרי' ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכפרּוׁש
ּברכה  אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּבפׁשטּות

ּבּמקּדׁש? ְְִֶֶַָֻמיחדת
המדּבר  זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם

האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹודֹות

לבני  הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹויׁש
ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָחּכה
על  מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהיֹות
ּבּׁשם  ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ה' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהזּכרת

ׁשם". ּברּו" עֹונים זה ׁשעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמפרׁש
ּכי  לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹולכן
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָקּיּום
שם  להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

ולא  דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש

וכו'.) במשכן

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑,חזק ׁשהּוא אףֿעלּֿפי «»ƒ»√ִֶַַָָ
הּוא  ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻּכׁשּמביא

ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, ּכיֿאם ‡eÓ‰.מביא Ï‡∑ ְֳִִִִִִֵָָ≈¡»
הּבא, לעֹולם צדקתם לּצּדיקים ואףֿעלּֿפי לׁשּלם ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ּתגמּולם, את ÔÈ‡Â.ׁשּמאחר ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈

ÏÂÚ∑ הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים .אף »∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
‡e‰ ¯LÈÂ ˜Ècˆ∑,ּדינֹו את עליהם מצּדיקים הּכל «ƒ¿»»ְֲִִִֵֶֶַַֹ

"ויׁשר  הּברּיֹות, מּפי "צּדיק" להם. ויׁשר ראּוי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָוכ
להצּדיקֹו וראּוי .הּוא" ְְְִַָ

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ולא ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¿ְְְְִַַָ
ÌÓeÓ.ליּה ÂÈa∑ׁשהׁשחיתּו והׁשחתה היּו, ּבניו ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מּומם  ÌÓeÓ.היא ÂÈa∑ ולא היה ּבניו ׁשל מּומם ִָ»»»ְֶָָָָָֹ
LwÚ.מּומֹו ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום "ואת (מיכה ƒ≈ְְְֶָָֻ

ׁשּׁשּניה  'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון יעּקׁשּו", היׁשרה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ועקּוׁשֹות' אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.עקּומֹות ֲֲַ¿«¿…
פערוויקקעלט) ּכ(פערדרעהט, ּומּקיפין , אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ּפתיל ְְִִִִֶֶַַַ

סביבֹות  הּתבֹות ∑ÏzÏ˙t.הּגדיל אֹותֹו מן ְְִִַ¿«¿…ִֵַ
סגלּגל  סחרחר, אדמּדם, ירקרק, ּכמֹו: .הּכפּולֹות, ְְְְְְְְְֲַַַַַַַַָ

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְִֵַָָ
וׁשהטיב  מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש מעציבין, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאּתם

הּטֹובֹות? ּבכל Ï·.לכם ÌÚ∑ את ׁשּׁשכחּו ְֶַָָ«»»ְֶֶָ
להם  ÌÎÁ.העׂשּוי ‡ÏÂ∑,הּנֹולדֹות את להבין ֶֶָָ¿…»»ְִֶַָָ

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

„˜eÏÈaו  ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

mixehd lra

)(c.àeä øLéå ÷écö.Fl zgW,xnFl ©¦§¨¨¦¥©
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epif`dקיח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g ipy meil inei xeriy
ּולהרע  להטיב ּבידֹו ‡·EÈ.ׁשּיׁש ‡e‰Œ‡BÏ‰ ְְְִֵֵֶַָָ¬»ƒ

Ew∑ׁשּקּננ ,חזקה,ׁשּקנא ּובארץ הּסלעים ּבקן »∆ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּתּקנה  מיני ּבכל ׁשּתּקנ.ENÚ ‡e‰∑ אּמה ְְִִֵֶֶַָָָ»¿ָֻ

וכן,∑EÎÈÂ.ּבאּמֹות  ּבסיס מיני ּבכל אחריֿכן ָֻ«¿…¿∆ְֲִִֵֵֵַַָָָ
ׁשהּכל  ּכר מלכים, ּומּכם נביאים מּכם ּכהנים, ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹמּכם

ּבֹו .ּתלּוי ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

זאת ּתגמלּו ו)הלה' ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה
היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר
וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹלפעל

יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּתכלית
ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּדירה
לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

ß ixyz 'g ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ ּבראׁשֹונים עׂשה מה ¿…¿»ִִֶָָָ
לפניו  ÂŒ¯c„¯.ׁשהכעיסּו ˙BL eÈa∑,אנֹוׁש ּדֹור ְְִִֶָָƒ¿…»…ֱ

ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי עליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהציף
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: eÈa.ּדבר ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ

¯cÂŒ¯c ˙BL∑ להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש להּבא, להּכיר ¿…»…ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל .לכם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
EÈ·‡ Ï‡L∑ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו הּנביאים אּלּו ¿«»ƒְְְְִִִֵֶַָ

ּבאלּיהּו: ב)ׁשּנאמר יׂשראל"(מלכים רכב אבי ."אבי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
EÈ˜Ê∑(לב החכמים (קידושין ∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.אּלּו ¿≈∆ֲִֵַָ¿…¿»

.הראׁשֹונֹות  ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ּכׁשהנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ
נחלתם, חלק את למכעיסיו ּוׁשטפם הּוא .הציפם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ
ּגבּולֹות  "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעבירם

אּבדם  ולא קּימם Ï‡¯NÈ.עּמים", Èa ¯tÒÓÏ∑ ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
ׁשם, מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבׁשביל
למצרים, ׁשּירדּו יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּולמסּפר

לׁשֹון  ׁשבעים עּמים" "ּגבּולֹות .הּציב ְְִִִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

יׂשראל ּבני למסּפר עּמים ּגבּולֹות ח)יּצב ּבין (לב, הּקׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
לברר  יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים" ל"גבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבני
זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת
ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על -ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל
("אחד  אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו
ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכם").
ּומׁשה  האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמתעּברת

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי ְְֵֵֵֶֶַַַַָָרּבנּו,

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑ ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

חלקֹו? הּוא ּומי לצאת. ועתיד ּביניהם ּכבּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָחלקֹו
עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• והּוא ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

ּבׁשל  הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, אבי הּׁשליׁשי זכּות זכּיֹות: ׁש ְְְְְֲִִִַַָָָָֹֻֻ

ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, ּוזכּות הּזה אביו, ּכחבל ׁש, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבׁשלׁשה עׂשּוי ְְְִִִֶָָָָָֹׁשהּוא

ּבנֹולנחלה, עׂשו ולא אברהם, ּבן יׁשמעאל ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
יצחק  .ׁשל ְִֶָ

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

mixehd lra
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(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ָָָ
ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו מדּבר, ּבארץ ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנאמנים
ועׂשו, יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֻּומלכּותֹו

לג)ׁשּנאמר: מהר (לקמן הֹופיע למֹו, מּׂשעיר "וזרח ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ÔÓLÈ.ּפארן" ÏÏÈ e‰˙·e∑,ּוׁשממה צּיה ארץ ָָ¿…¿≈¿ƒ…ְִֶֶָָָ

אחר  נמׁשכּו ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָמקֹום
לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא ְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהאמּונה,

ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה ב)מקֹום "לכּת(ירמיה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמדּבר" והּקיפם ∑e‰··ÒÈ.אחרי סּבבם ׁשם ְֲִַַַָ¿…¿∆¿ְְִִִָָָ

וסּבבם  רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבעננים
ּכגיגית  עליהם ׁשּכפהּו ההר, ∑e‰B·È.ּבתחּתית ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈

ּובינה  ּבתֹורה ועקרב ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ׂשרף מּנחׁש, ְִָָָƒ¿∆¿ְְִַָָָָָ
העֹובדיּֿכֹוכבים  BÈÚ.ּומן ÔBLÈ‡k∑ הּׁשחר הּוא ְִִֵָָ¿ƒ≈ַָֹ

ּתרּגם:ׁשּבעין  ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל 'יסּפיקהּו (במדבר "ימצאהּו", ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

להם",יא) יז)"ּומצא ההר"(יהושע לנּו יּמצא ."לא ִֵֶָָָָָָָֹ
e‰··ÒÈ∑ אהל לׁשכנּתּה', סחֹור סחֹור 'אׁשרנּון ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ

רּוחֹות  לארּבע ּדגלים וארּבעה ּבאמצע .מֹועד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין וקאי זה עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּפסּוק  הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
זה  ויּובן עינֹו. איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָעינֹו,
ידי  על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ּבאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל־ּדר־מׁשל
יׁש למעלה ּוכמֹו־כן ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיׁשֹון
הּמה  הוי' עיני אּלה ׁשבעה ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', עיני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבחינת
ּבכל  מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָמׁשֹוטטים
(מׁשֹוטטים) ּדכּורא ּדבחינת הּמלאכים על ּדקאי ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהארץ,
והם  ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָּובחינת
ׁשּיתקּבל  אפׁשר אי ּׁשּלמּטה ּדכיון למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשלּוחי
ידי  על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהאֹור
על־ּדר־מׁשל  זה ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
הראּיה, אֹור את מצמצמֹות הן ׁשהעינים למּטה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבאדם
ּגבּול, ּבלי הּוא הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
הן  והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
סּגי  מהּלׁשֹון ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצמצמֹות
ּובכדי  יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנהֹור,
צמצּום  ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשיתצמצם
מלּביׁשים  ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעינים,
מהּלבּוׁשים  נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצמצמים
נתּגּלה  אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָּוקרּומים

סּגי  וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָעצם
ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ּביכלּתֹו אין ׁשּלכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנהֹור,
אי־ ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
ׁשהאֹור  לפי למּטה, ההׁשּגחה ענין על־ידֹו להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר
יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבהם  ימׁש ּבמציאּותם ׁשהם ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבמציאּותם
והּצמצּום  יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
מׁשֹוטטֹות, עיניו והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָהּוא
ׁשּנּוי  הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדקאי
זה  ידי ועל האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבהאֹור
על  קאי הוי' ׁשעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָנמׁש
עיני  אּלה ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמלאכים
ּכדאיתא  עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהוי'
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם הׁשערים ּׁשבעה ּבענין יצירה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבספר
ּומאחר  ׁשּתים, רק הן ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָב'
על  ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאֹומר
זה  ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ׁשעל־ידם ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמלאכים,
ּכתיב  יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּוא
הׁשּגחה  יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו עינֹו, ּכאיׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּצרנהּו
אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנעלית

עצמֹו. הראּיה ּכח מּבחינת אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלבּוׁשים,

(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים נהגם ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ
ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּנׁשר

אילן  ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעד
ׂשּוכה  ּבין ויהא לאילן, ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

È·e˙י  ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
¯BÁÒ Ôe¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t ÔeÙÏ‡ dzÎLÏ ¯BÁÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒƒ¿»≈«¿»

:ÔB‰ÈÈÚ ˙··k Ôe¯Ë¿»ƒ¿»«≈≈

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰B· ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

mixehd lra

)(i.eäððBáé:od EN`e ,mixaC 'e mdl ozp oeiqA 'eAW ,e"ie `lnhRWn ,d`xi ,zevn ,icETR ,zEcr ,dxFY(i-g ,hi miNdY).`i dxez §§¥¨¥¨¤§§¦¨¨©¨¤§¨¦§¥¥¨¥¦¥¦§©¦§¨¦§¨§¦¦



epif`dקכ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyily meil inei xeriy
לקּבלֹו ּכח ˜Bp.ּבהן ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÂÈÏÊBbŒÏÚ.יעֹורר ְְֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ«»»

ÛÁ¯È∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו לא (איוב ׁשּדי ְֵֵַַַַַָָֹ

נגלה  לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא ּכח, ׂשּגיא ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹמצאנּוהּו
ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת מרּוח (להלן עליהם ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבא לג) מּסיני מהר "ה' הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְִִִִִֵֵַַַַָָָ
קדׁש", מרבבֹות ואתה ג)ּפארן, מּתימן (חבקוק "אלּה ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

רביעית  רּוח זֹו e‰ÁwÈ.יבא", ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ ּכׁשּבא ְִִַָֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְֶָ
ּכׁשאר  ּברגליו נֹוטלן אינֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְְִִִֵַָָָָָָליּטלן

ׁשהּוא  הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָעֹופֹות,
ּברגליו  נֹוׂשאן לפיכ עליהם, ּופֹורח לעּוף ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמגּביּה
החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני
החץ  ׁשּיּכנס 'מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹוׂשאן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

יּכנס  ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:ּבי אף יט)ּבבני', (שמות ְְִִֵַַַָָָָֹ
מצרים  ּכׁשּנסעּו נׁשרים", ּכנפי על אתכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ואּׂשא

והּׂשיגּום ּבהם (חֹונים)אחריהם זֹורקים היּו הּים, על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּיד: ּבליסטראֹות, ואבני יד)חּצים מלא(שמות "וּיּסע ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

וגֹו' מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', ."האלהים ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – נהגם ה' »»ְֶַָָָָָ
Î¯.ּבּמדּבר  Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â∑ ּכח היה לא ְִַָ¿≈ƒ≈≈»ַָָֹֹ
ּכחֹוּבאחד  להראֹות העֹובדיּֿכֹוכבים אלהי מּכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֹ

על  ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו עּמהם. העתיד,ּולהּלחם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּתֹוכחה  ּדברי אֹומר: ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָוכן

להם הם  הּׁשירה ּותהא והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשעׂשה  הראׁשֹונֹות יזּכרּו ולא לבּגד ׁשּסֹופן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹלעד,
להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא ְֲִֶֶֶַַָָָָֹלהם,

הּדבר  ליּׁשב צרי הענין לפיכ וכל ּולכאן, לכאן ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָ
ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על ְְְִַָָָֹֹֹמּוסב
היה  זה ּכל לעׂשֹות, עתיד וכן להם, עׂשה ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּכן

לזּכר  .להם ְִֶָֹ

ß ixyz 'h iyily mei ß

(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא ּכל «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ
B‚Â'.ּכתרּגּומֹו e‰·k¯È∑ יׂשראל ׁשארץ ׁשם על ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצֹות  מּכל È„N.ּגבֹוה ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑אּלּו ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵ
מּכל  ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפרֹות

הארצֹות  ÚÏqÓ.ּפרֹות L·„ e‰˜iÂ∑ מעׂשה ֲֵָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ֲֶַ
ּבסיכני: לבנֹו ׁשאמר מן ּבאחד קציעֹות לי 'הבא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפיה, על צף הּדבׁש ּומצא הל 'זֹוהחבית'. לֹו: אמר ְִִֶַַַַַָָָָָָָ

היא' ּדבׁש ואּתה ׁשל לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר , ְְְְְִֶַַַַַָָָָ
מּתֹוכּה' קציעֹות LÈÓÏÁÓ.(ספרי)מעלה ÔÓLÂ ְֲִִֶַָ¿∆∆≈«¿ƒ

¯eˆ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים È˙Óa.חלב אּלּו ִֵֵֶָָ»√≈
ı¯‡∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון LÈÓÏÁ.לׁשֹון »∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
¯eˆ∑ לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּתקּפֹו

נקּוד  ּדבּוק ּוכׁשהּוא 'חלמיׁש', נקּוד ְְֲֲִֶֶַָָָָָׁשּלאחריו
.'חלמיׁש' ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk jxk ycw zexb`)

ארץ ּבמתי על יג)ירּכיבהּו יׂשראל (לב, ׁשארץ ׁשם על ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות מּכל .(רש"י)ּגבֹוּה . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ

מארץ  ׁשּבא ואף־על־ּפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּובֹו
מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרים
ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,
הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,
אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ
החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ
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קכי epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iyily meil inei xeriy

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ∆¿«»»«¬≈…ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑ ּבימי היה זה ְִֵָֹƒ≈∆»ƒִֵֶָָ

ׁשּנאמר: הּׁשבטים, ו)עׂשרת ּכרים (עמוס "ואֹוכלים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָ
hÁ‰.מּצאן" ˙BÈÏk ·ÏÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ִֹ≈∆ƒ¿ƒ»ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÚŒÌ„Â·."ויהי ְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ¿«≈»
¯ÓÁŒ‰zLz∑ הּׁשבטים עׂשרת ו)ּבימי "הּׁשֹותים (עמוס ƒ¿∆»∆ְֲִִִֵֶֶַַָ

יין  a˜¯."ּבמזרקי ˙‡ÓÁ∑ מעל הּנקלט ׁשּומן הּוא ְְְִִֵַ∆¿«»»ְִֵַַָָ
החלב  ˆ‡Ô.ּגּבי ·ÏÁÂ∑ ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל חלב ֵֶַָָ«¬≈…ְֶֶָָֹ

ּכמֹוּדבּוק  ּפּתח, ּבחטף 'חלב' כג)נקּוד "ּבחלב (שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָָ
ŒÈa.ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים ∑ÌÈ¯k.אּמֹו" ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL·∑היּו hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ ׁשמנים חּטים »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

ּככּוליא  וגּסין ּכליֹות, ׁשֹותה ∑ÚŒÌ„Â·.ּכחלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ
חׁשּוב  יין וטֹועם ארּמי ∑ÓÁ¯.ענב ּבלׁשֹון .יין ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ

¯ÓÁ∑,ּבּטעם מׁשּבח לׁשֹון אּלא ּדבר, ׁשם זה אין »∆ְְֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּבלע"ז מקראֹות (ווייניכט)ווינו"ש ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְִֵֵֵַַָָ

ּתקּפי  על 'אׁשרינּון אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום אחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָהּללּו
וגֹו''' .ארעא ְְַָ

(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", ּכמֹו »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְִִָ
טז) מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ"ּכי

אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים "וּיעׂש(שם)ּוכסליו ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
כסל" עלי קל ∑ÈNk˙.ּפימה לׁשֹון 'ּכּסּוי',יׁש ּבלׁשֹון ֲִֵֶָָ»ƒ»ְִִֵַָ

יב)ּכמֹו: 'ּכׂשית'(משלי ּכתב ואם ערּום". קלֹון "וכסה ְְְִִִֶַָָָָֹ

ּכמֹו: אחרים, את ּכּסית נׁשמע היה טו)ּדגּוׁש, "ּכי (איוב ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה ¯eˆ ÏaÈÂ∑ּכמֹו ּובּזהּו, ּגּנהּו ִָָָ«¿«≈¿À»ְִִָָ

ח)אמר:ׁשּנ אין "אחֹוריהם (יחזקאל וגֹו'", ה' היכל אל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַ
מּזה  ּגדֹול .נּבּול ִִֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«

i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ּבהם ∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָ
.""ּתֹועבה  ֵָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑אּלּו ,'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית ּכתרּגּומֹו: …¡…«ְְְְִִֵַ
עכׁשו  ּכמֹו ּכפּולה קנאה היתה לא צרֹו ּבהם .היה ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי)היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ
אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילים

יהּודי' צלם ‡·˙ÌÎÈ.'זה Ìe¯ÚN ‡Ï∑יראּו לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

ׂשערֹות  ּדר מּפניהם. ׂשערתם עמדה לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהם,
ל  ויׁשהאדם ּב'ּספרי'. נדרׁש ּכ יראה, מחמת עמד ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון  "ׂשערּום", עֹוד יג)לפרׁש ירּקדּו(ישעיה "ּוׂשעירים ְְְְְְִִֵַָָ
הם  ׂשעירים ׂשעירים ׁשם", אבֹותיכם עׂשּו לא ׁשדים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶָָֹ

.הּללּו ַָ

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

i"yx£ÈLz∑ להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתׁשּכח. ∆ƒְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם מּלהטיב לכם, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

EÏÏÁÓ.לכם  Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא (תהלים ֶָ≈¿…¿∆ְֲִֵֶֶ
אּילֹות", מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם .""חיל ְִֵֵַַָָֹ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»
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epif`dקכב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iriax meil inei xeriy

ß ixyz 'i iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה Èk.מה »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ
‰n‰ ˙Ît‰z ¯B„∑רצֹונֹו Œ‡Ï.לכעס מהּפכין «¿À…≈»ְְְְִַַַ…

Ìa ÔÓ‡∑ נּכרים אין ּדרּגּדּולי הֹוריתים ּכי ּבהם, ≈À»ִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
מּמּנה  וסרּו ב)לׁשֹון ∑‡ÔÓ.טֹובה "ויהי (אסתר ְִֶָָָ≈Àְְִַ

ּבלע"ז נודריטור"ה אחר:.(ערציהען)אֹומן", ּדבר ְֵֵַַַָָ
ּבסיני  אמרּו ּכתרּגּומֹו. אמּונה, לׁשֹון ְְְְְֱִֵַַָָֻ"אמן",
הבטחתם  ּבּטלּו קּלה ּולׁשעה ונׁשמע", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ"נעׂשה

העגל  .ועׂשּו ְֵֶָָ

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי ּבדבר ∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְָָ
אלּה להם ∑ÌÚŒ‡Ïa.ׁשאינֹו ׁשאין ּבעֹובדיּֿכֹוכבים ֱֵֶַֹ¿…»ְְִֵֵֶֶָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו כג)ׁשם, העם (ישעיה זה ּכׂשּדים ארץ "הן ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

אֹומר: הּוא ּובעׂשו היה", א)לא אּתה (עובדיה  "ּבזּוי ְֵֵַָָָָָֹ
‡ÌÒÈÚÎ.מאד" Ï· ÈB‚a∑ הּוא וכן הּכֹופרים, אּלּו ְֹ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵַ

יד)אֹומר: אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל .""אמר ְֱִִֵֵַָָָֹ

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היסֹוד עד .ּבכם »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ
dÏ·ÈÂ ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

ׁשּנאמר: ההרים, על הּמיּסדת קכה)ירּוׁשלים (שם ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
לּה סביב הרים .""ירּוׁשלים ְִִִַָָָָ

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑,רעה על רעה אחּבר «¿∆»≈»ֲֵַַָָָָ

כט)לׁשֹון  ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו "ספֹות (לעיל ְְְַָָָָ
ז)הרוה", אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו "עֹולֹותיכם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכמֹו אכּלה, יט)"אסּפה", ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְֲִֶֶֶֶַַָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ לפי זֹו, ּוקללה ּבהם. אׁשלים חּצי ּכל ¬«∆»ְְְִִִֶַַָָָָ

ּכלים  אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה .הּפרענּות, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבם אכּלה כג)חּצי ּכלים(לב, אינם והם ּכלים (רש"י)חּצי ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ויראה.חּצי  אהבה הינּו - ּכלים (למּוטב) אינם ּבכלֹות והם - ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּנפׁש
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלא
מּגיע  ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי" לא הוי' ּב"אני יהּודי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן

חסד  ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הּנפׁש? ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַלכלֹות
ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה'
ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש
ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚¯aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

·‰ÔB:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ¿«»«¡≈≈¿

¯ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

mixehd lra

)(`k.íò àìa:`IxhnibAEN` §Ÿ¨§¦©§¦¨¥
.miIlaA©§¦¦

.íñéòëà ìáð éBâaY iW`xzFai §¨¨©§¦¥¨¥¥

:`IxhnibA.mFc`Aak dxez §¦©§¦¨¤¡
)(ak.èäìzå .ìëàzå .ã÷ézå .äçã÷̈§¨©¦©©Ÿ©©§©¥

:zFIkln 'c cbpM,oei ,icn ,laA §¤¤©§ª¨¤¨©¨¨

.mFc`bk dxez ¡
)(ck.áòø éæî:mixaC 'd xiMfdinglE §¥¨¨¦§¦§¨¦§ª¥

mr ,zFndA oWe ,ixixn ahwe ,sWx¤¤§¤¤§¦¦§¤§¥¦



קכג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iriax meil inei xeriy
i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ

הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי
מגּדל  ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּטּולֹוׁש"א

ּבׂשרֹו על א ∑ÈÊÓ.ׂשער מזיא,לׁשֹון ׂשער, רּמי: ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵַַָָ
ּבמזיא ּדהוה  מהּפ.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑ הּׁשדים ְְְֲֵַַַָָ¿À≈∆∆ִֵַ

ׁשּנאמר: ּבהם, ה)נלחמּו יגּביהּו(איוב רׁשף "ּובני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשדים  והם È¯È¯Ó.עּוף", ·Ë˜Â∑ ׁשד ּוכריתּות ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְִֵ

מרירי. –ׁשּׁשמֹו ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, "אהי (הושע ְְְְֱִִִִֶֶֶָ
ׁשאֹול" קטב.˙Ó‰aŒÔLÂ∑(ספרי) היה מעׂשה ְְְָ¿∆¿≈…ֲֶַָָ

ּוממיתין  נֹוׁשכין הרחלים ÙÚ¯.והיּו ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ְְְְִִִִֵָָ¬«…¬≈»»
העפר, על ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָארס
מרּוצת  לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּכּמים
על  הּמׁשפׁשף ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמים

והֹול .העפר ְֵֶָָ

(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּתׁשּכלם לעיר מחּוץ ƒ¿«∆∆∆ְְִִֵַָ
ּגיסֹות  ‡ÓÈ‰.חרב ÌÈ¯„ÁÓe∑ ונמלט ּכׁשּבֹורח ְֶֶָ≈¬»ƒ≈»ְְְִֵֶַָ

לּבֹו חדרי החרב, אימה,מן מחמת עליו נֹוקפים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדב  ּבּה. והֹול מת אימה",והּוא "ּומחדרים אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ּׁשּנאמר: ּכמֹו ּדבר, אימת ּתהיה ט)ׁשּבּבית "ּכי (ירמיה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות ּדבר (ספרי)עלה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ

ּבחּוצֹות, ּׁשעׂשּו מה על ּתׁשּכלֿחרב", "מחּוץ ְִֵֶֶֶֶַַַַַָאחר:
יא)ׁשּנאמר: ׂשמּתם (ירמיה ירּוׁשלים חּוצֹות "ּומסּפר ְְְֱִִֶֶֶַַַַָ

לּבׁשת" ‡ÓÈ‰.מזּבחֹות ÌÈ¯„ÁÓe∑ מה על ְְִֶַֹ≈¬»ƒ≈»ַַ
ׁשּנאמר: חדרים, ּבחדרי ח)ּׁשעׂשּו זקני (יחזקאל "אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מׂשּכיתֹו ּבחדרי איׁש ּבחׁש עֹוׂשים יׂשראל ."ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑.אֹותם אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְִִִֶַַָָ
להׁשליכם  ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָויׁש

ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו הפקר, ט)מעלי "וּתּתן (נחמיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
להפקר, לפאה", ותחּלקם ועממים ממלכֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהם
'יחּול  ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש מנחם. חּברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַוכן
לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא עליהֹון', ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹרגזי
ּכמֹו: ליסֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיהם',

מה) טז)"אאּזר",(ישעיה והא'(איוב פי", ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְֲֲִִֶֶַַָ
אחר  ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ראּויה אינּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּתיכֹונה
זֹו ּתבה החֹולקת ּב'ּספרי', הּׁשנּויה הּבריתא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלׁשֹון
ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף אמרּתי ּתבֹות: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלׁשלׁש
אּיה  עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'אּתנם

.הם'? ֵ

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé̈¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

[gk-fk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ ׁשּכעס לא אם ≈««≈»ִֶַַֹ
עליהם  ּכנּוס להם האֹויב יּוכל ואם להׁשחיתם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

יתלה  ולא ּובאלהיו, ּבֹו הּגדּלה יתלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻויׁשחיתם,
ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּגדּלה

ּבעבֹודתּֿכֹוכ  ּגבּורתם לתלֹות ׁשאין הּדבר בים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלֹו B‚Â',.הּגדּלה ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ְֶַָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ

ּגֹוי  e·z‰.אֹותֹו Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡∑ …«≈≈»¿≈»∆¿»
חכמים  היּו וגֹו'ׁשאּלּו ירּדף "איכה זאת: ."יׂשּכילּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L‡¡«»≈

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»
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(fkilElcnr Fxiga dWn ilEl" Edfe , ¥§¤¥¤§¦¨©
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yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
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øåôéë íåé úéøçùì äøèôäæð ÷øô äéòùé

æðãéeîéøä Cøã-ept elñ-elñ øîàå§¨©¬«Ÿ−Ÿ©¨®¤¨¦¬

:énr Cøcî ìBLëîåèàOðå íø øîà äë ék ¦§−¦¤¬¤©¦«¦Á¸Ÿ¨©¹¨´§¦À̈

ïBkLà LBã÷å íBøî BîL LBã÷å ãr ïëLŸ¥¬©¸§¨´§½¨¬§¨−¤§®

íéìôL çeø úBéçäì çeø-ìôLe àkc-úàå§¤©¨¸§©½©§©«£¸´©§¨¦½

:íéàkãð áì úBéçäìeæèáéøà íìBòì àì ék §©«£−¥¬¦§¨¦«¦´³Ÿ§¨¸¨¦½

óBèré éðôlî çeø-ék óBö÷à çöðì àìå§¬Ÿ¨¤−©¤§®¦¸©̧¦§¨©´©«£½

:éúéNr éðà úBîLðeæéézôö÷ Bòöa ïBra §¨−£¦¬¨¦«¦©«£¬¦§²¨©¬§¦

:Baì Cøãa ááBL Cìiå óö÷àå øzñä eäkàå§©¥−©§¥´§¤§®Ÿ©¥¬¤−̈§¤¬¤¦«

çéílLàå eäçðàå eäàtøàå éúéàø åéëøc§¨¨¬¨¦−¦§¤§¨¥®§©§¥¾©«£©¥¯

:åéìáàìå Bì íéîçðèéíéúôN áéð àøBa ¦ª¦²−§©«£¥¨«¥−¦´§¨®̈¦

íBìL|ýåýé øîà áBøwìå ÷Bçøì íBìL ¨¸¨¹¨«¨¯§©¨²¨©¬§Ÿ̈−

:åéúàôøeëè÷Lä ék Løâð íik íérLøäå §¨¦«§¨§¨¦−©¨´¦§¨®¦³©§¥¸

:èéèå Lôø åéîéî eLøâiå ìëeé àìàëïéà ´Ÿ½̈©¦§§¬¥−̈¤¬¤¨¦«¥´

íBìL:íérLøì éäìà øîàçðàíøä øôBMk CNçz-ìà ïBøâá àø÷ ¨½¨©¬¡Ÿ©−¨«§¨¦«§¨³§¨¸©©§½©−̈¨¥´

:íúàhç á÷ré úéáìe írLt énrì ãbäå EìB÷áïeLøãé íBé íBé éúBàå ¤®§©¥³§©¦¸¦§½̈§¥¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«§¦À¬¸¦§Ÿ½

eötçé éëøc úrãåáær àì åéäìà èôLîe äNr ä÷ãö-øLà éBâk ï §©¬©§¨©−¤§¨®§º£¤§¨¨´¨À̈¦§©³¡Ÿ¨¸´Ÿ¨½̈

:ïeötçé íéýìû úáø÷ ÷ãö-éètLî éðeìàLéâúéàø àìå eðîv änì ¦§¨¸¦¸¦§§¥¤½¤¦§©¬¡Ÿ¦−¤§¨«¨³¨©̧§¸§´Ÿ¨¦½¨

:eNbðz íëéávr-ìëå õôç-eàöîz íëîö íBéa ïä òãú àìå eðLôð eðépr¦¦¬©§¥−§´Ÿ¥®̈¥´§³«Ÿ§¤¸¦§§¥½¤§¨©§¥¤−¦§«Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
ãé,íéâéäðnä òøå øBcä òø øetña ÷éñôäå äáeLzä ìò ('å ä"ð) øacL øçà©©¤¦¤©©§¨§¦§¦§¦Ÿ©©§Ÿ©©©§¦¦

.äáeLúa älàä íéàèBçä ìa÷ì Cøc ìBìñé 'ä ék øîàì áLelñ-elñ øîàå ¨¥Ÿ¦¦§¤¤§©¥©§¦¨¥¤¦§¨§¨©¬«Ÿ−Ÿ
äLeák Cøãå älñî eNòCøã-eptúBìLënä ïîeîéøäéðáà eLéøôä £§¦¨§¤¤§¨©¨®¤¦©©§¥¨¦¬©§¦©§¥

Cøcî ìBLëîéða Ba eëìiLénrepðéàå úî ék áéBàä ïî ãBò eãçôé àì ék: ¦§−¦¤¬¤¤¥§§¥©¦«¦Ÿ¦§£¦¨¥¦¥§¥¤

åèïëL àOðå íø øîà äë ék¦Á¸Ÿ¨©¹¨´§¦À̈Ÿ¥¬
ãrçöðBîL LBã÷åïéàå ìcáðå ©¸¤©§¨´§½§¦§¨§¥

L ét-ìò-óàå ,åéìà CBøòíBøî £¥¨§©©¦¤¨¬
ïBkLà LBã÷åäæ ìk íòúàåíòå §¨−¤§®¦¨¤§¤§¦

çeø-ìôLe àkcçébLäì éðà ©¨¸§©½©£¦§©§¦©

úBéçäìe íéìôL çeø úBéçäì§©«£¸´©§¨¦½§©«£−
íéàkãð áìíééìçå éðò éìáBñ: ¥¬¦§¨¦«§¥Ÿ¦¨¢¨¦

æèáéøà íìBòì àì ékíò ¦´³Ÿ§¨¸¨¦½¦

åéNòî ìeîâa BLéðòäì àèBçäàìå ©¥§©£¦¦§©£¨§¬Ÿ
çeø-ék óBö÷à çöðìíãàä ¨¤−©¤§®¦¸©̧¨¨¨

óBèré éðôlîäôèòå ézàî Bì àa ¦§¨©´©«£½¨¥¦¦§¨§¨

BúBàúBîLðeàìä ílkéðà §¨−ª¨£Ÿ£¦¬
éúéNríäéìò íçøì éì éeàø ïëìå: ¨¦«¦§¨¥¨¦§©¥£¥¤

æéBòöa ïBraBlL ìæbäézôö÷ ©«£¬¦§²©¨¥¤¨©¬§¦
åéìòøzñä eäkàåéðt ézøzñä ¨¨§©¥−©§¥´¦§©§¦¨©

Búøöa äàøà ìáì epnîóö÷àåãBò ¦¤§©¤§¤§¨¨§¤§®Ÿ
äøvä åéìò ãéaëäìCìiåéðôìááBL §©§¦¨¨©¨¨©¥¬¤§¨©−̈

e ãøîe áeøñaCøãaúåàz:Baì §¥¤¤§¤¬¤©£©¦«
çééúéàø åéëøcéðôlî òðëð àeäL §¨¨¬¨¦−¦¤¦§¨¦§¨©

äøö åéìò àaLkeäàtøàåïî æà §¤¨¨¨¨¨§¤§¨¥®¨¦

BúBà úBã÷Btä úBknäeäçðàåCøãa ©©©§§©§¥¾§¤¤

ãBò àèçé àlL áBhäílLàå ©¤Ÿ¤¡¨©«£©¥¯
íéîçðíäa íçpiL úBáBèBìúnòì ¦ª¦²¤¦¨¥¨¤−§ª©

Bì äéäL øòväåéìáàìåíéøòèönì ©©©¤¨¨§©«£¥¨«©¦§©£¦

Búøöa:èéàøBaBì éðà Lcçàáéð §¨¨¥−£©¥£¦¦´
íéúôNeøîàé ílk äzòî ék Lcçî §¨®̈¦§ª¨¦¥©¨ª¨Ÿ§

BìíBìL|áBøwìå ÷Bçøì íBìL ¨¸¨¹¨«¨¯§©¨²
äáeLz-ìòáìe ÷écvìýåýé øîà ©©¦§©©§¨¨©¬§Ÿ̈−

åéúàôøeBôeb úBáBàëîe BLôð éìçî: §¨¦«¥¢¦©§©§

ëíérLøäåì áì ïéðúBð ïéàLáeL §¨§¨¦−¤¥§¦¥¨

íä ,'ä ìàíikàeä úò ìëaLLøâð ¤¥©¨´¤§¨¥¦§®̈
äôOä ìà åélâa ãðãðúîe çeøä ïîék ¦¨©¦§©§¥§©¨¤©¨¨¦³

åéîéî eLøâiå ìëeé àì è÷LääôOä ìà BàBáaèéèå Lôøïiöîä ©§¥¸´Ÿ½̈©¦§§¬¥−̈§¤©¨¨¤¬¤¨¦«©§©¥

äøñ eôéñBé ãBòå äøva eãéîúé íäå ,íéòLøä éNòî:àëíBìL ïéàL Bîk ©£¥¨§¨¦§¥©§¦©¨¨§¦¨¨§¤¥¨

ïk ,íçeøaíBìL ïéàíäì øLà ìëì:íérLøì éäìà øîààåéìà äeö §¨¥¥´¨½§¨£¤¨¤¨©¬¡Ÿ©−¨«§¨¦«¦¨¥¨

ïBøâá àø÷ìBãb ìB÷aCNçz-ìààBø÷lî òðnz ìàEìB÷ íøä øôBMk §¨³§¨¸§¨©©§½©¦¨©¦¦§©−̈¨¥´¤®
írLt énrì ãbäåíäéìò íçéëBäå §©¥³§©¦¸¦§½̈§¦¨£¥¤

:íúàhç á÷ré úéáìeáíéàøî §¥¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«©§¦

ék íé÷écök ïîöòíBé íBé éúBàå ©§¨§©¦¦¦§¦À¬¸
ïeLøãéíúáBç éãé íéàöBiL íéáLBçå ¦§Ÿ½§§¦¤§¦§¥¨¨

øçà íéø÷Bçå éúBà íéLøBcM äîa§©¤§¦¦§§¦©©

íúBà íéNBò ïéàL íâä älàä úBönä©¦§¨¥¤£©¤¥¦¨

eötçé éëøc úrãåïì íéöôçìBàL §©¬©§¨©−¤§¨®£¥¦¦§

ïîi÷ì íéöBø elàk íéîëçì úBàøBä¨©£¨¦§¦¦§©§¨

èôLîe äNr ä÷ãö-øLà éBâk§º£¤§¨¨´¨À̈¦§©³
áær àì åéäìàCkéðeìàLéãéîz ¡Ÿ¨¸´Ÿ¨½̈¨¦§¨¸¦¸¨¦

÷ãö-éètLîíîi÷ì ízòc ïéàå ¦§§¥¤½¤§¥©§¨§©§¨

ïeötçé íéýìû úáø÷ïéàøî ¦§©¬¡Ÿ¦−¤§¨«©§¦

,úBönä ìò íéãøç eéä elàk íîöò©§¨§¦¨£¥¦©©¦§

àeä ïë àì ìáà:âéìò íéîòøúî £¨Ÿ¥¦§©£¦¨©

eøîàéåúéàø àìå eðîv änì §Ÿ§¨³¨©̧§¸§´Ÿ¨¦½¨
eðúlôz zìa÷ àìå eðúéðòzeðépr ©£¦¥§Ÿ¦©§¨§¦¨¥¦¦¬

òãú àìå eðLôðçébLî äzà ïéà ©§¥−§´Ÿ¥®̈¥©¨©§¦©

äáeLzä .eða íéìLBî eðéáéBàå ,eðä§§¥§¦¨©§¨

,àéäíëîö íBéa ïäíkî ãçà ìk ¦¥´§³«Ÿ§¤¸¨¤¨¦¤

eàöîzä øácõôçBa ÷Bñòéå Ba ¦§§§©©¥½¤§©£

Baì úL àìå úéðòzä øòö epnî âôäì§¨¥¦¤©©©©£¦§Ÿ¨¦

ìïBâk ,'äì áeLíëéávr-ìëåéìòa ¨©§§¨©§¥¤−©£¥

íëãé ìò íéáöòpä íëlL áBçeNbðz ¤¨¤©¤¡¨¦©¤§¤¦§«Ÿ



קכה

ãóBøâàa úBkäìe eîeöz ävîe áéøì ïä¥´§¦³©¨¸¨½§©−§¤§´

íBøna réîLäì íBië eîeöú-àì òLø¤®©«Ÿ¨´©½§©§¦¬©©¨−

:íëìB÷äúBpr íBé eäøçáà íBö äéäé äæëä «§¤«£¨¤À¦«§¤¸´¤§¨¥½²©¬

øôàå ÷Nå BLàø ïîâàk óëìä BLôð íãà̈−̈©§®£¨¸Ÿ§©§¹ŸŸÀ§©³¨¥̧¤¸

:ýåýéì ïBöø íBéå íBö-àø÷z äæìä révé©¦½©£¨¤¸¦§¨½§¬¨−©«Ÿ̈«

åòLø úBaöøç çzt eäøçáà íBö äæ àBìä£´¤»´¤§¨¥¼¼©¥̧©̧©§ª´¤½©

íéLôç íéöeöø çlLå äèBî úBcâà øzä©¥−£ª´¨®§©©³§¦¸¨§¦½

:e÷zðz äèBî-ìëåæEîçì árøì ñøô àBìä §¨−̈§©¥«£¸¨³Ÿ¨¨¥¸©§¤½

íør äàøú-ék úéá àéáz íéãeøî íéiðrå©«£¦¦¬§¦−¨´¦®̈¦¦«¦§¤³¨Ÿ¸

:ílrúú àì EøNaîe Búéqëåçò÷aé æà §¦¦½¦§¨§−¬Ÿ¦§©¨«¨´¦¨©³
Cìäå çîöú äøäî Eúëøàå EøBà øçMk©©̧©¸¤½©«£ª¨§−§¥¨´¦§¨®§¨©³

éðôì:Eôñàé ýåýé ãBák E÷ãö Eèàø÷z æà §¨¤̧¸¦§¤½§¬§Ÿ̈−©«©§¤«¨³¦§¨¸

øéñz-íà éðpä øîàéå òeLz äðré ýåýéå©«Ÿ̈´©«£¤½§©©−§Ÿ©´¦¥®¦¦¨¦³

:ïåà-øaãå òaöà çìL äèBî EëBzîé÷ôúå ¦«§¸½̈§©¬¤§©−§©¤¨«¤§¨¥³

CLça çøæå réaNz äðrð Lôðå ELôð árøì̈«¨¥¸©§¤½§¤¬¤©«£−̈©§¦®©§¨©³©¸Ÿ¤¸

:íéøävk Eúìôàå EøBààéãéîz ýåýé Eçðå ¤½©«£¥¨«§−©¨«¢¨«¦§¨«£´§Ÿ̈»¨¦¼

éúîörå ELôð úBçöçöa réaNäåíéî àöBîëe äåø ïâk úééäå õéìçé E §¦§¦³©§©§¨¸©§¤½§©§Ÿ¤−©«£¦®§¨¦̧¨̧§©´¨¤½§¨´©½¦

:åéîéî eáfëé-àì øLàáéøBãå-øBã éãñBî íìBò úBáøç Enî eðáe £¤¬«Ÿ§©§−¥¨«¨³¦§¸¨§´½̈«§¥¬«¨−

ì úBáéúð ááBLî õøt øãb Eì àø÷å íîB÷z:úáLâéúaMî áéLz-íà §¥®§Ÿ̈³§¸Ÿ¥´¤½¤§¥¬§¦−¨¨«¤¦¨¦³¦©¨¸

ãaëî ýåýé LBã÷ì âðò úaMì úàø÷å éLã÷ íBéa Eöôç úBNr Eìâø©§¤½£¬£¨¤−§´¨§¦®§¨¨̧¨©©¹̈ÀŸ¤¦§³§Ÿ̈¸§ª½̈

éëøc úBNrî Bzãaëå:øác øaãå Eöôç àBönî Eãéýåýé-ìr âprúz æà §¦©§¸¥«£´§¨¤½¦§¬¤§§−§©¥¬¨¨«À̈¦§©©¸©§Ÿ̈½

ákøäåézézìëàäå õøà éúîa-ìr Eéáà á÷ré úìçð Eýåýé ét ék E §¦§©§¦−©¨´¢¥¨®¤§©«£©§¦À©«£©¸©«£´Ÿ¨¦½¦²¦¬§Ÿ̈−

:øac¦¥«

mixn zxhrmixn zxhr
íëîBö íBéa eöçìz:ãïäúîàaeîeöz ävîe áéøìäæ íò äæ èèB÷úäì ¦§£§§¤¥´¤¡¤§¦³©¨¸¨½§¦§¥¤¦¤

eîeöú-àì òLø óBøâàa úBkäìeíéîö íëðéàíBiëíBvä íBé ètLîk §©−§¤§´¤®©«Ÿ¨´¥§¤¨¦©½§¦§©©

íëìB÷ íBøna réîLäìéàåBúBà äöøà C:äíBö äéäé äæëä §©§¦¬©©¨−«§¤«§¥¤§¤£¨¤À¦«§¤¸´
eäøçáàéøö Ck éëåBa øçáàL íBö úBéäì Cóëìä BLôð íãà úBpr íBé ¤§¨¥½§¦¨¨¦¦§¤¤§©²©¬¨−̈©§®£¨¸Ÿ
óBëì ànLïîâàkóeôk èçî ïéî ¤¨¨§©§¹Ÿ¦©©¨

BLàøéøö éðàCrévé øôàå ÷Nå ŸÀ£¦¨¦§©³¨¥̧¤¸©¦½©
,åézçzíBéå íBö-àø÷z äæìä ©§¨£¨¤¸¦§¨½§¬

:ýåýéì ïBöøåäæ àBìäïéðòä ¨−©«Ÿ̈«£´¤»¨¦§¨

ìL ézéîàäeäøçáà íBöøLà ¨£¦¦¤´¤§¨¥¼¼£¤

iL àeäå ,Ba øçáàçztàeää íBia ¤§©§¤§©¥̧©̧©©

úBaöøçä éøL÷ úàòLøìáì ©§ª´¤¦§¥¨¤½©§©

,ãBò eäNòéøzäéøL÷úBcâà ©£¥©¥−¦§¥£ª´
äèBîìò úúì eðëeä øLà ìòä éöò ®̈£¥¨Ÿ£¤§¨¥©

íéiðòä éøàeöçlLåíéãáòä ©§¥¨£¦¦§©©³¨£¨¦

íéöeöøíéøeáMä-ìëå íéLôç §¦¸©§¦¨§¦½§¨
e÷zðz äèBîúBNòì eôéñBz àìå −̈§©¥«§Ÿ¦©£

äãBáò íeL íäa:æàeää íBiaàBìä ¨¤£¨©©£¸
ñøôïzíéiðrå Eîçì árøì ¨³Ÿ¥¨¨¥¸©§¤½©«£¦¦¬

íéãeøîíäì ïéà øLà íéìèìhnä §¦−©¦©§§¦£¤¥¨¤

Ba úBñçì íB÷îúéá àéázìà ¨©£¨´¦®̈¦¤

,EúéaBúéqëå íør äàøú-ék ¥¤¦«¦§¤³¨Ÿ¸§¦¦½
ElMîEøNaîeEáBøwîàì ¦¤§¦§¨§−¦§§¬Ÿ

ílrúúEàøé ìáì äqkúz àì: ¦§©¨«Ÿ¦§©¤§©¦§¤

ç÷Nìe íeöì Cøèöz àì ïk äNòzLk§¤©£¤¥Ÿ¦§¨¥¨§©

àlà ,øôàåøçMk ò÷aé æàò÷Baä ¨¥¤¤¨¨´¦¨©³©©̧©¸©¥©

íéáòaEúëøàå EøBàEúàeôøe ¤¨¦¤½©«£ª¨§−§¨§

éðôì Cìäå çîöú äøäîE §¥¨´¦§¨®§¨©³§¨¤̧¸
E÷ãöúeîzLëeýåýé ãBák ¦§¤½§¤¨§¬§Ÿ̈−
EôñàéøLà íB÷î ìà íéiçä øBøöa ©«©§¤«¦§©©¦¤§£¤

íL úBøeøö íé÷écvä úBLôð: ©§©©¦¦§¨

èïk äNòzLkýåýéå àø÷z æà §¤©£¤¥¨³¦§¨¸©«Ÿ̈´
äðréEúìàL àlîìøîàéå òeLz ©«£¤½§©¥§¥¨§§©©−§Ÿ©´
éðpäEöôç íéìLäìøéñz-íà ¦¥®¦§©§¦¤§§¦¨¦³

äèBî EëBzîìòä éöò úà ¦«§¸½̈¤£¥¨Ÿ

íéiðòä éøàeö ìò zãaëäLçìL ¤¦§©§¨©©§¥¨£¦¦§©¬
òaöàlî øéñz íbìà Eòaöà çBìL ¤§©−©¨¦¦¦§©¤§©£¤

íéáéøîä íãà éða Cøãk Eøáç éðt ìeî§¥£¥§§¤¤§¥¨¨©§¦¦

ïåà-øaãåàlL ïåà øác øéñz ïëå §©¤¨«¤§¥¨¦§©¨¤¤Ÿ

íéøáãa eléôà Eòø íò áéøz:é÷ôúå ¨¦¦¥££¦¦§¨¦§¨¥³
àéöBúåELôð árøìíéøác éîeçðúa §¦¨«¨¥¸©§¤½§©§¥§¨¦

íéáBèäðrð Lôðåáòøa äpòîä ¦§¤¬¤©«£−̈©§ª¨¨¨¨

réaNzæà ,dúBàCLça çøæå ©§¦®©¨¨§¨©³©¸Ÿ¤¸

,EøBàúBøvä úëLçåìôàåEúáeL øéàz:íéøävkàéEçðåEúBà âäðé ¤½§¤§©©¨©«£¥¨«§−¨¦©¨«¢¨«¦§¨«£´§©¥§

ãéîz ýåýé,Cì áBhä CøãaúBçöçöa réaNäåúà LáBé úòaELôð §Ÿ̈»¨¦¼§¤¤©¨§¦§¦³©§©§¨¸§¥¤¤©§¤½
éúîöråõéìçé E÷éæçéå àéøáéúééäåäáBhî òáNäåø ïâkïî òáOä §©§Ÿ¤−©«£¦®©§¦§©£¦§¨¦̧¨̧¨¥©¦¨§©´¨¤½©¨¥©¦

íénäàöBîëeøB÷îkeáfëé-àì øLà íéîíé÷ñôð àì:åéîéîáéeðáe ©©¦§¨´¦§©½¦£¤¬«Ÿ§©§−Ÿ¦§¨¦¥¨«¨³
íéàöBiä íéáBhä íéNònäEnîeðáé ©©£¦©¦©§¦¦§¸¦§

úàéãñBî íìBò úBáøçúBãBñéä ¤¨§´½̈«§¥¬©§

eìôpLøBãå-øBãúBøBcä éîéa ¤¨§«¨−¦¥©

íîB÷zéNòîa íúBàíéáBhä E §¥®¨§©£¤©¦

Eì àø÷åíìBòä éðaõøt øãb §Ÿ̈³§¸§¥¨¨Ÿ¥´¤½¤
,øeáMäå õeøtä íB÷îaááBLîáéLî §¨©¨§©¨§¥¬¥¦

ì úBáéúðúáLúBáMeéî úBéäì §¦−¨¨«¤¦§§¨

íéLðàa:âéúaMî áéLz-íà ©£¨¦¦¨¦³¦©¨¸
Eìâøîe ,íeçzì õeç úëlîúBNr ©§¤½¦¤¤©§¥£¬
EöôçúBøeñàäéLã÷ íBéa £¨¤−¨£§´¨§¦®

âðò úaMì úàø÷å,Ba âpòúäì §¨¨̧¨©©¹̈ÀŸ¤§¦§©¥

ýåýé LBã÷ìíBé àø÷z úaMä íBéì ¦§³§Ÿ̈¸§©©¨¦§¨

ãaëîìBç ìL äëàìî Ba úBNò éìaî §ª½̈¦§¦£§¨¨¤

éëøc úBNrî BzãaëåEòðnzL §¦©§¸¥«£´§¨¤½¤¦¨©

äëàìî ìk úBNòîEöôç àBönî ¥£¨§¨¨¦§¬¤§§−
íéøácî Eöôç Ba äNòz àlL¤Ÿ©£¤¤§§¦§¨¦

úaLa íéøeñàäøác øaãåøaãlîe ¨£¦§©¨§©¥¬¨¨«¦§©¥

úBðBaLçk úaLa øñàpä øác Ba¨¨©¤¡¨§©¨§¤§

àöBiëå:ãéïk äNòzLkâprúz æà §©¥§¤©£¤¥À̈¦§©©¸
ýåýé-ìr,éäìà éLôð éðçeø âðò ©§Ÿ̈½Ÿ¤¨¦©§¦¡Ÿ¦

ákøäåézõøà éúîa-ìr E §¦§©§¦−©¨´¢¥®̈¤
,íéiøîçä íéðéðò ìkî älòúúå§¦§©¤¦¨¦§¨¦©¨§¦¦

ézìëàäåEõøàä äéäz Eìúìçð §©«£©§¦À§¦§¤¨¨¤©«£©¸
éáà á÷réøac ýåýé ét ék E ©«£´Ÿ¨¦½¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«

øacL äî ìk íi÷é àeäå: §§©¥¨©¤¦¥



קכו

øåôéë íåé äçðîì äøèôäà ÷øô äðåé

ààézîà-ïá äðBé-ìà ýåýé-øác éäéå©§¦¸§©§Ÿ̈½¤¨¬¤£¦©−

:øîàìáäìBãbä øérä äåðéð-ìà Cì íe÷ ¥«ŸÂ¥¯¤¦«§¥²¨¦¬©§−̈

:éðôì íúrø äúìr-ék äéìr àø÷eâí÷iå §¨´¨¤®¨¦¨«§¨¬¨«¨−̈§¨¨«©¨³¨

Bôé ãøiå ýåýé éðôlî äLéLøz çøáì äðBé¨¸¦§´Ÿ©©§¦½¨¦¦§¥−§Ÿ̈®©¥̧¤¨¹

äiðà àöîiå|ãøiå døëN ïziå LéLøú äàa ©¦§¨¯¢¦¨´¨¨´©§¦À©¦¥̧§¨¹̈©¥³¤

:ýåýé éðôlî äLéLøz íänr àBáì dä¸¨³¦¨¤¸©§¦½¨¦¦§¥−§Ÿ̈«

ãéäéå íiä-ìà äìBãb-çeø ìéèä ýåýéå©«Ÿ̈À¥¦³«©§¨¸¤©½̈©§¦¬

:øáMäì äáMç äiðàäå íia ìBãb-ørñ©«©¨−©®̈§¨´¢¦½̈¦§−̈§¦¨¥«

äåéäìà-ìà Léà e÷ræiå íéçlnä eàøéiå©¦«§´©©¨¦À©¦§£»¦´¤¡Ÿ¨¼

íiä-ìà äiðàa øLà íéìkä-úà eìèiå©¨¦̧¤©¥¦¹£¤³¨«¢¦¨¸¤©½̈

äðéôqä éúkøé-ìà ãøé äðBéå íäéìrî ì÷äì§¨¥−¥«£¥¤®§À̈¨©¸¤©§§¥´©§¦½̈

:íãøiå ákLiååøîàiå ìáçä áø åéìà áø÷iå ©¦§©−©¥«¨©«©¦§©³¥¨¸©´©Ÿ¥½©¬Ÿ¤
éýìû-ìà àø÷ íe÷ ícøð El-äî Bìàìå eðì íéýìûä úMrúé éìeà E −©§´¦§®̈µ§¨´¤¡Ÿ¤½©º¦§©¥¯¨«¡Ÿ¦²−̈§¬Ÿ

:ãáàðæéîlLa ärãðå úBìøBâ äìétðå eëì eärø-ìà Léà eøîàiå Ÿ¥«©«Ÿ§º¦´¤¥¥À§¸§©¦´¨«¨½§¥´§½̈§¤§¦²

:äðBé-ìr ìøBbä ìtiå úBìøBb eìtiå eðì úàfä ärøäçåéìà eøîàiå ¨«¨¨¬©−Ÿ®̈©©¦̧¸«¨½©¦¬Ÿ©−̈©¨«©«Ÿ§´¥½̈

àBáz ïéàîe Ezëàìn-äî eðì úàfä ärøä-éîì øLàa eðì àp-äãébä©¦«¨¨´½̈©«£¤²§¦¨«¨¨¬©−Ÿ¨®©§©§§¸¥©´¦¨½

:äzà ír äfî-éàå Eöøà äîèýåýé-úàå éëðà éøár íäéìà øîàiå ¨´©§¤½§¥«¦¤¬©−¨«¨©¬Ÿ¤£¥¤−¦§¦´¨®Ÿ¦§¤§Ÿ̈º

:äLaiä-úàå íiä-úà äNr-øLà àøé éðà íéîMä éýìûéeàøéiå ¡Ÿ¥³©¨©̧¦¸£¦´¨¥½£¤¨¨¬¤©−̈§¤©©¨¨«©¦«§³

íéLðàä eòãé-ék úéNr úàf-äî åéìà eøîàiå äìBãâ äàøé íéLðàä̈«£¨¦¸¦§¨´§½̈©«Ÿ§¬¥−̈©´Ÿ¨¦®¨¦¨«§´¨«£¨¦À

:íäì ãébä ék çøá àeä ýåýé éðôlî-ékàéCl äNrp-äî åéìà eøîàiå ¦«¦¦§¥³§Ÿ̈¸´Ÿ¥½©¦¬¦¦−¨¤«©«Ÿ§³¥¨¸©©´£¤½̈

:ørñå CìBä íiä ék eðéìrî íiä ÷zLéåáééðeàN íäéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©−̈¥«¨¥®¦¬©−̈¥¬§Ÿ¥«©Ÿ́¤£¥¤À¨¸¦¸

ørqä élLá ék éðà rãBé ék íëéìrî íiä ÷zLéå íiä-ìà éðìéèäå©«£¦ª¦́¤©½̈§¦§¬Ÿ©−̈¥«£¥¤®¦ µ¥´©¨¦½¦´§¤¦À©©¯©

:íëéìr äfä ìBãbäâéeìëé àìå äLaiä-ìà áéLäì íéLðàä eøzçiå ©¨²©¤−£¥¤«©©§§´¨«£¨¦À§¨¦²¤©©¨−̈§´Ÿ¨®Ÿ

:íäéìr ørñå CìBä íiä ékãéýåýé äpà eøîàiå ýåýé-ìà eàø÷iå ¦´©½̈¥¬§Ÿ¥−£¥¤«©¦§§¸¤§Ÿ̈¹©«Ÿ§À¨¨³§Ÿ̈¸

mixn zxhrmixn zxhr
à:øîàì ézîà-ïá äðBé-ìà ýåýé-øác éäéå(ìéìçä ÷øôa) ì"æç eøîà ©§¦¸§©§Ÿ̈½¤¨¬¤£¦©−¥«Ÿ¨§£©§¤¤¤¨¦

äðîìàä äMàä ïa äéä àeäå øLà èáMî Bnà ãvî äéä ézîà ïa äðBiL¤¨¤£¦©¨¨¦©¦¦¥¤¨¥§¨¨¤¨¦¨¨©§¨¨

øîàpL Bîk ïeìeáæ èáMî äéä åéáà ãvîe ,eäéçä eäiìàLå ,eäiìà úà äìkìkL¤¦§§¨¤¥¦¨§¤¥¦¨¤¡¨¦©¨¦¨¨¦¥¤§§¤¤¡©

ïeìeáæ ìeáâa äéä øôçä úâå ,øôçä úbî øLà ézîà ïa äðBé íéëìî øôña§¥¤§¨¦¨¤£¦©£¤¦©©¥¤§©©¥¤¨¨¦§§

íL íéëìîa øàBáîe ,(è"é òùåäé)§¨¦§¨¦¨

ù"îë) àeäé úà çLî øLà äéä àeäL¤¨¨£¤¨©¤¥

LàBé ïa íòáøéì àað àeäå (ì"æç§¦¨§¨¨§¨¤¨

úîç àBálî ìàøNé ìeáb úà áéLiL¤¨¦¤§¦§¨¥¦§£¨

ék ìéòBä àì äæ ìëå ,äáøòä ìçð ãò©©©¨£¨¨§¨¤Ÿ¦¦

eéäL ãò äáeLúa eáL àì ìàøNé¦§¨¥Ÿ¨¦§¨©¤¨

,øeMà Cìî éãé ìò úeìâa Cìéì íéðëeî¨¦¥¥§¨©§¥¤¤©

øîà ïëì ,íäéìò ìLBî øeMà äéä øáëe§¨¨¨©¥£¥¤¨¥¨©

.'ä Bìáøérä äåðéð-ìà Cì íe÷Â¥¯¤¦«§¥²¨¦¬
äéìr àø÷e äìBãbäíçéëBiL ©§−̈§¨´¨¤®¨¤¦¥

íøéäæéåéðôì íúrø äúìr-ék §©§¦¥¦¨«§¨¬¨«¨−̈§¨¨«
íäéìò âøè÷ì:âçøáì äðBé í÷iå §©§¥£¥¤©¨³¨¨¸¦§´Ÿ©
äLéLøzäàeáð íL ïéàL õøàì õeç ©§¦½¨¨¨¤¤¥¨§¨

ýåýé éðôlîúBéäì õôç äéä àì ék ¦¦§¥−§Ÿ̈®¦Ÿ¨¨¨¥¦§

éáBø÷ íéBbä äpä áLç ék ,øáca çéìL̈¦©©¨¨¦¨©¦¥©¦§¥

íðéàL ìàøNé úà eáiçéå íä äáeLú§¨¥¦©§¤¦§¨¥¤¥¨

ì íéøäîî,áeLàöîiå Bôé ãøiå §©£¦¨©¥̧¤¨¹©¦§¨¯
äiðà|äàaúëìì úðëeîLéLøú ¢¦¨´¨¨´¤¤¨¤¤©§¦À

àBáì da ãøiå døëN ïziå©¦¥̧§¨¹̈©¥³¤¨¸¨³
íänräðéôqä éLðà íòäLéLøz ¦¨¤¸¦©§¥©§¦¨©§¦½¨

:ýåýé éðôlîãìéèä ýåýéå ¦¦§¥−§Ÿ̈«©«Ÿ̈À¥¦³
òéqäéäéå íiä-ìà äìBãb-çeø ¦¦©«©§¨¸¤©½̈©§¦¬

äáMç äiðàäå íia ìBãb-ørñ©«©¨−©®̈§¨´¢¦½̈¦§−̈
äúéä úéîãð:øáMäìäeàøéiå ¦§¥¨§¨§¦¨¥«©¦«§´

åéäìà-ìà Léà e÷ræiå íéçlnä©©¨¦À©¦§£»¦´¤¡Ÿ¨¼
eìèiåeëéìLäøLà íéìkä-úà ©¨¦̧¦§¦¤©¥¦¹£¤³

íäéìrî ì÷äì íiä-ìà äiðàä«¢¦¨¸¤©½̈§¨¥−¥«£¥¤®
àOnäéúkøé-ìà ãøé äðBéå ©©¨§À̈¨©¸¤©§§¥´

:íãøiå ákLiå äðéôqäåáø÷iå ©§¦½̈©¦§©−©¥«¨©«©¦§©³
-äî Bì øîàiå ìáçä áø åéìà¥¨¸©´©Ÿ¥½©¬Ÿ¤−©

ícøð Eläðkña íéàöîð eðà àìä §´¦§®̈£Ÿ¨¦§¨¦§©¨¨

éýìû-ìà àø÷ íe÷Eåéðôì ìltúä µ§¨´¤¡Ÿ¤½¦§©¥§¨¨

úMrúé éìeàävøúéíéýìûä ©º¦§©¥¯¦§©¤¨«¡Ÿ¦²
:ãáàð àìå eðìæLéà eøîàiå −̈§¬ŸŸ¥«©«Ÿ§º¦´

äìétðå eëì eärø-ìàäaøä ¤¥¥À§¸§©¦´¨©§¥

éîlLa ärãðå úBìøBâéî øeáòa «¨½§¥´§½̈§¤§¦²©£¦

àaeìtiå eðì úàfä ärøä ¨¨«¨¨¬©−Ÿ®̈©©¦̧¸
úBìøBbäaøäìøBbä ìtiåìëa «¨½©§¥©¦¬Ÿ©−̈§¨

íòt:äðBé-ìrçåéìà eøîàiå ©©©¨«©«Ÿ§´¥½̈
éìò eìôð úBìøBbä ìëå ìéàBäE ¦§¨©¨¨§¨¤

éîì øLàa eðì àp-äãébäúàèç ©¦«¨¨´½̈©«£¤²§¦¨¨¨

eðì àa BúañaLEzëàìn-äî eðì úàfä ärøäòBö÷na zòLt ànL ¤§¦¨¨¨¨«¨¨¬©−Ÿ®̈©§©§§¸¤¨¨©§¨©¦§©

ElLïéàîeíB÷î äæéàîàBázíL úéNòL äòø éðtî zçøa éìeàäî ¤§¥©´¦¥¥¤¨¨½©¨©§¨¦§¥¨¨¤¨¦¨¨¨´
EöøàíéòLø éða íä Eöøà éða éìeàäzà ír äfî-éàåéäìà éî òãðåE: ©§¤½©§¥©§§¥§¥§¨¦§¥«¦¤¬©−¨«¨§¥©¦¡Ÿ¤

èïBøçàä ìò íäì áéLäéëðà éøár íäéìà øîàiåïBLàøä øáò éðaî ¥¦¨¤©¨©£©¬Ÿ¤£¥¤−¦§¦´¨®Ÿ¦¦§¥¥¤¨¦

éðà íéîMä éýìû ýåýé-úàå§¤§Ÿ̈º¡Ÿ¥³©¨©̧¦¸£¦´
àøéåéðôlî ézçøaLäNr-øLà ¨¥½¤¨©§¦¦§¨¨£¤¨¨¬

:äLaiä-úàå íiä-úàéeàøéiå ¤©−̈§¤©©¨¨«©¦«§³
eøîàiå äìBãâ äàøé íéLðàä̈«£¨¦¸¦§¨´§½̈©«Ÿ§¬

úéNr úàf-äî åéìàéðôlî çBøáì ¥−̈©´Ÿ¨¦®¨¦§©¦¦§¥

íMäéðôlî-ék íéLðàä eòãé-ék ©¥¦¨«§´¨«£¨¦À¦«¦¦§¥³
:íäì ãébä ék çøá àeä ýåýé§Ÿ̈¸´Ÿ¥½©¦¬¦¦−¨¤«

àéCl äNrp-äî åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨¸©©´£¤½̈
Enòeðéìrî íiä ÷zLéåàìå ¦§§¦§¬Ÿ©−̈¥«¨¥®§Ÿ

éñBéíélbä úîøäa ãBò Léòøäì óék ¦§©§¦©£¨©©©¦¦¬
:ørñå CìBä íiäáéøîàiå ©−̈¥¬§Ÿ¥«©´Ÿ¤

éðeàN íäéìàéúBà eç÷éðìéèäå £¥¤À¨¸¦¸§¦©«£¦ª¦́
éúBà eëéìLäåíiä-ìàéàcåáe §©§¦¦¤©½̈§©©

rãBé ék íëéìrî íiä ÷zLéå§¦§¬Ÿ©−̈¥«£¥¤®¦ µ¥´©
äfä ìBãbä ørqä élLá ék éðà̈¦½¦´§¤¦À©©¯©©¨²©¤−

:íëéìrâéíéLðàä eøzçiåeéä £¥¤«©©§§´¨«£¨¦À¨

úBèBLnä íò íéìczLîáéLäì ¦§©§¦¦©§§¨¦²
äðéôqäék eìëé àìå äLaiä-ìà ©§¦¨¤©©¨−̈§´Ÿ¨®Ÿ¦´

íäéìr ørñå CìBä íiä÷éçøäì ©½̈¥¬§Ÿ¥−£¥¤«§©§¦

íiä CBz ìà äðéôqä úà:ãéeàø÷iå ¤©§¦¨¤©¨©¦§§¸
eøîàiå ýåýé-ìà-ìà ýåýé äpà ¤§Ÿ̈¹©«Ÿ§À¨¨³§Ÿ̈¸©



קכז

ïzz-ìàå äfä Léàä Lôða äãáàð àð-ìà©¨´«Ÿ§À̈§¤̧¤¸¨¦´©¤½§©¦¥¬

zöôç øLàk ýåýé äzà-ék é÷ð íc eðéìr̈¥−¨´¨¦®¦©¨´§Ÿ̈½©«£¤¬¨©−§¨

:úéNråèíiä-ìà eäìèéå äðBé-úà eàNiå ¨¦«¨©¦§¸¤½̈©§¦ª−¤©®̈

:Btrfî íiä ãîriåæèäàøé íéLðàä eàøéiå ©©«£¬Ÿ©−̈¦©§«©¦«§¯¨«£¨¦²¦§¨¬

eøciå ýåýéì çáæ-eçaæiå ýåýé-úà äìBãâ§−̈¤§Ÿ̈®©¦§§¤̧©¸©«Ÿ̈½©¦§−

:íéøãðáàrìáì ìBãâ âc ýåýé ïîéå §¨¦«©§©³§Ÿ̈¸¨´¨½¦§−Ÿ©

ìL âcä érîa äðBé éäéå äðBé-úàíéîé äL ¤¨®©§¦³¨¸¦§¥´©½̈§Ÿ¨¬¨¦−

ìLe:úBìéì äLáýåýé-ìà äðBé ìltúiå §Ÿ¨¬¥«©¦§©¥´½̈¤§Ÿ̈−

:äâcä érnî åéäìàâäøvî éúàø÷ øîàiå ¡Ÿ¨®¦§¥−©¨¨«©ÀŸ¤Â̈Â̈¦¦¨¬¨

ézreL ìBàL ïèaî éððriå ýåýé-ìà éì¦²¤§Ÿ̈−©©«£¥®¦¦¤¯¤§²¦©−§¦

:éìB÷ zrîLãíéné ááìa äìeöî éðëéìLzå ¨©¬§¨¦«©©§¦¥³¦§¨¸¦§©´©¦½

k éðááñé øäðåéøaLî-ìélâå E:eøár éìr EäézLøâð ézøîà éðàå §¨−̈§«Ÿ§¥®¦¨¦§¨¤¬§©¤−¨©¬¨¨«©«£¦´¨©½§¦¦§©−§¦

éðér ãâpîéñBà Cà E:ELã÷ ìëéä-ìà èéaäì óåLôð-ãr íéî éðeôôà ¦¤´¤¥¤®©µ¦´§©¦½¤¥©−¨§¤«£¨³¦©̧¦¸©¤½¤

:éLàøì Leáç óeñ éðááñé íBäzæäéçøa õøàä ézãøé íéøä éáö÷ì §−§«Ÿ§¥®¦−¨¬§Ÿ¦«§¦§¥³¨¦¸¨©½§¦¨¨²¤§¦¤¬¨

:éäìà ýåýé éiç úçMî ìrzå íìBòì éãráçéLôð éìr óhrúäa ©«£¦−§®̈©©¯©¦©²©©©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¨«§¦§©¥³¨©¸©§¦½

éìà àBázå ézøëæ ýåýé-úà:ELã÷ ìëéä-ìà éúlôz EèíéønLî ¤§Ÿ̈−¨®̈§¦©¨³¥¤̧¸§¦¨¦½¤¥©−¨§¤«§©§¦−

:eáæré ícñç àåL-éìáäéézøãð øLà Cl-äçaæà äãBz ìB÷a éðàå ©§¥®̈§©§−̈©«£«Ÿ©«£¦À§³¨¸¤§§¨½̈£¤¬¨©−§¦

:ýåýéì äúreLé äîlLààé-ìà äðBé-úà à÷iå âcì ýåýé øîàiå £©¥®¨§−̈¨©«Ÿ̈«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−©¨®©¨¥¬¤¨¤

:äLaiäâà:øîàì úéðL äðBé-ìà ýåýé-øáã éäéåáCì íe÷ ©©¨¨«©§¦¯§©§Ÿ̈²¤−̈¥¦¬¥«Ÿ²¥¬
øác éëðà øLà äàéøwä-úà äéìà àø÷e äìBãbä øérä äåðéð-ìà¤¦«§¥−¨¦´©§¨®§¨³¥̧¤¨̧¤©§¦½̈£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

éìà:EâäìBãb-øér äúéä äåðéðå ýåýé øáãk äåðéð-ìà Cìiå äðBé í÷iå ¥¤«©¨´¨À̈©¥²¤¤¦«§¥−¦§©´§Ÿ̈®§¦«§¥À¨«§¨³¦§¨¸

ìL Cìäî íéýìûì:íéîé úLããçà íBé Cìäî øérá àBáì äðBé ìçiå ¥«Ÿ¦½©«£©−§¬Ÿ¤¨¦«©¨³¤¨¸¨´¨¦½©«£©−´¤¨®

:úëtäð äåðéðå íBé íéraøà ãBò øîàiå àø÷iåääåðéð éLðà eðéîàiå ©¦§¨¸©Ÿ©½µ©§¨¦´½§¦«§¥−¤§¨«¤©©«£¦²©§¥¬¦«§¥−

:ípè÷-ãrå íìBãbî íéwN eLaìiå íBö-eàø÷iå íéýìûaåøácä òbiå ¥«Ÿ¦®©¦§§¸©¦§§´©¦½¦§−̈§©§©¨«©¦©³©¨¨¸

mixn zxhrmixn zxhr
äãáàð àðãé çìLpL ïBòaíc eðéìr ïzz-ìàå äfä Léàä Lôða ¨´«Ÿ§À̈©£¤¦§©¨§¤̧¤¸¨¦´©¤½§©¦¥¬¨¥−¨´

úéNr zöôç øLàk ýåýé äzà-ék é÷ðeðéãé ìò Búéîäì:åèeàNiå ¨¦®¦©¨´§Ÿ̈½©«£¤¬¨©−§¨¨¦«¨©£¦©¨¥©¦§¸
ãîriå íiä-ìà eäìèéå äðBé-úàçðBtrfî íiäåélb úLòøä óöwî: ¤½̈©§¦ª−¤©®̈©©«£¬Ÿ¨©−̈¦©§«¦¤¤©§¨©©¨

æèBzìëéå íB÷nä úçbLä íúBàøaäìBãâ äàøé íéLðàä eàøéiå ¦§¨©§¨©©¨¦¨§©¦«§¯¨«£¨¦²¦§¨¬§−̈
eçaæiå ýåýé-úàíîöò ìò eìa÷ ¤§Ÿ̈®©¦§§¦§©©§¨

çBaæìýåýéì çáæLc÷nä úéáa ¦§©¤̧©¸©«Ÿ̈½§¥©¦§¨

íéøãð eøciåeøibúiL:àïîéåïéîæä ©¦§−§¨¦«¤¦§©§©§©³¦§¦

rìáì ìBãâ âc ýåýéãiî-úà §Ÿ̈¸¨´¨½¦§−Ÿ©¦©¤
äðBéíiä éîa òaèé àlLäðBé éäéå ®̈¤Ÿ¦§©§¥©¨©§¦³¨¸

ìL âcä érîaìLe íéîé äLäL ¦§¥´©½̈§Ÿ¨¬¨¦−§Ÿ¨¬
:úBìéìáýåýé-ìà äðBé ìltúiå ¥«©¦§©¥´½̈¤§Ÿ̈−

:äâcä érnî åéäìàâøîàiå ¡Ÿ®̈¦§¥−©¨¨«©ÀŸ¤
ýåýé-ìà éì äøvî éúàø÷̈ÂÂ̈¦¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−

éððriåíéîiä ìk íi÷ éðàå ìéàBä ©©«£¥®¦¦©£¦©¨¨©¨¦

,eìläïèaîk àeäL âcäìBàLéì ©¨¦¤¯¤©¨¤¦§²¦

ézreLøLà éðà çèáeî íâåzrîL ¦©−§¦§©§¨£¦£¤¨©¬§¨
:éìB÷ãááìa äìeöî éðëéìLzå ¦«©©§¦¥³¦§¨¸¦§©´

øäðå íénéíia ñðëpäéðááñé ©¦½§¨−̈©¦§¨©¨§«Ÿ§¥®¦
kéøaLî-ìEíéìBãbä íiä élb ¨¦§¨¤¬©¥©¨©§¦

élâå:eøár éìr Eäézøîà éðàå §©¤−¨©¬¨¨«©«£¦´¨©½§¦
ézLøâðéúBà zLøbéðér ãâpîE ¦§©−§¦¥©§¨¦¦¤´¤¥¤®

Càâcä éòîa éç éðãBòå éúéàøLk ©µ§¤¨¦¦§¥¦©¦§¥©¨

å äfî úàöì éðà çèáeîéñBàó §¨£¦¨¥¦¤§¦´
ELã÷ ìëéä-ìà èéaäìàáì §©¦½¤¥©−¨§¤«¨Ÿ

äãBz ìB÷a änL:åéðeôôàeáañ ¨¨§¨£¨³¦¦§

éúBàãr íéîúàöBäì áBø÷Lôð ¦©̧¦¸©¨§¨©¤½¤
,éðááñé íBäzíéLeáç óeñ §−§«Ÿ§¥®¦©−¨¬

øeL÷ äéäéLàøìéòîa äéäL ïîæ ìk ¨¨¨§Ÿ¦«¨§©¤¨¨¦§¥

âcä:æéáö÷ììâøìíéøäúéò÷ø÷a ©¨§¦§¥³§¤¤¨¦¸§©§¨¦

íiäézãøé,äâcä éòîa éúBéäa ©¨¨©½§¦¦§¦¦§¥©¨¨

L ézáLçõøàääøâñäéçøa ¨©§¦¤¨¨²¤¨§¨§¦¤¬¨
íìBòì éãráìk éðzîi÷å ìéàBä ìáà ©«£¦−§®̈£¨¦§¦©§©¦¨

äe÷à eìlä íéîiäúçMî ìrzå ©¨¦©¨£©¤©©¯©¦©²©
âcä éònî ,øáwî:éäìà ýåýé éiç ¦¤¤¦§¥©¨©©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¨«

çóhrúäaäpòîe óhòî äéäLk §¦§©¥³§¤¨¨§ª¨§ª¤

éLôð éìræà ,âcä éðòìaLk-úà ¨©¸©§¦½§¤§¨©¦©¨¨¤
ézøëæ ýåýéåéìà ézìltúäåàBázå §Ÿ̈−¨®̈§¦§¦§©©§¦¥¨©¨³

ìàéELã÷ ìëéä-ìà éúlôz E ¥¤̧¸§¦¨¦½¤¥©−¨§¤«
íéîMa:èøLà äðéôqä éLðà ©¨©¦©§¥©§¦¨£¤

íéønLîíéãáBòàåL-éìáä §©§¦−§¦©§¥¨®§
äøvä ïî eèìîpL øçàì ,äøæ äãBáò£¨¨¨§©©¤¦§§¦©¨¨

ícñçícñç ìkL àeä Ceøa LBãwä ©§−̈©¨¨¤¨©§¨

Bzàî íúáBèåeáæréäî eîi÷é àìå §¨¨¥¦©«£«Ÿ§Ÿ§©§©

äøö úòa eøãpM:ééðàåéðà ìáà ¤¨§§¥¨¨©«£¦À£¨£¦

äãBz ìB÷añpä ìò äàãBäåCl-äçaæàåäîlLà ézøãð øLàøeáòa §³¨¸§¨¨©©¥¤§§¨½̈©£¤¬¨©−§¦£©¥®¨©£

ýåýéì äúreLé'ä ìL:àéâcì ýåýé øîàiåBðBöø úà øéòäà÷iå §−̈¨©«Ÿ̈«¤©¬Ÿ¤§Ÿ̈−©®̈¥¦¤§©¥̈¬
:äLaiä-ìà äðBé-úààúéðL äðBé-ìà ýåýé-øáã éäéåøáãa ¤¨¤©©¨¨«©§¦¯§©§Ÿ̈²¤−̈¥¦¬¦§©

äåðéð ìL úeçéìMä:øîàìáàø÷e äìBãbä øérä äåðéð-ìà Cì íe÷ ©§¦¤¦§¥¥«Ÿ²¥¬¤¦«§¥−¨¦´©§®̈§¨³
äàéøwä-úà äéìàúëtäð äéäzL ¥̧¤¨̧¤©§¦½̈¤¦§¤¤§¤¤

íúòø ìòéìà øác éëðà øLà:E ©¨¨¨£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¥¤«
âäåðéð-ìà Cìiå äðBé í÷iå©¨´̈À̈©¥²¤¤¦«§¥−

-øér äúéä äåðéðå ýåýé øáãk¦§©´§Ÿ̈®§¦«§¥À¨«§¨³¦
ìL Cìäî íéýìûì äìBãbúL §¨¸¥«Ÿ¦½©«£©−§¬Ÿ¤

:íéîéãìçiåìéçúäLkäðBé ¨¦«©¨³¤§¤¦§¦¨¸
øérá àBáìøéòa ñðkäìCìäî ¨´¨¦½§¦¨¥¨¦©«£©−

øîàiå àø÷iå ãçà íBé,Bzëìa ´¤®̈©¦§¨¸©Ÿ©½§¤§

Lé äpäíBé íéraøà ãBòäæ øçàå ¦¥¥µ©§¨¦´½§©©¤

úëtäð äåðéðåúáøçð:äøçàì §¦«§¥−¤§¨«¤¤¡¤¤§©©

äðBé úà eìéèä ék eãéòä äiðàä éLðàL¤©§¥¨¢¦¨¥¦¦¥¦¤¨

Cëéôì ,äéäL Bîk Bðéðò ìëå íiä ìà¤©¨§¨¦§¨§¤¨¨§¦¨

íéýìûa äåðéð éLðà eðéîàiå©©«£¦²©§¥¬¦«§¥−¥«Ÿ¦®
íéäìà øáãaíBö-eàø÷iåíãB÷ ¦§©¡Ÿ¦©¦§§¸¤

Cìnä úøäæàíéwN eLaìiå ©§¨©©¤¤©¦§§´©¦½
ípè÷-ãrå íìBãbîäáeLúa eáLå ¦§−̈§©§©¨«§¨¦§¨

äîìL:åøácä òbiåäòeîMä §¥¨©¦©³©¨¨¸©§¨

äòébäìàéðæàiå äåðéð Cìîí÷ ¦¦¨¤¨§¥¤´¤¦«§¥½©¨̧¨¸



קכח

iå äåðéð Cìî-ìàBzøcà øáriå Bàñkî í÷ ¤¤´¤¦«§¥½©¨̧¨¸¦¦§½©©«£¥¬©©§−

:øôàä-ìr áLiå ÷N ñëéå åéìrîæ÷ræiå ¥«¨¨®©§©´©½©¥−¤©¨¥«¤©©§¥À

øîàì åéìãâe Cìnä írhî äåðéða øîàiå©¸Ÿ¤¸§¦«§¥½¦©¯©©¤²¤§Ÿ−̈¥®Ÿ

eîrèé-ìà ïàväå ø÷aä äîäaäå íãàä̈«¨¨̧§©§¥¹̈©¨¨´§©ÀŸ©¦§£¸

:ezLé-ìà íéîe eòøé-ìà äîeàîçeqkúéå §½¨©¦§½©−¦©¦§«§¦§©´

íéýìû-ìà eàø÷éå äîäaäå íãàä íéwN©¦À¨«¨¨¸§©§¥½̈§¦§§¬¤¡Ÿ¦−

ñîçä-ïîe ärøä Bkøcî Léà eáLéå ä÷æça§¨§®̈§¨ªÀ¦µ¦©§´¨«¨½̈¦¤«¨−̈

:íäétëa øLàèíçðå áeLé rãBé-éî £¤¬§©¥¤«¦«¥´©¨½§¦©−

:ãáàð àìå Btà ïBøçî áLå íéýìûäéàøiå ¨«¡Ÿ¦®§¨²¥«£¬©−§¬ŸŸ¥«©©³§

íkøcî eáL-ék íäéNrî-úà íéýìûä̈«¡Ÿ¦¸¤©´£¥¤½¦«−̈¦©§¨´

:äNr àìå íäì-úBNrì øac-øLà ärøä-ìr íéýìûä íçpiå ärøä̈«¨¨®©¦¨´¤¨«¡Ÿ¦À©¨«¨¨²£¤¦¤¬©«£«¨¤−§¬Ÿ¨¨«

ãà:Bì øçiå äìBãâ ärø äðBé-ìà òøiåáøîàiå ýåýé-ìà ìltúiå ©¥¬©¤−̈¨¨´§®̈©¦−©«©¦§©¥̧¤§Ÿ̈¹©Ÿ©À

çøáì ézîc÷ ïk-ìr éúîãà-ìr éúBéä-ãr éøáã äæ-àBìä ýåýé äpà̈¨³§Ÿ̈¸£¤´§¨¦À©¡¦¸©©§¨¦½©¥¬¦©−§¦¦§´Ÿ©

íçðå ãñç-áøå íétà Cøà íeçøå ïepç-ìà äzà ék ézrãé ék äLéLøz©§¦®¨¦´¨©À§¦¦³©¨¸¥«©´§©½¤³¤©©̧¦¸§©¤½¤§¦−̈

:ärøä-ìrâ:éiçî éúBî áBè ék épnî éLôð-úà àð-ç÷ ýåýé äzrå ©¨«¨¨«§©¨´§Ÿ̈½©¨¬¤©§¦−¦¤®¦¦²¬¦−¥«©¨«

ã:Cì äøç áèéää ýåýé øîàiåäøérì íãwî áLiå øérä-ïî äðBé àöiå ©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«¥¥−¨¬¨¨«©¥¥³¨¸¦¨¦½©¥−¤¦¤´¤¨¦®

:øéra äéäi-äî äàøé øLà ãr ìva äézçz áLiå äkñ íL Bì Nriå©©Á©Á¸¹̈ªÀ̈©¥³¤©§¤̧¨̧©¥½©µ£¤´¦§¤½©¦«§¤−¨¦«

åìriå ïBé÷é÷ íéäìà-ýåýé ïîéå|BLàø-ìr ìö úBéäì äðBéì ìrî ©§©´§Ÿ̈¡ÂŸ¦Â¦«¨º©©´©¥©´§À̈¦«§¬¥Æ©Ÿ½

:äìBãâ äçîN ïBé÷éwä-ìr äðBé çîNiå Búrøî Bì ìéväìæïîéå §©¦¬−¥¨«¨®©¦§©¬¨²©©¦«¨−¦§¨¬§¨«©§©³

ä-úà Czå úøçnì øçMä úBìra úrìBz íéýìûä:Láéiå ïBé÷éw ¨«¡Ÿ¦¸©½©©«£¬©©−©©¨«¢¨®©©¬¤©¦«¨−©¦¨«

çéäéå|LîMä Czå úéLéøç íéã÷ çeø íéýìû ïîéå LîMä çøæk ©§¦´¦§´Ÿ©©¤À¤©§©̧¡Ÿ¦¹³©¨¦¸£¦¦½©©¬©¤²¤

:éiçî éúBî áBè øîàiå úeîì BLôð-úà ìàLiå ólrúiå äðBé Làø-ìr©¬Ÿ−̈©¦§©¨®©¦§©³¤©§¸¨½©¾Ÿ¤¬¦−¥«©¨«

èáèéä øîàiå ïBé÷éwä-ìr Eì-äøç áèéää äðBé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦¸¤½̈©«¥¥¬¨«¨§−©©¦«¨®©¾Ÿ¤¥¥¬

:úåî-ãr éì-äøçé-àì øLà ïBé÷éwä-ìr zñç äzà ýåýé øîàiå ¨«¨¦−©¨«¤©´Ÿ¤§Ÿ̈À©¨¬©̧§¨̧©©¦´¨½£¤²«Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
Bàñkîìõøàä ìò úáLøáriåøéñäBzøcàúeëìnä Leáìñëéå åéìrî ¦¦§½¨¤¤©¨¨¤©©«£¥¬¥¦©©§−§©©§¥«¨®̈©§©´

÷Näáò äòéøé:øôàä-ìr áLiåæ÷ræiåæéøëäì äeöäåðéða øîàiå ©½§¦¨¨¨©¥−¤©¨¥«¤©©§¥À¦¨§©§¦©¸Ÿ¤¸§¦«§¥½
åéìãâe Cìnä írhîøæâð úeëìnä ìLø÷aä äîäaäå íãàä øîàì ¦©¯©©¤²¤§Ÿ−̈¤©©§¦§©¥®Ÿ¨«¨¨̧§©§¥¹̈©¨¨´

äîeàî eîrèé-ìà ïàväå,øác íeL:ezLé-ìà íéîe eòøé-ìàçíb §©ÀŸ©¦§£¸§½¨¨¨©¦§½©−¦©¦§«©

æéøëäì Lé äæíéwN eqkúéå ¤¥§©§¦§¦§©´©¦À
-ìà eàø÷éå äîäaäå íãàä̈«¨¨¸§©§¥½̈§¦§§¬¤

ä÷æça íéýìûáì ìëaeáLéå ¡Ÿ¦−§¨§®̈§¨¥§¨ªÀ
ärøä Bkøcî LéàúBøéáò øàMî ¦ µ¦©§´¨«¨½̈¦§¨£¥

ñîçä-ïîeìæbäíäétëa øLà ¦¤«¨−̈©¨¥£¤¬§©¥¤«
ãáì äèøçå éecéå ék ,áéLäì íäéìòL¤£¥¤§¨¦¦¦©£¨¨§¨

ñîça ìéòBî ïéà:èæBøkä ïî äæ íb ¥¦§¨¨©¤¦©¨

éîärãBéBãéaL úBøéáò ìòáeLé ¦«©¥´©©£¥¤§¨¨½
æàå 'äìíéýìûä íçðåäøæbä ïî ©§¨§¦©−¨«¡Ÿ¦®¦©§¥¨

ãáàð àìå Btà ïBøçî áLåïî §¨²¥«£¬©−§¬ŸŸ¥«¦

íìBòä:é-úà íéýìûä àøiå ¨¨©©³§¨«¡Ÿ¦¸¤
íkøcî eáL-ék íäéNrî©´£¥¤½¦«−̈¦©§¨´

ärøäCìnä øáãk eNò ékíçpiå ¨«¨®̈¦¨¦§©©¤¤©¦¨´¤
èøçúðíéýìûäìk äøBz äøacïBL ¦§¨¥¨«¡Ÿ¦À¦§¨¨¦§

íãà éðaärøä-ìräøæbä ìò §¥¨¨©¨«¨¨²©©§¥¨

àìå íäì-úBNrì øac-øLà£¤¦¤¬©«£«¨¤−§¬Ÿ
:äNrà'ä íçépL Bì øîàð äàeáða ¨¨«¦§¨¤¡©¤¦©

äìBãâ ärø äðBé-ìà òøiå,øîà ©¥¬©¤−̈¨¨´§®̈¨©

ø÷Mä àéáð éðàL íéBbä eøîàé åéLëò©§¨Ÿ§©¦¤£¦§¦©¤¤

Bì øçiåeáL àì íäL ìàøNé øeáòa ©¦−©«©£¦§¨¥¤¥Ÿ¨

äòøä íkøcî:áýåýé-ìà ìltúiå ¦©§¨¨¨¨©¦§©¥̧¤§Ÿ̈¹
éñBäå ,éLôð úà àð ç÷óäpà øîàiå ©¨¤©§¦§¦©Ÿ©À¨¨³

ãr éøáã äæ-àBìä ýåýéãBòa §Ÿ̈¸£¤´§¨¦À©§

ézîc÷ ïk-ìr éúîãà-ìr éúBéä¡¦¸©©§¨¦½©¥¬¦©−§¦
äLéLøz çøáìéì äàa íøè ¦§´Ÿ©©§¦®¨¤¤¨¨¦

,úéðL íòt äàeápäézrãé ékæàî ©§¨©©¥¦¦´¨©À§¦¥¨

íáéøçz àìå äáeLúa eøæçé íäLék ¤¥©§§¦§¨§Ÿ©£¦¥¦³
Cøà íeçøå ïepç-ìà äzà©¨¸¥«©´§©½¤³¤
ärøä-ìr íçðå ãñç-áøå íétà©©̧¦¸§©¤½¤§¦−̈©¨«¨¨«

éñBz äæáeíúBàøa ìàøNé ìò Eñòk ó ¨¤¦©©§©¦§¨¥¦§¨

ïëìå ,øñeî íéç÷Bì íðéàå äáeLzä çkŸ©©§¨§¥¨§¦¨§¨¥

äàeápä éìò äL÷ äúéä:âäzrå ¨§¨¨¨¨©©§¨§©¨´
ýåýéàeä ïëå ìéàBä-úà àð-ç÷ §Ÿ̈½¦§¥©¨¬¤

épnî éLôðúòøa äàøà àlL ©§¦−¦¤®¦¤Ÿ¤§¤§¨©

ìàøNé:éiçî éúBî áBè ék ¦§¨¥¦²¬¦−¥«©¨«
ãáèéää ýåýé øîàiåìò íàä ©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«¥¥−©¦©

íäì äNBò éðàL áBhä:Cì äøç ©¤£¦¤¨¤¨¬¨¨«
äáLiå øérä-ïî äðBé àöiå©¥¥³¨¸¦¨¦½©¥−¤

íãwîçøæîaíL Bì Nriå øérì ¦¤´¤§¦§¨¨¦®©©Á©Á¸¹̈
ãr ìva äézçz áLiå äkñªÀ̈©¥³¤©§¤̧¨̧©¥½©µ

øéra äéäi-äî äàøé øLàäøæbä øBæçúå íúáeLúa eãîòé àì éìeà £¤´¦§¤½©¦«§¤−¨¦«©Ÿ©©§¦§¨¨§©£©§¥¨

dîB÷îì:åïîéåçéîöäíéäìà-ýåýéíLa áNòïBé÷é÷äìòîì ìãb àeäå ¦§¨©§©´¦§¦©§Ÿ̈¡ÂŸ¦Â¥¤§¥¦«¨º§¨¥§©§¨

ìriå|Búrøî Bì ìéväì BLàø-ìr ìö úBéäì äðBéì ìrîíçî ©©´©¥©´§À̈¦«§¬¥Æ©Ÿ½§©¦¬−¥¨«¨®¥Ÿ

LîMä:äìBãâ äçîN ïBé÷éwä-ìr äðBé çîNiåæïîéåïéîæä ©¤¤©¦§©¬¨²©©¦«¨−¦§¨¬§¨«©§©³¦§¦

øçMä úBìra úrìBz íéýìûä̈«¡Ÿ¦¸©½©©«£¬©©−©
úøçnìBúçîN íBéCzåäëúç ©¨«¢®̈¦§¨©©¬¨§¨

ä-úàïBé÷éwBú÷éðé íB÷nî:Láéiå ¤©¦«¨−¦§§¦¨©¦¨«
çéäéå|ïîéå LîMä çøækïéîæä ©§¦´¦§´Ÿ©©¤À¤©§©̧¦§¦

íéã÷ çeø íéýìûúéçøæî ¡Ÿ¦¹³©¨¦¸¦§¨¦

úéLéøçáBøî íéðæàä úLøçîL £¦¦½¤©£¤¤¨¨§©¦¥

dðBàLLîMä CzåéìLäåéöBöéð C §¨©©¬©¤²¤¦§¦¦¨

ólrúiå äðBé Làø-ìréìa øàLð ©¬Ÿ−̈©¦§©®̈¦§©§¦

äLbøäúeîì BLôð-úà ìàLiå ©§¨¨©¦§©³¤©§¸¨½
éiçî éúBî áBè øîàiåìáñ ék ©¾Ÿ¤¬¦−¥«©¨«¦¨©

äaøä íéøeqé:èíéýìû øîàiå ¦¦©§¥©³Ÿ¤¡Ÿ¦¸
áèéää äðBé-ìàãàî íàä-äøç ¤½̈©«¥¥¬©¦§Ÿ¨«¨

ìr Eìïãáàøîàiå ïBé÷éwä §−©¨§©©¦«¨®©¾Ÿ¤
ãr éì-äøç áèéäøçáàLúåî ¥¥¬¨«¨¦−©¤¤§©¨«¤

äæ øeáòa:éýåýé øîàiåäpä ©£¤©´Ÿ¤§Ÿ̈À¦¥

zñç äzàzøòèöðåìrúãéáà ©¨¬©̧§¨̧§¦§©©§¨©£¥©

øLà ïBé÷éwääzàBa zìîr-àì ©¦´¨½£¤²©¨«Ÿ¨©¬§¨−



קכט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i iying meil inei xeriy

ß ixyz `"i iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ יׂשראל ׁשל ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב .יּתנּו »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑ מּיׂשראל אלף ‰Ì¯ÈbÒ.מּמּנּו '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi jxk zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסּגירם וה' מכרם צּורם ל)ּכי ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ְְְִִִֶַַָָָָָָ
אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו
מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי
לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.
ּכל־ׁשּכן  - ׁשעריה" ּבארץ "טבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט
ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקל־וחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל צּורם ּבתֹו- הסּגירם וה' מכרם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם
. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר
לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«

i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑ לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְִֶֶָָָָָ
הּנּצחֹון, ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהבין
צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

סלע  לׁשֹון ׁשּבּמקרא, צּור ּכל סלעם. ּכסלענּו לא .ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ÌÈÏÈÏt eÈ·ÈB‡Â∑,אֹותנּו ׁשֹופטים אֹויבינּו ועכׁשו ¿¿≈¿ƒƒְְְְִֵַָָ

להם מכרנּו צּורנּו להם)ׁשהרי מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי אחרים: .(ספרים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰tÈ˜z È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈
:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

-ïáe äéä äìéì-ïaL Bzìcb àìå Ba zìîr̈©¬§¨−§´Ÿ¦©§®¤¦©¬§¨¨−̈¦

:ãáà äìéìàéøérä äåðéð-ìr ñeçà àì éðàå ©¬§¨¨¨«©«£¦¸´Ÿ¨½©¦«§¥−¨¦´

äøNr-íézLî äaøä da-Lé øLà äìBãbä©§¨®£¤´¤¿̈©§¥Á¦§¥«¤§¥¸

:äaø äîäáe BìàîNì Bðéîé-ïéa òãé-àì øLà íãà Baøæçéøáòå ïBr àNð EBîk ìû-éî ¦¹¨À̈£¤³«Ÿ¨©¸¥«§¦´¦§Ÿ½§¥−̈©¨«¦¥´¨ÀŸ¥³¨¸§Ÿ¥´

ì òLt-ìr:àeä ãñç õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàLèéeðéúðår Laëé eðîçøé áeLé ©¤½©¦§¥¦−©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©¸©½¦«¨¥¬¤−¤«¨´§©«£¥½¦§−Ÿ£«ŸŸ¥®

éìLúå:íúàhç-ìk íé úBìöîa Cëeðéúáàì zraLð-øLà íäøáàì ãñç á÷réì úîà ïzz §©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤¸§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨®̈£¤¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−

:íã÷ éîéî¦¬¥¤«¤

mixn zxhrmixn zxhr
íéî úà÷Läå äòéøæe äLéøçaäìéì-ïaL Bzìcb àìåãçàäéä ©£¦¨§¦¨§©§¨©©¦§´Ÿ¦©§®¤¦©¬§¨¤¨¨−̈

äìéì-ïáeäéøçàL:ãáààéäìBãbä øérä äåðéð-ìr ñeçà àì éðàå ¦©¬§¨¤©£¤¨¨¨«©«£¦¸´Ÿ¨½©¦«§¥−¨¦´©§®̈
ìáà ,äøæ-äãBáò íéãáBò íéaøL íâä£©¤©¦§¦£¨¨¨£¨

-íézLî äaøä da-Lé øLà£¤´¤¿̈©§¥Á¦§¥«
òãé-àì øLà íãà Baø äøNr¤§¥¸¦¹¨À̈£¤³«Ÿ¨©¸

BìàîNì Bðéîé-ïéaíépè÷ íä ék ¥«§¦´¦§Ÿ½¦¥§©¦

ïBò íäì áBLçì ïéàåäaø äîäáe §¥©£¨¤¨§¥−̈©¨«

ìBîçìå ñeçì éeàø älà ìk ìòå ,LðBò íäì ïéàL:çéàNð EBîk ìû-éî ¤¥¨¤¤§©¨¥¤¨¨§©£¦¥´¨ÀŸ¥³
ì òLt-ìr øáòå ïBrõôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàL ¨¸§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©¸©½¦«¨¥¬

:àeä ãñçèéeðîçøé áeLé ¤−¤«¨´§©«£¥½
éìLúå eðéúðår LaëéúBìöîa C ¦§−Ÿ£«ŸŸ¥®§©§¦²¦§ª¬

:íúàhç-ìk íéëúîà ïzz −̈¨©Ÿ¨«¦¥³¡¤¸
-øLà íäøáàì ãñç á÷réì§©«£½Ÿ¤−¤§©§¨®̈£¤
:íã÷ éîéî eðéúáàì zraLð¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤



epif`dקל zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ

ׁשּמעׂשיהם  לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבלּבי
ועמֹורה  סדם ּכמֹו:∑Ó„L˙.מעׂשה ּתבּואה, ׂשדה ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ

ג) אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"ּוׁשדמֹות ב (מלכים ְֵֶָָֹֹ

קדרֹון" מר ∑LB¯ŒÈ·pÚ."ּבׁשדמֹות .עׂשב ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ
BÓÏ ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ לפי להם, ראּוי מר מׁשקה «¿¿…¿……»ְְִֶֶַַָָ

'ותׁשלמת  אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּפרענּותם, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻֻמעׂשיהם
ּכמררּותהֹון' .עֹובדיהֹון ְְִֵָָ

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְַַָָ
ּכֹוס  נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֻּתּנינּיא

ּפרענּותם  ÌÈ˙t.מׁשּתה L‡¯Â∑ ׁשהּוא ּכֹוסם, ְְִֵָָֻ¿…¿»ƒֶָ
אכזרי  אֹויב .לּנׁשּו מהם אכזר ויּפרע .יבא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,ּכסבּורים ּכתרּגּומֹו ¬…»Àƒ»ƒְְְִִַ
ּוׁשמּורים  ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהם

ׁשדמֹותם,∑‰e‰Œ‡Ï‡.לפני  ּותבּואת ּגפנם ּפרי ְַָ¬…ְְְְִַַַָָ
עּמדי  .ּכמּוס ִִָָ

(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ נקם ּפרענּות ּומזּמן נכֹון עּמי ƒ»»¿ƒ≈ְְִִָָָָָֻֻ
ּגמּולם. להם יׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּלם
והּוא  'וׁשלֹום', ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", מפרׁשים ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָויׁש

ה)מּגזרת והּדּבּור.(ירמיה ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר : ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
– להם? אׁשּלם ¯‚ÌÏואימתי ËeÓz ˙ÚÏ∑ ְֲֵֵֶַַָָ¿≈»«¿»

עליו  סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות Èk.ּכׁשּתּתֹום ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ
Ì„È‡ ÌBÈ ·B¯˜∑ יֹום עליהם להביא ּכׁשארצה »≈»ְְְֲִֵֶֶֶֶָ

ׁשלּוחים  עלֿידי להביא לפני ּומזּמן קרֹוב ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻאידם,
BÓÏ.הרּבה  ˙„˙Ú LÁÂ∑ העתידֹות יבאּו ּומהר ְֵַ¿»¬ƒ…»ֲִֵַָָֹ

ה)ּכמֹו∑LÁÂ.להם  ּכאן (ישעיה עד יחיׁשה". "ימהר ֶָ¿»ְְִֵַַָָָ
הּׁשירה  להיֹות ּתֹוכחה ּדברי מׁשה עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהעיד
ׁשאני  ידעּו הּפרענּות עליהם ּכׁשּתבא לעד, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּזאת
ּדברי  עליהם העיד ואיל מּכאן מראׁש, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹהֹודעּתים
אׁשר  ּככל הּפרענּות, ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּתנחּומין

למעלה: ל)אמר ּכל (לעיל עלי יבֹואּו כי "והיה ְְְִֶַַָָָָָָָ
אלהי ה' וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהדברים

וגֹו' ׁשבּות ."את ְְְֶ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְִִִֶָֹ
ּכמֹו עליהם, האמּורים לו)הּללּו ידין (איוב בם "ּכי ְֲֲִִִֵֶַָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַעּמים",
לׁשֹון  אּלא מעלה, ׁשל לּדברים טעם לתת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדהא'

ּכמֹו ּדּבּור, כה)ּתחּלת הארץ",(ויקרא אל תבאּו "ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹ
הּקדֹוׁשֿ ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּיבאּו

עבדיו  על עליהם ּברּוֿהּוא ּולרחם ∑ÌÁ˙È.לׁשּוב ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»
להרע  אֹו להטיב מחׁשבה, הפ È¯‡‰.לׁשֹון Èk ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆

„È ˙ÏÊ‡ŒÈk∑ יד ּכי וחֹוזקת ּכׁשּיראה הֹולכת האֹויב ƒ»¿«»ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָ
ועזּוב  עצּור ּבהם ואפס עליהם, נֹוׁשע ∑eˆÚ¯.מאד ְְְֲֵֶֶֶֶָָָֹ»ַ

ּבהם  ׁשּיעצר ּומֹוׁשל עֹוצר עלֿידי ∑eÊÚ·.עלֿידי ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ»ְֵַ
ילכּו ׁשּלא ּבעם העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר ְְֵֵֵֵֵֶַָָָֹעֹוזב.
לע"ז  ּבלׁשֹון האֹויב, על לּצבא ּבצאתם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻמפּזרים

הּמֹוׁשל ∑eˆÚ¯.מיינטינדו"ר  ּבמעצֹור הּנֹוׁשע .הּוא »ְֲֵַַַָ
·eÊÚ∑ּכמֹו ג)מחּזק, עד (נחמיה ירּוׁשלים את "וּיעזבּו »ְְְְִֶַַַַַָָֻ

מט)החֹומה", ּתהּלה (ירמיה עיר עּזבה לא אי"". ְְִִֵַָָָֹֻ

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ
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קלי epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i iyiy meil inei xeriy

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«

i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ‡È.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿»«ֲֵֶַָָ≈
BÓÈ‰Ï‡∑ׁשעבדּו ·B.עבֹודתּֿכֹוכבים eÈÒÁ ¯eˆ∑ ¡…≈ְֲִֶַָָ»»

ּכלֹומר  והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסלע
הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין .ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ אלהּות אֹותן היּו ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ
יין  וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאֹוכלים,

Ò˙¯‰.נסיכם  ÌÎÈÏÚ È‰È∑ לכם יהיה הּצּור אֹותֹו ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ
ּומסּתֹור  .מחסה ְֲִֶַ

(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְִִִֵֵֶַָָֻ

ׁשאֹוׁשיעכם  הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעליכם
ּבידי  מֹוחה ‰e‡.ואין È‡ È‡∑ להׁשּפיל ואני אני ְְִֵֶָ¬ƒ¬ƒְְֲֲִִִַַ

È„nÚ.להרים  ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למחֹות ּכנגּדי .עֹומד ְִָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒ

ּבי  .הּפֹוׁשעים ְִִַ

ß ixyz a"i iyiy mei ß

(î):íìòì éëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«

i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑ אּׂשא אּפי, ּבחרֹון ּכי ƒ∆»∆»«ƒ»ƒֲִִֶַַָ
עצמי אל ‡ÈÎ.ּבׁשבּועה ידי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑ לׁשֹון ְְִִִֶַָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְ

ּכאׁשר  לא אם ה' נאם אני חי [ּכמֹו הּוא, ְְְֲִִֶַַָָֹֻׁשבּועה

ּבאזני כח),דּברּתם יד "חי (במדבר נׁשּבע אני ּכאן] אף ְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
."אנכי  ִָֹ

(àî)éãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà̈¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑ אׁשּנן להב אם את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ
ּכמֹו כא)חרּבי, פלנדו"ר "(יחזקאל ּברק", לּה היֹות למען ְְְֱִַַַָָָ

È„È.(גלאנץ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ רחמים מּדת להּניח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְֲִִִַַַָ
והּמה ּבאֹויבי  מעט קצפּתי אני אׁשר לכם, ׁשהרעּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּדבר  לרעה. מּדת עזרּו את ידי", "ותאחז אחר: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
נקם  ולנקם ּבּה להחזיק Ì˜.הּמׁשּפט ·ÈL‡ ְְְְֲִִִַַָָָָֹ»ƒ»»

'B‚Â∑,הּמקרא לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, רּבֹותינּו למדּו ¿ְְְִִֵַַַָָָָָ

ּבׂשרֿודם  ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשאמר
חץ  זֹורק ּבׂשרֿודם מּדת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ִִֵֵַַַָָָָָָמּדת
חּציו  זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להׁשיבֹו, יכל ְְֲִִֵֵַַָָָָֹואינֹו
ּברק  ׁשהרי ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו להׁשיבן ּבידֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָויׁש
ּבמׁשּפט  ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹהּוא

ּפרענּות  לׁשֹון הּזה והּמׁשּפט ּבלע"ז ידי", הּוא, ְְְְְִִֶַַַַָָָֻ
.יושטיצא"ה 

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

È¯Ó‡Â˙מ  ÈzÎL ˙Èa ‡ÈÓL· ˙È˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

ÛBÒÓמא  ‡˜¯· eÊÁÎ ÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚ·Ïe È‡ÒÏ ‡˙eÚ¯Ù ·È˙‡ È„È ‡È„·¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È··„¿»«¡«≈
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(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויב.ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«
¯Na∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ ּתהיה זאת »»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֹ

חללי ּדם מעון ּדם)להם חללי אחרים: וׁשביה (ספרים יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מהם  ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ ּתחּלת מּפׁשע ֵֶֶָ≈…«¿≈ְִִֶַַ

נפרע  ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי האֹויב, ְְְִִִֵֶַַָָָָּפרצת
ועונֹות  עונם עליהם ּפֹוקד הּוא ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹמהעֹובדיּֿכֹוכבים,

ּביׂשראל  ׁשּפרצּו ּפרצה מראׁשית .אבֹותיהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְַַַ
ׁשל  ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹובדיּֿכֹוכבים
הּתלאֹות  ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּדבקּו זֹו ְְְֶַַָָָָָָֻאּמה
ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ְְְְֲֲִֵֶֶָָָֹׁשעברּו

ÌBwÈ.ּובׁשבחֹו' ÂÈ„·ÚŒÌ„ Èk∑,ּדמיהם ׁשפיכּות ְְִƒ«¬»»ƒְְִֵֶ
ÂÈ¯ˆÏ.ּכמׁשמעֹו ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ועל על ְְַָ¿»»»ƒ¿»»ְֵַַַָ

ׁשּנאמר: ּכענין ד)החמס, תהיה,(יואל לׁשּמה "מצרים ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָואדֹום

א)ואֹומר  וגֹו'"(עובדיה יעקב אחי tÎÂ¯."מחמס ְְֲֲִֵֵַַָֹ¿ƒ∆
BnÚ B˙Ó„‡∑ועּמֹו אדמתֹו הּצרֹות ויפּיס על «¿»«ְְִֵַַַַַָָ

האֹויב  להם וׁשעׂשה עליהם, לׁשֹון ∑tÎÂ¯.ׁשעברּו ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָ¿ƒ∆ְ
ּכמֹו ּופּיּוס, לב)רּצּוי 'אנחינּה(בראשית פניו", "אכּפרה ְְְֲִִִֵַַָָָ

‡„B˙Ó.לרגזּה' ¯tÎÂ∑.עּמֹו אדמתֹו? היא ּומה ְְֵֻ¿ƒ∆«¿»ְִַַַָ
אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּכׁשעּמֹו

פה) "ׁשבּת(תהלים ?ארצ רצית ּבמה ,"ארצ ה' ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ"רצית
יעקב" נ .ׁשבּות היא אחרים ּב'ּספרי',ּבפנים דרׁשת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

יהּודה  רּבי נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלקּו
ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּדֹורׁש
ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי העֹובדיּֿכֹוכבים. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכנגד
"ולא  עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל:
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ְִִֵֵַַָָָֹֹה'
ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורתי,
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן –ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
כצּורנּו לא "ּכי מכרם, צּורם ּכי לא אם ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמהם,
נחמיה  ורּבי ּתכליתֹו. עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹצּורם",
עצֹות  אבד גֹוי "ּכי העֹובדיּֿכֹוכבים: ּכלּפי ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּדֹורׁשּה
"ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָהּמה",

ÌÙb":ּפלילים  Ì„Ò ÔÙbÓ Èk∑ֿהעֹובדי ׁשל ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'.ּכֹוכבים  ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ לּבם יׂשימּו ולא ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

ּבי  הּגדּלה LB¯ŒÈ·pÚ.לתלֹות BÓ·Ú∑ הּוא ְְִִַָֻ¬»≈ƒ¿≈
יׂשראל  על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאמר:
למֹו", מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹלהרעילם

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם ÌÈpzלהלעיט ˙ÓÁ ְְְִֶַַַַָָָ¬««ƒƒ
ÌÈÈ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו ּביד (תהלים כֹוס "ּכי ƒ»ƒְֱִֶֶַַַ

וגֹו' ¯‚ÌÏ":ה' ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר (ישעיה ּכענין ְ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ
רגל כו) BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְֶָ

לׁשֹון  "ידין" ואין 'ּדהא', ּבלׁשֹון ידין", "ּכי ְְְְְִִִִֵֵַָָָמׁשּמׁש
עֹוׁשקיהם, מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: אּלא ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָיּסּורין,

וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה ‡BÓÈ‰Ïּכי È‡ ¯Ó‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿»«≈¡…≈
ּכמֹוו  יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי יאמר: האֹויב ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

ּכענין  הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשאמר
ז)ׁשּנאמר: ּבּוׁשה,(מיכה ּותכּסה אֹויבּתי "ותרא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

אלהי ה' אּיֹו אלי ‡È":האֹומרה Èk ‰zÚ e‡¯ ְֱִֵַַָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ
'B‚Â∑:ויאמר יׁשּועתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יגּלה אז ¿ְְְֶַַַָָָָֹ

עליהם  ּבאת מאּתי הּוא", אני אני ּכי עּתה ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָ"ראּו
עליהם  ּתבא ּומאּתי È„iÓ.הּטֹובה הרעה, ÔÈ‡Â ֲִִֵֵֶַָָָָָֹ¿≈ƒ»ƒ

ÏÈvÓ∑ אביא אׁשר הרעה מן אתכם ׁשּיּציל מי «ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ
È„Èעליכם: ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk∑,'נׂשאתי 'ּכי ּכמֹו ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִִָָ

ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָּתמיד
למּטה, וגּבֹור למעלה חּלׁש על אפּלּו העליֹון אימת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

מּלמּטה  וחּלׁש מלמעלה ׁשּגּבֹור וכלֿׁשּכן .הּתחּתֹון, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
È„È∑ּכמֹו ׁשכינתי, ב)מקֹום ידֹו",(במדבר על "איׁש »ƒְְְִִִַָָ

אנכי  ׁשחי אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהיה

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈
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ּבּדבר, ׁשהּות לי ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלעֹולם,
מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָּכי
מל החּיים. ּומן הּמתים מן ליּפרע ּבידי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהיכלת
ליּפרע  נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבׂשרֿודם
ׁשּלא  ונמצא אֹויבֹו, אֹו הּוא ימּות ׁשּמא ּכי ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבחּייו,

נקמת  הם ראה ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, ֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ
ּבמֹותם: אּפרע ּבחּייהם, נפרע a¯˜ואיני È˙BpL Ì‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָƒ«ƒ¿«

Èa¯Á∑ ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה «¿ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹחרּבי

.למעלה  ְְַָ
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(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל ׁשּבת ¿≈«ƒְֵֶַָָ
מׁשה  לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָֹהיתה,
ׁשּלא  ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻמתרּגמן
ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹיאמרּו

ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן קֹוראהּו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
עצמֹועליו, הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ

מּתחּלתֹו .(ספרי)ּכאׁשר ְֲִִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk jxk zegiy ihewl)

נּון ּבן  והֹוׁשע מד)הּוא .(לב, הֹוׁשע ּכאן קֹוראהּו ולּמה ְְְִֵֵֵַַָָָ
ּכאׁשר  עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה לֹו ׁשּנּתנה ׁשאף־על־ּפי .ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשל (רש"י)מּתחּלתֹו ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֻ
מן  נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׂשררה
,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול הּוא - ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשמים

ּתנּועה  אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָסימן
מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. הּדעת הרחבת ְְְְִִֶַַַַַַָָֻׁשל
את  להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאּדרּבה:
ּתתקּים  ׁשהּגדּלה לכ הּכלי ּגם וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמֹו

ְָּבידֹו.

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤
:ìàøNé-ìk̈¦§¨¥«

(åî)øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ì:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîL ¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑ עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ƒ¿«¿∆ְִִֵֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻואזניו
מ) וׂשים (יחזקאל ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָ"ּבן

ּתבנית  ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלּב

אדם  צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבית,
ּדברי  – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָׁשּיהיּו

ּבׂשערה, הּתלּוין ּכהררין ׁשהן עלֿאחתּֿכּמהּֿתֹורה, ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
.וכּמה  ְַָ
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ולב, אזנים עינים ּביחזקאל: הּכתּוב מּסדר מׁשּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרׁש"י
ּבנֹוגע  מדּבר רׁש"י ּבפירּוׁש ּכי - ואזנים לב עינים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻוכֹותב:
ׁשהענין  לעֹולמֹות, ּבנֹוגע מדּבר ּביחזקאל ואילּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּתֹורה.

ּבית־הּמקּדׁש: הּוא ׁשּבֹו נעלה ְֲִֵֵֶֶַַַָהּיֹותר
ׁשּקדם  והינּו, ונׁשמע". "נעׂשה הּוא הּסדר - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּתֹורה
קדם  להיֹות ׁשּמּוכרחת ּכפׁשּוטּה, ׁשמיעה (לא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּׁשמיעה
ׁשּפירּוׁשּה ׁשמיעה) אּלא ּלעׂשֹות, מה לדעת ּכדי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעׂשּיה,
ולכן  עֹול. קּבלת ּד'נעׂשה', הענין להיֹות צרי והּׂשגה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהבנה

ׁשמיעה, - אזנים ואחר־ּכ עֹול, קּבלת - לב הּוא: ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסדר
והּׂשגה. ְֲַָָָָהבנה

הראּיה  ענין להיֹות צרי לכל־לראׁש יֹותר: ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹּובפרטּיּות
ענין  ּבא ּולאחרי־זה אמּונה; החכמה, ענין ׁשהּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(עינים),

(אזנים). הּׁשמיעה ענין ּבא ואחר־ּכ (לב), עֹול' ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָה'קּבלת
להיֹות  צרי ׁשּלכל־לראׁש הּוא הּסדר - ּבעֹולמֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹאבל
(ּבינה), ואזנים (חכמה) עינים חכמה־ּובינה, ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָהענין
"לב  - הּלב הרּגׁש עם ׁשּקׁשּור הּדעת, ענין ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָואחר־ּכ

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡˙ÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe

iÓ‚˙Ù‡מה  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»»ƒ¿»«»
:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈

„Èמו  ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
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ועד  ׁשייפין", לכל ּפליג "לּבא הּנה ּולאחרי־זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלדעת";
ּבׁשלמּות, הּבנין) ימי ׁשבעת (על־ידי הּבית ּבנין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּנעׂשה
העלּיה  ּתכלית ׁשהּוא ּבית־הּמקּדׁש, ׁשל ענינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ּכּנ"ל. ֶַַָָׁשּבעֹולם,
ּבּתֹורה, ׁשהּוא ּכפי הענין יׁשנֹו ׁשּתחלה - הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסדר
ּבעֹולם, ּגם נמׁש ואחר־ּכ אֹומר", הּוא "וכן רׁש"י ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּובלׁשֹון

לבית־הּמקּדׁש. ְְְִֵֵַַָּבנֹוגע
הּתלּוין  "ּכהררין הם ּתֹורה" ׁש"ּדברי הענין את ּגם לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ׁשהּתֹורה  לאחרי ׁשּגם - ּתֹורה' ׁשל 'יינּה על־ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבׂשערה"
היא  הרי הּגׁשמי, הּזה לעֹולם ׁשּבאה עד כּו' וירדה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנסעה

הררין ענין וזהּו למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ּבׂשערה,למּטה הּתלּויין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
למּטה, ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו ּבׂשערה, ׁשּתלּויין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאף־על־ּפי

למעלה. ׁשהם ּכפי "הררין", נׁשאר זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָהרי
האדם: ּבעבֹודת ּבזה ְְֲִֶַַָָָָָָוהענין

הּצדי"ק, מּׁשנֹות אדמּו"ר מו"ח כ"ק ׁשל הּׂשיחה ְְְִִִֶַַַָָָידּועה
ׁשּמׁשה  ּומבאר, לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אֹודֹות מדּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּה
אבל  נפלא, מׂשּכיל והיה ּדאצילּות, חכמה מדרגת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָהּוא

"עֹובד". ּכמֹו יׂשראל ּבני עם ּדּבּורֹו היה ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָאף־על־ּפי־כן
ׁשּמּצד  - ווארט") ּפלא'דיקער ("א נפלא ּדבר ׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ[ואֹומר
ּדאצילּות, חכמה מדרגת על מׁשה ּבמדרגת יתרֹון יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹזה
מקנאה  ּדאצילּות חכמה הּנה זֹו, מעלה ׁשּמּצד ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומּובן,

ְֶֹּבמׁשה!].
"ערנסטע  לדּבר מׁשה התחיל ׁשנה ארּבעים ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוזהּו

לבבכם". "ׂשימּו יׂשראל לבני ואמר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָרייד",

מּצד  - מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם להיֹות צרי זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוענין
יהיה  הּיראה ענין ׁשּגם ׁשּפֹועלת ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבחינת

ּבּתניא. ּכמבאר זּוטרתי", "מיּלתא ְְְְְִִֶַַַָָָָֹאצלֹו
עם  ּגם לעסק עליו לפעל צרי לבבכם" ּד"ׂשימּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹוהענין
ּכמאמר  ּבניכם", את ּתצּוּום "אׁשר הּכתּוב: ּכהמׁש - ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּזּולת
וזֹוהי  הּתלמידים"; אּלּו - לבני "וׁשּננּתם ז"ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָרּבֹותינּו
חסר  ואם לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אצלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוכחה

ּבעצמֹו. החּסרֹון על הֹוכחה זֹו הרי הּזּולת, עם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבפעּולה
ועד  וגֹו'", ימים ּתאריכּו הּזה "ּובּדבר הּכתּוב: ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּוכסּיּום
אפילּו הּוא הּירּוׁשה ׁשענין יׂשראל, ארץ ירּוׁשת - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ"לרׁשּתּה"
ּבביאת  הפסק", לּה ׁש"אין ּובאפן יֹומֹו, ּבן ּתינֹוק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹאצל

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח
ואחד, אחד לכל מכּון - לבבכם" "ׂשימּו ּבענין לעיל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהאמּור
ׁשּנאמר  ענין זה ׁשאין והינּו, מּמׁש, ּבפֹועל ׁשּיבא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובכדי
מׁשה  ׁשאמרֹו העיקר) ׁשּזהּו (אף־על־ּפי ּבלבד ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וצרי הּזמּנים, לכל ׁשּנֹוגע ענין זהּו אּלא ּדֹורֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאנׁשי

ואחד. אחד ּבכל ּבפעל ְְְְִֶֶַָָָֹלהיֹות
האברים, חמׁשת על 'ּבעל־הּבית' אחד ּכל נעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָועל־ידי־זה

ּד"ּתמ  ּומּצב ּבמעמד ׁשּנעׂשה ועד וכּו', אזנים ים עינים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבגׁשמּיּות  הּנכֹונה, ּבריאּות ּומּתֹו ,"אלקי ה' עם ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָֹּתהיה

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ְְְְְִִִֶֶַַָּוברּוחנּיּות,
האמּתי  לּטֹוב אל ועד ("אריינטאנצן") ריקּוד מּתֹו ׁשּבאים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּגאּולה
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ּבּה, ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, הּוא יגעים "ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאם  ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: ּדבר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּייכם".
אמרּו ׁשּכן ל ּתדע ׂשכר, מּתן ּבֹו ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתדרׁשּנּו

לו)חז"ל: ּתמנע,(בראשית לֹוטן היתה "ואחֹות ותמנע ְְְְֲִִַַַַָָָָ

לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפילגׁש
לּמה? וכלּֿכ ּפילגׁשֹו', ואהיה הלואי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָלאּׁשה,
ּומלכים  ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע

ּבזרעֹו ליּדבק .מתאּוים ְְְִִִֵַַָ
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ימים ּתאריכּו הּזה מז)ּובּדבר ּבּמבֹואֹות (לב, מהּל היה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
קֹורא  היה אם . . ׁשמע קריאת יקרא לא ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻהּמטּנפֹות
ּתאריכּו הּזה ּובּדבר אֹומר הּכתּוב עליו . . ּפֹוסק ֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּובא,

ב)ימים כד, ּבּפסּוק.(ברכות זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
והתחּלקּות  הסּברה - רּבּוי ענינֹו ּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָויׁש

לבבכם  ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָלפרטים.
אבל  הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), לׁשֹון הּדברים", ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָלכל
הפסקה  אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז מחלטת, ׁשלילה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלא
הּדּבּור  את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן הּדּבּור. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבאמצע

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה
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הּזה ּבׁשל  הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות נאמר ":ׁשה ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ז)ּבנח  ּבמראית "ּבעצם(שם וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל ְְְְִִֵֶֶָָאֹורֹו
אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ,ְְִִִִִֵַַָָָוכ
ּכּׁשילין  נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּכנס
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר הּתבה'. את ּומבּקעין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻוקרדּמֹות
ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא:

נאמר: ּבמצרים וימחה'. יבא למחֹות , יב)ּכח (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֹ
מצרּיים  ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"ּבעצם
אנּו אין ּבהם, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵֶַָָָָָאֹומרים:

נֹוטלין  אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם ְְִִִֵֶַָָָָֹמּניחין
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר להם'. והֹורגין זין ּוכלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפֹות
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָהּוא:
מׁשה  ׁשל ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹּכח
יׂשראל  ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר:
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומרים:
לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּניחין
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעלה
'הריני  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. ֲִִִֵַַַָָָמּניחין

וכּו'' הּיֹום ּבחצי .מכניסֹו ְְֲִִַַַ
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היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
ּכפי  רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבנפׁשֹו
הּיהּודי  אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשמסּביר
ואקּים  ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלטעֹון:
ּתהיה  ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹמצֹות,
ּכלל  קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ּכ ּכדי עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבהעלם,

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחס־וׁשלֹום,
ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּתׁשּובה

" ׁשל הענין מׁשקעת ּבעצם מתהּוה ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ההסּתרה עבֹודה ּכאן את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקּימת
רק  הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז הּיהּודי, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעצמּיּותֹו
ּבחינת  על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהכנה
מׁשה  ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ּומּגאּלה ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמׁשה

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל ֲִֵֵַהּוא
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לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽוידּבר
. . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבׁשלׁשה

נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ובפירוש ּבמצרים מח. (לב, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָֹ
.רש"י)

נח  את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹוצרי
יׂשראל  מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמּלהּכנס
מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל מארצם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹלצאת

ּבכחם? ׁשאינֹו ְֵֶָָָֹּדבר
העברים  הר אל עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹויׁש
יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּזה,

ּבעל  ּתלּויה ימיו ׁשּמיתתֹו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּוׁשנֹותיו,

ה ּגזרה. סיחון ּתתּבּטל ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה (ועל־דרך ְְִֵֵַַָ
הנדר) שהותר משה חשב .ועוג,

"dGd mFi" ± l`xUi ipaC mEITd mvr¤¤©¦¦§¥¦§¨¥©¤

לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' מח)וידּבר (לב, ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽ
אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
מּׁשּום  הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאף
הּצּבּור  ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא מׁשה ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמיתת

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל א)יכֹולה יח, השנה .(ראש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ
הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהּטעם
הּזה" ּד"הּיֹום הּזה", הּיֹום "ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָמרּמז

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם נֹוגע מׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפטירת
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות היה (מגלה מׁשה אּלּו , ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

יכֹולה  היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמכניס
ׁשל  ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,אחר־ּכ ּגלּות ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלהיֹות
ּבני  על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ"ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אל  "עלה להיֹות צרי היה זה ּומּטעם חס־וׁשלֹום, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

העברים". ֲִַָָהר

‰„ÔÈמח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

mixehd lra

)(gn.íöòa äLî ìà 'ä øaãéå"xn`l" `lA ikinqC dxUr.` ,dl .p ,bl .` ,h .ci ,b .` ,` xAcOA .` ,dk .` ,fh `xwIe .` ,bl .f ,al zFnW) ©§©¥¤¤§¤¤£¨¨¦§¦¦§Ÿ¥Ÿ§©¦§¨©¦§¨

(` ,bl zFnW dxFqOA `Ed oM .gn ,al mixaC.zFxAC 'i cbpMhn dxez §¨¦¥©§¨§§¤¤¦§



epif`dקלו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i ycew zayl inei xeriy

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְִָָ

אהרן  את מׁשה ׁשהפׁשיט אֹותּה, וחמדּת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשראית
לאלעז  והלּביׁשֹו ראׁשֹון ׁשליׁשי,ּבגד וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

עלה  אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹוראה

'ּפׁשט  ּופׁשט. !'ידי 'ּפׁשט ועלה. ְְְִֶַַָָָָָֹֹלּמּטה'!
!'ּפי 'קמץ ועצם. !'עיני 'עצם ּופׁשט. !'ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹרגלי
ׁשּמת  מי אׁשרי מׁשה: אמר לֹו. והל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקמץ,

זֹו .ּבמיתה ְִָ

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìò©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ÏÚ.ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«

È˙B‡ ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם ¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ
לכם: כ)אמרּתי והם (במדבר הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ונתן  עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָֻהּכּוהּו,

ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ּבלא ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו
ולא  לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיׂשראל
אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין זכה אם ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻלפרענּות,

ּכלֿׁשּכן'? לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ .לֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(áð)àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„‚pÓ Èk∑ מרחֹוק.'B‚Â ‰‡¯z∑ לא אם ּכי ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִִֹ
ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, Ï‡.ּתראּנה ‰nLÂ ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ¿»»…

‡B·˙∑ אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי ּכי »ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָ
ּוראה': 'עלה :ְְֲֵֵל

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

„Èמט  B·„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»

Lk˙‡Âנ  ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡¯eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡¯eË ¯B‰· CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

Ï‡¯NÈנא  Èa B‚a È¯ÓÈÓa Ôez¯˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
Ù :Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù

âôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä
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קלז

mildz

:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ
áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
éúåöî épnî øzñz-ìà õøàá:EëéLôð äñøb ¨®̈¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´

éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨
éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אלול, תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ג אלול עם הפ"נ, אשר קראתיו ביום הבהיר ח"י אלול על הציון של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח  וכלל,  כלל  להצטער  ממה  לו  אין  בריאותו,  בענין  הוא  שמצטער  במכתבו  שכותב  ומה 

קרא בהזכרונות בארוכה ע"ד עבודת כ"ק אביו של אדמו"ר הזקן בגן ובשדה, ואין אתנו יודע בסוד 

הבירורים ובאיך ובאיזה ענין ואופן עלינו להשלים את הכוונה העליונה, ועל אבינו שבשמים נשען אשר 

ינחנו בדרך הטובה לטוב לנו בטוב הנראה ונגלה בגשמיות וברוחניות.

נהניתי לקרות במכתבו מהשתדלותו בהחזקת היהדות של... וגם את שמותיהם הזכרתי על 

הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואקוה אשר תקל עליו עתה ההשתדלות עמהם; וכהבטחת רז"ל )תמורה 

ותורה  ביהדות  וכיו"ב  עליהם  שמשפיע  כיון  הרי  כו'  שניהם  עיני  מאיר  נפגשו  ורש  עשיר  ע"א(  ט"ו 

ומצות, הנה יאיר גם עיניו ה' להצליח לו בלימוד הנגלה והחסידות ובשאר עניניו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו, 

ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת הצלחה בלימודיו ובשאר עניניו.



קמ

יום ראשון - ז' תשרי
מפרק לט

עד סוף פרק מג
ופרקים קו-קח

יום רביעי - י' תשרי
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט
ופרקים קטו-קנ

יום שני - ח' תשרי
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים קט-קיא

יום חמישי - י"א תשרי
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' תשרי
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

ופרקים קיב-קיד

יום שישי - י"ב תשרי
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג תשרי
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

תהלים לשבוע פרשת האזינו 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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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תשרי  ז' ראשון יום
אגרת כ  ,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúåàéöî íðîà,262 'nr cr.ì"ðëéøùú'æïåùàøíåé

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî íðîà,envr -Bðéà ¨§¨§¦¨¤¨¥¥
,ììk íB÷î øãâa"seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py - §¤¤¨§¨

`l` ,xg` ote`a - eihxte diyrÎdxiviÎd`ixaae cg` ote`a
`edïéîìò ìk ááBñå,zenlerd lk -íéîMä úà"å ,äåLa §¥¨¨§¦§¨¤§¤©¨©¦

"àìî éðà õøàä úàå- §¤¨¨¤£¦¨¥
,`ed jexa yecwd xne`

,úçà äàåLäamyky - §©§¨¨©©
jk minya `ln `edy

,ux`a `ln `edúéì"å§¥
"dépî éeðt øúàoi` - £©¨¦¥

iept `edy dbixcne mewn
,jxazi epnn wixeóà©

,úéîLbä eælä õøàä¨¤©¥©©§¦
éwî úðéçáa àeäL ÷øó ©¤¦§¦©©¦

,ááBñåxi`n `ed oi` - §¥
itk ybxeiy ,zeinipta
`l` ,zybxen zeigdy
siwn ly ote`a `ed

,mlrdeøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
Leøtälk aaeq" ly - ©¥
,"oinlr,íéøîà éèewìa"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga -42, §¦¥£¨¦

úeiçä úeLaìúäå úeèMtúä àìåze`ivne zedny dn - §Ÿ¦§©§§¦§©§©©
zehytzd ly ote`a df oi` - zenlerd lka `ln "seq oi`"d

,zeigd zeyalzde,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäìlr mby - §©£¨§©¨¥©¦§¥
gek ici lr dfy zexnl ,"yi"l "oi`"n zeedzddmlrpxe`" ly

zeedzdl zehytzde ielib ly oipr df ixd la` ,"seq oi`
z` zelbne zekiynnd zebixcnde zexitqd ici lr d`ad

,mlrpd gekdíà-ékd`a ,zeedzdle zeigl zehytzdd - ¦¦
.ìéòì økæpk ,"åw"äî 'eëå äøàäc äøàäc äøàä éãé-ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨§¥©©©¦§¨§¥

éwîe ááBqä óBñ-ïéà øBàî íâåúBîìBò òaøàì ó §©¥¥©¥©¦§©§©¨
,äåLa äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàdlrnl `edy xe`d - £¦§¦¨§¦¨£¦¨§¨¤

siwne aaeq `edy ote`a wx `id zenlera ezrtyde ,zenlern
,deya zenlerd zrax` lkøéàîmb -éîéðtä åwä ìà- ¥¦¤©©©§¦¦
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.ïéàî Lé àøáì æòå çkzeedzd ixd ,lirl xaqedy itk - Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦
ly milkd ici lr `id ,zenlerdn cg` lkay mi`xapd
zexitqd ly milkl yiy gekd ixd ;mler eze`ay zexitqd

"seq oi` xe`" zEnvrn `wec d`ay zeedzd) "oi`n yi" zeedl
"seq oi` xe`"n mda xi`ny iptn `ed ("oinlr lk aaeq"d

."oinlr lk aaeq"d,íéìkä éãé-ìò àéä äàéøaäL øçàîe¥©©¤©§¦¨¦©§¥©¥¦
,zewlgzde leab ly oipr ixd mda yiy -úàæì,okl -íä ¨Ÿ¥

éeaø úðéçáa íéàøápä©¦§¨¦¦§¦©¦
úe÷lçúäåcg`y - §¦§©§

,ipydn dpeyìeáâe§
,úéìëúåzexnl - §©§¦

`a mzeedzdl gekdy
`edy "aaeqd xe`"dn
gekdy iptn j` ,leab ila

a xi`njezixd ,milkd
dpyiy ziwl`d dx`dd
dpiga `id ,milkd ici lr
ly ote`ae zewlgzd ly

,leabèøôáeitk - ¦§¨
dpnn ziwl`d dx`ddy
d`a ,zeedzdd ziyrp

,ieliba,úBiúBàä éãé-ìò©§¥¨¦
.ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

xy`n dlabdde zewlgzdd oipr xzei oda yi zeize`dy
ly zexitqa wx `ly ,lirl xn` ixd miptÎlkÎlr .milkd
iniptd xe`dn mb yi ,milkae ,gex ytpae ,dnypa ,zenlerd
xe` ,zenlerd liayay xe` epipry ,"ew"d) "seq oi` xe`" ly
zeigy itk ,zenlera "ybxp"d inipt xe`a zenlerd z` xi`iy
dlrnl `edy xe`) siwne aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlerndfx`yp `edy
wx `l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnl

ayzexitqlka mb `l` ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn yi
`xapdf m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

:dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a
oi` xe`"n mvrd ok` df oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk

d oiicr df j` ,"seqzednote`a `a dfyke ;"seq oi` xe`" ly
m`Îik ,"seq oi` xe`" ly zednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly
m`Îik ,zewl` ezedny oipr df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd
dx`d ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn
`l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc dx`dc
itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd ly ze`ivnd

.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d dx`ddy
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ùã÷ä úøâà
íå÷î øãâá åðéà ñ"àä øåà ìù åúåäîå åúåàéöî íðîà
õøàä úàå íéîùä úàå äåùá ïéîìò ìë ááåñå ììë
óà äéðéî éåðô øúà úéìå úçà äàååùäá àìî éðà

é÷î 'éçáá àåäù ÷ø úéîùâä åæìä õøàáááåñå ó
úåéçä úåùáìúäå úåèùôúä àìå à"÷ìá 'éôä ù"îëå
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó
éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò

.ì"ðë úåéúåàä é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâå
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ixyzקמב 'g ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ח' שני יום
,262 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåòå,alw 'nr cr.'éöàã 'ìîã

d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex

ieliba `hazn - zinybd
`wec yiy zlekide gekd
"seqÎoi` xe` zenvr"a
df gek ."oi`n yi" zeedl
"aaeqd xe`"a xwira `ed
"ew"d ici lr dlbzne
xac ,iniptd xe`d ,`wec
dna xexiaa d`xp df
,dginvn ux`dy
zepli`e mignv zginvy
gnevd gekn miinyb

ipgexdoipr `id ux`ay
df geke ,"oi`n yi" ly
,cinz ux`d dlbn
dpnn mignev cinzy

itk ,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a mignv
,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd x`ya did dfy
ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived ,ziy`xa ini zyya
ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay dig
ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg` dig
ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn -
day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd dpyi
`id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd
`l` ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly zednd
lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap ly ze`ivn
mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly iwl`d gekd dci
dlbzn eciÎlry "ew"d xe`n mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn
xac ly enrh .mi`xapa zeige zeedzd ly oipra aaeqd gekd

dlbzn df xac recn`wec ux`a`ed ,oldl owfd epax xiaqi ,
,inybd mlerd ly xzeia jenpd ceqid `id ux`dy iptn
gek ea yi ,ziwl`d dx`dd zcxei eay xzeia jenpd mewnae
dbixcne xe`n ,"mvr"d z` xzei ieliba `hand ,"xfeg xe`"n

:owfd epax oeylae .dpnn dlrnly
ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨

,äøàäcly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨
`l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc dx`d
z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl` ly zednd
mbe iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl xaqed xak

,"oinlr lk aaeq"d xe`dnìéòì økæpä ìëå"ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥
d`a xaky ziwl`d dx`dda - day "aaeqd xe`"e ,day

- `xap ly ze`ivna - dx`dc dx`dc dx`d ly ote`aàéä¦
äàøîd`xn ,"zeliv`c zekln"n d`ad ziwl`d dx`dd - ©§¨

z`øúéa ,íeöò éelâa éîLbä øôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨©©§¦§¦¨§¤¤
,epnî íéðBéìòä úBãBñéî æòlynl enke ,xtrd ceqin - ¨¦¨¤§¦¦¤

,mine gex ,y` zeceqiíâå§©
ïéàL ,íéîMä àávî¦§¨©¨©¦¤¥
àéöBäì ízìëéå íçëa§Ÿ¨¦¨§¨§¦
ãBñék ,ãéîz ïéàî Lé¥¥©¦¨¦¦
ãéîz çéîönä øôòä¤¨¨©©§¦©¨¦
íéáNò íä ,ïéàî Lé¥¥©¦¥£¨¦

úBðìéàåmignevd - §¦¨
ipgexd gnevd gekn
."oi`n yi" ly ote`a
mignevy dl` mb ixdy
,drihpe drixf ici lr
yi" enk dfy ,oldl xiaqi
irxefy dn oky ,"oi`nm

drixfd ,ux`a elek awxp
"o"n z`lrd"k zynyn
ila mignevy dl` cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd) cala

,llk drihpe drixf,"ìãb" øîBàå äknä ìfnäå)epinkgy - §©©¨©©¤§¥§©
l"f44dknd dlrnl lfn el oi`y dhnl ayr oi`y mixne` ixd

gnevd gekn dlek `l `id dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea
jk lr xne` ?dginvd oipr `a riwxay "lfn"dn `l` ux`ay

:owfd epax,áNòä çîö øákL øçàì eðéädyrp xaky - ©§§©©¤§¨¨©¨¥¤
oli`e ,lecble genvl eilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn
,zeving e` zewizn ,mrh mda didiy jixv ixd zexit dyery

,lfnd on `a df ixdLéì ïéàî çîöì Bì øîBà Bðéàå- §¥¥¦§Ÿ©¥©¦§¥
,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy,ìãâì ïèwî àlà¤¨¦Ÿ¤§Ÿ¤

.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìåzepli` mpyiy - §¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦
zexit mi`ivend zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend
"dxezd xe`"a .riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng

xacna zyxt45zexxerzd rityn lfndy ,"wcv gnv"d xne`
mvr j` ,ginviy oli`a e` ayra `hazny gnevd geka
xe`"a xg` mewnae ,envr gnevd gekn `ed dginvd

"dxezd46,`ed lfnd ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d yxtn
,jiiy `ed eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n lfndy dryay
dkynddne ,eyxyl dkynd oli`a e` ayra xacd rityn

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyléîì ¯ çîöé íøèa ìáà£¨§¤¤¦§¨§¦
(úeièøt éèøôa áNòå áNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàéixd - Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤§¥¤¦§¨¥§¨¦

dkn" lfndy mixne`eaayrdyke ,"lcb" el xne`e ,(ayra) "
,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi``iddpeekd ,xen`k

ohwn dginvd lr ,"yi" ly ze`ivna miiw xak ayrdy ixg`l
ekde dxin`d d`a jk lr 'eke lecbl,mipt lk lr .lfndn g
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ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé
éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
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קמג ixyz 'g ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`id zepli`de miayrd zginv,BaL çîBvä çkäîceqiay - ¥©Ÿ©©¥©¤
xtrdàeäL`ed gnevd gek -ïéà,zinyb ze`ivn `l - ¤©¦

å ,éðçeøåeli` -íämd ,zepli`de miayrd -.íéiîLbixd - §¨¦§¥©§¦¦
yi"l gekd ixd ,lirl xaqedy itky ,"oi`n yi" ly oipr dfy

zenvr"a `wec `ed "oi`n
`hazn df geke - "seq oi`

.inybd xtrd ceqiaïéàå§¥
,úàæux`a `wecy dn - Ÿ

oi`"d gek ieliba `hazn
df oi` ,"oi`n yi" ly "seq
íãà" éìâøc íeMî àlà¤¨¦§©§¥¨¨

"ïBîã÷ly 'miilbx'd - ©§
,'oencw mc`'íéîizñî¦§©§¦

úézçúaÎd mler - §©§¦
,äiNò"milbx"d - £¦¨

ly zepexg`d zebixcnd
ly) 'oencw mc`'
dnecwd daygnd
lk z` dkeza zllekd

zeniizqn ,(xzeia mipezgzd cr xzeia mipeilrdn mi`xapd
,"diyr"d mler ,xzeia oezgzdmlerd lyzepezgzdzebixcna

,"diyr"d mleray xtrd ceqi `edeåéìâø úçúåzgzn - §©©©§¨
,'oencw mc`' ly zepexg`d zebixcnlóBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥

,ïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøainiptd xe`d miizqny okid - ¨©¥¨¨§¦
siwnd xe`d xi`n ,zenlera zewlgzdae dlabda `edy

,zenlern dlrnlyíãà" éìebò ÷ø ,íäéðéa áø ÷ñôä éìa§¦¤§¥©¥¥¤©¦¥¨¨
"ïBîã÷,'oencw mc`' ly "milebir"d -.Bcáìdaygna ixdy - ©§§©

inipt xe` ,"milebir"e "xyei" mpyi 'oencw mc`' ly dnecwd
mc`' ly iniptd xe`de "xyei"d miizqny okid ixd ,siwn xe`e

'oencw mc`' ly mitiwnde milebird wx mix`ype 'oencwmby)
enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi` ixd 'oencw mc`' ly milebird
"seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"d

,"oinlr lk aaeq"díeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàî "åw"ä íâå§©©©¥¥©¦§©¥§¦
øBà" úðéçáa äìòîì ähnî øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø©§¥¨¨©§¥¦¦©¨§©§¨¦§¦©

,"øæBçoi` el xarnymewnlribnykyxe` - epiid "xfeg xe`" - ¥
xziae wfeg xzia xfeg xe`a dxfg ribn `ed ,xi`dl leki `ed
xacdy itke .mewn eze`l ribny iptl `ed xe`d xy`n xe`
xzei mg ux`l xzei aexwd oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a
,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay xie`d) irvn`d xie`d xy`n
md oi` dl xarny ,ux`l miribn ynyd ipxw xy`k ,oky
jk .dhnl xzei mg okle ,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki
ixd ,inipt xe`a mi`xapd lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd

lk dtiwnd daygnd lyzepexg`d zebixcnl ribn`ed xy`k
,xfeg xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerdL Bîk,"ew"d - §¤

éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà CdpiaÎdnkg --øéòæ"e ©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨§¥
"ïétðà"àá÷eð"å,zeklne (zecn) `"f -øéàî ¯ úeìéöàc ©§¦§§¨©£¦¥¦

úeëìnî øæBç øBàa§¥¦©§
úeëìîe ,úeìéöàc©£¦©§

àéä úeìéöàc,okl - ©£¦¦
ähnî øúk úðéça§¦©¤¤¦©¨

,äìòîìaeyiga - §©§¨
,dlrnl dhnln zexitqd
zexitql "zekln"n
"zekln" ixd ,zepeilrd
- "xzk" ly dpiga `id
ycew zxb`a lirl xkfpk

,efïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨
."ïôBña"zekln"ay - §¨

ly "dligz"dy ,df ixd
dlrnly "xzk"
z`vnp ,"dnkg"n
ly seqadverp "ew"dly "dligz"dy ,df ixd "ew"ae ,"zekln"a

ilbx"`mcwmler ly zepezgzd zebixcna zeniizqnd ,"oenc
epipr ixd "ew"dy oeeike ;xtrd ceqia ,"diyr"dielibxe`" ly

ia okl `hazn - "seq oi`xtrd ceqieliba xzeioi`" ly oiprd
.oldl xiaqiy itk ,dginv ly oipra ,"oi`n yi" ly oipra "seq
íeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàc "åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©§¥©¦§©¥§¦

"ïBîã÷ íãà" éìâøc "øLi"äzebixcnde "milbx"dy itk - ©Ÿ¤§©§¥¨¨©§
ly zewlgzda iniptd xe`a ze`a 'oencw mc`' ly zepezgzd
dfy ,zepexg`d zebixcnl `a dfy drya ixd ,zebixcnd
itk ,"diyr"dmlerlyzepexg`dzebixcna ,"diyr"dzizgza

,inybd xtrd ceqi dfyøéàî,"xfeg xe`" ly dpigaa "ew"d - ¥¦
äìòîì ähnî,inybd xtray dx`dc dx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáìxe`ay - ¦§¦©©§¨¨§©§§©§©£¦¨
mlerd ixd `id "diyr" ,oky .dpexg`d dbixcnd ef dnypd
"zekln"ae ,dpexg`d dxitqd `id "zekln"e ,xzeia oezgzd
- dpexg`d `id "zeklnc zekln" ,day zexitqd xyra ,`teb

,dnypd xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j`,Lnî úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©¨
.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçîmd lirl xen`ky - ¥¦¦©¥¦§©§©£¦

xe` zbixcna ixd - diyrÎdxiviÎd`ixal dnypd xe` miyrp
xfegd xe`dda xi`n-dnypd xe`aydpexg`d`idy ,dnypd
dpexg`d dbixcnd) "diyr" ly zepexg`d zebixcndn

aymi`xapyi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl gekd z` ozepe ,(
.icinz ote`a ,dginv ly ,"oi`n
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ùã÷ä úøâà
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì
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ixyzקמד 'h iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט' שלישי יום
,alw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéìåâìâä 'ñá ù"îôìå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

éèewìa àáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨§¦¥
íéøîà"`ipz"d xtqa -47,ìL Bæ äøàä älçz úLaìúî £¨¦¦§©¤¤§¦¨¤¨¨¤

äpnîe ,äiNòaL úeìéöàä øBàa óBñ-ïéà øBàc "åw"ä©©§¥§¨£¦¤©£¦¨¦¤¨
äîLpä øBà úðéçáì ïäîe ,äiNòaL äøéöéå äàéøáì¦§¦¨¦¦¨¤©£¦¨¥¤¦§¦©©§¨¨

úeëìîc úeëìîc§©§§©§
iNòcLé äæ-éãé-ìòå ,ä ©£¦¨§©§¥¤¥

éìkä íeiña æòå çkŸ©¨Ÿ§¦©§¦
úeëìîc úeëìîc§©§§©§

äiNòcdbixcnd - ©£¦¨
xzeia dpezgzd dxitqe

,"diyr"ayãBñéaL¤¦
:øîàî àeäå ,øôòä¤¨¨§©£©
,"'eëå õøàä àLãz"- ©§¥¨¨¤§

`a df xn`nny - `yc
,gnevd gek ixdúBéäì¦§

ãéîz õøàä áø÷a ìòBt¥§¤¤¨¨¤¨¦
-ïéà úðéça) ãòå íìBòì§¨¨¤§¦©¥

,óBñmvr wx `ly -
`idy dginvd zlert
`a ,"oi`n yi" ly oipr
mb `l` ,"seq oi`"d gekn
`ed ginvdl ly ote`d

dlertzicinzgek cvne ,
ginvdl leki `ed ,df
df mby ixd ,seq ila cinz
,"seq oi`" ly oiprd `ed
éîé úLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤§¥
:øîàîk ,úéLàøa§¥¦§©£©

,"äiç Lôð õøàä àöBz" :øîàîe ,"íénä eöøLé"- ¦§§©©¦©£©¥¨¨¤¤¤©¨
e`ived f`y ,ziy`xa ini zyya wx erityd dl` zexn`n
df ixg`l eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a zeig zeytp ux`de mind
wx ,"oi`n yi" ly ote`a `ly dipydn zg` dig ytp d`a xak

zexn`n erityd cala ziy`xa ini zyyadl`zexn`ndy ,
mi`aúéLàøa éîé 'æaL ,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§§©§©£¦¨¤§§¥§¥¦

éìa ,"ípç ãñç"a óBñ-ïéà øBàî äøàä äfä íìBòa øéàä¥¦¨¨©¤¤¨¨¥¥§¤¤¦¨§¦
,(ììk "ïéá÷eð ïéî" úàìòädhndn zexxerzd mey ila - ©£¨©©¦§¦§¨

(lawnd) `awepdy ,"oiawep oiin z`lrd" z`xwpd ,(lawndn)
zexxerzd - dhnln dly zexxerzda zxxerne dlrn
didzy gxkdd ony ,ziy`xa ini 'f ixg` xcqd ,ixd .dlrnln
zexxerzd xxerl ick dhnln zexxerzde o"n z`lrd

"seq oi` xe`"n dx`d dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln
zexn`nd f` erityd okle ,llk o"n z`lrd ila ,mpg cqga
gek eli`e ,"oi`n yi" ly oipr "ux`d `vez"e "mind evxyi"

rityn - "ux`d `ycz" xn`ndn gnevdcinz,çéîöäì§©§¦©
úBøôe úBðìéàå íéáNò£¨¦§¦¨¥

àîïégnevd gekn - ¥©¦
,ipgexdLéì"yi"l - §¥

,miayrd ,inybd
,zexitde zepli`dãéîz̈¦
äðLa äðL écî48àeäL , ¦¥¨¨§¨¨¤

dpy icn cinz ginvdl -
`ed ,dpyaúðéça ïéòî¥¥§¦©
,"óBñ-ïéà"oipr `edy - ¥

s` miizqn `l ,iteqÎoi`
,ginvdl ux`a gekd mrt
äfä íìBò íi÷úé íàL¤¦¦§©¥¨©¤
¯ íéðL úBááø éeaø¦¦§¨¦
.äðLa äðL écî eçéîöé©§¦¦¥¨¨§¨¨

ïäî LiL àlà- ¤¨¤¥¥¤
zepli`dn ,miayrdn

mi`ad ,zexitdneéãé-ìò©§¥
,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä- ©£¨©©¦§¦

z` xxernd edyn yiy
,ginviy gnevd gekíäå§¥
,íéòeèpäå íéòeøfä- ©§¦§©§¦

mirxfpd miayrd
ixd ,mirhipd zepli`de
"o"n z`lrd" md mirxfd

,gnevd geklïë-ét-ìò-óàå,mirehpe mirexf mdy zexnl - §©©¦¥
éaâì ììk Cøò Bì ïéà òeèpä ïéòøbäL ,ïéàî Lé Bîk íä¥§¥¥©¦¤©©§¦©¨©¥¤¤§¨§©¥

íâå ,éøtä,d`eeyde jxr mey el oi` -íò ïìéàä ìk ãâð ©§¦§©¤¤¨¨¦¨¦
,ïéìòäå íéôðòäjkÎlk lcadd oi` jkay -zeki`aiabl enk ¨£¨¦§¤¨¦

lcad miiw ,j` .mrh oi` rxfpy oirxbl eli`e ,mrh ea yiy ixtd
d`eeyd oi`e lecbzenka,oirxbd iabl eilre eitpre oli`d ly ,

,"oi`n yi" ly oipr `id oli`d lye zexitd ly mzginv ixd
,oirxbd zrixf ici lr `a dfy zexnlíéðBòøæ éðéîa ïëå§¥§¦¥¥§¦

ïéòøbî ïéðéòøb úBàî úBeäúäì äàeáz éðéîa íâå ,úB÷øéå¦¨§©§¦¥§¨§¦§©¥©§¦¦¦©§¦
ïkL-ìkîe ,ïéàî Lé Bîk àeä ,ãçàmdy dhgd ipirxb `l - ¤¨§¥¥©¦¦¨¤¥

`l` ,oirxbd ly zedn eze`ä.íéìaMäå ïéMwdze` mpi`y - ©©¦§©¦¢¦
."oi`n yi" i`cea md ixd - oirxbd enk ynn zednäpäå49, §¦¥
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ùã÷ä úøâà
ù"îôìå
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì
õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá
éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá
äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä
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.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לאחרי" :
(בחי' וכההמשך - לעו' יהי') (וכן תמיד סע"א): (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו

כו'". ושנה שנה שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ ˘ËÈÏ"‡49.א"ס). ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה
מלקו"ת  ולהעיר מאד. מאד משובחים הם האדם ותפלת מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף -

'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת מאד'".במש"נ אד



קמה ixyz 'i iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י' רביעי יום
rn dpyl xeriy dxen,264 'nrn :zxae...áèéä ïáåé äæîå,blw 'nr cr.á"äåò ééç

L úBøtämignev -,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìò- ©¥¤©§¥©£¨©©¦§¦
,dhnln zexxerzdíéçaLî íä ¯ äòéèpäå äòéøfä àéä¦©§¦¨§©§¦¨¥§ª¨¦

íéìBòäî ãàî ãàî§Ÿ§Ÿ¥¨¦
çîBvä çkî ïäéìàî¥£¥¤¦Ÿ©©¥©

,õøàaL Bcáìila - §©¤¨¨¤
,drixfe drihpäfîe¦¤

ìékNðoipra -úBëLnä ©§¦©§¨
íéðBéìò úBøBà- ¤§¦

ekyneiyazenler - ©
äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàici lr mikynpd zexe`dy - £¦§¦¨§¦¨£¦¨

mda yi ,mc`d zcear ly (dhnln zexxerzd) "o"n z`lrd"
`zexrz`"a mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr dlrn
zexxerzda) "`lirlc
ila ,cala (dlrnln
zceare zexxerzdd

,dhnl mc`dàeäL)¤
,(íãàä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨¨
ekynei ezcear ici lry -
lka xzei milrp zexe`

,zenlerd.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe` xi`n ("diyr"d mler ly zepexg`d
- "ew"d xe`ne "oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n ,"xfeg xe`"

dfn ixdéç çîBö íîBc :úBâøãî øãñ ïéðòa áèéä ïáeé¨¥¥§¦§©¥¤©§§¥¥©©
ïäL ,øaãîdfy itk - §©¥¤¥

zeceqid drax`a `a
ixd ,`xap lk akxen mdn

mdøôò :úBðéça- §¦¨¨
)l"pd,(,çeø Là íéî©¦¥©
Läìòîì àeä éçäL óà ¤©¤©©§©§¨

çîBväî50øaãîäå , ¥©¥©§©§©¥
-ìò-óà ¯ éçäî äìòîì§©§¨¥©©©©

ïë-étbeq -éçå ïBfð éçä ¦¥©©¦§©
øaãîäå ,çîBväî- ¥©¥©§©§©¥

,mc`dBúeiç ìa÷î§©¥©
,íäéðMî,igne gnevn - ¦§¥¤

,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©
,igne gnevn mc`d lawn
òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©
ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì¦§©¨§¦¨©
,"'eë ïâc íòè íòèiL- ¤¦§Ÿ©©¨¨

zxne` `xnbdy itk
zekxaa51,àì ïéãò"å©£©¦Ÿ

,"'eë àøBúc àøNa àðìéëà'qna zxne` `xnbdy itk - £¦§¨¦§¨§¨
`nw `aa52zxgnl el dpr ,ongp ax lv` dl`y l`y `axy

z`f jl izxn` `ly dn ,jk lr xn`e ,xzei zxteyn `xaqa
okle ,xey xya izlk` `l oiicr f`y iptn df ixd ,axra lenz`
lkya siqen igd on xyay ixd .jk lk dlelv dzid `l izrc
gnevl wewf igd didi recn ,oaen `l dxe`kly .xacnd
mdy igle gnevl wewf xacnd didi recne ,epnn dhnly

,ahid xacd oaei lirl xaqedy itk `l` ?epnn dhnlàeä ék¦

,äìòîì ähnî "øæBç øBà" úðéçazepezgzd zebixcndn - §¦©¥¦©¨§©§¨
,zepeilrl,äiNòä úézçzîly zepezgzd zebixcndn - ¦©§¦¨£¦¨
,"diyr"íL úélbúnL,diyrd zizgza -äøàä ,æò øúéa ¤¦§©¥¨§¤¤¨¤¨¨

'eë äøàäcxtra dpyiy dx`dc dx`dc dx`d ,xnelk - §¤¨¨
,inybdóBñ-ïéà øBàî¥¥

,ïéîìò ìk ááBqä- ©¥¨¨§¦
lk aaeqe siwnd
,deeya zenlerd
óBñ-ïéà øBà "åw"äîe¥©©¥
"øLiä éìâø" íeiñaL¤§¦©§¥©Ÿ¤

"ïBîã÷ íãà"c- §¨¨©§
ly zepexg`d zebixcnd
zenleray iniptd xe`d
dx`dd my dxi`n -

ziwl`døBà" úðéçáa¦§¦©
,"øæBçwfegn xe`a - ¥

zebixcna xy`n xzei
,zepeilrd.ìéòì økæpk©¦§¨§¥

áeè äæa áèéä ïáeéå§¨¥¥¨¤
äî ,úòãå íòè©©¨©©©
íéðBéìò íéëàìnM¤©§¨¦¤§¦
"øBL éðt" äákønaL¤©¤§¨¨§¥

"øLð éðô"e53,- §¥¤¤
,"dakxn"ayäîäaä çeøî íé÷tzñîe íéðBfðå ãàî íéðäð¤¡¦§Ÿ§¦¦¦§©§¦¥©©§¥¨

,çaænä éab ìòL úBðaøwäî íäéìà äìBòä óBòäåenk - §¨¨¨£¥¤¥©¨§¨¤©©¥©¦§¥©
aezky54mik`lndy ,xnelk ,"iy`l ingl ipaxw z`" :

,oefne mgl mdl df ixd ,"iy`" ly dpigaa mdy mipeilrd
ì ÷ec÷ãëeLBãwä øäfä ïBL55àøwòå àãBñéî ïéðäúàå" : §¦§§©Ÿ©©¨§¦§©§¨¦¨§¦¨¨

."ïBäìéc,xnelk ,mdly xwirdne ceqidn mipdp mde - ¦§
`id zepaxwd oipr ici lr mik`lnl zkynpd dkynddy
xe`d"n df ,xen`k ,oky - myxyn - mdly xwirdne ceqidn
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú

áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé
'éçá àåä éë 'åë àøåúã àøùéá àðìéëà àì ïééãòå
úéìâúîù äéùòä úéúçúî äìòîì äèîî øæåç øåà
ááåñä ñ"à øåàî 'åë äøàäã äøàä æò øúéá íù
'éçáá ÷"àã øùåéä éìâø íåéñáù ñ"à øåà å÷äîå ò"ë
úòãå íòè áåè äæá áèéä ïáåéå .ì"ðë øæåç øåà
øùð éðôå øåù éðô äáëøîáù íéðåéìò íéëàìîù äî

å äîäáä çåøî íé÷ôúñîå íéðåæéðå ãàî íéðäðóåòä
ïåùì ÷åã÷ãëå çáæîä â"òù úåðáø÷äî íäéìà äìåòä
éøçàå .ïåäìéã àø÷éòå àãåñéî ïééðäúàå ÷"äåæä
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.50‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וי"ל העפר . מן  הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז  - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון זקוק שנתהווה לאחר גם א.51.שלכן ואילך.52.מ, סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סתם "ארי' "אבל :

שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות משברון אדם הקרבן האוכל האש ב.54.מן כח, א.55.פינחס רמא, ח"ג



ixyzקמו `"i iying mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"א חמישי יום
אגרת כא  ,blw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ù"ãà .àë,266 'nr cr:íåé ìëá

."seqÎoi` xe`" ly "xfegdälàä úîàäå íéøácä éøçàå- §©£¥©§¨¦§¨¡¤¨¥¤
,o`k exaqedyøkæpä ìk éãé-ìò ,ïéáäì ì÷ð ïBáðì úòc©©§¨¨¥§¨¦©§¥¨©¦§¨

úìòî ìãb ,ìéòì§¥Ÿ¤©£©
,úBiNòî úBönä- ©¦§©£¦

mixaca zeyrpd zeevn
mixa`d ici lr ,miinyb

,mc`d ly miinybdøLà£¤
ïä,zeiyrnd zeevnd - ¥
odúãéøé úéìëz©§¦§¦©

äfä íìBòì úBîLpä©§¨¨¨©¤
áeúkL Bîk ,éîLbä56,"íúBNòì íBiä" :,`wec meidy - ©©§¦§¤¨©©£¨

mleradfdzeyrpd ,zeiyrn zeevn miiwl yi ,dyrnd mlera ,

,"seq oi` xe` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixaca
ici lre ,"seq oi` xe` zenvr" cvny mlrpd gekd mda yiye
mixaca miyery zeevnd

dl`dlbzngekd
,mlrpdúçà äòL äôé"å§¨¨¨¨©©

íéáBè íéNòîe äáeLúa¦§¨©£¦¦
éiç ìkî äfä íìBòä¨©¤¦¨©¥

"àaä íìBòä57: ¨¨©¨
ïàk ãòiqitcn mixne` - ©¨

,ycewd zxb`eðàöî̈¨
.äLBãwä Bãé-áúkîiptl ef zxb` azky) owfd epax ly - ¦§©¨©§¨

.(ezewlzqd

.àëmnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq zzl

.l`xyi ux`a 'd zceara miwqere dxez

`l` ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

zepnl sqkd z` ewlgi

.zeiycg zegtl e` zeireay

zefixfd zlrn caln ,oky

dwcvae llka devn lka

ztqep dlrn dpyi ,cegia

mivexy) sqkd mekq zpizpa

zepna (dpyd jyna zzl

enrh xiaqiy itk ,zeaexn

.xac ly

ef ezxb` owfd epax ligzn

mi`xwpd l`xyi ipal dkxaa

"eny iade`" llka1cvn ,

l`xyi ipaa yiy dad`d

cgeinae ,`ed jexa yecwdl

xear dwcvl mipzepy dl`

cgeina md mi`xwp - l`xyi ux`a dcearae dxeza miwqery dl`

ipir" xy` ux` ixd `id l`xyi ux` ,oky ."eny iade`"'djiwl`

"da2"eny" ixd `ed 'ied mye ,'ied myn zinipt dkynd my dxi`n ,

.`ed jexa yecwd ly cgeind

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàyecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`ed jexaíò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦

úBòî áeöwä ÷ç äðLa äðL écî úúì ,äLBãwä Böøà©§©§¨¨¥¦¥¨¨§¨¨Ÿ©¨§
,Lãwä õøàl -,l`xyi ux` ,ycewd ux` iayeia jenz ¤¤©Ÿ¤

éúlî óhz íäéìà ,eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz3ìfzå , ¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦§¦©

éúøîà ìhk4- mdil` dpete `xew owfd epax ,xnelk - ,æøæì ©©¦§¨¦§¨¥
,íéæéøæìiehial m`zda -5,"oifxefnl `l` oifxfn oi`"÷fçìe ¦§¦¦§©¥

úBôø íéãé6oevxd miiw ;xqg `l alae oevxay ,xnelk - , ¨©¦¨
zzl ybxde7.lreta z`f zeyrl zetx micidy `l` ,ïzîa§©©

õøà úBòî ¯ íéîc̈¦§¤¤
úaL écî ¯ ìàøNé¦§¨¥¦¥©¨
écî úBçôìe ,BzaLa§©©§¨¦¥

BLãça Lãç8Bkøòî , Ÿ¤§¨§¥¤§
,äðL Cøòì áeöwä- ©¨§¤¤¨¨

avwend sqkd z` ewlgi
zepna dpyd lkl
zegtl e` zeireay

.zeiycg zepnaóñk ìëå§Ÿ¤¤
ìò äìò øLà íéLãwä©¨¨¦£¤¨¨©
éìa ácðúäì Léà áì¤¦§¦§©¥§¦
eðéçà úñðøôì øãð¤¤§©§¨©©¥

õøà éáLBéécî ,Lãwä §¥¤¤©Ÿ¤¦¥
.äðLa äðLitk - ¨¨§¨¨

owfd epax dvex d`xpd
zencew mipya zzl erawy minekqd z` wx `ly ,o`k siqedl
dlr m` mb `l` ,zeiycg e` zeireay zepna dzr ewlgi
mipya xy`n xzei lecb mekq zzl edyin ly ezaygna
zepna sqepd mekqd z` zzl ef dywa `ed mb miiwi ,zencewd

.zeiycg e` zeireayúìòî ìãb ìkì òeãiä ãálî ,äpä ék¦¦¥¦§©©¨©©ŸŸ¤©£©
,úBönä ìëa úeæéøfädzeyrl devn ziiyra fxcfdl yiy - ©§¦§¨©¦§

,xzei mcweny dníìBòì" :ì"æø éøáãa äðLðå øîàpä©¤¡©§¦§¨§¦§¥©©§¨
"'eë äåöî øáãì íãà íéc÷é9eðéáà íäøáàc déúeæéøæe , ©§¦¨¨¦§©¦§¨§¦¥§©§¨¨¨¦

íBìMä-åéìò,"dciwr"a epia` mdxa` ly ezefixf -àéä ¨¨©¨¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

é"ò ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã äìàä úîàäå íéøáãä
úéìëú ïä øùà úåéùòî úåöîä úìòî ìãåâ ì"ðä ìë
íúåùòì íåéä ù"îë éîùâä æ"äåòì úåîùðä úãéøé
ìëî æ"äåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá 'à äòù äôéå

.á"äåò ééç:÷"äéëî åðàöî ë"ò

ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë
ú÷ãö úåùòì íòá íéáãðúîä
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
ïúîá úåôø íéãé ÷æçìå íéæéøæì æøæì éúøîà ìèë
ùãç éãî úåçôìå åúáùá úáù éãî é"à úåòî íéîã
íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
úñðøôì øãð éìá áãðúäì ùéà áì ìò äìò øùà
ãáìî äðä éë .äðùá äðù éãî ÷"äà éáùåé åðéçà
øîàðä úåöîä ìëá úåæéøæä úìòî ìãåâ ìëì òåãéä
äåöî øáãì íãà íéã÷é íìåòì ì"æø éøáãá äðùðå
ãòì úãîåòä àéä ä"ò åðéáà íäøáàã 'éúåæéøæå 'åë
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א.56. כב, עירובין יא. ז, מי"ז.57.ואתחנן פ"ד ˘ËÈÏ"‡1.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ עביד צדקה דע"י ס"ה באגה"ק לעיל "וראה :
אהבה". שפנימיותה החסד מדת מחמת ניתנת וצדקה קדישא יב.2.שמא יא, כב.3.עקב כט, איוב ב.4.ע"פ לב, כג,5.האזינו מכות

א. במדבר ספרי ג.6.א. לה, ישעי' ˘ËÈÏ"‡7.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר "כההמשך :
.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."החודש לראש - חודש ומדי השבוע סוף לשבת הכוונה - שבת מדי בסופו) (ישעי' דבכתוב "להעיר :
ב.9. לח, ב"ק ב. כג, נזיר



קמז ixyz `"i iying mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dîöò äã÷òä ék ,íìBò ãò eðéðáìe eðì ,ãòì úãîBòä- ¨¤¤¨©¨§¨¥©¨¦¨£¥¨©§¨
,l`xyi ipal dzekf cinz xkef `ed jexa yecwdydðéà¥¨

úìòî Cøòì ìBãb ïBéqðì Ck-ìk äáLçðzbixcne -íäøáà ¤§§¨¨¨§¦¨¨§¤¤©£©©§¨¨
,íBìMä-åéìò eðéáàdnvr dciwrd oi` recn cg` mrh df - ¨¦¨¨©¨

Îlk lecb oeiqpl zaygp
,epia` mdxa` iabl jk
ezbixcne ezlrn cvn
:`ed ,ipy mrh ,zelecbd

íbLamb epgwla - §¤©
,oeayga:Ba øac 'ä ék¦¦¤

ða úà àð ç÷""'eë E10, ©¨¤¦§
wgvi z` gwiy -

,dciwrléøäåeid -änk ©£¥©¨
eøñnL íéLBã÷ änëå§©¨§¦¤¨§
íb 'ä úMã÷ ìò íLôð©§¨©§ª©©
;ía 'ä øac àì ék- ¦Ÿ¦¤¨

leki df ,`eti` ,cvik
Îlk lecb oeiqpl aygidl
,epia` mdxa` iabl jk
lr dehvp `edy drya

?envra `edÎjexaÎyecwdn jk÷ødciwrd ly zelcbd - ©
,jka `idúeæéøæa úàæ äNò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáàL¤©§¨¨¨¦¨¨©¨¨¨Ÿ¦§¦
,äàìôð-mkyie""xweaa mdxa`11"exeng z` yeagie"e ,11, ¦§¨¨

dkig `le deeiv `le ,xengd ly ske`d z` envra yag
z`f dyri xg` edyiny12,úBàøäì,mixg`l mb -BúçîN §©§¦§¨

Böôçå,iniptd ebeprz -úçð úBNòìå BðB÷ ïBöø úàlîì §¤§§©Ÿ§§©£©©
.BøöBéì çeøh"yz fenza a"in ,eixn`nn cg`a -13xiaqn , ©§§

`id daeyz ilra zceary ,r"p v"iixedn x"enc` w"k
mb ritydllrmixg`oeeiky ,x`al mileki jkl m`zda .

mdxa` ly ezednn jtedna dceard dzid dciwrd oipray
oipr dzid dciwrde ,dad`d zcn `ed mdxa` ixdy) epia`

ik izrci dzr" ,(dxeab ly`xi"dz` miwl`14jxcÎlr dfy ,
okl ,zxg` zedna envr z` cinrnd "daeyz lra" zcear
ebpere ezgny z` mixg`l mb ze`xdl epia` mdxa` dvx

,df oipra `edÎjexaÎyecwd oevx meiwaepnîemdxa`n - ¦¤
,zexecd lka l`xyi ipal wiprd `edy gekae - epia`eãîì̈§

ì"æø15,ììëa úBönä ìk íei÷ìdevn lk miiwl yiy - ©©§¦¨©¦§¦§¨
,zefixfaäðlk ìò äìBòä ä÷ãvä äNòî èøôáe16,jka - , ¦§¨©£¥©§¨¨¨¨©ª¨¨

`idyäìöîe äpânä©§¦¨©§¨
äéúBøôamipzipd - §¥¤¨

äfä íìBòa17éðéî ìkî ¨¨©¤¦¨¦¥
,úBLbøúnä úBiðòøtª§¨ª©¦§©§

:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky18:ìévz ä÷ãöe"§¨¨©¦

ïkL-ìëå ,"úånîdf - ¦¨¤§¨¤¥
livnéðéî øàMî¦§¨¦¥

úånî íélwä íéøeqé- ¦¦©©¦¦¨¤
ixdeðì áBhL ïkL-ìk̈¤¥¤¨

äfä íìBòa íb©¨¨©¤
dîéc÷äìozn z` - §©§¦¨
,dwcvdäî ìk̈©
,øLôàcm` ,xnelk - §¤§¨

oxky oi`y ,zeevnd x`y
micwdl yi ,dfd mlera
zevn meiwa fexif ipin lka fxcfdl yiy i`cea ixd ,oziiyra
dpibn `ide dfd mlera ozip "dizexit" xkyy dwcvd

.olvilÎ`pngx ,mixeqiníBé ìëa ïBcð íãà éøäL19ixd - : ¤£¥¨¨¦§¨
el didzy mei eze` ly htynd iabl el rbepy xacd oekp
ozna owfd epax oc o`k cr .dlivne dpibnd dwcv ly zekfd
,ycewd ux` xear izpy ote`a zzl eacpzdy ,sqkd inekq
z` yceg lk zegtdÎlkl e` ,reayd ly wlgd z` reay lk
owfd epax siqen oldl .zefixfd oipr cvn - ycegd ly wlgd
dlrnd :dpyd seq cr zekglÎi`a mitqep dlrne hxt

cvn `ad ytpd jekifa mb z`hazndceardlky ,dwcv ly
`ed ,dwcvd zceara dlert dyere dpizp ozep `edy mrt
dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly dlert mrt lk dyer
lka ixd - mipeilr mitevxtae zexitqa cegi dlrnl zlret

dlrnl cegid z` ycgn mxeb `ed dwcv ly dpizp20.
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ùã÷ä úøâà
äáùçð äðéà äîöò äã÷òä éë íìåò ãò åðéðáìå åðì
éë íâùá ä"ò à"à úìòî êøòì ìåãâ ïåéñðì ë"ë
äîëå äîë éøäå 'åë êðá úà àð ç÷ åá øáéã 'ä
àì éë íâ 'ä úùåã÷ ìò íùôð åøñîù íéùåã÷
äàìôð úåæéøæá úàæ äùò ä"ò à"àù ÷ø íá 'ä øáéã
úåùòìå åðå÷ ïåöø úåàìîì åöôçå åúçîù úåàøäì
úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð
äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë
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ב.10. כב, ג.11.וירא שם 12.שם, פרש"י 13.184..ראה ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, וירא

א.15. ד, ˘ËÈÏ"‡16.פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפי"ב משהיוה"א "להעיר א'.17.: משנה א' פרק ‡„ÂÓ"¯פאה ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, א.19.משלי טז, של 20.ר"ה גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על

כ"א  - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה
דכוונתו  ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ־1/12 יותר לא חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק
וכמדומה  טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו באם - ורק אך
בפ"ע  נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק'
שליח  ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית הנ"ל דבי' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש -
מדי  בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי
אדמו"ר  כ"ק של  הקדוש לשונו  כאן עד המעשה". רוב ב) כו ', זריזותו א) באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת

שליט"א.



ixyzקמח a"i iyiy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ב שישי יום
,266 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr:äìéù àáé

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl
ixdy ,dzelibxe eytp
envr mr rbiizn `ed
xzei zzl dlecb dribia
;zzl libx `ed xy`n
mekqdyk elit` ixd
dlrnl epi` ozep `edy
`l` ,ezelibxn ixnbl
zepna dwcvd zpizp mvr
cere mrt zzl ,zeax
meyn jka yi ,'eke mrt

ly oiprdcearepi`x -
dwcvd zceara ep`vneïéà äàìôðå äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨§¦§¨¨¥

,äéìà CBøòdlrn `l` ,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - £¥¤¨
,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndyäNòî úBéäì¦§©£¥

ä÷ãvädlekiy ,jkl zeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ©§¨¨
dyrnd mvr `l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd zeidl

didz dwcv zpizp lyäaønä ìëå ,úBaø íéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦©§¨©©§¤
,zeax zepna dwcvd z` ozepe -íòôa àìå ,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨§Ÿ§©©

,úçà úááe úçà,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ék íb ©©§©©©©¦
,àeä ãçà ììBkä Cqäd`ltpe dlecb dlrn z`f lka - ©©©¥¤¨

,zeax zepna mekqd zpizpa dl jexr oi`yáúkL Bîk§¤¨©
äðLnä Leøôa ì"æ í"aîøä21ì"æ íéîëç eðML22ìkäå" : ¨©§©©§¥©¦§¨¤¨£¨¦©§©Ÿ

:"äNònä áø éôìyxtn ely zeipynd yexita m"anxdy - §¦Ÿ©©£¤
itl" `l dfy wiicnelcebitl" `l` "dyrndaex- "dyrnd

minrta dyrp aehd dyrndyzeaxlynl ,yxtn m"anxde .
sl` zzl acpzi cg`yk23mpn` df ixd ,zg` zaa miaedf

dyrnlecb`edyk xy`n ,ytpa oipw jk lk dyrp df oi` j` ,
dyrp dpizp lk ici lr ,oky .minrt sl`a miaedfd sl` ozep

.eytpa jekife oipw ,ytpd oipw xzei xacd
ici lr eytpa dyrpy jekifd calny ,owfd epax xiaqi oldl
oeilr cegi dpizp lk ici lr dyrp ,zeax minrta dwcvd zpizp

,dlrnlBîòè áèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥©£

,B÷enðåminrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yi recn - §¦
,zeaexn,äNònä éeaø éãé-ìò Lôpä Ckæì éãkici lr - §¥§©¥©¤¤©§¥¦©©£¤

,z`f cal ixd - zeax minrta aehd dyrndziiyràø÷î äpä¦¥¦§¨
áeúkä øac àìî,"íéiçì ä÷ãö úlòt" :oiivn iaxd - ¨¥¦¤©¨§ª©§¨¨§©¦

"mipewize zexrd"a
oiirl ,"`ipz"d seqay
my ,fh ,i ilyna miweqta

zlert" aezkwicv
dlnd `l) "miigl
dlnd m`Îik "dwcv"
,`i ,`i ilynae ("wicv"
dwcv ok" aezk my
aezk ok` my ,"miigl
la` ,"miigl dwcv"
`l `id dnicwnd dlnd

"zlert" m` ik "dwcvok
my xne` iaxde ,"dwcv
:"mipewize zexrd"a
ipya ,oky ,"b"rve"
oeyld aezk `l miweqtd
,"miigl dwcv zlert"
itk ."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk `ian owfd epaxy
zlert"y yxtl milekiy dna wtzqdl dvex iaxd oi` d`xpd
"miigl wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv `id ,"wicv
zewcv 'd wicv" enk jxcÎlr) dwcv ly dlertdy dpeekd

"ad`24,jka wtzqdl dvex epi` iaxd ,d`xpd itk - miigl (
`xwn" mixne`yk ,ixdy`lnzeidl xacd jixv ,"aezkd xaic

,dwcv `id wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita
dwcv zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv okle

."miigldúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly -éLîäìC §©§¤§ª¨¨§ª¨¨§©§¦
íéðBéìò íéiç,miig ly xzei oeilrd ote`d -íéiçä éiçî ©¦¤§¦¥©¥©©¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéàz`f jiyndl -,íéiçä õøàìzekln"l - ¥¨§¤¤©©¦
dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c
,mi`xapd lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa xzeia dpezgzd
`idy "zeliv`c (zecn) `"f"n da ekiyni - miyrpe mixvep
`"f ly "miig"de ,"seq oi` zenler" ly dpexg`d dbixcnd

" ly dpiga md zeliv`c zecneiig,"miigdúðéëL" àéä¦§¦©
,"eðfò,mi`xapa zeige wfeg zpzepd -øîàð äéìòL25äzàå" : ª¥¤¨¤¨¤¡©§©¨
äiçî,"ílk úàzekln" lr aqen "dz`" ,mi`xapd lk z` - §©¤¤ª¨

xewn ody ze`vend 'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d ,"zeliv`c
'd 'z '` :"dz`" dlnd efy ,zeize`d26,ãåc úkñ àéäå§¦ª©¨¦

,øôò ãò úìôBpäzkeq" z`xwpy dpikyd ,zelbd onfay - ©¤¤©¨¨
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ùã÷ä úøâà
êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ

à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì
äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
äðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ù"îë àåä ãçà ììåëä

:äùòîä áåø éôì ìëäå ì"æ íéîëç åðùù
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.21‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג ˘ËÈÏ"‡23.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
מאה". הרע"ב גירסת הביא שם ז.24."בצ"צ יא, ו.25.תהלים ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספ"ב שהיחוה"א "לעיל :



קמט ixyz b"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ג קודש שבת יום
אגרת כב  ,clw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà .áë,clw 'nr cr:é"ùøôá

xtr cr dcixiae zelba `id "cec27,ì"æø øîàîëe28eìb" : §©£©©©¨
íBãàì,eply dpexg`d zelbd -äðéëLíänò,zelba -,"'eë ¤¡§¦¨¦¨¤

dpikyd dcxi - dpezgzde dpexg`d zelbd efy oeeik ixd -
dwcv ici lre ,xtr cr - xzeia zepezgzd zebixcnl cr

iign dpikyl mikiynn
,`edÎjexa seqÎoi` miigd
àzúìc àúeøòúàa ék¦§¦§¨¨¦§©¨
zexxerzd ici lr -

,dhnl mc`dúBéçäì"§©£
"íéìôL çeø,miipr - ©§¨¦

déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥
íeìklyn mdl oi`y - §

Îlr dyrp ,melk mnvr
dfÎiciàúeøòúà¦§¨¨

,àìéòìczexxerzd - ¦§¥¨
jiyndl ,dlrnl dlerte
"miigd iig"n miig
"zeliv`c zekln"l
dpiga `id zexitqay
dl zil"y dxitqe

zlawn wx `id ,melk dnvr lyn dl oi`y ,"melk dnxbn
,zexitqd x`ynõøà éáLBé úBéçäì íò ácðúäa èøôáe¦§¨§¦§©¥¨§©£§¥¤¤
,Lnî íéiçäzpeekn `idy dhnly "l`xyi ux`" iayei - ©©¦©¨

dlrnly "miigd ux`" cbpk29mipzepy dwcvd ixd -
dfÎiciÎlr yi ,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl
"zeliv`c zekln"l miigd iign dpina zcgein dkynd

,"dpiky"leìëå .ïéánì éãåàìôðå ìBãb øác ìò ìékNî §©©¥¦§¨©§¦©¨¨¨§¦§¨
äækoi`"n mipeilr miig mikiynn dwcvd dyrn ici lry - ¨¤

,zelba z`vnpy dpikyl `edÎjexa "seqíòè áeè àöîé¦§¨©©

éôì ìkä" :eøîàL ì"æ íéîëç éøác íéìBãb änk ,úòãå̈©©©¨§¦¦§¥£¨¦©¤¨§©Ÿ§¦
íéîòôa äNòpä ä÷ãvä äNòî eðéäc ,"äNònä áøŸ©©£¤§©§©£¥©§¨¨©©£¤¦§¨¦

éLîäì ,úBaø,íéðBéìò íéiç C"seq oi`" miigd iign - ©§©§¦©¦¤§¦
,`edÎjexaãçéìlertle -ïBéìò ãeçéÎjixaÎ`ycew ly - §©¥¦¤§

ly) 'izpikye `ed
`edÎjexaÎyecwd

(ezpikye.úBaø íéîòt§¨¦©
- dpizp lka xy` -
ote`a oeilr cegi micgiin
Î`ycewn dkynd ly
oi`"e (d"awd) `edÎjixa
'izpikyl - "seq
dhnl cr (ezpikyl)
zepezgzd zebixcna

,xzeiaéîð eðéäådfe - §©§¨¥
mbáúkM äî ïéòk§¥©¤¨©

:í"aîøäzlrna - ¨©§©
,zeax zepna dwcv zpizp

,Lôpä Ckæìmixaca - §©¥©¤¤
fnexn m"anxd ly dl`

,oeilrd cegid dlrnl dyrpy dn oiprdøäfî òãBpk©©¦Ÿ©
LBãwä30àéä ék ,"Lôð" úàø÷ð äðéëLc`id ,dpikyd - ©¨¦§¦¨¦§¥¤¤¦¦

:áéúëe ,eðLôðå eðéiçaezke -31:."eðLôð øôòì äçL ék" ©¥§©§¥§¦¦¨¨¤¨¨©§¥
.zelba - dhn dhn cr dcxiy dpikyd ,xnelk -eøîà ïëìå§¨¥¨§

ì"æ eðéúBaø32,"älàbä úà úáø÷nL ,ä÷ãö äìBãb" :- ©¥©§¨§¨¨¤§¨¤¤¤©§ª¨
,zelbdn dpikyd zle`b,èòî èòî øôòî dîé÷äìlr - ©£¦¨¥¨¨§©§©

dltpy dpikyd z` xzei miniwn mrt lk dwcv zpizp ici
,zelba"äìéL àáé ék ãò"33dnilyd dniwd didz f`y - : ©¦¨Ÿ¦Ÿ

.dpikyd ly

.áëmiciqgy dn lr owfd epax ope`zn (a"k oniq) d`ad zxb`a

,dnecke dqpxt ,miinyb mipipra zevr zece` zel`ya eze` micixhn

inkgl `le mi`iapl wx jiiy ,miinyb mipipra zevr ozny xiaqne

,miinyb mixeqi lawl yi cvik xe`iad zekix`a miiqne .dxezd

.'d zad`ae miny z`xia mciÎlr sqeeziy

`ly zxb` ly dteqe dzligz wizrdl i`ck ,ef zxb` zpad xzil

z"dw) "owfd x"enc` - ycew zexb`"a dqtcp `l` ,"`ipz"a dqtcp

.ck oniq (n"yz

qpkidl mileki mda mireaw mipnf owfd epax raew zxb` dze` zligza

dn cbpk mitixg miehiaa `hazn `ed okn xg`le ,"zecigi"l eil`

dfy ,ely deeprd lceba ,eprha ,miinyb mipipra zevr eze` mil`eyy

l"f epinkgy epax dynn di`x e`iadae ,dxez ipipra eze` lalan

mixne`1lk oce ayei melydÎeilr epax dyny jzrc lr dlrz ike" :

."ziyrp izn ezxez - elek meid

miiqn okn xg`le ,"`ipz"a o`k qtcpy zxb`d wlg `a jkl jynda

"zecigi"l dlawd ipnf ly zepwzd lr xenyl gxkdd ony ,owfd epax

itk ebdpzi `ly dl` lr "zeqpw" xfeb `ede ,eil` driqpd ipnfe

.dpicndn d`ivia mii`n mbe ,zepwzd

ep`y dny ,mixne` eid mipey`xd miciqgdy ,oiivl i`ck ,mle`

,miinyb mipipra zevr miiaxdn mil`ey ok`y "ax dyrn" mi`ex

z`f "xizd" envra owfd epaxy iptn df ixd - miper miiaxde

,my "ycew zexb`"a dqtcp) "ezewlzqd onfl aexw" azky dniyxa
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ùã÷ä úøâà
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë
áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò
äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ
êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç
÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð
éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
úáø÷îù ä÷ãö äìåãâ ì"æøà ïëìå .åðùôð øôòì äçù
éë ãò èòî èòî øôòî äîé÷äì äìåàâä úà
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.33‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ באתר עה"פ: ב) (רלז, זח"א ע"פ מובן ובכ"מ) פל"ו (ראה שילה" יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיום :
כו'". תקום דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' א.1.אחרא י, שבת

ixyz a"i iyiy mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ב שישי יום
,266 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr:äìéù àáé

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl
ixdy ,dzelibxe eytp
envr mr rbiizn `ed
xzei zzl dlecb dribia
;zzl libx `ed xy`n
mekqdyk elit` ixd
dlrnl epi` ozep `edy
`l` ,ezelibxn ixnbl
zepna dwcvd zpizp mvr
cere mrt zzl ,zeax
meyn jka yi ,'eke mrt

ly oiprdcearepi`x -
dwcvd zceara ep`vneïéà äàìôðå äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨§¦§¨¨¥

,äéìà CBøòdlrn `l` ,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - £¥¤¨
,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndyäNòî úBéäì¦§©£¥

ä÷ãvädlekiy ,jkl zeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ©§¨¨
dyrnd mvr `l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd zeidl

didz dwcv zpizp lyäaønä ìëå ,úBaø íéîòôa úéNòð©£¥¦§¨¦©§¨©©§¤
,zeax zepna dwcvd z` ozepe -íòôa àìå ,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨§Ÿ§©©

,úçà úááe úçà,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ék íb ©©§©©©©¦
,àeä ãçà ììBkä Cqäd`ltpe dlecb dlrn z`f lka - ©©©¥¤¨

,zeax zepna mekqd zpizpa dl jexr oi`yáúkL Bîk§¤¨©
äðLnä Leøôa ì"æ í"aîøä21ì"æ íéîëç eðML22ìkäå" : ¨©§©©§¥©¦§¨¤¨£¨¦©§©Ÿ

:"äNònä áø éôìyxtn ely zeipynd yexita m"anxdy - §¦Ÿ©©£¤
itl" `l dfy wiicnelcebitl" `l` "dyrndaex- "dyrnd

minrta dyrp aehd dyrndyzeaxlynl ,yxtn m"anxde .
sl` zzl acpzi cg`yk23mpn` df ixd ,zg` zaa miaedf

dyrnlecb`edyk xy`n ,ytpa oipw jk lk dyrp df oi` j` ,
dyrp dpizp lk ici lr ,oky .minrt sl`a miaedfd sl` ozep

.eytpa jekife oipw ,ytpd oipw xzei xacd
ici lr eytpa dyrpy jekifd calny ,owfd epax xiaqi oldl
oeilr cegi dpizp lk ici lr dyrp ,zeax minrta dwcvd zpizp

,dlrnlBîòè áèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäå§¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥©£

,B÷enðåminrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yi recn - §¦
,zeaexn,äNònä éeaø éãé-ìò Lôpä Ckæì éãkici lr - §¥§©¥©¤¤©§¥¦©©£¤

,z`f cal ixd - zeax minrta aehd dyrndziiyràø÷î äpä¦¥¦§¨
áeúkä øac àìî,"íéiçì ä÷ãö úlòt" :oiivn iaxd - ¨¥¦¤©¨§ª©§¨¨§©¦

"mipewize zexrd"a
oiirl ,"`ipz"d seqay
my ,fh ,i ilyna miweqta

zlert" aezkwicv
dlnd `l) "miigl
dlnd m`Îik "dwcv"
,`i ,`i ilynae ("wicv"
dwcv ok" aezk my
aezk ok` my ,"miigl
la` ,"miigl dwcv"
`l `id dnicwnd dlnd

"zlert" m` ik "dwcvok
my xne` iaxde ,"dwcv
:"mipewize zexrd"a
ipya ,oky ,"b"rve"
oeyld aezk `l miweqtd
,"miigl dwcv zlert"
itk ."miigl dwcv zlert" `ln `xwnk `ian owfd epaxy
zlert"y yxtl milekiy dna wtzqdl dvex iaxd oi` d`xpd
"miigl wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv `id ,"wicv
zewcv 'd wicv" enk jxcÎlr) dwcv ly dlertdy dpeekd

"ad`24,jka wtzqdl dvex epi` iaxd ,d`xpd itk - miigl (
`xwn" mixne`yk ,ixdy`lnzeidl xacd jixv ,"aezkd xaic

,dwcv `id wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita
dwcv zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv okle

."miigldúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly -éLîäìC §©§¤§ª¨¨§ª¨¨§©§¦
íéðBéìò íéiç,miig ly xzei oeilrd ote`d -íéiçä éiçî ©¦¤§¦¥©¥©©¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéàz`f jiyndl -,íéiçä õøàìzekln"l - ¥¨§¤¤©©¦
dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd "zeliv`c
,mi`xapd lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa xzeia dpezgzd
`idy "zeliv`c (zecn) `"f"n da ekiyni - miyrpe mixvep
`"f ly "miig"de ,"seq oi` zenler" ly dpexg`d dbixcnd

" ly dpiga md zeliv`c zecneiig,"miigdúðéëL" àéä¦§¦©
,"eðfò,mi`xapa zeige wfeg zpzepd -øîàð äéìòL25äzàå" : ª¥¤¨¤¨¤¡©§©¨
äiçî,"ílk úàzekln" lr aqen "dz`" ,mi`xapd lk z` - §©¤¤ª¨

xewn ody ze`vend 'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d ,"zeliv`c
'd 'z '` :"dz`" dlnd efy ,zeize`d26,ãåc úkñ àéäå§¦ª©¨¦

,øôò ãò úìôBpäzkeq" z`xwpy dpikyd ,zelbd onfay - ©¤¤©¨¨
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ixyzקנ b"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ipipr lka wegxn zevre zrcd aexiw" ly dlrnd zece` ,(dq oniq

."'eke a"a

úøzñî äáäàî !éòøå éçà ,éáeäàmkil` ip` `a - £©©©§¥©¥©£¨§ª¤¤
Îa!äçëeðå àð eëì .älâî úçëBz.eppia xaczpe e`ea -eøëæ ©©§ª¨§¨§¦¨§¨¦§

úBðL eðéa ,íìBò úBîé§¨¦§
k äúéää ,øBãå øBcúàæ ¨¤¨§¨¨Ÿ

äiàå ,íìBò úBîéî¦¨§©¥
äæ âäðî íúàöî àBôéà¥§¨¤¦§©¤

,oldl eyxtiy -ãçàa§©©
éîëç éøôñ ìkî¦¨¦§¥©§¥
íéðBLàøä ìàøNé¦§¨¥¨¦¦
úBéäì ,íéðBøçàäå§¨©£¦¦§

ì ïewúå âäðîìàL ¦§¨§¦¦§Ÿ
úãk ,úeiîLb äöòa§¥¨©§¦§¨
éðéðòa úBNòl äî©©£§¦§§¥

óà ,éîLbä íìBòä- ¨¨©©§¦©
,`léîëç éìBãâì¦§¥©§¥

íéðBLàøä ìàøNé¦§¨¥¨¦¦
,íéàøBîàå íéàpúk§©¨¦¤¡¨¦
ñðà àì æø ìk øLà£¤¨¨Ÿ¨©

eäì2`l ceq meyy - , §
,mdn mlrpïBäì ïéøéäðe§¦¦§

òé÷øc ïéìéáL3eide - , §¦¦§¨¦©
mdl mixi`ne mixida

,minyay mikxcdíà-ék¦¦
øLà ,Lnî íéàéáðì©§¦¦©¨£¤
,ìàøNéa íéðôì eéä̈§¨¦§¦§¨¥
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קני היום יום . . . 

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ

הּוא  רֹוֶאה  לֹו,  ִביב  ּוִמּסָ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ ַעל  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ם  ַהּשָׂ ָהָאָדם  ֵעהּו,  ּדָ ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  ּבְ ב, 
ִעְנַין  ֵבי ֹאֶהל' ּבְ ֲעֵלי ֲעָסִקים' ַעל ַה'ּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַה'ּבַ ָאַמר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ מּוָחׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאלֹקּות ּבְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאלֹקּות ּבְ ְרִאּיַ

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ

ָאָדם  ְיֵהא  ּוְכַמֲאָמר "ְלעֹוָלם  ִליָטה,  ּבְ ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזִהירּות  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ה, 
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ּדְ ָלל, ָידּוַע  ּכְ ר  ִנּכָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא  ִיְרָאה",  ּבְ ָערּום 

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ
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היום יום . . . קנב

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו 
איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות 
א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און 
דָאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה 
באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין 

דער רופא חולים און מברך השנים.

ים  רּוׁשִ ּדְ ָאז  הּוג  ּנָ ּכַ  – ים  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ִליָאְזָנא  ּבְ תקנ"ו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  מֹוָצֵאי  ּבְ
ְרֵדס' אֹוֵמר: "ֵאָליו"  ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו", ֵאָליו לֹא ְלִמּדֹוָתיו. ַה'ּפַ ה' ֱאלֵֹקינּו ּבְ סּוק "ִמי ּכַ ְקָצִרים – ַעל ּפָ
"ֵאָליו"  אֹוֵמר:  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ י  ָהַרּבִ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ֵכִלים  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ָהאֹורֹות  ֵהם 
ֵאין- ַעְצמּות   – "ֵאָליו"  הּוא:  ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ִלים  ּכֵ ּבַ ׁשֶ ָהֶאלֹקּות  הּוא 
ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו', ּו'ְבָכל  ׁשּוט – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ ל ְיהּוִדי ּפָ ל ּכָ יִדיָעה ַעְצִמית ׁשֶ ּבִ סֹוף ׁשֶ
ַעְצמּות  ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו 

ִנים. ָ ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין-סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ

ִמים' חֹוֶבֶרת  קֹוֵבץ 'ַהּתָ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש. )ִנְדּפַ ִאּגֶ ְדפּוס ּבְ א ּבִ ֶרת ִסיָמן כב ְוסֹוָפּה – לֹא ּבָ ת ִאּגֶ ִחּלַ ּתְ
ה(. ִנּיָ ׁשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

תפילת דוד היא תפילת העני, כמו שכתוב תפילה לדוד הטה ה' אוזנך ענני כי עני ואביון אני. שעל זה נאמר תפילה לעני כי יעטוף ולפני 
הוי' ישפוך שיחו, ותורת הבעל־שם־טוב שכל המבוקש של העני הוא שלפני הוי' ישפוך שיחו.

ממאמר פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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ה'תש"פ  תשרי ז' ראשון יום ראש  אד"ו לא

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ïéà äî éðtîe¦§¥¨¥
õea÷ì àeä äfä ïBaLçäL éôì ?å"ãà éîéa äæ ïBaLça ïéòáB÷§¦§¤§¤¦¥§¦¤©¤§©¤§¦
,ézîàä íîB÷îa àì ,éòöîàä íëeläa [ãìBîä] LîMäå çøiä©¨¥©§©¤¤©¨§¦¨¨¤§¨¦Ÿ¦§¨¨£¦¦
òbôì éãk ,äiçc íBéå äòéá÷ íBé eNò Cëéôì ;eðòãBäL Bîk§¤©§§¦¨¨§¦¨§§¦¨§¥¦§Ÿ©
...ïéçBc éòéáøa ,ïéòáB÷ éLéìLa ?ãöék .ézîàä õea÷ íBéa§¦¨£¦¦¥©¦§¦¦§¦¦§¦¦¦

בתשרי האחד את  קובעים שאין מבאר  השנה)הרמב"ם  (ראש

סוגי שני  יש  הלבנה  במולד כי  ושישי, רביעי  ראשון, בימי

החודשים כל  של הממוצע  הוא  האמצעי', 'מולד א . חשבון:

קיבוצם  שעת  ויודעים בקירוב שמחשבין  "החשבון  [של לפי 

המולד] הוא והשמש, דקדוק הירח במהלכם[בערך]בלא  אלא

שלפעמים המדויק  המולד הוא  האמיתי ' 'מולד  ב . האמצעי".

אחריו  ולפעמים  האמצעי' ה'מולד  לפני פ"ו הוא  לעיל (כמבואר

ה 'מולד ה"א) לפי השנה  ראש  קביעת  את  להשוות  וכדי .

ה 'מולד  פי  על  לחול צריכה  שהיתה  לקביעה  האמצעי'

ראש קביעת את דוחים שלפעמים  חכמים  אמרו  האמיתי'

לכן וה 'אמצעי '. ה 'אמיתי' המולד ישתוו וכך אחד ביום  השנה 

בשלישי, בשני , אלא אד"ו בימים  השנה  ראש  את  קובעים  לא 

ובשבת . בחמישי

הראב "ד: והקשה

יחול  לא השנה  שראש  תקנו  שחכמים מבואר בגמרא 

יום יחול שישי  או רביעי  בימים  ר "ה  יחול שאם  משום  באד "ו

קדושה ימי  שני ויהיו ראשון  או שישי בימים  הכיפורים 

יהיה אפשר  אי  משניהם  הראשון ביום  מת  ימות  ואם  רצופים ,

יסריח שמא  לחשוש  ויש  ימים , שני לאחר  אלא  (ר"ה לקוברו 

א) בשבתכ, רבה  הושענא  יחול ראשון  ביום  ר"ה  יחול ואם  .

הערבה  חיבוט מצות  ב)ותתבטל מג, הביא(סוכה לא ומדוע .

ראש קביעת לאי אחר  טעם  כתב  אלא  אלו טעמים  הרמב "ם

אד"ו ? בימי  השנה 

יהושע ' ה 'פני ויתיישב)ומיישב  ד"ה שם :(ר"ה

הוא אד "ו  בימי השנה  ראש  קביעת לאי העיקרי הטעם 

ניתנה כך ולשם כנ "ל, המולדות, שני  את  להשוות הצורך 

השבוע , ימי בדילוג  הקביעות  ימי  את "לעשות לחכמים  רשות 

במולד  שיקבעו כדי אחד יום ולקבוע  אחד  יום  לדחות

מהימים יום  גם לדחות  יכלו זה  שלענין אלא  האמיתי"

הטעם הוא  לדחיה  א 'ד'ו ' את  דוקא  שקבעו והטעם  ב 'ג 'ה 'ז '

ואין ערבה , מצות  ומפני המתים  מפני  בגמרא, האמור 

הטעם . עיקר  את  נקט שהרמב"ם  להתפלא 

ה'תש"פ  תשרי ח' שני יום השנה  של אורכה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰änçä úðL§©©©¨
ìL àéäL ,øîBà àeäL ìàøNé éîëçî Lé ¯äMîç úBàî L ¥¥©§¥¦§¨¥¤¥¤¦§Ÿ¥£¦¨

,øîBà àeäL íäî Léå ;úBòL LL àeäL ,íBé òéáøe íBé íéMLå§¦¦§¦©¤¥¨§¥¥¤¤¥
.íBiä òéáøî úBçt àéäL¤¦¨¥§¦©©

ה"א)להלן שנת(פ"י השניה  הדעה שלפי הרמב"ם  מפרט

ומ"ח  חלקים  ותתקצ "ז שעות  וחמש  יום  "שס "ה  היא  החמה 

פחות שלנו , השעון לפי דקות ל-5 4 בין  (שהם רגע "

הראשונה ). מהתקופה 

כתב  ו)ועוד הלכה חשבון(שם שעל  הדברים  לי ונראין :

לפי השנה ... עיבור  לענין  סומכין היו (השניה ) זו  תקופה 

הראשון". מן יותר  האמת  הוא  זה  שחשבון 

הראשון " מן יותר  אמת הוא  זה "שחשבון  מלשונו והנה ,

ואכן, מסוימת . במידה  נכון  הראשון החשבון שגם  משמע

לפי נוהגים  החמה  שנת  באורך  התלויים  דינים  כמה לגבי

שזמנה בחו "ל  גשמים  שאלת  לענין  וכגון הראשונה , הדעה 

תחילת לאחר  יום  ששים  השנההוא  (שכן תשרי  תקופת 

לפי נעשית  זו  וחלוקה  ('תקופות '), חלקים  לארבעה  מתחלקת 

לגבי וכן  הראשונה ). כדעה שעות , ושש  יום  שס "ה  חשבון

החשבון לפי  כי שנים  לכ"ח אחת  שקבעוה החמה ' 'ברכת

ביום ברקיע נתלתה  שבו למקום  החמה  חוזרת  אז הראשון

השני החשבון  לפי ואילו בראשית , ימי ששת  של הרביעי 

שנים . י "ט בכל המחזור  נשלם

"אמת (שהוא  השני החשבון לפי  תמיד נוהגים אין  ומדוע 

מהראשון ")? יותר

יותר ) (המדויק הראשון  והחשבון מאחר כי  שביארו יש 

(כגון הציבור לכלל הנוגעים  בעניינים הרי ומורכב , מסובך 

ושש יום  (שס "ה  'מעוגל' בחשבון נוקטים  גשמים) שאילת 

נוהגים דין לבית  רק  הנוגע  השנה  בעיבור  ורק שלימות ) שעות 

המדויק  החשבון פי  קלד)על סי' ח"ב תשב"ץ .(ראה

איך  מדויק, אינו  הראשון  החשבון  אם  קשה : ועדיין 

לברכה חוששים  ולא החמה , ברכת  לענין  פיו  על נוהגים

לבטלה ?

הרבי: ומבאר 

העליון בשורש  אך יותר , מדויק השני שהחשבון אף 

מסוימות שמסיבות  אלא  הראשונה , הדעה  כפי הוא  העיקר

יש להלכה  כן ועל אחר , בזמן למטה  הדבר משתלשל

למעלה שהיא  כפי  התקופה  עם  עמ'להתחשב  כ"ב, שיחות (לקוטי

(233.

ה'תש"פ  תשרי ט' שלישי יום הצפוני  בקוטב והלילה היום

.„ÈŒ·È ÌÈ˜¯Ù ,˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰
הארץ כדור  את  השמש  הקפת  אודות  מדובר אלו בפרקים 

שלמה , יממה מהווה  הקפה כל כאשר  שעות , 24 במהלך

והלילה . היום  את הכוללת
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תחת בקיץ  שוקעת  אינה  השמש  בהם  מקומות  יש  והנה ,

שעות , ל 24ֿ אחת  הארץ את ומקיפה  מעליו  חגה  אלא  האופק 

זורחת אינה  בחורף  ואילו אור , שורר הקיץ כל  שבמהלך כך 

הזמן כל לאורך כאשר תחתיו, חגה  אלא  האופק  מעל כלל

חשיכה . שוררת 

כדור את  השמש  הקפת  עצם האם  השאלה : ומתעוררת 

או היממה , את  הקובעת  היא  מתחתיו , או האופק  מעל הארץ ,

הזמן כל ומשך היממה את קובעת בפועל  השמש  ששקיעת 

נחשב חדשים , כמה  נמשך  הוא  אם  אף  לשקיעה, משקיעה 

אחת ? כיממה 

הנמצא כי  וקבעו הראשון כאופן  נקטו הפוסקים רוב

עשרים של יממות  שש  לאחר  שבת  לשמור  חייב כזה במקום 

ההלכתיים והלילה  היום  מציאות  כי אחת , כל שעות  וארבע

ובספר השמש . סיבוב  בעצם אלא  וחושך  באור  תלויה  אינה

ה ' בראשית 'מעשי  מעשי חלק – יוסף הבית של דורו בן אשכנזי, אליעזר (לרבי

היום ',פ"ג) לממשלת  הגדול  המאור 'את  מהכתוב  זאת  הוכיח

השמש שאור  נניח ואם  ביום . השולט הוא  השמש  אור כלומר

מציאות כלל אין בלעדיו  הרי היום, את  העושה  הוא  עצמו 

בהכרח  אלא  היום ? על מושל שהוא  נאמר  ואיך  יום , של

באור . תלויה  ואינה  עצמה  בפני קיימת  היום  שמציאות

נחשב לשקיעה משקיעה  הזמן  משך שכל  שנקטו יש אך

כמה לאורך נמשך אם אפילו התורה, דיני  לכל אחת כיממה 

ממשיכה השבת בשבת , לקוטב  שהגיע  מי  זה  ולפי  חודשים .

החמה  שתשקע עד  האור, תקופת  כל  לאורך אלעזר אצלו  (מנחת

מב) .ד,

אפשרות  שהעלו  כ)ויש  פרק שני מאמר הכוזרי, על יהודה כי(קול ,

ביום , התלויים  התורה  דיני כלל  קיימים  לא  אלו במקומות 

ולילה יום  גדרי  שכן אלו ! ממצוות פטורים  שם והנמצאים 

היומי במהלכה  השמש  ושקיעת זריחת  ידי על  רק  חלים 

לתואר הראוי זמן אין  אלו  במקומות  ואילו למערב , ממזרח

לילה . או יום 

(g wxt ,` dklda mipnfd d`x)

ה'תש"פ  תשרי י' רביעי יום מהתורה? חלק או חיצוניות, חכמות

:„Î ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰ìk íòèå§©©¨
úîëç àéä ...äæ ïéðî íéôéñBî äî éðtîe ,úBðBaLçä elà¥©¤§¦§¥¨¦¦¦§¨¤¦¨§©
íäå ,äaøä íéøôñ ïåé éîëç da eøaçL ,úBiøèîébäå úBôe÷zä©§§©¦©§¦¤¦§¨©§¥¨¨§¨¦©§¥§¥

.íéîëçä ãéa åLëò íééeönä©§¦©§¨§©©£¨¦
מחכמות הוא  אלו  הלכות  שיסוד  עולה  הרמב "ם מדברי 

של  בספרו  הדברים  שנכתבו שלאחר  ברור  אך האומות ,

ללמוד  והבא  מהתורה , נפרד  בלתי  חלק הם  הרי  הרמב "ם

בכך  שיש  נמצא  התורה . ברכת  לפניהן לברך חייב  אלו הלכות

לקדושה  והעלאתן האומות  חכמת של המאמרים 'בירור ' (ספר

קי) ע' .תשמ"ח

לחכמה יתרון יש  כי אני  'וראיתי  בכתוב  נאמר  מכך: יתירה 

האם קשה : ולכאורה  החושך'. מן  האור  כיתרון הסכלות  מן

עד  מאליה  ברורה  אינה  הסכלות  על עדיפה  שהחכמה  ההכרה 

זאת ? יאמר אדם " מכל  ה "חכם  המלך ששלמה  שצריך

לחכמות אלא  כפשוטה  לסכלות  הכוונה  שאין  אלא 

כך  ועל התורה , לחכמת  ביחס  סכלות בבחינת  שהן  חיצוניות 

מן האור  'כיתרון הוא  הסכלות ' מן החכמה  ש 'יתרון  נאמר 

החושך, מתוך  דוקא בא האור  שיתרון  כשם  כלומר , החושך'.

עצמו, באור  ומעלה  יתרון  יש  לאור  נהפך שהחושך  ידי  על  כי

חיצוניות בחכמות  השימוש  ידי  על התורה , בחכמת  גם  כך 

עצמה התורה  בחכמת יתרון נעשה לקדושה , (ספר והפיכתן

רעו) ע' ב, לגני באתי .המאמרים

רק הוא  העולם  אומות  לחכמת להזדקק  הצורך אמנם,

האומות לחכמת  זקוקים  אין  כתיקונן  בשנים  אך  הגלות , בזמן 

שבימי כאן  הרמב "ם  כדברי עצמה , מהתורה  בא  הכל אלא

בעניינים ספרים  יששכר  מבני ישראל  חכמי חיברו הנביאים

ב , (מאמר  הכוזרי לדברי ואדרבה : לידינו . הגיעו שלא  אלו

מחכמי אלו  חכמות קיבלו הקדמונים  האומות  חכמי סו),

ישראל.

גדולים ' חכמים  ישראל 'יהיו כאשר לעתיד ֿלבוא ולכן ,

מלכים) הלכות יצטרכו(סוף ולא  ישראל לחכמי  אלו חכמות יחזרו 

האומות  לחכמי  197)עוד עמ' ל, שיחות .(לקוטי

ה'תש"פ  תשרי י"א חמישי יום מקרה  בדרך פרטית השגחה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰:äøBza áeúkL àeä¤¨©¨
,øîBìk ;"éø÷ úîça íënò ézëìäå ¯ éø÷a énò ízëìäå"©£©§¤¦¦§¤¦§¨©§¦¦¨¤©£©¤¦§©
,éø÷ àéäL eøîàz íà ¯ eáeLzL éãk äøö íëéìò àéáàLk§¤¨¦£¥¤¨¨§¥¤¨¦Ÿ§¤¦¤¦

éñBà.éø÷ BúBà úîç íëì ó ¦¨¤£©¤¦
נבוכים ' 'מורה  פנ"א)בספרו הפסוק(ח"ג את  הרמב "ם ביאר 

יז) לא, מהם ...(וילך פני "והסתרתי :ede`vne על רבות ... רעות

בקרבי אלוקי אין  נוקט ipe`vnכי  שהכתוב  האלה " הרעות 

–d`ivnבלשון מה ' עצמו את  מבדיל האדם  שכאשר לומר  ,

שאפשר רע לכל מזומן אז והוא  ממנו נבדל "השם 

אחד  כל על  משגיח השי"ת  כלל בדרך שכן, שימצאהו".

מסלק ה ' כאשר  אך  המקרה ", מן  "להימלט מיוחדת  בהשגחה 

הזו , ההשגחה  למקרה".lina`את  "מופקר  נשאר האדם 

כאן: בדבריו הרמב "ם  כוונת  גם שזוהי לומר , ויש 

קרי שהיא  תאמרו  אם  שתשובו , כדי  צרה עליכם  "כשאביא 

סבור האדם  כאשר  כלומר, קרי ". אותו חמת  לכם  אוסיף 

נקרה זו וצרה  העולם .. "ממנהג היא  לו שאירעה  שהצרה 

שמסולקת ('קרי'), מקרה בדרך  איתו  מתנהג הקב"ה  נקרית ",

"מופקר נשאר  הוא  ובמילא  המיוחדת, יתברך השגחתו ממנו 

171)למקרה " עמ' לא שיחות .(לקוטי

זה אין  – למקרה' 'מופקר  האדם  כאשר  גם  ואולם ,



קנה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כל  על  משגיח שהקב"ה  הפרטית  ההשגחה  לענין  בסתירה 

הטבע בלבושי באה  ההשגחה  זה  שבמקרה  אלא  פרט

mixizqnd בדרך שזהו נרגש  שלאדם  כך כדי עד ההשגחה  על

ה '. מאת  מגיע  ופרט פרט כל  אז  גם  באמת , אבל  "מקרה ",

במקרה הווה דבר  שום ש "אין  ישראל  גדולי שכתבו וכמו

בקרי, עמכם  והלכתי  כדכתיב  אלוקית והשגחה  כוונה בלתי 

'zi el dqgein dxwnd zbixcn elit`y ixdמאתו הכל כי 

פרטית " בסופו)בהשגחה  הרמ"ז, לתלמיד אמונים, .(שומר

" כאן : הרמב "ם בלשון גם  שמדוייק  עליכםia`yk`וכפי 

שתשובו... כדי היינו,`siqeצרה – קרי" אותו חמת  לכם 

מקרה  בדרך מתנהג ה ' כאשר  מאתו('קרי')שגם  זה  הרי ,

" קרי "`siqeיתברך , 27)לכם... ובהע' 199 עמ' יח שיחות .(לקוטי

ה'תש"פ  תשרי י"ב שישי יום תשובה  בעל ציבור שליח

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙ ˙ÂÎÏ‰éeàøä àeä äæéàå§¥¤¨¨
àöé àìå ...älôúa ìéâø àeäL Léà ?elà úBðéðòa ìltúäì§¦§©¥§¦§¨¥¦¤¨¦¦§¦¨§Ÿ¨¨

.Búeãìéa òø íL åéìò̈¨¥©§©§
ציבור ? כשליח  לשמש  ראוי  בעלֿתשובה האם 

ציבור ' מה 'שליח הנדרשים  התנאים בין מונה  הרמב "ם 

רע שם  עליו  יצא ש "לא  בתעניות , התיבה  לפני  העובר

ואכן בתענית , רק  נאמר  זה  שדין  מדבריו ונראה  בילדותו"

תפילה  הי"א)בהלכות הנדרשים(פ"ח התנאים בין זאת מנה  לא 

) ערוך ' ב'שלחן  אך  ס"ד)משליחֿציבור. נג סי' זהאו"ח דין הובא 

השנה . בכל שליחֿציבור לגבי 

ע "פ השנה  ימות  בשאר  למעשה  שהקילו  מהפוסקים  ויש 

הרמב "ם  קח)דעת  ע' השנה ראש יוסף בילקוט השיטות ליקוט אך (ראה ,

הזקן ס"ד)אדמו"ר  נג ואף(סי' ערוך', ה'שלחן  כדברי מחמיר 

ראוי נוראים  שבימים  שכתבו  יש  השנה, בכל המקילים  לדעת 

בתעניות  כמו  שם)להחמיר רבה .(אליה

אם לנו ברור  לא  כאשר רק  אמור זה  שדין שכתבו  ויש 

אין תשובה , שעשה  בוודאות  ידוע  אם  אך תשובה , עשה 

כש "ץ  לשמש  ראוי  והוא  בעברו ה)להתחשב נפש, משיבת ,(שו"ת

כהנים , ברכת  מלברך שנפסל שחטא  כהן  לדין  זאת שדימו ויש 

לכשרותו חוזר בתשובה  שב  ס"ג)ואם  נג סי' יעקב ישועות .(ראה

הרמ"א ס"ה)אך שם מועילה(א"ח בשוגג  חטא  אם  שרק  פסק 

חטא אם  לא  אך כש "ץ  לשמש  ראוי  ויהא  שיחזור  כדי תשובה 

אברהם ' וה 'מגן באקראי (שם)במזיד, חטא  שאם  (אפילו מוסיף ,

אפילובמזיד) נפסל  רבות  פעמים חטא  אם  אך תשובה , מועילה 

בתשובה . שב אם

יעקב ' ה'ישועות עובר(שם)ומבאר  כהנים ברכת  לגבי כי ,

וכיוון תשובה , שיעשה  כדי  קנס  משום רק  פסול עבירה

כשליחֿציבור לשמש  כדי אך לכשרותו, חוזר  תשובה  שעשה 

תשובה עשה אם וגם  הציבור  בעד לכפר  ראוי  להיות  עליו

לייצג הראויה  במדרגה  הוא  אין עדיין חטאיו, על ייענש  ולא 

ה '. לפני  הציבור  את 

לתרבות ויצא  לתורה שהתחנך מי לגבי רק  אמור  זה  וכל 

לכל  בתשובה , ושב  תורני חינוך  קיבל שלא  מי אך רעה ,

יצא של הפסול  בו שייך ואין  גמור, כצדיק  הוא  הרי הדעות 

ידיעה , מחוסר נעשו  ומעשיו מאחר  בילדותו, רע שם  עליו

ותפילתו כשליח ֿציבור  לשמש  ביותר  ראוי  הוא ואדרבה 

בתשובה וחזר  השם את  שקידש  מאחר  המקום  לפני מתקבלת 

צט) א, והנהגות .(תשובות

ה'תש"פ  תשרי י"ג קודש שבת המגילה  קריאת של תוקפה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰ïéàå ,÷ôñ àéäL øéò¦¤¦¨¥§¥
ïk øçà Bà ,ïeð ïa òLBäé úBîéa äîBç úôwî äúéä íà òeãé̈©¦¨§¨ª¤¤¨¦§ª©¦©©¥
,øNò äMîçå øNò äòaøà íäL ,íéîiä éðLa ïéàøB÷ ¯ äôwäª§¨§¦¦§¥©¨¦¤¥©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨
ìéàBä ,ãáìa øNò äòaøàa dúàéø÷ ìò ïéëøáîe ;ïäéìéìáe§¥¥¤§¨§¦©§¦¨¨§©§¨¨¨¨¦§©¦

.íìBòä áøì dúàéø÷ ïîæ àeäå§§©§¦¨¨§Ÿ¨¨
ב)בגמרא  ה, בארביסר(מגילה בטבריא קרי  ש "חזקיה  מסופר

בארביסר בהוצל מגילה  קרי  אסי  "רב  וכן ובחמיסר ",

מוקפים היו  אלו מקומות  האם  מסופקים  היו כי  ובחמיסר ",

כאן הרמב"ם  של  מקורו  וזה  נון . בן  יהושע מימות  חומה 

ושו "ע (מ"מ) בטור גם  נפסק  וכך תרפח), סי' הר"ן(א"ח אבל  .

א) ב, אבל (מגילה כן", עושין היו חסידות  "מדת  שמצד  כתב

ויוצאים ולקולא" דבריהם של ספק  ליה "הוה  הדין מעיקר

בלבד. בי "ד בקריאה  חובתם  ידי

נזר ' ה 'אבני מבאר המחלוקת  סכ"ו):ובטעמי  תקטז, סי' (או"ח

עבודתן מבטלין  - בעבודתן  כהנים ש "אפילו הוא  דין

מגילה " מקרא  לשמוע  ה"א)ובאין  הר"ן(לעיל וכתב  ב). שזהו(ב,

- הכי לאו הא  העבודה . להשלים  אח"כ בשיכולים "דוקא

דרבנן". מגילה  משום  דאורייתא העבודה  מבטלין  אין ודאי

המצוות , לשאר קודמת מגילה  בזמן , קדימה לענין כלומר,

מגילה . מקרא  בגלל  התורה מן  מצוה  לבטל אין  אבל

הט "ז סק"ב)אבל תרפז סי' הרמב "ם(א"ח מלשון (שם)מדייק 

קלֿוחומר מגילה, מקרא  לשמוע  תורה  תלמוד מבטלין  "וכן

- מגילה" מקרא מפני נדחין שכולן תורה של מצוות  לשאר

מגילה . מקרא  מפני לגמרי נדחות  דאורייתא מצוות  שאר  שגם

כדברי היא  הרי הר"ן ), (כדברי מדרבנן היא שמגילה  ולמרות 

תורה". כדברי  קבלה  ו "דברי  קבלה ,

חובה ידי יוצאות  המסופקות  עיירות  הר"ן שלשיטת  ומכאן 

לשיטת אבל  לקולא; דרבנן  ספיקא  כי בלבד י"ד ביום

צריך  ולכן תורה , דברי  של  תוקף  מגילה  למקרא  נתנו הרמב "ם

הדין. מעיקר  הימים  בשני לקרוא
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדקדוק.1) והירח החמה קיבוץ

.‡ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ eÈ‰ ,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈOBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ»»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰a¯‰ ˜ec˜„a ‰nÁ‰ ÌÚ Á¯i‰ Ba ıa˜˙iL ‰ÚL2, »»∆ƒ¿«≈«»≈«ƒ««»¿ƒ¿«¿≈
‰‡¯È Ì‡ Ú„ÈÏ È„k ,ÔÈOBÚ ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L C¯„k¿∆∆∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈≈«ƒ≈»∆
‡e‰ - ÔBaLÁ‰ B˙B‡ ˙lÁ˙e .‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰«»≈«…≈»∆¿ƒ««∆¿
˙ÚL ÔÈÚ„BÈÂ ,·e¯˜a B˙B‡ ÔÈ·MÁnL ÔBaLÁ‰«∆¿∆¿«¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‡l‡ ,˜ec˜„ ‡Ïa Ôˆea˜3‡e‰ - ƒ»¿…ƒ¿∆»¿«¬»»»∆¿»ƒ
ÔÓÊa ÔÈ·MÁnL - ÔBaLÁ‰ È¯wÚÂ ;„ÏBÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»»¿ƒ»≈«∆¿∆¿«¿ƒƒ¿«
‡e‰Â ,‰i‡¯‰ ÏÚ Ba eÚa˜iL ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ∆ƒ¿¿«»¿ƒ»¿
.¯eaÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌBi‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ∆¿∆»¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ

האמיתי.2) הקיבוץ האמצעי.3)וזהו הקיבוץ וזהו
הגיעה  וממנו האמצעי, הקיבוץ את קודם חישבה הסנהדרין

האמיתי. לקיבוץ

.·:ÔÓÊ ÏÎa ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»«¿«¿∆¿ƒ»¿»¿«
‰ÏÈla ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBia ‰¯OÚ ÌÈzL4‰ÚM‰Â . ¿≈∆¿≈«¿≈∆¿≈««¿»¿«»»

‰ÚM‰ e˜ÏÁ ‰nÏÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ÛÏ‡Ï ˙˜lÁÓ¿À∆∆¿∆∆¿ƒ¬»ƒ¿»»»¿«»»
‰Ê ÔÈÓÏ5ÚÈ·¯e ÈˆÁ Ba LÈ ‰Ê ÔÈnL ÈÙÏ ? ¿ƒ¿»∆¿ƒ∆ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ«

.¯eOÚÂ LÓÁÂ ,ÚeM˙e ˙e˙Le LÈÏLe ,˙ÈÈÓLe¿ƒƒ¿ƒ¿¿«¿…∆¿ƒ
˙BÓM‰ el‡ ÏÎÏ LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰a¯‰Â6. ¿«¿≈¬»ƒ≈¿»≈«≈

לשתים4ֿ) היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
ואין  שעות, לשתיםֿעשרה הלילה וגם שעות עשרה
יותר  לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים
שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה

היא ביחד,שעה והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק
הזמן  של וארבעה העשרים חלק - הקדמונים בלשון און

היומי. הגלגל של אחד לסיבוב השתמשו 5)הדרוש ולא
ששים  = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה

69)דקות. למכפלות מתחלק 1080 x9המספר ;3x מה ,6
.360 המספר כן שאין

.‚„Ú ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰nÁ‰Â Á¯i‰ ıa˜˙iMÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈«¿««»¿ƒ∆¿∆«
‰ÚLz - ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‰iL ÌÚt eˆa˜˙iL∆ƒ¿«¿««¿ƒ»¿«¬»»»∆¿»ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBiÓ ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le ,BÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
„ÏBÓ Ïk ÔÈaL ÔÓf‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‰¯OÚ LÏL ˙ÚMÓƒ¿«¿∆¿≈¿∆«¿«∆≈»»

„ÏBÓe7.‰·Ï ÏL dL„Á ‡e‰ ‰ÊÂ , »¿∆»¿»∆¿»»

למשנהו.7) אחד קיבוץ בין

.„L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰È‰z Ì‡ - ‰·Ï ÏL ‰L»»∆¿»»ƒƒ¿∆¿≈»»…∆
,ÌBÈ ˙B‡Ó LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,el‡ ÌÈL„ÁÓ≈√»ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿≈

‰BÓLe ,˙BÚL ‰BÓLe ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¬ƒƒ¿∆»¿∆
,˙¯aÚÓ ‰È‰z Ì‡Â ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿À∆∆
LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,L„Á ¯OÚ ‰LÏL ‰M‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆«»»¿»»»…∆ƒ¿∆¿»»¿
,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌBÈ ‰LÏLe ÌÈBÓLe ˙B‡Ó≈¿ƒ¿»¿««¿∆¿ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ8‰nÁ‰ ˙Le . «¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿«««»
.˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿≈»
‰¯OÚ :‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ,‡ˆÓƒ¿»∆∆¿«««»«¿««¿»»¬»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

י"ב 8) יום, כ"ט עשר השלושה החודש נחשב זה בחשבון
הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ"ג שעות

.‰Ô‰L ,‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ L„Á ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈…∆«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆≈
˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe ,„Á‡ ÌBÈ :¯‡MÈ ,Úe·M‰ ÈÓÈ¿≈«»«ƒ»≈∆»¿≈∆¿≈»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó Ú·Le¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

·l‰ L„Á ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .‚"ˆ˘˙ ·"È‡‰9ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ…∆«¿»»¿≈
‰L Ì‡ :‰Ú·L ‰Ú·L ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈¿««¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»
‰BÓLe ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ :‰pnÓ ¯‡MÈ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ»≈ƒ∆»«¿»»»ƒ¿∆
ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚ·LÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó ‰BÓLe ,˙BÚL»¿∆≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»
‰ËeLt ‰L ˙È¯‡L ‡È‰ BÊÂ .Â"Ú˙˙ Á"„ :dÏ10. »¿ƒ¿≈ƒ»»¿»

‰MÓÁ :d˙È¯‡L ‰È‰z - ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L Ì‡Â¿ƒ»»¿À∆∆ƒƒ¿∆¿≈ƒ»¬ƒ»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿»
.Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

הבא.9) החודש של המולד יתאחר זה ובשיעור
הבאה.10) הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור

.Â,ÌÈL„Á‰ ÔÓ L„Á „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««…∆ƒ∆√»ƒ
,ÂÈ¯Á‡L „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»≈≈»∆«¬»
‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„˙Â¿≈«¿≈∆ƒ≈«»«¿≈»»¿«»

.‰È‰È ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ¿∆

.Ê,˙aLa „Á‡a ÔÒÈ „ÏBÓ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«ƒ»¿∆»¿«»
ÔÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ ‰Ú·LÂ ‰‡Óe ,ÌBia ˙BÚL LÓÁa¿»≈»«≈»¿ƒ¿»¬»ƒƒ»

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLk - Ê"˜‰‡ :Ì‰Ï11L„Á ˙È¯‡L »∆¿∆ƒ»»¿≈ƒ…∆
ÏÈÏa ¯i‡ „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ‡e‰Â ,‰·l‰«¿»»¿≈≈«ƒ»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ˙B‡Ó ÚL˙e ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ»≈»««¿»¿«≈¬»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú BÊ C¯c ÏÚÂ .˜"˙˙ ‰"‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒƒ»»∆¿«∆∆«»»

.L„Á ¯Á‡ L„Á…∆««…∆

החודש 11) מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר
שלפניו.

.ÁÛÈÒB˙Â ,BÊ ‰L „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««»»¿ƒ
˙È¯‡L ,‡È‰ ‰ËeLt Ì‡ - „ÏBn‰ ÈÓÈ ÏÚ d˙È¯‡L¿≈ƒ»«¿≈«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ;‰ËeLt‰‡ˆÈ - ˙¯aÚÓ‰ ˙È¯‡L ,‡È‰ ˙¯aÚÓ «¿»¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈ƒ«¿À∆∆≈≈
„Ú ,‰L ¯Á‡ ‰L ÔÎÂ .‰È¯Á‡lL ‰L „ÏBÓ EÏ¿«»»∆¿«¬∆»¿≈»»««»»«
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קנז ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰ ,ÏÈÁ˙z epnnL ÔBL‡¯‰ „ÏBn‰Â .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ»»¿«»»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ
‰È‰ ‡e‰Â ,‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰ ‰Ma ‰È‰L „ÏBÓ»∆»»«»»»ƒ»∆¿ƒ»¿»»
‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈL ÏÈÏa¿≈≈ƒ»≈»««¿»»«ƒ¿«¿»»
˙lÁz ‡e‰ epnÓe .„"¯‰a :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆ƒ∆¿ƒ«

.ÔBaLÁ‰«∆¿

.Ë,„ÏBn‰ Ô‰Ó Ú„zL el‡‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿»≈∆≈«≈∆«»
ÔÓ ıa˜˙iLk ,˙È¯‡L ÌÚ ˙È¯‡L ÛÈÒBzLk¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ
ÛÈÒB˙Â ˙Á‡ ‰ÚL CÈÏLz - ÌÈBÓLe ÛÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»»««¿ƒ
Úa¯‡ ˙BÚM‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe ,˙BÚM‰ ÔÈÓÏ B˙B‡¿ƒ¿««»¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«¿«
,ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ epnÓ ÛÈÒB˙Â ÌBÈ CÈÏLz - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿««»ƒ
CÈÏLz - ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈÓi‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe¿∆ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈«ƒ¿»«¿ƒ
ÔÈ·MÁÓ e‡ ÔÈ‡L ;¯‡M‰ ÁÈp˙Â ÔÈn‰ ÔÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ««¿»∆≈»¿«¿ƒ
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿««»ƒ∆»≈«¿≈∆ƒ≈
.„ÏBn‰ ‰È‰È ˜ÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÚL ‰Ê È‡·e Úe·M‰«»«¿≈∆»»¿≈∆≈∆ƒ¿∆«»

.ÈÌÈL Ú·L Ô‰Ó eÈ‰iL ,‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk»¿«∆¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆«»ƒ
.¯BÊÁÓ ‡¯˜ ,˙BËeLt ‰¯OÚ ÌÈzLe ˙B¯aÚÓ¿À»¿≈∆¿≈¿ƒ¿»«¬
ıa˜Ó ‰z‡L ÔÓÊaL ?‰Ê ÔÈÓ ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ¿»»»«¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆«»¿«≈
,˙B¯aÚÓ Ú·LÂ ˙BËeLt ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ÈÓÈ ÔÈÓƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈»»¿¿∆«¿À»
ÌÈBÓLe ÛÏ‡ Ïk CÈÏL˙Â ,Ô‰È˜ÏÁÂ Ô‰È˙BÚLe¿≈∆¿∆¿≈∆¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ
,ÌBÈ - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÎÂ ,‰ÚL - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»»¿»«¿«¿∆¿ƒ»
‰L ‰¯OÚ ÚLz Ïk‰ ‡ˆÓz - ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ ÛÈÒB˙Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿»«…¿«∆¿≈»»
‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL Ô‰Ó ‰L ÏkL ,‰nÁ‰ ÈMÓƒ¿≈««»∆»»»≈∆¿≈«¬ƒ»
ÈÓÈ ÔÈnÓ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰ÂLa ˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ¿ƒƒ¿≈»¿»∆¿…ƒ»≈ƒƒ¿«¿≈
˙Á‡ ‰ÚMÓ ıeÁ ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏÎa ‰nÁ‰««»¿»¿«∆¿≈»»ƒ»»««
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ»»∆

.‰"Ù˙‡

.‡ÈÈL„Á Ìlk ÌÈL„Á‰ ,‰Êk ‡e‰L ¯BÊÁÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬∆»∆∆√»ƒÀ»»¿≈
ÌÈL Ú·M‰Â .‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰Â ,‰·l‰«¿»»¿«»ƒ¿≈««»¿«∆«»ƒ
,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ ÏÎaL ˙B¯aÚÓ‰«¿À»∆¿»«¬«¬¿ƒ∆¿∆
,˙ÈÈÓLe ,˙ÈMLÂ ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ‰L :Ì‰≈»»¿ƒƒƒ««¬¿ƒƒ¿ƒƒ
Ú·L ˙Le ,‰¯OÚ Úa¯‡ ˙Le ,‰¯OÚ ˙Á‡ ˙Le¿«««∆¿≈¿««¿«∆¿≈¿«¿«
‡"È Á"Â‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙Le ,‰¯OÚ∆¿≈¿«¿«∆¿≈ƒ»»∆

„"È.Ë"È Ê"È

.·È‰L ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ‰L Ïk ˙È¯‡L ıa˜zLk¿∆¿«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈»»
‰L Ïk ˙È¯‡Le ,Â"Ú˙˙ Á"„ ‡È‰L ,˙BËeLt‰«¿∆ƒ¿≈ƒ»»»
,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ ‡È‰L ,˙B¯aÚÓ‰ ÌÈL Ú·MÓƒ∆«»ƒ«¿À»∆ƒ
,ÌÈÓÈ ÈL :¯‡MÈ - ‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÈÏL˙Â¿«¿ƒ«…ƒ¿»ƒ¿»ƒ»≈¿≈»ƒ
ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ‰¯OÚ LLÂ¿≈∆¿≈»«¬≈≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙È¯‡L ‡e‰ ‰ÊÂ .‰"ˆ˜˙ Â"È· :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆¿∆¿≈ƒ

.¯BÊÁn‰««¬

.‚ÈÛÈÒB˙Â ,¯BÊÁÓ ˙lÁz „ÏBÓ Úe„È EÏ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆¿»««¿ƒ««¬¿ƒ
¯BÊÁn‰ ˙lÁz EÏ ‡ˆÈ - ‰"ˆ˜˙ Â"È· ÂÈÏÚ»»≈≈¿¿ƒ«««¬

ÛBÒ „Ú ,¯BÊÁÓe ¯BÊÁÓ Ïk „ÏBÓ ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡L∆«¬»¿≈«»«¬«¬«
¯BÊÁn‰ ˙lÁz „ÏBnL ,e¯Ó‡ ¯·Îe .ÌÏBÚ‰»»¿»»«¿∆«¿ƒ«««¬
„ÏBÓ ‡e‰ ‰M‰ „ÏBÓe .„"¯‰·Ï ‰È‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»»¿««»»«

‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz12. ƒ¿≈∆»«»»

כוונתו 12) השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב"ם
שנה. אותה של תשרי חודש למולד

.„È,‰ˆ¯zL ‰LÂ ‰L Ïk „ÏBÓ Ú„z ˙‡f‰ C¯c·e«∆∆«…≈««»»»¿»»∆ƒ¿∆
B‡ e¯·ÚL ÌÈMÓ ,‰ˆ¯zL L„ÁÂ L„Á Ïk „ÏBÓe«»…∆»…∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿
‰¯ÈˆÈ ÈL Áwz ?„ˆÈk .‡B·Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈMÓƒ»ƒ∆¬ƒƒ»≈«ƒ«¿≈¿ƒ»
ÚLz ÏL ÔÈ¯BÊÁÓ Ì˙B‡ ‰OÚ˙Â ,e¯Ó‚Â e¯·ÚL∆»¿¿»¿¿«¬∆»«¬ƒ∆¿«
‰M‰ d˙B‡ ÏL È¯Lz „Ú ,‰L ‰¯OÚ ÚLz ‰¯OÚ∆¿≈¿«∆¿≈»»«ƒ¿≈∆»«»»
e¯·ÚL ÌÈM‰ ÔÈÓe ,e¯·ÚL ÔÈ¯BÊÁn‰ ÔÈÓ Ú„˙Â -¿≈«ƒ¿«««¬ƒ∆»¿ƒ¿««»ƒ∆»¿
¯BÊÁÓ ÏÎÏ Áw˙Â .ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯BÊÁnÓƒ«¬∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ«¿»«¬
‰ËeLt ‰LÂ ‰L ÏÎÏe ,‰"ˆ˜˙ Â"È· ¯BÊÁÓe«¬¿»»»¿»»¿»
ÏÎÏe ,Â"Ú˙˙ Á"„ - ÌÏL ‡lL ¯BÊÁn‰ ÈMÓƒ¿≈««¬∆…ƒ¿«¿»
CÈÏL˙Â ,Ïk‰ ıa˜˙e ,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ - ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆¿«≈«…¿«¿ƒ
ÌÈÓi‰Â ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ CÈÏL˙Â ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿«¿ƒ«»»ƒ¿«»ƒ
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L ÌÎÈÏLz«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰ ‰L „ÏBÓ ‡e‰ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ˙BÚM‰‰ˆ¯zL ‰‡a «»¿«¬»ƒ«»»«»»∆ƒ¿∆
.d„ÏBÓ Ú„ÈÏ≈«»»

.ÂËL‡¯ „ÏBÓ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ‰M‰ „ÏBÓ««»»∆»»¿∆¿∆«…
‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙ ·"È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,È¯Lz L„Á…∆ƒ¿≈¿∆ƒ»»≈≈
·"È‡ ÔÂLÁ¯Ó ÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÔÂLÁ¯Ó „ÏBÓ««¿∆¿»¿∆ƒ««¿∆¿»
‰Ê L„ÁÂ L„Á ÏÎÏ ÔÎÂ ,ÂÏÒk „ÏBÓ ‡ˆÈ - ‚"ˆ˘˙≈≈«ƒ¿≈¿≈¿»…∆»…∆∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,‰Ê ¯Á‡««∆«»»

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תשרי.1) חודש ראש קביעת

.‡ÔBaLÁ ÈÙÏ È¯Lz L„Á L‡¯ ÌÏBÚÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»……∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿
‰Ê2˙aLa „Á‡a ‡Ï ,3·¯Úa ‡ÏÂ ˙aLa ÈÚÈ·¯a ‡ÏÂ ∆…¿∆»¿«»¿…ƒ¿ƒƒ¿«»¿…¿∆∆

˙aL4È¯Lz „ÏBÓ ‰È‰iLk ‡l‡ .Â"„‡ :Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ . «»¿ƒ»»∆∆»¿∆ƒ¿∆«ƒ¿≈
ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - el‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»»ƒ»≈¿ƒ……∆«
- ˙aMa „Á‡a „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .ÂÈ¯Á‡lL∆¿«¬»≈«¬≈∆»»«»¿∆»¿«»
„ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈL ÌBÈ È¯Lz L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ……∆ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»«»
‰È‰ Ì‡Â ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿ƒ……∆¬ƒƒ¿ƒ»»

ÈÚÈ·La L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ÈMLa „ÏBn‰5. «»¿ƒƒ¿ƒ……∆ƒ¿ƒƒ

שלפניו.2) אלול מולד  על תשצ"ג אי"ב עי'3)שמוסיפים
ב. מג, א.4)סוכה כ, השנה ראש הטעם 5)עי' את

אד"ו, בימי תשרי ראשֿחודש קובעים שאין זו, לדחיה
ז'. בהלכה להלן תמצא

.·‰ÏÚÓÏ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«»«¬ƒ«¿«¿»
ÌBi‰ ÈˆÁÓ6.ÂÈ¯Á‡lL ÌBia L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ≈¬ƒ«¿ƒ……∆«∆¿«¬»

˙BÚL LLa ÈL ÌBÈa „ÏBn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«»¿≈ƒ¿≈»
L„Á L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - ˙BÚL LL ÏÚ ¯˙È B‡ ÌBia«»≈«≈»¿ƒ……∆
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elÙ‡ ,ÌBi‰ ÈˆÁ Ì„˜ „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡Â ;ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»…∆¬ƒ«¬ƒ
„ÏBn‰ ÌBÈ B˙B‡a L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜ - „Á‡ ˜ÏÁa¿≈∆∆»¿ƒ…«…∆¿«»

BÓˆÚ7.Â"„‡ ÈÓÈÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â . «¿»∆…ƒ¿∆«ƒ≈

זקן".6) "מולד הנקרא בידוע 7)וזהו חצות, קודם "נולד
בידוע  חצות, קודם נולד לא החמה. לשקיעת סמוך שנראה
בתוך  כ:). השנה (ראש החמה" לשקיעת סמוך נראה שלא
הירח  של החרמש אין המולד, אחר הראשונות השעות שש
אפשר  שעות, שש אחר מדי. קטן שהוא מפני נראה, החדש
אפשר  חצות, קודם נולד אם ישראל. בארץ כבר שיראה
ראש  קובעים כך משום המולד. ביום עוד הירח שיראה
יראה  חצות, אחר נולד אם עצמו. המולד יום באותו החודש
ביום  חודש ראש קובעים כך ומשום הבא, יום בליל רק

שלאחריו.

.‚,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«»«¬ƒ«««¬
ÈÓÈÓ ÂÈ¯Á‡lL ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÂÈ¯Á‡lL ÌBiÏ ‰ÁcÈÂ¿ƒ»∆«∆¿«¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬»ƒ≈

ÂÈ¯Á‡lLÏ ‰Á„ ‰Ê È¯‰ - Â"„‡8L‡¯ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«¬»¿ƒ¿∆…
È¯‰ ?„ˆÈk .„ÏBn‰ ÌBiÓ ÈLÈÏMa Úe·˜ L„Á‰«…∆»««¿ƒƒƒ«»≈«¬≈

Á"ÈÊ :ÔÓÈÒ ,˙BˆÁa ˙aLa „ÏBn‰ ‰È‰iL9ÔÈÚ·B˜ - ∆ƒ¿∆«»¿«»«¬ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .˙aMa ÈLa ‰Êk d„ÏBnL ‰La L„Á‰ L‡…̄«…∆¿»»∆»»»∆¿≈ƒ¿«»¿≈

Bn‰ ‰È‰ Ì‡- ˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ˙BˆÁa ÈLÈÏMa „Ï ƒ»»«»ƒ¿ƒƒ«¬««¬
.˙aMa ÈLÈÓÁa L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜¿ƒ…«…∆«¬ƒƒ¿«»

נדחה 8) היא: הגירסה תימני, בכת"י וכן ויניציא, בדפוס
ה"ו. סוף הרמב"ם לשון והשווה אחריו", אחר "לשל

סופרים 9) השעות את שעות. י"ח שבת, - ז' יום כלומר
מתחילת  שעות שמונהֿעשרה הוא היום חצות מהערב.

הערב.

.„‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL È¯Lz „ÏBÓ10,ÈLÈÏL ÏÈÏa «ƒ¿≈∆»»¿∆¿∆¿≈¿ƒƒ
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL ÚL˙a¿≈«»««¿»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ
ÏÚ ¯˙BÈ B‡ - „"¯ Ë"‚ :dÓÈÒ - ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ»»≈«
L‡¯ ˙‡ ÔÈÁBc - ‰ËeLt ‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»¿»»»¿»ƒ∆…

L„Á‰11‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLÈÏLa B˙B‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , «…∆¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»
.˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿«»

א'.10) הערה א', הלכה היא 11)עי' פשוטה שנה שארית
ביום  השנה ראש את נקבע אם ה"ה). (פ"ו, תתע"ו ד"ח
יצא  הבאה השנה ראש או השלישי, ביום כלומר המולד,
ימים, 4 + חלקים 204 שעות, 9 ימים, 3 היום. בחצי בשבת
זקן  מולד בגלל שעות. ו18 ימים, 7 = חלקים 876 שעות, 8
אחד  ר"ה בין ההפרש שני. ליום לדחותו נצטרך ואד"ו

איפוא יהיה של ÓÁ˘‰למשנהו, הקביעה מיום (חוץ ימים
שבין  משום אפשרי, בלתי זה פשוטה, בשנה זו). ושל זו
פחות  לא יש שניה שנה לראש (פשוטה) אחת שנה ראש

יותר ולא ימים, ה"ז).Ú·¯‡Ó‰משני פ"ח, להלן (עי' ימים
הקביעה  את דוחים ר"ד, ג"ט הוא תשרי מולד אם כך, משום
הוא  הקביעות שתי בין ההפרש אד"ו). (בגלל החמישי ליום

אפשרי. וזה בלבד, ימים שלושה

.‰˙BÚL LÏLa ,ÈL ÌBÈa È¯Lz „ÏBÓ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»»
‰ÚMÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,ÌBia««¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ»»

Ì‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ - Ë"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»»≈«≈ƒ
‰M‰ ‰˙È‰L ,˙¯aÚÓ‰ È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ ‰˙È‰»¿»»«»»»≈«¿À∆∆∆»¿»«»»
L‡¯ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰¯·ÚL dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»∆»¿»¿À∆∆≈¿ƒ…

ÈLÈÏMa ‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLa L„Á‰12. «…∆¿≈ƒ¿»»∆»ƒ¿ƒƒ

פ"ו,12) (לעיל תקפ"ט כ"א, ה' היא: מעוברת שנה שארית
שלפניו  מעוברת לשנה הסמוך תשרי של המולד אם ה"ה).
השנה  אותה של תשרי מולד אז תקפ"ט, ט"ו ב' הוא
זקן  מולד ובגלל היום, בחצי השלישי ביום היה המעוברת

ליום נדחה של È˘ÈÓÁואד"ו תשרי ראשֿחודש נקבע אם .
היינו  שלו, המולד ביום המעוברת השנה שלאחרי זו שנה

יהיו אלה שנה ראשי שני בין אז תקפ"ט, ט"ו, ˘ÂÏ˘‰ב',
שנה  ראש שבין משום בלתיֿאפשרי, זה בלבד, ימים

פחות לא יש שלאחריה השנה ראש ולבין Ú·¯‡Ó‰מעוברת
כן  על ה"ח). פ"ח, להלן (עי' ימים מששה יותר ולא ימים
ט"ו, ב', שמולדו תשרי, -חודש ראש קביעת את דוחים
לכל  יהיה שנים ראשי שני שבין כדי השלישי, ליום תקפ"ט

ימים. ארבעה של הפרש הפחות

.Â‰ÁczL e¯Ó‡L ,‰ËeLt‰ ‰M‰ „ÏBÓ ‰È‰»»««»»«¿»∆»«¿∆ƒ»∆
Ë"‚ dÓÈÒ ‡ˆiL ÔB‚k ,„Á‡ ˜ÏÁ ˙BÁt ,ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ»≈∆∆»¿∆»»ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .ÈLÈÏMa d˙B‡ ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ ‚"¯»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔB‚k ,˜ÏÁ ˙BÁt ÈL ÌBÈa ¯eaÚ‰ È‡ˆBÓ „ÏBÓ ‰È‰»»«»≈»ƒ¿≈ƒ»≈∆¿
ÔÈÚ·B˜ - ‰fÓ ˙BÁt B‡ Á"Ù˜˙ Â"Ë· dÓÈÒ ‰È‰L∆»»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ

ÈMa d˙B‡13È¯Lz L„Á L‡¯ ˙ÚÈ·˜ C¯c ‡ˆÓ . »¿≈ƒƒ¿»∆∆¿ƒ«……∆ƒ¿≈
È‡a ,„ÏBn‰ Ú„˙Â ·LÁz :‡e‰ Ck ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆»«¿…¿≈««»¿≈
,‰ÏÈl‰ ÔÓ B‡ ÌBi‰ ÔÓ ˙BÚL ‰nÎ·e ,‰È‰È ÌBÈ ‰Ê∆ƒ¿∆¿«»»ƒ«ƒ««¿»
ÌBÈ ‡e‰ „ÏBn‰ ÌBÈÂ .‰ÚM‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎ·e¿«»¬»ƒƒ«»»¿«»
B‡ ˙aMa „Á‡a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰ÚÈ·w‰«¿ƒ»¿»∆»ƒ≈»»¿∆»¿«»
˙BˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙aL ·¯Úa B‡ ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒ¿∆∆«»ƒ»»«»«¬
ÌÈ˜ÏÁ „"¯a ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ B‡ ÌBi‰«««¬ƒ»»¿¬»ƒ
‰˙È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ÈLÈÏL ÏÈlÓ ˙È¯ÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ≈¿ƒƒ≈«∆¿»¿»

‡ ,‰ËeLt ‰LÌÈ˜ÏÁ Ë"Ù˜˙a „ÏBn‰ ‰È‰L B »»¿»∆»»«»¿¬»ƒ
‰ËeLt ‰M‰ ‰˙È‰Â ,ÈL ÌBiÓ ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚMÓƒ»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿»¿»«»»¿»
ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó „Á‡a Ú¯‡È Ì‡L ;˙¯aÚÓ‰ ¯Á‡L∆«««¿À∆∆∆ƒ∆¡«¿∆»≈«¿»»¿»ƒ
ÌBia ‡l‡ ,„ÏBn‰ ÌBÈa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - el‡‰»≈≈¿ƒ¿«»∆»«

ÂÈ¯Á‡ ¯Á‡lL B‡ ÂÈ¯Á‡lL14.e¯‡aL C¯„k , ∆¿«¬»∆¿«««¬»¿∆∆∆≈«¿

הבאה13) השנה של תשרי שמולד מולד Ï‡משום יהיה
בשבת יצא שהלא מולד ÈÙÏזקן, אם כן על היום. חצי

ראש  את נקבע מזה, פחות או ר"ג ג"ט הוא הפשוטה השנה
ביום המולד, ביום השנים ‰˘È˘ÈÏהשנה ראשי שני בין .

פשוטה  ובשנה שבת), יום עד ג' (מיום ימים שלושה יהיו
חלק, פחות שני ביום העיבור מוצאי מולד אם אפשרי. זה
הוא  זקן. מולד היה לא שלפניה המעוברת השנה מולד אז

השלישי ביום השנה.ÈÙÏחל ראש היה המולד ויום חצות,
שלאחר  הפשוטה השנה ראש את לקבוע נוכל כן על
(בין  ימים חמשה יהיו ר"ה שני בין השני. ביום המעוברת

ב'). יום לבין ג' אד"ו.14)יום הוא שלאחריו יום אם

.Ê?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈
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LÓM‰Â Á¯i‰ ıea˜Ï ‡e‰ ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«∆¿«∆¿ƒ«»≈«¿«∆∆
BÓk ,ÈzÓ‡‰ ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»»¬ƒƒ¿

eÚ„B‰L15È„k ,‰iÁc ÌBÈÂ ‰ÚÈ·˜ ÌBÈ eOÚ CÎÈÙÏ , ∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈
,ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙aLa ,ÔÈÁBc ÈMMa ÔÈÚ·B˜ ÈLÈÓÁa ,ÔÈÁBc ÈÚÈ·¯aƒ¿ƒƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»

ÔÈÚ·B˜ ÈLa ,ÔÈÁBc ˙aLa „Á‡ ,ÔÈÚ·B˜16. ¿ƒ∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ה"א.15) פ"ו, למעלה אד"ו 16)עי' לדחיית הנימוק
זו, אחר זו רצופות קדושות שתי תבאנה שלא הוא, בתלמוד
ביום  יהיה השנה ראש (אם יסריחו שלא המתים כבוד מפני
יהיה  השנה ראש אם ו'. ביום הכיפורים יום יחול אז ד',
שמחת  מפני או א') ביום הכיפורים יום יחול אז ו', ביום
ביום  יחול השנה ראש (אם טריים בירקות שבת או יוםֿטוב
עי' א', ביום חל ר"ה אם או ו' ביום יחול סוכות גם אז ו',
יהיה  הערבה יום אז א', ביום יחול השנה ראש אם כ.). ר"ה
מג.). (סוכה הערבות חיבוט מצוות לקיים יוכלו ולא בשבת,
(עי' - חננאל רבינו גם הבין וכך - כנראה הבין הרמב"ם
איננו  זה שנימוק כ.), השנה לראש חננאל רבינו פירוש

¯˜ÈÚ הם יוםֿטוב שמחת או מתים כבוד האמיתי, הטעם .
„ÚÒ משמשים שהם וגדיים, טלאים דוגמת לדחיה, בלבד

בגלל  ה"ז). פ"ד, למעלה (ע' השנה בעיבור בלבד סעד
ליוםֿטוב, או לשבת טריים ירקות או מתים כבוד של הסעד

לדחיה. אד"ו ימי את דווקא קבעו

.Á˙BiÁc Úa¯‡‰ ¯‡L ¯wÚÂ17¯wÚ‰ ‰Ê ‡e‰ el‡ ¿ƒ«¿»»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ,e¯Ó‡L18‰È‡¯e . ∆»«¿∆«∆¿«∆¿«¬»∆¿»ƒ¿»»

‰ÁcÈÂ ÈLÈÏL ÏÈÏa ‰È‰È „ÏBn‰L :¯·cÏ«»»∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÈLÈÓÁÏ19ÈLÈÓÁ ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯È ‡Ï ˙Ba¯ ÌÈÓÚt , «¬ƒƒ¿»ƒ«…≈»∆»≈«¿≈¬ƒƒ

Á¯i‰Â LÓM‰ eˆa˜˙ ‡lL ÏÏkÓ ,ÈML ÏÈÏa ‡ÏÂ¿…¿≈ƒƒƒ¿»∆…ƒ¿«¿«∆∆¿«»≈«
.ÈLÈÓÁa ‡l‡ ÈzÓ‡ ıeaƒ̃¬ƒƒ∆»«¬ƒƒ

תקפ"ט 17) בט"ו גטר"ד, זקן, מולד מפני הדחיות כלומר,
Â¯‡˘˘.הדחיות ה"א.18)מארבע פ"ו, למעלה עי'

הוא הדחיות ארבע בכל שהמולד ‡ÈÓÂÂ¯ËÒהעיקרון עדי ,
האמיתי. הקיבוץ ביום יפגע של 19)האמצעי דוגמה נקט

ליום  ד' מיום נדחה אד"ו ובגלל בגטר"ד, שחל תשרי מולד
ה'.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלבנה.1) חדשי ימי

.‡‰ˆÁÓe ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·Ï ÏL dL„Á»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‚"ˆ˘˙Â2¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡Â . ¿¬»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ∆¿»«

˙ˆ˜Ó ‰È‰iL „Ú ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa ‰È‰È L„Á‰ L‡¯L∆…«…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡a‰Ó B˙ˆ˜Óe ¯·ÚL L„ÁÓ ÌBi‰3„Ú :¯Ó‡pL ; «≈…∆∆»«ƒ¿»≈«»∆∆¡««

‰z‡ ÌÈÓiL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈÓÈ L„Á…∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆»ƒ«»
˙BÚL ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â ,L„ÁÏ ·MÁÓ4. ¿«≈¿…∆¿ƒ«»¿«≈»

ה"ג.2) פ"ו, יום 3)למעלה של האחד חציו כלומר,
הבא. החודש מן השני וחציו שעבר, מחודש השלושים

א.4) ה, מגילה

.·¯ÒÁ L„Á Ô‰Ó ,‰·l‰ ÈL„Á ÔÈOBÚ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿≈«¿»»≈∆…∆»≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ¯ÒÁ L„Á .‡ÏÓ L„Á Ì‰Óe≈∆…∆»≈…∆»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÏÚ Û‡Â ,„·Ïa‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰·Ï ÏL dL„ÁL Èt ƒ¿«¿««ƒ∆»¿»∆¿»»»≈«∆

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ - ‡ÏÓ L„ÁÂ ;˙BÚLa¿»¿…∆»≈ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡lL È„k .˙BÚLa ‰fÓ ˙BÁt ‰·Ï ÏL dL„ÁL∆»¿»∆¿»»»ƒ∆¿»¿≈∆…

.ÌÈÓÏL ÌÈÓÈ ‡l‡ ,L„Áa ˙BÚL ·MÁÏ¿«≈»¿…∆∆»»ƒ¿≈ƒ

.‚ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰·Ï ÏL dL„Á ‰È‰ el‡ƒ»»»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
L„ÁÂ ‡ÏÓ L„Á ÌÈM‰ Ïk eÈ‰ ,„·Ïa ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿«»»«»ƒ…∆»≈¿…∆
‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ˙L ÈÓÈ eÈ‰ÈÂ ,¯ÒÁ»≈¿ƒ¿¿≈¿««¿»»¿≈¿«¿»»
ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ‰ML ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ»√»ƒ¬≈ƒ¿ƒ»√»ƒ
L„ÁÂ L„Á ÏÎa LiL ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈtÓ Ï·‡ .ÌÈ‡ÏÓ¿≈ƒ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ∆≈¿»…∆»…∆
„Ú ,ÌÈÓÈÂ ˙BÚL Ô‰Ó ıa˜˙È ,ÌBi‰ ÈˆÁ ÏÚ ¯˙BÈ≈«¬ƒ«ƒ¿«≈≈∆»¿»ƒ«
ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÒÁ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¬≈ƒ≈«

ÌÈ‡Ïn‰5ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó·e , «¿≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÒÁ‰6. «¬≈ƒ

בשנה 5) מלאים. וחמשה חסרים שבעה - פשוטה בשנה
ראשון  שאדר משום מלאים, וששה חסרים שבעה - מעוברת

ה"ה). (עי' מלא מלאים 6)תמיד שבעה - פשוטה בשנה
וחמשה  מלאים שמונה - מעוברת בשנה חסרים. וחמשה
חודש  שבכל חלקים תשצ"ג יתרות שסכום (משום חסרים
יש  החסרים, על המלאים לעודף בדיוק עולה אינו וחודש,

המלאים). על החסרים מספר את אחרֿכך להגדיל צורך

.„L„Á L‡¯ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÌÏBÚÏ ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¿»ƒ……∆
ÌBÈ ‰È‰È - ¯ÒÁ ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ Ì‡ .‰Ê ÔBaLÁa¿∆¿∆ƒ»»«…∆∆»«»≈ƒ¿∆
¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰È Ì‡Â ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏL¿ƒ……∆«»¿ƒƒ¿∆«…∆∆»«
B˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,L„Á L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ‡ÏÓ»≈ƒ¿∆¿ƒ……∆ƒƒ¿»

L„Á L‡¯7,¯·ÚL ‡Ïn‰ L„Á‰ ÌeÏLz ‰È‰ÈÂ , ……∆¿ƒ¿∆«¿«…∆«»≈∆»«
epnÓe ,‡a‰ L„Á L‡¯ ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ……∆«»ƒ∆

‰ÚÈ·w‰ ÌBÈ ‡e‰Â ,ÔÈn‰ ‡e‰8ÔÈOBÚ CÎÈÙÏe . «ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔBaLÁa ÌÈL„Á ÈL‡¯9„Á‡ ÌBÈ „Á‡ L„Á , »≈√»ƒ¿∆¿∆…∆∆»∆»

.ÌÈÓÈ ÈL „Á‡ L„ÁÂ „·Ïaƒ¿«¿…∆∆»¿≈»ƒ

השלושים.7) יום של השני יום 8)חציו הימים, שני דין
אלא  ראשֿחודש, כדין ואחד, השלושים ויום השלושים
ואחד  השלושים יום מן מתחילה הבא החודש ימי שספירת
שעבר. לחודש שייך השלושים יום החודש. של ראשון כיום

הראיה.9) פי על החודש את כשמקדשים כן שאינו מה
להיות  הראיה פי על יכול מלא, קביעתנו לפי שהוא חודש

להיפך. וכן חסר,

.‰ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ‰Â ÌÈ‡Ïn‰ ÌÈL„Á‰ ¯„Ò≈∆∆√»ƒ«¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿
‰Ê10‡ÏÓ ÌÏBÚÏ È¯Lz :‡e‰ Ck11ÌÏBÚÏ ˙·ËÂ , ∆»ƒ¿≈¿»»≈¿≈≈¿»

ÏÚ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ - CÏÈ‡Â ˙·hÓe ,¯ÒÁ»≈ƒ≈≈¿≈»∆»»≈¿∆»»≈«
,¯ÒÁ ¯„‡ ;‡ÏÓ Ë·L ,¯ÒÁ ˙·Ë ?„ˆÈk .¯„q‰«≈∆≈«≈≈»≈¿«»≈¬»»≈

Á ¯i‡ ;‡ÏÓ ÔÒÈ·‡ ,¯ÒÁ Êenz ;‡ÏÓ ÔÂÈÒ ,¯Ò ƒ»»≈ƒ»»≈ƒ»»≈«»≈»
ÔBL‡¯ ¯„‡ - ˙¯aÚÓ‰ ‰M·e .¯ÒÁ ÏeÏ‡ ;‡ÏÓ»≈¡»≈«»»«¿À∆∆¬»ƒ

‡ÏÓ12¯ÒÁ ÈL ¯„‡Â ,13. »≈«¬»≈ƒ»≈

קודמת.10) הערה שעות 11)עי' (י"ב מחצי שיותר מכיון
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ycegdקס yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz 'f oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יום  כל את זקפו לתשרי, שייך ל' יום של חלקים) ותשצ"ג
(חסר), יום כ"ט עשו הבא החודש את תשרי. חשבון על ל'
הלבנה, חודש של האמיתי מאורכו פחות יום כחצי כלומר
(על  הקודם החודש על שהוסיפו היום כחצי את לאזן כדי

ה"ו). עי' מרחשון, עודפי 12)חודש העיבור. חודש הוא
שנות  בכל כמעט מצטרפים הלבנה שנות על החמה שנות
הי"א). פ"ו, למעלה (עי' הלבנה מחודש ליותר העיבור
- העיבור חודש - א' אדר את עושים כנראה, כך, משום
אדר). ד"ה שם ו'תוספות' יט: השנה ראש (ועי' יום שלושים

יט:).13) (ר"ה חסר" לעולם לניסן הסמוך "אדר

.Â.ÂÏÒÎÂ ÔÂLÁ¯Ó Ô‰L ,ÌÈL„Á‰ ÈL e¯‡Lƒ¿¬¿≈∆√»ƒ∆≈«¿∆¿»¿ƒ¿≈
Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿≈∆
‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó ‰È‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ¯ÒÁ14. ¬≈ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈

‡È‰ ,ÌÈ‡ÏÓ el‡ ÌÈL„Á ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈√»ƒ≈¿≈ƒƒ
ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ ;ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á e‡¯˜pL∆ƒ¿¿√»∆»¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈
‰LÂ ;ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á e‡¯˜ ,ÌÈ¯ÒÁ el‡ ÌÈL„Á√»ƒ≈¬≈ƒƒ¿¿√»∆»¬≈ƒ¿»»
‰ÈL„Á e‡¯˜ ,‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ¯ÒÁ ÔÂLÁ¯Ó da ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿¿√»∆»

Ô¯„Òk15. ¿ƒ¿»

ג'.14) בהלכה למעלה מבוארת אלה, לשינויים הסיבה
בחרו זו וכסלו.·˙ÏÈÁ˙למטרה חשון בחדשים השנה,

מפני  לתמיד קבוע אותו והשאירו לנגוע, רצו לא בתשרי
ט'). ערכין (ועי' שבו עי'15)החגים סדורה", "שנה או

יב. פרק להלן

.ÊÔÈ¯ÒÁ B‡ ÌÈ‡ÏÓ ‰ÈL„Á Ì‡ ‰M‰ ˙ÚÈ„È C¯c∆∆¿ƒ««»»ƒ√»∆»¿≈ƒ¬≈ƒ
ÌBÈ ‰lÁz Ú„z :‡e‰ Ck ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk B‡¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ»
,‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯zL ,‰M‰ L‡¯ Ba Úa˜pL∆ƒ¿«…«»»∆ƒ¿∆≈«ƒ√»∆»
Ba Ú·wiL ÌBÈ Ú„˙Â ,ÈÚÈ·L ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿∆∆¿ƒƒ¿≈«∆ƒ»«
ÌÈÓi‰ ÔÈÓ ·MÁ˙e ,‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»¿«≈ƒ¿««»ƒ
Ì‡ ;BÊ ÏLÂ BÊ ÏL ‰ÚÈ·w‰ ÌBiÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÈaL∆≈≈∆ƒ«¿ƒ»∆¿∆ƒ
,ÔÈ¯ÒÁ ‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ÈL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆¿≈»ƒƒ¿»¿≈«»»¬≈ƒ
Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈≈∆¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆«¿»»»ƒƒ¿»¿≈«»»

ÌÈÓÏL16. ¿≈ƒ

מנכים 16) אם ימים. 353 בה יש חסרים, שחדשיה שנה .1
שבועות  50 שהם יום, 352 נשארים שלה, הקביעה יום את

È˘Â היא הקביעה, יום ניכוי לאחר סדורה, שנה .2 ימים.
שבועות 50 שהם יום, 353‰˘ÂÏ˘Â שחדשיה שנה .3 ימים.

50 שהם יום, 354 היא הקביעה, יום ניכוי לאחר שלמים,
ימים.Ú·¯‡Â‰שבועות

.Á‰ˆ¯zL ‰M‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«»»∆ƒ¿∆
:˙¯aÚÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ËeLt ‰ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ≈«ƒ√»∆»¿»¬»ƒ»¿»¿À∆∆
‰L ˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈ·e d˙ÚÈ·˜ ÌBÈ ÔÈa ‡ˆÓz Ì‡ƒƒ¿»≈¿ƒ»»≈¿ƒ«»»
‰L d˙B‡ ÈL„Á eÈ‰È - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰È¯Á‡lL∆¿«¬∆»«¿»»»ƒƒ¿»¿≈»»»
- ÌÈÓÈ ‰MÓÁ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙¯aÚÓ‰«¿À∆∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»≈≈∆¬ƒ»»ƒ
eÈ‰È - ‰ML Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,Ô¯„Òk eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»ƒ¿

ÌÈÓÏL17. ¿≈ƒ

שנה 17) של לסימן ימים שני מוסיפים מעוברת, בשנה
- בפשוטה ימים וארבעה שלושה שנים, במקום פשוטה.
לכך  הסיבה במעוברת. ימים וששה חמשה ארבעה, באים
למעלה  (עי' מלא תמיד שהוא הנוסף, העיבור בחודש נעוצה

ועוד שבועות ארבעה הם יום שלושים ימים.˘Èה"ה).

.Ë,BÊ ‰L ÈL„Á ¯ecÒ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«ƒ»¿≈»»
,‰ËeLt ‡È‰Â ,ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ÂL‡¯Â ¿»»…«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»¿…

‰LÏL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓ ,˙aLa ÈLa ‰È¯Á‡lL ‰M‰«»»∆¿«¬∆»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»≈≈∆¿»
Ô¯„Òk ‰ÈL„Á BÊ ‰ML eÚ„È - ÌÈÓÈ18‰È‰ el‡Â . »ƒ»«¿∆»»√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰M‰ ÈL„Á eÈ‰ - ÈLÈÏMa ‰È¯Á‡lL ‰M‰ L‡…̄«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ»»¿≈«»»
,˙aLa BÊ ‰La ‰M‰ L‡¯ ‰È‰ el‡Â .ÌÈÓÏL BÊ¿≈ƒ¿ƒ»»…«»»¿»»¿«»
‰L ÈL„Á eÈ‰ - ˙aLa ÈLÈÏLa ‰È¯Á‡lL ‰M·e«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ¿«»»»¿≈»»
BÓk ,˙¯aÚÓ‰ ‰MÏ ·MÁz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÔÈ¯ÒÁ BÊ¬≈ƒ¿«∆∆¿«≈«»»«¿À∆∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

שנה 18) של בדוגמה הרמב"ם פתח ח' ובהלכה ז' בהלכה
שהיתה  כפי כסדרם, שחדשיה בשנה וכאן חסרים, שחדשיה
ההלכה  בתחילת שנרמז וכפי הספר, כתיבת בשנת באמת

זו". "שנה במלים

.È‰ÚËz ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒzL ÔÈÓÈÒ ÌL LÈ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿…¬≈∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰Ê È¯wÚ ÏÚ ÔÈÈea Ô‰Â ,‰M‰ ÈL„Á ¯ecÒ ÔBaLÁa¿∆¿ƒ»¿≈«»»¿≈¿ƒ«ƒ»≈∆
el‡Â .Ìk¯c e¯‡aL ˙BiÁc‰Â ˙BÚÈ·w‰Â ÔBaLÁ‰«∆¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«¿«¿»¿≈
- ÈLÈÏMa da ‰M‰ L‡¯ ‰È‰iL ‰L Ïk :Ô‰≈»»»∆ƒ¿∆…«»»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈa ‰ËeLt ÔÈa ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ÌÏBÚÏ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆≈¿»≈

˙¯aÚÓ19- ÈMa B‡ ˙aMa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»¿«»¿≈ƒ
ÔÈa ‰ËeLÙa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ Ô¯„Òk ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿»≈

˙¯aÚÓa20Ì‡ :ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡¯ ‰È‰È Ì‡Â ; ƒ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»«¬ƒƒƒ
ÈÙÏ ÌÈ¯ÒÁ ‰ÈL„Á eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿√»∆»¬≈ƒ¿ƒ
eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ - ‡È‰ ˙¯aÚÓ Ì‡Â ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆¿ƒ¿À∆∆ƒƒ∆¿»∆ƒ¿

‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô¯„Òk ‰ÈL„Á21. √»∆»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆

שנה19) .1‰ËÂ˘Ù אז השלישי, ביום היא הקביעה אם  .
(אם ‰Ì„˜ÂÓהמולד תקפ"ט ט"ו, ב', להיות מוכרח ביותר

ה"ה) פ"ז עי' מעוברת, שנה לה ג',ÁÂ‡Ó‰Â¯קדמה ביותר
למעלה  עי' נדחית, הקביעה גטר"ד של במקרה (כי ר"ג ט',
ד"ח, כלומר פשוטה, שנה שארית את נוסיף אם ה"ד). פ"ז
השנה  ראש של מולד נקבל ה"ה), פ"ו למעלה (עי' תתע"ו

ביום איפוא תהיה הקביעה חצות. לפני בשבת .‰˘·˙הבאה
הקביעה, ימי ניכוי לאחר השבת, יום ולבין שלישי יום בין

הם השנה חדשי ימים. שלושה שנה Ì¯„ÒÎישארו .2 .
˙¯·ÂÚÓהמולד אז ג', ביום היא הקביעה אם .Ì„˜ÂÓ‰

והמולד זקן), (מולד שני יום חצות הוא ‰ÁÂ‡Ó¯ביותר
אם  (כי חלקים ותתרע"ט ביום שעות ה' ג', יום הוא ביותר
עי' זקן, מולד בגלל הקביעה נדחית ג', יום בחצי המולד

-למ  תקפ"ט כ"א, ה', למולד נוסיף אם ה"ב). פ"ז עלה
מולד  יהיה ה"ה), פ"ו למעלה (עי' - מעוברת שנה שארית
ראשון, ביום המוקדם, המולד של במקרה הבאה, השנה
המאוחר  המולד של ובמקרה השני, ליום ידחה אד"ו ובגלל
בין  הקביעה. יום יהיה המולד ויום חצות, לפני השני ביום -
ימים, חמשה יהיו הקביעה, ימי בלי השנה, ראשי שני
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הם השנה חדשי ה"ח).Ì¯„ÒÎכלומר שנה 20)(עי' .1
‰ËÂ˘Ùהיה ר"ה יום ·˘·˙. הוא ביותר המוקדם המולד .

מולד  בגלל לשבת, הקביעה נדחית (אז היום בחצי חמישי
חלק. פחות היום בחצי בשבת ביותר והמאוחר ואד"ו) זקן
במקרה  הבא ר"ה יחול פשוטה, שנה שארית נוסיף אם
בין  החמישי. ביום - השני ובמקרה השלישי, ביום האחד
אין  המקרים בשני ימים. וארבעה ימים שני יש ר"ה שני

ביום היה שר"ה נניח כסדרם. השנה המולד ˘Èחדשי .
ביותר  המאוחר המולד היום. חצי שבת הוא ביותר המוקדם
לה  שקדמה השנה אם חלק, פחות היום בחצי שני יום הוא
לה  שקדמה השנה אם - תקפ"ח ט"ו ב' מעוברת; היתה לא
את  דוחים מעוברת במוצאי תקפ"ט ט"ו (ב' מעוברת היתה
למולד  השנה שארית נוסיף אם ה"ה). פ"ז עי' הקביעה,
יש  ר"ה שני בין חמישי. ביום הבא המולד יצא המוקדם,

השנה חדשי כלומר ימים, את ‡ÌÈשני נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבא ר"ה מולד יחול המולדות, שני ליתר השארית

השנה חדשי ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ‡ÌÈהשבת.
שנה .2 היהÂÚÓ·¯˙כסדרם. ר"ה המולד ·˘·˙. גבולות .

אם  חלק. פחות היום בחצי שבת - היום בחצי ה' יום הם:
למולד  תקפ"ט) כ"א, (ה', מעוברת שנה שארית נוסיף
אד"ו  בגלל הרביעי. ביום הבא ר"ה מולד יצא המוקדם,
ארבעה  יש ר"ה שני בין החמישי. ליום הקביעה נדחית

השנה חדשי השארית ‡ÌÈימים. את נוסיף אם כסדרם.
ביום  הבאה השנה של המולד יצא המאוחר, למולד הנ"ל
שני  בין השבת. ליום הקביעה נדחית אד"ו ובגלל הששי,

השנה חדשי ימים. ששה יש שר"ה ‡ÌÈר"ה נניח כסדרם.
ביום יום ‰˘Èהיה - היום בחצי שבת הם: המולד גבולות .

במקרה  יהיה הבא ר"ה מולד חלק. פחות היום חצי ב'
ובמקרה  השבת, ליום תידחה והקביעה ששי, יום האחד
שני  בין יש פעם ב'. ליום תידחה והקביעה א', ביום השני
חדשי  המקרים בשני ימים. ששה - ופעם ימים, ארבעה ר"ה

ר"ה 21)כסדרם.‡ÌÈהשנה אם פשוטה. שנה .1
היום  בחצי ה' - גטר"ד הם: המולד גבולות אז בחמישי,
שבת  יהיה האחד במקרה הבאה השנה מולד חלק. פחות
ליום  הקביעה תידחה ואד"ו זקן מולד ובגלל היום, בחצי
השנה  חדשי כלומר, ימים, שלושה יש ר"ה שני בין השני.
השלישי, ביום הבא המולד יהיה השני, במקרה כסדרם.
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ביום. בו תהיה והקביעה

המקרים בשני מלאים. חדשיה ÔÈ‡.2השנה חסרים. חדשיה
ר"הÂÚÓ·¯˙שנה אם .È˘ÈÓÁ· יום הם: המולד גבולות אז ,

נוסיף  אם חלק. פחות היום בחצי ה' יום - היום בחצי ג'
במקרה  יהיה, - מעוברת שנה שארית - תקפ"ט כ"א ה',
תהיה  והקביעה תקפ"ט ט"ו, ב' הבאה השנה מולד האחד,
ימים. ארבעה יש ר"ה שני בין ה"ה). פ"ז, (עי' ג' ביום

חדשיה המולד ‡ÌÈהשנה יהיה השני, במקרה כסדרם.
ר"ה  שני בין החמישי. ליום תידחה והקביעה הרביעי, ביום

חדשיה השנה ימים. ששה כסדרם.‡ÌÈיש

ה'תש"פ  תשרי ח' שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החמה.1) שנת ימי

.‡,ÌÈ¯ÓB‡L Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ LÈ - ‰nÁ‰ ˙L¿«««»≈≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ
,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰L∆ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«
˙BÁt ‡e‰L ,ÌÈ¯ÓB‡L Ô‰Ó LÈÂ ;˙BÚL LL ‡e‰L∆≈»¿≈≈∆∆¿ƒ∆»
˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa LÈ Ò¯Ùe ÔÂÈ ÈÓÎÁ ÔÎÂ .ÌBi‰ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ««¿≈«¿≈»»»«≈≈≈∆«¬…∆

.‰Ê ¯·„a¿»»∆

.·"Ò˘ ‡È‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓ,ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ‰ ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ«
˙Á‡ ‰ÚL ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL ¯BÊÁÓ ÏkÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒ»«¬∆¿«∆¿≈»»»»««
BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒ¿

‰Ùe˜˙Ï ‰Ùe˜z ÔÈa ‰È‰ÈÂ ,e¯Ó‡L2ÌÈÚL˙Â „Á‡ ∆»«¿¿ƒ¿∆≈¿»ƒ¿»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Á‡ ‰Ùe˜z Ú„zMÓe .‰ÚL ÈˆÁÂ ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ¿∆«»«¬ƒ»»ƒ∆≈«¿»««
‰pnÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ,‡È‰ ‰ÚL BÊÈ‡a ÌBÈ ‰Ê È‡a¿≈∆¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ∆»
,˙ÈLÈÏMÏ ‰iM‰ ÔÓe ,‰È¯Á‡L ‰iM‰ ‰Ùe˜zÏ«¿»«¿ƒ»∆«¬∆»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»

האביב;2) התחלת - ניסן תקופת בשנה: תקופות ארבע
התחלת  - תשרי תקופת הקיץ; התחלת - תמוז תקופת

החורף. התחלת - טבת תקופת הסתיו;

.‚Ba ÒkzL ˜ÏÁ‰Â ‰ÚM‰ ‡È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»ƒ«»»¿«≈∆∆ƒ»≈
˙BÈ‰ - Êenz ˙Ùe˜˙e ,‰ÏË ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««»∆¿««¡
˙BÈ‰ - È¯Lz ˙Ùe˜˙e ,ÔË¯Ò ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…«««¿»¿«ƒ¿≈¡
˙BÈ‰ - ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ L‡¯a LÓM‰«∆∆¿…««…¿«ƒ¿«≈≈¡

È„b ÏfÓ L‡¯a LÓM‰3‰Ma ‰˙È‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e . «∆∆¿…««¿ƒ¿«ƒ»»¿»«»»
„ÏBÓ Ì„˜ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰¯ÈˆÈ ÏL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ∆¿∆…∆«
˙B‡Ó LLÂ ,˙BÚL ÚL˙Â ,ÌÈÓÈ ‰Ú·La :ÔÒÈƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈≈
.·"Ó¯˙ Ë"Ê :dÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»

מזלות.3) עשר שנים מנו הקדמונים כוכבים. קבוצת = מזל

.„‰nk ‰lÁz Ú„z :‡È‰ Ck ‰Ùe˜z‰ ÔBaLÁ C¯c∆∆∆¿«¿»»ƒ≈«¿ƒ»«»
¯BÊÁn‰ „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ ÌÈÓÏL ÔÈ¯BÊÁÓ«¬ƒ¿≈ƒƒ¿««¿ƒ»«««¬
‰"Ù˙Â ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎÏ Á˜Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿«¿»«¬≈∆»»««¿
- ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰ Ïk ıa˜ ;ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ«≈»«¬»ƒ»¿»«»
LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â ÌÈÓÈ ‰Ú·L Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿«ƒ«…ƒ¿»»ƒ¿≈«»¿≈
B˙B‡ ÛÈÒBz ¯‡M‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ;¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»»ƒ»ƒ««¬≈≈
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ‰nÎ·e ‰ÚL BÊ È‡a EÏ¿¿≈»»¿«»«…∆ƒ¿∆¿«ƒ»
˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ‰pnÓe ,¯BÊÁn‰ ÔÓ ‰M‰ d˙B‡ ÏL∆»«»»ƒ««¬ƒ∆»«¿ƒƒ¿
‰Ùe˜z ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·LÂ ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«»∆¡»¿»¿»
,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡Â .‰Ùe˜˙e¿»¿ƒƒ¿∆≈«¿«ƒ»∆»»
Á˜ - Ba „ÓBÚ ‰z‡L ¯BÊÁna CÎÂ Ck ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»»»««¬∆«»≈«
,¯BÊÁÓ ÏÎÏ ‰"Ù˙Â ‰ÚL ÌÈÓÏM‰ ÔÈ¯BÊÁn‰ ÏÎÏ¿»««¬ƒ«¿≈ƒ»»¿¿»«¬
‰¯OÚ - ¯BÊÁn‰ ÔÓ eÓÏML ˙B¯eÓb‰ ÌÈM‰ ÏÎÏe¿»«»ƒ«¿∆»¿ƒ««¬¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ˙‡Óe ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ

L epnÓ Ú¯‚˙Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,‰L ÏÎÏÌÈÓÈ ‰Ú· ¿»»»¿«≈«…¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙Â¿≈«»¿≈≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - ‰·l‰ ÈL„Á ÌÎÈÏLz ¯‡M‰Â¿«¿»«¿ƒ≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌÈÚL˙Â LÏLÂ ˙B‡Ó Ú·Le ˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈»¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ
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B˙B‡ ÛÈÒBz - ‰·l‰ L„ÁÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«ƒ¿»»≈…∆«¿»»ƒ
˙Ùe˜z ÔÓÊ Ú„˙Â ,‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ««ƒ»∆»«»»¿≈«¿«¿«
‰nÎ·e ‡È‰ L„Áa ÌBÈ ‰nÎa ‰M‰ d˙B‡ ÏL ÔÒÈƒ»∆»«»»¿«»«…∆ƒ¿«»
‡l‡ ÌÏBÚÏ dÈ‡ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z .‰ÚL»»¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆≈»¿»∆»
˙lÁ˙a B‡ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa B‡ ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a B‡ƒ¿ƒ«««¿»«¬ƒ««¿»ƒ¿ƒ«
dÈ‡ ÌÏBÚÏ Êenz ˙Ùe˜˙e ;ÌBi‰ ÈˆÁa B‡ ,ÌBi‰««¬ƒ«¿««¿»≈»
˙Á‡ ‰ÚLa B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·La B‡ ‡l‡∆»¿∆«»∆¡»¿»»««
ÌÏBÚÏ È¯Lz ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ˆÁÓe∆¡»≈«≈««¿»¿«ƒ¿≈¿»
ÌBia ÔÈa ,˙BÚL LÏLa B‡ ,˙BÚL ÚL˙a ‡l‡ dÈ‡≈»∆»¿≈«»¿»»≈«
B‡ ‡l‡ dÈ‡ ÌÏBÚÏ ˙·Ë ˙Ùe˜˙e ;‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»¿«≈≈¿»≈»∆»
ÔÈa ,‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a B‡ ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ¯OÚa¿∆∆»∆¡»¿«¿«»∆¡»≈
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia«≈««¿»ƒƒ¿∆≈«¿≈∆ƒ≈
ÌÈL Á˜ - ‰Ùe˜z‰ ‰È‰z ‰ÚL BÊ È‡·e Úe·M‰«»«¿≈»»ƒ¿∆«¿»«»ƒ
,‰ˆ¯zL ‰L „Ú ‰¯ÈˆÈ‰ ˙MÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ»«»»∆ƒ¿∆
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
ÌBÈ ‰L ÏÎÏ Á˜ - ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓMÓ ¯˙BÈ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿»»»
,‰LÏL ÂÈÏÚ ÛÒB‰Â ,Ïk‰ ıa˜Â ,˙BÚL LL „Á‡∆»≈»¿«≈«…¿≈»»¿»
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,‰Ú·L ‰Ú·L Ïk‰ CÏL‰Â¿«¿≈«…ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
,˙aLa „Á‡ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z ˙BÚM‰«»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆»¿«»
‰nÏÂ .ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ¯L‡ÏÂ¿«¬∆«ƒ««∆¿ƒ¿∆¿«ƒ»¿»»
˙L ÏL ‰BL‡¯ ‰Ùe˜zL ÈÙÏ ?‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿»¿ƒ∆¿»ƒ»∆¿«

.ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰˙È‰ ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk4˙L ÏL ≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«ƒ»∆¿«
- ‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ÌÈLÏL ˙B‡Ó ÚL¿̇«≈¿ƒ¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»
,ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL Ïk‰ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ«…¿»¿∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
˙BÚL LLÂ „Á‡ ÌBÈ dÏ Áwz ;˙Á‡ ‰L ¯‡Mzƒ»≈»»««ƒ«»∆»¿≈»
ÏÈÏa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ,LÏL ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒ»¿≈
Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe .‰ÏÈla ˙BÚL LL ÈLÈÓÁ¬ƒƒ≈»««¿»¿∆ƒ»∆»∆«
‰ÚLa Êenz ˙Ùe˜z ‰È‰z È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙BÚL»∆¡»¬≈ƒ¿∆¿««¿»»
˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ ÌBiÓ ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»
ÌBiÓ ˙BÚL ÚL˙a È¯Lz ˙Ùe˜z ‰È‰z - ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿∆¿«ƒ¿≈¿≈«»ƒ
- ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»
ÏÈlÓ ‰ˆÁÓe ˙BÚL Úa¯‡a ˙·Ë ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«≈≈¿«¿«»∆¡»ƒ≈
‰È‰z - ‰ˆÁÓe ˙BÚL Ú·L ‰ÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ;ÈMLƒƒ¿∆ƒ»∆»∆«»∆¡»ƒ¿∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÈML ÌBÈ ˙lÁ˙a ‰‡a‰ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»«»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆∆

.‰Ùe˜z ¯Á‡ ‰Ùe˜z ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú«»»¿»««¿»

ãycew zegiyn zecewpã

zpy ...dxivil mitl` drax`e miyely ze`n ryz zpy"
"q"x xefgnn ziriyz dpy `idy l"wzz

בשנה  היתה הדברים שכתיבת נמצא זה לפי להבין, וצריך
י"ז  שנת שהיא זו "...משנה כותב שאח"ז בהלכות אבל זו,
לאחרי  שנים שמונה - תתקל"ח שנת שהיא ר"ס ממחזור
בין  שנים שמונה של זמן משך שעבר יתכן לא והרי זה!
עצמו  הרמב"ם שכן י"א, פרק לכתיבת ט' פרק כתיבת
מה  לולי וגם שנים. עשר נמשכה חיבורו שכתיבת כותב

תתק"מ  בשנת נשלמה חיבורו שעריכת ידוע הרי שכתב
שבתחילת  החודש קידוש הלכות שכתיבת יתכן איך וא"כ
זמן  לסוף קרוב היינו תתקל"ח, בשנת היתה החזקה" ה"יד

הכתיבה.
חזר  ספרו, הרמב"ם שכתב שלאחר ידוע בזה: והביאור
במכתבו  (כנזכר מהדורות שלוש או בשתים ותיקנו והגיהו
את  רק אלא הספר כל את תיקן שלא ומובן לוניל) לחכמי
י"א  פרק בסוף שכתב מה ולכן, תיקון. הצריכים הדברים
היה  ליצירה" אלפים וארבעת תתקל"ח שנת "שהיא
השנה  בכתיבת ולכן השניה, במהדורה ההלכה כשתיקן
התאריך  את ולא התיקון בשעת בה שעמד השנה את כתב
ט' בפרק שכתב ומה הראשונה, הכתיבה שעת של הישן
בשעת  שהיתה כפי השנה נשארה ולכן תיקון צריך היה לא

הכתיבה.
(bn oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

שעה.4) ובאיזו בשבוע יום באיזה

.Â˙Ùe˜z ‰È‰z L„Áa ÌBÈ ‰nÎa Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿«»«…∆ƒ¿∆¿«
BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ5ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a ‰lÁz Ú„z - ƒ»∆»»≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ≈

,BÊ ‰L ÏL ÔÒÈ eÚa˜È ÌBÈ ‰Ê È‡·e ,‰È‰z Úe·M‰«»«ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿¿ƒ»∆»»
ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰ ÔÓ e¯·Ú ˙B¯eÓb ÌÈL ‰nÎÂ¿«»»ƒ¿»¿ƒ««¬¿ƒ«¿»
‰Ú·L ÌÈÓi‰ ÌeÎÒ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰L»»««»»¿ƒ«¿«»ƒƒ¿»
,ÌÈLÏL ÌÈLÏL Ïk‰ CÏL‰Â ,el‡ ÌÈpÓÊa ÌÈÓÈ»ƒƒ¿«ƒ≈¿«¿≈«…¿ƒ¿ƒ
L‡¯Ó B˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈…
Ì‡Â ,·ËeÓ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbÈ Ì‡ ;ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ«ƒ«¿«¿»»¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡ ÌÈÓÈ ÈL B‡ ÌBÈ ÛÒB‰ - Â‡Ï»≈¿≈»ƒ¿»»ƒ«
‰M‰ ‰È‰z Ì‡Â .‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ ÚÈbiL „Ú ,ÔÈn‰«ƒ¿»«∆«ƒ«¿«¿»¿ƒƒ¿∆«»»
,ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙z - ˙¯aÚÓ¿À∆∆«¿ƒƒ¿≈……∆¬»≈ƒ
L„Á‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡a - ÔBaLÁ‰ ÚÈbiL ÌBiÏÂ¿«∆«ƒ««∆¿¿«ƒ«…∆

.‰Ùe˜z‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»

המדוייקת.5) השעה את לדעת בלי

.Ê‰È‰z L„Áa ‰nÎa Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»«…∆ƒ¿∆
‡È‰L ,˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏL ˙L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ
ÔÒÈ L„Á L‡¯ e‡ˆÓ - Ò"¯ ¯BÊÁnÓ ˙ÈÚÈLz ‰L»»¿ƒƒƒ«¬»»……∆ƒ»
ÈÙÏe ;ÈLÈÓÁa ÔÒÈ ˙Ùe˜˙e ,ÈLÈÓÁa da Úa˜ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
ÌÈM‰ eÈ‰È ,¯BÊÁnÏ ˙ÈÚÈLz BÊ ‰L ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ¿«»ƒ
¯OÚ „Á‡ Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ ÁwzLk ;‰BÓL ˙B¯eÓb‰«¿¿»¿∆ƒ«¿»»»≈∆««»»
ÈÒBz ;ÌÈBÓLe ‰BÓL ÌÈÓi‰ Ïk eÈ‰È ,ÌBÈÛ ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒƒ
Ïk‰ CÈÏLz ;ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁ Ïk‰ È¯‰ ,‰Ú·Lƒ¿»¬≈«…¬ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«…
ÏÈÁ˙zLk ;ÌÈÓÈ ‰MÓÁ e¯‡L ,ÌÈLÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿¬¬ƒ»»ƒ¿∆«¿ƒ
‰È‰L ,ÔÒÈ L„Á L‡¯Ó ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙BÓÏƒ¿¬ƒ»»ƒ≈……∆ƒ»∆»»
ÔÈ‡L eÚ„È ¯·Îe ;ÈL ÌBÈÏ ÔBaLÁ‰ ÚÈbÈ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ«ƒ««∆¿¿≈ƒ¿»»«¿∆≈
ÛÈÒBz CÎÈÙÏ ,ÈLÈÓÁa ‡l‡ ˙aMa ÈLa ‰Ùe˜z‰«¿»¿≈ƒ¿«»∆»«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁÏ ÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ«««∆«ƒ««¬ƒƒ∆
ÈÈÓL ÌBÈa BÊ ‰La ÔÒÈ ˙Ùe˜z ˙‡ˆÓ ;‰Ùe˜z‰«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»¿»»¿¿ƒƒ
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קסג ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz 'g ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰L ÏÎa ‰OÚz ˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .ÔÒÈ L„ÁÓ≈…∆ƒ»¿««∆∆«…«¬∆¿»»»
.‰LÂ¿»»

.ÁÚÈbzL „Ú ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÛÈÒBz :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿ƒ«««∆«ƒ«
‡l‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰z ‡Ï ÌÏBÚÏ - ‰Ùe˜z‰ ÌBÈÏ¿«¿»¿»…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆»
‡e‰ ÏB„‚ ‡ÏÙe .‰LÏL B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ¿»∆∆»
˙‡ˆÓ Ì‡Â .ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿ƒ»»»
˙ÈÚhL Ú„z - ‰Ê ÏÚ ÌBÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ ‰z‡L∆«»»ƒ¿ƒ«∆≈«∆»ƒ»

.˜ec˜„a ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â ,ÔBaLÁa«∆¿¿«¬…¿«¿…¿ƒ¿

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לתקופה.1) תקופה שבין הימים

.‡˙BÁt ‡e‰L ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÓÏ ‰nÁ‰ ˙L¿«««»¿ƒ∆≈∆»
Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ - ÚÈ·¯Ó2LÏL :¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ≈¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿»≈≈ƒ∆≈¿

ÚL˙e ,˙BÚL LÓÁÂ ,ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿»≈»¿«
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰Ú·L ˙B‡Ó≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ

Ú‚¯3ÈÙÏe .˜ÏÁa ÌÈÚ·LÂ ‰MMÓ „Á‡ - Ú‚¯‰Â . ∆«¿»∆«∆»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ
˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ‰È‰z ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆ƒ¿∆∆∆¿«««»«¿«
‰‡Óe ,‰ÚL ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ :‰·l‰«¿»»¬»»»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»≈»
ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â¿∆»¿∆¿ƒ≈∆¿»¿«¿»ƒ∆«ƒ»
¯BÊÁÓa ˙ÙÒBz ‡ˆÓ˙ ‡ÏÂ .Á"Ó ‡"Î˜ ‡"ÎÈ :Ì‰Ï»∆¿…ƒ¿»∆∆¿«¬
Ì‰Ó ¯BÊÁÓ ÏÎa ‡l‡ ,ÏÏk ‰L ‰¯OÚ ÚLz ÏL∆¿«∆¿≈»»¿»∆»¿»«¬≈∆
˙BËeLt‰ ‰·l‰ ÈL ÌÚ ‰nÁ‰ ÈL eÓÏLÈƒ¿¿¿≈««»ƒ¿≈«¿»»«¿

˙B¯aÚÓ‰Â4. ¿«¿À»

ה"א.2) פ"ט ועי'3)עי ' אדא", רב ל"תקופת הכוונה
הבאה. ובהערה הקודמת המחזור 4)בהערה שנות י"ט

הן  אדז"ט) (גו"ח שבהן העיבור חדשי שבעת על הקטן
שעות, 12 יום, 29 לבנה. חדשי וחמשה ושלושים מאתים

חלקים 793X997 48/76 שעות, 5 יום, 365 = 235
השנים Xחלקים על הקטן, שהמחזור חשבו, המעברים .19

ואלה  אדא. רב תקופת על בנוי אדז"ט, גו"ח שבו המעוברות
שעה  של הפרש קיים שמואל, תקופת לפי .1 הנימוקים:
שנות  לי"ט החמה שנות י"ט בין חלקים ותפ"ה אחת
לפי  ימים. של הפרש נצטבר בשנים מאות במשך הלבנה.
ממולד  מרוחקת תהיה ניסן של השמש שתקופת יצא, זה
הימים  כמספר ששיעורו מרחק המחזור בראש ניסן
קרובה  שהתקופה לדעת, נוכחו למעשה אבל שנצטברו.
נגמרות  המחזור שנות וי"ט המחזור, בראש ניסן למולד
ששנת  מכאן עודף. בלי הלבנה חדשי רל"ה עם  בשווה
חלה  ניסן תקופת .2 שמואל. שקבע מזו יותר קטנה החמה
תקופת  שאם אדא, רב לדעת בהתאם בניסן ט"ז לפני תמיד
(ראש  השנה את לעבר עלינו בניסן, ט"ז עד נמשכת טבת
ה"פירוש" הונא; רב - שלנו בתלמוד הגירסה כא. השנה
ניסן  תקופת חלה שמואל, תקופת ולפי "אדא"), רב מביא

רבות העיבור ‡È¯Áפעמים שיסוד הסיקו, מכאן בניסן. ט"ז
רב תקופת על מבוסס הקטן במחזור אדז"ט גו"ח ,‡„‡של
ניסן תקופת תחול אדז"ט, גו"ח מעברים אם ÈÙÏשלפיה,

בזה, כנראה מקורו אדא" רב "תקופת השם בניסן. ט"ז

העיבור' 'יסודי (עי' הנ"ל אדא רב לדברי מתאים שהחשבון
סלונימסקי). זעליג לחיים

.·„Á‡ :‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z Ïk ÔÈa≈»¿»¿»¿ƒ∆¿∆∆»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿∆«»«¬≈≈¿ƒ¿»
Ê"‡ˆ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .Ú‚¯ ÌÈLÏLe „Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿∆»¿ƒ∆«ƒ»»∆
È˙ÓÈ‡ ˙BÙe˜z‰ ÔÓ ‰Ùe˜z Ú„zLÎe .‡"Ï Ë"È˜˙¿∆≈«¿»ƒ«¿≈»«
‰Ùe˜z Ú„˙Â ,‰Ê ÔÈÓ Ú‚¯ B˙B‡Ó ·LÁz - ‰˙È‰»¿»«¿…≈∆«ƒ¿»∆¿≈«¿»
‡È‰L ‰M‰ ˙Ùe˜˙a e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰È¯Á‡L∆«¬∆»««∆∆∆≈«¿ƒ¿««»»∆ƒ

ÚÈ·¯5. ¿ƒ«

פ"ט.5) עי'

.‚‰BL‡¯ ‰La ‰˙È‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÒÈ ˙Ùe˜z¿«ƒ»¿ƒ∆¿∆»¿»¿»»ƒ»
˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„˜ ‰¯ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»…∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe6.·"Ó¯˙ 'Ë :Ì‰Ï ÔÓÈÒ . ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»»∆
,¯BÊÁÓ Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰L ÏÎa ,ÌÏBÚÏ ‡È‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»¿»»»ƒ»∆»«¬
ÌÈLe ˙B‡Ó LLÂ ˙BÚL ÚL˙a ÔÒÈ „ÏBÓ Ì„…̃∆«ƒ»¿≈«»¿≈≈¿«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â7. ¿«¿»ƒ¬»ƒ

אנו 6) שלפיה יהושע, רבי דעת על מבוססת אדא רב תקופת
את  גם אלא התקופות, חשבון את רק לא מניסן מונים
ט', ד', היה ניסן מולד א). ח, השנה (ראש המולדות חשבון
יום  ליל בתחילת ט'). הערה ה"ג, פ"ט למעלה (עי' תרמ"ב
התקופה  ניסן, תקופת היתה - המאורות כשנבראו - זה ד'

‰Â˘‡¯‰,ראשונה תשרי תקופת היתה שמואל תקופת (לפי
שלצורך מכאן ÔÂ·˘Áאלא מניסן). מתחילים התקופות

תרמ"ב. ט', ניסן למולד ניסן תקופת משום 7)שקדמה
המעוברות  (על הלבנה שנות י"ט אדא, רב תקופת שלפי

שארית. ללא החמה, שנות לי"ט שוות שבהן)

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰L ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z Ú„zLk¿∆≈«¿«ƒ»∆»»ƒ»ƒ
Ú·LÂ ,ÌBÈ ÌÈÚL˙Â „Á‡ ‰pnÓ ·LÁz - ¯BÊÁn‰««¬«¿…ƒ∆»∆»¿ƒ¿ƒ¿∆«
„Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL»«¬≈≈¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿∆»
ÛBÒ „Ú ,‰Ùe˜˙e ‰Ùe˜z ÏÎÏ ,Ú‚¯ ÌÈLÏLe¿ƒ∆«¿»¿»¿»«

.¯BÊÁn‰««¬

.‰ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z È˙Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡8ÈÙÏ ƒƒ¿∆≈«»«ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ
ÔÓ e¯·ÚL ˙B¯eÓb ÌÈL ‰lÁz Ú„z - ‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆≈«¿ƒ»»ƒ¿∆»¿ƒ
‡"ÎÈ ‡È‰Â ,˙ÙÒBz Ô‰Ó ‰L ÏÎÏ Áw˙Â ,¯BÊÁn‰««¬¿ƒ«¿»»»≈∆∆∆¿ƒ
ÏÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ - ÌÈÚ‚¯‰ Ïk ıa˜Â ,Á"Ó ‡"Î˜¿«≈»»¿»ƒ¬»ƒ¿»
C¯„k ,ÌÈÓÈ - ˙BÚM‰ ÏÎÂ ,˙BÚL - ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿»«»»ƒ¿∆∆
LLÂ ˙BÚL ÚLz Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚˙Â ,˙B„ÏBna ·LÁzL∆«¿…«»¿ƒ¿«ƒ«…≈«»¿≈

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈLe ˙B‡Ó9CÈÏLz ¯‡Lp‰Â , ≈¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
- ‰·Ï L„Á Ba ÔÈ‡L - ¯‡Lp‰Â ,‰·Ï ÈL„Á»¿≈¿»»¿«ƒ¿»∆≈…∆¿»»
Ú‚¯·e ,‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ „ÏBÓ ÏÚ B˙B‡ ÛÈÒBzƒ««ƒ»∆»»»»∆«
.‰L d˙B‡ ÏL ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ba ÔÈn‰ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆¿«ƒ»∆»»»

במחזור.8) מסוימת ניסן 9)בשנה תקופת שקדמה
תרמ"ב  ט', לז', (בניגוד הראשון ניסן למולד הראשונה
לחשבון  מקבילות ה, ד, ג, אלה הלכות שמואל). עלֿפי
ניסן  תקופת ידיעת .1 ה"ד. בפ"ט, שמואל עלֿפי התקופה
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השנה תקופת ‰¯‡˘Â‰של לפי ג'. הלכה - במחזור
השלמים  המחזורים מספר את לדעת צריכים אנו שמואל,
השארית  בגלל הנוכחי המחזור עד היצירה משנת שעברו

מחזור. זו,שבכל בידיעה צורך אין אדא, רב תקופת לפי
ש  של ‡ÔÈמכיון ניסן תקופת ידועה .2 למחזור. שארית

כל  את מחשבים אנו פיה על המחזור, מן הראשונה השנה
את  לחשב .3 ד'. הלכה - המחזור שנות בכל התקופות
של  ניסן כשתקופת במחזור, מסוימת בשנה ניסן תקופת

במחזור הראשונה ה'.‡È‰השנה הלכה - ידועה

.Â‰Ùe˜z ÔBaLÁ ÏÚL ,ÌÈ¯·c‰ ÈÏ ÔÈ‡¯ÂBÊ10eÈ‰ ¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ∆«∆¿¿»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaL ˙Úa ‰M‰ ¯eaÚ ÔÈÚÏ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»¿≈∆≈ƒ«»
C¯v‰ ÈtÓ B‡ ÔÓf‰ ÈtÓ ÔÈ¯aÚÓ eÈ‰L ,ÈeˆÓ11, »∆»¿«¿ƒƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆
ÔBL‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙Ó‡‰ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁL ÈÙÏ12, ¿ƒ∆∆¿∆»¡∆≈ƒ»ƒ

¯˙BÈ ˙eÈ‚ËˆÈ‡a e¯‡a˙pL ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ·B¯˜ ‡e‰Â¿»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ¿«¿ƒ≈
LÏL ‰nÁ‰ ˙L Ba ‰˙È‰L ,ÔBL‡¯‰ ÔBaLÁ‰ ÔÓƒ«∆¿»ƒ∆»¿»¿«««»¿

.ÌBÈ ÚÈ·¯e ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó≈¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«

אדא.10) רב אֿו.11)של הלכות פ"ד, גם 12)עי' זוהי
כיום. האסטרונומיה דעת

.ÊÏk‰ - Ìk¯„ e¯‡aL el‡‰ ˙BÙe˜z ÈzL ÔBaLÁÂ¿∆¿¿≈¿»≈∆≈«¿«¿»«…
‡e‰ ·e¯˜a13‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó·e , ¿≈¿«¬««∆∆»∆¿»ƒ…

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Óa14ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Óa Ï·‡ ; ƒ¿»»¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ
Ì„˜ ÌÈÓÈ ÈL BÓÎa el‡ ÌÈpÓÊa ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰zƒ¿∆¿«ƒ»ƒ¿«ƒ≈ƒ¿¿≈»ƒ…∆
ÔBaLÁa ÔÈa - ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈ‡ˆBiL ˙BÙe˜z‰ ÈzL¿≈«¿∆¿ƒ¿∆¿∆≈¿∆¿
˙BÁÙÏ ·MÁnL ÈÓÏ ÔÈa ,¯eÓb ÌBÈ ÚÈ·¯ ·LÁL ÈÓƒ∆»«¿ƒ«»≈¿ƒ∆¿«≈¿»

.ÌBÈ ÚÈ·¯Ó≈¿ƒ«

מדויק.13) לא של 14)חשבון התקופות, שתי בחשבון
לארבעה  השנה אורך את חילקו אדא, רב ושל שמואל

תקופות ˘ÌÈÂÂחלקים לכל אחיד אורך נתקבל עלֿידיֿזה .
לפי  שעות. 71/2 יום, 91 = 25/4 ,365 שמואל: לפי השנה.

של רבע אדא: ÌÈ˜ÏÁ,רב Ê"ˆ˜˙˙ ,˙ÂÚ˘ '‰ ,ÌÂÈ ‰"Ò˘
ÌÈÚ‚¯ Á"Ó ל"א חלקים, תקי"ט שעות, ז' יום, צ"א =

באורכן. שוות התקופות אין דבר, של לאמיתו אבל רגעים.
במאה  יווני (תוכן להיפרכוס כבר ידועה היתה זו עובדה
שקבע  המדעית), האסטרונומיה מייסד הספירה, לפני השניה
92 – קיץ תקופת וחצי, יום 94 – אביב תקופת אורך את
(ועי' יום. 90 - חורף תקופת ,88 - סתיו תקופת וחצי, יום

וט"ו). הי"ד פי"א,

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ו 1) הלבנה, במהלך החשבון העיבור.דרכי סוד

.‡el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÈÙÏ2eÈ‰ ÔÈc ˙ÈaL , ¿ƒ∆»«¿«¬»≈∆≈ƒ»
‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ÌÈÚ„BÈÂ ˜ec˜„a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒƒ≈»∆«»≈«…

‰‡¯È3·‡z BaÏÂ ‰BÎ BÁe¯L ÈÓ ÏkL eÚ„È , ≈»∆»«¿∆»ƒ∆¿»¿ƒ»≈
˙B„Bq‰ ÏÚ „ÓÚÏÂ ˙BÓÎÁ‰ È¯·„Ï4Ú„ÈÏ ‰e‡˙È - ¿ƒ¿≈«»¿¿«¬…««ƒ¿«∆≈«

Ì‡ Ì„‡ Ú„iL „Ú ,Ì‰a ÔÈ·MÁnL ÌÈÎ¯c‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ∆¿«¿ƒ»∆«∆≈«»»ƒ
.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰Ê ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«¿≈∆…≈»∆

ה"א.2) פ"ו ה"ד; פ"ב ה"ו; פ"א למעלה בליל 3)עי'
ד'.4)שלושים. הלכה להלן ועי' העיבור, סוד

.·ÔÈa ˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓ Ô‰a LÈ ÔBaLÁ‰ ÈÎ¯„Â¿«¿≈«∆¿≈»∆«¬¿≈
ÔBaLÁ ÏÚ e¯˜ÁL ,ÌÈBÓ„w‰ ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ«¿≈«ƒ««¿ƒ∆»¿«∆¿

˙BÙe˜z‰5˙B‡i¯ËÓÈb‰Â6ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡Â . «¿¿«ƒ«¿ƒ»«¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ
Ô‰Ï e„ÏBÂ ,ÌÈ¯·c Ô‰Ó eÓlÚ˙Â ,Ô‰a eLazLƒ¿«¿»∆¿ƒ¿«¿≈∆¿»ƒ¿¿»∆
C¯ca Ú‚t ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ˜c˜cL ÈÓ LÈÂ .˙B˜ÙÒ¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈«¿≈¿…»««∆∆

BÎp‰Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁa ‰7ÌÈÓa ÏÏˆ ‡l‡ , «¿»¿∆¿¿ƒ««»≈«∆»»«¿«ƒ
B„Èa Ò¯Á ‰ÏÚ‰Â ÌÈ¯Èc‡8. «ƒƒ¿∆¡»∆∆¿»

הארץ.5) את להקיף לשמש הדרוש הנדסה,6)הזמן
למונח  מפורט הסבר בכלל. מתימטיקה - יותר רחב ובמובן
תשובות  "קובץ ראה והגימטריאות" התקופות "חשבון
.1859 לפסיא 25 ע' שני חלק ואיגרותיו" הרמב"ם

השמש.7) עם הקיבוץ אחרי שנראה החדש לירח הכוונה
א.8) צא, בבאֿקמא השווה תלמודית. מליצה זוהי

.‚eÚ„B ˙B¯È˜Á‰Â ˙B˜È„a‰ ·¯Â ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe¿ƒ…∆«»ƒ¿…«¿ƒ¿«¬ƒ¿
‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜ÓÏ9eÏ LiL ,„BÚÂ . ¿ƒ¿»«¬»ƒ«¿≈∆¿∆¿∆≈»

‡lL ˙BÈ‡¯e ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈtÓ ˙BÏa˜ el‡ ÌÈ¯wÚa¿ƒ»ƒ≈«»ƒƒ«¬»ƒ¿»∆…
ÏkÏ ÌÈÚe„È‰ ÌÈ¯Ùqa e·zÎ10el‡ Ïk ÈtÓe . ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»≈

ÌÈ¯·c‰11È„k ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÎ¯c ¯‡·Ï ÈÈÚa ¯Lk «¿»ƒ»≈¿≈«¿»≈«¿≈∆¿∆¿≈
‰Î‡Ïn‰ Ï‡ ‰·¯˜Ï BaÏ B‡ÏnL ÈÓÏ ÔBÎ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿ƒ∆¿»ƒ¿»¿»∆«¿»»

d˙B‡ ˙BOÚÏ12. «¬»

הירח.9) ראיית נבוכים'10)של ב'מורה מזכיר הרמב"ם
"אשר  באנדלוסיה האישביליי אפלח אבן התוכן את
המעולה  "הפילוסוף את כן וכמו בנו", עם התחברתי
מתלמידיו, אחד עם קראתי אשר אלצ"איג בן אבובכ"ר

ט'). פרק שני, (חלק ראיות" אפני דרכי 11)והראה .1
ידועים הירח, ראיית ÓÏ.2˜ˆ˙חשבון בלבד. החכמים

היו  ולא נתפרסמו, לא שעדיין וראיות קבלות היו לרמב"ם
החכמים. למקצת אפילו ב.12)ידועות לו, שמות השווה

אשר "כל כתוב: לעשות Â‡˘שם המלאכה אל לקרבה לבו
ה. ז, אסתר ממגילת לקוח לבו" "מלאו הביטוי אתה".

.„ÌÈl˜ el‡ ÌÈÎ¯c eÈ‰È Ï‡Â13ÔÈ‡L ÈtÓ ,EÈÈÚa ¿«ƒ¿¿»ƒ≈«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆≈
ÌÈÎ¯c - ÌÈÎ¯c‰ el‡L ;‰f‰ ÔÓfa Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡»¿ƒƒ»∆«¿««∆∆≈«¿»ƒ¿»ƒ

¯eaÚ‰ „BÒ ‡e‰Â ,Ô‰ ÌÈwÓÚÂ ÌÈ˜BÁ¯14eÈ‰L , ¿ƒ«¬Àƒ≈¿»ƒ∆»
B˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈB· ÌÈÎeÓÒÏ ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎÏ15ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ï·‡ . ¿»»»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»∆«∆¿
e‡L ,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ Úa˜Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈ƒƒ¿…««ƒ»¿ƒ»∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ16Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz elÙ‡ - ¿«¿ƒ«¬ƒƒ∆≈«»
.ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡Â ‰LÏLa BÙBÒ „Ú ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

ערך.13) מחשבין 14)קלי היו "שביתֿדין הדרכים
(למעלה  יראה" לא או הירח יראה אם ויודעים בדקדוק,
לשנה. וחודש לחודש יום הוספת שם על - "עיבור" ה"א),

את 15) מוסרים אין אבל "רבי", בתואר שהוכתרו לחכמים
ועי' בלבד. שבהם לנבונים אלא הסמוכים, לכל העיבור סוד

ה"א. פ"ה ה"וֿח; פ"א ו'16)למעלה פרק למעלה עי'
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משתמשים  שאנו שבחשבון היא, הרמב"ם כוונת ז'. ופרק
החכמה  אבל חכמה, אין - החודש קביעת לשם היום בו

בחשבון היא בו ‰¯‡È‰האמיתית משתמשים אנו שאין ,
כיום.

.‰ÈÓÎÁÓ B‡ ˙Bn‡‰ ÈÓÎÁÓ ÌÎÁ ÔBa˙È ‡nL∆»ƒ¿≈»»≈«¿≈»À≈«¿≈
È‡L el‡ ÌÈÎ¯„a ,ÔÂÈ ˙ÓÎÁ e„ÓlL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿»¿«»»ƒ¿»ƒ≈∆¬ƒ

·e¯˜ ‰‡¯ÈÂ ,Á¯i‰ ˙i‡¯Ï Ô‰a ·MÁÓ17ËÚÓ ¿«≈»∆ƒ¿ƒ««»≈«¿ƒ¿∆≈¿«
epnÓ ÌlÚ˙pL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,ÌÈÎ¯c‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿»ƒ¿«¬∆««¿∆ƒ¿«≈ƒ∆
Ï‡ - ·e¯˜ C¯c‰ B˙B‡a LiL eÚ„È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c»»∆¿…»«¿∆≈¿«∆∆≈«
Ba e˜c˜„ ‡lL ¯·c Ïk ‡l‡ ;BzÚc ÏÚ ‰Ê ‰ÏÚÈ«¬∆∆««¿∆»»»»∆…ƒ¿«¿
˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ˙B‡i¯ËÓÈb‰ ¯wÚa eÚ„iL ÈtÓ -ƒ¿≈∆»«¿¿ƒ««ƒ«¿ƒ»ƒ¿»¿
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èa „ÈÒÙÓ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L∆≈»»∆«¿ƒƒƒ«»¿ƒ»¿≈¿ƒ

BÏ18.Ba e˜c˜„ ‡Ï CÎÈÙÏ ,¿ƒ»…ƒ¿«¿

האיֿדיוק 18)איֿדיוק.17) על הקפיד לא הרמב"ם
הראיה. ידיעת על השפיע לא כשזה המתמטי,

.ÂËÚÓ ÔB¯ÒÁ ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„a ‰‡¯iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆¿∆∆ƒ«¿»ƒ∆¿¿«
,‰Ê eÈOÚ ‰eÎa - C¯c‰ d˙B‡Ï Èe‡¯‰ ÔBaLÁÓ≈∆¿»»¿»«∆∆¿«»»»ƒ∆

ÔB¯˙È Bc‚k LiL ÈÙÏ¯·c‰ ‡ˆiL „Ú ,˙¯Á‡ C¯„a ¿ƒ∆≈¿∆¿ƒ¿¿∆∆«∆∆«∆≈≈«»»
‡lL È„k ,C¯‡ ÔBaLÁ ‡Ïa ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯„a BzÓ‡Ï«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆¿»…¿≈∆…
·¯a ,el‡ ÌÈ¯·„a ÏÈ‚¯ BÈ‡L ,Ì„‡‰ Ï‰aÈƒ»≈»»»∆≈»ƒƒ¿»ƒ≈¿…

Á¯i‰ ˙i‡¯a ÔÈÏÈÚBÓ ÔÈ‡L ˙BBaLÁ‰19. «∆¿∆≈ƒƒƒ¿ƒ««»≈«

בידעו 19) אחד במקום בחשבון קטן שבר על ויתר הרמב"ם
מתאים. שבר יתרון עלֿידי אחר במקום יאוזן זה שחסרון
פשוט  החשבון את ולעשות הקורא, על להקל היתה מגמתו

יותר.

.Ê˙BBaLÁ ÏÎÏ ‰lÁz Ú„ÈÏ Ì„‡ CÈ¯vL ÌÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ∆»ƒ»»≈«¿ƒ»¿»∆¿
¯‡LÏ ÔÈa ‰i‡¯‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯„Ï ÔÈa - ˙eÈ‚ËˆÈ‡‰»ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿≈∆¿»¿ƒ»≈ƒ¿»

ÌÈ¯·c20ÏbÏb‰ :Ô‰ el‡ -21˙B‡Ó LÏLa ˜ÏÁÓ ¿»ƒ≈≈««¿«À¿»ƒ¿≈
˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ22ÏfÓ Ïk .23.˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ÏfÓe ¿ƒƒ«¬»«»«»¿ƒ«¬

- ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏÎÂ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆¿»«¬»«¬»
ÏÎÂ .˙BiL ÌÈML - ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMLƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»≈∆ƒƒ¿ƒ¿»
˜c˜„z ÔÎÂ .˙BiLÈÏL ÌÈML - ‰iLe ‰iL¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«¿≈

ÔBaLÁ‰24.‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˜lÁ˙e «∆¿¿«≈»¿«∆ƒ¿∆

לכת.20) כוכבי שבעת של מקומם גלגל 21)כגון
השנה. במשך הארץ את השמש מקיפה שבו המזלות,

לשנים 22) הגלגל את חילקו כך על נוסף מעגל. כל כדרך
חדשי  מספר לפי אחד, כל מעלות שלושים של חלקים עשר
מתאימה. כוכבים קבוצת של שם ניתן חלק לכל  השנה.

של 23) בשמות רוב, עלֿפי נקראו המזלות כוכבים. קבוצת
ט'). הלכה להלן (עי' והיוונים הבבלים עלֿידי חיים בעלי

השבר 24) כדי עד מדויק חשבון מאפשרים הנ"ל המספרים
ביותר. הקטן

.ÁÈBÏt ·ÎBkL ,ÔBaLÁa EÏ ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿¿∆¿∆»¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·La ÏbÏba BÓB˜Ó¿««¿«¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÏfÓ ‡e‰ ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â25 ¿«¿»ƒ¿ƒ≈«∆»∆««
ÈÙÏ ;‰Ê ÏfnÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÈˆÁa ÌÈÓB‡z¿ƒ«¬ƒ«¬»««∆¿≈ƒ«»∆¿ƒ

ÌÈLÏL ¯BL ÏfÓe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰ÏË ÏfnL∆««»∆¿ƒ«¬««¿ƒ
,ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ ¯OÚ ¯‡L ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿»∆∆«¬∆¡»ƒ««¿ƒ

.ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÚn‰ ÈˆÁÓ ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈¬ƒ««¬»»«¬

א,25) התימני בכת"י הוא וכך תאומים, "במזל" יותר נכון
מימון. הרב של תֿב תימני ובכת"י קוק, הרב מוסד

.ËÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏLa ÏbÏba BÓB˜Ó ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚa ÈÏc ÏfÓa ‰Ê ·ÎBkL ,Ú„z - ˙BÏÚÓ«¬≈«∆»∆¿««¿ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏfn‰ ¯„ÒÂ .˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba ˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆««»
,‰Ïe˙a ,‰È¯‡ ,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :‡e‰ Ck»»∆¿ƒ«¿»«¿≈¿»

.ÌÈ‚c ,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

.ÈÌlk ˙BBaLÁ‰26B‡ ˙È¯‡LÏ ˙È¯‡L ıa˜zLk , «∆¿À»¿∆¿«≈¿≈ƒƒ¿≈ƒ
:BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜z ,ÔÈÓ ÏÚ ÔÈÓ ÛÈÒBzLk¿∆ƒƒ¿»«ƒ¿»¿«≈»ƒƒƒ
,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ,˙BiM‰ ÌÚ ˙BiM‰«¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»ƒƒ«¬»ƒ
ÔÓ ıa˜˙iL ÔÓÊ ÏÎÂ .˙BÏÚn‰ ÌÚ ˙BÏÚn‰Â¿««¬ƒ««¬¿»¿«∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ÛÈÒB˙Â „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈOz - ÌÈML ˙BiM‰«¿ƒƒƒ»ƒ≈∆∆»¿ƒ«
ÌÈOz - ÌÈML ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÓ ıa˜˙iL ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ¿…∆ƒ¿«≈ƒ«¬»ƒƒƒ»ƒ

B˙B‡27ıa˜zLÎe .˙BÏÚn‰ ÏÚ d˙B‡ ÛÈÒB˙Â ‰ÏÚÓ«¬»¿ƒ»«««¬¿∆¿«≈
,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ô˙B‡ CÈÏLz - ˙BÏÚn‰««¬«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‡e‰ - ‰hÓÏe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»

.ÔBaLÁÏ B˙B‡ ÔÈÒÙBzL∆¿ƒ¿∆¿

לאסטרונומיה 26) מיוחד ואינו כללי, מתמטי עיקרון זהו
י"א. בהלכה החשבון וכן "וכל"27)בלבד, על מוסב

"אותם"). כתוב להיות צריך היה (אחרת

.‡ÈÔÈÓ Ú¯‚Ï ‰ˆ¯zLk ,Ôlk ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿À»¿∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ¿»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B˙B‡ ÔÈÚ¯BbL ‰Ê ‰È‰È Ì‡ ,ÔÈnÓƒƒ¿»ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈«∆
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBz - „Á‡ ˜ÏÁa elÙ‡ ,epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¬ƒ¿≈∆∆»ƒ«∆
È„k ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL epnÓ ÔÈÚ¯BbL∆¿ƒƒ∆¿≈¿ƒƒ«¬¿≈

.epnÓ ÔÈn‰ ‰Ê Ú¯‚Ï ¯LÙ‡ ‡‰iL∆¿≈∆¿»ƒ¿…«∆«ƒ¿»ƒ∆

.·ÈÌÈ˙‡Ó Ú¯‚Ï ÔBaLÁ‰ EÎÈ¯ˆ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿…«»«ƒ
:ÔÓÈÒ - ˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»
ÌÈLÏLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ ‰‡nÓ - Ì"¯ƒ≈»«¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
LÏL ‰‡n‰ ÏÚ ÛÈÒBz - Ï"Î˜ :ÔÓÈÒ - ˙BiL¿ƒƒ»»ƒ««≈»¿
.ÌÈMLÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ˙BÏÚn‰ eÈ‰È ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿««¬«¿«≈¿ƒƒ
Ú¯‚Ï ‡B·z .˙BiM‰ ÔÓ ˙BiM‰ Ú¯‚Ï ÏÈÁ˙˙Â¿«¿ƒƒ¿…««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ¿…«
ÔÓ „Á‡ ˜ÏÁ ÌÈ¯z .¯LÙ‡ È‡ - ÌÈLÏMÓ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒƒ¿ƒƒ∆¿»»ƒ≈∆∆»ƒ
,˙BiL ÌÈML B˙B‡ ‰OÚ˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚLz ˙BiM‰ e‡ˆÓÂ ,ÌÈLÏM‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÊÁ˙Â .˙BiL ÌÈMÓÁ ¯‡MÈ ,ÌÈÚa¯‡‰ Ì‰Ó Ú¯‚zƒ¿«≈∆»«¿»ƒƒ»≈¬ƒƒ¿ƒ¿«¬…
¯·kL ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒ¬»ƒƒƒ¿»»»¬»ƒ∆¿»
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BiL B˙ÈOÚÂ „Á‡ ˜ÏÁ Ì‰Ó ˙BÓÈ¯‰¬ƒ»≈∆≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»
‰ÏÚÓ ÌÈ¯z CÎÈÙÏ ,¯OÚ ‰ÚLzÓ ÌÈMÓÁ Ú¯‚Ïƒ¿…«¬ƒƒƒƒ¿»»»¿ƒ»»ƒ«¬»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈML d˙B‡ ‰OÚ˙Â ,˙BÏÚn‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ««¬¿«¬∆»ƒƒ¬»ƒ
‰ÚLz ÌÈ˜ÏÁ‰ e‡ˆÓÂ ,¯OÚ ‰ÚLz‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ««ƒ¿»»»¿ƒ¿¿«¬»ƒƒ¿»
‰ÚLz ¯‡MÈ ,ÌÈMÓÁ‰ Ô‰Ó Ú¯‚z .ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈∆«¬ƒƒƒ»≈ƒ¿»
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˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡n‰ Ú¯‚Ï ¯ÊÁ˙Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂÔÓ ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«¬…ƒ¿…««»«ƒ«¬ƒ
˙BÓÈ¯‰ ¯·kL ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚL˙Â ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈¿≈««¬ƒƒ«¬∆¿»¬ƒ»
ÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó ¯‡MÈ ,ÌÈ˜ÏÁ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»¬»ƒƒ»≈»«ƒ¿≈«
Ë"Î Ë"¯ :BÓÈÒ ¯‡M‰ ‡ˆÓÂ .˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¿»ƒ»
.Á¯i‰Â LÓM‰ ÔBÚ¯‚Â ÔBÚ¯b ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .'¿«∆∆¿»≈»¿≈»«∆∆¿«»≈«

.‚È28‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ29„Á‡ Ïk CÏ‰Ó - ÌÈ·ÎBk ¿≈¿»«ƒ¿»»ƒ«¬«»∆»
˙el˜ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ,‰ÂL CÏ‰Ó BlL ÏbÏba Ô‰Ó „Á‡Â¿∆»≈∆««¿«∆«¬»»∆≈…«

˙e„·k ‡ÏÂ30BÎÏ‰Ó BÓk ÌBi‰ BÎÏ‰Ó BÓk ‡l‡ , ¿…¿≈∆»¿«¬»«¿«¬»
ÌBÈ ÏÎa BÎÏ‰Ó BÓk ¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó BÓk LÓ‡∆∆¿«¬»¿»»¿«¬»¿»

ÌBÈÂ31‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÏL ÏbÏ‚Â . »¿«¿«∆»∆»≈∆««ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ32BÚˆÓ‡a ı¯‡‰ ÔÈ‡ ,33. «ƒ∆»»≈»»∆¿∆¿»

הקודמת,28) ההלכה שבסוף והירח" "השמש המלים
והירח  השמש היא: איפוא הפתיחה זו. להלכה שייכות
בנט, (ועי' התימנים בכתביֿיד זו הלכה פותחת כך וכן...
וע' ,1898 ברלין ישראל, לחכמת המדרש בית של בדו"ח
עמוד  סוף קוק, הרב מוסד הוצאת ר"מ, רומי לרמב"ם מבוא

חמשת ÔÓשאר29)12). כלומר לכת), (כוכבי השבעה
"ועיקר ה"ח: פ"ז למעלה (השווה הנותרים לכת ˘‡¯כוכבי

דחיות"). מפגר.30)הארבע ואינו ממהר היום 31)אינו
ויום. יום בכל כמו היום מחר, כמו היום אמש, כמו

י"ז.32) הלכה הנחת 33)השווה פטולומיאוס. דעת זוהי
במעגל  הארץ את מקיפה שהשמש היא, שלו היסוד
לדעת, נוכח גיסא מאידך משתנית. בלתי במהירות
ההלכה  להתאים כדי לפעם. מפעם משתנית שהמהירות
אורך  השמש. גלגל במרכז איננה שהארץ הניח, - למציאות
כמו  הוא האביב בתקופת בגלגלה השמש שעוברת הדרך
למתבונן  אבל הקיץ, בתקופת עוברת שהיא הדרך אורך

שנ  משום שוות, נראות הדרכים אין מרכז שבארץ קודת
מבט ‡È‰הארץ מנקודת כן על השמש. גלגל מרכז נקודת

שוות  בלתי הדרכים נראות במרכזו, שהארץ המזלות, גלגל
יודעים, אנו - קפלר - השבעֿעשרה (ממאה .1 ציור ועי' -
הרמב"ם, בלשון או השמש, את מקיפה שהארץ שהדרך
שהשמש  אליפסה, צורת לה יש הארץ, את מקיפה שהשמש
באליפסה  וקוטר הרדיוס שלה. המוקד מנקודות אחת היא
שוה. תמיד אינו הארץ מן השמש ומרחק משתנה, אורכו
יותר. רחוקה ולפעמים לארץ יותר קרובה השמש לפעמים
המהירות  גם כך משתנה, השמש מן הארץ שמרחק וכשם

קפלר). של השני החוק לפי משתנית,

.„ÈÏbÏbÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk CÏ‰Ó C¯Úz Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«¬…«¬«»∆»≈∆««¿«
ÏbÏb ‡e‰L ,BÚˆÓ‡a ı¯‡‰L ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰««ƒ∆»»∆»»∆¿∆¿»∆«¿«
‰Ê ÌBÈa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ ,BÎel‰ ‰pzLÈ - ˙BÏfn‰««»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¬»¿∆
B‡ LÓ‡ BÎÏ‰Ó ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙BÁt ˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a¿«¿«««»»≈««¬»∆∆

.¯ÁÓÏ BÎÏ‰Ó ÏÚ««¬»¿»»

.ÂËB‡ LÓM‰ B‡ ·ÎBk‰ Cl‰nL ‰ÂM‰ CÏ‰n‰««¬»«»∆∆¿«≈«»«∆∆
;CÏ‰n‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BlbÏ‚a Á¯i‰«»≈«¿«¿««ƒ¿»∆¿«««¬»
¯˙BÈ ÌÈÓÚt ‡e‰L ,˙BÏfn‰ ÏbÏ‚a ‰È‰iL CÏ‰n‰Â¿««¬»∆ƒ¿∆¿«¿«««»∆¿»ƒ≈

ÈzÓ‡‰ CÏ‰n‰ ‡e‰ - ¯ÒÁ ÌÈÓÚÙe34‰È‰È B·e , ¿»ƒ»≈««¬»»¬ƒƒƒ¿∆
.ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó B‡ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆¿«»≈«»¬ƒƒ

הארץ.34) היא מרכזו שנקודת משום

.ÊËe¯Ó‡ ¯·k35ÌÈ¯‡·Ó e‡L ÌÈÎ¯c‰ el‡L , ¿»»«¿∆≈«¿»ƒ∆»¿»¬ƒ
„·Ïa Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔBaLÁÏ ‡l‡ ÔÈ‡ el‡ ˙BÎÏ‰a36, «¬»≈≈»∆»¿∆¿¿ƒ««»≈«ƒ¿«

ÔÈÏÈÁ˙Ó epnnL ,¯wÚ‰ eÈOÚ CÎÈÙÏ37ÌÏBÚÏ ¿ƒ»»ƒ»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒƒ¿»
ÈLÈÏL ÌBÈ BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁzÓ ,‰Ê ÔBaLÁÏ¿∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ
‰¯OÚ Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ¿…∆ƒ»ƒ»»∆ƒ¿«¿«∆¿≈

Ò"¯ ¯BÊÁnÓ38ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL ˙L ‡È‰L , ƒ«¬∆ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«
ÚLz ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿«≈«

˙B¯ËLÏ ÛÏ‡Â ˙B‡Ó Úa¯‡Â ÌÈBÓLe39˙L ‡È‰L , ¿ƒ¿«¿«≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«
ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÏ ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚLz40e‡L ‡È‰ BÊÂ . ≈«≈»»∆∆¿À¿««ƒ≈ƒ¿ƒ∆»

.‰Ê ÔBaLÁa ¯wÚ‰ ˙L d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿«»ƒ»¿∆¿∆

וה"ב.35) ה"א ההלכות,36)למעלה גם השלושים. בליל
ראיית  את לברר ורק אך היא מטרתן השמש, במהלך הדנות

השמש. עם הקיבוץ אחרי המהלך 37)הירח על הידיעה
כדי  מספיקה אינה אחר) כוכב של (או הירח של האמצעי
על  נוסף מסוים. ביום הירח של מקומו את פעם בכל לקבוע
שישמש  קבוע, בתאריך הירח מקום את לדעת עלינו כך,
בחר  הרמב"ם שהוא. תאריך לכל לחישובים מוצא נקודת
בגלל  - בניסן בחר זה. בחיבור כנראה עסק שבה בשנה,
זה  שבלילה מכיון לחודש, שלישי בליל בחר התקופה;

החדש. הירח ו3817)נראה 259 = ל19 לחלק 4938
.19 מתוך בשטרות.39)חלקים מקובלת שהיתה הספירה

מות  אחרי י"ב לשנת הרמב"ם קבע המנין התחלת את
הגדול. על 40)אלכסנדר מבוסס זה, למנין הטעם

תהלים  ימיני..." תשכח ירושלים אשכחך ""אם הפסוקים
הֿו. קלז,

.ÊÈBÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰È‰z ‡Ï ‰i‡¯‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»¿ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈¿
e¯‡aL41ÏÚ ÌÈÈea ‰f‰ ÔBaLÁ ÈÎ¯c Ïk eÈOÚ , ∆≈«¿»ƒ»«¿≈∆¿«∆¿ƒ«

ÌÈÏLe¯È ¯ÈÚ42d˙B‡ ÔÈ··Bq‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡LÏÂ , ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»
Á¯i‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ Ô‰aL ,ÌÈÓÈ ‰Ú·L B‡ ‰ML BÓÎaƒ¿ƒ»ƒ¿»»ƒ∆»∆ƒ∆«»≈«

„ÈÓz43ÔÈc ˙È·a ÌÈ„ÈÚÓe ÌÈ‡·e44‡e‰ ‰Ê ÌB˜Óe . »ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»∆
ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰ Âw‰ ˙ÁzÓ ‰ËB45, ∆ƒ«««««»∆«¿«≈¿∆¿«»»

BÓÎa ˙ÈBÙˆ Áe¯ „‚k46„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÌÈzL ¿∆∆«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿ƒ«¬«
ÌÈ¯OÚÂ ÚLz „ÚÂ ÌÈLÏLe LÓÁ47‰ËB ‡e‰ ÔÎÂ , »≈¿ƒ¿«≈«¿∆¿ƒ¿≈∆

Úa¯‡ BÓÎa ·¯ÚÓ Áe¯ „‚k ·eMi‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««ƒ¿∆∆««¬»ƒ¿«¿«
˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ48˙Á‡ „ÚÂ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L „Ú ¿∆¿ƒ«¬«∆«¿∆¿ƒ¿«««

ÌÈ¯OÚÂ49. ¿∆¿ƒ

ה"ח.41) פ"א הסנהדרין 42)למעלה מושב מקום
החודש. עדי את שקיבלה לחידושו.43)הגדולה, סמוך

ממקומות 44) הנכון בזמן להגיע יספיקו שלא אףֿעלֿפי
פ"ג, למעלה (עי' לעדותם ערך זאת בכל יש אלה, מרוחקים

טוֿטז). של 46)הארץ.45)הלכות הצפוני הרוחב
47' דיוק (ביתר מעלות ושלושים לשתים קרוב ירושלים

מעלות,47)*31). שלוש במרחק ירושלים לצפון מקומות
מעלות. שלוש במרחק ירושלים לדרום את 48)ומקומות
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ידעו  לא כן, כמו למיושב. חשבו בלבד הצפוני הכדור חצי
הוא  היישוב אמצע המערבי. הכדור חצי קיום על עדיין
ושש  ששים המערב מקצה רחוקה ירושלים מעלות. תשעים
כעשרים  היישוב מאמצע רחוקה שהיא מכאן אורך. מעלות

מערבי. אורך מעלות בתוך 49)וארבע מקומות כולל
מעלות  שלוש ובתוך ירושלים, למערב אורך מעלות שלוש

ירושלים. למזרח אורך

ה'תש"פ  תשרי ט' שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השמש.1) מהלך

.‡Úa¯‡ ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈa ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆»∆¿»ƒ¿∆»∆«¿«
‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz - ˙BÚL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆
‰¯OÚa dÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .Á"Ë „"Î :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿»«¬»»«¬»»
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ ÚLz :ÌÈÓÈ»ƒ≈««¬¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»
dÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Î ‡"Ë :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»«¬»»
‰LÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚL˙Â ‰BÓL :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
,ÌBÈ ÛÏ‡a dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" ‚"Ï Á"ˆ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»¿∆∆
BÓk ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL Ïk CÈÏLzL ¯Á‡««∆«¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«¬¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó :e¯‡aL∆≈«¿»«ƒ¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
‰"Ò¯ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa dÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"ÁÏ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»»«¬∆∆¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LL ‰‡Ó≈»≈¿ƒ«¬¿»¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .'Î Á"Î Â"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿«
.‰ˆ¯zL ÔÈÓ ÏÎÏ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ÏtÎz ‰f‰ C¯c‰«∆∆«∆ƒ¿…¿ƒ«¬»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆
EÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‰¯OÚ „Ú ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ dÎÏ‰ÓÏ¿«¬»»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿»»«¬»»
ÌÈÚe„È ÔÈÓÈÒ EÏ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚz -«¬∆¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈÚa¯‡Ïe ÌÈLÏLÏÂ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ dÎÏ‰ÓÏ ÔÈÎeÓ»ƒ¿«¬»»¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
¯Á‡Ó ,Úe„ÈÂ ‡e‰ ÈeÏb ¯·„Â .‰OÚz - ‰‡Ó „Ú«≈»«¬∆¿»»»¿»«≈««
ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ Èe‡¯Â .„Á‡ ÌBÈ CÏ‰Ó zÚ„iL∆»«¿»«¬«∆»¿»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï LÓM‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó EÏˆ‡ Úe„ÈÂ¿»«∆¿¿«¬«∆¿««∆∆¿ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ˙B‡Ó LÏLÏÂ ÌBÈÈÓÈ Ô‰L ,ÌBÈ ÌÈM ¿ƒ¿≈«¿»»«¬ƒƒ∆≈¿≈
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ô¯„Òk ‰ÈL„ÁL ÔÓÊa ‰·l‰ ˙L¿««¿»»ƒ¿«∆√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈
el‡ ˙BiÚˆÓ‡ EÏ eÈ‰iL ÔÓÊaL .‰¯e„Ò ‰L2 »»¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿¿∆¿»ƒ≈
L„Á‰ ˙i‡¯Ï EÈÏÚ Ï˜ ‰f‰ ÔBaLÁ‰ ‰È‰È ,ÔÈÎeÓ3. »ƒƒ¿∆«∆¿«∆«»∆ƒ¿ƒ««…∆
„Ú ‰i‡¯‰ ÏÈlÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ≈»¿ƒ»«
ÔÈ‡ L„ÁÂ L„Á ÏÎa ÔÎÂ ,‡a‰ L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈÏ≈»¿ƒ»∆…∆«»¿≈¿»…∆»…∆≈
eˆÙÁ ÔÈ‡L .¯˙BÈ ‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzÓ ˙BÁt»ƒƒ¿»¿∆¿ƒ…≈∆≈∆¿≈

„·Ïa ‰i‡¯‰ ˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa4ÔÎÂ . ¿»≈«∆¿∆»»««»¿ƒ»ƒ¿«¿≈
B˙B‡Ï ‰i‡¯‰ ÏÈÏ „Ú ‰Ê L„Á ÏL ‰i‡¯‰ ÏÈlÓƒ≈»¿ƒ»∆…∆∆«≈»¿ƒ»¿

‰¯e„Ò ‰L - ‰‡a‰ ‰MÏ L„Á‰5ÌBÈÂ ‰L B‡ «…∆«»»«»»»»¿»»»¿
„Á‡6ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ CÏ‰Óe .‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÎÂ , ∆»¿≈¿»»»¿»»«¬««∆∆»∆¿»ƒ

,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ«¬
Á"Î :ÔÓÈÒ .˙Á‡ ‰iLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»««ƒ»»

˙B‡Ó LÏL - ‰¯e„Ò ‰LÏ ‰ÎÏ‰Óe .'‡ ‰"Ï«¬»»¿»»¿»¿≈
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe¿∆¿«¿»ƒ«¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
.Â"Ë ‰" Á"Ó˘ :ÔÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈¿ƒƒ»»

לבנה.2) ובשנת לבנה בחודש השמש של הממוצע המהלך
בליל 3) הירח ראיית את עליך תקל הממוצע המהלך ידיעת

בוודאי 4)שלושים. כ"ט שבליל משום שלושים, בליל
יום, מכ"ט פחות החודש שאין מכיוון נראה, לא עדיין
של  הממוצע שהאורך מאחר נראה, כבר בוודאי ל"א ובליל
משום  חלקים. תשצ"ג שעות, י"ב יום, כ"ט הוא לבנה חודש
יום. לֿכ"ט השמש של האמצעי המהלך חשבון מועיל כך

השמש 5) של האמצעי המהלך ידיעת מועילה כך משום
יום. מלאים.6)לשנ"ד כשחדשיה

.·ÈlbÏb ¯‡La ÔÎÂ ,LÓM‰ ÏbÏ‚a LÈ ˙Á‡ ‰c˜¿À»««≈¿«¿««∆∆¿≈ƒ¿»«¿«≈
‰È‰È ,da ·ÎBk‰ ‰È‰iL ˙Úa .ÌÈ·ÎBk ‰Ú·M‰«ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆
ÏL ‰c˜p‰ d˙B‡Â .B¯B‡Ó Ïk ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆»¿¿»«¿À»∆
˙··BÒ ,Á¯i‰ ÔÓ ıeÁ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le LÓM‰ ÏbÏb«¿««∆∆¿»«»ƒƒ«»≈«∆∆

‰ÂLa7‰ÏÚÓ ·e¯˜a ‰L ÌÈÚ·L ÏÎa dÎÏ‰Óe . ¿»∆«¬»»¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¬»
BÎÏ‰Ó .LÓM‰ d·b ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰c˜e .˙Á‡««¿À»ƒ«ƒ¿≈…««∆∆«¬»
‡È‰L ,‰iL ÈˆÁÂ ˙Á‡ ‰iL - ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÏÎa¿»¬»»»ƒ¿ƒ»«««¬ƒ¿ƒ»∆ƒ
LÓÁ - ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .˙BiLÈÏL ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¬»¿≈»¬≈
ÌÈ˜ÏÁ ÈL - ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Óe ,˙BiL ‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ«¬»¿∆∆¿≈¬»ƒ
- ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Óe ,˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»
‰La BÎÏ‰Óe ,„BÚÂ ˙BiL Úa¯‡ - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿«¿ƒ»«¬»¿»»
,e¯Ó‡ ¯·k .˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏL - ‰¯e„Ò¿»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»«¿

‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁ ˙ÏÁ˙‰ epnnL ¯wÚ‰L8˙lÁzÓ ∆»ƒ»∆ƒ∆«¿»«∆¿∆ƒ¿ƒ«
˙MÓ ,ÔÒÈ L„ÁÏ ÈLÈÏL BÓBiL ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆¿ƒƒ¿…∆ƒ»ƒ¿«
ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e ÌÈLÏLe ‰BÓL¿∆¿ƒ¿«≈¿«¿««¬»ƒ

Óa LÓM‰ ÌB˜Óe .‰¯ÈˆÈÏ‰È‰ ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰ «¿ƒ»¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ»»
ÌÈzLe ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ Ú·La ‰f‰ ¯wÚa»ƒ»«∆¿∆««¬¿»¬»ƒ¿«ƒ
.·"Ï ‚"Ê :ÔÓÈÒ .‰ÏË ÏfnÓ ˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ««»∆ƒ»»
ÌÈ¯OÚÂ LLa ‰Ê ¯wÚa ‰È‰ LÓM‰ d·b ÌB˜Óe¿…««∆∆»»¿ƒ»∆¿≈¿∆¿ƒ
˙BiL ‰BÓLe ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zLk .'Á ‰"Ó Â"Î :ÌÓÈÒ .ÌÈÓB‡z ÏfnÓƒ««¿ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆
ÔÓÊ ÏÎa ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ≈«¿«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿»¿«
„Ú ¯wÚ‰ ÌBÈ ˙lÁznL ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Áwz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ»«
Ô˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Ó ‡ÈˆB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌBi‰«∆ƒ¿∆¿ƒ«¬»»»∆¿»ƒ¿»
ÏÚ Ïk‰ ÛÈÒB˙Â ,eÚ„B‰L ÔÈÓÈq‰ ÔÓ ÌÈÓi‰«»ƒƒ«ƒ»ƒ∆«¿¿ƒ«…«
ÌB˜Ó ‡e‰ ‡ˆBi‰Â ,BÈÓ ÌÚ ÔÈÓ Ïk ıa˜˙e ,¯wÚ‰»ƒ»¿«≈»ƒƒƒ¿«≈¿
È¯‰ ?„ˆÈk .ÌBi‰ B˙B‡Ï ÈÚˆÓ‡‰ dÎÏ‰Óa LÓM‰«∆∆¿«¬»»»∆¿»ƒ¿«≈«¬≈
ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L∆»ƒ≈«¿«∆∆»∆¿»ƒƒ¿ƒ«≈
BÊ ‰MÓ ,Êenz L„ÁÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÓBiL ,˙aM‰««»∆«¿»»»»¿…∆«ƒ»»
¯wÚ‰ ÌBiÓ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ e‡ˆÓ - ¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»»»ƒ¿««»ƒƒ»ƒ»
LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ‰Ê ÌBi‰ ˙lÁz „Ú«¿ƒ««∆∆»ƒ≈«¿«∆∆
,ÌBÈ ‰‡ÓÏ dÎÏ‰Ó ÚˆÓ‡ eÁ˜Ï ;ÌBÈ ‰‡Ó ,Ba≈»»«¿∆¿««¬»»¿≈»
‚"Ê ‡e‰L ,¯wÚ‰ ÏÚ eÙÒB‰Â ,‚" ‚"Ï Á"ˆ ‡e‰L∆¿«¿«»ƒ»∆
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‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ ‰‡Ó :ÔBaLÁ‰ ÔÓ ‡ˆÈ ,·"Ï»»ƒ«∆¿≈»¿»≈«¬¿ƒ¿»
:ÔÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa dÓB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ê"Ï ‰"˜¿ƒ¿»¿»¿«¬»∆¿»ƒ
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ,ÔË¯Ò ÏfÓa - ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
.‰¯OÚ LL ‰ÏÚnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Ú·LÂ ,Ba¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ«¬»≈∆¿≈

ÈÚˆÓ‡‰Â9˙lÁ˙a ‰È‰È ÌÈÓÚt - ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ¿»∆¿»ƒ∆≈≈¿∆¿∆¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‰ÂLa ‰ÏÈl‰10B‡ ,‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Ì„˜ B‡ , ««¿»¿»∆…∆¿ƒ«««»¿»»

‰ÚLa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡11BÏ LeÁ˙ ‡Ï ‰Ê ¯·„Â . ««¿ƒ«««»¿»»¿»»∆…»
‰i‡¯‰ ÔBaLÁa LÓMa12ÌÈÓÈÏLÓ e‡ È¯‰L , «∆∆¿∆¿»¿ƒ»∆¬≈»«¿ƒƒ

˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ï ·LÁpLk ‰Ê ·e¯≈̃∆¿∆«¿…¿∆¿««»≈«¿««∆∆«…
Ú ÏÎÏ „ÈÓz ‰OÚzÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,‰ˆ¯zL ˙ «¬∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¬ƒ««∆∆

‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ˙È¯‡M‰ Ïk ıa˜zL :ÌÈL»ƒ∆¿«≈»«¿≈ƒ¿ƒ«»ƒ»≈≈
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ EÏ13 ¿«»»∆¿»ƒ¿≈«¬∆¿∆¿««»≈«
BÎÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó :·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk ÚˆÓ‡·e¿∆¿«»»¿»≈««∆≈««¬»
,ÏÈÁ˙z epnnL ¯wÚ‰ Ú„˙Â ,‡e‰ ‰nk „Á‡ ÌBÈa¿∆»«»¿≈«»ƒ»∆ƒ∆«¿ƒ
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ BÎÏ‰Ó ıa˜˙e¿«≈«¬»¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
ÔÎÂ .ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa BÓB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ - ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»¿≈≈¿¿¿«¬»∆¿»ƒ¿≈
ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a BÎÏ‰Ó ÛÈÒBz :LÓM‰ d·‚a ‰OÚz«¬∆¿…««∆∆ƒ«¬»¿»«»ƒ
LÓM‰ d·b ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈ - ¯wÚ‰ ÏÚ ÌÈM‰ B‡«»ƒ«»ƒ»≈≈¿¿…««∆∆
¯wÚ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯z Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆ¯zL ÌBi‰ B˙B‡Ï¿«∆ƒ¿∆¿≈ƒƒ¿∆«¬ƒ»
epnÓ eÏÁ˙‰L ‰Ê ¯wÚÓ ıeÁ ,epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯Á‡«≈∆«¿ƒƒ∆≈ƒ»∆∆ƒ¿«¿ƒ∆
¯BÊÁÓ ˙L ˙lÁ˙a ¯wÚ B˙B‡ ‰È‰iL È„k ,BÊ ‰La¿»»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬
.E„Èa ˙eL¯‰ - ˙B‡n‰ ÔÓ ‰‡Ó ˙lÁ˙a B‡ Úe„È»«ƒ¿ƒ«≈»ƒ«≈»¿¿»¿
ÌÈMÓ epnÓ ÏÈÁ˙zL ¯wÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆«¿ƒƒ∆ƒ»ƒ
¯wÚÓ ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï B‡ ‰Ê ¯wÚ Ì„˜ e¯·ÚL∆»¿…∆ƒ»∆¿«««»»ƒ≈ƒ»
zÚ„È ¯·k ?C¯c‰ ‡È‰ „ˆÈk .‰Úe„È C¯c‰ - ‰Ê∆«∆∆¿»≈«ƒ«∆∆¿»»«¿»
‰ÚL˙Ï dÎÏ‰Óe ,‰¯e„Ò ‰LÏ LÓM‰ CÏ‰Ó«¬««∆∆¿»»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Úe„È ¯·„Â .„Á‡ ÌBÈÏ dÎÏ‰Óe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»»¿∆»¿»»»«
‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ ÌÈÓÏL ‰ÈL„ÁL ‰M‰L∆«»»∆√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»««¿»
ÔÓ ‰¯ÒÁ ‡È‰ ÔÈ¯ÒÁ ‰ÈL„ÁL ‰M‰Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«»»∆√»∆»¬≈ƒƒ¬≈»ƒ
eÈ‰È Ì‡ :˙¯aÚÓ‰ ‰M‰Â .„Á‡ ÌBÈ ‰¯e„q‰«¿»∆»¿«»»«¿À∆∆ƒƒ¿
‰¯e„q‰ ‰M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰z - Ô¯„Òk ‰ÈL„Á√»∆»¿ƒ¿»ƒ¿∆¿≈»««»»«¿»
‰¯˙È ‡È‰ - ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»¿≈ƒƒ¿≈»
‰ÈL„Á eÈ‰È Ì‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ‰¯e„q‰ ÏÚ««¿»∆»¿ƒ¿ƒƒ¿√»∆»
.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰¯e„q‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰ - ÔÈ¯ÒÁ¬≈ƒƒ¿≈»««¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ
CÏ‰Ó ‡ÈˆBz ,ÌÈÚe„È el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»«¿»ƒ»≈¿ƒƒ«¬«
ÛÈÒB˙Â ,‰ˆ¯zL ÌÈÓi‰Â ÌÈM‰ ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿»«»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ
‰ˆ¯zL ÌBiÏ dÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ - eÈOÚL ¯wÚ‰ ÏÚ«»ƒ»∆»ƒ≈≈¿∆¿»»«∆ƒ¿∆

˙B‡a‰ ÌÈMÓ14Ú¯‚z B‡ ;¯wÚ ÌBi‰ B˙B‡ ‰OÚ˙Â , ƒ»ƒ«»¿«¬∆«ƒ»ƒ¿«
EÏ ‡ˆÈÂ ,eÈOÚL ¯wÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆB‰L ÚˆÓ‡‰»∆¿«∆≈»ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈≈¿

¯wÚ‰15e¯·ÚL ÌÈMÓ ‰ˆ¯zL ÌBiÏ16‰OÚ˙Â , »ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿¿«¬∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡a ‰OÚz ‰ÊÎÂ .¯wÚ‰ ÚˆÓ‡ B˙B‡∆¿«»ƒ»¿»∆«¬∆¿∆¿««»≈«
¯‡a˙ ¯·Îe .EÏ ÌÈÚe„È eÈ‰È Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‰ ¯‡Le¿»«»ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÏÎÏ LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú„zL ÌLkL ,eÈ¯·c ÏÏkÓ EÏ¿ƒ¿«¿»≈∆¿≈∆≈«∆¿««∆∆¿»
ÏÎÏ dÚˆÓ‡ Ú„z Ck ,ÌÈ‡a‰ ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ«»ƒ»≈«∆¿»»¿»

.e¯·ÚL ÌÈÓiÓ ‰ˆ¯zL ÌBÈ∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿

משתנית.7) ואינה קצובה במסלולם הכוכבים מהירות כי
האמצעי)8) (במהלכה בגלגלה השמש מקום את לחשב כדי

זמן  בנקודת מקומה את לדעת צורך יש שהוא, זמן באיזה
החישובים. לכל מוצא נקודת המשמש מסויימת,

האמצעי.9) במהלך הלילה,10)המקום בתחילת בדיוק
מתחילת  הוא החשבון" התחלת שממנו "שהעיקר כשם

בניסן). ג' (ליל לפי 11)הלילה הם החשבונות שכל לפי
של  ולא האמצעי, השמש מהלך של "בקירוב" חשבון
אין  האמיתי במהלכה המזלות. בגלגל האמיתי מהלכה
ופעם  מהירה היא פעם וקצובה. סדירה השמש תנועת

החדש.12)איטית. הירח במהלכו 13)של הירח מקום
הרמב"ם.14)האמצעי. של העיקר שנת אחר

לאמצע.15) הרמב"ם.16)כוונתו של העיקר שנת לפני

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
התקופה.1) ויום השמש מקום

.‡ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«∆∆»¬ƒƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ dÓB˜Ó ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL3B˙B‡Ï ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆¿»ƒ¿

e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ÌBi‰4d·b ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â , «««∆∆∆≈«¿¿ƒ¿…«
LÓM‰5LÓM‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â , «∆∆¿ƒ¿«¿…««∆∆ƒ¿«∆∆

LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈÚˆÓ‡‰6. »∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿«∆∆

בשמש 2) כשמסתכלים המזלות בגלגל השמש מקום
הישר  הקו עלֿידי נקבע זה מקום הארץ. ראות מנקודת

המזלות היוצא  לגלגל על והמגיע השמש, עד הארץ ממרכז
שני  שיוצרים הזוית ידי על נמדדת אורכו מדת .(1 ציור (עי'

ממרכז היוצאים האמצעי ‰‡¯ıהקוים מקומה לצד האחד :
.(0*) האביב לנקודת טלה, מזל לצד והשני השמש, של

השוה 3) במהלכה בגלגלה השמש מגיעה שאליו המקום
הזוית  עלֿידי נמדדת אורכו מדת הט"ו). פי"א, למעלה (עי'

גלגל ממרכז היוצאים הקוים שני (גלגל ‰˘Ó˘שיוצרים
האביב. לנקודת והאחד האמצע למקום האחד היוצא),

ה"ב.4) פי"ב, שם.5)למעלה השמש 6)שם, דרך
ממקום בין ‚Â·‰ומרחקה ההפרש את לדעת כדי השמש.

האורך  לבין השמש שעברה הדרך של האמיתי האורך
מ  השמש מרחק את לדעת עלינו השמש ‚Â·‰האמצעי,

אפוגיאּום) - הארץ מן השמש של ביותר הרחוקה ַ(הנקודה
- הארץ אל ביותר הקרובה (הנקודה השפל מן מרחקה או
אלה  נקודות משתי באחת נמצאת השמש כאשר פריגיאּום).
ובין  האמיתי האורך בין הפרש אין פריגיאום) או (אפוגיאום
האמיתי, המקום הוא האמצעי והמקום האמצעי, האורך
ממרכז  האחד השמש, למרכז היוצאים הקוים ששני משום

ı¯‡‰ חופפים השמש) (גלגל היוצא הגלגל ממרכז והאחד
הנ"ל  הקוים שני נחתכים הנקודות יתר בכל זה. את זה
המזלות  גלגל לצד ובהארכתם זוית, ויוצרים השמש במרכז
מדה  קנה היא הזאת הזוית שונות. נקודות בשתי בו פוגעים
(מנת  המזלות בגלגל אלה נקודות שתי שבין הקשת  לגודל

.1 ציור עי' המסלול).

.·Ì‡ :LÓM‰ ÏeÏÒÓ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯˙Â¿ƒ¿∆«»«¬«¿«∆∆ƒ
˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ÏeÏÒn‰ ‰È‰7Ú¯‚z - »»««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬ƒ¿«
ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜nÓ ÏeÏÒn‰ ˙Ó8‰È‰ Ì‡Â , ¿«««¿ƒ¿«∆∆»∆¿»ƒ¿ƒ»»
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קסט ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰9LÏL „Ú ««¿≈«≈»¿ƒ«¬«¿
ÌB˜Ó ÏÚ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ÛÈÒBz - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒƒ¿«««¿«¿

ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰10ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ‰È‰iM ‰Óe ; «∆∆»∆¿»ƒ«∆ƒ¿∆««∆ƒ»»
ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡11. ƒ¿«ƒ∆«»»¬ƒƒ

השפל.7) אל הגובה מן הולכת השמש משום 8)כאשר
שיעור  האמיתי. האורך מן האמצעי האורך גדול זה שבחלק

"מנה". נקרא ביניהם מן 9)ההפרש הולכת השמש כאשר
הגובה. אל האורך 10)השפל קטן זה, שבחלק משום

האמיתי. האורך מן 11.1)האמצעי ציור עי'

.‚‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â12 ¿«∆ƒƒ¿∆««¿≈»¿ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡13‰Ó BÏ ÔÈ‡ -14, ¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÌB˜n‰ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆«»»∆¿»ƒ«»»¬ƒƒ

בשפל.12) השמש בגובה.13)כאשר שוב השמש כאשר
ה'.14) הערה א', הלכה למעלה עי'

.„¯OÚ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿«««¿ƒƒ¿∆««¿∆∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆

ÚÓ ÌÈ¯OÚÌ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏ ∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»¿»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒ«¬ƒ¿∆¿»
ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»«««¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»
ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙Á‡««¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿∆»«¬ƒƒ
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬ƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒ¿∆¿»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ»∆∆ƒ¿∆¿»«¬»««¿»«¬ƒƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆¿»«¬»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿ƒ
‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»«¬»
,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ÚL˙Â ˙Á‡««¿ƒ¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»«¬ƒƒ
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .„Á‡ ˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿≈∆∆»¿ƒƒ¿∆≈»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMLÂ¿ƒƒƒ¿∆¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ‰È‰Èƒ¿∆≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»∆»¿∆¿ƒ
BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Ó»»¿∆≈«¿∆»¿«∆∆»∆¿»ƒ

ÈzÓ‡‰ dÓB˜Ó15. ¿»»¬ƒƒ

במידה 15) בה ההנדסה, יסודות על מבוססים המספרים
המנה  הולכת השפל מן או הגובה מן מתרחקת שהשמש
הולכת  אלה, לנקודות מתקרבת שהיא במדה בה וגדלה.
בין  באמצע, המנה מגיעה למקסימום ומצטמצמת. המנה

מעלות  תשעים עולה שהמסלול במקום כלומר לשפל, גובה
59' עד המנה של המתמדת העליה מכאן המזלות, בגלגל
במסלול  אפס עד המתמדת והירידה ,90* של במסלול 1*

.180* עד 90* מן

.‰,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰»»««¿≈«≈»¿ƒ«¬
Ú„˙Â ˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ«¬¿≈«
- ˙BÏÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk .B˙Ó¿»≈«¬≈∆»»««¿»«ƒ«¬
‰‡Ó ¯‡Mz ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈≈»
ÌÈMLÂ ‰‡Ó ˙nL ,eÚ„B‰ ¯·Îe .˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬¿»«¿∆¿«≈»¿ƒƒ
ÌÈ˙‡n‰ ˙Ó ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL - ˙BÏÚÓ«¬¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈¿««»«ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈL -16. ¿«ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ

המנה 16) בפריגיאום), (כלומר 180* הוא המסלול כאשר
20* הן 200* הפריגאום. לפני 20* הן מעלות ק"ס .0* היא

שוות. מנות שוות, לזוויות הפריגאום. אחרי

.ÂÚ¯‚z - ˙BÏÚÓ ˙B‡Ó LÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿¿≈«¬ƒ¿«
¯·Îe .ÌÈML ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ - ˙BÏÚÓ ÌÈML ˙nL ,zÚ„È»«¿»∆¿«ƒƒ«¬«¬»««¿∆»
˙B‡Ó LÏM‰ ˙Ó ‡È‰ ÔÎÂ ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿««¿≈

.ÔÈÓe ÔÈÓ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .˙BÏÚÓ«¬¿«∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

.Ê¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»≈¿ƒƒ«¬¿»
„Á‡Â ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈMM‰ ˙nL eÚ„È»«¿∆¿««ƒƒƒ«¬»««¿∆»
˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÌÈÚ·M‰ ˙Óe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿««ƒ¿ƒƒ«¬»««
˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ‡ˆÓ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ „Á‡Â¿∆»«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿»≈¿≈«»
ÏÎÏ ‰È‰È ˙BÏÚn‰ ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ¬»»¬»ƒ¿ƒ∆¿««¬ƒ¿∆¿»
LÓÁ ‡e‰L ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‰È‰ÈÂ ,„Á‡ ˜ÏÁ ‰ÏÚÓ«¬»≈∆∆»¿ƒ¿∆¿«««¿∆»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ÌÈMLÂ¿ƒƒ«¬»««¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁB˙Ó ‰˙È‰ ,ÌÈMLÂ Ú·L ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»««¿∆«¿ƒƒ»¿»»»
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿«∆∆
ÌÚ ÌÈ„Á‡ BÈÓa ‰È‰iL ÏeÏÒÓ ÏÎa ‰OÚz«¬∆¿»«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»ƒƒ
.Á¯i‰ ÔBaLÁa ÔÈa LÓM‰ ÔBaLÁa ÔÈa ,˙B¯OÚ‰»¬»≈¿∆¿«∆∆≈¿∆¿«»≈«

.ËÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«∆∆»¬ƒƒ
Êenz L„ÁÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ,˙aM‰ ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈««»«¿»»»»¿…∆«
,˙‡f‰ ˙ÚÏ ‰lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz - BÊ ‰MÓƒ»»ƒ∆¿««∆∆¿ƒ»»≈«…

e¯‡aL BÓk ,Á"Î Ê"Ï ‰"˜ :BÓÈÒÂ17‡ÈˆB˙Â ; ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ
˙‡f‰ ˙ÚÏ LÓM‰ d·b ÌB˜Ó18:BÓÈÒ EÏ ‡ˆÈ - ¿…««∆∆¿≈«…≈≈¿ƒ»

- ÈÚˆÓ‡‰ ÔÓ d·b‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â ;‚"Î ‰"Ó Â"Ù¿ƒ¿«¿«…«ƒ»∆¿»ƒ
ÌÈLe ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿««¿¿∆∆¿≈«¬¿«ƒ
.'· ·" Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒƒ»»
eÈ‰È Ì‡ :‡l‡ ,ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÏeÏÒÓ ÏÎa „Èt˜z Ï‡Â¿««¿ƒ¿»«¿««¬»ƒ∆»ƒƒ¿
eÈ‰ Ì‡Â ;Ì‰ÈÏ‡ ‰Ùz Ï‡ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¬≈∆¿ƒ»
ÛÈÒB˙Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ Ì˙B‡ ·MÁz - ¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL¿ƒ≈¿«≈»«¬»««¿ƒ
ÏeÏÒÓ ‰È‰È CÎÈÙÏ .ÏeÏÒn‰ ˙BÏÚÓ ÔÈÓ ÏÚ d˙B‡»«ƒ¿««¬««¿¿ƒ»ƒ¿∆«¿
C¯c‰ ÏÚ B˙Ó ‰È‰˙Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰Ê∆¿«∆¿≈«¬¿ƒ¿∆»»««∆∆

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL e¯‡aL19. ∆≈«¿¿»¿ƒ¬»ƒ
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ycegdקע yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz 'h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ב.17) פי"ב, שם.18)למעלה שבעשר 19)עי' משום
חלקים. שני היא מעלה כל מנת מעלות, ובעשרים מעלות

.ÈÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe¿ƒ∆««¿«∆»»»ƒ≈»¿ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL ‡È‰L ,‰n‰ Ú¯‚z -ƒ¿««»»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ
,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó :¯‡MÈ ,LÓM‰ ÚˆÓ‡Ó≈∆¿««∆∆ƒ»≈≈»¿«¿««¬
.˙BiL ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒ
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ .‰"Î Ë" „"˜ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿«∆∆»¬ƒƒ

ÔË¯Ò ÏfÓa ‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a20˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁa ƒ¿ƒ«≈∆¿«««¿»«¬≈∆¿≈«¬
Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁ ˙BÁt Ba»»≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆

˙BiM‰21Á¯i‰ ÌB˜Óa ‡ÏÂ LÓM‰ ÌB˜Óa ‡Ï ,ÏÏk «¿ƒ¿»…ƒ¿«∆∆¿…ƒ¿«»≈«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ¯˜Á ‡l‡ ,‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ ¯‡La ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆¿»¿ƒ»∆»¬…««¬»ƒ
‰OÚ - ÌÈLÏLÏ ·B¯˜ ˙BiM‰ eÈ‰È Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈

.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ BÙÈÒB‰Â ,„Á‡ ˜ÏÁ Ì˙B‡»≈∆∆»¿ƒ««¬»ƒ

(20.0* = טלה ממזל לספור מתחילים אנו המעלות את
על21) הרמב"ם הקפיד לא זו על ‰˘ÂÈ˙בהלכה אלא ,

על הקפיד לא הקודמת, בהלכה בלבד. ,‰ÌÈ˜ÏÁהחלקים
דרושה  המסלול שידיעת משום בלבד, המעלות על אלא

בעיקר קובעות בה המסלול, מנת חישוב אבל ‰ÂÏÚÓ˙לשם .
לחלקים.ÌÂ˜Óבידיעת גם ערך יש השמש,

.‡È,‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa LÓM‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿«∆∆¿»≈∆ƒ¿∆
‰ˆ¯zL ‰Ùe˜z Ïk ÈzÓ‡‰ ‰Ùe˜z‰ ÌBÈ Ú„z22ÔÈa - ≈««¿»»¬ƒƒ»¿»∆ƒ¿∆≈
eÏÁ˙‰ epnnL ‰Ê ¯wÚ ¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙BÙe˜z23ÔÈa , ¿«»««ƒ»∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈
.˙BiBÓ„˜ ÌÈMÓ e¯·ÚL ˙BÙe˜z¿∆»¿ƒ»ƒ«¿ƒ

במהלכה 22) טלה מזל בתחילת השמש בהיות ניסן תקופת
תשרי  תקופת סרטן; מזל בתחילת - תמוז תקופת האמיתי;
גדי. מזל בתחילת - טבת תקופת מאזנים; מזל בתחילת -

ה"ב.23) פי"ב, למעלה עי'

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הירח.1) של אמצעיים מהלכים שני

.‡BÏ LÈ ÌÈiÚˆÓ‡ ÌÈÎÏ‰Ó ÈL - Á¯i‰2Á¯i‰ . «»≈«¿≈«¬»ƒ∆¿»ƒƒ≈«»≈«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwÓ BÈ‡L ,ÔË˜ ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ«¿¿«≈¿«¿«»»∆≈«ƒ∆»»
‡¯˜ ÔËw‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÈÚˆÓ‡‰ BÎÏ‰Óe ,BlkÀ«¬»»∆¿»ƒ¿««¿««»»ƒ¿»

ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡3ÏbÏ‚a ·aÒÓ BÓˆÚ ÔËw‰ ÏbÏb‰Â . ∆¿«««¿¿««¿««»»«¿¿«≈¿«¿«
ÏL ‰Ê ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Ó·e ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈ˜n‰ ,ÏB„b»««ƒ∆»»∆«¬»∆¿»ƒ∆∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏb‰ B˙B‡a ÔËw‰ ÏbÏb«¿««»»¿««¿««»««ƒ∆»»

Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -4Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó . «ƒ¿»∆¿««»≈««¬«∆¿««»≈«
,ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa¿∆»¿∆¿≈«¬«¬»»¬»ƒ

"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe LÓÁÂ‰"ÏÈ ‚5. ¿»≈¿ƒ¿ƒƒ»»

מהירותו,2) על המשפיעות הפרעות, חלות הירח במהלך
עקלקלות  "שהירח פוחתת. היא ופעם גדלה היא פעם
ובפיגור  (במהירות הכ"ג פי"ז - במעגלותיו" יש גדולות
פעם  פחות; - ופעם יותר, ממהר פעם שינויים: ישנם גםֿכן
מקום  בקביעת הרב הקושי מכאן פחות). - ופעם יותר, מפגר
(פטולומיאוס) העתיקה האסטרונומיה מסוים. בתאריך הירח
את  להסביר כדי גלגלים, ארבעה של להנחה נזקקה
גלגלים. בשני הסתפק הרמב"ם הירח. במהלך השינויים

מרכז  איננו שמרכזו מעגל כלומר היוצא, הגלגל הוא אחד
37 ,18'' היא יום בכל תנועתו העולם. את והמקיף הארץ,
שהוא  המזלות לסדר הפוך בכיוון למערב ממזרח 11* 12'
(אפיציקל), הקטן הגלגל הוא שני גלגל למזרח. ממערב
של  במהירות במסלולו נע והירח העולם, את מקיף שאינו
של  בהיקפו הוא זה גלגל מרכז ליום. 13* 3' 93 ,53''
בכל  הגדול לגלגל מסביב הקטן הגלגל מהלך הגדול. הגלגל
המזלות. סדר לפי למזרח ממערב 24* 22' 4 ,53'' הוא יום

(3- קושטא דוגמת‡ÚˆÓבדפוס הירח ‡ÚˆÓהמסלול,
ה"א. פט"ו, להלן והשווה זו, הירח 4)בהלכה מקום כי

עלֿידי  אלא הקטן, לגלגל מסביב תנועתו עלֿידי לא נקבע
הגדול. לגלגל מסביב הירח, שבו הקטן, הגלגל תנועת

לסדר 5) ההפוך בכיוון הגדול הגלגל מהלך את ננכה אם
הגלגל  ממהלך 11* 12' 37 ,18'' הנ"ל בשיעור המזלות
35* ,3'' בשיעור המזלות סדר על יום בכל מתקדם הקטן,
שבסוף  אחד..." ביום הירח אמצע "מהלך המשפט .13* 10'
הוא  וכך ב', הלכה לתחילת הענין, לפי שייך א', הלכה
הרב  מוסד (ספריית תֿא תימן בכת"י וכן קושטא. בדפוס

קוק).

.·˙Á‡Â ‰‡Ó :ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ≈»¿««
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬«¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‡ˆÓÂ ."‰Ó ‡"Ï˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»

˙È¯‡L6ÌÈLÏLe Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ¿≈ƒ«¬»¿≈»»«ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ

˙BiL7Ò .˙È¯‡L ˙‡ˆÓÂ .‚"Î Á"Ï Ê"Ï¯ :ÌÓÈ ¿ƒƒ»»¿ƒ¿¿¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó«¬»¿∆∆»«ƒ¿≈∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏLe¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"‚Î Â"È¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»«¬∆∆¬»ƒ
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ LÏL :ÌBÈ»«¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .'Î Á" '‚ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó8ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL : «¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ
.˙BiL ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ»¬»ƒ¿≈«¬ƒƒ¿ƒ
‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Â"Â ·"Î :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»

‰¯e„Ò9,˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL : ¿»¿≈¿«¿«¿«¿»ƒ«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰MLÂ¿ƒ»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ

Ì"„˘ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ10ÏtÎz BÊ C¯c ÏÚÂ .‚"Ó Â"Î ƒ»»∆¿«∆∆ƒ¿…
.‰ˆ¯zL ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ÔÈÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿«»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆

אחד.6) כל 360* שלמים, מהלכים מספר ניכוי אחר
הרמב"ם 7) השמיט אחד, ביום הירח אמצע מהלך בחשבון

שזה  מכיון אותו, צירף ימים מאה בחשבון אולם ,03 ,0''
.3'' לסך לראיית 8)עולה חשוב יום כ"ט חשבון כי

ה"א. פי"ב, למעלה עי' כסדרן,9)החודש, שחדשיה שנה
ה"א. פי"ב, למעלה עי' יום, שנ"ד לה בדפוס 10)שיש

את  אח"כ שינו "שמד", המילה מובן בגלל שמ "ד. - קושטא
ל  .˘„"Ìהסימן

.‚‰¯OÚ LÏL :„Á‡ ÌBÈa ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Óe«¬«∆¿«««¿¿∆»¿∆¿≈
˙BiL ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11. «¬¿»¬»ƒ¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ

:ÌÈÓÈ ‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ .„"‚ ‚"È :ÌÓÈÒƒ»»ƒ¿»«¬»«¬»»»ƒ
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‡Ïa ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÚLz ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿…
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ë"Ï Ï"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LLÂ ÌÈ˙‡Ó :ÌBÈ ‰‡Óa¿≈»»«ƒ¿≈¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¿»

˙BiL ÌÈMÓÁÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ12:ÌÓÈÒ . ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .‚" Ë"Î Â"Î¯¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿∆∆
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ Úa¯‡Â ‰‡Ó≈»¿«¿««¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ

Â˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Ô"Á „"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈMÓÁ«¬ƒƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
ÚL˙Â ˙B‡Ó LÏL :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÎÏ‰Ó«¬»«¬∆∆¬»ƒ¿≈¿≈«
ÌÈ¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿ƒ
˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .Î"ÁÓ Ë"Î˘ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙a BÎÏ‰Ó«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆∆¿≈«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL Úa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏLe¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«¿«¿ƒƒ»»

.„"‚ Á"È

(113' 54'' הוא הקטן בגלגל האמצעי הירח מהלך כלומר,
.13* 3' 93 ,53'' דיוק: ביתר אמצע 12)*13. במהלך

כלומר  ,54'' עגול מספר הרמב"ם נקט אחד, ביום המסלול
על  שניות, לשבע ההפרש עולה ימים במאה יותר. 07 ,0''

.53' ויוצא אותן מנכה הוא כן

.„˙B‡Ó LÏL :‰¯e„Ò ‰La BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»¿»»¿»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ‡Ïa ,˙BiL ‰¯OÚ LÏLe ,˙BÏÚÓ LÓÁÂ¿»≈«¬¿∆¿≈¿ƒ¿…¬»ƒ

‚"È ‰"˘ :ÌÓÈÒ13˙lÁ˙a ‰È‰ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÌB˜Ó . ƒ»»¿∆¿««»≈«»»ƒ¿ƒ«
ÏfÓa ,el‡ ˙BBaLÁÏ ¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ≈¬ƒƒ∆»ƒ»¿∆¿≈¿««
ÌÈÚa¯‡ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ ,¯BL«¬»««¿«¿»»»»¬»ƒ«¿»ƒ
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡Â .‚"Ó „"È '‡ :ÌÓÈÒ .˙BiL LÏLÂ¿»¿ƒƒ»»¿∆¿«««¿
‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe Úa¯‡ :‰Ê ¯wÚa ‰È‰»»¿ƒ»∆«¿«¿ƒ«¬¿»
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ CÏ‰Ó Ú„zL ¯Á‡Ó .·"Ó Á"Î „"Ù≈««∆≈««¬«∆¿««»≈«
ÌB˜Ó Ú„z ,ÛÈÒBz ÂÈÏÚL ¯wÚ‰ ‡e‰L ÚˆÓ‡‰Â¿»∆¿«∆»ƒ»∆»»ƒ≈«¿
˙ÈOÚL C¯c ÏÚ ,‰ˆ¯zL ÌBÈ ÏÎa Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«¿»∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ»

LÓM‰ ÚˆÓ‡a14Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL ¯Á‡Â . ¿∆¿««∆∆¿««∆ƒ∆¿««»≈«
‰Ê È‡a Ú„Â LÓMa ÔBa˙‰ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿«¿≈∆

‡e‰ ÏfÓ15. «»

ה"ג,13) לסוף שייך י"ג" ש"ה שארית... "ונמצא זה: משפט
תֿא. כת"י עי' ה"ב. לסוף מקביל למעלה 14)באופן עי'

הט"ז. עלֿידי 15)פי"א, ה"ג. ה"ב, פי"ב, למעלה עי'
10' 03 ,35'' = אחד ביום הירח אמצע (מהלך הנוסחה
שבה  ,31* 14' 43'' העיקר) ביום הירח אמצע (מקום (13*

n.העיקר מיום הימים מספר מסמן +

.‰ÏfÓ ÈˆÁ „Ú ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»«∆∆≈¬ƒ««»ƒ«¬ƒ««
‡e‰L ˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÁÈpz - ‰ÏË16‰È‰z Ì‡Â . »∆«ƒ«∆¿««»≈«¿∆¿ƒƒ¿∆

- ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁz „Ú ‰ÏË ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰«∆∆≈¬ƒ««»∆«¿ƒ«««¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz17Ì‡Â . ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ

ÏfÓ ˙lÁz „Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰zƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒ«««
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰È¯‡«¿≈ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ18„Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ««««¿≈«
‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««¿»ƒ«∆¿««»≈«¬ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ19‰Ïe˙a ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . »»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««¿»
˙BÓk Á¯i‰ ÚˆÓ‡ Áp‰ - ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ««…¿«ƒ««∆¿««»≈«¿
„Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ÈˆÁÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â .‡e‰L∆¿ƒƒ¿∆«∆∆≈¬ƒ««…¿«ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««∆∆ƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

ÌÈ˜ÏÁ20.„Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««∆∆«
ÌÈLÏL Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÈÏc ÏfÓ ˙lÁz¿ƒ«««¿ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¿ƒ

ÌÈ˜ÏÁ21„Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ LÓM‰ ‰È‰z Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«∆∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó Ú¯‚z - ÌÈ‚c ÏfÓ ÈˆÁ¬ƒ««»ƒƒ¿«≈∆¿««»≈«¬ƒ»»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

ידיעת16) היא האלה החשבונות כל (עי'¯‡ÈÈ˙מטרת הירח
היוצא  האמצעי השמש מקום הי"ז). (שם בא"י הט"ז) פי"א,
כגון  בדיוק, הלילה בתחילת לפעמים יהיה החשבון, לפי
אחריה  או השקיעה לפני אחת שעה ולפעמים טלה, במזל
השמש  במקום ותלוי משתנה היום אורך כי ה"ג), (פי"ב

הירח 17)במזלות. לראיית החשבון מתחיל שממנו העיקר
ולילה  ויום טלה, בראש עומדת השמש שאז בניסן, ג' הוא
אמצע  מקום שש, בשעה אז היא השמש שקיעת שוים.
המשוה  באופק הלילה תחילת פירושו החשבון, לפי הירח,
מקום  בידיעת מעוניינים - ראיה לחשבון - ואנו שש), (שעה

באופק שקיעת ÌÈÏ˘Â¯Èהירח - אדר חצי - דגים מזל בחצי .
שעה כרבע היא ירושלים באופק השקיעה ÈÙÏהשמש

בחצי  שש), שעה לפני שעה רבע (כלומר, המשוה באופק
שעה כרבע - טלה המשוה.‡È¯Áמזל באופק השקיעה

ממנו  כשנגרע ה"א). (עי' 33' בערך הוא בשעה הירח מהלך
למזרח, ממערב נעה היא שגם מכיון לשעה, השמש תנועת
חלקים. משמונה פחות - שעה לרבע בערך. 30' ישארו
שם  הרמב"ם אין חלקים, משמונה למטה קטנים, להפרשים
מזל  חצי עד דגים מזל מחצי השמש כאשר כך, משום לב.
בהפרשים  הירח. לאמצע מאומה מוסיף הרמב"ם אין טלה,
שעה) חצי (כדין 15' נוקט הוא חלקים, משמונה שלמעלה

שעה). (כדין 30' סיון,18)או תחילת עד ניסן מחצי
והשקיעה  וגדל הולך שהיום מכיון ,15' הרמב"ם מוסיף
דינו  כך משום לשעה, מגיע ההפרש אין אולם מתאחרת,

שעה. חצי של שלשים,19)כהפרש - אוקספורד בכת"י
בכת"י  וכן פי"ב, סוף - דוד בן עובדיה רבי בפירוש גם כך

('מימון'). ותֿב והולך.20)תֿא פוחת היום כאן 21)כי
ÌÈÚ¯Â‚ שעה לפני לבוא מקדימה השקיעה כי חלקים, ט"ו

תחילת  עד טלה מזל מחצי מאחרת שהיא שיעור באותו שש
תאומים. מזל

.ÂÚ¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ»»ƒ¿«
Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡ ÁÈpz B‡ epnÓƒ∆«ƒ«¿∆∆¿««»≈«

BÓÎa ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡Ï22B˙B‡a ‰ÚL LÈÏL ¿««¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ»»¿
ÚˆÓ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,BÏ ÚˆÓ‡‰ ‡ÈˆBzL ÔÓf‰«¿«∆ƒ»∆¿«¿∆«ƒ¿»∆¿«

‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰23. «»≈«ƒ¿«»¿ƒ»

פחות.22) ולפעמים שליש, שלשים.23)לפעמים בליל

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



ycegdקעב yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תש"פ  תשרי י' רביעי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
הירח.1) מקום

.‡ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡2ÌBÈ ÏÎa ƒƒ¿∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»
‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ‰lÁz ‡ÈˆBz - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBz ÔÎÂ ,‰ˆ¯zL ‰ÏÈl‰ B˙B‡Ï¿««¿»∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿«««¿

LÓM‰ ÚˆÓ‡Â3LÓM‰ ÚˆÓ‡ Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ¿∆¿««∆∆¿»≈¿ƒ¿«∆¿««∆∆
Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙B‡ ÏtÎz ¯‡Lp‰Â , ≈∆¿««»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿…¿∆«ƒ¿»

.ÏeÙk‰ ˜Á¯Ó∆¿»«»

המזלות.2) בגלגל 3)בגלגל הירח של האמצעי מהלכו
למזרח.4)הקטן. ממערב אחד, בכיוון נעים שניהם כי

הירח. מן השמש מרחק תקבל שתגרע לאחר

.·,˙BBaLÁ‰ el‡ ÏÎa e‡a ‡lL ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆…»¿»≈«∆¿
.Á¯i‰ ˙i‡¯ ˙Ú„Ï ‡l‡ ,el‡ ÌÈ˜¯Ùa eÈOÚL∆»ƒƒ¿»ƒ≈∆»»««¿ƒ««»≈«
ÏÈÏa ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ ÌÏBÚÏe¿»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»∆«»¿≈

l‡ Á¯i‰ da ‰‡¯iL ‰i‡¯‰„Ú ˙BÏÚÓ LÓÁÓ ‡ »¿ƒ»∆≈»∆»«»≈«∆»≈»≈«¬«
‰Ê ÏÚ ÛÈÒBiL ¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ÌÈzL¿«ƒ¿ƒƒ«¬¿ƒ∆¿»∆ƒ«∆

epnÓ Ú¯‚È ‡ÏÂ5. ¿…ƒ¿«ƒ∆

מעלות.5) מחמש

.‚:ÏeÙk‰ ‰Ê ˜Á¯Óa ÔBa˙‰ ,Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿∆¿»∆«»
·B¯˜ B‡ ˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«∆¿»«»»≈«¬»
.ÌeÏk ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,˙ÙÒB˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - LÓÁÏ¿»≈≈¿ƒ¿∆∆¿…ƒ¿
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈«¬«««
‰ÏÚÓ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬ƒ«∆¿«««¿«¬»
‰¯OÚ ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n ‰È‰È Ì‡Â .˙Á‡««¿ƒƒ¿∆∆¿»«»ƒ¿≈∆¿≈
ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆∆¿≈«¬ƒ«∆¿«
ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL ÏeÏÒn‰««¿¿≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»
- ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ „Ú ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÚLzÓƒ¿«∆¿≈«¬««¿«¿∆¿ƒ«¬
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÏL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»«¬¿ƒƒ¿∆
˙Á‡ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»≈»≈¿∆¿ƒ«¬«««
Úa¯‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ«∆¿«««¿«¿«
ÌÈLÏLe ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ‰BÓL „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿ƒ«¬ƒ«
˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡∆¿«««¿»≈«¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»
ÌÈÚa¯‡Â LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ÚLzÓ ÏeÙk‰«»ƒ≈«¿ƒ«¬«»≈¿«¿»ƒ
.˙BÏÚÓ LL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ«¬ƒ«∆¿«««¿≈«¬
„Ú ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â LMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ≈¿«¿»ƒ«¬«
ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒ«¬ƒ«∆¿«««¿
ÌÈzLÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ Ú·L∆««¬¿ƒƒ¿∆«∆¿»«»ƒ¿«ƒ
ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ ÚLz „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬«≈««¬ƒƒ«¬ƒ
‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ ‰BÓL ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ«∆¿«««¿¿∆«¬¿ƒƒ¿∆
ÌÈMLÂ LÏL „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈMMÓ ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰«∆¿»«»ƒƒƒ«¬«»¿ƒƒ
˙BÏÚÓ ÚLz ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBz - ˙BÏÚÓ6. «¬ƒ«∆¿«««¿≈««¬
ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‰Óe«∆ƒ¿∆∆¿«««¿««∆ƒ»»

.ÔBÎp‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÏÚÓ«¬≈«ƒ¿»«¿«»

הוא 6) כי עוסק, הרמב"ם אין יותר גדול כפול במרחק
בלבד. הראייה בליל מעוניין

.„ÏeÏÒn‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿∆«»«¬««¿
- ˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ :ÔBÎp‰«»ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ«¬

Ú¯‚z7Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó ÔBÎp‰ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ˙Ó ƒ¿«¿«««¿«∆«»≈∆¿««»≈«
ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»»««¿«»≈«
- ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒ«¬«¿≈¿ƒƒ

zÛÈÒB8Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ƒ¿«∆««¿«»«∆¿««»≈«
ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÚˆÓ‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»∆¿«««∆ƒ
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«ƒ∆¿«»≈«»¬ƒƒ

.‰i‡¯‰ ˙ÚLÏƒ¿«»¿ƒ»

גדול 7) הירח ואמצע יותר אטית הירח מהירות כאן כי
המסלול. מנת נקרא ההפרש שעור הנכון. כי 8)ממסלול

ממסלול  קטן הירח ואמצע יותר גדולה הירח מהירות כאן
הנכון.

.‰ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ,Ú„Â¿«∆ƒƒ¿∆««¿«»≈»¿ƒ
,‰Ó BÏ ÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈»»
‡e‰ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ÈÚˆÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆¿«»≈«»∆¿»ƒƒ¿«»¿ƒ»

ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó9. »»¬ƒƒ

הירח 9) מקום ונקודת האמיתי הירח מקום נקודת כי
אחד. בקו הן האמצעי

.ÂÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡ ?ÏeÏÒn‰ ˙Ó ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»¿«««¿ƒƒ¿∆««¿
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBÎp‰«»∆∆«¬ƒ¿∆¿»¬ƒƒ¬»ƒ
‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»∆¿ƒ«¬ƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ÓLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿…»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬¿«¿»»
B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿∆¿»
,ÌÈMÓÁ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MLÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬¿ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¬ƒƒ
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
‰MLÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈML ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆ƒƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ»
Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¿«
,ÌÈBÓL ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â „Á‡Â ˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ

ÚLz ‰È‰È Ì‡Â .˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z‰È‰z ,ÌÈ ƒ¿∆¿»»≈«¬¿ƒƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿∆
,‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó¿»»≈«¬«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÓLe ˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»»≈«¬¿…»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,¯OÚÂ ‰‡Ó≈»»∆∆ƒ¿∆¿»«¿««¬¿ƒ¿»
‰È‰z ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿∆¿ƒƒ¿∆
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏLe¿ƒƒ¿∆¿»«¿««¬¿««»»
LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿«¿»ƒƒ¿∆¿»»
‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»
‰BÓLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿∆¿»»«¬¿»
‰È‰z ,ÌÈMLÂ ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó¿»«¬»««¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
‰ÚLzÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó≈»¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»««¿ƒ¿»
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- ‰ÂLa ÌÈBÓLe ‰‡Ó ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆≈»¿ƒ¿»∆
Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ,e¯Ó‡L BÓk ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈»»¿∆»«¿∆»¿«»≈«

.ÈzÓ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»»¬ƒƒ

.ÊÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿«»≈«≈»¿ƒ
Ú„˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ«¬ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈«
eÈ‰È Ì‡ ÔÎÂ .LÓM‰ ÏeÏÒÓa ˙ÈOÚL C¯„k ,B˙Ó¿»¿∆∆∆»ƒ»¿«¿«∆∆¿≈ƒƒ¿
¯˙Bi‰ ÔÓ Áwz ,˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ ÏeÏÒn‰ ÔÈÓa¿ƒ¿«««¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«ƒ«≈
ÏeÏÒÓa e¯‡aL C¯„k ;ÌÈ„Á‡‰ ˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL∆≈¿≈«»»¬»ƒ¿∆∆∆≈«¿¿«¿
ÔBÎp‰ ÏeÏÒna ‰OÚz Ck ,BlL ˙Bna LÓM‰«∆∆«»∆»«¬∆««¿«»

.BlL ˙Bna«»∆

.ÁÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿«»≈«»¬ƒƒ
‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L ,BÊ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆∆»ƒ≈«
‡ÈˆBz - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒƒ¿»¿∆¿ƒƒ
LÓÁ :BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,‰Ê ÏÈÏ ˙lÁz LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆¿ƒ«≈∆≈≈¿∆¿»»≈
LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿»
‡ÈˆB˙Â .‚"Ï Á"Ï ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ Á¯i‰ ÚˆÓ‡∆¿««»≈«ƒ¿«»¿ƒ»¿≈≈≈¿∆¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL»«¬ƒƒ«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
.Ë"Ï Â"Ï ‚" :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈLÏLe ÚL˙Â¿≈«¿ƒ¿ƒƒ»»
:BÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,BÊ ˙ÚÏ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆB˙Â¿ƒ∆¿«««¿¿≈≈≈¿∆¿»
LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ LÏLÂ ‰‡Ó≈»¿»«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈
Ú¯‚z .Â"Ó ‡"Î ‚"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»ƒ¿«
‰¯OÚ Ú·L :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡Ó LÓM‰ ÚˆÓ‡∆¿««∆∆≈∆¿««»≈«ƒ»≈¿«∆¿≈

MÓÁÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ‰ÊÂ .˙BiL LLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ «¬¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿∆
:ÏeÙk‰ ˜Á¯n‰ EÏ ‡ˆÈ ,B˙B‡ ÏtÎz .˜Á¯n‰ ‡e‰«∆¿»ƒ¿…≈≈¿«∆¿»«»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ»≈¿ƒ«¬¿ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ
CÎÈÙÏ .·"È Â" ‰"Ï :ÌÓÈÒ .˙BiL ‰¯OÚ ÌÈzLe¿≈∆¿≈¿ƒƒ»»¿ƒ»
BÓk ,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏeÏÒn‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ÛÈÒBzƒ«∆¿«««¿»≈«¬¿
ÌÈBÓLe ‰‡Ó :ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,eÚ„B‰L10 ∆«¿¿≈≈¿««¿«»≈»¿ƒ
ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡Â ,˙BÏÚÓ«¬¿∆»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ«

.LÓMa e¯‡aL C¯„k ,ÏeÏÒna ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ««¿¿∆∆∆≈«¿«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."...izin`d gxid mewn rcil epivxy ixd cvik"

השמש  מהלך של החשבונות פרטי את מבאר אלו בהלכות
החדשים. ראשי את בית־דין קובעים פיהם שעל והירח

העניינים: ובפנימיות
חיסרון  בו יש שכן התשובה, עבודת על מרמז הלבנה מולד
בה  שאין הצדיקים עבודת על מרמזת השמש אבל ומולד,

שינוי.
אז  כי וסיהרא" שמשא "יחוד הוא חודש ראש של ענינו
היינו  האדם ובעבודת בלבנה, השמש מאירה לראשונה

והוא  תשובה, ובעלי צדיקים העבודה, אופני שני חיבור
עניין  הוא כלל שבדרך שאף אריבער" "לכתחילה עניין
מכל־ העבודה, סדר על ומדלגים הקופצים לבעלי־תשובה
שייכים  הם וגם הצדיקים בעבודת גם זה עילוי נפעל מקום

אריבער". ד"לכתחילה לעבודה
התשובה  עבודת את כמסמל ראש־חודש של הגדרתו
פי"ג  בסוף אלו. שבפרקים החשבונות בפרטי גם מתבטא
תדע  שתרצה, עת בכל השמש מקום שתדע "ומאחר כתב
תקופות  בין שתרצה, תקופה כל האמיתי התקופה יום
שעברו  תקופות בין התחלנו, שממנו זה עיקר אחר הבאות
דרגות: שתי התשובה בעבודת כי קדמוניות". משנים
"כבעל  - ולהבא מכאן שעיקרה מיראה תשובה היא האחת
תשובה  והשניה, עליו". שמו שמקצת שנתרפא מום
מתחילתו". עוונו "נעקר - למפרע גם שפעולתה מאהבה
- ולהבא מכאן היינו הבאות, בתקופות מרומז זה עניין
תשובה  על מרמזות שעברו והתקופות מיראה, תשובה
הקדים  מדוע מובן ועפ"ז למפרע. גם שפועלת מאהבה
אל  הקל מן הלך כי שעברו, לתקופות הבאות תקופות
להוסיף  ויש מאהבה. תשובה ואח"כ מיראה תשובה הכבד,
התקופות  לחשבון בנוגע גם מרומזת התשובה שעבודת

גדו  יגיעה דורש שעברו התקופות חשבון כי לה כפשוטו,
הבאות  בתקופות כי הבאות התקופות מחשבון בהרבה
חשבונו  אם לברר אפשר הבאה התקופה בהגיע הזמן בבוא
אבל  מדוייק. חשבון לעשות מקפיד ולכן לאו, אם מדוייק
מכיון  בהרבה גדולה השתדלות צריך שעברו בתקופות
ולכן  לא, או נכון חישב אם לדעת בוחן" "אבן להם שאין

מאוד. גדולה השתדלות נדרשת
(cr oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מאה 10) להיות: צריך ושמונים מאה או מעלות ק"פ במקום
שהיה  המסלול, אמצע על מעלות חמש הוספנו כי ושמונה,

מעלות. ק"ג

.Ë‡e‰L ,ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰ ‰Ê ˙Ó ÏÚ ¯˜ÁÏ e‡·e»«¬…«¿«∆««¿«»∆
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ BlL ‰Ó ˙‡ˆÓ ,‰BÓLe ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿≈»»∆»≈«¬¿≈∆
‰‡nÓ ˙BÁt ‰È‰ ÔBÎp‰ ÏeÏÒn‰L ÈÙÏe .„Á‡∆»¿ƒ∆««¿«»»»»ƒ≈»
˜ÏÁÂ ˙BÏÚÓ LÓÁ ‡e‰L ,‰n‰ Ú¯‚z ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿««»»∆»≈«¬¿≈∆
ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL :¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÚˆÓ‡ ÔÓ ,„Á‡∆»ƒ∆¿««»≈«ƒ»≈¿∆¿«¿»ƒ

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰LÏLe ,˙BÏÚÓ11ÌÈLÏLe ÚL˙Â , «¬¿»¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
.ÌÈ˜ÏÁ‰ ÏÚ ÛÈÒB˙Â ,˜ÏÁ ˙BiM‰ ‰OÚz .˙BiL¿ƒ«¬∆«¿ƒ≈∆¿ƒ««¬»ƒ
,¯BL ÏfÓa BÊ ‰ÚLa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»¿««
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ
C¯c‰ ÏÚÂ .Â"Ï Á"È :ÌÓÈÒ .‰¯OÚ ÚLz ˙ÏÚnÓƒ«¬«¿«∆¿≈ƒ»»¿««∆∆
,‰ˆ¯zL ‰i‡¯ ˙Ú ÏÎa ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó Ú„z ‰f‰«∆≈«¿«»≈«»¬ƒƒ¿»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆
.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,¯wÚ‰ ‡È‰L ,BÊ ‰L ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»»∆ƒ»ƒ»«»»

חלקים.11) ל"ה - בעצם
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עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
השמש.1) ושל הירח של העגולה

.‡„ÈÓz Á¯i‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰2‰ËB ‡È‰ , »ƒ»∆∆∆»«»≈«»ƒƒ»
dÈˆÁ .„ÈÓz LÓM‰ da ˙··BqL ‰ÏebÚ‰ ÏÚÓ≈«»ƒ»∆∆∆»«∆∆»ƒ∆¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ,ÔBÙˆÏ ‰ËB3LÈ ˙Bc˜ ÈzLe . »¿»¿∆¿»»¿»¿≈¿À≈
BÊ „‚k BÊ da4.BÊa BÊ ˙BÏebÚ‰ ÈzL ˙BÚ‚Bt Ô‰aL , »¿∆∆∆»∆¿¿≈»ƒ»

Ï··BÒ ‡ˆÓ ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰iLk ,CÎÈÙ¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«»≈«¿««ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÂLa LÓM‰ „‚k LÓL ÏL ‰ÏebÚa«ƒ»∆∆∆¿∆∆«∆∆¿»∆¿ƒ≈≈
ÔBÙˆÏ Cl‰Ó ‡ˆÓ ,˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡Ó Á¯i‰«»≈«≈««ƒ¿≈«¿Àƒ¿»¿«≈ƒ¿
Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL ‰c˜p‰ .dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰«∆∆ƒ¿»«¿À»∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«
‰c˜p‰Â ,L‡¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - LÓM‰ ÔBÙˆÏ ˙BËÏƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈…¿«¿À»
‡È‰ - LÓM‰ ÌB¯„Ï ˙BËÏ Á¯i‰ ÏÈÁ˙È ‰pnnL∆ƒ∆»«¿ƒ«»≈«ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ

·Ê ˙‡¯˜p‰5Ba ÔÈ‡L ,L‡¯‰ ‰ÊÏ LÈ ‰ÂL CÏ‰Óe . «ƒ¿≈»»«¬»»∆≈¿∆»…∆≈
˙BÏfna CÏB‰ ‡e‰Â .ÔBÚ¯‚ ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡Ï…∆∆¿…≈»¿≈««»

˙Èp¯BÁ‡6‡e‰ ÔÎÂ ,ÈÏ„Ï ÌÈ‚cÓe ,ÌÈ‚„Ï ‰ÏhÓ : ¬«ƒƒ»∆¿»ƒƒ»ƒƒ¿ƒ¿≈
.„ÈÓz ··BÒ≈»ƒ

ה"א.2) פי"ד, למעלה עי' הגדול, הגלגל לעגולת הכוונה
(3.2 ציור *4.180)עי' של האסטרונומיה 5)במרחק

דרקון. הפגיעה, נקודות שתי את המחבר לקו קראה העתיקה
'פירוש  ועי' (הדרקון), וזנב (הדרקון) ראש המונחים: מכאן

מ"ג. פ"ג זרה, עבודה ממזרח 6)המשניות' כלומר
לירח  הדרוש שהזמן ומצאו, חשבו האסטרונומים למערב.
משעתים  בלמעלה הוא יצא, שממנה הראש לנקודת לשוב

בדיוק ÂÁÙ˙וחצי להגיע הירח לאמצע הדרוש הזמן מן
מכאן  .(360* של סיבוב (לעשות יצא שממנה לנקודה

נסוג שהראש זמן,‡È¯ÂÁ˙הסיקו, פחות מספיק כך משום .
אליו. לשוב כדי

.·ÈÚˆÓ‡‰ L‡¯‰ CÏ‰Ó7‰LÏL :„Á‡ ÌBÈa «¬«»…»∆¿»ƒ¿∆»¿»
˙BiL ‰¯OÚ ˙Á‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ8‰¯OÚa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓ . ¬»ƒ¿««∆¿≈¿ƒƒ¿»«¬»«¬»»

ÌÈÚa¯‡Â Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡ :ÌÈÓÈ»ƒ∆»¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿«¿»ƒ
,˙BÏÚÓ LÓÁ :ÌBÈ ‰‡Óa BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .˙BiL¿ƒ¿ƒ¿»«¬»¿≈»»≈«¬
.˙BiL ÌÈÚa¯‡Â LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¬»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÌÈzL :ÌBÈ ÛÏ‡a BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .‚"Ó Ê"È‰ :ÌÓÈÒƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿∆∆¿«ƒ
¯OÚÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆∆
BÎÏ‰Ó ˙È¯‡L ‡ˆÓÂ .È"Ê ·" :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬»
,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ‰ÚL˙Â ‰‡Ó :ÌBÈ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa«¬∆∆¬»ƒ≈»¿ƒ¿»¿ƒƒ«¬
:ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
:ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ó"‡Ï Ë"Ò˜¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
.˙BiL ÚL˙Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ÌÈLe ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿«ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ
:‰¯e„Ò ‰LÏ BÎÏ‰Ó ‡ˆÓÂ .Ë"·Ï '‡ :ÌÓÈÒÂ¿ƒ»»¿ƒ¿»«¬»¿»»¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈«¬¿«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ
.·"Ó „"Ó Á"È :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzLe¿«ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»»
,¯wÚ‰ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁ ÏÈÏ ˙lÁ˙a L‡¯‰ ÚˆÓ‡Â¿∆¿«»…ƒ¿ƒ«≈¬ƒƒ∆»ƒ»
ÌÈMÓÁÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ÌÈBÓLe ‰‡Ó :‰È‰»»≈»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«¬ƒƒ
Ê" Ù"˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿ƒƒ»»

.Á"Î

המהלכים 7) בין להבחין כדי ל"אמיתי", בניגוד "אמצעי"
קדימה מטלה המעלות את סופרים Ò„¯שבהם ÈÙÏ,המזלות

אחורנית שהוא הראש מהלך ÒÎ„¯ובין ‡Ï˘'ועי המזלות.
.3 בחשבון 8)ציור שיוצא כפי ,36 ,10' - דיוק ביתר

זו. בהלכה יום אלפים עשרת

.‚- ‰ˆ¯zL ˙Ú ÏÎa L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«¿»…¿»≈∆ƒ¿∆
ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzL C¯„k ,˙Ú‰ B˙B‡Ï ÌÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿»»¿»≈¿∆∆∆ƒ∆¿«

LÓM‰9Á¯i‰ ÚˆÓ‡Â10LÏMÓ ÚˆÓ‡‰ Ú¯‚˙Â , «∆∆¿∆¿««»≈«¿ƒ¿«»∆¿«ƒ¿
L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,˙BÏÚÓ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒƒ«¬¿«ƒ¿»¿»…

Ú‰ B˙B‡a˙11·f‰ ÌB˜Ó ‰È‰È ÌÏBÚÏ Bc‚Îe .12. ¿»≈¿∆¿¿»ƒ¿∆¿«»»

ה"ב.9) פי"ב, ה"ד.10)עי' פי"ד, את ‚11ÌÈÚ¯Â)ע'
הראש  מקום חישוב את להתאים כדי מעלות, מש"ס האמצע
מטלה  במעלות שנקבע הירח, ומקום השמש מקום לחישוב
מטלה  הוא הראש שמהלך בזמן המזלות, סדר לפי קדימה
מספר  את מסמן הגירעון אחר שנשאר מה אחורנית.
וזהו  המזלות, סדר לפי מטלה התרחק שהראש המעלות

האמיתי. הראש הראש.12)מקום ממקום 180* במרחק

.„˙lÁ˙Ï L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«¿»…ƒ¿ƒ«
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL BÓBiL ,˙aL ·¯Ú ÏÈÏ≈∆∆«»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»
˙lÁzÓ ÌÈ¯eÓb‰ ÌÈÓi‰ ÔÈÓe ,¯wÚ‰ ˙L ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
Ú„ÈÏ ÌÈˆB¯ e‡L ,BÊ ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ¯wÚ‰ ÏÈÏ≈»ƒ»«¿ƒ«≈∆»ƒ≈«

.ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ,Ba L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿»¿∆¿ƒ

.‰C¯c‰ ÏÚ ˙‡f‰ ˙ÚÏ L‡¯‰ ÚˆÓ‡ ‡ÈˆBzƒ∆¿«»…¿≈«…««∆∆
ÏÚ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Ï BÎÏ‰Ó ÛÈÒBzL :‡e‰Â .zÚ„iL∆»«¿»»∆ƒ«¬»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«
ÌÈBÓLe ÌÈzLe ‰‡Ó :L‡¯‰ ÚˆÓ‡ EÏ ‡ˆÈ ,¯wÚ‰»ƒ»≈≈¿∆¿«»…≈»¿«ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚL˙Â ,˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿∆«¿ƒ
‰Ê ÚˆÓ‡ Ú¯‚z .Ê"Ï Ë"Î ·"Ù˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»ƒ¿«∆¿«∆
Ú·LÂ ‰‡Ó :EÏ ¯‡MÈ ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ»≈¿≈»¿∆«
ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ,˙BÏÚÓ ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ¿»¿∆¿ƒ
.L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ÊÂ .‚"ÎÏ Ê"Ú˜ :ÌÓÈÒ .˙BiL¿ƒƒ»»¿∆¿»…
ÏfÓa - L‡¯‰ ÌB˜Ó ‡ˆÓ .˙BiM‰ Ï‡ ‰Ùz Ï‡Â¿«ƒ¿∆∆«¿ƒƒ¿»¿»…¿««
;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L ,‰Ïe˙a¿»∆«¿∆¿ƒ«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ,ÌÈ‚c ÏfÓa - Bc‚k ·f‰ ÌB˜Óe¿«»»¿∆¿¿««»ƒ¿∆«¿∆¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒ

.ÂÏbÏb‰ ÈˆÁ ·f‰ ÔÈ·e L‡¯‰ ÔÈa ‰È‰È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆≈»…≈«»»¬ƒ««¿«
‰ÂLa13L‡¯‰ ÌB˜Ó Ba ‡ˆÓzL ÏfÓ Ïk ,CÎÈÙÏ . ¿»∆¿ƒ»»«»∆ƒ¿»¿»…

˙BÏÚn‰ ÔÈÓ BÓÎa ,epnÓ ÈÚÈ·L ÏfÓa ·f‰ ‰È‰È -ƒ¿∆«»»¿«»¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚa L‡¯‰ ‰È‰È Ì‡ .‰ÂLa ÌÈ˜ÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿»∆ƒƒ¿∆»…¿∆∆«¬
ÈÚÈ·L ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚa ·f‰ ‰È‰È ,ÈBÏt ÏfÓa¿«»¿ƒƒ¿∆«»»¿∆∆«¬ƒ«»¿ƒƒ

.epnÓƒ∆

(13.180* = מזלות ששה כלומר,

.Ê‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡ÓeÌB˜Óe ·f‰ ÌB˜Óe L ≈««∆≈«¿»…¿«»»¿
Á¯i‰ ˙‡ˆÓ Ì‡ :ÔzLÏLa ÔBa˙‰ ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ»»»«»≈«
„Á‡ ˜ÏÁa ˙Á‡ ‰ÏÚÓa ·f‰ ÌÚ B‡ L‡¯‰ ÌÚ14 ƒ»…ƒ«»»¿«¬»««¿≈∆∆»
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קעה ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÏÂ LÓM‰ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB Á¯i‰ ÔÈ‡L Ú„z -≈«∆≈«»≈«∆…ƒ¿«∆∆¿…
,L‡¯‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ÌB˜Ó ˙È‡¯ Ì‡Â ;dÓB¯„Ïƒ¿»¿ƒ»ƒ»¿«»≈«ƒ¿≈¿»…
ÔBÙˆÏ ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - ·f‰ „‚k CÏB‰ ‡e‰Â¿≈¿∆∆«»»≈«∆«»≈«∆ƒ¿
‡e‰ È¯‰Â ,·f‰ ÌB˜Ó ÈÙÏ Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ;LÓM‰«∆∆¿ƒ»»«»≈«ƒ¿≈¿«»»«¬≈
ÌB¯„Ï ‰ËB Á¯i‰L Ú„z - L‡¯‰ „‚k CÏB‰≈¿∆∆»…≈«∆«»≈«∆ƒ¿

LÓM‰15. «∆∆

זו 14) פוגעות השמש ועגולת הירח שעגולת במקום כלומר,
15.2)בזו. ציור וראה ה"א, השווה

.Á- dÓB¯„Ï B‡ LÓM‰ ÔBÙˆÏ Á¯i‰ ‰ËBpL ‰iËp‰«¿ƒ»∆∆«»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»
Á¯i‰ ·Á¯ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰16- ÔBÙˆÏ ‰ËB ‰È‰ Ì‡ . ƒ«ƒ¿≈…««»≈«ƒ»»∆¿»

·Á¯ ‡¯˜ - ÌB¯„Ï ‰ËB ‰È‰ Ì‡Â ,ÈBÙˆ ·Á¯ ‡¯˜ƒ¿»…«¿ƒ¿ƒ»»∆¿»ƒ¿»…«
‡Ï - ˙Bc˜p‰ È˙MÓ ˙Á‡a Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈÓB¯c¿ƒ¿ƒ»»«»≈«¿««ƒ¿≈«¿À…

.e¯‡aL BÓk ,·Á¯ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆…«¿∆≈«¿

מזרחֿמערב 16) למהלך בניגוד קטן שיעור שהוא משום
.360* של לסיבוב שמגיע אורך, שנקרא

.Ë,˙BÏÚÓ LÓÁ ÏÚ ¯˙È Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏ¿»…ƒ¿∆…««»≈«»≈«»≈«¬
ÌB¯„a ÔÈa ÔBÙˆa ÔÈa17ÏÈÁ˙È :Bk¯„ ‡e‰ Ck ‡l‡ . ≈¿»≈¿»∆»»«¿«¿ƒ

,ÛÒBÂ CÏB‰ ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ L‡¯‰ ÔÓƒ»…¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»≈¿»
˙BÏÚÓ LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú18ËÚÓ ·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , «∆«ƒ«¿»≈«¬¿«¬…¿ƒ¿»≈¿«

¯ÊÁÈÂ ,B·ÊÏ ÚÈbiLk ·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,ËÚÓ¿««∆…ƒ¿∆…«¿∆«ƒ«ƒ¿»¿«¬…
LÓÁÏ ÚÈbiL „Ú ,ÛÒB ˜Á¯n‰Â ,ËÚÓ ËÚÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿«¿«∆¿»»«∆«ƒ«¿»≈

˙BÏÚÓ19·Á¯ BÏ ‰È‰È ‡lL „Ú ,·¯˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,20. «¬¿«¬…¿ƒ¿»≈«∆…ƒ¿∆…«

נחשב17) כיום תצפיות. ע"י נקבע '9השיעור - השיעור
הראש.18)*5. מן 90* במרחק הירח כאשר 19)כאשר

הזנב. מן 90* במרחק לראש.20)הירח ישוב כאשר

.È˙Ú ÏÎa ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈«…««»≈««»¿»≈
ÌB˜Ó ‡ÈˆBz - ÈÓB¯„ B‡ ‡e‰ ÈBÙˆ Ì‡Â ,‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿
Ú¯‚˙Â ,˙Ú‰ d˙B‡Ï ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰»…¿«»≈«»¬ƒƒ¿»»≈¿ƒ¿«
‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó¿»…ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ¿«ƒ¿»

·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‡¯˜p‰21·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡Â . «ƒ¿»«¿»…«¿ƒƒ¿∆«¿»…«
Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó „Ú ˙Á‡ ‰ÏÚnÓƒ«¬»«««≈»¿ƒ≈«∆…««»≈«

ÈBÙˆ22ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»««¿»≈«≈»¿ƒ
ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L Ú„z -23‰‡Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ≈«∆…««»≈«¿ƒ¿ƒ»»≈»

MLÂ ˙B‡Ó LÏL B‡ ‰ÂLa ÌÈBÓLeÔÈ‡ - ‰ÂLa ÌÈ ¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒƒ¿»∆≈
ÏÏk ·Á¯ Á¯iÏ24·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‰‡¯˙Â ¯ÊÁ˙Â . «»≈«…«¿»¿«¬…¿ƒ¿∆¿««¿»…«

,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ B˙iË ¯eÚL ‡e‰Â ,‡È‰ ‰nk«»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»
BÓk ,ÈBÙv‰ B‡ ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»…««»≈««¿ƒ«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נקרא 21) זה מרחק הראש. ממקום הירח מרחק הוא הנשאר
הרוחב. שיעור תלוי בו כי הרוחב", בין 22)"מסלול

לזנב. ה"א.23)הראש ועי' לראש, הזנב זוהי 24)בין כי
הראש. נקודת או הזנב נקודת

.‡ÈÏeÏÒÓ ‰È‰È Ì‡ ?·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ˙Ó ‡È‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿««¿»…«ƒƒ¿∆«¿
ÌÈMÓÁÂ ÌÈL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ¯OÚ ·Á¯‰»…«∆∆«¬ƒ¿∆¿»¿«ƒ«¬ƒƒ

,˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ ‰f‰ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«∆∆¿ƒ«¬
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ B˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿»«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ
˙BÏÚÓ ÈzL B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈLÏL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆¿»¿≈«¬
‰È‰z ,ÌÈÚa¯‡ ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿«¿»ƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó¿»»«¬¿»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
˙BÏÚÓ LÏL B˙Ó ‰È‰z ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰««¿¬ƒƒ«¬ƒ¿∆»»»«¬
‰È‰z ,ÌÈML ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿ƒƒƒ¿∆
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó»»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
ÌÈLe ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚ·L ÏeÏÒn‰««¿ƒ¿ƒƒ¿∆»»«¿««¬¿«ƒ
‰È‰z ,ÌÈBÓL ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆««¿¿ƒƒ¿∆
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó¿»«¿««¬«¬ƒ»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
˙BÏÚÓ LÓÁ B˙Ó ‰È‰z ,ÌÈÚLz ÏeÏÒn‰ ‰È‰È25. ƒ¿∆««¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿»»≈«¬

ומתאימים 25) תצפיות, על מבוססים האלה החישובים כל
היום. של לחישובים

.·ÈÈe‡¯‰ Áwz - ˙B¯OÚ‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒƒ»¬»ƒ«»»
˙ÈOÚL BÓk ,˙Bn‰ ÈzL ÔÈaL ¯˙i‰ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ«∆∆∆≈¿≈«»¿∆»ƒ»

LÓM‰ ÏeÏÒÓa26Á¯i‰ ÏeÏÒÓ·e27È¯‰ ?„ˆÈk . ¿«¿«∆∆¿«¿«»≈«≈«¬≈
¯·Îe ,˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁÂ LÏL ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ‰È‰L∆»»«¿»…«»«¬ƒƒ«¬¿»
B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMÓÁ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡L ,zÚ„È»«¿»∆ƒ»»««¿¬ƒƒ»¿»¿»
ÏeÏÒn‰ ‰È‰ el‡Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ˙BÏÚÓ LÏL»«¬«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ»»««¿
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ B˙Ó ‰˙È‰ - ÌÈMLƒƒ»¿»¿»«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ

ÏL - ˙Bn‰ ÈzL ÔÈa ¯˙i‰ ‡ˆÓ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈL ƒ¿»«∆∆≈¿≈«»¿ƒ¬»ƒ
ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡ˆÓÂ ,‰ÏÚÓ ÏÎÏ ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿

ÌÈMÓÁÂ LÏL ‡e‰L ,‰Ê ÏeÏÒÓ28,˙BÏÚÓ LÏL : «¿∆∆»«¬ƒƒ»«¬
ÏÎa ‰OÚz BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿«∆∆«¬∆¿»

.ÔÈÓe ÔÈÓƒ¿»ƒ¿»

ה"ז.26) פי"ג, ה"ז.27)עי' פט"ו, צריך 28)עי'
" מלת כאן וכת"י Â˙Óלהוסיף א, תימן בכת"י הוא וכן ,"

תֿב.

.‚È„Ú ·Á¯‰ ÏeÏÒÓ ÏL B˙Ó Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿»∆«¿»…««
˙BÈÓ Ïk ÏL ˙BÓ Ú„z ,EeÚ„B‰L BÓk ,ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿∆«¿≈«»∆»ƒ¿¿
„Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰È Ì‡L ;ÏeÏÒn‰««¿∆ƒƒ¿∆««¿»≈«ƒ¿ƒ«
,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ÏeÏÒn‰ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe ‰‡Ó≈»¿ƒƒ¿«««¿ƒ≈»¿ƒ

‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â29. ¿«ƒ¿»≈««»»

מרוחק 29) שהירח כלומר ,100* למשל הרוחב מסלול אם
רוחב  .180* - 100* = 30* הזנב מן או 100* הראש מן
80* במרחק הירח כרוחב הוא הזנב מן 80* במרחק הירח

הראש. מן

.„È‡e‰Â .‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆¿
ÔÎÂ .ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ¿≈

ÌÈBÓLe ‰‡nÓ ¯˙È ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡30ÌÈ˙‡Ó „Ú ƒ»»««¿»≈ƒ≈»¿ƒ«»«ƒ
ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ31¯‡Lp‰Â , ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿»

.‰n‰ Ba Ú„z≈««»»

אין 30) וכן כאן. ולא הפרק, בסוף מקומו הזה המשפט כל
תימן. רוחב.31)בכת"י לו אין בק"פ כי
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ycegdקעו yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂË„Ú ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ÏeÏÒn‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»««¿≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ«
˙B‡Ó LÏMÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈMLÂ32.‰n‰ Ba Ú„z ¯‡Lp‰Â , ¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈««»»

כמו 32) ק"פ, ממנו גורעים ואין מש"ס, אותו גורעים
וכל  מעלות, מתשעים יותר ישאר אז כי הקודמת, בהלכה

תשעים. עד מעלות מספר על מבוסס החשבון

.ÊË- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»««¿≈»«¬ƒƒ
¯·Îe ;ÌÈLÏL ¯‡L ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚zƒ¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»
,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL - ÌÈLÏL ˙nL zÚ„È»«¿»∆¿«¿ƒ¿≈«¬¿ƒ¬»ƒ
ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ ÈzL :ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙Ó ‰È‰z CÎÂ¿»ƒ¿∆¿«≈»«¬ƒƒ¿≈«¬¿ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

.ÊÈ‰‡Ó epnÓ Ú¯‚z - ÌÈ˙‡Ó ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰¬≈∆»»««¿»«ƒƒ¿«ƒ∆≈»
ÌÈ¯OÚ ˙nL zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈ¯OÚ ¯‡MÈ ,ÌÈBÓLe¿ƒƒ»≈∆¿ƒ¿»»«¿»∆¿«∆¿ƒ
Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬»««¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿≈ƒ
‰LÏLe ˙Á‡ ‰ÏÚÓ ‰È‰z ,ÌÈ˙‡Ó ˙Ó ‰È‰zƒ¿∆¿«»«ƒƒ¿∆«¬»««¿»

.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ

.ÁÈL ÏeÏÒn‰ ‰È‰L È¯‰B˙B‡ Ú¯‚z - ˙B‡Ó LÏ ¬≈∆»»««¿¿≈ƒ¿«
zÚ„È ¯·Îe ;ÌÈML ¯‡L ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒƒ¿»»«¿»
CÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ - ÌÈML ˙nL∆¿«ƒƒ«¿««¬¿∆¿ƒ¬»ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ ˙BÏÚÓ Úa¯‡ :˙B‡Ó LÏL ˙Ó ‡È‰ƒ¿«¿≈«¿««¬¿∆¿ƒ

.˙BÈn‰ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»

.ËÈBÊÈ‡·e ‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ·Á¯ Ú„ÈÏ eÈˆ¯L È¯‰¬≈∆»ƒ≈«…««»≈««»¿≈
·¯Ú ÏÈÏ ˙lÁ˙a ,ÈÓB¯c Ì‡Â ÈBÙˆ Ì‡ ,‡e‰ Áe¯«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈∆∆
ÌB˜nL ,zÚ„È ¯·Îe ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»¿»»«¿»∆¿
˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa ‰Ê ÏÈÏa ‰È‰ ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒ»»¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈«¬
Á"È :BÓÈÒ - ¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»
ÌÈ¯OÚÂ Ú·La ˙Ú‰ d˙B‡a ‰È‰ L‡¯‰ ÌB˜Óe ,Â"Ï¿»…»»¿»»≈¿∆«¿∆¿ƒ
:BÓÈÒ - ‰Ïe˙a ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ˙BÏÚÓ«¬¿ƒ¬»ƒƒ««¿»ƒ»
EÏ ‡ˆÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú¯‚z ,Ï"ÊÎƒ¿«¿»…ƒ¿«»≈«≈≈¿
‰ML ˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe ˙Á‡ ÌÈ˙‡Ó :·Á¯‰ ÏeÏÒÓ«¿»…«»«ƒ««¿ƒ«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,'Â ‡"Ï¯ :BÓÈÒ - ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«

ÏeÏÒn‰ ÏÎa ÌÈ˜ÏÁ‰33ÏeÏÒÓ ÏL ‰n‰ ˙‡ˆÓÂ , «¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈«»»∆«¿
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL :‰Ê ˜¯Ùa e¯‡aL ÌÈÎ¯ca ‰Ê∆«¿»ƒ∆≈«¿¿∆∆∆»«¬¿»
.‰Ê ÏÈÏ ˙lÁ˙a Á¯i‰ ·Á¯ e‰ÊÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿∆…««»≈«ƒ¿ƒ«≈∆
.ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙È ÏeÏÒn‰ È¯‰L ,ÈÓB¯c ‡e‰Â¿¿ƒ∆¬≈««¿»≈«≈»¿ƒ

ה"ח.33) פט"ו, עי'

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הארוכה 1) בא פעמים הירח. מעגל הירח, ראיית ידיעת

בקצרה. ופעמים

.‡ÌÈ„È˙Ú eÈ‰iL È„k - eÓc˜‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿¬ƒƒ
- ˙‡Ê ˙Ú„Ï ‰ˆ¯zLÎe .‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈÎeÓe»ƒƒƒ«»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆»««…
ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ÏÈÁ˙z2 «¿ƒ¿«¿…¿ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ

ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe3L‡¯‰ ÌB˜Óe4,‰i‡¯‰ ˙ÚLÏ ¿«»≈«»¬ƒƒ¿»…ƒ¿«»¿ƒ»
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜nÓ ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â5, ¿ƒ¿«¿«∆∆»¬ƒƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¯‡Lp‰Â.ÔBL‡¯ C ¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆ƒ

פי"ג.2) פט"ו.3)עי' ה"ג.4)עי' פט"ז, כדי 5)עי'
הקיבוץ). (מזמן השמש מן הירח מרחק את לדעת

.·Ú„z - Á¯i‰ ÌB˜Óe L‡¯‰ ÌB˜Ó Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈«¿»…¿«»≈«≈«
ÌB˜Ó6B‡ ÈBÙˆ ·Á¯ ‡e‰ Ì‡Â ,‡e‰ ‰nk Á¯i‰ ¿«»≈««»¿ƒ…«¿ƒ
ÈÓB¯„7‰f‰ C¯‡a ¯‰f‰Â .ÔBL‡¯ ·Á¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»…«ƒ¿ƒ»≈»…∆«∆

.EÏ ÌÈÎeÓ Ì‰ÈL eÈ‰ÈÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯·e ÔBL‡ƒ̄»…«»ƒ¿ƒ¿¿≈∆»ƒ¿

תֿב.¯ÁÂ·צ"ל6) ובכת"י א' תימן בכת"י הוא וכן הירח,
(7- דרומי ;180* מן פחות הוא הרוחב מסלול אם - צפוני

ה"י. פט"ז, ועי' ,180* מן יותר

.‚‰f‰ ·Á¯·e ÔBL‡¯‰ ‰f‰ C¯‡a ÔBa˙‰Â¿ƒ¿≈»…∆«∆»ƒ»…««∆
ÔBL‡¯‰8˙BÁt B‡ ‰ÂLa ˙BÏÚÓ ÚLz EÏ ‡ˆÈ Ì‡ : »ƒƒ≈≈¿≈««¬¿»∆»

Á¯i‰ ‰‡¯iL ÌÏBÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,È‡cÂa Ú„z -≈«¿««∆ƒ∆¿»¿»∆≈»∆«»≈«
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰ B˙B‡a9CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ

ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;¯Á‡ ÔBaLÁ∆¿«≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ»≈«
‰‡¯È Á¯i‰L ,È‡cÂa Ú„z - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÓÁ¬≈∆¿≈«¬≈«¿««∆«»≈«≈»∆
¯Á‡ ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa10; ¿»∆∆ƒ¿»≈¿≈«»»ƒ¿∆¿«≈

ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â11˙BÏÚÓ ¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈«¿«¿»ƒ«¬
˙BBaLÁa ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - ‰¯OÚ LÓÁ „ÚÂ¿«¬≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…¿∆¿

.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„zL „Ú ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«∆≈«ƒ≈»∆…≈»∆

(עברו 8) למחוק יש הראשון", הזה "וברוחב המילים את
אינן  וכן הקודמת), ההלכה מסוף בטעות כנראה לכאן

תֿב. ובכת"י א' תימן אל 9)בכת"י הירח קרבת מפני
נראה  אינו הקטן הירח חרמש של הקלוש אורו השמש.

השמש. קרני של החזק אורן שהוא 10)בגלל משום
הנסיון. על מבוססים והמקסימום המינימום גבולות מיותר.

ובכת"י 11) ,1524 ויניציאה בדפוס גם וכן מט', - צ"ל
"מתשע". מפורש: כתוב תימן,

.„Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«
ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ ˙lÁzÓ ÈzÓ‡‰12; »¬ƒƒƒ¿ƒ«««¿ƒ«««¿ƒ

„Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«»≈«ƒ¿ƒ««««¿»«
˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ13˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡ ‰È‰ÈÂ , ««∆∆¿ƒ¿∆…∆»ƒ∆∆«¬

B˙B‡a ÏÏk ‰‡¯ Á¯i‰ ÔÈ‡L ,Ú„z - ˙BÁt B‡»≈«∆≈«»≈«ƒ¿∆¿»¿
‰È‰ Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰ÏÈl‰14¯˙È ÔBL‡¯‰ ««¿»¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»»ƒ»≈

Ïe·b ÏÎa ‰‡¯È È‡cÂ - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ÏÚ««¿«¿∆¿ƒ«¬««≈»∆¿»¿
˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆»…∆»ƒ≈∆∆«¬
¯˜ÁÏÂ L¯„Ï C¯Ëˆz - Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÚÂ¿«∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈ƒ¿¿«¬…

.‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ ‰i‡¯‰ ˙BBaLÁa¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆…≈»∆

בעונת 12) ,90* עד מֿ*270 העולים, במזלות כלומר,
ציור  ועי' יותר. קטן באורך הירח יראה אז והאביב. החורף

בעונת 13)3. ,270* עד מ*90 היורדים, במזלות כלומר,
לראות  שיוכלו כדי יותר, גדול אורך דרוש אז והסתיו. הקיץ
השונות, בעונות הראייה בגבולות ההבדל החדש. הירח את
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הרביעי  ברבע האופק. מן האקליפטיקה בגובה תלוי
מן  האקליפטיקה גובה ובאביב, בחורף כלומר והראשון,
השני  ברבע האופק; מן המשוה קו מגובה גדול האופק
קטן  האקליפטיקה גובה ובסתיו, בקיץ דהיינו והשלישי,
יותר, גדול האקליפטיקה שגובה במדה המשוה. קו מגובה
שגם  החדש, הירח את לראות כדי יותר קטן אורך מספיק
מפריעים  האופק ערפילי ואין בשמים, יותר גבוה הוא

תימן ‰‡Í¯Âצ"ל14)מלראותו. בכת"י הוא וכן הראשון,
ותֿב. תֿא

.‰?‰i‡¯‰ ˙BBaLÁ Ô‰ eÏÈ‡Â15‰‡¯e ÔBa˙‰ ¿≈≈∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
‡e‰ ÏfÓ ‰ÊÈ‡a Á¯i‰16Ú¯‚z ,‰ÏË ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ : «»≈«¿≈∆«»ƒƒ¿∆¿««»∆ƒ¿«

Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓƒ»…∆»ƒƒ¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ
Ì‡Â .˙Á‡ ‰ÏÚÓ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««ƒ¿«ƒ»…∆«¬»««¿ƒ

ÌÈÓB‡z ÏfÓa ‰È‰È‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z , ƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»ƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰È¯‡«¿≈ƒ¿«ƒ»…∆¿»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ‰Ú·L C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¿»ƒ¿«ƒ»…∆ƒ¿»¿ƒ
C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒƒ¿«ƒ»…∆
,·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚zƒ¿«ƒ»…∆«¿»»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰ML C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,˙L˜ ÏfÓa¿««∆∆ƒ¿«ƒ»…∆ƒ»¿ƒ¬»ƒ
‰Úa¯‡ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ»…∆«¿»»
ÔÓ Ú¯‚z ,ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL C¯‡‰»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ ‰BÓL C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z ,ÌÈ‚c»ƒƒ¿«ƒ»…∆¿»«¬ƒƒ¬»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰ el‡ epnÓ Ú¯‚zL ¯Á‡ C¯‡‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â¿«ƒ¿»ƒ»…∆««∆ƒ¿«ƒ∆≈«¬»ƒ

ÈL C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -17. «ƒ¿»…∆≈ƒ

בטריגונומטריה.15) מקום 16)יסודם באיזה יודעים אם
למעלה  עי' הוא, מזל באיזה יודעים - המעלות מספר - הוא

ה"חֿט. בשמים 17)פי"א, הירח את העין רואה כלל בדרך
הוא‡Á¯במקום מאשר לאופק, יותר קרוב ,˙Ó‡· את .

היוצא  מדומה, ישר קו קובע במזלות, האמיתי המקום
גלגל  עד ומגיע הירח מרכז את והעובר הארץ ממרכז
הקו  הוא במזלות, הירח מקום את לנו המראה הקו, המזלות.
הירח  מרכז דרך והעובר הוא, במקומו המסתכל מעין היוצא
המקום  לבין האמיתי המקום בין ההפרש המזלות. גלגל אל

נקרא לעין, ‰Ó¯‡‰הנראה ÈÂÈ˘ האורך ה"ו). להלן (עי'
שבו  הירח, מקום לבין השמש מקום בין המרחק הוא השני

.5¯‡‰הוא ציור עי' המדומה). (האורך לעין

.ÂÁ¯i‰ ÌB˜nL ÈÙÏ ?el‡ ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯B‚ ‰nÏÂ¿»»¿ƒ¬»ƒ≈¿ƒ∆¿«»≈«
LÈ ÈepL ‡l‡ ,Ba ‰‡¯iL ÌB˜n‰ BÈ‡ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ≈«»∆≈»∆∆»ƒ≈
.‰‡¯n‰ ÈepL ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Á¯·e C¯‡a Ì‰ÈÈa≈≈∆¿…∆¿…«¿«ƒ¿»ƒ««¿∆

‰i‡¯‰ ˙ÚLa C¯‡‰ ‰‡¯Ó ÈepLÂ18ÔÈÚ¯Bb ÌÏBÚÏ , ¿ƒ«¿≈»…∆ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿ƒ
.e¯Ó‡L BÓk ,C¯‡‰ ÔÓ B˙B‡ƒ»…∆¿∆»«¿

לאופק 18) יותר קרוב נראה והוא במערב, הירח אז כי
המדומה  המרחק באמת. הוא מאשר השמש שקיעת ולמקום

המרחק  מן יותר איפוא קטן השני) (האורך לשמש הירח בין
כך משום הראשון). (האורך שינוי ‚ÌÈÚ¯Âהאמיתי את

הראשון. האורך מן המראה

.ÊÁ¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡ :·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL Ï·‡¬»ƒ«¿≈»…«ƒ»»…««»≈«
ÔÓ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ ÔÈÚ¯Bb - ÈBÙ¿̂ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…«ƒ
- ÈÓB¯c‰ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰»…«»ƒ¿ƒ»»…««»≈««¿ƒ

ÔÈÙÈÒBÓ19·Á¯‰ ÏÚ ·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ÏL ÌÈ˜ÏÁ‰ ƒƒ«¬»ƒ∆ƒ«¿≈»…««»…«
¯Á‡ ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÔBL‡¯‰»ƒ«∆ƒ¿∆»…«»ƒ««
- ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì˙B‡ epnÓ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL∆ƒƒ»»¿ƒƒ∆»«¬»ƒ

‰ ‡e‰ÈL ·Á¯ ‡¯˜p20. «ƒ¿»…«≈ƒ

משום 19) באמת. הוא מאשר לדרום יותר נוטה נראה הירח
צפוני הרוחב כאשר מראה ‚ÌÈÚ¯Âכך שינוי של החלקים את

שהוא כפי הירח, רוחב את לדעת כדי לעין.¯‡‰הרוחב,
דרומי, הרוחב כאשר סיבה, החלקים ÌÈÙÈÒÂÓמאותה את

הרוחב. מראה שינוי המדומה.20)של הרוחב הוא

.Á?Ô˙B‡ ÔÈÚ¯Bb B‡ ÔÈÙÈÒBnL ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰nÎÂ¿«»≈«¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»
Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLz - ‰ÏË ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆«»≈«¿««»∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ - ¯BL ÏfÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿««¬»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««
ÔË¯Ò ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰ML - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ»»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ‰È¯‡ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·L -ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿≈
- ‰Ïe˙a ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰BÓL¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿»
ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««…¿«ƒ
- ·¯˜Ú ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML -ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«««¿»
- ˙L˜ ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MÓÁ¬ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««∆∆
- È„b ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÈÏc ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««¿ƒ
- ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡Â .ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ

.ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¬»ƒ

.Ë·Á¯‰ ÔÓ Ô˙B‡ Ú¯‚z ,el‡ ÌÈ˜ÏÁ Ú„zL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¬»ƒ≈ƒ¿«»ƒ»…«
EeÚ„B‰L BÓk ÂÈÏÚ Ô˙B‡ ÛÈÒBz B‡ ÔBL‡¯‰21, »ƒƒ»»»¿∆«¿

B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ zÚ„È ¯·Îe ,ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»…««≈ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ
ÈÓB¯„22‰Ê ‰OÚ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„˙Â , ¿ƒ¿≈««»«¬¿«»¬»ƒ«¬»∆

.„È˙Ú ‰È‰ÈÂ EÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÎ˙Â ,ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿∆»ƒ

ה"ז.21) ה"ב.22)למעלה הזה ובפרק ה"י. פט"ז, עי'

.È‰f‰ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áw˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ«ƒ»…««≈ƒ«∆
BÏbÚÓa ËÚÓ ÊBÏ Á¯i‰L ÈtÓ ,B˙ˆ˜Ó23‰nÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆«»≈«»¿«¿«¿»¿«»

Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?epnÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰ ‡e‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ∆ƒƒ¿∆¿«»≈«
B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««»∆«∆¿ƒ«¬ƒ∆
- epnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«∆¿ƒ«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿∆«»≈«
,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰ÏË ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒƒ««»∆«∆∆«¬ƒ««
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡≈∆¿ƒƒ««…¿«ƒ«∆∆«¬ƒ««
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ·¯˜Ú«¿»ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆
,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆∆«¬ƒ«««∆¿ƒƒ∆
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Ó ÌÈ¯OÚ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡- epn ≈∆∆«¬ƒ«««¿»«∆¿ƒƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ«¬ƒ«««≈∆¿ƒ
ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú ·¯˜Ú ÏfnÓƒ«««¿»«ƒ«ƒ»…««≈ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ«««¿ƒ«
¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ∆∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««∆∆«∆∆
Ì‡Â .B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ˙BÏÚÓ«¬ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿¿ƒ
ÌÈ¯OÚ „ÚÂ ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆∆«¬ƒ««¿ƒ¿«∆¿ƒ
- epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆∆ƒ««∆∆«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwzƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ««¿ƒ«»≈¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ „Ú ˙L˜ ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,epnÓƒ∆≈∆¿ƒƒ««∆∆«»≈¿∆¿ƒ
Ì‡Â .B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ
„Ú ÌÈÓB‡z ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Èƒ¿∆¿«»≈«≈»≈¿∆¿ƒƒ««¿ƒ«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁÓ B‡ ,ÔË¯Ò ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬ƒ«««¿»≈»≈¿∆¿ƒƒ««
,ÌeÏk Áwz ‡Ï - È„b ÏfnÓ ˙BÏÚÓ LÓÁ „Ú ˙L∆̃∆«»≈«¬ƒ««¿ƒ…ƒ«¿
LÓÁÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ Ô‡k ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿ƒ««¿»¿ƒƒ¿∆«»≈«≈»≈
È„b ÏfnÓ LÓÁÓ B‡ ,epnÓ ¯OÚ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓƒ«««¿»«∆∆ƒ∆≈»≈ƒ««¿ƒ
.B˙e˙L ÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ¯OÚ „Ú«∆∆ƒ∆ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿ƒ«¿
„Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿«»≈«≈∆∆ƒ«««¿»«
epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú È„b ÏfnÓ ¯OÚÓ B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒƒ∆≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆
ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈˆÁ ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz -ƒ«ƒ»…««≈ƒ¬ƒ¿¿ƒƒ¿∆¿
ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰«»≈«≈∆¿ƒƒ«««¿»«≈∆¿ƒ
.B˙e˙L ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒ „Ú È„b ÏfnÓƒ««¿ƒ«ƒ«ƒ»…««≈ƒ¿
˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfÓ ˙lÁzÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆«»≈«ƒ¿ƒ««««¿≈«∆∆«¬
- epnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfÓ ˙lÁzÓ B‡ ,epnÓƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ«∆∆«¬ƒ∆
Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈM‰ ·Á¯‰ epnÓ Áwzƒ«ƒ∆»…««≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«
B‡ ,epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ‰È¯‡ ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ≈∆∆«¬ƒ«««¿≈«∆¿ƒƒ∆
·Á¯‰ ÔÓ Áwz - epnÓ ÌÈ¯OÚ „Ú ÈÏc ÏfnÓ ¯OÚÓ≈∆∆ƒ««¿ƒ«∆¿ƒƒ∆ƒ«ƒ»…«
ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆¿ƒƒ««
ÈÏc ÏfnÓ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,‰Ïe˙a ÏfnÓ ¯OÚ „Ú ‰È¯‡«¿≈«∆∆ƒ««¿»≈∆¿ƒƒ««¿ƒ

fnÓ ¯OÚ „ÚÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - ÌÈ‚c Ï «∆∆ƒ««»ƒƒ«ƒ»…««≈ƒ
ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ Á¯i‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»≈«≈∆∆«¬ƒ««
„Ú ÌÈ‚c ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ¯OÚÓ B‡ ,BÙBÒ „Ú ‰Ïe˙a¿»«≈∆∆«¬ƒ««»ƒ«
˙‡ÊÂ .ÂÈLÈÓÁ ÈL ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ Áwz - BÙBÒƒ«ƒ»…««≈ƒ¿≈¬ƒ»¿…
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÈM‰ ·Á¯‰ ÔÓ ÁwzL ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆ƒ«ƒ»…««≈ƒƒ«ƒ¿≈

Á¯i‰ ÏbÚÓ24. «¿««»≈«

טו).23) ב, (משלי במעגלותם" "ונלוזים מלשון
הירח,24) במהלך ההפרעות בגלל בא השני הרוחב תיקון

הכ"ג. להלן במעגלותיו", יש גדולות עקלקלות "שהירח

.‡È‰‡¯˙Â ,Á¯i‰ ·Á¯a ÔBa˙˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿≈¿…««»≈«¿ƒ¿∆
Ú¯‚z - ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ :ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ‰f‰ Á¯i‰ ÏbÚÓ«¿««»≈««∆ƒ»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…«

ÛÈÒBz - ÈÓB¯c Á¯i‰25.ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰f‰ ÏbÚn‰ «»≈«¿ƒƒ««¿»«∆«»…∆«≈ƒ
˙lÁzÓ Á¯i‰ ÌB˜Ó ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«»≈«ƒ¿ƒ«

ÌÈÓB‡z ÏfÓ ÛBÒ „Ú È„b ÏfÓ26Á¯i‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿ƒ«««¿ƒ¬»ƒ»»«»≈«

¯·c‰ ‰È‰È - ˙L˜ ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÔË¯Ò ÏfÓ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««««¿»«««∆∆ƒ¿∆«»»
CÙ‰27ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡L : ≈∆∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ

ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÏbÚn‰««¿»«»…∆«≈ƒ¿ƒ»»…««»≈«¿ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈM‰ C¯‡‰ ÔÓ ÏbÚn‰ Ú¯‚z -ƒ¿«««¿»ƒ»…∆«≈ƒ«∆ƒ¿∆»…∆
‡e‰ - epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈM‰«≈ƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆
ÌL ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú„Â .ÈLÈÏM‰ C¯‡ ‡¯˜p‰«ƒ¿»…∆«¿ƒƒ¿«∆ƒ…ƒ¿∆»
·Á¯‰ ÔÓ ˙Á˜Ï ÔBaLÁ‰ Ô˙ ‡ÏÂ ,ÏbÚÓ ˙ÊÈÏ¿ƒ««¿»¿…»««∆¿»««ƒ»…«
C¯‡‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÈM‰ C¯‡‰ ‰È‰È - ÌeÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ¿∆»…∆«≈ƒ«¿»…∆

ÈLÈÏM‰28.¯˙È ‡Ï·e ˙BÁt ‡Ïa «¿ƒƒ¿…»¿…»≈

שהוא 25) לצפוני ביחס שלילי, הוא הדרומי הרוחב כי
סימן  עם הם הצפוני, שברוחב המספרים שכל מכאן חיובי.

.+ סימן עם הם הדרומי ברוחב ברבע 26)-, כלומר,
הפונקציה  .(3 ציור (עי' הראשון וברבע הרביעי

270*ֿ360* כי חיובית, *cos0*ֿ90הטריגונומטרית וכן ,
cos.כי 27)חיוביים להיפך, יהיה והשלישי השני ברבע

הֿ 90*ֿ270* שברוחב cosבגבולות הכלל, זה שלילי.
השני  ברבע הירח. מעגל את גורעים תמיד אנו הצפוני
מעגל  קשת, מזל סוף עד סרטן מזל מתחילת והשלישי,
שלילית), הטריגונומטרית (הפונקציה - סימן עם הוא הירח
מוסיפים  למעשה אנו הראשון, האורך מן אותו וכשמחסרים
אם  כן על שליליים). מספרים חיסורי של הכלל (לפי אותו
ברוחב  המעגל. את מוסיפים אנו צפוני, הירח רוחב יהיה
והשלישי  השני ברבע אבל המעגל, את קודם הוספנו דרומי
מחסרים  אנו שלמעשה כלומר ,- שסימנו מעגל מוסיפים אנו

"אורך 28)אותו. השם נשאר המעגל, נליזת כשאין גם
È˘ÈÏ˘ אורך" שיקרא אחר, אורך חשבון בא אחריו כי ,"

אז  שני", "אורך השם את ישאירו דידן במקרה אם רביעי".
עלול  וזה שלישי", "אורך לקרוא הבא לאורך יצטרכו
בהתחשב  המתוקן לאורך קראנו זה בשם כי להטעות,
ידיעת  היא הללו, החשבונות בכל המטרה המעגל. בנליזת
הירח  שקיעת ובין השמש שקיעת בין המשוה בקו הקשת

החדש. הירח ראיית תלויה שבה ירושלים, באופק

.·È,‰f‰ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ‰‡¯˙Â ¯ÊÁz Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…¿ƒ¿∆»…∆«¿ƒƒ«∆
ÏfÓ ‰ÊÈ‡a ,LÓM‰Â Á¯i‰ ÔÈaL ˙BÏÚn‰ ‡e‰Â¿««¬∆≈«»≈«¿«∆∆¿≈∆«»
ÛÈÒBz - ‰ÏË ÏfÓa B‡ ÌÈ‚c ÏfÓa ‰È‰È Ì‡ :‡e‰ƒƒ¿∆¿««»ƒ¿««»∆ƒ
ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿∆»…∆¿««
ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ¯BL ÏfÓa B‡ ÈÏc¿ƒ¿««ƒ«»…∆«¿ƒƒ
ÏfÓa B‡ È„b ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆»…∆¿««¿ƒ¿««
Ì‡Â .B˙e˙L ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÏÚ ÛÈÒBz - ÌÈÓB‡z¿ƒƒ«»…∆«¿ƒƒ¿¿ƒ
C¯‡‰ ÁÈpz - ÔË¯Ò ÏfÓa B‡ ˙L˜ ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰Èƒ¿∆»…∆¿««∆∆¿«««¿»«ƒ«»…∆
Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙ ‡ÏÂ ,‡e‰L ˙BÓk ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿∆¿…ƒ»»¿…ƒ¿«

epnÓ‰È¯‡ ÏfÓa B‡ ·¯˜Ú ÏfÓa C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ∆¿ƒ»»»…∆¿«««¿»¿«««¿≈
‰È‰È Ì‡Â .B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ ÔÓ Ú¯‚z -ƒ¿«ƒ»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿∆
ÔÓ Ú¯‚z - ‰Ïe˙a ÏfÓa B‡ ÌÈÊ‡Ó ÏfÓa C¯‡‰»…∆¿««…¿«ƒ¿««¿»ƒ¿«ƒ
C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .B˙ÈLÈÏL ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆
ÁÈpz B‡ epnÓ Ú¯‚z B‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzL ¯Á‡ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ««∆ƒ»»ƒ¿«ƒ∆«ƒ«
¯Á‡Â .ÈÚÈ·¯ C¯‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‡e‰L ˙BÓk B˙B‡¿∆«ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿««
ÈL Áw˙Â ,ÔBL‡¯‰ Á¯i‰ ·Á¯ Ïˆ‡ ¯ÊÁz Ck»«¬…≈∆…««»≈«»ƒ¿ƒ«¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



קעט ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz 'i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ;ÌÏBÚÏ ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»¿∆«ƒ¿»¿«…««¿ƒ»
ÛÈÒBz - ÈBÙˆ Á¯i‰ ·Á¯ ‰È‰È Ì‡ :‰‡¯˙Â ÔBa˙˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒƒ¿∆…««»≈«¿ƒƒ
·Á¯ ‰È‰È Ì‡Â ,ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ÏÚ ‰È„n‰ d·b ˙Ó¿«…««¿ƒ»«»…∆»¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆…«
C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó Ú¯‚z - ÈÓB¯c Á¯i‰«»≈«¿ƒƒ¿«¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
ÔÈÚ¯BbL ¯Á‡ ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ ‰È‰iM ‰Óe .ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«∆ƒ¿∆»…∆»¿ƒƒ««∆¿ƒ
˙L˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÂÈÏÚ ÔÈÙÈÒBnL B‡ epnÓƒ∆∆ƒƒ»»«ƒ¿»∆∆

‰i‡¯‰29. »¿ƒ»

השמש.29) אחר לשקוע הירח מאחר זו, ובמדה

.‚ÈÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ ¯˜ÁÏ e‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¬…ƒ≈»∆«»≈«¿≈
‰‡¯È ‡Ï B‡ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»…≈»∆
ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó ‡ÈˆBz -ƒ¿«∆∆»¬ƒƒ¿«»≈«»¬ƒƒ

‰LÏ Á¯i‰ ·Á¯Â30EÏ ‡ˆÈ .EeÚ„B‰L BÓk ,BÊ ¿…««»≈«¿»»¿∆«¿≈≈¿
‰ÚL˙Â ˙BÏÚÓ Ú·La - ÈzÓ‡‰ LÓM‰ ÌB˜Ó¿«∆∆»¬ƒƒ¿∆««¬¿ƒ¿»
ÌB˜Ó EÏ ‡ˆÈÂ .Ë"Ê :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈¿¿
‰MLÂ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLa - ÈzÓ‡‰ Á¯i‰«»≈«»¬ƒƒƒ¿∆∆¿≈«¬¿ƒ»
‡ˆÈÂ .Â"Ï Á"È :BÓÈÒ .¯BL ÏfnÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe¿ƒ¬»ƒƒ««ƒ»¿≈≈
‰LÏLe ˙BÏÚÓ LÏL ,ÌB¯c Áe¯a - Á¯i‰ ·Á¯ EÏ¿…««»≈«¿«»»«¬¿»
·Á¯‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‚" '‚ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¬»ƒƒ»¿∆»…«
:¯‡MÈ ,Á¯i‰ ÌB˜nÓ LÓM‰ ÌB˜Ó Ú¯‚˙Â .ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿«¿«∆∆ƒ¿«»≈«ƒ»≈
.ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ
ÈÙÏe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ê"Î ‡"È :BÓÈÒƒ»¿∆»…∆»ƒ¿ƒ

¯Ó ÈepL ‰È‰È ,¯BL ÏfÓa Á¯i‰ ‰È‰LC¯‡‰ ‰‡ ∆»»«»≈«¿««ƒ¿∆ƒ«¿≈»…∆
,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÔÓ d˙B‡ Ú¯‚Ï Èe‡¯Â ,˙Á‡ ‰ÏÚÓ«¬»««¿»ƒ¿…«»ƒ»…∆»ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ¯OÚ :ÈM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿»…∆«≈ƒ∆∆«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ
·Á¯‰ ‰‡¯Ó ÈepL ‰È‰È ÔÎÂ .Ê"ÎÈ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿≈ƒ¿∆ƒ«¿≈»…«
,ÈÓB¯„ ‰È‰ Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ‰¯OÚ -¬»»¬»ƒ¿ƒ∆…««»≈«»»¿ƒ
‰¯OÚ ‡e‰L ,‰‡¯n‰ ÈepL ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡»̄¿ƒ»»ƒ««¿∆∆¬»»
,˙BÏÚÓ Úa¯‡ :ÈM‰ ·Á¯‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ≈≈¿»…««≈ƒ«¿««¬
Á¯i‰ ‰È‰L ÈÙÏe .‚"„ :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe¿»¬»ƒƒ»¿ƒ∆»»«»≈«
ÔÓ ÁwÏ Èe‡¯ ,¯BL ÏfnÓ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓLaƒ¿∆∆¿≈«¬ƒ««»ƒ«ƒ
,Á¯i‰ ÏbÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,B˙ÈÚÈ·¯ ÈM‰ ·Á¯‰»…««≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿««»≈«
˜ÏÁÂ ˙Á‡ ‰ÏÚÓ :BÊ ˙ÚÏ Á¯i‰ ÏbÚÓ EÏ ‡ˆÈ≈≈¿«¿««»≈«¿≈«¬»««¿≈∆

.˙BiLa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„Á‡∆»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒ«¿ƒ

תֿב.Ú˘Ï‰צ"ל30) ובכת"י א' בכת"י וכן זו,

.„ÈÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Óe ÈÓB¯c Á¯i‰ ·Á¯L ÈÙÏe¿ƒ∆…««»≈«¿ƒ¿«»≈«»¬ƒƒ
ÏÚ ÏbÚn‰ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,ÔË¯Ò L‡¯Â È„b L‡¯ ÔÈa≈…¿ƒ¿…«¿»»¿ƒ««¿»«
‰¯OÚ ˙Á‡ :ÈLÈÏM‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈ ,ÈM‰ C¯‡‰»…∆«≈ƒ≈≈¿»…∆«¿ƒƒ««∆¿≈
.Á"Î ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓLe ,˙BÏÚÓ«¬¿»¿∆¿ƒ¬»ƒƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Èe‡¯ ,¯BL ÏfÓa ‰f‰ C¯‡‰L ÈÙÏe¿ƒ∆»…∆«∆¿««»¿ƒ«
˙BÏÚÓ ÈzL ‡e‰L ,B˙ÈLÈÓÁ ÈLÈÏM‰ C¯‡‰»…∆«¿ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¬
LÏL :ÈÚÈ·¯‰ C¯‡‰ EÏ ‡ˆÈÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ ‰BÓLe¿»»»¬»ƒ¿≈≈¿»…∆»¿ƒƒ¿
‚"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚa¯‡Â ‰MLÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¿ƒ»¿«¿»ƒ¬»ƒƒ»
ÈL eÁ˜ÏÂ ,ÔBL‡¯‰ ·Á¯‰ Ïˆ‡ e¯ÊÁÂ .Â"Ó¿»«¿≈∆»…«»ƒ¿»«¿¿≈
ÈzL :‡e‰Â ,‰È„n‰ d·b ˙Ó ‡ˆÈÂ ,ÂÈLÈÏL¿ƒ»¿»»¿«…««¿ƒ»¿¿≈
·Á¯‰ ‰È‰L ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈLÏLe ‰MÓÁÂ ,˙BÏÚÓ«¬«¬ƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ∆»»»…«

C¯‡‰ ÔÓ ‰È„n‰ d·b ˙Ó epnÓ Ú¯‚Ï Èe‡¯ ,ÈÓB¯c¿ƒ»ƒ¿…«ƒ∆¿«…««¿ƒ»ƒ»…∆
¯OÚ „Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :EÏ ¯‡MÈ ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ»≈¿««∆¿≈«¬¿««»»
‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡È‰ BÊÂ .‡"È ‡"È :BÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»¿ƒ∆∆»¿ƒ»
˙L˜ Ú„˙Â ‰OÚz ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿««∆∆«∆«¬∆¿≈«∆∆
ÏÈÏ ÏÎa ,da LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎÂ ˙BÏÚÓ ‰nk ,‰i‡¯‰»¿ƒ»«»«¬¿«»¬»ƒ≈»¿»≈

.ÌÏBÚÏ ‰ˆ¯zL ‰i‡¿̄ƒ»∆ƒ¿∆¿»

.ÂËÌ‡L ,Ú„Â .da ÔÈ·z ,BÊ ˙L˜ ‡ˆzL ¯Á‡Â¿««∆≈≈∆∆»ƒ»¿«∆ƒ
Ê‡ - ˙BÁt B‡ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z31 ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»≈««¬»»
˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â ;Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ - ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈««¿«∆¿≈«¬ƒ∆¿»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÏ ÈeÏ‚ ‰È‰ÈÂ ‰‡¯È ‡lL32. ∆…≈»∆¿ƒ¿∆»¿»∆∆ƒ¿»≈

(31" וכן ‡Êבמקום קושטא, בדפוס הוא וכך "אי", צ"ל "
תימן. בקשת 32)בכת"י הנסיון. על מבוססים אלו גבולות

לשקוע. הירח ממהר פחות) או מעלות (תשע קטנה ראיה
(יתר  גדולה ראיה בקשת א"י. בכל שיראה איֿאפשר כן על
כן  על שוקע. שהירח עד ניכר זמן עובר מעלות) י"ד על

בא"י ˘Ï‡איֿאפשר הראיה (חשבונות א"י. בכל יראה
מעלות, לב' בקירוב הוא שלה שהרוחב ירושלים, על בנויים
עי' ודרומה. צפונה מעלות ג' במרחק סביבה המקומות ועל

הי"ז). פי"א, למעלה

.ÊË˙È¯ÈOÚ ‰ÏÚÓ ˙lÁzÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««¬»¬ƒƒ
‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯Úz - ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÏÚÓ ÛBÒ „Ú««¬»«¿«∆¿≈«¬…∆∆»¿ƒ»
ÔÓ ‰‡¯È ‡Ï B‡ ‰‡¯È Ì‡ Ú„˙Â ,ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ Ï‡∆»…∆»ƒ¿≈«ƒ≈»∆…≈»∆ƒ

‰i‡¯‰ Èv˜ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ;BÏ LiL ÔÈvw‰33. «ƒƒ∆≈¿≈«ƒ¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

אקלימיים 33) בתנאים הראיה אפשרות קובעים גורמים שני
תלוי  שממנה הראיה, קשת (1 פי"ח): לקמן (עי' נוחים
האורך  (2 שקיעתו, עד לעין גלוי שהירח הזמן שיעור
תלוי  שממנו השמש, לבין הירח בין המרחק כלומר הראשון,
התרחק  שהירח במידה בה הירח. של המואר החלק גודל
יותר. גדול שבו המואר החלק במידה בה השמש, מן יותר
מוכרח  במידה בה יותר, קטנה הראיה שקשת במידה בה
ובה  הירח. שיראה כדי יותר, גדול להיות הראשון האורך
הראיה  קשת מוכרחה יותר, קטן הראשון שהאורך במידה
אפשר  גדול, הירח של המואר החלק אם יותר. גדולה להיות
רב  זמן נשאר הוא אם לשקוע. ממהר הוא אפילו לראותו
המואר  כשהחלק אפילו לראותו אפשר השקיעה, עד גלוי
קיצי  בנויים זה על קטן. הראשון האורך כלומר קטן,

הראיה. (גבולות)

.ÊÈ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡ ?‰i‡¯‰ Èv˜ Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈ƒ≈»¿ƒ»ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»
¯˙iÓ34B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ ÚLz ÏÚ ƒ»≈«≈««¬«∆∆«¬

‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ÏÚ ¯˙È»≈«∆∆¿ƒ¿∆»…∆»ƒ¿∆¿≈
‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ35˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ; «¬≈««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆ƒ¿∆»…∆»ƒ∆…≈»∆

כ',34) י"ט, י"ח, בהלכות גם וכן "מותר", - קושטא בדפוס
יכול 35)כ"א. המינימום, על במעט עולה הראיה כשקשת

המקסימום. מן מעט פחות להיות הראשון האורך
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.ÁÈ„Ú ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«∆∆«¬«
‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÛBÒ««∆¿≈«¬»≈«««∆¿≈¿ƒ¿∆
È‡cÂ - ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰»…∆»ƒ¿≈∆¿≈«¬≈««
C¯‡‰ ‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»…∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt»ƒ∆…≈»∆

.ËÈ„Ú ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«««∆¿≈«
,‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÛBÒ¿≈∆¿≈«¬»≈«¿≈∆¿≈
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»…∆»ƒ««∆¿≈«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.Î‰¯OÚ ÌÈzL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰z Ì‡Â¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿≈∆¿≈
LÏL ÏÚ ¯˙È B‡ ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬«¿∆¿≈«¬»≈«¿
- ¯˙BÈ B‡ ˙BÏÚÓ ¯OÚ ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ∆∆«¬≈
‰È‰È B‡ ,‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆

.‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆

.‡Î‰È‰z Ì‡Â36‰¯OÚ LÏL ÏÚ ¯˙iÓ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ¿ƒƒ¿∆∆∆»¿ƒ»ƒ»≈«¿∆¿≈
Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÛBÒ „Ú ˙BÏÚÓ«¬««¿«∆¿≈»≈««¿«

˙BÏÚÓ ÚLz ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰ÈÂ ,‰¯OÚ37¯˙BÈ B‡ ∆¿≈¿ƒ¿∆»…∆»ƒ≈««¬≈
‰È‰È B‡ ‰fÓ ˙BÁt ˙Lw‰ ‰È‰z Ì‡Â ;‰‡¯È È‡cÂ -««≈»∆¿ƒƒ¿∆«∆∆»ƒ∆ƒ¿∆
.ÔÈvw‰ ÛBÒ Ô‡k „ÚÂ .‰‡¯È ‡Ï - ‰fÓ ˙BÁt C¯‡‰»…∆»ƒ∆…≈»∆¿«»«ƒƒ

בכת"י 36) וכן הראיה, קשת וצ"ל "קשת", המילה חסרה כאן
תשע 37)תימן. של ראשון שבאורך רבינו, כתב כאן

שאיֿאפשר  "ובוודאי כתב ה"ג ולמעלה יראה, ודאי - מעלות
מעלות תשע על מדובר שם כתוב ·˘ÂÂ‰שיראה". וכאן ,

חלקים, מספר עם מעלות תשע גם כולל וזה מעלות", "תשע
"בכל  ראיה על מדובר שם ועוד, בהם. מדקדק רבינו שאין
כתוב  כאן אבל אפשר", "אי נאמר זה על ישראל", ארץ

" שיראה כוונתו אין אולם יראה", ישראל".·ÏÎ"ודאי ארץ

.·ÎÈÏÈÏ ÏL ‰i‡¯‰ ˙L˜a ÔBa˙‰Ï e‡a ?„ˆÈk38 ≈«»¿ƒ¿≈¿∆∆»¿ƒ»∆≈≈
eÏ ‡ˆÈ ,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ,˙aL ·¯Ú∆∆«»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»≈≈»
„Á‡Â ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ :‰i‡¯‰ ˙L˜ ÔBaLÁa¿∆¿∆∆»¿ƒ»««∆¿≈«¬¿««

zÚ„iL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ¯OÚ39˙L˜ ‰˙È‰L ÈÙÏe . »»¬»ƒ¿∆»«¿»¿ƒ∆»¿»∆∆
Ï‡ d˙B‡ eÎ¯Ú ,‰¯OÚ Úa¯‡ „Ú ¯OÚ ÔÈa ‰i‡¯‰»¿ƒ»≈∆∆««¿«∆¿≈»«¿»∆

zÚ„È ¯·Îe .ÔBL‡¯‰ C¯‡‰40,‰Ê ÏÈÏa ‰f‰ C¯‡‰L »…∆»ƒ¿»»«¿»∆»…∆«∆¿≈∆
ÈÙÏe .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Ú·LÂ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ -««∆¿≈«¬¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ ÏÚ ¯˙È ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»»≈«««∆¿≈«¬
Ú„eÈ - ‰¯OÚ [˙Á‡] ÏÚ ¯˙È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ»≈«««∆¿≈ƒ»«
ÔÎÂ .˙B·eˆw‰ ÔÈvw‰ ÈÙÏ ‰Ê ÏÈÏa ‰‡¯È È‡ceL∆««≈»∆¿≈∆¿ƒ«ƒƒ«¿¿≈
dlL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ÌÚ ˙L˜Â ˙L˜ ÏÎa ¯ÚLz41. ¿«≈¿»∆∆»∆∆ƒ»…∆»ƒ∆»

ועוד.38) ה"ד פט"ז ה"ח; פט"ו השווה "ליל", צ"ל
הי"ד.39) למעלה הי"ג.40)עי' למעלה צ"ל 41)עי'

תימן. ובכת"י קושטא בדפוס הוא וכך עשרה, אחת

.‚Î˙BBaLÁ ‰nk el‡‰ ÌÈOÚn‰ ÔÓ ˙È‡¯ ¯·Îe¿»»ƒ»ƒ««¬ƒ»≈«»∆¿
eÚ‚iL ¯Á‡ ,ÔÈÚe¯‚ ‰nÎÂ ˙BÙÒBz ‰nÎÂ ,Ba LÈ≈¿«»»¿«»≈ƒ««∆»«¿

ÌBaLÁa ÔÈ‡L ÌÈ·B¯˜ ÌÈÎ¯c e‡ˆÓ‰L „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆≈¿∆¿»
LÈ ˙BÏB„b ˙Bl˜Ï˜Ú Á¯i‰L .ÏB„b ˜ÓÚ…∆»∆«»≈«¬«¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÂÈ˙BÏbÚÓa42Ú„È LÓL : ¿«¿¿»¿ƒ»»¿¬»ƒ∆∆»«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B‡B·Ó Ú„È ‡Ï Á¯È ,B‡B·Ó43: ¿»≈«…»«¿¿»¿¬»ƒ

BÓk ;‰¯ˆ˜a ‡a ÌÈÓÚt ,‰k¯‡a ‡a ÌÈÓÚt¿»ƒ»«¬À»¿»ƒ»ƒ¿»»¿
ÌÈÓÚÙe ÛÈÒBz ÌÈÓÚtL ,el‡ ˙BBaLÁÓ ‰‡¯zL∆ƒ¿∆≈∆¿≈∆¿»ƒƒ¿»ƒ

‡¯‰ ˙L˜ ‡‰zL „Ú ,Ú¯‚z˙L˜ ‰È‰z ÌÈÓÚÙe ,‰i ƒ¿««∆¿≈∆∆»¿ƒ»¿»ƒƒ¿∆∆∆
.e¯‡aL BÓk ,‰¯ˆ˜ ÌÈÓÚÙe ‰k¯‡ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¬À»¿»ƒ¿»»¿∆≈«¿

א.42) כה, השנה ראש יוחנן שם.43)רבי גמליאל, רבן

.„ÎÌÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe ,˙BBaLÁ‰ el‡ Ïk ÌÚËÂ¿««»≈«∆¿ƒ¿≈»ƒƒ
¯·c Ïk Ú„B C‡È‰Â ,ÔÈÚ¯Bb ‰Ó ÈtÓe ‰Ê ÔÈÓƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈««»»»
- ¯·„Â ¯·c Ïk ÏÚ ‰È‡¯‰Â ,ÌÈ¯·c‰ el‡Ó ¯·„Â¿»»≈≈«¿»ƒ¿»¿»»«»»»¿»»

˙BÙe˜z‰ ˙ÓÎÁ ‡È‰44˙Bi¯ËÓÈb‰Â45da e¯aÁL , ƒ»¿««¿¿«ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»
„Èa ÂLÎÚ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ì‰Â ,‰a¯‰ ÌÈ¯ÙÒ ÔÂÈ ÈÓÎÁ«¿≈»»¿»ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»ƒ«¿»¿«
eÈ‰L ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ e¯aÁL ÌÈ¯Ùq‰ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¬»«¿»ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈∆»

¯Î˘OÈ ÈaÓ ÌÈ‡È·p‰ ÈÓÈa46.eÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï , ƒ≈«¿ƒƒƒ¿≈ƒ»»…ƒƒ≈≈
ÔÈ‡L ,Ì‰ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ¯Á‡Óe≈««∆»≈«¿»ƒƒ¿»¿≈∆≈
ÔÈ‡ - Ì‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÈÙc Ì‰a»∆…ƒ¿ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈«¬≈∆≈
ÔÈa ÌÈ‡È· Ì˙B‡ e¯aÁL ÔÈa ,¯aÁÓÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿»¿ƒƒ≈

˙Bn‡‰ Ì˙B‡ e¯aÁL47,BÓÚË ‰lb˙pL ¯·c ÏkL ; ∆ƒ¿»»À∆»»»∆ƒ¿«»«¿
ÔÈÎÓBÒ e‡ ,ÈÙc Ì‰a ÔÈ‡L ˙BÈ‡¯a B˙zÓ‡ ‰Ú„BÂ¿¿»¬ƒ»ƒ¿»∆≈»∆…ƒ»¿ƒ
‰È‡¯‰ ÏÚ B„nlL B‡ B¯Ó‡L LÈ‡‰ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒ∆¬»∆ƒ¿«»¿»»

.Ú„BpL ÌÚh‰Â ‰˙lb˙pL∆ƒ¿«¿»¿«««∆«

לכתוב 46)הנדסה.45)אסטרונומיה.44) הכוונה
את  לב). יב, (דה"א, לעתים" בינה יודעי יששכר "ומבני
בראשית  עי' העיבור. לחשבון חז"ל דרשו "לעתים", המילה

שם. לפסוק רד"ק ועי' עב. פרשה האמת 47)רבה "ושמע
פרקים'). ל'שמונה ההקדמה (מתוך שאמרה" ממי

ה'תש"פ  תשרי י"א חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונמשך 1) העלמותה ואפשרות הירח התגלות אפשרות

קידוש  על סומכין אין בדין הפרק ונסתיים החודש. לעיבור
ישראל. שבארץ דין בית

.‡ÔBaLÁ‰ EÏ ‡ÈˆBÈ Ì‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆ƒƒ¿«∆¿
‡lL ¯LÙ‡Â ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ,‰ÏÈla ‰‡¯È Á¯i‰L∆«»≈«≈»∆««¿»∆¿»∆≈»∆¿∆¿»∆…
ÌB˜n‰ ÈtÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈqÎnL ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ,‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ∆¿«ƒƒ¿≈«»
·¯ÚÓ Áe¯ „‚k dB·b ¯‰ ‰È‰iL B‡ ,‡È‚ ‡e‰L∆«¿∆ƒ¿∆«»«¿∆∆««¬»

ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡Ï2ÔÈ·LBÈ Ô‰ el‡k e‡ˆÓpL , ¿«¿≈«»∆ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ
,CeÓ ÌB˜Óa ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯È ‡Ï Á¯i‰L .‡È‚a¿«¿∆«»≈«…≈»∆¿ƒ∆¿»»

„‚ ‰È‰ elÙ‡¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÈÓÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÏB ¬ƒ»»»¿≈»∆¿ƒ∆≈¿…«
ÔÎÂ ;¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏeÏ˙Â dB·b»«¿»««ƒ∆«»≈«»»¿≈¿≈
Cl‰nL ÈÓÏ B‡ Ìi‰ ˙ÙO ÏÚ ÔÎBML ÈÓÏ ‰‡¯È≈»∆¿ƒ∆≈«¿««»¿ƒ∆¿«≈
.¯˙BÈa ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»«»«»««ƒ∆»»¿≈
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.·‰‡¯È ,Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÎÂ¿≈ƒ«¿»ƒƒƒ¿∆«≈»∆
˙BÓÈaL ÈÙÏ .‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰‡¯iM ‰nÓ ¯˙BÈ Á¯i‰«»≈«≈ƒ«∆≈»∆ƒ««»¿ƒ∆ƒ
,‰a¯‰ CÊ ¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È - Áˆ ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒƒ¿∆«ƒ¿∆»¬ƒ««¿≈
˜·‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯˙BÈ ¯‰Ëa ÚÈ˜¯‰ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆»»ƒ«¿…«≈ƒ¿≈∆≈»»»
¯ÈÂ‡‰ ‰È‰È ‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a ·¯Ú˙iL∆ƒ¿»≈»¬ƒ¬»ƒ««»ƒ¿∆»¬ƒ
.ÔË˜ Á¯i‰ ‰‡¯ÈÂ ,˜·‡‰ ÈtÓ ,ÔMÚÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ¿À»ƒ¿≈»»»¿≈»∆«»≈«»»

.‚ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
‰È‰È - ÌeˆÓˆa Ì‰lL ÔÈˆw‰ ÈL ÌÚ dÏ C¯ÚzL∆«¬…»ƒ¿≈«ƒƒ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿∆
dB·b ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,¯˙BÈa ÔË˜ Á¯i‰«»≈«»»¿≈¿…≈»∆∆»¿»»«
ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‡ˆÓz Ì‡Â ;¯˙BÈa¿≈¿ƒƒ¿»∆∆»¿ƒ»¿»…∆»ƒ
Ô‰lL ÌÈˆw‰ ÛBÒ „Ú eÙÈÒB‰Â ,‰a¯‰ ÔÈk¯‡¬Àƒ«¿≈¿ƒ««ƒƒ∆»∆
˙Lw‰ C¯‡ ÈÙÏ ;ÏB„b Á¯i‰ ‰‡¯È - ˙BÏÚnÓƒ«¬≈»∆«»≈«»¿ƒ…∆«∆∆

.ÏkÏ B˙iÏ‚e ÏB„b ‰È‰È ÔBL‡¯‰ C¯‡‰Â¿»…∆»ƒƒ¿∆»¿ƒ»«…

.„el‡ ÌÈ¯·„ ÈL ÌeOÏ ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿≈ƒ»¿≈¿»ƒ≈
‰i‡¯‰ ÔÓÊ :Ô‰L ,ÌaÏa3˙‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,dÓB˜Óe ¿ƒ»∆≈¿«»¿ƒ»¿»¿¬ƒ∆

˙L˜ ‰˙È‰ Ì‡L .Ì˙È‡¯ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿≈∆»¿ƒ∆∆ƒ»¿»∆∆
ÔB‚k ,ÌeˆÓˆa ‰‡¯iL ÔBaLÁ‰ ÔzÈÂ ,‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰»¿ƒ»¿»»¿ƒ≈«∆¿∆≈»∆¿ƒ¿¿
,ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ˙BÏÚÓ ÚLz ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰˙È‰L∆»¿»∆∆»¿ƒ»≈««¬«¬ƒ»¬»ƒ
,‰ÂLa ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ LÏL ÔBL‡¯‰ C¯‡‰ ‰È‰Â¿»»»…∆»ƒ¿∆¿≈«¬¿»∆
B‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡ :e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡·e»≈ƒ∆»ƒ»»ƒ««»
Ô˙B‡ ÔÈ˜„B·e ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - CeÓ ÌB˜Óa eÈ‰L∆»¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»
dB·b ÌB˜Óa B‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰È‰ Ì‡Â ;‰a¯‰«¿≈¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿»»«
ÌÈ·Ú ÌL eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,‰‡¯È È‡cÂ - ¯˙BÈa¿≈««≈»∆ƒ…ƒ¿»»ƒ

.ÔÈÏÈc·n‰««¿ƒƒ

הגשמים.3) ימות או החמה ימות השנה, עונת כלומר,

.‰ÌeÏa˜Â ,e„ÈÚ‰Â e‡·e ,BpÓÊa L„Á‰ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«…∆ƒ¿«»¿≈ƒ¿ƒ¿
‰f‰ L„Á‰ ˙‡ eLc˜Â ,ÔÈc ˙ÈaeÓe ,ÔBL‡¯‰ ≈ƒ¿ƒ¿∆«…∆«∆»ƒ»

ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,Lc˜Ó‰ ÌBi‰ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLzƒ¿»¿∆¿ƒƒ««¿À»¿≈¿ƒ
˙B‡¯‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï4B‡ …ƒ¿»«»≈«ƒ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk BÏ ÔÈtˆÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰Â ,ÌÈ·Ú e‰eqkL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ¿«ƒ»
˙‡ e¯aÚÂ ,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏL¿ƒ¿∆≈«¿¿…»≈ƒ¿ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈ ÈM‰ L„Á L‡¯ ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,L„Á‰«…∆¿ƒ¿»……∆«≈ƒ∆»

;e¯‡aL BÓk ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿∆≈«¿

הראייה.4) חשבון לפי

.ÂL‡¯ ÌBÈ ÔÓ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒƒ…
Ì‡ ,Á¯i‰ ‰‡¯ ‡Ï ÌÈLÏL ÏÈÏÂ ,ÈM‰ L„Á‰«…∆«≈ƒ¿≈¿ƒ…ƒ¿»«»≈«ƒ
,ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ‰Ê ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ CkL ¯Ó‡z…«∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ
- ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ÈLÈÏM‰ L„Á‰ L‡¯ ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ…«…∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ
L„ÁÓ Ìb ÌÈLÏL ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ Ck»∆¿»∆…≈»∆«»≈«¿≈¿ƒ«≈…∆
¯Á‡ ÌÈL„Á ÔÈOBÚÂ ,ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯aÚÓ e‡ˆÓÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿¿¿«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ√»ƒ««
¯LÙ‡ ÔB¯Á‡ L„Áa ‡ˆÓÂ ,dlk ‰M‰ Ïk ÌÈLÏL¿ƒ»«»»À»¿ƒ¿»¿…∆«¬∆¿»
ÏÈÏa B‡ Ba ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ ÏÈÏa Á¯i‰ ‰‡¯iL∆≈»∆«»≈«¿≈¬ƒ»¿∆¿ƒ¿≈

ÌÈ¯OÚÂ ‰ML5¯˙BÈ „ÒÙ‰Â ˜BÁO ¯·c EÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿ƒ¿≈¿¿«¿¿∆¿≈≈
.‰fÓƒ∆

שעות 5) י"ב יום, כ"ט הוא למולד מולד שבין הזמן כי
חלקים. ותשצ"ג

.Ê,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰f‰ ¯·c‰L ¯Ó‡z Ï‡Â¿«…«∆«»»«∆»»∆≈»
‡e‰ ·B¯˜ ¯·c ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»»»»
˙BÈ„Óa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ú¯‡È ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,‰a¯‰«¿≈¿»ƒ«∆¡«∆¿«≈ƒ¿ƒ
e‡ ÔÈ‡L ;ÌÈa¯ ÌÈ·Ú‰Â C¯‡ ÌL ÌÈÓLb‰ ÔÓfL∆¿««¿»ƒ»»…¿∆»ƒ«ƒ∆≈»
‡lL ‡l‡ ,‰M‰ ÏÎa Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆…≈»∆«»≈«¿»«»»∆»∆…
‡Ï ÌÈÓÚÙe .Ck ¯Á‡ ‰‡¯ÈÂ ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙a ‰‡¯È≈»∆ƒ¿ƒ«∆√»ƒ¿≈»∆««»¿»ƒ…
ÌÈL„ÁÂ ,Ì‰a ‰‡¯iL BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ‰‡¯È≈»∆ƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆≈»∆»∆»√»ƒ
B‡ ÌÈ·Ú‰ ÈtÓ ‰‡¯È ‡Ï Ì‰a ‰‡¯iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆≈»∆»∆…≈»∆ƒ¿≈∆»ƒ

ÈtÓ.B˙B‡¯Ï Ì„‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ÔË˜ ‰È‰L ƒ¿≈∆»»»»¿≈¿…ƒ¿«≈»»ƒ¿

.ÁLÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈÓÎÁ „Èa ‰È‰L ‰Ïaw‰ ‡l‡∆»««»»∆»»¿«¬»ƒƒƒƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡lL ÔÓÊaL :‡È‰ Ck ea¯ ‰LÓ ÈtÓƒƒ∆«≈»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆«»≈«
ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - L„Á ¯Á‡ L„Á ÌÈL„Á‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«∆√»ƒ…∆««…∆≈ƒ¿ƒ
‰ÚLzÓ ¯ÒÁ L„ÁÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯aÚÓ L„Á…∆¿À»ƒ¿ƒ¿…∆»≈ƒƒ¿»

ÔÈ·MÁÓ ÔÎÂ ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ6¯aÚÓ L„Á ÔÈÚ·B˜Â ¿∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ…∆¿À»
Lec˜a ‡Ï ‰ÚÈ·˜a ,¯ÒÁ L„ÁÂ7ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L , ¿…∆»≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ∆≈¿«¿ƒ

B‡ ‡ÏÓ ¯Á‡ ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÌÈÓÚÙe .‰i‡¯‰ ÏÚ ‡l‡∆»«»¿ƒ»¿»ƒƒ»≈««»≈
.ÔBaLÁ‰ ÔÓ Ì‰Ï ‰‡¯iL BÓk ,¯ÒÁ ¯Á‡ ¯ÒÁ»≈««»≈¿∆≈»∆»∆ƒ«∆¿

האמצעי.6) החשבון לפי ולא הראייה חשבונות לפי
"מקודש".7) אומרים אין

.ËÁ¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L ,ÌBaLÁa ÌÏBÚÏ ÔÈek˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ≈»∆«»≈«
‰‡¯iL ‡Ï ,B¯eaÚ ÏÈÏa B‡ BpÓÊa ‰‡¯È - ‡a‰ L„Áa«…∆«»≈»∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆≈»∆
˙BBaLÁ·e .ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊ Ì„…̃∆¿«∆≈¿»¿∆¿ƒ¿∆¿
¯LÙ‡ È˙Ó Ú„˙Â EÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL el‡‰ ‰i‡¯‰»¿ƒ»»≈∆≈«¿ƒ¿»≈¿¿≈«»«∆¿»
ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÏÚÂ ,‰‡¯È ‡lL ¯LÙ‡ È˙Óe ‰‡¯iL∆≈»∆»«∆¿»∆…≈»∆¿«∆¿ƒ
¯Á‡ ¯ÒÁ L„Á ÔÈOBÚ B‡ ,L„Á ¯Á‡ L„Á ÔÈ¯aÚÓe¿«¿ƒ…∆««…∆ƒ…∆»≈««
ÌÈL„Á ‰Úa¯‡Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .¯ÒÁ L„Á…∆»≈¿»≈¬ƒ≈«¿»»√»ƒ
ÌÈL„Á ‰BÓL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,‰La ÔÈ¯aÚÓ‰«¿À»ƒ¿»»¿…ƒƒ«¿»√»ƒ

ÔÈ¯aÚÓ‰8ÈÙÏ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Á ¯eaÚÏ Ì‚Â . «¿À»ƒ¿«¿ƒ√»ƒ≈∆¿«¿ƒ¿ƒ
ÔBaLÁ9e¯Ó‡L BÓk ,L„Á‰ ¯eaÚ ˙cÚÒ ÔÈOBÚ , ∆¿ƒ¿À«ƒ«…∆¿∆»«¿

.ÈLÈÏL ˜¯Ùa¿∆∆¿ƒƒ

פי 8) על קבעו או הראייה, פי על שקדשו בזמן הוא זה דין
פי  על החודש את שקובעים כיום אבל הראייה, חשבונות
מעוברים  חדשים מחמשה פוחתים אין האמצעי, החשבון
חדשים  שבעה על מוסיפים ואין חסרים), שחדשיה (בשנה

שלמים). שחדשיה (בשנה במקרה 9)מעוברים רק ולא
באו. שלא הראייה לעדי השלושים יום כל דין בית שציפו

.ÈÔÈc ˙ÈaL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡¯Óba ‡ˆÓzL ÏÎÂ¿…∆ƒ¿»«¿»»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆≈ƒ
¯·c‰L ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓe ,ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««∆¿ƒƒ∆ƒƒ«∆«»»
‰Ê ÔÎÂ ,¯aÚÏ B‡ ¯qÁÏ Ì„Èa ˙eL¯‰Â Ì‰Ï ¯eÒÓ»»∆¿»¿¿»»¿«≈¿«≈¿≈∆
Ïk‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰La ÌÈL„Á ‰ÚLz ¯qÁL∆ƒ≈ƒ¿»√»ƒ¿»»¿…«≈»∆«…
L„Á‰ ‰‡¯ ‡lL ÔÓÊa ,Èea ‡e‰ ‰Ê ¯wÚ ÏÚ«ƒ»∆»ƒ¿«∆…ƒ¿»«…∆

BpÓÊa10. ƒ¿«
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.‡ÈL„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ∆«…∆
C¯ˆÏ11ÈÙÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯aÚnL ,el‡ ÌÈL„Áa ‡e‰ - ¿…∆»√»ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ

Ì‰Ï LÈÂ ,¯ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡ ÔÈOBÚÂ ÔBaLÁ∆¿¿ƒ∆»»≈¿∆»»≈¿≈»∆
‡e‰ ‰Êa - ¯qÁÏ B‡ L„Á ¯Á‡ L„Á ¯aÚÏ¿«≈…∆««…∆¿«≈»∆
;BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯ ‡lL ÈtÓ ,C¯ˆÏ ÔÈ¯aÚnL∆¿«¿ƒ¿…∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»«»≈«ƒ¿«

‡l‡12B˙BÈ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ˙Úa ∆»¿≈∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆¿ƒ«¡
.ÌÏBÚÏ ÔÈLc˜Ó - LÓM‰ ÌÚ ıa˜˙pL ¯Á‡ ‰‡¯ƒ¿∆««∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿»

רצופים.11) יבואו הכפורים ויום ששבת למנוע 12ֿ)כדי
אבל.

.·È,ÔÈc ˙Èa ÌL LiL ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ¿¿ƒ«»¿ƒ»¬»ƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ
ËeLt‰ ÈÚˆÓ‡‰ ÔBaLÁ‰ ‰Êa ,‰ÚÈ·w‰ ÏÚ ‡l‡∆»««¿ƒ»¿∆«∆¿»∆¿»ƒ«»

.el‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿∆≈«¿«¬»≈

.‚È,˙B‡i¯ËÓÈb‰Â ˙BÙe˜z‰ ÔBaLÁ È¯ÙÒa ¯‡a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆¿«¿¿«ƒ«¿ƒ»
˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯È - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡L∆ƒ≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»¿ƒ
d„‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰13; »»∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»

¯LÙ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È ‡lL ,ÔBaLÁ‰ ÔzÈ Ì‡Â¿ƒƒ≈«∆¿∆…≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L ˙B¯Á‡ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL∆≈»∆ƒ¿ƒ¬≈∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈
‰È„Óa Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .dc‚k ˙BeÎÓe¿À»¿∆¿»¿ƒ»ƒ≈»∆«»≈«ƒ¿ƒ»
‡lL ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈≈»∆¿»»∆…
Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯LÙ‡ ‡l‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»∆¿»∆ƒ¿»«»≈«

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈

ארץ13ֿ) למערב שהן במדינות גיאוגרפי. רוחב באותו
האורך  גדל ובינתיים מאוחר, יותר השמש שוקעת ישראל
יראה  שאם מכאן לשמש). הירח שבין (המרחק הראשון
ארץ  למערב שהן המדינות בכל יראה בארץֿישראל, הירח

ישראל.

.„ÈÌÈ¯‰‰ L‡¯a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡14 ¬»ƒ…≈»∆«»≈«¿…∆»ƒ
- Ï‡¯OÈ ı¯‡ „‚k ˙eÎÓ‰ ˙È·¯Ún‰ ‰È„na«¿ƒ»««¬»ƒ«¿À∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯ ‡lL Úe„Èa¿»«∆…ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

עננים.14) היו ולא

.ÂËÚe„Èa - Ï‡¯OÈ ı¯‡a Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ…≈»∆«»≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿»«
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÈ„Ó ÏÎa ‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»¿»¿ƒ»»∆≈¿ƒ¿«∆∆

dc‚k ˙BeÎÓe Ï‡¯OÈ15Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯È Ì‡Â ; ƒ¿»≈¿À»¿∆¿»¿ƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL ¯LÙ‡Â ˙BiÁ¯ÊÓ ˙BÈ„Óa ‰‡¯iL ¯LÙ‡ -∆¿»∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿»∆…
ı¯‡ Á¯ÊÓÏ ‡È‰L ‰È„Óa ‰‡¯È Ì‡ :CÎÈÙÏ .‰‡¯È≈»∆¿ƒ»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿«∆∆
ı¯‡a ‰‡¯pL Úe„Èa - dc‚k ˙eÎÓe Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À∆∆¿∆¿»¿»«∆ƒ¿»¿∆∆
‰Êa ÔÈ‡ - ˙ÈÁ¯Ên‰ ‰È„na ‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈»∆

.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰‡¯iL ¯LÙ‡ ‡l‡ ,‰È‡¿̄»»∆»∆¿»∆≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈

לשקוע.15) השמש מקדימה שם כי

.ÊË·¯ÚÓaL ˙BÈ„n‰ eÈ‰Lk - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ¿∆»«¿ƒ∆¿«¬»
˙BeÎÓ Á¯ÊÓaLÂ16ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰L ÔB‚k , ¿∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»ƒ¿»»

Ï·‡ ;˙BÏÚÓ ÌÈLÏLe LÓÁ „Ú ˙BÏÚÓ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ«¬«»≈¿ƒ«¬¬»

ÌÈËtLÓ - ˙BÁt B‡ ‰fÓ ¯˙BÈ ÔBÙˆÏ ˙BËB eÈ‰ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ∆»ƒ¿»ƒ
Ô‰Ï LÈ ÌÈ¯Á‡17ı¯‡ „‚k ˙BeÎÓ ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈ƒ≈»∆∆¬≈≈»¿À»¿∆∆∆∆

,·¯ÚÓe Á¯ÊÓ È¯Úa e¯‡aL el‡ ÌÈ¯·„e .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»ƒ≈∆≈«¿¿»≈ƒ¿»«¬»
‰¯Bz ÏÈc‚‰Ï ,‰i‡¯‰ ÈËtLÓ Ïk „Èb‰Ï ‡l‡ ÔÈ‡≈»∆»¿«ƒ»ƒ¿¿≈»¿ƒ»¿«¿ƒ»
·¯ÚÓ Èa B‡ Á¯ÊÓ Èa eÈ‰iL ‡Ï ,d¯Èc‡‰Ïe¿«¿ƒ»…∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿≈«¬»
‡l‡ ,ÌeÏk Ì‰Ï ÏÈÚBz B‡ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿ƒ««»≈«ƒ»∆¿∆»
ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa Lec˜ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ∆»«ƒ≈ƒ∆¿∆∆

.ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הגיאוגרפי.16) ובשקיעה.17)ברוחב בזריחה

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העדים.1) וחקירות הירח של נטיותיו

.‡eÈ‰L ÌÈ¯·c ÏÏÎaL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
‰È‰ ÔÎÈ‰Ï :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ˜„Ba¿ƒ»∆∆»≈ƒ¿ƒ»∆¿≈»»»

?‰ËB Á¯i‰2¯·c ÔBaLÁ C¯c ÚÈ„B‰Ï ÈÈÚa ¯Lk - «»≈«∆»≈¿≈«¿ƒ«∆∆∆¿»»
‡Â .‰Ê‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,Ba ˜c˜„Ó È‡ ÔÈ ∆¿≈¬ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ»

˙BÏfn‰ ˙iË ˙Ú„Ï - ‰Ê ÔBaLÁ ˙lÁ˙e .ÏÏk¿»¿ƒ«∆¿∆»««¿ƒ«««»
.‰lÁz¿ƒ»

ב.2) כג, השנה ראש עי' לדרום, או לצפון

.·daL ,˙BÏfn‰ ˙ÈˆÁÓa ˙¯·BÚ ‡È‰L ‰ÏebÚ‰»ƒ»∆ƒ∆∆¿«¬ƒ««»∆»
ÈˆÁÓ ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ˙¯·BÚ dÈ‡ ,LÓM‰ Cl‰Ó¿«≈«∆∆≈»∆∆¿∆¿«»»≈¬ƒ
Âw‰ ÏÚÓ ‡È‰ ‰ËB ‡l‡ ,·¯Ún‰ ÈˆÁÏ Á¯Ên‰«ƒ¿»«¬ƒ««¬»∆»»ƒ≈«««
,ÌB¯„Â ÔBÙˆ „‚k ,ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»¿∆∆»¿»

ÌB¯„Ï ‰ËB dÈˆÁÂ ÔBÙˆÏ ‰ËB dÈˆÁ3. ∆¿»∆¿»¿∆¿»∆¿»

(3.4 בציור עי'

.‚Âw‰ ˙ÏebÚa Ô‰a ˙Ú‚BtL ,da LÈ ˙Bc˜ ÈzLe¿≈¿À≈»∆««»∆¿ƒ«««
- ˙Á‡‰ ‰c˜p‰ :ÌÏBÚ‰ ÚˆÓ‡a ·aÒÓ‰ ,‰ÂM‰«»∆«¿«≈¿∆¿«»»«¿À»»««
L‡¯ - dc‚kL ‰iM‰ ‰c˜p‰Â ,‰ÏË ÏfÓ L‡…̄««»∆¿«¿À»«¿ƒ»∆¿∆¿»…
- ÔBÙˆÏ ˙BËB ˙BÏfÓ ‰ML e‡ˆÓÂ .ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ««…¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»¿»
ÌB¯„Ï ˙BËB ‰MLÂ ,‰Ïe˙a ÛBÒ „Ú ‰ÏË ˙lÁzÓƒ¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»¿»

.ÌÈ‚c ÏfÓ ÛBÒ „Ú ÌÈÊ‡Ó ÏfÓ ˙lÁzÓ -ƒ¿ƒ«««…¿«ƒ«««»ƒ

.„ËÚÓ ˙BËÏ ˙BÏfn‰ eÏÈÁ˙È ‰ÏË ÏfÓ L‡¯Óe≈…««»∆«¿ƒ««»ƒ¿¿«
„Ú ,ÔBÙv‰ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜Á¯˙‰Ïe ËÚÓ¿«¿ƒ¿«≈≈««««»∆¿∆∆«»«
‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ÔË¯Ò L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÔË¯Ò L‡…̄«¿»¿ƒ¿∆…«¿»»≈««««»∆
‰ÏÚÓ ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔBÙv‰ Áe¯Ï¿««»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ«¬»
ËÚÓ ‰ÂM‰ Â˜Ï ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .·e¯˜a¿≈¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿««»∆¿«
.‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‡e‰L ,ÌÈÊ‡Ó L‡¯ „Ú ,ËÚÓ¿««……¿«ƒ∆««««»∆
Áe¯ „‚k ˜Á¯˙‰Ïe ˙BËÏ eÏÈÁ˙È ÌÈÊ‡Ó L‡¯Óe≈……¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿∆∆«
Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ È„b L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,È„b L‡¯ „Ú ,ÌB¯c»«…¿ƒ¿ƒ¿∆…¿ƒ»≈«««
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÌB¯c Áe¯Ï ‰ÂM‰«»∆¿«»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ
Âw‰ „‚k ËÚÓ ËÚÓ ·¯˜˙‰Ï ˙BÏfn‰ e¯ÊÁÈÂ .‰ÏÚÓ«¬»¿«¿¿««»¿ƒ¿»≈¿«¿«¿∆∆««

.‰ÏË L‡¯ „Ú ,‰ÂM‰«»∆«…»∆

.‰·aÒÓ ÌÈÊ‡Ó L‡¯Â ‰ÏË L‡¯ ‡ˆÓ4Âw‰ ÏÚ ƒ¿»…»∆¿……¿«ƒ¿«≈«««
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קפג ycegd yeciw 'ld - mipnf xtq - ixyz `"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,el‡ ÌÈL‡¯ ÈLa LÓM‰ ‰È‰zLk ,CÎÈÙÏe .‰ÂM‰«»∆¿ƒ»¿∆ƒ¿∆«∆∆ƒ¿≈»ƒ≈
ÈˆÁa Á¯Ê˙Â ,ÌB¯„Ï ‡ÏÂ ÔBÙˆÏ ‡Ï ‰ËB ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆»…¿»¿…¿»¿ƒ¿««¬ƒ
‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ‰È‰ÈÂ ,·¯ÚÓ ÈˆÁa Ú˜L˙Â Á¯ÊÓƒ¿»¿ƒ¿««¬ƒ«¬»¿ƒ¿∆«¿««¿»

·eMi‰ ÏÎa ÔÈÂL5. »ƒ¿»«ƒ

היומי.4) בסיבוב השמש עם (אביב)5)יחד טלה בראש
ואז  המשווה, בקו בדיוק השמש (סתיו), מאזנים ובראש

הלילה. לאורך שוה היום אורך

.Â˙BÏÚnÓ ‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ ÏkL ,EÏ ¯¯a˙ È¯‰¬≈ƒ¿»≈¿∆»«¬»«¬»ƒ«¬
,¯eÚL d˙iËÏ LÈÂ ,ÌB¯„Ï B‡ ÔBÙˆÏ ‰ËB ˙BÏfn‰««»»¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ

·¯Â6ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰z ‡Ï ‰iËp‰ ¿…«¿ƒ»…ƒ¿∆≈«»¿∆¿ƒ
.·e¯˜a ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ«¬»≈ƒ¿≈

ביותר.6) הגדולה

.Ê˙BÏÚn‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ,˙BiË ÏL ÌÈ¯eÚM‰ Ì‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒ¿«««¬
˙BÏÚÓ ¯OÚ .‰ÏË ÏfÓ ˙lÁzÓ ‰ÏÁ˙‰‰Â .˙BÏfÓ ÏL∆«»¿««¿»»ƒ¿ƒ«««»∆∆∆«¬
Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ .˙BÏÚÓ Úa¯‡ Ì˙iË -¿ƒ»»«¿««¬∆¿ƒ«¬¿ƒ»»
‰¯OÚ ˙Á‡ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈLÏL .˙BÏÚÓ ‰BÓL¿∆«¬¿ƒ«¬¿ƒ»»««∆¿≈
LÓÁ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚa¯‡Â .‰ˆÁÓe ˙BÏÚÓ«¬∆¡»¿«¿»ƒ«¬¿ƒ»»¬≈
‰¯OÚ ‰BÓL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈMÓÁ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚ∆¿≈«¬¬ƒƒ«¬¿ƒ»»¿∆∆¿≈
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚ Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈML .˙BÏÚÓ«¬ƒƒ«¬¿ƒ»»∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»¿«ƒ¿∆¿ƒ«¬
.˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬
ÈˆÁÂ ˙BÏÚÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ ÌÈÚLzƒ¿ƒ«¬¿ƒ»»»¿∆¿ƒ«¬«¬ƒ

.‰ÏÚÓ«¬»

.ÁÔÈaÓ Ì˙Ó Ì‰Ï Áwz - ÔÈna ÌÈ„Á‡ eÈ‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»ƒ«ƒ¿»ƒ«»∆¿»»ƒ≈
LÓMa e¯‡aL BÓk ,˙BiËp‰ ÈzL7Á¯i·e8?„ˆÈk . ¿≈«¿ƒ¿∆≈«¿«∆∆«»≈«≈«

ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÏÚÓ ÈzL Ì˙iË - ˙BÏÚÓ LÓÁ»≈«¬¿ƒ»»¿≈«¬¿ƒ»»ƒ¿«
ÏÚÂ .˙BÏÚÓ ÚLz Ì˙iË - ÌÈ¯OÚÂ LÏL ˙BÏÚn‰««¬»¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈««¬¿«

.˙B¯OÚ‰ ÌÚ Ô‰L ÌÈ„Á‡‰ ÏÎa BÊ C¯c∆∆¿»»¬»ƒ∆≈ƒ»¬»

ה"ז.7) פי"ג, ה"ז.8)למעלה פט"ו, למעלה

.Ë„Ú „Á‡Ó ˙BÏÚÓ ÏL ‰iËp‰ Ú„zL ¯Á‡Óe≈««∆≈««¿ƒ»∆«¬≈∆»«
·Á¯a ÌeÚ„B‰L C¯„k ,Ôlk Ì˙iË Ú„z - ÌÈÚLzƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»À»¿∆∆∆«¿¿…«

Á¯i‰9n‰ ‰È‰ Ì‡L :‰‡Ó „Ú ÌÈÚLz ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ «»≈«∆ƒ»»«ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«≈»
‰È‰ Ì‡Â ,ÌÈBÓLe ‰‡nÓ B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈBÓLe¿ƒƒ¿«ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»
Ú¯‚z - ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó „Ú ÌÈBÓLe ‰‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ≈«≈»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«

ÌÈBÓLe ‰‡Ó epnÓ10ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡Â , ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»»≈«»«ƒ
B˙B‡ Ú¯‚z - ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL „Ú ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒƒƒ¿«
‡e‰Â ,B˙iË Ú„z ¯‡Lp‰Â ,ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈«¿ƒ»¿
.˙ÙÒBz ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚ ‡Ïa E„ÈaL ÔÈn‰ B˙B‡ ˙iË¿ƒ««ƒ¿»∆¿»¿¿…≈»¿…∆∆

הי"ג.9) פט"ז, מאזנים)10)למעלה (מזל מעלות בק"פ כי
המשווה. מקו נטיה כל אין

.È‰ËB Á¯i‰ ‡e‰ ˙BÏÚÓ ‰nk Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ƒƒ¿∆≈««»«¬«»≈«∆
ÌB¯c „‚k B‡ ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆¿∆∆¿»»¿∆∆¿
‡È‰L ‰ÏÚn‰ ˙iË ‰nk ‰lÁz Ú„z - ÌÏBÚ‰»»≈«¿ƒ»«»¿ƒ«««¬»∆ƒ

ÔBÙˆÏ ,‰ËB ‡È‰ Áe¯ ‰Ê È‡Ïe ,ÈzÓ‡‰ Á¯i‰ ÌB˜Ó¿«»≈«»¬ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿»
ÌB¯„Ï B‡11Á¯i‰ ·Á¯ ‡ÈˆB˙Â ·LÁ˙Â ¯ÊÁ˙Â . ¿»¿«¬…¿«¿…¿ƒ…««»≈«

Ì‡ .ÈÓB¯„ B‡ ÈBÙˆ ‡e‰ Ì‡ ‰‡¯˙Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ
B˙ÏÚÓ ˙iËe Á¯i‰ ·Á¯ e‡ˆÓ12ÔB‚k ,˙Á‡ Áe¯a ƒ¿¿…««»≈«¿ƒ««¬»¿«««¿

ıa˜z - ÌÈiÓB¯c B‡ ÌÈiBÙˆ Ì‰ÈL eÈ‰L∆»¿≈∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈
Ì‰ÈL13‰È‰L ÔB‚k ,˙BÁe¯ ÈzLa e‡ˆÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿∆»»

Ì‰ÈMÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z - ÈBÙˆ „Á‡‰Â ÈÓB¯c „Á‡‰»∆»¿ƒ¿»∆»¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿≈∆
‰ÂM‰ Â˜ ÏÚÓ Á¯i‰ ˜Á¯Ó ‡e‰ ¯‡Lp‰Â ,·¯‰ ÔÓƒ»«¿«ƒ¿»∆¿««»≈«≈«««»∆

Ì‰ÈLa ·¯‰ da ‰È‰L Áe¯‰ d˙B‡a14. ¿»»«∆»»»»«ƒ¿≈∆

ה"ג.11) האמיתי.12)עי' הירח מקום תחבר 13)של
על  מראה המזלות, ממעלות המעלה נטיית כי המספרים, את
נטיית  על מראה הירח ורוחב המשווה, קו מן השמש נטיית

השמש. מן ")14הירח המעט Ì‰È˘Óצ"ל דוגמת ,"
קושטא. בדפוס הוא וכן מכיון ‚ÌÈÚ¯Â"משנים", ,

זה. את זה מבטלים מנוגדים בכיוונים השווים שהמספרים

.‡ÈÂw‰ ÏÚÓ ‰ËB Á¯i‰ ‰nk Ú„ÈÏ e‡a ?„ˆÈk≈«»≈««»«»≈«∆≈«««
,BÊ ‰MÓ ¯i‡ L„ÁÏ ÈL ‡e‰L ,‰i‡¯‰ ÏÈÏa ‰ÂM‰«»∆¿≈»¿ƒ»∆≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ»»

zÚ„È ¯·Îe15ÏfnÓ ‰¯OÚ ÚLz ‰˙È‰ Á¯i‰ ˙ÏÚnL ¿»»«¿»∆«¬««»≈«»¿»¿«∆¿≈ƒ««
BÓk ÔBÙˆa d˙iË ,¯BL16·Á¯Â ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ¿ƒ»»¿»¿¿∆∆¿≈«¬¿…«
BÓk ÌB¯„a ‰È‰ Á¯i‰17ÔÓ ËÚÓ‰ Ú¯‚z ,˙BÏÚÓ Úa¯‡ «»≈«»»¿»¿«¿««¬ƒ¿««¿«ƒ

˜BÁ¯ Á¯i‰ ‡ˆÓ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ¯‡MÈ - ·¯‰»«ƒ»≈«¿«∆¿≈«¬ƒ¿»«»≈«»
;ÔBÙˆ Áe¯Ï ˙BÏÚÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ≈««««»∆«¿«∆¿≈«¬¿«»
‰È‰ ,˙BÏÚÓ ‰¯OÚ ‰BÓL ‡e‰L ,·¯‰ ÔÈn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿»»«∆¿∆∆¿≈«¬»»
ÈÙÏ ,˜ec˜„ ‡Ïa ·e¯˜a - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÎÂ .ÈBÙ¿̂ƒ¿»∆¿∆¿≈¿…ƒ¿¿ƒ

‰i‡¯a ÏÈÚBÓ BÈ‡L18. ∆≈ƒ»¿ƒ»

הי"ג.15) פי"ז, למעלה מעלות 16)עי' י"ח כי בדיוק, ולא
ה"ז. למעלה עי' שור, ממזל מעלות בכ' הנטייה עולה

מדקדק,17) הרמב"ם אין חלקים. ונ"ג מעלות שלוש בעצם
זו. הלכה בסוף זאת מבאר שהוא מועיל 18)כפי אלא

˙ÏÈÁ˙Î הירח היה להיכן לשאלה: תשובה למתן חשבון
ה"א. ועי' נוטה,

.·ÈÏ Ú„ÈÏ ‰ˆ¯z Ì‡ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ BÊ È‡ ƒƒ¿∆≈«¿≈«≈»»
Âw‰ ÏÚÓ B˜Á¯Ó Ú„˙Â ·LÁz - ‰ËB Á¯i‰ ‰‡¯È≈»∆«»≈«∆«¿…¿≈«∆¿»≈«««
epnÓ ·B¯˜ B‡ ,‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚ ‰È‰È Ì‡ :‰ÂM‰«»∆ƒƒ¿∆««««»∆»ƒ∆

ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa ˙BÏÚÓ LÏL B‡ ÌÈzLa19‰‡¯È - ƒ¿«ƒ»«¬¿»¿»≈»∆
·¯ÚÓ ÚˆÓ‡ „‚k ÔeÎÓ20˙eÎÓ B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â , ¿À»¿∆∆∆¿««¬»¿≈»∆¿ƒ»¿À∆∆

.‰ÂLa ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚k¿∆∆ƒ¿«»»¿»∆

בלתי19ֿ) בחשבון רב ערך אין מעלות שלוש או לשתים
זה. המשווה,20)מדויק קו על הירח השקיעה בשעת אם

במרחק  נע הירח אם במערב. בדיוק שוקע אותו רואים הרי
שקיעתו  גם הרי לדרום, או לצפון המשווה, קו מן מסויים

המשווה. קו מן במרחק תהיה

.‚ÈÌÏBÚ‰ ÔBÙˆÏ ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»≈««««»∆ƒ¿»»
‰‡¯˙Â ,BBÙˆ ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È -≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆
ÌB¯c „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB B˙ÓÈ‚t¿ƒ»»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿

.ÌÏBÚ‰»»
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.„È- ÌÏBÚ‰ ÌB¯„Ï ‰ÂM‰ Âw‰ ÏÚÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈««««»∆ƒ¿»»
B˙ÓÈ‚t ‰‡¯˙Â ,BÓB¯c ÔÈ·e ÌÏBÚ‰ ·¯ÚÓ ÔÈa ‰‡¯È≈»∆≈«¬«»»≈¿¿≈»∆¿ƒ»
·¯ ÈÙÏe .ÌÏBÚ‰ ÔBÙˆ „‚k ÌÏBÚ‰ Á¯ÊÓ „‚kÓ ‰ËB»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»¿∆∆¿»»¿ƒ…

‰iËp‰ ·¯ ÈÙÏe ,˜Á¯n‰21. «∆¿»¿ƒ…«¿ƒ»

לצד 21) יותר, גדול המשווה קו מן שהמרחק במידה בה
החלק  נטיית יותר גדולה במידה בה דרום, לצד או צפון

צפון. לצד או דרום לצד המזרח מן הפגום

.ÂË‰È‰ ‰nk :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡L - ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜ÁÓe≈¬ƒ«»≈ƒ∆¿ƒ»∆«»»»
?dB·‚22‰i‡¯‰ ˙LwÓ Ú„eÈ ‰Ê ¯·„Â23ÔÓÊaL : »«¿»»∆ƒ»«ƒ∆∆»¿ƒ»∆ƒ¿«

‡e‰ el‡k Á¯i‰ ‰‡¯È - ‰¯ˆ˜ ‰i‡¯‰ ˙L˜ ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆∆»¿ƒ»¿»»≈»∆«»≈«¿ƒ
dB·b ‰‡¯È - ‰k¯‡ ‰È‰zL ÔÓÊ·e ,ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯»̃ƒ»»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆¬À»≈»∆»«
ÏÚÓ B‰·‚ ÈÙÏ ,‰i‡¯‰ ˙L˜ C¯‡ ÈÙÏe .ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿ƒ…∆∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¿≈«

.ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯a ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ«»≈«ƒ

ב.22) כג, השנה ראש הי"ד.23)עי' פי"ז, למעלה עי'

.ÊËÌ‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈÎ¯c‰ Ïk ˙BBaLÁ e¯‡a È¯‰¬≈≈«¿∆¿»«¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆
Ïk‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á·e ‰i‡¯‰ ˙ÚÈ„Èaƒƒ«»¿ƒ»«¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«…
‡ÏÂ ,‰¯Bz‰ ÈÎ¯cÓ C¯c e¯qÁÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÈ·ÓÏ Úe„È»«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿∆∆ƒ«¿≈«»¿…
ÏÚÓ eL¯c .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÙÒa ‰È¯Á‡ Lw·Ï eËËBLÈ¿¿¿«≈«¬∆»ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈«

Ó ˙Á‡ ,e‡¯˜e '‰ ¯ÙÒ‰¯cÚ ‡Ï ‰p‰24. ≈∆¿»««≈≈»…∆¿»»

הענין 24) מסתיים ר"מ רומי ובדפוס קושטא בדפוס
דסייען. רחמנא בריך במילים:

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

˙Ú ÏÎa ÌM‰ ÈÙÏ ˜ÚˆÏ :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿…ƒ¿≈«≈¿»≈
.¯eav‰ ÏÚ ‡B·z ‡lL ‰ÏB„‚ ‰¯»̂»¿»∆…»««ƒ

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
זה 1) ואי מקבלו, אדם וכיצד מהו, התענית ענין בו נתבאר

וסוף  תענית. בכל צבור עושין ומה תענית, בכל אסור דבר
מצות  אחר לנמשך כללי ביאור שהוא מה בו נתבאר דבר

שם. כמבואר צרה בעת לזעוק והוא התורה,

.‡˜ÚÊÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙B¯ˆBˆÁa ÚÈ¯‰Ïe3 ƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ¿…¿»ƒ««¬¿
¯v‰ ÏÚ :¯Ó‡pL .¯eav‰ ÏÚ ‡B·zL ‰¯ˆ Ïk ÏÚ«»»»∆»««ƒ∆∆¡««««
¯·c Ïk :¯ÓBÏk .˙¯ˆˆÁa Ì˙Ú¯‰Â - ÌÎ˙‡ ¯¯v‰«…≈∆¿∆«¬≈…∆«¬…¿…¿«»»»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰a¯‡Â ¯·„Â ˙¯va ÔB‚k ,ÌÎÏ ¯ˆiL4, ∆»≈»∆¿«…∆¿∆∆¿«¿∆¿«≈»∆

eÚÈ¯‰Â Ô‰ÈÏÚ e˜ÚÊ5. «¬¬≈∆¿»ƒ

רם.2) בקול מעשת 3)להתפלל עשויות היו החצוצרות
ה"ה). המקדש כלי מהל' (פ"ג כסף ב'ספרי'4)של

ואשה  וירקון, שדפון, אומר... עקיבא "רבי ט: י, לבמדבר
על  תלמודֿלומר מנין? בים המטורפת וספינה לילד, מקשה
הציבור  על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר הצר

בחצוצרות". והרעותם (או"ח 5)- אברהם' ה'מגן וכתב
לתקוע  נוהגין אנו אין למה תמה, "ואני תקעו): סי' תחילת
מכלֿמקום  בבבל, ציבור תענית שאין ואףֿעלֿפי צרה, בעת
עמדו  [וכבר תענית?" בלא לתקוע מדאורייתא מצוה הלא

הגר  מארץ (הצופה לראשֿהשנה בדרשתו הרמב"ן זה על
הוא  בתענית בצרפת תוקעין שאין שמה וכתב וב'), א' שנה
בבבל" ציבור תענית "אין שאמרו שמה סבורים שהם מפני

ולתקיעות]. לתפילה אפילו היינו -

.·‡B·zL ÔÓÊaL .‡e‰ ‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒ«¿≈«¿»∆ƒ¿«∆»
ÏÏ‚aL Ïk‰ eÚ„È ,eÚÈ¯ÈÂ ‰ÈÏÚ e˜ÚÊÈÂ ‰¯»̂»¿ƒ¿¬»∆»¿»ƒ≈¿«…∆ƒ¿«
eh‰ ÌÎÈ˙BBÚ :·e˙kk .Ô‰Ï Ú¯e‰ ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓ«¬≈∆»»ƒ«»∆«»¬≈∆ƒ
.Ì‰ÈÏÚÓ ‰¯v‰ ¯ÈÒ‰Ï Ì¯‚iL ‡e‰ ‰ÊÂ .'B‚Â¿¿∆∆ƒ¿…¿»ƒ«»»≈¬≈∆

.‚¯·c :e¯Ó‡È ‡l‡ ,eÚÈ¯È ‡ÏÂ e˜ÚÊÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…ƒ¿¬¿…»ƒ∆»…¿»»
- ˙È¯˜ ‰¯˜ BÊ ‰¯ˆÂ ,eÏ Ú¯‡ ÌÏBÚ‰ ‚‰nÓ ‰Ê∆ƒƒ¿«»»≈«»¿»»ƒ¿…ƒ¿≈
˜·c‰Ï Ì‰Ï ˙Ó¯B‚Â ,˙ei¯ÊÎ‡ C¯c BÊ È¯‰¬≈∆∆«¿¿ƒ¿∆∆»∆¿ƒ»≈
‡e‰ .˙B¯Á‡ ˙B¯ˆ ‰¯v‰ ÛÈÒB˙Â .ÌÈÚ¯‰ Ì‰ÈOÚÓa¿«¬≈∆»»ƒ¿ƒ«»»»¬≈

:‰¯Bza ·e˙kLÈ‡ Ìb ÈzÎÏ‰Â ,È¯˜a ÈnÚ ÌzÎÏ‰Â ∆»«»«¬«¿∆ƒƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
È„k ‰¯ˆ ÌÎÈÏÚ ‡È·‡Lk :¯ÓBÏk .È¯˜ ˙ÓÁa ÌÎnÚƒ»∆«¬«∆ƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆»»¿≈
˙ÓÁ ÌÎÏ ÛÈÒB‡ ,È¯˜ ‡È‰L e¯Ó‡z Ì‡ ,e·eLzL∆»ƒ…¿∆ƒ∆ƒƒ»∆¬«

.È¯˜ B˙B‡∆ƒ

.„ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe6˙BpÚ˙‰Ï ,7‰¯ˆ Ïk ÏÚ8‡B·zL ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿««»»»∆»
˙BiÚz‰ ÈÓÈ·e .ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁ¯iL „Ú ¯eav‰ ÏÚ««ƒ«∆¿À¬ƒ«»«ƒƒ≈««¬ƒ

˙BlÙ˙a ÔÈ˜ÚBÊ el‡‰9ÔÈÚÈ¯Óe ÌÈpÁ˙Óe »≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÚÈ¯Ó ,Lc˜na eÈ‰ Ì‡Â .„·Ïa ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒƒ

¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa10˙B¯ˆBˆÁ‰Â ¯v˜Ó ¯ÙBM‰ . «¬¿«»«»¿«≈¿«¬¿
ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙BÎÈ¯‡Ó11ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙B¯ˆBˆÁa «¬ƒ∆ƒ¿«««¬¿¿≈¿ƒ

:¯Ó‡pL ,Lc˜na ‡l‡ „Á‡k ¯ÙBLÂ ˙B¯ˆBˆÁa«¬¿¿»¿∆»∆»«ƒ¿»∆∆¡«
'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â ˙B¯ˆˆÁa12. «¬…¿¿»»ƒƒ¿≈«∆∆

(מגידֿמשנה).6) בתורה עינוי נזכר לא שהרי חכמים.
יט.).7) תענית (משנה, הציבור על צום לגזור
שני.8) בפרק להלן בפרק 9)המבוארות להלן המבוארות

ב.10)רביעי. כו, השנה ראש תענית.11)משנה, של
ה'".12) המלך "לפני הוא שכינה, גילוי ששם המקדש בית

.‰,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ,el‡ ˙BiÚz«¬ƒ≈∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ ÔÈ‡L ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈ‡≈»««∆≈…«ƒ¿ƒ«¬…

‰Ê ¯·„a13‰lÁza ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .14ÈLa ‡l‡ ˙ÈÚz ¿»»∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»«¬ƒ∆»¿≈ƒ
Á‡lL ÈLÈÓÁ·e ˙aMaÂÈ¯15ÔÎÂ .ÂÈ¯Á‡lL ÈL·e ««»«¬ƒƒ∆¿«¬»¿≈ƒ∆¿«¬»¿≈

ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL :‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ16.eÓÁ¯iL „Ú . ««≈∆«∆≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«∆¿À»

רוב 13) אלאֿאםֿכן הציבור על גזירה גוזרים אין ולעולם
ה"ה). ממרים מהל' (פ"ב בה לעמוד יכולים הציבור

טו:).14) תענית (משנה, התעניות סדרת התחלת
שלא 15) בחמישי בתחילה הציבור על תענית גוזרין "ואין

למוצאי  שקונים חנויות בעלי כשרואין השערים", להפקיע
לשבת, ואחת תענית לליל אחת גדולות, סעודות שתי חמישי
השער  ומפקיעין ומייקרין לעולם רעב שבא סבורין יהיו
אם  יאמרו שלא כתב: למשניות, בפירושו והרמב"ם (רש"י).
לגזור  דוחקים היו לא בא, שהרעב ביתֿדין שראו לא
השער. ויפקיעו ייקרו כן ומפני לשבת, סמוך עתה התענית

מכתבֿידו 16) אחרת נוסחא שמצא כתוב, קדמון בכתבֿיד
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(וכ"ה  וחמישי" ושני חמישי הסדר על "וכן הרמב"ם: של
המשך  שאת יוצא, זו גירסא ולפי וה"ט). ה"ה פ"ג להלן
התנאֿקמא  כדעת בחמישי, ולהתחיל לקבוע אפשר התעניות
הראשונות  שאין "כשם שאמר יוסי כרבי ולא במשנה, שם
בפירוש  פסק וכן אחרונות". ולא שניות לא כך בחמישי,
גם  שכתב, "בתחילה" ומלשון רוקח'). ('מעשה שם המשנה

זו. כנוסחא נראה כן

.Â‡ÏÂ ˙B˙aLa ‡Ï ¯eav‰ ÏÚ ˙BiÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡≈¿ƒ«¬ƒ««ƒ…¿«»¿…
ÌÈ·BË ÌÈÓÈa17‡ÏÂ ¯ÙBMa ‡Ï Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»∆…«»¿…

‰lÙ˙a Ì‰a ÌÈpÁ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁa18. «¬¿¿…¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»
¯‰ B‡ ,Ì"ekÚ ‰eÙÈw‰L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡19, ∆»ƒ≈»¿»ƒ∆ƒƒ»«»»

Ìia ˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡20„ÈÁÈ elÙ‡ .21ÈtÓ Ûc¯p‰ ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈpÚ˙Ó) - ‰Ú¯ Áe¯ ÈtÓe ÌÈËÒÏ ÈtÓ ,Ì"ekÚ22 «ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ¿«ƒ
.‰lÙ˙a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊ(Â ˙aLa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«»¿¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿ƒ»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ Ï·‡23ÌÚ‰ ˙‡ ıa˜Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»¿¿«≈∆»»
¯ÊÚÏ24.ÔÏÈv‰Ïe Ì˙B‡ «¿…»¿«ƒ»

הציבור 17) על תענית גוזרין "אין ב: טו, תענית משנה,
וכן  וימיםֿטובים. בשבתות וכלֿשכן כו'" חדשים בראשי

ה"א. פ"ח נדרים ב'ירושלמי' יט,18)מפורש שם משנה,
אפילו  המזונות על שצועקים ה"ב, פ"ב להלן וראה א.

שטפון.19)בשבת. בים,20)סכנת סערה בה שפגעה
להשבר. קרובה ב.21)והיא כב, רבינו 22)תענית

תפלת  היינו יד.), (תענית ב'עננו' מתריעין שאמרו מה מפרש
(תענית  המשנה בפירוש כתב וכן (מגידֿמשנה). בתענית עננו
ובפרק  הכ"ד, שבת דהל' בפ"ב למעלה אבל שמתענין. יט.)
ואמנם  (כסףֿמשנה). שמתענים הביא לא הי"ב, שם ל'
עליהם  "מתענין העתיק לא תקעו) סי' (או"ח ב'טור'

שרי?"23)בשבת". מי בשבת, "שופרות א: יד, בתענית
בשבת?). בשופר לתקוע מותר וכי יוסי,24)(= כרבי

רבינו  ופירשה לצעקה", ולא "לעזרה יט.) (תענית שאמר
שאין  אלא בתקיעה, ובין בתפילה בין המשניות') (ב'פירוש
לענין  אבל בשבת, הצעקה מניעת לענין כדבריו הלכה
רבינו  בדברי לפרש יש [וכן כדבריו. הלכה - לעזרה תקיעה
בשבת  עליהן "שמתריעין הי"ב שבת מהל' פ"ל למעלה

בתקיעה]. דהיינו - לעזרן"

.ÊB‡ ,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‰lÁza ˙ÈÚz ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»¿»≈√»ƒ
ÌÈ¯eÙe ‰kÁa25„ÚBÓ ÏL BlÁa B‡ ,26eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â . «¬À»ƒ¿À∆≈¿ƒƒ¿ƒ

ÌBÈ Ô‰a Ú‚Ùe ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ ‰¯v‰ ÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«««»»¬ƒ∆»»«»∆
a ÌBi‰ ÔÈÓÈÏLÓe ÔÈpÚ˙Ó - el‡Ó.˙ÈÚ˙ ≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

ב.25) טו, תענית חולו 26)משנה, נזכר לא שם במשנה
מועד. של

.Áel‡ ˙BiÚz27˙B¯v‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙nL ,28ÔÈ‡ , «¬ƒ≈∆ƒ¿«ƒ««»≈
ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ˙B˜ÈÓ ‡ÏÂ ˙B¯aÚ ‡Ï Ô‰a ÔÈpÚ˙Ó29. ƒ¿«ƒ»∆…À»¿…¿ƒ¿…¿«ƒ

‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓe30,¯ÁÓÏ ÔÈpÚ˙nL Èt ÏÚ Û‡ À»ƒ∆¡…««¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»
¯Ën‰ ˙BiÚzÓ ıeÁ31¯‡a˙iL BÓk ,32˙ÈÚz ÏÎÂ . ƒ«¬ƒ«»»¿∆ƒ¿»≈¿»«¬ƒ

‰Ê È¯‰ ,„ÈÁÈ ÔÈa ¯eaˆ ÔÈa ,‰ÏÈla da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»««¿»≈ƒ≈»ƒ¬≈∆
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰˙BLÂ ÏÎB‡33‡lL ‡e‰Â . ≈¿∆«∆«¬∆««««¿∆…

ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔLÈ Ì‡ Ï·‡ ,ÔLÈ34. »≈¬»ƒ»≈≈≈¿≈

דתענית.27) פ"ב ו'תוספתא' א. יד, אבל 28)תענית
גם  - הגשמים עצירת על שגוזרים אחרונות תעניות בשבע

ה"ה). פ"ג (להלן מתענים לא 29)אלה נזכרו לא קטנים
שהרי  עיון, צריך ואמנם שם. בתוספתא ולא שם, בגמרא
שהם  באלה שהמדובר ואפשר לעולם? מתענים אינם קטנים
המנהג  וכן אנשים. לגבורת הגיעו שלא זמן כל שנה, י"ג בני
לנקבה  וט"ו לזכר מי"ח פחותים על תענית גוזרין שאין
שאין  שהכוונה אומרים ויש תקעו). סי' או"ח אברהם' ('מגן
ליום  דומות האלו התעניות ואין לחנכם, אפילו צריך
שכתב  כמו שעות, בתענית הקטנים שמחנכים הכיפורים
בהגהותיו). (האדר"ת ה"י עשור שביתת מהל' בפ"ב רבינו

א.30) יב, שניות.31)תענית תעניות להלן 32)שלש
ה"ג. שם.33)פ"ג בתענית הפסיק 34)כרבי, שהרי

התנה  לא אם שדווקא אומרים ויש האכילה. מן והסתלק
'ירושלמי' בשם (מגידֿמשנה מותר - התנה אם אבל לאכול,

ה"ד). פ"א תענית

.Ë„ÈÁi‰ Ck ,Ô˙¯ˆ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ¯eav‰L ÌLk¿≈∆«ƒƒ¿«ƒ«»»»»«»ƒ
B˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó35B‡ ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ƒ¿«∆«»»≈«¬≈∆»»∆

BÏ LÈ - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ¯eÒ‡ B‡ ,¯a„na ‰ÚBz∆«ƒ¿»»¿≈»¬ƒ≈
¯ÓB‡Â .B˙lÙ˙a ÌÈÓÁ¯ Lw·Ïe ÂÈÏÚ ˙BpÚ˙‰Ï¿ƒ¿«»»¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ»¿≈

'eÎÂ "eÚ"36‰pÚ˙È ‡ÏÂ .Ïlt˙nL ‰lÙz ÏÎa ¬≈¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«∆
‡ÏÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a ‡ÏÂ ˙B„ÚBÓa ‡ÏÂ ˙B˙aLa¿«»¿…¿¬¿…¿»≈√»ƒ¿…

ÌÈ¯eÙe ‰kÁa37. «¬À»ƒ

כולן 35) "על שאמר כב:) (תענית יוסי רבי של כתנאֿקמא
עצמו  לסגף רשאי יחיד שם) שנזכרו הצרות כל (על
את  ה' "ויגוף טוֿטז: יב, בשמואלֿב מפורש וכן בתענית".
ויצום  הנער בעד האלקים את דוד ויבקש ויאנש. כו' הילד

בהגהותיו). (האדר"ת צום" "יחיד 36)דוד ב: יג, תענית
בשומע  - (=עננו) תענית של מתפלל תענית, עליו שקיבל

א.37)תפלה". י, שם,

.È,ÌBÈ „BÚaÓ „ÈÁi‰ ÂÈÏÚ dÏa˜ ‡lL ˙ÈÚz Ïk»«¬ƒ∆…ƒ¿»»»«»ƒƒ¿
˙ÈÚz BÈ‡38˙lÙz Ïlt˙iLk ?dÏa˜Ó „ˆÈk . ≈«¬ƒ≈«¿«¿»¿∆ƒ¿«≈¿ƒ«

.˙ÈÚ˙a ‡‰‡ ¯ÁÓ :‰lÙz‰ ¯Á‡ ¯ÓB‡ ,‰ÁÓƒ¿»≈«««¿ƒ»»»¡≈¿«¬ƒ
BaÏa ¯ÓB‚Â39‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«¿»»¿««ƒ∆

ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï ,‰ÏÈla ÏÎB‡40BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ . ≈««¿»…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»«¿ƒ
‰Ê ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ˙BpÚ˙‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ∆
,‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ Ïk ÏÎB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡««∆««ƒ∆≈»«¿»»«¿»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÏ ‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡Â .B˙ÈÚz „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈»ƒ«»»¿»»

B„BÚaÓ41. ƒ¿

קבלה 38) בלי בתענית יושב (אם יתיב "ואי א: יד, שם,
דמליא  למפוחא דמיא שילא: בר רבה אמר מאי? מבערב),
האור  את הנפחין בו שנופחין למפוח דומה (הוא זיקא
- בחינם אכל שלא רוח, נתמלא זה אף ברוח, המתמלא
כתענית  הוא אבל וכלל, כלל תענית זה אין כלומר רש"י)",

יג). הלכה (להלן היה 39)שעות המגידֿמשנה, בנוסחת
אומר  התפילה, אחר או מנחה תפילת "כשיתפלל כתוב:
בשומע  היינו - כשיתפלל ופירשה: בלבו". וגומר עננו
שסיים  אחר - התפילה אחר או ר"ח), (וכפירוש תפילה
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שכתב  ומה רגליו. שיעקור קודם רש"י) (וכפירוש תפילתו
והיינו  סו. סי' ויקהל בשאילתות גם הוא כן עננו", "אומר
אשב  למחר כי תעניתי, צום ביום עננו ה' "עננו שאומר
רא"ש  ועי' יג), סי' דתענית פ"א אשר"י (הגהות בתענית"

הספר. בסוף רבינו ותשובות ב.40)שם, יא, תענית
שלו.41) יום מבעוד

.‡ÈÂÈÏÚ Ïa˜42„·Ï· - ¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï ÌBÈ „BÚaÓ ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ¿«¿»»ƒ¿«
CÏÓ ‰ÏÈl·e ,‰pÚ˙‰Â43ÈL ÌBÈa ˙BpÚ˙‰Ï44Û‡ , ¿ƒ¿«»««¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ«

dÏa˜ ‡lL ÈtÓ ,˙ÈÚz dÈ‡ - B˙ÈÚ˙a ÔlL ÏÚ«∆»¿«¬ƒ≈»««ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÏÎB‡ ‰È‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÌBÈ „BÚaÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿¿≈»ƒ«∆»»≈
,˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ‰ÏÈl· ‰˙BLÂ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«

ÏÏk ˙ÈÚz BÊ ÔÈ‡L45. ∆≈«¬ƒ¿»

שם.42) שני.44)התחרט.43)תענית, ביום גם כלומר,
שעות,45) תענית דין לו ויש תענית. קבלת בלא שצם מכיון

יג. בהלכה להלן המבואר

.·È‰‡B¯‰46¯ÁÓÏ ˙BpÚ˙‰Ï CÈ¯ˆ ,Ú¯ ÌBÏÁ47È„k , »∆¬«»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿≈
¯BÚÈÂ ·eLiL48.‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰a OtÁÈÂ ÂÈOÚÓa ∆»¿≈¿«¬»ƒ«≈»∆¿«¬…ƒ¿»

"eÚ" Ïlt˙Óe .˙aLa elÙ‡Â ‰pÚ˙Óe49ÏÎa ƒ¿«∆«¬ƒ¿«»ƒ¿«≈¬≈¿»
‰pÚ˙n‰Â .ÌBÈ „BÚaÓ dÏa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰lÙz¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿«∆
˙aL ‚Ú ÏhaL ÈtÓ ,¯Á‡ ÌBÈ ‰pÚ˙Ó ,˙aLa50. ¿«»ƒ¿«∆«≈ƒ¿≈∆ƒ≈…∆«»

ב.46) יב, אין 47)תענית הזה שבזמן אומרים, "יש
בפתרון  בקיאין אנו שאין בשבת, חלום תענית להתענות
שנמצא  אומרים והעולם רע, ואיזה טוב איזה לידע חלומות
בשבת: מתענים חלומות שלשה שעל קדמונים, בספרים
נעילה, בשעת הכיפורים יום או שנשרף, ספרֿתורה הרואה
שהחלומות  לי ונראה שנפלו, שיניו או ביתו קורות או
עליהם  גם רעים, שהם הרואה פרק ברכות במסכת שאמרו
רפח). סי' או"ח ערוך' ('שולחן בשבת" מתענין

(מגידֿמשנה).49)ויתעורר.48) גדולות' 'הלכות כתבו כן
שמתענה 50) זה של תקנתו (מה תקנתיה "מאי שם: תענית,

(ישב  לתעניתא" תעניתא ליתיב בשבת)? חלום תענית
בשבת). שהתענה זה על ויכפר אחר, בתענית

.‚È˙BÚL Ì„‡ ‰pÚ˙Ó51ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ‡e‰Â , ƒ¿«∆»»»¿∆……«¿
ÌBi‰ ¯‡L52ÂÈˆÙÁa „e¯Ë ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ¿»«≈«¬≈∆»»»«¬»»

ÚLz „Ú B‡ ˙BˆÁ „Ú ÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈÎ¯ˆa ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ¿»»¿…»««¬«≈«
˙BÚL53ÌBi‰ ÔÓ e¯‡LpL ˙BÚMa ˙BpÚ˙‰Ï CÏÓÂ , »¿ƒ¿«¿ƒ¿««»∆ƒ¿¬ƒ«

˙BÚL Ô˙B‡ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ -54Ô‰a Ïlt˙Óe , ¬≈∆ƒ¿«∆»»ƒ¿«≈»∆
˙BÚL Ì„˜ ˙ÈÚz‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ È¯‰L ."eÚ"¬≈∆¬≈ƒ≈»»««¬ƒ…∆¿
ÏÈÁ˙‰ Ck ¯Á‡Â ,‰˙LÂ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚz‰««¬ƒ¿≈ƒ»«¿»»¿««»ƒ¿ƒ

˙BÚL ˙ÈÚz ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ¯‡L ˙BpÚ˙‰Ï55. ¿ƒ¿«¿»«¬≈∆«¬ƒ»

ב.51) יא, א.52)שם, יב, קיבל 53)שם, לא כלומר,
טעם. לא טרדתו מפני אלא תענית, מן 54)עליו שנשארו

דרבי 55)היום. "מילתיה ה"א: פ"ח נדרים 'ירושלמי'
דדמך  ושמע בצור, הוה יונה רבי שעות, מתענין אמר יונה
(גבינה) גובנה דאכיל אףֿעלֿגב יוסי, דרבי בריה (נפטר)
יומא" ההוא כל צם - יום) באותו מים (ושתה מיא ושתה
חולקים  הראשונים וכל הראב"ד אבל לתענית). לו (ונחשב

יב.). (תענית בפירוש אומר שהבבלי שכיון וסוברים, עליו
על  חולק הוא הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
לפרש  הרמב"ם שדעת המגידֿמשנה וכתב ה'ירושלמי'.
שחושב  משעה היינו הערב", עד כלום טעם שלא "והוא
עליו  שקעה שלא תענית "כל שאמרו: מה [והיינו להתענות.
שם) (תענית, חננאל רבינו וכגירסת תענית" אינו - החמה
שלא  והוא כו' לשעות מתענין דאמרת הא חסדא: רב "אמר
תענית  כל דאמר לטעמיה חסדא רב כו' הערב עד כלום טעם
כהראב"ד  ולא תענית". שמיה לאו - חמה עליו שקעה שלא
למעט  באה והראשונה נפרדות, מימרות שתי שהן שכתב,
עד  התענית עליו קיבל ואחרֿכך היום חצות לפני שאכל מי
בו  חזר שהרמב"ם ששמע מביא, בתשובה והרשב"א הערב].
לא  אם אלא עינוי אינו שעות "עינוי כך: ותיקן זה, מדין

כלום". יום באותו טעם

.„ÈB˙¯ˆ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙ÈÚ˙a Èe¯M‰ Ïk»«»¿«¬ƒ≈∆»»ƒ¿«∆«»»
ÏÚ ¯eav‰ ÌÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BÓBÏÁ ÏÚ B‡«¬≈∆»»ƒ¿«∆ƒ«ƒ«
Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa ÔÈecÚ ‚‰È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì˙¯»̂»»¬≈∆…ƒ¿…ƒƒ¿«¿¿…»≈
,ÔB‡Â ‚‡Bc ‡l‡ ;·Ï ·BËÂ ÁÓO ‰È‰È ‡ÏÂ ,BL‡…̄¿…ƒ¿∆»≈«¿≈∆»≈¿≈
ÏÚ ¯·b ,ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i ‰Ó :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿≈»»»∆∆«

ÂÈ‡ËÁ56È„Îa elÙ‡Â ,ÏÈL·z‰ ˙‡ ÌÚËÏ BÏ ¯zÓe . ¬»»À»ƒ¿…∆««¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
˙ÈÚÈ·¯57Â ;.ËÏBÙe ÌÚBË ‡l‡ ,ÚÏ·È ‡lL ‡e‰ ¿ƒƒ¿∆…ƒ¿«∆»≈≈

ÁÎL58ÏÎ‡Â59B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ,60. »«¿»««¿ƒ«¬ƒ

א.56) יא, יד.).57)תענית (ברכות יותר ולא
שם.58) נדרים, בכת"י 60)כזית.59)'ירושלמי'

'עננו' שיתפלל היינו ותעניתו", תפילתו "משלים הגירסא:
אבל  הזה, ביום לצום עליו קיבל אם ודוקא רוקח'). ('מעשה
אבד  ואכל, ושכח שהוא יום באיזה תענית עליו קיבל אם
נדרים  מהל' בפ"ד (רבינו אחר יום לצום וחייב תעניתו

כאן). הראב"ד וכ"כ טז, הלכה

.ÂËÏÚ ;‡t¯˙Â ,‰ÏBÁ‰ ÏÚ ‰pÚ˙Ó ‰È‰L „ÈÁÈ»ƒ∆»»ƒ¿«∆««∆¿ƒ¿«≈«
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯·ÚÂ ,‰¯ˆ61CÏB‰‰ .62 »»¿»¿»¬≈∆«¿ƒ«¬ƒ«≈

nÓ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ ƒ»∆ƒ¿«ƒƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ¬≈∆
B˙ÈÚz ÌÈÏLÓe ‰pÚ˙Ó63ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏ‰ . ƒ¿«∆«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»∆≈

.Ô‰nÚ ‰pÚ˙Ó ‰Ê È¯‰ ,ÔÈpÚ˙nL ÌB˜ÓÏ ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¬≈∆ƒ¿«∆ƒ»∆
‚‰È Ï‡Â Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È Ï‡ ,‰˙LÂ ÏÎ‡Â ÁÎL»«¿»«¿»»«ƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿«ƒ¿…

BÓˆÚa ÔÈecÚ64. ƒƒ¿«¿

קודם 61) הצרה) עברה (או נתרפא אם ואפילו ב. י, תענית
- משלים אינו ואם התענית. עליו קיבל שהרי היום, חצות
תעבור  לא ואם אתענה לא תעבור אם קונו, עם כמתנה נראה
להשלים  עליהם הטריחו לא ובציבור (רש"י). אתענה
הציבור  טורח מפני היום), חצות קודם הצרה (כשעברה

טז). הלכה להלן שם.62)(מגידֿמשנה תענית,
שנותנים 63) עירו, בני שקיבלו התעניות כל שם: וברש"י

משם. שיצא מקום חומרי אלה 64)עליו וכן שם. תענית,
ינהגו  לא ומניקות, מעוברות כגון להתענות, שפטורים

ה"ה). פ"א תענית ('ירושלמי' בעצמם עידונים

.ÊËÔ‰Ï e„¯ÈÂ ,ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰L ¯eaƒ̂∆»ƒ¿«ƒ««¿»ƒ¿»¿»∆
eÓÈÏLÈ ‡Ï - e„¯È ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :ÌÈÓLb65‡l‡ ; ¿»ƒƒ…∆¬»¿…«¿ƒ∆»
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ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÒpk˙Óe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡66; ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ«≈«»
Ò¯ÎÂ ‰Ú·O LÙa ‡l‡ ÏB„b‰ Ïl‰ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«≈«»∆»¿∆∆¿≈»¿»≈

‰‡ÏÓ67¯Á‡ Ì‡Â .ÌBi‰ ·¯ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BˆÁ ¿≈»¿ƒ««¬ƒ¿»«…«
ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÚz eÓÈÏLÈ ,‰M„˜aƒ¿À»«¿ƒ«¬ƒ»¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ«
- ˙BˆÁ Ì„˜ Ì‡ :‰ÏË·e ‰¯Êb ÏÚ B‡ ,‰¯·ÚÂ ‰¯»̂»¿»¿»«¿≈»»¿»ƒ…∆¬

eÓÈÏLÈ ‡Ï68.eÓÈÏLÈ - ˙BˆÁ ¯Á‡ Ì‡Â , …«¿ƒ¿ƒ««¬«¿ƒ

טרפון.65) ורבי אליעזר כרבי א. יט, תענית משנה,
בשר",66) לכל לחם "נותן בו שכתוב בתהלים, קלו מזמור

של  ברומו יושב שהקדושֿברוךֿהוא "מפני הגדול הלל נקרא
קח.). (פסחים בריה" לכל מזון ומחלק תענית 67)עולם

לכל  לחם "נותן בו: שכתוב ש"מתוך א. כו, ודף ב כה,
(רש"י). השובע" על להאמר נראה מדין 68)בשר", נלמד

להשלים  הציבור על הטריחו שלא שלמעלה. גשמים
בצרת  רק נאמר זה שדין סובר הראב"ד אבל התענית.
המבואר  יחיד, כדין ציבור דין - צרות בשאר אבל גשמים,
צריכים  - התענית עליהם שקיבלו שכיון הקודמת, בהלכה

הצרה. עברה אם אף אותו להשלים

.ÊÈ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙ÈÚz ÌBÈ ÏÎa¿»«¬ƒ∆¿ƒ««ƒƒ¿≈«»
ÏÚ ÌÈ˜„B·e ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰Â ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿ƒ«
˙BˆÁ „Ú ˙È¯ÁL ˙lÙz ¯Á‡Ó ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈOÚÓ«¬≈«¿≈»ƒ≈««¿ƒ««¬ƒ«¬
ÔÈ¯È‰ÊÓe ;˙B¯·Ú ÏL ˙BÏBLÎn‰ ÔÈ¯ÈÒÓe .ÌBi‰«¿ƒƒ«ƒ¿∆¬≈«¿ƒƒ
ÔÈLÈ¯ÙÓe ,˙B¯·ÚÂ ÒÓÁ ÈÏÚa ÏÚ ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â¿¿ƒ¿¿ƒ««¬≈»»«¬≈«¿ƒƒ
‡ˆBiÎÂ ;Ô˙B‡ ÔÈÏÈtLÓe ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÚÂ ;Ô˙B‡»¿««¬≈¿««¿ƒƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a69ÌBi‰ ÚÈ·¯ :·¯ÚÏÂ ÌBi‰ ÈˆÁÓe . ƒ¿»ƒ≈≈¬ƒ«¿»∆∆¿ƒ««
‰¯BzaL ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯·a ÔÈ‡¯B˜70¯ÒeÓ :¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿»¿»∆«»∆∆¡««

ÔÈ¯ÈËÙÓe .BzÁÎB˙a ı˜z Ï‡Â ,Ò‡Óz Ï‡ Èa '‰¿ƒ«ƒ¿»¿«»…¿«¿«¿ƒƒ
ÔB¯Á‡‰ ÌBi‰ ÚÈ·¯e .‰¯v‰ ÔÈÚÓ ˙BÁÎB˙a ‡È·pa«»ƒ¿»≈ƒ¿««»»¿ƒ««»«¬
ÈÙk ÌÈcÂ˙Óe ÌÈ˜ÚBÊÂ ÌÈpÁ˙Óe ‰ÁÓ ÌÈÏlt˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.ÌÁk…»

שסוגיית 69) [ואףֿעלֿפי אביי. של מימרא ב. יב, תענית
להלן  (המבוארות שניות תעניות בשלוש עוסקת שם הגמרא
"ויקראו  ג) ט, (נחמיה הפסוק שהביא מכיון - ה"גֿה"ד) פ"ג
מתוודים  ורביעית היום, רביעית אלקים ה' תורת בספר
כן. נוהגים תענית שבכל נראה אלקיהם", לה' ומשתחוים

כאן]. ובלחםֿמשנה ה"ב, בפ"ג להלן משנה,70)וראה
דוקא  וזהו שם). תענית אביי, של ומימרא ב. ל, מגילה
בצורת  כגון: הצרות, מפני הציבור אותן שגוזרין בתעניות
העם  שישובו כדי וקללות, ברכות קוראים בהן, וכיוצא ודבר
שאנו  התעניות, בשאר אבל אותם, כשישמעו לבבם ויכנע
ובמנחה  בשחרית קורין לאבותינו, שאירע מה על מתענים
('צפנת  הי"ח יג פרק תפילה הלכות ברמב"ם ראה "ויחל",

פענח').

ה'תש"פ  תשרי י"ב שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הצרות 1) פרטי בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת

נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש
אחרים. פרקים שני לה

.‡ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.·¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿

˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙B¯ˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן

המקומות. מן באחד חרב בו בלא 4)תהיה מתפללים
בחצוצרות. פרקמטיא 5)תקיעה על מתריעין רבנן: "תנו

בקשת  הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה .רחמים

.‚Ì"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ C¯ÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰¯Êb Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï B‡ ,ı¯‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï·‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙B·È·qL ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÂ .eÓÁ¯iL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙¯ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.„ÔB‚k ,ÌBÏL ÏL ·¯Á elÙ‡ ?„ˆÈk ·¯Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa e¯·ÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡¯OÈ ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈
:¯Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰¯ˆ BÊ È¯‰ - ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡¯L ÏÏkÓ - ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰¯ˆ -7. »»

שלום,7) של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב
יותר  שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה

.‰LÓÁ da LiL ¯ÈÚ ?¯·„ ‡È‰ BÊ È‡ .¯·c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
ÈÏ‚¯ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»

,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
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,ÛÏ‡ da ‰È‰ .¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c -∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙·ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

מטף".8) לבד הם 9)"הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים

.Â˙BiÏb ¯‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯·„ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡¯OÈ10‰È„Óa ¯·„ ‰È‰ .11˙B¯iLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡·e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם
שכן". כל לא לארץ.11)לארץ) לא 12)בחוצה והיום

האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית גוזרים
ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי ונתברר
ספק  מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו

נפש. פקוח

.Ê‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È¯‰ ,ÌBia ¯ÈÚa ‰˙‡¯ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È· ÈL ‰˙‡¯ Ì‡ - ÌBia ‰„Oa ‰˙‡¯ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á¯· ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„¯Â Ì„‡ È· ÈL ‰˙‡¯Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
- Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ - Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰Ù¯Ë Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔB·Ú¯‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰Ù¯Ë»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

טבעית.13) תופעה ואיננה השמים, מן מקום 14)נשלחה
טרף. חיתו של הקבוע אכלה 15)משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף

.Á,˙BnLp‰ ˙Bˆ¯‡·e ˙B¯a„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ - ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,‰ÒÈ¯ÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡·e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.ËeÁlML ÛBÚ‰ OÓ¯Â ı¯‡‰ OÓ¯ ÈÈÓ ¯‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚ¯ˆ ¯ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe¯˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï·‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
טרף. ומזיקים.17)חיתו העוקצים דבורים כעין

.È‡l‡ Ô‰Ó ‰‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»

ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ÈÏÚ18È‡·Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï·‡ .‡e‰L ÏÎa - ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«
·‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ

.„·Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ וכל רבה, במהירות מתפשט שהארבה
לנדון אחד.נחשבת לאיזור את 19)זה המסכן ארבה מין

התבואות.20)התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.‡È.‰‡e·za ÏÈÁ˙iMÓ - ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

¯epz21.ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

תנור.21) פי הממלא לחם ממנה לאפות שאפשר

.·È˙ÏtÓ ¯ÈÚa ‰˙·¯L È¯‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È¯‰ - ¯‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡È¯a ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ¯‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰¯ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe¯‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚¯B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆

כתב 22) והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.‚ÈÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.„ÈÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.ÂËÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
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ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ
.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח

.ÊËÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.ÊÈÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»
.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ
˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ

.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.ÁÈ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.‡Lb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„¯È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה
בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה

ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע א: י, שם משנה,
המיוחדים  חכמים (תלמידי היחידים התחילו גשמים,

תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב:4)במעשיהם י, שם
יחיד  להיות ראוי איני אני, תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי  כל אלא רבנן) בין נחשב להיות כלֿכך חשוב (איני

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.·ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ
.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ

‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓe5¯ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»
‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»

ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ
˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי א. י, שם משנה,
ה"ח). פ"א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי' שבוע באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ"ו). המקדש ב.7)כלי טו, שם היום 8)משנה, ברביע

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ"א סוף למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.‚˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡9el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
¯etk11¯ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13·‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï16˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»

.ÌBia«

כפי 9) הראשונות מן חמורות והן ב. יב, שם משנה,
מאכילה.10)שיבואר. אז [שבין 11)ומפסיקים

לענין  ה"ז פ"ה להלן רבינו כתב וכן אסור. שלו השמשות
להוסיף  אבל הכיפורים. כיום הוא שאף באב, תשעה
שביתת  מהל' (פ"א כיפור ביום כמו יום, מבעוד ולהתענות
ציבור, בתענית ולא באב בתשעה לא צריך אין ה"ו), עשור
להלן  ובמגידֿמשנה סק"ב, תקעה סי' אברהם' ב'מגן ראה

בא  מתענות ומניקות "ועוברות כאן: נוסף ובכת"י לו ה"ג].
כח. והערה ה הלכה להלן וראה רוקח'), ('מעשה בלבד"

שבוע.12) באותו עבודתם טו,13)שעושים שם משנה,
שתכבד  במקרה בעבודתם, אב בית לאנשי לעזור שיוכלו ב.

לבדם. לגומרה יספיקו ולא העבודה קבוצת 14)עליהם
משמר. מאותו להם 15)כהנים תהיה שלא שם. משנה,

התענית. חולשת מסיבת בעבודה קיבל 16)הפרעה שהרי
וכן  ע"ב). ג ווילנא דפוס דתענית, פ"א (רי"ף התענית עליו
ברכת  שבירך שכיון הכיפורים, יום לענין מ:) (עירובין אמרו
ויש  (רי"ף). התענית עליו קיבל כבר יום, מבעוד שהחיינו
מבעוד  להוסיף מצוה בו שאין ציבור, תענית בין מחלקים
שמצוה  הכיפורים יום לבין קבלתו, מועילה לא שאז יום,
קבלתו  בו מועילה ולכן הקודש, על החול מן בו להוסיף

הגאון). לדעת שם, ה' במלחמות (הרמב"ן יום מבעוד

.„˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ17‰ÏÈla ÔÈ¯zÓe ,ÌBia18˙ˆÈÁ¯a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«

¯zÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰ Ïk19CÎÈÙÏ . »«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
˙B‡ˆÁ¯n‰ ˙‡ ÔÈÏÚB20‰ÎÈÒa ÔÈ¯eÒ‡Â .21Ì‡Â . ¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï22LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿«¬ƒ∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ
‡ ,¯ÈÚa Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ,‰hn‰¯zÓ C¯ca Ï· «ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¬»«∆∆À»

ÏÚÏ23ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈÏlt˙Óe . ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒ
˙BiÚz ¯‡Lk24. ƒ¿»«¬ƒ

ב.17) יב, בתענית "אמר 18)משנה, שם): (תענית בגמרא
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- זקנים" אספו עצרה קראו צום "קדשו יד): ג, (יואל קרא
בעשיית  אסור תענית אף מלאכה, בעשיית אסור עצרת מה
תענית  אף (מבערב), מאורתא עצרת מה אי מלאכה.
קרא: אמר - לי מיפרשא לדידי זירא, רבי אמר מאורתא?
אחד  כל (שבלילה ביום זקנים אסיפת מה - זקנים אספו
אסור  (אינו ביום נמי צום אף רש"י), - נאספים ואינם בביתו

ביום)". אלא א.19)במלאכה יג, שם 20)שם משנה,
ב. תענוג,22)שם.21)יב, של סיכה אלא אסרו שלא

של  סיכה זו אין הליכלוך) = ) הזוהמא את להעביר אבל
רבינו  פסק וכן ב. יג, (תענית אבילות בדין אמרו וכן תענוג.
ה"י, פ"ה (להלן באב תשעה ובדין ה"ד) אבל מהל' פ"ה
יום  שלענין ה"ט, עשור שביתת מהל' בפ"ג וראה עיי"ש).
תענוג. של שאינה סיכה אפילו לאסור, החמירו הכיפורים

א.23) יג, ז,24)תענית והערה ב הלכה למעלה ראה
הי"ז. סוף ופ"א

.‰˙BiÚz Ú·L ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡25ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ

˙B¯aÚ „·Ïa Ú·M‰ el‡·e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙B¯aÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ¯‡La Ï·‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»

˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe26ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

„Ïe‰ Ìei˜27. ƒ«»»

ב.25) יב, שם בשלש 26)משנה, לא מתענות [שאינן
למע  וראה אחרונות. בשלש ולא והערה ראשונות ג הלכה לה

יד, בתענית האמצעית כהברייתא לפסוק רבינו ודעת י].
ומפרש  בראשונות", מתענות ואין באחרונות א:"מתענות
"נקוט  שם שאמרו ומה אחרונות. שבע - "אחרונות"
כנ"ל. האמצעית בברייתא נקוט היינו אמצעייתא",

ה"ה.27) פ"א תענית 'ירושלמי'

.ÂÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz Ú·L·e¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙È· ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ28,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ
˙BB¯Á‡‰ Ú·M‰ el‡a ¯eÒ‡29. »¿≈«∆«»«¬

ב.28) טו, שם ב.29)משנה, יג, תענית

.ÊÔÈÚÈ¯˙Ó „·Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B¯˙ÈÂ30ÔÈÏlt˙Óe , ƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„È¯BÓe ;¯ÈÚ‰ ·BÁ¯aƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈

Ìk¯cÓ e·eLiL31˙BÎ¯a LL ÔÈÙÈÒBÓe ;32˙lÙ˙a ∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa¯‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙·e ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«

˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎ¯a ÌÈ¯OÚÂ33ÈL·e . ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ
ÔÈhÓ34˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe ·¯Ú ˙ÚÏ35Ï·‡ , «ƒ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»

Ì‡Â .˙aM‰ „B·k ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ
„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL ˙eÁÏ LÈ36. ≈«¬¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»

‰aËˆ‡ ˙eÁÏ LÈ Ì‡Â37ÈLÈÓÁa Bk¯„k Á˙Bt , ¿ƒ≈«¬ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ
LLBÁ BÈ‡Â38. ¿≈≈

ב.30) יב, שם משנה, א.31)בשופר. טו, שם משנה,
ה"ז.32) בפ"ד להלן ב.33)המבוארות יב, שם משנה,

אכילה  צרכי לא אחרים, דברים המוכרות החנויות כלומר

לד. הערה להלן וראה תקעה). סי' יוסף' ('בית ושתיה
הדלת.34) מקצת אבל 35)פותחין לערב. מזון לקנות

שם). יוסף' ('בית כלל פותחים אין אחרות חנויות
שם).36) יוסף' ('בית חמישי ביום והיינו ב. יד, תענית
ספסלים 37) היא ואצטבת לפניה". "אצטבה בכת"י:

לדוגמא. הסחורות מונחות שעליהם כיון 38)ולוחות,
האצטבה  שהרי הרבים, לרשות ישר פתוחה החנות שאין

שם). בתענית (רש"י לפניה

.ÁeÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú39,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ - »¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
‰ÁÓO ÏL ÔÈ··e40¯eiÎÂ ¯eiˆ ÔB‚k ,41‰ÚÈË·e , ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL∆ƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÒe¯‡a42ÔÈ‡eOÂ43˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«

‰i·¯e ‰i¯t44,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔB·Ú¯ ÈLa B˙hÓ LnLÏ BÏ ¯eÒ‡45ÔÈËÚÓÓe . »¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒ

Ï Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙Ï‡LaB¯·Á46ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â . ƒ¿≈«»≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡ ,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï…ƒ¿¬»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»
‰ÙOa BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL Ì‰Ï Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚÂ¿«»»∆∆»«»∆»«¬ƒƒ¿»»

L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯47. »»¿…∆…

גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב. יב, שם משנה,
ב. צורות.41)יד, ידי על הקירות לקדש 42)קישוט

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי אשה לכנוס
ה"ד).44) אישות מהל' בפט"ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין

מפורש, אינו זה שחסוכי ודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל
רעבון. בשני מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית

בטרם  בנים שני יולד "וליוסף נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף כדי הרעב", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב. יד:).47)יב, (תענית איבה לידי יבוא שלא

.ËÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï·‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ
˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ

ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆
¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««

ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«
‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י, שם וגמרא ב. יב, שם שם 49)משנה, 'ירושלמי'
בסמוך. להלן וראה ה"ח, ב.50)פ"א יד, תענית

א.51) י, שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט א. י, שם
ס"ז]. תקעב סי' או"ח בשו"ע וצ"ע זמנה. עבר כבר שהרי

משה').53) ('פני ניסן תקופת אחרי יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב, (שמואלֿא שנאמר

רבה  רעתכם כי וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי'
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להן דתימר ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.È‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡56,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

e¯Ó‡L ¯„q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסףֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ

כסלו. ב' עד חשון כה רבי 57)ביום "אמר ב. יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי? יהודה:
המקומות  לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי הכל

.‡È,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a„59¯Ën‰ ÏÏ‚·e60¯OÚ Ô˙B‡·e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב: יא, בתענית

לארץ  בחוץ נשיא שאין לפי בלבד", באב תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב"א), לארץ בחוץ סמוכין ואין (רמב"ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.‡¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4d·BÁ¯Ï ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

¯ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰·z‰ Èab ÏÚ8¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰¯Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ·‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:

צנוע  כלי לומר: לרחוב, ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית
(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי לומר:

(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן
בצרה" אנכי "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה

טז.). (שם צר" לו צרתם לפי 9)ו"בכל א טז, שם הוא כן
וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י נוסחת
משנה'. ב'כסף וראה - א) (ד, לאסתר שני בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.·Ck ¯Á‡Â12.ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14¯ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak È¯·c Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz ‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆
.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆

‰Ïaw·e16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆
e·eLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»

.‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י). דבריו" שישמעו כדי קומה, "בעל

הציבור. על פרנס אותו למנות שראוי ת"ח דברי 15)פירש
ומעוררים  הלב את הכובשים וקשים חזקים תוכחה

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי בציווי שקיבלנו
ציווי  ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק

שם). במשנה, (רש"י

.‚‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak È¯·c ‰Ê ¯ÓBbL ¯Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡¯ ÔÈLeak‰ È¯·c ¯ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó - Ïlt˙‰Ï18.¯Á‡ ÔÈ„È¯BÓ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי טובים, ובמעשים

.„?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‡e‰L20¯Â .ÌÈ‡È· ‰¯B˙a ˙B¯˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈ·e˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»
‰„Oa24ÂÈ·B¯˜ ÏÎÂ B˙È· È··e ÂÈ·a ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»

ÔÓ Ô˜È¯ B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰¯·Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ
C¯a ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙B¯·Ú‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆

ÌÚÏ ‰v¯Óe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .·¯Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»
¯‡ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈

Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ - Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
לה:). (ברכות לו" רע סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל

בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי
וילדים.22) טף לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה

לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידיֿזה
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הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח
לתפילתו. הלב.27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן

הרי  כו'", ורגיל זקן התיבה לפני "מורידין שם: במשנה,
זקן. אחרי מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי

"זקן". נזכר לא שם

.‰¯eaˆ ÁÈÏLe30ÏÈÁ˙Ó31˙k¯a „Ú Ïlt˙Óe ¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«
˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ¯ÓB‡Â ."Ï‡¯OÈ Ï‡Bb"32ÔÈÚÓ ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈

.ÈÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va '‰ Ï‡ :¯ÓB‡Â .‰¯v‰«»»¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

.'‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ¯‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡∆»≈«∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿

שם.30) במשנה הסדר, שמונהֿעשרה.31)כל תפילת
קמא).32) כתנא שם, (משנה השנה בראש כמו

.Â‡ ‰‡¯ :¯ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ È¯·c ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
¯ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ¯‰Óe e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ·¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
¯‰a eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡¯OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.Ê˙BÎ¯a LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe33BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L «¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ
ÌÈeÁ˙ È¯·„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ
‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È·˙kÓe ‰Ïa˜ È¯·cÓ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆
:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ .ÏÈ‚»̄ƒ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

תענית.33) לתפילת מיוחדות

.Á‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡¯a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÂÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ34. «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

ומיואשים,34) כנשכחים מצרים בשעבוד ישראל שהיו לפי
וגאלם. אותם זכר והקב"ה

.Ë,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a35. »«»≈«¿»

נפלה 35) שעלֿידם השופרות, עלֿידי ביריחו נענה שיהושע
יריחו. חומת

.ÈÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰36. «∆»«»≈«¿»»

(שמואלֿא 36) ה'" אל שמואל "ויזעק כתוב: שבשמואל לפי
ט). ז,

.‡È¯‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓ¯k‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰37. «∆»«»≈«¿ƒ»

יח,37) (מלכיםֿא ענני" ה' "ענני לה': התפלל שאליהו לפי
לז).

.·ÈÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰38. «∆»«»»∆¿≈»»

ג).38) ב, (יונה לי" מצרה "קראתי התפלל: שיונה לפי

.‚È‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B·¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«

ı¯‡‰39,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ . »»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»
.˙BÎ¯a Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

ד"ה 39) טז: תענית ('תוספות' הארץ על התפללו ששניהם
מח:]. ברכות [וראה ברוך).

.„È¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·Ma40¯ÓB‚Â .'eÎÂ ‡Ù¯Â '‰ e‡Ù¯ : «¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ ¯„qÎÂ .˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,¯„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

שמונהֿעשרה.40) של הרגילה התפילה בהמשך כלומר,

.ÂËeÈ‰ ,ÌÈÏLe¯Èa ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÔÈÏlt˙Óe ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב.41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי שכל לפי
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני 44)שמש ישנם זה, לפי
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי' ותקעו, מלכותו,

.ÊËÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ
È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL LM‰«≈∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.ÊÈ,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
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,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ"א למעלה

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎ·e . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»
e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿

ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב. כה, תענית
מאיר. רבי על

ה'תש"פ  תשרי י"ג ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.·‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ
ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿

ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.

בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.‚ÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡¯OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚¯‰Â ,ÌÈiÓB¯‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á BÓk ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ ‰˙È‰Â14B·e . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL¯‰ ÒBtB¯ÒB¯BË L¯Á ˙eÚ¯ÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈ·È·Ò ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.L¯Á˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע ואני המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:

את  וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב".11)כולו. ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי,13)בן בן שמעון רבי "תני

כוזבא  דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי ֵמיעקב,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי בידינו וקבלה
באב. חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף

.„ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·L ‰Ê - ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆

ÈÚÈ·¯‰16‡e‰L ,·‡a ‰ÚLz ‰Ê - ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,È¯L˙a ‰LÏL ‰Ê - ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
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‰¯OÚ ‰Ê - È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»
.È¯ÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙·Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.‰˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL·e18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ¯ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ È¯·c :¯Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï·‡ .¯OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ ¯Á‡Ï B˙B‡21˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎ·e .˙aL ·¯Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï·‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎ·e ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙È¯ÁL ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23·‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
הכי  פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם  אחאי 18)קבלו דרב בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון
יצחק  בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את

השבת.20) כבוד מפני להתענות אין שבת כי 21)שבערב
השבת. כבוד מפני להתענות אין שבת עשרה 22)בערב

קביעות  לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
מתשעה  חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב,

.Â˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ·‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈

ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29¯·ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…
.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

מגוהץ.28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25) בגד
שבת  לפני שכבסוהו מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל

מותר. - כך.29)זו כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על אף

.ÊÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ

ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆»¿
‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»

da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈
˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.Ë¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.È‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿

- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף

מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.‡ÈÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
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ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ
ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ

L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»
‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»

˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»
.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»

Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ
L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.·ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.„ÈL e¯Êb ÔÎÂ¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»
˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…

,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ
e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«

˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆
.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח

על  וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.ÊÈB„Èa Ú¯B˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚ¯w‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk Ú¯B˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M¯ Ï·‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ¯˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk Ô¯Ù˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי.57) ידי על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע שעושה
ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב"ד  הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.ÁÈCBz ,‡·Â CÏB‰ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‡·e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»
¯Á‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL61. ¿ƒ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי הדין וכן

.ËÈ˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ ¯Ó‡ ‰k :¯Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ ·BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ ,˙B‡·¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙È·Ï ‰È‰È È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e·‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ
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dMpge dNbn zFkld
-mipnfxtqהל'מגילהוחנוכה

¦§§¦¨©£ª¨
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

ÔÈn‰ ÔÓ2. ƒ«ƒ¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  3ּפרק ¤¤¦
המגילה,1) קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר

המקומות. חילוף לפי וחילופו

.‡È¯·cÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ dpÓÊa ‰l‚n‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ ˙wz ‡È‰L ÌÈÚe„È ÌÈ¯·c‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ4. ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«»««¿ƒƒ

d˙‡È¯˜a ÌÈ·iÁ Ïk‰Â5ÌÈLÂ ÌÈL‡ :6ÌÈ¯‚Â , ¿«…«»ƒƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ7d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓe .8. «¬»ƒ¿À¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»

ÔÈ‡·e Ô˙„B·Ú ÔÈÏh·Ó Ô˙„B·Úa ÌÈ‰k elÙ‡Â«¬ƒ…¬ƒ«¬»»¿«¿ƒ¬»»»ƒ
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ9‰¯Bz „eÓÏz ÌÈÏh·Ó ÔÎÂ . ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿»
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ10ÏL ˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»«»…∆ƒ¿»ƒ¿∆

‰¯Bz11EÏ ÔÈ‡Â .‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÈtÓ ÔÈÁ„ ÔlkL , »∆À»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿
‰ÂˆÓ ˙nÓ ıeÁ ,ÂÈtÓ ‰l‚Ó ‡¯˜Ó ‰Á„pL ¯·c12 »»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ≈ƒ¿»
¯Á‡Â ‰lÁz B¯·B˜ - Ba Ú‚Bt‰L ;ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ»¿««

‡¯B˜ Ck13. »≈

ל.).2) (קידושין סופרים נקראו הראשונים אינן 3)חכמים
הלכות  'בעל כדעת ולא מצוות. תרי"ג במנין נכללות
תרי"ג  בכלל הן וחנוכה מגילה קריאת שמצוות גדולות',
קדשנו  "אשר עליהן: מברכים שאנו מאחר המצוות,
היטב  הזה הענין את רבינו ביאר וכבר וצונו", במצותיו
(מכות  שאמרו שמאחר הראשון), (שורש המצוות' ב'ספר
מצות  עשרה ושלש מאות שש שמלאי, רבי "דרש כג.):

ב'ספר ·ÈÈÒלמשהנאמרו  שם רבינו גרסת היא (וכך "
כך, אחר שנתחדשו מצוות בהן לכלול יתכן לא המצוות'),

כג.). (שבת תסור" "לא בכלל שהן במגילה 4)אףֿעלֿפי
נביאות, ושבע נביאים ושמונה ארבעים רבנן, "תנו א: יד,
שכתוב  מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל, להם עמדו
"מכדי  ב.): (שם אמרו וכן מגילה". ממקרא חוץ בתורה,
מקרא  ימי כל (הלא תקנינהו" הגדולה כנסת אנשי כולהו
נביאים  כמה היו ובהם כנה"ג) אנשי תקנום בפורים מגילה

יז:). ב.5)(מגילה ב, רבי 6)ערכין "אמר א: ד, מגילה
היו  הן שאף מגילה, במקרא חייבות נשים לוי, בן יהושע
האי, רב (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי - הנס" באותו

להלן. וראה (151 עמוד קח. לפסחים אבל 7)אוצה"ג
שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן
[וראה  לחםֿמשנה. ועי' כנ"ל. הנס, נעשה שעלֿידן חייבות,

ב]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ"ג 'ירושלמי'8)להלן
ובני  בנוי מכנש לוי, בן יהושע "רבי ה"ה: פ"ב מגילה

קומיהון". לה וקרי א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה
מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד

כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ"א): פ"א (פאה שנינו שהרי
לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי ואין עזוב מת
ב.13) ג, מגילה

.·È„È ‡ˆÈ ‡¯Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡¯Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙·BÁ14,‡e‰Â .·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È¯˜a15ÔË˜ ‡¯Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב.15)שהשומע יט, שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב: הכסףֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח' ב'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס"ב, קי"א משנת כת"י של נוסחאות
מדבר. ואינו שומע אינו גמור חרש שהרי נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע, ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי רבי מוציא) (שאינו לא? נמי דיעבד חרש
אומר  יוסי רבי יצא, - לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ"ב רבינו שפסק ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע ולא שמע את שהקורא ה"ח,
(מגילה  ב'ירושלמי' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ"ב

(כסףֿמשנה).

.‚dlk ˙‡ ˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBi·e18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk19‰ÏÈla d˙‡È¯˜ Ì„˜ C¯·Óe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎ¯a LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÔÓf·e Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ÌBi·e .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
C¯·Ó ,‰È¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,e·È¯ ˙‡ ·¯‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈ¯vÓ eÏ Ú¯Ùp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
Ú¯Ùp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ È·ÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰È¯ˆ ÏkÓ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי א. יט, מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
המגילה  את לקרות אדם חייב לוי, בן יהושע רבי "אמר
אקרא  אלקי ג) כב, (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי" דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב: כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו

הלילה". "מאי 20)כל ב: כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי, דרב לקמיה אקלע מקטרזיא ששת רב מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח" מגילה, ושה קרא רש"י).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח): במגידÌÈÓÈ‰Âֿט, (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי הנפרע", "האל הגירסא: בכת"י
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כ  זו, בברכה "האל" בידי פעמים עמלק נפל פעמים שלש י
רוקח'). ('מעשה ומרדכי שאול יהושע, בימי ישראל:

.„?d˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a¯‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :¯Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¯¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
¯„‡a28˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .C¯k «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ30.¯ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב, שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע כרבי ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי (מגילה 27)ב:) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב ב): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי חומה. מוקף ספק משום
פ"א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ"א  בתחילת ב'ירושלמי' מפורש וכן ע"א). ב ווילנא (דפוס
= ) קורין הרמב"ן) גרס (כן בחו"ל הכרך... "וחרב דמגילה

שם). ור"ן הרמב"ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב. א.29)ג, ב, שם ב.30)משנה, ב, מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba ¯OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :¯Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„B·k ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa ¯·c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰·¯Á ‰˙È‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈk¯k Ô‰ el‡k e·LÁÈÂ ,ÔLeL È·k ÔÈ‡¯B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·¯Á ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔB¯kÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ"א מגילה 'ירושלמי'

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èz·a ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ ¯Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב, מגילה משנה,
לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני הכניסה, ליום מקדימים

ד:). (שם שבכרכים"

.Ê- ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈÚÈ·¯a ˙BÈ‰Ï ÏÁ .¯OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ

d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי"ד 33) בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה א. ב, שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט"ו, כרב. א. ה, מגילה

שם). (רש"י פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ¯Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁ·e ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

¯OÚ ‰Úa¯‡a ‡l‡35‰¯OÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È¯‰ - ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÚe·˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,¯ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz - Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ÌL ÔÈ‡37È¯‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ¯ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
¯OÚ38. »»

מקום 35) אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני  לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי, בשני שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי ולא
שם  (רש"י בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי בשני נכנסים

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני שם אין שהרי
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי ה"ד. פ"א מגילה 'ירושלמי'
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח'). ('מעשה

.ËÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï·‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡39È·e ÌÈ¯Ùk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡¯B˜ ÔÈk¯k È·e ,¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ˙B¯ÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ב, [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי"ף) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם
הזה  בזמן אבל בי"ג, בי"ב בי"א אותה קוראים היו
בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים

במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי"ף).

.È¯ÈÚ Ôa40C¯ÎÏ CÏ‰L41,¯ÈÚÏ CÏ‰L C¯k Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
‰‡È¯˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42·kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡¯B˜ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡¯B˜ - ‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ¯ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43C¯Îe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡¯p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ¯˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â C¯Îk ‰Ê È¯‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי"ד.40) קריאתו בט"ו.41)שזמן קריאתו שזמן
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וכסףֿמשנה).42) (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של
ובגמרא.43) במשנה א. יט, ב.44)מגילה ג, שם
בעמק.45) שהוא כגון עמו, נראה שאינו אףֿעלֿפי
ס 46) שאינו בהר.אףֿעלֿפי שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
"נראה", ואילו ההליכה. במידת נמדד "סמוך", ביניהם:
אמה, מאלפים יותר יש שבהליכה שאע"פ אוירי, בקו נמדד
ככרך  הוא הרי - אמה מאלפים יותר אין האויר שבקו כיון

(כסףֿמשנה).

.‡È¯ÈÚ48˙ÙwÓ ‰˙È‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˜ÙÒ ‡È‰L ƒ∆ƒ»≈¿≈»«ƒ»¿»À∆∆
,‰Ùw‰ Ôk ¯Á‡ B‡ Ôe Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ¿À«ƒ««≈À¿»
‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,ÌÈÓi‰ ÈLa ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈«»ƒ∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
‰Úa¯‡a d˙‡È¯˜ ÏÚ ÔÈÎ¯·Óe .Ì‰ÈÏÈÏ·e ,¯OÚ»»¿≈≈∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿»»
ÌÏBÚ‰ ·¯Ï d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¯OÚ49. »»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿…»»

ב.48) ה, הגאונים 49)מגילה בשם הר"ן הביא כן
(משנהֿלמלך).

.·Èe¯aÚ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯„‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡¯»̃¿∆«¿ƒ»«¬»ƒ¿««»ƒ¿
¯„‡a d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈ¯ÊBÁ - ‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«»»¿ƒ¿¿ƒ»«¬»

dpÓÊa ÈM‰50. «≈ƒƒ¿«»

נקבעו 50) פורים ומצות מגילה מקרא כי ב. ו, מגילה משנה,
פורים  גאולת לגאולה, גאולה לסמוך כדי השני, לאדר

בגמרא). (שם בפסח מצרים לגאולת

.‚È˙aLa ‰l‚n‰ ˙‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡51ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb . ≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»¿≈»∆»ƒ…
,d˙B¯˜Ï È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ CÏÈÂ B„Èa d˙B‡»¿»¿≈≈≈∆ƒ∆»ƒƒ¿»
ÌÈ·iÁ Ïk‰L .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰p¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿»«ƒ∆«…«»ƒ

d˙‡È¯˜a ÔÈ‡È˜a Ïk‰ ÔÈ‡Â ,d˙‡È¯˜a52Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»»¿≈«…¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÏÁ»¿«¿ƒ»»¿«»«¿ƒƒ¿¿ƒ»

˙aM‰ Ì„˜53ÌÈ¯et ˙BÎÏ‰a ÔÈL¯B„Â ÔÈÏ‡BLÂ . …∆««»¿¬ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
aL d˙B‡aÌÈ¯et ‡e‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k ,˙54. ¿»«»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

אי 51) שלנו, החדשים קביעות לפי א. ב, מגילה משנה,
מוקפין. של פורים אלא בשבת לחול ד,52)אפשר מגילה

אמרו 53)ב. "באלו א: ה, ושם א. ב, מגילה משנה,
אמר  אבא רבי אמר טעמא? מאי - מאחרין ולא מקדימין
ולא  (כלומר: יעבור" ולא כז) ט, (אסתר קרא אמר שמואל:

ד,א.54)יאוחר). מגילה

.„È?„ˆÈk55˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ56 ≈««¿»»»»∆»ƒ¿¿«»
˙B¯ÈÚ Èa -57È·e ,˙aL ·¯Úa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈¬»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆«»¿≈

‰MÓÁ ÌBÈ ÏÁ .˙aLa „Á‡a ÌpÓÊa ÌÈ‡¯B˜ ÌÈk¯k¿«ƒ¿ƒƒ¿«»¿∆»¿«»»¬ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈk¯k Èa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ»»ƒ¿¿«»¿≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
˙B¯ÈÚ È·e ;¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,˙aL ·¯Úa¿∆∆«»∆«¿»»»»¿≈¬»
ÔÈ‡¯B˜ Ïk‰ e‡ˆÓÂ ;ÌpÓÊ ‡e‰L ,ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«∆¿«»¿ƒ¿¿«…¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»

א.55) ב, שם עלֿפי 56)משנה, החודש את שקידשו בזמן
נ. הערה למעלה וראה "ובני 57)הראייה, הגירסא: בכת"י

קוראים  הכפרים אין הזה שבזמן לפי הכפרים". ובני עיירות
ה"ט). (למעלה הכניסה ביום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מן 1) והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו

בהם  לעשות והמחוייב אלו, בימים והאבל העינוי
הפרק  ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות, ומשלוח מהשמחה,

מזרענו. יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור

.‡‡ˆÈ ‡Ï - Ú¯ÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰2‡¯˜ . «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«…»»»»
‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÈL ˜eÒt ‡¯˜Â ,„Á‡ ˜eÒt ÁÎLÂ¿»«»∆»¿»»»≈ƒ¿»«¿»»
,‡ˆÈ ‡Ï - ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,ÁÎML ˜eÒt»∆»«¿»«¿»»»¿ƒƒ…»»

Ú¯ÙÓÏ „Á‡ ˜eÒt ‡¯wL ÈtÓ3?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿≈∆»»»∆»¿«¿≈«∆»≈«∆
¯„q‰ ÏÚ ‡¯B˜Â ÁÎML ÈL ˜eÒtÓ ÏÈÁ˙Ó4. «¿ƒƒ»≈ƒ∆»«¿≈««≈∆

האחרונים 2) הפסוקים שקרא והיינו א. יז, מגילה משנה,
הפרקים  קרא אם והואֿהדין הראשונים. הפסוקים ואחרֿכך
ק"ש  מהל' בפ"ב (וראה הראשונים שקרא לפני האחרונים

ה"ב.3)הי"א). פ"ב מגילה ב.4)'ירושלמי' יח, מגילה

.·dÈˆÁ ‡¯˜‡ :¯Ó‡È ‡Ï ,dÈˆÁ e‡¯wL ¯eaˆ ‡ˆÓ»»ƒ∆»¿∆¿»……«∆¿»∆¿»
,ÔBL‡¯ dÈˆÁ ‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡Â ¯eav‰ ÌÚ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ«ƒ¿∆¡…¿∆¿»∆¿»ƒ
ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡¯B˜ ‡l‡ ;Ú¯ÙÓÏ ‡¯B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««

¯„q‰5‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡¯˜ .6Èt ÏÚ Û‡ - «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML7¯„q‰ ÏÚ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆
‡ˆÈ -8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ"ב שמע בקריאת פסק כן
בתפילה  ורק ה"ט), חנוכה מהל' (פ"ג ובהלל הי"ב) ק"ש

התפילה. לראש שחוזר הי"ג) תפילה מהל' (פ"ד פסק

.‚B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰·e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - L„w‰ ·˙Î·eƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈ¯ÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰·e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ - dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
È¯·Ú ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר
אנן 11)הקודש. "אטו (יח.): ובגמרא שם. משנה,

קריאה  מצות אלא ידעינן? מי הרמכים, בני האחשתרנים
ניסא". ופרסומי קריאה מצות נמי הכא ניסא, ופרסומי

יוונית 12) לכתוב התירו בספריֿתורה שגם א. יח, מגילה
"יפת  כז) ט, (בראשית מהכתוב ודרשו ח:), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט:). (מגילה שם" באהלי יהיו יפת) מבני שהוא

עיי"ש. יט, הלכה תפילין מהל' בפ"א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב הוא העברי
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב)
בלשון  אליכם המדבר פי כי וכתיב העברים, אלקי - העברי

הקודש"].

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



קצט dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - ixyz b"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„˙BBLlÓ ˙¯Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìeb¯z ‰·e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
¯Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È¯˜a B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„·Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
È¯·Ú ·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡¯B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï - Èn¯‡Ï ˙ÈÓ¯‡ d‡¯˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈

‰t ÏÚ15‡Ï - ‡¯Bw‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…
.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח, מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï - ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d·˙Bk ‰È‰16dL¯Bc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

- BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡¯˜ .19Ìc¯ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ - ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק שהוא שלימה במגילה פסוק שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני, ליה "דקרי
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי וכי סברא, לאהדורי

לה  יודע ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב, בהבנת שיב
יח: מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי  שמע לא שוודאי יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב). דמגילה פ"ב ('ירושלמי'

.Â?‡ˆÈ ‰·È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL ¯Ùqa ‡¯BwL ‰‡È¯wa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;·˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï - ·˙kL BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰·e˙k dlkL ¯ÙqÓ d˙‡È¯˜a ‡l‡ B˙·BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È¯˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(לחם21ֿ) כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח:). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח

היטב: רבינו דברי מתפרשים זה ולפי רוקח'), ('מעשה
מהספר  שקורא בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בספר  שקורא בקריאה לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם

יצא]. לא - עכשיו בו שם.23)שכותב מגילה,

.Ê‰‡È¯˜ ‡¯˜Â d˙‡È¯˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»
˙LaLÓ24‡ˆÈ -25.d˙‡È¯˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»

Ï·‡ .¯eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ·LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¯¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„B·k ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ·LBÈ ¯eaˆ· ‡¯˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

¯eav‰26e‡ˆÈ - „Á‡k ‰¯OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡¯˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡¯Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡¯Bw‰27d˙B‡ ‡¯B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.¯eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק
רוקח'). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני: שם: 'ירושלמי'
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ"ד (שם ב'ירושלמי' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב

לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב" לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי א. כא, מגילה משנה,
כא:). שם (גמרא ושמעי" דעתייהו יהבי דחביבא, כיון

נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ"ב (מגילה 'ירושלמי'
העדה' ב'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני: בפירוש

בנימין'). 'בני הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰·e˙k‰ ‰l‚Óa ¯eaˆa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï - ‡¯˜ Ì‡Â .ÌÈ·e˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰¯ÒÁ B‡ ˙BÚÈ¯È‰ ¯‡L ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰¯ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡¯B˜ „ÈÁi‰ Ï·‡ .¯k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰¯˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט, מגילה
שם). (רש"י הנס בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר

שם]. אבן' ב'טורי ועי' הנס, פרסום כאן ויש במגילה,

.ËÔÈ·˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰¯Bz ¯ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d·˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35- ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La d·˙k .‰¯Lk - ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰¯Bzk ËeË¯O ‰ÎÈ¯ˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈

dÓLÏ „aÚÏ CÈ¯ˆ dlL ¯BÚ‰38ÏÚ ‰·e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L ¯BÚ ÏÚ B‡ ¯Èp‰39Ì"ekÚ d·˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt - ÒB¯B˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
במלח, אותו מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בו  וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין ואחרֿכך
הנקרא  זהו אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים

ה"ו). תפילין מהל' בפ"א (רבינו שחילקו 33)גויל" עור
נקרא  השער שממול החלק אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו

ה"ז). (שם וה"ט,34)קלף ה"ח שם רבינו שכתב כמו
קלף. על וגם גויל על גם נכתב חומצת 35)שספרֿתורה

– ה"ד) פ"א (שם ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת.
משנה'. בה 36)'מגיד צריכים שאנו א. יז, מגילה משנה,

יט.). (מגילה דוקא  ב.37)דיו טז, רבינו 38)שם כתב [כן
עיבוד  צריכה שאינה מזוזה לענין הי"א) תפילין מהל' (פ"א
שמענו  שלא (בכסףֿמשנה), שם בתשובה והסביר לשמה,

ולתפילין]. לספרֿתורה אלא עיבוד משנה,39)שצריך
א. יז, הי"ג.40)מגילה תפילין מהל' בפ"א ראה

.ÈÌ‡ :˙BÚ¯˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Lk - da¯ eÈ‰ elÙ‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ÌÏL da¯ ‰È‰ Ì‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡¯Bw‰Â ,‰ÏeÒt -41¯ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰ Ô‡¯˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ - ‰t42. ∆»»

ב.41) יח, שם.42)מגילה
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.‡ÈeÈ‰iL „Ú dlk ‰¯eÙz ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿
,ÔÈ„È‚a ‡l‡ ˙¯t˙ dÈ‡Â .˙Á‡ ‰l‚Ó ‰È˙B¯BÚ Ïk»∆»¿ƒ»∆»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿ƒƒ
.‰ÏeÒt - ÔÈ„È‚a ‡lL d¯Ùz Ì‡Â .‰¯Bz ¯ÙÒk¿≈∆»¿ƒ¿»»∆…¿ƒƒ¿»
¯ÙÒk ÔÈ„È‚a ‰ÚÈ¯È‰ Ïk ˙‡ ¯t˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿…∆»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈∆
‰ˆ˜a ˙B¯ÈÙz LÏL ÔÈ„È‚a ¯Ùz elÙ‡ ‡l‡ ,‰¯Bz»∆»¬ƒ»«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿≈
- ÈM‰ ‰ˆwa LÏLÂ dÚˆÓ‡a LÏLÂ ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿∆¿»»¿»«»∆«≈ƒ

˙¯b‡ ˙‡¯˜pL ÈtÓ ,‰¯Lk43. ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ∆∆

גוריא 43) בר חמא רב אמר חלבו רב "אמר א: יט, במגילה
לב) ט, אסתר - בספר (ונכתב ספר נקראת מגילה רב, אמר
תפרה  שאם - ספר כט), שם - הפורים (אגרת אגרת ונקראת
חוטי  שלשה בה הטיל שאם - אגרת פסולה, - פשתן בחוטי

משולשין". שיהיו ובלבד - נחמן רב אמר כשרה, - גידין

.·È"˙¯OÚ"Â ÔÓ‰ Èa ˙¯OÚ ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈ƒ¿¬∆∆¿≈»»«¬∆∆
aeÏ˙ ÌlkL ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈ„B‰Ï È„k ,˙Á‡ ‰ÓÈL ƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ«¿»»»∆À»ƒ¿

„Á‡k e‚¯‰Â44‰l‚n‰ ‡¯Bw‰L ,Ï‡¯OÈ Ïk ‚‰Óe . ¿∆∆¿¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈∆«≈«¿ƒ»
˙¯b‡k ËLBÙe ‡¯B˜45,¯Ó‚iLÎe ;Òp‰ ˙B‡¯‰Ï , ≈≈¿ƒ∆∆¿«¿«≈¿∆ƒ¿…

dÎ¯BÎÂ ¯ÊBÁ46.C¯·Óe dlk ≈¿¿»À»¿»≈

ב.44) טז, (מגידֿמשנה).45)שם, גאון האי רב כתב כן
וכורכה".46) "ופושטה בכת"י:

.‚È‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈL¿≈«»ƒ»≈∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ,¯OÚ47˙ÈÚ˙Â48ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ »»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿»»»¿»

¯OÚ ‰MÓÁ ÔÈOBÚ Ô‰L ÔÈk¯k È·Ï ÔÈa .ÌB˜Ó»≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¬ƒ»»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙B¯ÈÚ È·Ï ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ¿≈¬»∆≈ƒ«¿»»»»

„·Ïa49¯„‡a ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓi‰ ÈLe . ƒ¿«¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬»
ÈM‰ ¯„‡·e ÔBL‡¯‰50eÓÈc˜‰L ÌÈ¯Ùk ÈL‡ . »ƒ«¬»«≈ƒ«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯eÙÏ CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa e‡¯˜Â¿»¿¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿ƒÀ»ƒ
d˙‡È¯˜ ÌBÈa ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a51„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿¿ƒ»»«¬ƒ¿∆¿≈
el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈLa ˙ÈÚ˙Â52ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬ƒƒ¿≈«»ƒ»≈¿««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»∆

בהספד 47) שאסור נלמד "שמחה", במגילה שכתוב ממה
ה:). "ומשתה"48)(מגילה במגילה שכתוב ממה נלמד

שם). שם.49)(מגילה, "אין 50)מגילה, ב: ו, במגילה
ומתנות  המגילה קריאת אלא השני לאדר הראשון אדר בין
שוין". וזה זה - ותענית הספד לענין "הא לאביונים".

א.51) ה, מגילה אינה 52)משנה, ש"שמחה שם. גמרא,
בזמנה". אלא (בכפרים) נוהגת

.„ÈÌBÈÂ ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk È·Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»»»ƒ¿≈¿»ƒ«¬»¿
‰ÁÓO ÌBÈ Ô˙BÈ‰Ï ÌÈk¯k È·Ï ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ¿»
ÌÈBÈ·‡Ï ˙BzÓe ÌÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏLÓe ,‰zLÓe53. ƒ¿∆ƒ¿«»¿≈ƒ«»»∆¿ƒ

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯zÓe54Èe‡¯ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬ƒ«¿»»¿««ƒ≈≈»
‰OBÚ‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»»»¿¬»ƒ»»∆
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ,ÌÈ¯et ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ≈∆ƒ«¿»»

ÌÏBÚÏ55B‡ ÈLa e‡¯˜Â eÓ„wL ,ÌÈ¯Ùk Èa . ¿»¿≈¿»ƒ∆»¿¿»¿¿≈ƒ
- Ô˙‡È¯˜ ÌBÈa ÌÈBÈ·‡Ï ˙BÚÓ e˜lÁ Ì‡ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒƒƒ¿»»∆¿ƒ¿¿ƒ»»

e‡ˆÈ56Ì˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ‰zLn‰Â ‰ÁÓO‰ Ï·‡ . »¿¬»«ƒ¿»¿«ƒ¿∆≈ƒ»

e‡ˆÈ ‡Ï - eÓÈc˜‰ Ì‡Â ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‡l‡57. ∆»¿«¿»»»»¿ƒƒ¿ƒ…»¿
‰ÏÈla d‡OÚL ÌÈ¯et ˙cÚÒe58È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ¿À«ƒ∆¬»»««¿»…»»¿≈

B˙·BÁ59. »

משתה 53) ימי אותם "לעשות כב) ט, (אסתר שכתוב
לאביונים". ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה

עלייהו,54) קבילו לא מלאכה עשיית "איסור ב: ה, במגילה
טוב, ויום ומשתה שמחה יט) שם, (שם כתיב דמעיקרא
ואילו  ושמחה, משתה ימי אותם לעשות כתיב ולבסוף

כתיב". לא לההוא 55)יוםֿטוב חזייה "רב שם: במגילה,
כתנא". צמח דלא ולטייה בפוריא, כתנא שדי דהוה גברא

ביום 56) לאביונים מעות לחלק לכתחילה שמצוה [נראה
כי  ויתכן בדיעבד. יצא הקריאה ביום חילק שאם אלא י"ד,
מקדימין, שאמרו "אע"פ ה.) (מגילה המשנה פירוש זהו
מותרים  כלומר - לאביונים" ומתנות ותענית בהספד מותרין

בי"ד]. מצוותן שעיקר אע"פ לאביונים, שם 57)במתנות
בזמנה". אלא נוהגת אינה "שמחה א: שבו 58)ה, לילה

(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי שכתוב
ז:). (מגילה ושמחה"

.ÂË¯Oa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙·BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz ¯L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

¯kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ ·iÁ ÔÎÂ .B˙e¯ÎLa Ì„¯ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ ÈL B‡ ¯Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :¯Ó‡pL ,B¯·ÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL -ÌÈÚ¯Ï ÁÏLÏ ‰a¯n‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
B¯·Á ÌÚ ÛÈÏÁÓ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ -62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי שם): (אסתר נאמר שהרי
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט.), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב ז, במגילה
לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי מרדכי",

ידע. ב.62)ולא ז, מגילה

.ÊËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈ¯et‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ·iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»
˙BzÓe :¯Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»

ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL - ÌÈBÈ·‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈
ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ¯et ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…

BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈ¯et ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»
˙¯Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי' פ"א, מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ"א ו'ירושלמי' ב. עח, בבאֿמציעא

.ÊÈ˙Ba¯‰lÓ ÌÈBÈ·‡ ˙BzÓa ˙Ba¯‰Ï Ì„‡Ï ·ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿
ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏL·e B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»

ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ·Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰¯‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
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el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ ·Ï ÁnOn‰L .ÌÈ¯‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈
ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ

.ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי 67) מהל' בפ"א וראה רבינו, בדברי שגור זה ביטוי
ה"א. התורה

.ÁÈÈ¯ÙÒ Ïk68ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70¯zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È¯‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰¯B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
‰t ÏÚaL ‰¯Bz73Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡L , »∆¿«∆∆≈»¿≈ƒ¿»¿««ƒ

˙B¯v‰ eÁkL Èk :¯Ó‡pL ,ÏËaÈ ˙B¯v‰ ÔB¯ÎÊ ÏkL∆»ƒ¿«»ƒ»≈∆∆¡«ƒƒ¿¿«»
‡Ï ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ - ÈÈÚÓ e¯zÒ ÈÎÂ ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»¿≈«ƒ…

eÏËaÈ74e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ :¯Ó‡pL , ƒ»¿∆∆¡«ƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ,ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי' תורה ספרי חמשה אבל
שם). ('ירושלמי' לעולם מידי 70)בטלים "ליכא שהרי

(תענית  באורייתא" רמיזי ולא וכתובים בנביאים דכתיבי
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב על קד.) (שבת ודרשו ט.).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ תמלא המשיח ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי' "שנאמר
פסק" "ולא ומתרגמינן יסף". ולא גדול "קול יט): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי' ו): ג, (חבקוק "שנאמר
שם. 'ירושלמי' – הלכות) אלא הליכות תקרי (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי'



meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz b"iÎ'f -t"yz'd

ה'תש"פ  תשרי ז' ראשון יום

dapB zFkld
daipbzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨
¦§

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואם 1) הדבר, ומהות הגניבה בעלי מהות בו נתבאר

והמכירה  הטביחה ומהות הקדש, לרשות הגניבה הועתקה
בזה. וכיוצא

.‡Lc˜‰ ÈÒÎ ·bL B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·Bb‰2 «≈∆»≈»ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈
„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ -3ÌlLÈ :¯Ó‡pL ; ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈

Lc˜‰Ï ‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï .e‰Ú¯Ï ÌÈL4‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï , ¿«ƒ¿≈≈¿≈≈¿…¿∆¿≈¿≈≈¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5,Ô‰ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÌÈL„˜ ·Bb‰ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ¿≈«≈»»ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa6ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa7ÌÈL„˜ ÔÈa , ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈»»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L8ÌÈL„˜ ÔÈa ∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»≈»»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰L9ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»¬≈∆»ƒ
·p‚Â :¯Ó‡pL ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓe ÏÙk‰«∆∆ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆∆¡«¿À«

Lc˜‰ ˙ÈaÓ ‡ÏÂ - LÈ‡‰ ˙ÈaÓ10. ƒ≈»ƒ¿…ƒ≈∆¿≈

הבית.2) בדק קדשי כלומר המקדש, לבית השייכים נכסים
בדיני 3) כאן עוסק [רבינו וחמשה. וארבעה כפל לא אבל

שמקומם  מעילה בדיני לא אבל וחמשה, וארבעה כפל
וקרבן  החומש תשלום כאן הזכיר לא ולכן מעילה, בהלכות

ראב"ד]. ראה נז:4)האשם. במכילתא 5)בבאֿמציעא
לאחרים". "ולא קנג: סימן טו פרשה כגון 6)משפטים
מהם. אוכל הזר שאין ואשם, חטאת כגון 7)עולה,
בשרם. את אוכלים שהבעלים ותודה, שאם 8)שלמים

על  שאמרו כגון אחרים, להביא חייבים הבעלים אין אבדו
שלמים. או עולה זו הרי מסויימת שאמר 9)בהמה כגון

חייבים  לאיבוד הלך הקרבן ואם שלמים, או עולה עלי הרי
אלא  הקדש של אינו וההפסד אחר, קרבן להביא הבעלים
לממון  לא הקרבן נחשב כפל לענין זאת, בכל הבעלים. של
מחלוקת  הכפל. מן פטור והגנב הקדש, לנכסי אלא בעלים

עד:). (בבאֿקמא כחכמים ופסק וחכמים, שמעון רבי
נמצאים 10) כשהם אפילו וקדשים רשותו, משמע "בית"

עליהם. הקדש רשות המקדיש, בבית עדיין

.·ÌÈ„·Ú ·Bb‰ ÔÎÂ11˙BÚ˜¯˜Â ˙B¯ËLe12BÈ‡ - ¿≈«≈¬»ƒ¿»¿«¿»≈
‡l‡ ÏÙk‰ ‰¯Bz‰ ‰·iÁ ‡lL .ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆∆…ƒ¿»«»«∆∆∆»

ÔBÓÓ ÔÙebL ÔÈÏËÏhÓa13ÏÚ ¯BL ÏÚ :¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿¿ƒ∆»»∆∆¡«««
‰ÓÏO ÏÚ ‰O ÏÚ ¯BÓÁ14eLw‰ ÌÈ„·Ú‰ Ï·‡ ; ¬«∆««¿»¬»»¬»ƒÀ¿

ÌÎÈ·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â :¯Ó‡pL ,˙BÚ˜¯˜Ï15, ¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆
.ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡ ˙B¯ËM‰Â¿«¿»≈»»

נו:11) בבאֿמציעא סב: גבול 12)בבאֿקמא משיג כגון
חבירו. קרקע לתוך המפרידה הגדר את מעביר כלומר רעהו,

גופו 13) אין אבל הוא, שמטלטלין שאף שטר, מהֿשאיןֿכן
לממון. עדות משמש אלא של 14)ממון דוגמאות אלה כל

הן. אחוזה",15)מטלטלין "לרשת הוא הפסוק והמשך
על  ולא קרקע על אלא בתנ"ך נמצא לא אחוזה ושם

פח. סימן בהר לפרשת ספרא השווה מטלטלין.

.‚¯BÓÁ ¯Ët ·Bb‰16‰„tiL Ì„˜ B¯·Á ÏL17- «≈∆∆¬∆¬≈…∆∆ƒ»∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈÏÚaÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆«¿»ƒ∆««ƒ∆≈

BlL ÂLÎÚ18BÏ B˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ,19tiL ¯Á‡.‰„ «¿»∆»ƒ¿««∆ƒ»∆

יא.).16) (בכורות זכר הוא אם החמורה לאמו הבכור הוולד
ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב לכהן, לתתו שצריך בשה

בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור
שנפדה. זה 19)לפני טעם בעלים. לממון נחשב כן על

שם. בגמרא מובא

.„·Bb‰20BÏ·Ë21BÏÎ‡Â B¯·Á ÏL22BÏ ÌlLÓ - «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏ·Ë ÈÓ„23BaÏÁ ·b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ - ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח:20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה
ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי,23)ומתחייב
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שבו. חולין דמי רק שמשלם האומר יהודה בן יוסי כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי  שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק ורבינו (חלב).
הלכה  ג פרק לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב).
מלקות  וחיוב הממון שחיוב מכיון ומשלם", לוקה "אינו
ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב כאחד. באים אינם

האכילה. עם רק בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות
איסור 26)כרת. לידי שבא קודם בגניבה נתחייב "שכבר

שישנה  מפני הטעמים, לשני אנו וזקוקים שם. חלב",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב"ד כפל גם ומשלם לא.)

.‰‰Óe¯z ·b27‰eLÈ¯Ù‰L ÌÈÏ‡¯Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ -≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙·BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא למסור 29)ועדיין שרשאים

שירצו. כהן הגמרא 30)לכל וכמסקנת עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח. בקידושין

הכפל. מתשלומי

.ÂÂÈ·‡ ÏMÓ ·Bb‰31˙Ó Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈ·‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ·‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34·b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

¯ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37- »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39¯Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע.31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואףֿעלֿפי חייב. שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב זאת בכל - הוא חלקו ניכוי לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק לו היה שחט או שמכר
וה' ד' בתשלומי מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב.). (שם באיסור כולה היתה אם ע.35)רק שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט כי
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי ושינוי 40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט. הקדש של - שחט וכאשר סח:41)רשות, שם

.ÊÌÈÏÚa‰ eLÈc˜‰42·pb‰ ˙È·a ‡e‰Â43BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈««»≈

LB„˜44Ô˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ ,45‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , »¿ƒ∆≈ƒ¿»¿««ƒ∆…
¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â ;eL‡È˙46- ÔLc˜‰ ¯Á‡ elÙ‡ ƒ¿»¬¿ƒ»«»«¬ƒ««∆¿≈»

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ47. ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

שם.42) הגנב.43)גמרא בבית נמצא שהקדישו החפץ
למקדיש.44) שייך שהחפץ יוחנן 45)אףֿעלֿפי רבי כדעת

יכולין  אינן שניהן הבעלים נתייאשו ולא "גזל שאמר:
שם. ברשותו", שאינו לפי וזה שלו, שאינו לפי זה להקדיש,

להם.47)הגנב.46) שייכת עדיין הבהמה כי לבעלים,

.ÁËÁBM‰48‰Ïa˙Â49¯ÁBp‰Â ,B„Èa50¯wÚÓ‰Â51 «≈¿ƒ¿«¿»¿»¿«≈¿«¿«≈
„·Ïa ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -52ËÁL Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿«¬»ƒ»«

ÌÈ·ÏÎÏ B‡ ‰‡eÙ¯Ï53‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓpL B‡ ,54B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿≈»
‰¯ÊÚa BËÁML55.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ∆¿»»¬»»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¬ƒ«¬»»
Ì‰È¯·cÓ Ô¯eq‡Â ÏÈ‡B‰56ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz57. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עח:48) שם, השחיטה.49)משנה ממיתה 50)נפסלה
עד  מנחיריו "קורעו מפרש: רש"י פגיון. כגון חד, במכשיר

דרך 51)לבו". לחתכן במקום הקנה ואת הוושט את עוקר
אומרת 52)שחיטה. והתורה "טביחה", זו אין כי

ע.).53)"וטבחו". שם (משנה מתכוון לאחר 54)ואינו
ראויה  שאינה שחיטה זו והרי באכילה, ואסורה השחיטה

בהנאה.55)לאכילה. ונאסר המקדש, מדרבנן 56)בבית
נז:). (קדושין התורה מן "שחיטה"57)ולא אלה כל כי

לא  ראויה שאינה ששחיטה שמעון, רבי לדעת הניגוד הם.
היה  התורה, מן בהנאה אסורים היו אם [אבל שחיטה. שמה

עב.)]. (בבאֿקמא וה' מד' פטור

.ËÌÈ‡Ïk ·Bb‰ ÔÎÂ58¯Á‡ ÔÈnÓe ‰O‰ ÔÓ ‡a‰59, ¿≈«≈ƒ¿«ƒ«»ƒ«∆ƒƒ«≈
‰Ù¯Ë ·bL B‡60˙Úh˜ B‡61˙¯bÁ B‡62,‡ÓBÒ B‡ ∆»«¿≈»ƒ««ƒ∆∆»

ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a B‡63ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓe Á·ËÂ , ∆¡««À»ƒ¿»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡64. «¿»»«¬ƒ»

עז:58) וה',59)שם ד' ובתשלומי ותיש, כבשה כגון
אלא  אינו "שה" שנאמר מקום "וכל "שה", התורה אומרת
ד' בתשלומי בכלאים חייב זאת בכל הכלאים", את להוציא

שם. הפסוק, מדרשת זאת לומדים כי ושחט 60)וה',
ד' בתשלומי חייב לאכילה, ראויה שאינה אףֿעלֿפי אותה,

הקודמת. בהלכה ראה (שם 61)וה', רגל לה שחתכו
רגל.62)עח:). בהמה 63)נכת שחט או מכר לא והגנב

אין  וסומא וחגרת בקטעת וכן אחר, אדם של שלימה
בשלימותה. כולה שחט 64)הבהמה או מכר שגנב מה כי

השותף  של חלקו כל את שחט או מכר בשותפים, וכן כולו,
והמכירה  השני, השותף של חלקו כל את וכן בבהמה, האחד
ו, הלכה למעלה וראה עא: (שם באיסור כולה השחיטה או

י). הלכה ג, פרק ולקמן

.È·b65‰zÓa ¯Á‡Ï Ô˙Â66¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ , »«¿»«¿«≈¿«»»∆»«¿«≈
ÁaËÏ67;¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯kÓÏ ¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ ,Á·ËÂ ƒ¿…«¿»«∆»«¿«≈ƒ¿…¿»»¿«≈

ÛÈw‰Â ·b68ÛÈÏÁ‰Â ·b ,69BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,70B‡ , »«¿ƒƒ»«¿∆¡ƒ»«»«¿∆≈
˙BBÏ·Ò BÁÏML71ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈÓÁ ˙È·Ï ∆¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿«≈«¿≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡72. «¿»»«¬ƒ»
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עט.65) -66)שם "ומכרו" בתורה שכתוב אףֿעלֿפי
המכירה. כדין בזה המתנה דין כי אותו 67)חייב, עשה

לדבר  שליח אין כולה התורה שבכל אףֿעלֿפי שליח.
חשבון  על נזקפת אינה עושה שהשליח והעבירה עבירה,
שוחט  השליח ואם עבירה, לדבר שליח יש כאן השולח,
בהיקש. שם בגמרא זאת ולמדו שחט, הגנב כאילו

מכירה 68) כסף, קיבל לא שעדיין אףֿעלֿפי באשראי, מכר
כסף. קיבל וכאילו דינו 69)היא אחר, בנכס הבהמה את
כסף. וקיבל מכר באשראי 70)כאילו סחורה הגנב שקיבל

כמכירה. זו הרי זו, בבהמה לו שהארוס 71)ופרע מתנות
לארוסתו. כמכירה.72)שולח דינם אלו כל כי

.‡È¯ÎÓe ·b73¯ÎBnÏ ‰˜‰Â ,74ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »«»«¿ƒ¿»«≈¿««¿ƒ
ÌBÈ75·pb‰ ¯k‰ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙·e ,76ÌlLÓ BÈ‡ - ¿¿ƒÀ«««»≈¿«≈

ÏÙk ‡l‡77BaL ‰‡nÓ „Á‡Ó ıeÁ B¯ÎÓ .78ıeÁ B‡ ∆»∆∆¿»≈∆»ƒ≈»∆
BÏ‚¯ B‡ B„iÓ79¯zp‰ ¯·„ Ba ¯iML :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ»«¿¿»∆»»∆ƒ≈»»«ƒ»

‰ËÈÁLa BnÚ80‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ƒƒ¿ƒ»»ƒ«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ81- ÂÈ¯wÓ ıeÁ B‡ B˙fbÓ ıeÁ B¯ÎÓ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ»ƒ«¿»

ÌÈ¯z ÌÈ‡ el‡L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈≈»ƒ»ƒ
‰ËÈÁLa BnÚ82. ƒƒ¿ƒ»

סח.73) העניין,74)שם לפי ברם, ובכ"י. בדפוסים כך
ט"ס. היא "למוכר" כעבור 75)תיבת רק תחול שהמכירה

"שהקנה  שם, נחמן רב דברי רבינו מפרש כך יום. שלושים
שמכר  שפירשו וכר"ח כרש"י ולא יום", לשלושים לו

יום. 30 של הדיינים 76)לתקופה לו יאמרו בדין, ועמד
טו. הלכה ראה לו. תן לבעליה 77)צא חזרה הבהמה כי

לפועל. המכירה שיצאה חלק 78)לפני בו ששייר כלומר,
עח:). שם (משנה מכר שלא בברייתא 79)מועט הדוגמא

שם.80)שם. רב, קבע זה כלל בשרו. כל 81)כגון כי
לגבי  גם שיור נחשב שחיטה, להיתר שייכות לו שיש דבר
מכירה  ודמתה מכרו", או "וטבחו כתבה התורה כי מכירה,

כן 82)לטביחה. ועל שחיטה, להיתר שייכות להם ואין
מכירה. לגבי שיור זה אין

.·ÈÚË˜Â ·b83d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ¯·‡ ‰pnÓ84B‡ , »«¿»«ƒ∆»≈»¿««»¿»»
dzÎ‡ÏnÓ ıeÁ d¯ÎnL85ıeÁ d¯ÎnL B‡ , ∆¿»»ƒ¿«¿»∆¿»»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ86epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87ÈÓeÏLz ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ∆«¿≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ

B„iÓ88. ƒ»

עח:83) חייב 84)שם אם שם, בגמרא בעיא זוהי
שהגנב  לומר אפשר אחד מצד לא. או וה' ד' בתשלומי
כאן  אין כן ועל שגנב, מה כל מכר שלא מכיון פטור,
שהתורה  לומר, אפשר גיסא מאידך אולם כולו. "ומכרו"
אצלו  ישאיר ולא הכל ימכור שהגנב כך, על רק הקפידה
השאיר  ולא הכל, את מכר הוא בנידוןֿדידן גם והרי מאומה,
בתשלומי  חייב יהיה כן ועל מכר, שלא דבר שום בבהמה

וה'. השחיטה 85)ד' לפני הקונה שיעשה המלאכה שכל
לשיור  נחשבת זו אם שם, בעיא זו גם הגנב. של תהיה

לא. או בה 86)ופטור לעשות המוכר לגנב שמותר
לא. או לשיור נחשב אם שם, בעיא זו גם כי 87)מלאכתו.

מוציאין. אין ומספק נפתרה, שלא בעיא מהטעם 88)זו
ב, פרק ממון נזקי הלכות ראה מוציאין. אין שמספק הנ"ל,

הֿו. הלכה

.‚È˙eÙzL da BÏ ‰˙È‰Â d¯ÎÓ89ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ¿»»¿»¿»»À»»ƒ«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90. «¿»»«¬ƒ»

(משנה 89) שותפו מחבירו שגנב בבהמה שותף היה הגנב
עח:). ופטור 90)שם באיסור, כולה היתה לא המכירה כי

חבירו. מחלק אפילו

.„Èe·bL ÔÈÙzL91¯ÎÓ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Á·Ë Ì‡ : À»ƒ∆»¿ƒ»«∆»≈∆»«
B¯·Á ˙ÚcÓ92‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ - ƒ««¬≈¿«¿ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ93ÌÈ¯eËt - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ»»∆…ƒ««¬≈¿ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ94ÏÙÎa ÔÈ·iÁÂ ,95. ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿«»ƒ¿∆∆

(שם).91) אחד של בהמתו ובהסכמתו.92)שניהם
שניהם 93) כאילו והרי חבירו, בשם גם פעל המוכר כי

מכרו. או והשותף 94)טבחו מכר, ולא שחט לא חבירו
כי  בחיוב, כולו "וטבחו" כאן אין כי פטור, ששחט האחד
או  טובח כדין וה' ד' מתשלומי פטור הגנב חבירו חלק על

יז). הלכה א, פרק למעלה (ראה הגנב אחר כי 95)מוכר
גנבו. שניהם

.ÂËÔÈca „ÓÚÂ ·b96BÏ Ôz ‡ˆ :ÔÈic‰ BÏ e¯Ó‡Â , »«¿»««ƒ¿»¿««»ƒ≈≈
¯eËt - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â ‡ˆÈÂ ,z·bM ‰Ó«∆»«¿»¿»»¿««»»«»«»

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ‰M97‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ ; ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«»«»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,BÏ ÔzÈÏƒ≈¿»«»«««»¬≈∆«»
ÔÈc‰ eÎ˙Á ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿…»¿«ƒ

B˙·‚a ‡e‰ „ÓBÚ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ98. »»«¬«ƒ≈ƒ¿≈»

סח:).96) (שם רבא של זהו 97)מימרא לו" תן "צא כי
החזירה  לא ואם הבהמה, את להחזיר מיד וחייב דין, פסק
משלם  אינו וגזלן גזלן, הריהו מכרה או שחטה אלא

שם. וה', ד' על 98)תשלומי גנב הוא נחשב עדיין
וה'. ד' חייב מכרה או טבחה אם כן ועל הבהמה,

.ÊË·Bb‰99ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a100ÔÈ„Ú ‰·b‰Â ÏÈ‡B‰ , «≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈»¬«ƒ
Ì˙eL¯a ‡È‰101ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt -102Á·Ë Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿»»ƒ«∆∆¿≈ƒ»«

¯eËt - Ô˙eL¯a ÌL ¯ÎÓe103‰·b‰ dÈa‚‰ Ì‡Â .104 »«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ««¿≈»
d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ·Bb ÌeMÓ ·iÁ˙ -ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ∆¬«ƒ…ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó105‰È‰Â ,¯Èc‰ ÔÓ ‰ÏË ·b ?„ˆÈk . ≈¿«¿»ƒ≈«»«»∆ƒ«ƒ¿»»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ˙Óe ,‡ˆBÈÂ BÎLBÓ106;¯eËt - ¿¿≈≈ƒ¿«¿»ƒ»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107·iÁ - ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»

ÌL B˙109Ba ˙¯BÎ·Ï ÌÈÏÚa‰ ˙È·a110ÏÚ·Ï B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««
Ï‡BLÏe ÌpÁ ¯ÓBLÏ B‡ B·BÁ111¯ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»

¯ÎBOÏe113¯eËt - ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
¯ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

¯ÓBM‰ ·iÁ - ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL ·BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
·pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eL¯Ó ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט.99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית
הבעלים.101) עד 102)של "גנב" יקרא לא הגנב "כי
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מדרכי  בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב אין כי וה', ד' מתשלומי
גניבה. חיוב שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב קנאה

גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי
כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני מת הטלה

לסמטה.107) או לפני 109)בכפל.108)לרשותו, הגנב,
שם). המשנה (המשך בחמשה 110)שהגביהו לכהן

הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל
תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל

תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה
לשלם  החוב בעל או השומר חייב כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י (מגידֿמשנה). גנוב שהטלה ידע כשהשומר

אחרת.

.ÊÈ¯Úia ¯„Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk -119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a ·iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈
ÏÙk121ÌL d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ë Ì‡Â ;122ÌlLÓ - ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט:118) שם אלעזר רבי של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי גניבה.120)מחמתו, אף121ֿ)לשם

שקנה  מכיון כגנב, חייב ידיו, במו אותה גנב שלא עלֿפי
המשיכה. עלֿידי חיוב) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני לרשותו על 123)אותה שנתחייב כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב כך הגניבה,

.ÁÈÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ·b124eÚ„iL ¯Á‡Â ,125‰·‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eL¯Ó ıeÁ d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ëe d‡ÈˆB‰126·bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eL¯a ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,Ô˙eL¯Ó ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127- ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט.124) שם, לבעלים 125)משנה נודע לא ואם הבעלים.
כשהוציאה  הגנב קנאה הרי מרשותו, שהוציאוה לפני

הבעלים. ברשות גניבה זה ואין כשהוציאה 126)מרשותו,
וה'. בד' וחייב קנאה, אע"פ 127)מרשותם וה', ד' חייב

שהוציא  משעה כי הבעלים, ברשות שנמצאה בשעה שמכר
קנאה. אותה

ה'תש"פ  תשרי ח' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב. מנכסי הדין בית גביית ודין באו, שלא

.‡‰¯Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰¯·Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ da LiL3ÔÈÓeÏL˙Â4BÈ‡ - ∆≈»¬ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ≈

ÌlLÓ5‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,6‰¯·Ú ‰OBÚ‰Â . ¿«≈««ƒ∆»»≈¿»∆¬≈»
,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ da ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈»«¿¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L7‚‚BL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .8 ∆≈»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ»»≈
Ba e¯˙‰ ‡Ï B‡9‰˜BÏ BÈ‡Â ÌlLÓ -10ÌÈ¯·c ‰na . …ƒ¿¿«≈¿≈∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡11˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ÌÚ ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙pL ¬ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒ¬ƒ«≈
˙Á‡k ÔÈc12˙·a ˙e˜ÏÓe ÔÈÓeÏLz ·iÁ˙pL B‡ , ƒ¿««∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿¿«

·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈÓeÏL˙a ««¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿«≈
B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL B‡ ,˙e˜ÏÓa B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa¿ƒ«≈ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈«¿

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ13È¯‰ - ƒ«≈ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«¿ƒ¬≈
˙ÓÂ ÌlLÓe ‰˜BÏ ‰Ê14. ∆∆¿«≈»≈

יג.2) הלכה א, במזיד 3)פרק העבירה את עשה שאם
בביתֿדין. מיתה עליה בשבת,4)חייב וטבח שגנב כגון

על  מיתה שחייב מכיוון וחמשה, ארבעה מתשלומי פטור
בשבת. מן 5)הטביחה פטור מיתה שהמחוייב

יענש" ענוש אסון יהיה "ולא שכתוב: כמו התשלומים,
הוולדות. דמי שמשלם חכמים ופירשו כב), כא, (שמות
הוולדות  מדמי פטור - מתה האשה - אסון היה שאם משמע

לה.). גם 6)(כתובות פטור זאת בכל ממיתה, ופטור
ישלמנה" בהמה נפש "ומכה בתורה: כתוב כי - מתשלומים
בהמה  שבמכה כשם כא), יח, כד, (ויקרא יומת" אדם "ומכה
במכה  כך ממון; חייב ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין
מממון  פטור ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין אדם

שם). אתה 7)(גמרא אחת רשעה משום - רשעתו" "כדי
ליה  וסמיך רשעיות, שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו,
מחייבים  רשעיות, שתי יש שאם כלומר יכנו", "ארבעים
א, פרק נערה והל' ולב: לב. (כתובות בלבד מלקות אותו

יא). ממלקות.8)הלכה שעל 9)שפטור עדים, שני
מזיד. שהיה אףֿעלֿפי מלקות, חייב זו כדעת 10)עבירה

בהמה", ל"מכה התורה הקישה מיתות שחייבי יוחנן, רבי
שם). (כתובות מלקיות חייבי מתשלומים.11)ולא שפטור

מ 12) וחיוב מיתה יחד.שחיוב באים היוצא 13)מון כגון
ו:). (ערכין באחרים וחבל או 14)ליהרג ומשלם, לוקה

לא.). (כתובות ומת משלם

.·?„ˆÈk15˙aLa ıÁ ˜¯Ê16ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ≈«»«≈¿«»ƒ¿ƒ««¿«¿
Úa¯‡17B¯·Á „‚a Ú¯˜Â ,18B˙ÎÈÏ‰a19˜ÈÏ„‰L B‡ ; «¿«¿»«∆∆¬≈«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ

˙aLa B¯·Á LÈ„b20˙aLa ÒÈk ·bL B‡ ;21‰È‰Â , ¿ƒ¬≈¿«»∆»«ƒ¿«»¿»»
B¯¯‚Ó22ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L „Ú23‡È‰L , ¿»¿«∆ƒ≈¿«¿»ƒ∆ƒ

B„a‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ,„ÈÁi‰ ˙eL¯24‰Ê È¯‰ - ÌL ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆
‰·b ¯eq‡Â ˙aL ¯eq‡L ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ««¿ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿≈»

˜f‰Â25,˙aLa ÒÈk ·b Ì‡ Ï·‡ .„Á‡k ÔÈ‡a ¿∆≈»ƒ¿∆»¬»ƒ»«ƒ¿«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌL B‰Èa‚‰Â26B‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿««»ƒ

¯‰Ï BÎÈÏL‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï27ÌlLÏ ·iÁ - ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿«≈
Ì„˜ ‰·b ¯eq‡a ·iÁ˙ È¯‰L ;ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»…∆

‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡a ·iÁ˙iL28ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈
·BË ÌBÈa B¯·Á ÔÏÈ‡ ıˆ˜ Ì‡29B‡ ;Ba e¯˙‰Â , ƒ»«ƒ«¬≈¿¿ƒ¿

‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰LLÈ„b30ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa31Ba e¯˙‰Â ,32; ∆ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿
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ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa Á·ËÂ ·‚ B‡33¯eËt - Ba e¯˙‰Â , »«¿»«¿«ƒƒ¿ƒ¿»
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ34Ba e¯˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .35·iÁ - ƒ««¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿«»
ÔÈÓeÏL˙a36‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓe ,37. ¿«¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

הקודמת.15) שבהלכה הכללים את מדגימה זו הלכה
הרבים 17)שם.16) ברשות אמות ארבע והמעביר אמות,

מיתה. ממון.18)חייב שחיוב 19)וחייב אףֿעלֿפי
- כן לפני נקרעו והשיראין החץ, שנח אחרי בא מיתה
באו  ותשלומים מיתה כאילו נחשב זאת בכל - בהליכתו
עם  ולפיכך, הנחה. אין החץ זריקת שבלי מכיון  כאחת,
ונימוק  ההנחה. בשעת ונגמרת המלאכה, מתחילה הזריקה
השיראין, את שיקרע מראש ידוע החץ, שזרק מכיוון נוסף:

שם. להחזיר, אפשרות אין הגדיש,20)כי על ממון שחייב
לד:). קמא (בבא בשבת אש הדלקת על ומיתה

לא.21) עדיין 22)כתובות נתחייב ולא הגביהו, ולא
על 23)בגניבה. במיתה וגם בגניבה גם נתחייב ואז

הרבים. לרשות היחיד מרשות כגון 24)הוצאה השמידו,
ברשות  הריהי בעין, נמצאת הגניבה אם אבל לנהר. שהשליך

יב. הלכה א, פרק למעלה ראה וחוזרת, כגון 25)הבעלים
הראשונות. הדוגמאות בכל 26)בשתי קונה והגבהה

הבעלים. ברשות אף עב.27)מקום, החיוב 28)סנהדרין
בא  סקילה באיסור והחיוב ההגבהה, עם מיד בא הגניבה על

הרבים. לרשות שהוציא על 29)בשעה מלקות וחייב
בו. התרו אם טוב', ב'יום חבירו.30)מלאכה של

שמים).31) (בידי כרת זדונו על חיוב 32)שחייב על
ע.33)מלקות. אדם 34)בבאֿקמא "אין לכלל בהתאם

ומשלם". לוקה.35)לוקה אילן 36)ואינו קצץ אם
הכיפורים. ביום הגדיש את הדליק או טוב') (ב'יום חבירו

שה.37) או שור וטבח גנב אם

.‚·b38˙aLa Á·ËÂ39‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B‡40elÙ‡ , »«¿»«¿«»«¬»»»¬ƒ
‰‚‚La41‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt -42BÓk , ƒ¿»»»ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL43. ∆≈«¿

בשבת.38) בין בחול הטביחה 39)בין על סקילה ונתחייב
עד:). ביתֿדין.40)(שם מיתת בה שיש עבירה

אותו.41) ממיתים ביתֿדין תשלומים 42)שאין חיוב כי
כי  חייב, הוא בכפל אבל כאחת, באים דין בית מיתת ועוון

מיתה. חיוב לפני בא א.43)הוא בהלכה

.„BÏˆ‡ ‰Ïe‡L ‰¯t ‰˙È‰44C¯c ˙aLa dÁ·Ëe , »¿»»»¿»∆¿¿»»¿«»∆∆
‰·b45˙aL ¯eq‡ È¯‰L ;ÏÙk‰ ÔÓ Û‡ ¯eËt - ¿≈»»«ƒ«∆∆∆¬≈ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰·b ¯eq‡Â46‰·b ÔÈ‡ Ì‡Â .47ÔÈ‡ - ¿ƒ¿≈»»ƒ¿∆»¿ƒ≈¿≈»≈
‰¯ÈÎÓ ÔÈ‡Â ‰ÁÈ·Ë48. ¿ƒ»¿≈¿ƒ»

לד:44) לקחת 45)כתובות ובמגמה הבעלים, ידיעת בלי
לעצמו. גנבה.46)אותה שטבחה, הוא 47)בשעה ואם

הגניבה. של הקרן מתשלום על 48)פטור חיוב אין
זה  דבר נאמר [בגמרא (שם). המכירה על או הטביחה
ליה  "קם אמרו לא שבקנס שסובר מאיר, דרבי אליבא
מכיון  וה', ד' מתשלומי פטור ואףֿעלֿפיֿכן מיניה", בדרבה
וד'. ג' ולא תורה אמרה וחמשה ארבעה כי הקרן, מן שפטור
מיניה" בדרבה ליה "קם אומרים בקנס שגם רבינו, דעת אבל

גניבה, אין "ואם כאן: האמור לנימוק כלל צריכים אנו אין
רבינו]. מביאו למה להבין וקשה ומכירה", טביחה אין

.‰·b49˙aLa ¯ÎÓe50- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÎnL B‡ »«»«¿«»∆»««¬»»»
‰¯ÈÎÓa ÔÈ‡L ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»

‰˙ÈÓ51- ‰¯ÈÎn‰ ˙Úa ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ«¬≈¿»»¿«»¿≈«¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt52ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈«¿

BÏ ‰˜‰ ‡lL53Á˜Bl‰ ¯ˆÁa ÁezL „Ú54; ∆…ƒ¿»«∆»««¬««≈«
˙aL ¯eq‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Lk ,‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰¯ÈÎÓe55. ¿ƒ»»ƒ¿∆»

מיתה,49) חיוב בגניבתו היה שלא באופן בשבת או בחול,
הרבים. לרשות היחיד מרשות הוציא שלא בבא50ֿ)כגון

ע. המלאכות.51)קמא ל"ט עם נמנית המכירה אין כי
התשלומין.52) חיוב את מפקיע מיתה חיוב הגנב 53)כי

הלוקח 54)ללוקח. לחצר הגניבה את שזרק בגנב מדובר
ע:). מרשות 55)(שם הזורק של שבת איסור על החיוב

זה  וברגע החצר, קרקע על נחה שהגניבה ברגע בא לרשות
המכירה. על החיוב - לתנאי בהתאם - בא

.ÂBÏ ËÁLÏ ÁÈÏL ‰OÚ56˙aLa ÁÈÏM‰ BÏ ËÁLÂ , »»»ƒ«ƒ¿…¿»««»ƒ«¿«»
È¯‰L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ ·pb‰ È¯‰ -¬≈««»«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆¬≈

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‰OÚ ‡Ï ·pb‰ ‰Ê57¯·Îe . ∆««»…»»¬ƒ«≈ƒ¿»
e¯‡a58ÁÈÏL È„È ÏÚ ËÁBM‰L ,59.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ ≈«¿∆«≈«¿≈»ƒ««»¿«¿ƒ

שחט 56) והשליח בשבת, לשחוט לו אמר ולא עא. שם
עצמו. דעת על בשבת.57)בשבת שחט לא הוא כי

י.58) הלכה ב, פרק מקום 59)למעלה שבכל אףֿעלֿפי
לענין  - פטור והשולח עבירה" לדבר שליח "אין אומרים
בעשאו  אבל חייב. והשולח שליח", "יש וה' ד' תשלומי
אותו  שלח כי וה', ד' מתשלומי הגנב פטור לשחוט, שליח
לדבר  שליח אין שבת איסור ולענין בשבת, עבירה לעשות
השולח  הגנב חשבון על נזקף אינו השליח ומעשה עבירה,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.ÊÌÈ„ÈÚÓ ÌÈL eÈ‰60ÔÓˆÚ Ô‰ e„ÈÚ‰L ÔÈa ,·bL »¿«ƒ¿ƒƒ∆»«≈∆≈ƒ≈«¿»
Á·hL¯ÎÓ B‡61Á·hL ÌÈ¯Á‡ e„ÈÚ‰L ÔÈa62B‡ ∆»«»«≈∆≈ƒ¬≈ƒ∆»«

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ63ÌÈL eÈ‰ . »«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«ƒ
B‡ ,¯ÎÓ B‡ Á·hL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,·bL ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»«¿≈∆»≈ƒ∆»«»«

Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰L64ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ ∆»≈«¿∆»«»«¿«≈«¿≈
;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

Ò˜a ‰„Bn‰L65¯eËt -66e¯‡aL BÓk ,67. ∆«∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

ע.60) שם הגניבה 61)משנה על שלימה עדות והעידו
הטביחה. על 62)ועל רק מעידים טביחה שעדי אףֿעלֿפי

שמא  כי לחייב, יכולים אינם גניבה עדי בלי כי דבר", "חצי
דבר" יקום . . . עדים שני פי "על אמרה: והתורה טבח, שלו
דבר. חצי ולא "דבר" עקיבא: רבי ודרש טו) יט, (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי צריכים אינם גניבה שעדי כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי עדות אף בלעדיהם, לחייב

ע:). הגניבה.64)(שם עדי שבאו המודה 65)לאחר
מדמי  פחות שהוא תשלום כלומר, קנס, עליה שיש בעבירה
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יותר. או הקנס.66)הקרן את נזקי 67)מלשלם הלכות
ח. הלכה ב, פרק ממון,

.ÁÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ
‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙È··e71- »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

¯eËt72ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»
„·Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆

עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני 70)לפני
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב דעת זוהי הקנס. את 73)מתשלום שפגש כגון
מחוץ  כי הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק הדיינים
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני שם היו אולם ביתֿדין, מושב במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני כי 75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט. הלכה לקמן

.Ë?„ˆÈk76e‡a Ck ¯Á‡Â ,·bL ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô¯˜a77,'Èz·‚ ‡Ï' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'Èz¯ÎÓ B‡ ÈzÁ·Ë' ÔÈc ˙È·a79¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·hL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ¯ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס למודה דוגמא
בתשובה,77) לחזור רוצה שבאמת מוכיח וזה הטוב, מרצונו

הקנס. מן אותו פוטרים כן שבתחילה 78)ועל לאחר
הגניבה. את על 79)הכחיש עדים שהיו בלי הגניבה, את

המכירה. או אינה 80)הטביחה הטביחה על וההודאה
פטור, בקנס מודה שהרי שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת
כוונה  מתוך באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא
כל  עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר
דברי  את שהסביר המנונא, רב בדברי מקורה הזאת ההלכה
בניגוד  שמואל, נגד כרב כאן פסק רבינו שם. יוחנן ורבי רב
המנונא, שרב מפני והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל

רב. שיטת קיבלו אשי רב וגם יוחנן רבי

.ÈÔÈÙzL ÈL ÏL ¯BL ·Bb‰81,B¯ÎÓ B‡ BÁ·Ëe «≈∆¿≈À»ƒ¿»¿»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈc ˙È·a ‰„B‰Â82¯Á‡a ¯ÙÎÂ83¯Á‡Â , ¿»¿≈ƒ¿∆»≈∆¿»«»«≈¿««

‰ÊÏ ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆»«¿»«»«¿«≈»∆
¯˜a È‡ˆÁ ‰MÓÁ BÏ ¯ÙkL84Ô‡ˆ È‡ˆÁ ‰Úa¯‡Â85. ∆»«¬ƒ»¬»≈»»¿«¿»»¬»≈…

עא:81) זה 82)שם שותף של חלקו נפקע ועלֿידיֿזה
וה'. ד' השני.83)בתשלומי השותף של אף84ֿ)בחלקו

כוונתה  לז), כא, (שמות בקר" "חמשה כתוב שבתורה עלֿפי
לבעלים  שישלם הוא העיקר כי בקר, חצאי לחמשה אפילו
בקר, חצי לשותף שמגיע ומכיון הגניבה. מן חמשה פי

בקר. חצאי ה' לו כבש.85)ישלם שגנב במקרה

.‡È·pb‰ ÔÈc86ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk‰Â Ô¯w‰ ÌlLÏ ƒ««»¿«≈«∆∆¿«∆∆«¿≈

BlL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡87‡Ï Ì‡ . «¿»»«¬ƒ»ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ…
ÔÈ·B‚Â ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ BÏ e‡ˆÓƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ

Ïk‰88ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ89¯Ó‡pL ,ÔÈ˜Êp‰ ¯‡Lk , «…ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»«¿»ƒ∆∆¡«
e‰„O ·ËÈÓ :Ô‰a90‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . »∆≈«»≈¿ƒ≈…«¿«¿…

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ91ÂÈÓc ÔÈ˙BÂ ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»
.B˙·‚a ¯kÓÂ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ;˜fpÏ«ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ה.86) ד: המטלטלין 87)שם מן שגובים מזיק, כדין
ולמדו  לד) (שם, לבעליו" ישיב "כסף שכתוב: כמו תחילה,
וראה  ז.). (שם סובין ואפילו כסף, שוה לרבות חכמים: מזה

י. הלכה ח, פרק ממון נזקי וגם 88)הלכות הקרן את גם
הקנס. שבנכסיו.89)את הטוב הקרקע וגומר 90)מן

שכתב  מקום שכל לומדים, ומכאן ישלם". כרמו "ומיטב
כמיטב, דינם ומטלטלין ה.). (שם ל"מיטב" כוונתו "ישלם"

למכירה. נוחים הם כעבד.91)כי

.·È‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,B˙·‚a ¯kÓ LÈ‡‰92¯·„Â . »ƒƒ¿»ƒ¿≈»¬»…»ƒ»¿»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê93Ô¯wa ‡l‡ ¯kÓ ·pb‰ ÔÈ‡Â .94, ∆ƒƒ««»»¿≈««»ƒ¿»∆»«∆∆

ÏÙka Ï·‡95BÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a B‡ ¬»«∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈
¯kÓ96.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿»∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dy`d `l la` ezapba xknp yi`d"

שהרי  ישראל, לבת הניתן והכבוד העילוי גודל רואים מכאן
וגם  תנאי, כל ללא בגנבתו נמכר לשלם מה לו שאין הגנב
לא  אם זאת לעשות יכול אינו אביה על־ידי נמכרת אם
ניכר  שיהיה צריך ישראל בבת כי לפדותה. או ליעדה יוכל

בישראל. בית הקמת - ויעודה תכליתה בגלוי
ימכור  "וכי הנשמה היא עבריה אמה העניינים, ובפנימיות
שאינה  למטה הנשמה בירידת מדבר לאמה" בתו את איש
הירידה  של תכליתה מראש שהובטחה לא אם מתבצעת
יחוד  שהוא האמה) פדיון (או יעוד - העליה לצורך שהיא
בתחתונים  הדירה שלימות - ישראל וכנסת קוב"ה

ית'. לעצמותו
(372 cenr e"kg y"ewl it lr)

כג.92) סוטה איש 93)משנה מפי איש חז"ל קבלו זה דין
ולא  בגניבתו", "ונמכר הפסוק על וסמכוהו רבינו, משה עד

כג:). (שם הקרן.94)בגניבתה את לשלם לגנב אין אם
את 95) לשלם ממה לו ואין הקרן, את לשלם לו יש אם

יח.).96)הכפל. (קידושין בכפילו" ולא "בגניבתו

.‚ÈLc˜‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·b97¯kÓ BÈ‡ - »«∆»≈»ƒ∆¿≈≈ƒ¿»
Ô¯w‰ ÏÚ98.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ««∆∆∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

א).97) הלכה ב פרק (למעלה הכפל מן כי 98)שפטור
מיד  כי כפל, המשלם גנב על מדבר בגנבתו" "ונמכר הפסוק
שנים  . . . הגניבה בידו תמצא המצא "אם כתוב אחרֿכך

זה. לפסוק החיים' 'אור וראה ישלם".

.„È‰·b‰ Ô¯˜ ‰È‰99‰ÂL ·pb‰ ÔÈ‡Â ,‰‡Ó ‰ÂL »»∆∆«¿≈»»∆≈»¿≈««»»∆
¯kÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡100ÌÚ Ô¯w‰ ¯‡Le , ∆»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ
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˙ÈÚÈ·Ma ‡ˆiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ÏÙk‰101¯ÈLÚÈÂ «∆∆»»«∆≈≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ
;¯kÓ BÈ‡ - „Á‡Â ‰‡Ó ‰ÂL ·pb‰ ‰È‰ .ÌlLÈÂƒ«≈»»««»»∆≈»¿∆»≈ƒ¿»
Ôlk ÂÈÓ„ eÈ‰iL „Ú - B˙·‚a ¯kÓÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿≈»«∆ƒ¿»»À»

B˙·‚a ÔÈÚÏ·Ó102. À¿»ƒƒ¿≈»

יח.99) אח 100)קידושין בברייתא פעם החכמים כדעת ת,
כגירסת  רבינו גירסת אולם ונמכר", "וחוזר שם הגירסא שם.

ונמכר". חוזר "ואינו עברי 101)המכילתא עבד כדין
תקנה  "כי א): כא, (שמות שכתוב כמו שנים, שש שעובד
חנם". לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד

הגניבה 102) דמי על עולים שדמיו זה, במקרה מהֿשאיןֿכן
שם). (גמרא

.ÂË¯kÓÂ ·b103È¯‰ - ·b ÈMÏ Ì‡ :·‚Â ¯ÊÁÂ , »«¿ƒ¿«¿»«¿»«ƒ«≈ƒ»«¬≈
- ÌÈL‡ ‰‡ÓÏ ·‚ elÙ‡Â ,‰iL ÌÚt ¯kÓ ‰Ê∆ƒ¿»««¿ƒ»«¬ƒ»«¿≈»¬»ƒ
- ‰iL ÌÚt ·b ÔBL‡¯Ï Ì‡Â ;ÌÈÓÚt ‰‡Ó ¯kÓƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ»

‰iL ¯kÓ BÈ‡104.·BÁ Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯‡MÈ ‡l‡ , ≈ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ»≈»»«…

שם.103) פעם 104)גמרא שנמכר "כיון - "בגניבתו"
(שם). למכרו" רשאי אתה אי שוב אחת,

.ÊËÌlk - ‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·b»«»∆¿»«¿»«»∆¿»«¿»«»∆À»
Ba ÔÈÙzL105ÔzLÏL ÏL Ô¯w‰ „‚k ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ . À»ƒƒ»»»¿∆∆«∆∆∆¿»¿»

Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe ,¯kÓ - Ô¯w‰ ÔÓ ˙BÁt B‡106, »ƒ«∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈≈∆
˙BÏÙk‰ ¯‡Le107¯˙È ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ ·BÁ108- ¿»«¿»»»¿ƒ»»»»≈
¯kÓ BÈ‡109·BÁ Ïk‰Â ,110.¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ ≈ƒ¿»¿«…»»«∆«¬ƒ

יב.105) הלכה ט, פרק ממון נזקי הלכות השווה
הגנב.106) מכירת דמי ביניהם מחלקים הנגנבים שלושת
אחת,107) מלה כאן שחסרה [נראה ואחד אחד לכל המגיע

והכפלות"]. הקרן "ושאר להיות הקרן 108)וצריך דמי על
שלשתם. יד.109)של הלכה למעלה גם 110)ראה

הקרן.

.ÊÈ„Á‡k e·bL ÔÈÙzL111Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ -112, À»ƒ∆»¿¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁa ¯kÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ113ÈÓ ÏÎÂ . ¿»∆»≈∆ƒ¿»¿∆¿ƒ«∆∆¿»ƒ

BÈ‡ - Ba ·iÁ˙pL Ô¯w‰ ˜ÏÁ ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL∆»»»≈«≈∆«∆∆∆ƒ¿«≈≈
¯kÓ114. ƒ¿»

ביחד.111) כלומר אחד, את 112)כאיש ביניהם מחלקים
הקרן. לשלם.113)תשלום צריך הגנב 114)שהוא

אם  נמכר, היה לבדו גנב לו כי שותף, לו שהיה מזה נשכר
כולה. הקרן דמי על עלו לא דמיו

ה'תש"פ  תשרי ט' שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטענה 1) בידו הפקדון לעכב שרוצה הנפקד דיני בו נתבארו

שלא  לידו בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב
הגנב  החזיר ואם בשלמות, אלו דינים וביאור גניבה, באיסור

בעלים. הודאת צריך ואם יפטר, תנאי זה באי הגניבה את

.‡ÔÚBh‰2ÚaL Ì‡ :ÔB„wt‰ B˙ÈaÓ ·‚pL3¯Á‡Â «≈∆ƒ¿«ƒ≈«ƒ»ƒƒ¿«¿««
- BÏˆ‡ ‰f‰ ÔB„wt‰LÂ ÔÚË ¯˜ML ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆∆∆»«¿∆«ƒ»«∆∆¿

BÓˆÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿≈∆∆∆¬≈«¿
·pb‰4ÌlLÓ - ÚaLpL ¯Á‡ ¯ÎÓe Á·Ë Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ
B˙Úe·L ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡È·Ó BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆
ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8- Ú·MiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר

קח:). קמא בבא (משנה נגנב.3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע הטוען 5)מרגע דין כי

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת
קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
ז) כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11·pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba ·iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי משלם גנב טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.‚ÔB„wÙa ‰„·‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
¯eËt - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ·pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ ¯·kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡¯ ‰Úe·MÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר
(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם,

לא 15) עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש

כפל 16) חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע
הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת

.„‰„·‡a ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
ÌlLÓ - ÔÚË ¯˜LÂ B˙eL¯a ‰„·‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„·‡ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰·‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»

¯eËÙe22¯eËt - Ò‡ ‡Ïa ‰·‚pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»
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ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk ‰„·‡ ¯ÓBML24.¯‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, ים

קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק גנב 20)וסוף

מוצא  על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר
נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע בכוחו שאין

מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי ועל
הקרן.23) יוסף 24)את רבי כדעת ואבידה, בגניבה וחייב

נו:). (שם

.‰e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
·pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,B˙eL¯a ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ - ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ô¯wa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ô¯w‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚe·L LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי על אף

קח.). (שם פיקדון

.Â·pb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ ‰„·‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,·‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰ - „·‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰B¯Á‡ ‰Úe·L ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ B¯ËBt ÏÙÎa B·iÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב
שאבד.30) שאם 31)שנשבע הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע
שהשבועה  פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו"
החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד

כפל. לשלם כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון

.ÊÌÈLÏ B¯BL ¯ÒÓ33,eÚaLÂ ·pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿
Ô‰ÈL - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆

Ô¯w‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈

e„B‰L ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLp‰ ¯‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆
.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה
התורה  כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב כבר

הכפל. תשלומי את מספק סיבה,35)לחייב מאותה
ספק. שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על
חומש. משלם הוא כן ועל

.Á¯ÓBM‰ ˙‡ Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa37ÚaLÂ , «««ƒ»∆»«∆«≈¿ƒ¿«
·‚pL38˙‡ ¯ÓBM‰ Ú·˙Â ,·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿«¿««»À«««»¿»««≈∆

ÔB„wt‰ ÏÚa Ú·˙Â ,·bL ·pb‰ BÏ ‰„B‰Â ,·pb‰««»¿»««»∆»«¿»««««ƒ»
˙Ó‡a Ì‡ :·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,¯ÙÎÂ ,·pb‰ ˙‡∆««»¿»«»≈ƒ∆»«ƒ∆¡∆

¯ÓBM‰ ÚaL39ÔÓ ·pb‰ ¯ËÙ - ·‚pL ÔÚhLk ƒ¿««≈¿∆»«∆ƒ¿«ƒ¿«««»ƒ
¯ÓBMÏ B˙‡„B‰a ÏÙk‰40ÚaL ¯˜La Ì‡Â ;41- «∆∆¿»»«≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡42eOÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»¿
eÚ·z .Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»»»¿

ÌlLÂ ¯ÓBM‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰43¯k‰ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ∆«≈¿ƒ≈¿««»À«
¯Á‡Â ,·bL Ô‰Ï ‰„B‰Â ÌÈÏÚa‰ e‰eÚ·˙e ,·pb‰««»¿»«¿»ƒ¿»»∆∆»«¿««
- ·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ba ¯ÙÎÂ ¯ÓBM‰ BÚ·z Ck»¿»«≈¿»«»≈ƒ∆»«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡44¯ÓBM‰ OÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»««≈
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ˙‡∆«∆∆≈ƒƒƒ»¿≈«ƒ

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a45B‡ ·pb‰ Á·Ë Ì‡ , ¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ»«««»
.¯ÎÓ»«

קח:).37) (שם הפיקדון את לו ופטור 38)שיחזיר
חינם. שומר כדין השבועה 39)מלשלם פרטי כל אם

אונס. זה היה ובאמת באונס שנגנב שנשבע כגון נכונים,
הבעלים 40) על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו להבא, גם
כאילו  הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך
היא, הודאה לשומר הגנב והודאת אותו, תבעו הבעלים

מכפל. נגנב 41)ופטור ובאמת באונס, שנגנב שנשבע כגון
באונס. הבעלים 42)שלא אימון אם (שם), בעייא זוהי

הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק, בשומר
אין  מספק כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב

מידו. בגניבה.43)מוציאין מלשלם פטור שהוא פי על אף
שהבעלים 44) נאמר אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם

בפניהם  הגנב הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי שקיבלו
שהבעלים  לשומר נוח או בכפל, הוא חייב כן ועל הודאה,
הודאה  בפניהם הגנב הודאת כן ועל הגנב, את לגלות יטרחו

כפל. מתשלומי אותו ופוטרת מיד 45)היא, מוציאים אין
מוציאים  אין השומר תפס ואם וה', ד' תשלומי את הגנב
לפטור  דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד
השומר  תפס אם ואפילו וה' ד' מתשלום הגנב את לגמרי
אמרו: והרי כפל לשלם נתחייב שלא מפני מידו, מוציאים
ה)]. הלכה ג, פרק (למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד'

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜ ÏL ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»∆»»««ƒ
ÚaLÂ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk BÚ·˙e ÔË˜ ‡e‰Lk BÏ Ô˙pL46, ∆»«¿∆»»¿»¿∆»¿ƒ¿«

;ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ¬≈∆»ƒ«∆∆
LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL47ÌeÏk ÔË˜ ˙È˙ ÔÈ‡Â ,48. ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«»»¿

ÏB„‚a ÔÈÂL ‰ÚÈ·˙e ‰È˙ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ49. ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»

לקטן.47)שנגנב.46) טענת 48)פרט על נשבעים אין
ידו. על כפל לידי באים ואין ומכיוון 49)נתינתו,
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על  אף הכפל, מן פטור זה הרי קטן ידי על היא שהנתינה
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי

.È¯„ÚÓ ‰ÏË ·bL ÔB‚k ,B˙eL¯Ó ·bL ¯ÓBL≈∆»«≈¿¿∆»«»∆≈≈∆
LÈ Ì‡ ,BÏˆ‡ „˜Ù‰L ÒÈkÓ ÚÏÒÂ BÏˆ‡ „˜Ù‰L∆À¿«∆¿¿∆«ƒƒ∆À¿«∆¿ƒ≈

ÏÙÎa ·iÁ - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ50¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»≈ƒ«»¿∆∆¿««ƒ∆∆¡ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯„ÚÏ ‰Ïh‰Â BÓB˜ÓÏ ÚÏq‰«∆«ƒ¿¿«»∆¿∆¿¬≈∆«»

Ô˙eÈ¯Á‡a51‰˙Ïk È¯‰L ;ÌÈÏÚa‰ ÚÈ„BiL „Ú ¿«¬»»«∆ƒ««¿»ƒ∆¬≈»¿»
B˙¯ÈÓL52ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï el‡Îe ,53ÚÈ„BiL „Ú ¿ƒ»¿ƒ…∆¡ƒ¿«∆ƒ«
ÂÈÏÚa54ÈÏk B‡ B¯·Á ÒÈkÓ ÚÏÒ ·Bb‰ Ï·‡ . ¿»»¬»«≈∆«ƒƒ¬≈¿ƒ

eÚ„È Ì‡ ,BÓB˜ÓÏ B˙ÈaÓ ·eb‰ ¯·c ¯ÈÊÁ‰Â ,B˙ÈaÓƒ≈¿∆¡ƒ»»«»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿
·pb‰ ÔÈ„Ú - B˙¯ÈÊÁa eÚ„È ‡ÏÂ B˙·‚a ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ¿≈»¿…»¿«¬ƒ»¬«ƒ««»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ55ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ‰ÓiL „Ú56. «»¿«¬»«∆ƒ¿∆∆¿»

גנב.50) כל אונס.51)כדין במקרה נסתיימה 52)אף
שגנב. ברגע והוא 53)שמירתו החזיר, לא לבעלים שהרי

הבעלים. שומר להיות לעדרו 54)חדל טלה החזיר ואם
להחזרה. על 55)נחשב יודעים אינם שהבעלים עוד כל כי

החזרה. שמה אין הגניבה, ייוודע 56)החזרת כך ידי ועל
שמואל, סברת לפי הוא זה דין הוחזר. שנגנב שהכסף לו,
חברו  מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי
הסלע, את הגנב החזיר כך ואחר הגניבה, על הבעלים וידעו
שבכיסם  הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין
ישירה  בהודעה צורך ואין דיו, הגניבה, בהחזרת והרגישו

לבעלים.

.‡È‰Ó57¯eËt - ÔÈn‰ ÌÏL B‡ˆÓe BÒÈk ˙‡58. »»∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»
- B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»¿…«¬ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈÓ elÙ‡59BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ‡l‡ , ¬ƒƒ¿»≈»ƒ∆»≈»∆∆¡ƒƒ¿
.B˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙƒ¿«≈«¬»

הכיס.57) י.58)בעל הלכה לסוף שייך זה הגנב.
רב 59) גם רבינו שלדעת הדברים ונראים שם. יוחנן כרבי

חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא
יב. הלכה לקמן ראה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na60Áe¯ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ61Ba eÚ„ÈÂ ,B¯·Á ¯„ÚÓ ‰ÏË ·Bb‰ Ï·‡ . «ƒ¬»«≈»∆≈≈∆¬≈¿»¿

ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL ¯„ÚÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÌÈÏÚa‰62˙Óe , «¿»ƒ¿∆¡ƒ»≈∆∆…ƒ«««¿»ƒ≈
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ eÓ Ì‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡ƒ¿««»¿«¬»¿ƒ»∆«…¿ƒ
B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â .¯eËt - ‰ÓÏL¿≈»»¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ enL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ¿…«¬ƒ»««ƒ∆»∆«…¿ƒ
ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÚÈ„BiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ‰ÓÏL63, ¿≈»«»¿«¬»«∆ƒ«∆«¿»ƒ

e„ÓÏ È¯‰L ;·eb‰ ‰Ïh‰ ˙‡ e¯ÓLiL È„k64C¯„ ¿≈∆ƒ¿¿∆«»∆«»∆¬≈»¿∆∆
Ô‡v‰ ¯‡L C¯cÓ ıeÁ ˙¯Á‡65.‰Ê ¯„ÚaL «∆∆ƒ∆∆¿»«…∆¿≈∆∆

מניין 60) ואפילו פטור והחזיר הבעלים דעת בלי שהגונב
צריך. לא 61)אינו הבעלים שאם כלי, או סלע כגון

בהחזרה. שירגישו צורך אין בגניבה כדין 62)הרגישו דינו
פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, כדעת 63)הגונב

ידעו  לא שאם כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב
לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים

לבעלים. הטלה 65)הגנב.64)להודיע עלול כן ועל
צורך  יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח
(ולא  טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה
הגונב  יוצא: מכאן שם. חסדא רב לדברי רבה נותן סלע) גנב
ידעו  ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות
לא  אם ב) בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו,
שאין  דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו
ואם  ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו
פוטר  המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא

לבעלים. יודיע כן אם אלא

ה'תש"פ  תשרי י' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הוא 1) ומה שגנב, מה הגנב מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט
בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡·pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .·bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
·‚Ï BÏ Ì¯B‚Â ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È¯‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.·B‚ BÈ‡ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙B¯Á‡ ˙B·b¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4·pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט.2) קיח: עלֿידי 3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי לקצור לגנב מסייע הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח, ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו - גונב

כט.4) משלי שמעוני, ילקוט ב; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב.5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אףֿעלֿפי עוונו ישא כי

נפשו. את

.·¯ÎÓe ·Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck ¯Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
·pb‰ ¯k‰9ÈBÏt B¯ÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡·e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B·‚ ‡e‰10ÂÈÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ¯ÊBÁ -11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,·pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
·pb‰15‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע לא הלוקח שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ ברשות עדיין החפץ כי

כסף,12) בלי לבעלים החפץ את שיחזיר אומרים ואין
ינאי  רבי בשם יוחנן רבי דעת זו הגנב. מן כספו את ויתבע

-14)ששילם.13)(שם). בשוק הלוקח שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב, שהחפץ ידע ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח לו והיה
גנוב. חפץ שם.17)שזה רבא דעת
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.‚¯Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰·b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
¯ÎnL ¯Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa ·pb‰ ¯ÎÓ Ck18‰˜ - »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa20‰·b‰ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚ·Ï dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡ - «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒ¯ÙÓ ·pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…
˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23¯ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈

.ÌÒ¯ÙÓ ·pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי לרשות 20)אליבא הגנב מרשות
הגנב.21)הקונה. מן כספו את יתבע כי 22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב, שהחפץ לחשוש היה חייב
הגנב.23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
¯bz‰ È¯‰ - Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰È¯·cÓ B˙Úe·L -29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי את ממנו ותובע
ב). הגנב.25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ. בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע נשבע כלומר משלמים",
ב.30) הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות

.‰·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :¯ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL ¯bz‰ - ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32Ú·MÈÏ ÏBÎÈ ·pb‰ ÔÈ‡L ;·pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע
וג). ב הלכה (ראה השוק תקנת בו עשו כל 32)שלא כדין

ד). הלכה (ראה ונוטל ירצה.33)הנשבע אם אפילו
הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע

לולא  ויטול. וישבע הלוקח, על שכנגדו, התובע על הנתבע
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע, המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי

.ÂB·BÁa Ú¯Ùe ·b35BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,36‰Êa ÔÈ‡ - »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰·b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…
¯‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ ·BÁ38‰È‰Lk ·pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈

‰·b‰40‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ - ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

·pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;·pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e¯‡aL BÓk ,ÌÒ¯ÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב בחפץ לו ושילם מאחר, כסף שלווה

בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו
כגנב. חוב 38)ידוע וצ"ל: החנוני, ושל המלוה של החוב

אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב. שפרע לפני
לו  מכר או לגנב המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני

שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני וקיבל מלוה, אצל
(שם). דמי 41)הלואה על עולים ההלואה כשדמי אפילו

המשכון. על סמך שהמלוה אומרים שדמי 42)הגניבה,
סמך  בוודאי זה במקרה הגניבה. מדמי פחותים ההלואה
עשו  שבכולם (שם), הגמרא פוסקת כך המשכון. על המלוה
בחובו, ופרע מגנב חוץ משכון בין מכר בין השוק, תקנת
גם  כמכר דינו שמשכון רבינו וסובר בהיקפו. ופרע וגנב
תקנת  בזה עשו שבמכר וכמו במאתים, מנה שוה לענין
אוצר  (ראה חננאל רבינו גם פסק כך במשכון. גם כך השוק,
כתב: בהשגותיו [והראב"ד (106 עמוד בבאֿקמא הגאונים,
לחלוק, שכוונתו פירש והמגידֿמשנה דמיה. בכדי אלא
והלווה  מנה בשוה השוק תקנת עשו לא שבמשכון ודעתו
אלא  להשיג בא לא שהראב"ד לומר אפשר אולם מאתים.
שבעל  ואומר מקומות, בכמה כדרכו רבינו, דברי לפרש
הסכום  כל לא אבל החפץ, דמי רק למלוה מחזיר החפץ

ב.43)שהלווה]. בהלכה

.ÊepnÓ Á˜lL ÔÈa ,ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L ·pbÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«»∆≈¿À¿»≈∆»«ƒ∆
ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL44È¯‰ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ »∆≈»¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»¬≈

˙Èa‰ ÏÚaÓ ÌÈÓc‰ ÏËB ‰Ê45¯ÈÊÁÓ Ck ¯Á‡Â ∆≈«»ƒƒ««««ƒ¿««»«¬ƒ
‰·b‰46e¯‡aL BÓk ,˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,47. «¿≈»ƒ¿≈«»««¿∆≈«¿

שם.44) בגמרא מובאות אלה מאתים,45)דוגמאות נוטל
בשבילי  לטעון: יכול הקונה בלבד. מאה החפץ שוה אפילו

מאתיים. שוה כל 46)הוא את לו ישלמו לא אם
אףֿעלֿפי  לעצמו, הגניבה את לעכב הוא רשאי המאתיים,
את  קונה הלוקח היה יאוש, היה (לו הבעלים נתייאשו שלא

רשות). ושינוי ביאוש ב.47)הגניבה הלכה למעלה

.Á·pba ‰LB ‰È‰48ÊeÊ ‰‡Ó49ÏÚ·Ï ‡È·‰Â ·‚Â , »»∆««»≈»¿»«¿≈ƒ¿««
B·BÁ50BÏ Ô˙Â ,51˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰‡Ó ¿»«≈»«∆∆¬≈«¿≈»∆∆

‰ÈÏÚ·Ï52‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,53·pb‰ Ú·˙e CÏ : ƒ¿»∆»¿¿ƒ»∆≈¿«««»
ÌÈ˙‡Óa54z˙ ‡lL ;55ÈtÓ ˙¯Á‡‰ ‰‡n‰ BÏ ¿»«ƒ∆…»«»«≈»»«∆∆ƒ¿≈

BzÓ‡‰L ÌLk ,„·Ïa EÏ ‡È·‰L ıÙÁ‰«≈∆∆≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¡«¿
‰BL‡¯a56‰B¯Á‡a BzÓ‡‰57. »ƒ»∆¡«¿»«¬»

לו.49)שם.48) המלוה.51)למלוה.50)שהלוה
את 52) לגנב שהלוה לטעון יכול המלוה ואין דמים, בלי

המשכון. סמך על השניה שלא 54)למלוה.53)המאה
השוק. תקנת לו טענת 55)תיקנו את דוחים אנו בזה

סמך  על האחרת המאה את לו שהלווה הטוען, המלוה
בלבד. בלי 56)החפץ הראשונה המאה את לו והלווית

המאה 57)משכון. של החוב בעד קיבלת החפץ ואת
שלא  בחובו, ופרע בגנב כמו הוא הדין כן ועל הראשונה,
אמורים, דברים במה ו. הלכה ראה השוק, תקנת בו עשו
מאה  זה חפץ על הלווני בפירוש: למלוה הגנב אמר כשלא
להחזיר  החפץ בעל על בפירוש, כן כשאמר אבל זוז,
וכסףֿ (מגידֿמשנה ו בהלכה כמו זוז המאה את למלווה

משנה).
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.Ë·pbÓ Á˜Ï58¯Á‡Ï ¯ÎÓe ,‰‡Óa ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L »«ƒ«»∆≈¿À¿»¿≈»»«¿«≈
‰ÊÏ Ô˙B ‰·b‰ ÏÚa - ·pb‰ ¯k‰Â ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿À«««»«««¿≈»≈»∆

ÔB¯Á‡‰59ÏÚa‰ ¯ÊBÁÂ ,B˙·b ÏËBÂ ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó »«¬≈»¿∆¿ƒ¿≈¿≈»¿≈«««
¯ÎBn‰ ÔÓ ¯ÎO ÏL ÌÈ¯OÚ ÏËBÂ60‰‡n‰ ÏËBÂ , ¿≈∆¿ƒ∆»»ƒ«≈¿≈«≈»

ÏËB - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .·pb‰ ÔÓ‰‡n‰ ƒ««»¿ƒ«»¿À¿»≈«≈»
¯bz‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ61¯bz‰ CÏB‰Â ,·pb‰ ÔÓ Á˜lL ¿∆¿ƒƒ««»∆»«ƒ««»¿≈««»

Ô¯˜ ÏL ‰‡na ·pb‰ Ú·B˙Â62¯ÎÓ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈«««»«≈»∆∆∆¿«ƒƒ»«
- ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï ÈLÈÏM‰Â ,ÈLÈÏLÏ ÈM‰«≈ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»
ÏËBÂ ,¯kOpM ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÏËB ‡e‰L∆≈ƒ»∆»¿∆»«∆ƒ¿«¿≈

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .·pb‰ ÔÓ Ô¯w‰63,Le‡È ÈÙÏ «∆∆ƒ««»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈≈
e¯‡aL BÓk64. ¿∆≈«¿

קטו.58) הגנב 59)שם מן בלוקח אם כי השני, ללוקח
הלוקח. מן בלוקח כלֿשכן השוק, תקנת גם 60)עשו

לבעלים  מחזיר ואינו השוק, תקנת בו עשו הראשון הקונה
שהרויח. זוז העשרים את בתחילה 61)אלא [פירוש:

באינו  כמו שנתן, הק"כ את השני ללוקח הגניבה בעל מחזיר
בגנב  גם השוק תקנת עשו השני בלוקח כי מפורסם,
יהיה  ואל הגנב, מן ולא התגר מן קנה הוא שהרי מפורסם,
בעל  חייב כן על מפורסם. שאינו מגנב מלוקח גרוע דינו
חזרה  נוטל הוא כספו ואת השני, ללוקח ק"כ לשלם הגניבה
משום  השוק, תקנת עשו לא בו כי הגנב, מן שלקח התגר מן
שהלוקח  ואומר, חולק כאן והראב"ד מפורסם]. מגנב שקנה

נימוקו. את בירר ולא התגר, מן נוטל הגנב 62)השני
העשרים  את החזיר והתגר שקיבל, המאה את מחזיר

הגניבה 63)שהרויח. את להחזיר חייב האחרון שהלוקח
ב.64)עצמה. הלכה למעלה

.È˙Èa‰ ÏÚa65ÈeOÚ BÈ‡L66‡ˆÈÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ««««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿»»
¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ67ÂÈÏk ¯Èk‰Â ,68„Èa ÂÈ¯ÙÒe ≈¿≈»»ƒ¿ƒƒ≈»¿»»¿«

ÌÈ¯Á‡69el‡ ÌÈÏk eÈ‰Â ,¯kÓÏ ÈeOÚ ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆»»»ƒ¿…¿»≈ƒ≈
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ¯Èk‰L70Ì‡ , ∆ƒƒƒ≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

‰Ê ÏL ÂÈÏk ‰fL ÌÈ„Ú e‡a71B„Èa Ô‰L ‰Ê Ú·MÈ - »≈ƒ∆∆≈»∆∆ƒ»«∆∆≈¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a72˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ ,Á˜Ï ‰nÎa73, ƒ¿ƒ«≈∆¿«»»«¿ƒ…ƒ««««ƒ

ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ74. ¿«¬ƒ≈»

קטו.65) קיד: דרכו.66)שם אצלו 67)שאין שגנבו
פסק  כך שנגנבו. הם אלה שכלים שיאמרו, צורך אין בבית.
צריך  לא כליו, למכור עשוי שאינו הבית בעל "אבל רבא
רבינו  פירש כך אצלו. שגנבו קול מספיק אלא האי", כולי
והממכר  המקח בספר גאון האי רב פירש וכך רבא, דברי את
אחרת). פירש (ורש"י 108 עמוד הגאונים אוצר ראה ל. שער

מהם.68) התייאש ולא אחריהם מחזר שהיה לאחר
הספרים.69) את או הכלים את שקנו טוענים ואלה
או 70) להשאיל עומדים הן עשייתם שמתחילת כלים

שמבשלים  הגדולות היורות כגון שכרם, וליטול להשכיר
וט). ח פרק ונטען טוען הלכות (ראה וכדומה בחתונות בהן
מהם  שנגנבו טוענים, והבעלים למכור, דרכם אין אלה כלים
טוענים, הכלים שבידם ואלה בעיר, גניבה שם להם ויצא

בשוק. אותם בעל 71)שקנו שהוא עדים, אין אם התובע.
כי  בעיר, גניבה שם לו שיצא מה יועיל לא הללו, הכלים

ממנו. נגנבו אחרים כלים ונוטל 72)שמא הנשבע כל כדין
ד). בהלכה תקנת 73)(כלמעלה בו עשו כי הגניבה, מבעל

נתייאשו.74)השוק. לא עוד שהבעלים מכיון

.‡ÈÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰75eÈ‰ ‡ÏÂ , »»««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¿…»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ

ÂÈÏk e¯k‰Â ¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡ - ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈
ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ Ô¯ÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ

B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï·‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«
e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡·e ,È¯ÙÒe ÈÏk e·‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿

‰¯e˙Á ˙¯zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ È·e «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ
:ÌÈ¯ÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙B¯B¯ˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ

ÈBÏt ÏL ÂÈ¯ÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»
‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»

‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰·b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק שביד אלה וכלים אחרים, כלים
את  למכור עשוי הבית בעל שהרי הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82)כליו. נגנבו באמת אלה כמה 83)שכלים
שילם.

.·ÈÌÒ¯t˙Â ˜ÊÁ‰L ·pb84,B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈ·eb :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ Bk¯c ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
C¯c ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆
ÏÚa È¯‰ - ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««

ÔÓ‡ ˙Èa‰88Ú·MÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰·‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ

ÔÓ‡91˙q‰ ˙Úe·L B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈
CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס,86)את שהגנב בזמן

הגניבה. חשש את מקטין מכיון 88)הגנב.87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב, ונתפרסם כבר הוחזק שהנכנס
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי תחת הכלים את הטמין ב) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני דרך אין אלה

אינו  כן ועל בגדו, כנפי תחת כליו שהוא להצניע לטעון יכול
מלה  כמעט נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני משאר שונה
השמיני". "והשער ד"ה ז, פרק שבועות ברי"ף במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע כדין
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איניש 91) "לאחזוקי כי שלמעלה, התנאים שלושת אף על
כל  כגנבים אנשים להחזיק אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי

שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי 92)זמן שתיקנו
מהֿשאיןֿכן  חפץ, בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא
כמו  חפץ נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע המשנה בשבועת

התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

ה'תש"פ  תשרי י"א חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL ¯·c Ïk2ÁwÈÏ ¯eÒ‡ -3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
¯·c‰ B˙B‡ ·¯ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4·e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡ - ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7¯Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ·ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;9‰È·‚e ·ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

¯a„na10·eMia ‡Ï Ï·‡ ,11ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÁwÈÏ ¯zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ ¯„ÚÓ ¯Óˆ ÏL ˙Bfb Úa¯‡ B‡ Ô‡ˆ Úa¯‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

¯·„a ·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b ¯„ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב.2) שהוא ומשכנע חזק יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע גנוב.5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח: גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי לרועה, שם והגבינה שהחלב
וליטלם. ואת 11)שם החלב את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב בשם אותם,13)אומרים' לגנוב יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי להניח, יש כן על מיד. ניכר חסרונם כי
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.·¯·c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,B¯ÎBÓ ‰ÚB¯‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ ¯zÓ -16,‰ÚB¯‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆

BÁ˜ÏÏ ¯eÒ‡ - Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי 16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב שמא

.‚˙B¯t È¯ÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙B¯t B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈ¯ÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb ¯·c‰ È¯‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰·b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï·‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ È¯BÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27e¯Ó‡L28'ÔÓË‰'29¯eÒ‡ - ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï ¯zÓe .31ÒÈ¯‡‰ ÔÓ32LÈ È¯‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈

ÌÈˆÚ·e ˙B¯ta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט.18) קיח: שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם
הבית.24) בעל לאזני כל.25)ויגיע לעין גלוי מקום זה כי
בסתר 26) מוכר שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים

הגינה. מהם.27)מאחורי לקחת שמותר למעלה שאמרנו
הוא.30)הסתר.29)לקונה.28) גנוב פירות 31)כי

חלק 32)ועצים. בשכרו ומקבל הבית, בעל אדמת המעבד
בשכרו). כסף המקבל כשומר (ולא הפירות לאריס 33)מן

(ראה  לקנייתם בהוצאה משתתף הוא גם כי בעצים, חלק יש
במשנה). קג. בבאֿמציעא

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡34ÌÈLp‰ ÔÓÔÓe ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ≈¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
ÌÈpËw‰35˙ÚcÓ Ô‰lL Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„ ‡l‡ «¿«ƒ∆»¿»ƒ∆∆¿»»∆≈∆»∆ƒ««
ÌÈÏÚa‰36ÔB‚k ,37ÔzLt ÈÏk e¯ÎnL ÌÈL38ÏÈÏba39 «¿»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»«»ƒ

ÔB¯Ma ÌÈÏ‚Ú B‡40ÔlÎÂ .41e¯Ó‡L42¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¬»ƒ«»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ÁwÈÏ43ÌÈÁ˜BÏÂ .‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ , ƒ«≈∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¿¿ƒ

ÌÈÏB‚¯˙Â ÌÈˆÈa44ÌB˜Ó ÏÎa45Ì„‡ ÏkÓ46Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ»»»¿ƒ
.¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¯Ó‡»««¿≈»

קיט.34) קיח: בבאֿקמא וברייתא הדברים 35)משנה כי
הם. הבעלים הבעלים.36)בחזקת בהסכמת

שם.37) במשנה מובאות פשתן.38)הדוגמאות בגדי
הנשים 39) היו נוהגות שם ישראל. ארץ בצפון ארץ חבל

מדעת  לעצמן לקחו דמיהם ואת ולמכרם, פשתן בגדי לטוות
ארץֿישראל,40)בעליהן. של במערבה המישור ארץ

בזמן  ותושביה. הכרמל הר ועד מיפו הים חוף לאורך
ע  עגלים המשנה, גידלו הנשים וגם עגלים, בגידול סקו

בעליהן. בהסכמת מהם.41)ומכרום לקנות שהתרנו
לקונה.42) שם.43)המוכרים שם.44)משנה
שהתירו 45) ובעגלים פשתן בכלי בפירות, כמו ולא

בלבד. מסוימים מעבדים 46)במקומות משומרים, אף
שדמיהם  אלה, בדברים לגניבה חוששים אין כי וכו',

מועטים.

.‰ÔÈ„ca‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47‰cÓa ÔÓLÂ ‰cÓa ÌÈ˙ÈÊ48, ¿ƒƒ««»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ»
B˙˜ÊÁL ;ËÚeÓ ÔÓL ‡ÏÂ ÌÈËÚeÓ ÌÈ˙ÈÊ ‡Ï Ï·‡¬»…≈ƒ»ƒ¿…∆∆»∆∆¿»

Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ ‰·b49. ¿≈»≈¿≈…«≈»∆

זיתים 47) בתים בעלי להם שמוסרים הבד, בית בעלי
קיט.). (שם שמן מהן מכירה 48)לעשות דרך שזוהי

זה  כי גניבה, חשש בזה ואין מרובה, ובכמות בפרהסיא
לבעלים. תבואה 49)יוודע וגרעיני יקב, מבעל יין כגון

קמח. טחנת מבעל

.ÂÔÈÎeÓ50‡ÈˆBÓ Ò·Bk‰L51BlL el‡ È¯‰ -52; ƒ∆«≈ƒ¬≈≈∆
‡ÈˆBÓ ˜¯Bq‰LÂ53˙Èa‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰ -54. ¿∆«≈ƒ¬≈≈∆««««ƒ

ÔÈËeÁ ‰LÏL ÏËB Ò·Bk‰55- ÔkÓ ¯˙È ;BlL Ô‰Â «≈≈¿»ƒ¿≈∆»≈ƒ»
Ô·Ï Èab ÏÚ ¯ÁL ‰È‰ Ì‡ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL56ÏËB - ∆««««ƒƒ»»»…««≈»»≈

Ïk‰ ˙‡57.BlL Ì‰Â ∆«…¿≈∆

שם).50) (משנה קטנות שערות הצמר, בשעת 51)פסולת
הצמר. הבית 52)כיבוס בעל ואין הוא, מועט דבר כי

כך. על בשעת 53)מקפיד מוציא שהסורק הפסולת
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מוותר 54)הסריקה. הבית בעל ואין הם, מרובים כי
לשמור 55)עליהם. כדי הבגד, בסוף שאורגים החוטים מן

שלושה  על הכביסה. בשעת תתקלקל שלא הבגד אריגת על
יתר  לקחתם. רשאי והכובס מקפיד, הבית בעל אין חוטים

יקח. אל שלושה על 56)על שחורים אלה חוטים היו אם
לבן. בגד הם 57)גבי כי חוטים, משלושה יותר אפילו

שהכובס  מסכים הבגד ובעל הלבן, הבגד את מכערים
לעצמו. ויקחם יוציאם

.ÊËiÁ‰58ËeÁ‰ ÔÓ ¯iML59ËÁÓ ˙ÎÈLÓ È„k60, ««»∆ƒ≈ƒ«¿≈¿ƒ«««
˙BÚaˆ‡ LÏL ‡È‰L ˙ÈÏËÓ „‚a‰ ÔÓ ¯iLÂ61ÏÚ ¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿ƒ∆ƒ»∆¿»«

ÚaÏ Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ˙BÚaˆ‡ LÏLÌÈÏ62ÔkÓ ˙BÁt ; »∆¿»«»¿«¬ƒ»«¿»ƒ»ƒ»
.BlL -∆

שם.58) הבית.59)משנה בעל לו שיעור 60)שנתן
הוא  זה שיעור קמעא. בו ולתפור המחט להשחיל המאפשר
שני  אורך כלומר מחט", כמלוא למחט וחוץ מחט "מלא
בבגד  המחט את לתחוב איֿאפשר מזה בפחות כי מחטים,

בו. רוחב 61)ולתפור על אצבעות ג' באורך אריג חתיכת
אצבעות. עליהם.62)ג' מוותר הבית בעל אין כי

.Á˙¯Ò63L¯Á‰L64„ˆÚna ‡ÈˆBÓ65BlL -66, ¿…∆∆∆»»ƒ««¬»∆
ÏÈMÎa67˙Èa‰ ÏÚa ÏL -68Ïˆ‡ ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ∆««««ƒ¿ƒ»»∆≈∆

˙Èa‰ ÏÚa69ÏÎÂ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙¯Òp‰ Û‡ - ««««ƒ««¿…∆∆««««ƒ¿»
‚‰Ó ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿ƒ»∆««ƒ¿«

‰È„n‰70. «¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

"ziad lra ly liykae ely cvrna `iven yxgdy zxeqp"

לו  ובהמשך קמא, בבא מסכת בסיום מובא הנ"ל הדין
גזל" משום בהם אין אבנים "מסתתי הדין בברייתא הובאה
ויובן  זה. דין והשו"ע הרמב"ם השמיטו מדוע להבין וצריך
שם, והתוספתא הברייתא שבין המחלוקת ביאור על־פי
הבית  שבעל בזמן אבנים, מסתתי נאמר שבתוספתא

מקפי  הבית בעל אין ואם גזל משום בהם יש אין מקפיד ד
בפני  חייא רבי שסידר הם התוספתות כי גזל, משום בהם
"רבי  אומרים שאנו וזהו וכך, כך כתוב לו אומר והיה רבי
ברא) (מלשון הברייתא אבל מניין". חייא רבי שנאה, לא
נלמדה  הסתם ומן רבי, של מדרשו לבית מחוץ נכתבה
תקופה  באותה כי יותר גדול תורה מרכז אז שהיה בבבל
בא  ומכאן כו'", לקצוות והולכין מתגלגלין "ישראל היו

הדינים. חילוק
ג.) י"א, נח (רש"י בקעה" שהוא מפני אבנים "אין בבבל
הברייתא  אמרה ולכן בבבל לאבנים שימוש אין שכן ומכיון
התוספתא  אבל גזל. משום בהם אין אבנים שמסתתי
והיתה  כו'" ברזל אבניה "אשר ישראל בארץ נכתבה
ובעל  לבניה, שימוש בהם נעשה ולכן באבנים משופעת
התוספתא  כתבה כך משום עליהם, מקפיד הבית

היא  אבנים של פסולת שסתם ישראל) בארץ (שנכתבה
הבית. בעל של

לפי  למדינה ממדינה משתנה אבנים מסתתי שדין ומכיון
והשו"ע, הרמב"ם השמיטו המדינה, ותכונות הצורך
בכל  דקביעא מילתא כו' מוציא שהחרש נסורת משא"כ

המקומות.
(42 dxrde 111 cenr h"ig y"ewl it lr)

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק
נגר.64) עצים, עשוי 65)חרש בתוכו. ברזל ולהב עץ, כלי

הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק דקים קיסמים שמוציא
עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,

הם.68) חשובים יום.69)כי יש 70)כשכיר אם
שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט:). (שם אלה

.ËBlL BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·c ¯ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜¯Bq‰ Ô¯ÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈
ÁwÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«

epnÓ72‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ
‡ÏÓ ¯k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈ¯·c Ôn‡‰ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈

¯Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«
¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי
שלו. אינו מוכין 74)סורק שגנב מכיון בשינוי, שקנאם

אפשר  כי ממש, שינוי זה שאין ואףֿעלֿפי כר. יעשאום
כזה  קל ושינוי הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב, פרק גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב כמו קונה, אינו
ודאי, בגזל נאמר זה שדין מפני דבר, של וטעמו י. הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי גם קונה ספק, בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח:). (שם

ה'תש"פ  תשרי י"ב שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי  אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת

החסרות. המדות

.‡Ï˜Ln‰ ÔÓ ˙B¯ÒÁ ˙BÏ˜LnÓ B¯·ÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰¯ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰¯eOn·e Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
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שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו
ז). הלכה ח, פרק לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון

מידה  או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע
ט). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,

הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה,
למידה, ביחס במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר,
עזרא  אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד , יט, לויקרא

במשנה.

.·BÈ‡ ,·Bb ¯ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰¯ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙È·a »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ¯ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

¯ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈ·Ú ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡B·È ‡nL ,da ¯ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰¯ÒÁ10È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי על גדולה 8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה  ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה ולאו 11)אחרת,
בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי על ואף מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.„˙BÓe˙Á ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈ¯ÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ¯‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï - ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜¯ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËe¯b17‰p·wÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ¯‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
¯Á‡ ‡B·È19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«

ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של

פט:). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי
שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי ולמשקל, למידה

חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך
משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת

כסף. דינרי ארבעה שקלים, שני של מן 16)מטבע חסרה
אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד.
לנסר  המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה
וירמה  בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה

נב:). מציעא בבא (ראה כסף.17)בה כלי שברי
הפגימה.18) במקום חור בה עד 19)יעשה סביב ויחתוך

החור. את למשקל.20)שיוציא במטבעות השתמשו כי
לאבק.21) ימצאנה 23)ישבור.22)ויעשנה שלא מקום

איש.

.‰Ìi˜È - ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰¯ÒÁ24ÏÚ ‰„ÓÚ . »¿»¿»¿»«∆¡»¿«≈»¿»«
‰ˆÁnÓ ˙BÁt25‰ˆÁnÓ ¯˙È ÏÚ B‡26„Ú ı˜È - »ƒ∆¡»«»≈ƒ∆¡»»…«

˙BÁt ‡l‡ ‰¯ÒÁ ‡Ï Ì‡Â .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰p„ÈÓÚiL∆«¬ƒ∆»«∆¡»¿ƒ…»¿»∆»»
˙e˙MÓ27˙˙ÏÂ ˙‡OÏ Ìi˜È -28‡Ï Ï·‡ ,da ƒ¿¿«≈»≈¿»≈»¬»…
Ï˜LÓÏ29ÔÈÏÁBÓ Ì„‡ Èa ·¯ ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿…¿≈»»¬ƒ

‡OÓa BaÔzÓ·e30. ¿«»¿«»

(שם 24) ניכר שחסרונה מפני בסלע, שיחליפנה חשש אין כי
בשקל.25)נב.). דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש יש
לסלע.26) שיחשבוה חשש וחסרה 27)יש נשחקה הסלע

פחות  על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות
משתות. פחות למחצה לה חסר במשא 28)ממחצה, כי

משתות  בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן
שם  במשנה שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. להשתמש 29)מט: אסור
שנזכר  מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע

הקודמות. מוחל 30)בהלכות אדם אין במשקל אבל
ראה  א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו

מב: קידושין

.Â‚¯‰Ï d¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ÚˆÓ‡a ‰Ó‚ÙpL ÚÏÒ31B‡ ∆«∆ƒ¿¿»¿∆¿«»¿»¿»¿»»
Ì¯ÁÏ32ÌÈ¯Á‡ ˙‡ da ÔÈn¯nL ÈtÓ ,33Ï·‡ ; ¿»»ƒ¿≈∆¿«ƒ»∆¬≈ƒ¬»

d·˜B34ÔËw‰ ¯‡eˆa d˙B‡ ‰ÏB˙Â35. ¿»¿∆»¿«««»»

יקבלו 33)לגזלן.32)לרוצח.31) מפניהם פחד ומתוך
נפגמה. שלא כסלע מידם הפגימה 34)אותה במקום

כל 35)באמצע. אין רמאי ליד ותגיע יאבדנה אם ואף
שהגזלן  לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות
לגזול  גם יכול הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח

כלום. לתת ולא החפץ את

.ÊÂÈ˙BcÓ Ì„‡ ‰OBÚ36Ú·¯Â ‰‡Ò ÈˆÁÂ ‰‡Ò ∆»»ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿…«
‰‡Ò37Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ·w‰ Ú·¯Â ·˜ ÈˆÁÂ ·˜Â , ¿»¿««¬ƒ«¿…««««¬ƒ»…«

ÌÈa˜ ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ú·¯‰ ˙ÈÈÓLe38‡lL , ¿ƒƒ»…«¬»…«¬∆««ƒ∆…
‰‡q‰ Ú·¯a ÛlÁ˙z39ÔÎÂ .‰ˆÁÓe ·˜ ‡e‰L , ƒ¿«≈¿…««¿»∆«∆¡»¿≈

Ál‰ ˙BcÓa40ÔÈ‰ ‰OBÚ ,41ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰ ÈˆÁÂ ¿ƒ««∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
˙ÈÈÓLe ˙ÈÚÈ·¯e ‚Ï ÈˆÁÂ ‚ÏÂ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e42 ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ…¿ƒƒ¿ƒƒ

˙ÈÈÓLa ‰BÓLa „Á‡Â43˙BOÚÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…»¿«¬
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ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈ‰ ˙ÈLÈÏL44ÔÈÙlÁ˙nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
‰Êa ‰Ê45ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ Lc˜na eÈ‰Â ÏÈ‡B‰ ,46. ∆»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈

(36= סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
בערך. ליטר 13 קבים, אדם 37)שישה האלה המידות כל

גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה
לעין. ניכר ביניהן ההבדל קבים.38)כי כי 39)שני

בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש
(שם). לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו

וחצי.41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר שנים
לוג.42) אלה,43)של קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

או  באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש אבל
המתחיל  דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל,

לא 44)ושמינית. למה שלישית שעשה לאחר כלומר,
סאה  שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו

בלבד. רובע והתירו סאה, ביניהם 45)ורובע ההפרש כי
ההין. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג שכתוב 46)הוא

לאיל  ההין "ושלישית יד): כח, (במדבר משה בתורת
יין". לכבש ההין ורביעית

.ÁÔ˙Bp‰Â ‡OBp‰ „Á‡47„·BÚ ÌÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÌÚ ∆»«≈¿«≈ƒƒ¿»≈ƒ≈
Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ¯ÒÁa Ï˜L B‡ „„Ó »ƒƒ»«»«¿»≈≈«…

‰OÚ˙48˙‡ ˙BÚË‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ , «¬∆¿«»¿«¬ƒ¿≈»¿«¿∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰49;BnÚ ˜c˜„È ‡l‡ ,ÔBaLÁa »≈»ƒ¿∆¿∆»¿«¿≈ƒ

e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL50Le·k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈««ƒ∆»
E„È ˙Áz51Le·k BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ , ««»∆«»…∆¿≈»ƒ∆≈»

‡e‰ È¯‰Â .E„È ˙Áz52EÈ‰Ï‡ '‰ ˙·ÚB˙ Èk :ÏÏÎa ««»∆«¬≈ƒ¿«ƒ¬«¡…∆
‰l‡ ‰OÚ Ïk53ÌB˜Ó ÏkÓ - ÏÂÚ ‰OÚ Ïk ,54. »…≈≈∆……≈»∆ƒ»»

ומוכר.47) במידה 48)קונה במשפט עול תעשו לא
גם  קיים זה איסור א. הלכה למעלה - ובמשורה במשקל
וגזל  סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור עליו?49)הגוי יגלום יכול
(שם  קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד
פירש  וכן אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:).
המתחיל  דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך,

עליו. יגלום שקנה.50)יכול גוי על שם כי 51)ומדובר
ישראל  בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם מדובר

ישראל. שלטון בחשבון.52)תחת הגוי את המטעה
ואבן.53) אבן ואיפה, ראה 54)איפה גוי. ובין ישראל בין

הזה. לפסוק החיים ואור עזרא אבן

.ËÚ˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ55B¯·Á ˙‡ ‰ÚË‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ«««¿«ƒƒ¿»∆¬≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓa56‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ƒ¿ƒ«««¿«≈¿…«¬∆∆∆¡«…

‰cna ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙57˙cÓ BÊ - ‰cna . «¬»∆«ƒ¿»«ƒ»«ƒ»ƒ«
‰Ê ˜eÒt ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .Ú˜¯w‰58ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï : ««¿«¿≈ƒ¿«»∆…«¬»∆

,‰cn‰ ËtLÓa ‡ÏÂ Ï˜Ln‰ ËtLÓa ‡Ï ,ËtLna«ƒ¿»…¿ƒ¿««ƒ¿»¿…¿ƒ¿««ƒ»
‰¯eOÓk ‰pË˜ ‰cÓ elÙ‡59. ¬ƒƒ»¿«»ƒ¿»

בכלי.55) מידה על דובר כן הקרקע 56)לפני במדידת
בסוף 57)בחבל. נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת זו

פט:). בתרא (בבא הפסוק במשפט 58)אותו המלה
משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם מוסבה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק שהיא 59)המפורטים
ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה בלוג ושלושה משלושים אחד

.È‰¯e·Á Èa60‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ„Èt˜n‰61eÙÈÏÁ‰L ¿≈¬»««¿ƒƒ∆«∆∆∆¡ƒ
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ÏÎ‡Ó epnÓ ‰ÂÏ B‡ ,˜ÏÁa ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»»ƒ∆«¬»¿∆¡ƒ

‰cÓ ÌeMÓ ÔÈ¯·BÚ62eMÓe ,,ÔÈÓ ÌeMÓe ,Ï˜LÓ Ì ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿»ƒƒ¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯BÙe ÔÈÂBÏ ÌeMÓe63. ƒƒ¿ƒ¿

מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח.). (שבת קצר

.‡Èe‰Ú¯ Ïe·b ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65B¯·Á ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
- ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰66Ì‡Â .·pb ‰Ê È¯‰ - ¯˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
ÈLa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ïe·b‰ ‚Èq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈

‰·b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ï·e , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…
'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa ·iÁ ÔÈ‡Â .70ı¯‡a ‡l‡71:¯Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«

.ÏÁz ¯L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] המעתיק
שלו. השדה שטח את להגדיל כדי קרקע.65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט, דברים בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ בחוץ אבל

פרשת  בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.·È˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72ÏL ÔLÚÓ ¯˙È »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆
˙BÈ¯Ú73ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈa ‰fL ;74ÔÈ·Ï BÈa ‰ÊÂ , ¬»∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈
B¯·Á75˙‡ÈˆÈa ¯ÙBÎk - ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ . ¬≈¿»«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«
ÌÈ¯ˆÓ76Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L ,77ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»

‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BcÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ
ÔÈÈeev‰ ÏÎÏ ‰Ó¯‚78. »¿»¿»«ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mixvn z`ivia xtekk zecn zevna xtekd lke"

מדות  מצות של המיוחדת השייכות מהי להבין צריך
כופר  זו במצוה הכופר דווקא ומדוע מצרים, ליציאת

בגזלן. ולא בגנב לא נאמר שלא עניין מצרים, ביציאת
ישראל  בני שיעבוד על פרעה לקה מדוע השאלה ידועה
אותם  וענו "ועבדום הקב"ה מאת הגזירה היתה זו הרי
את  שיעבד לא שפרעה היא והתשובה שנה", מאות ארבע
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כך  ועל בחירתו רוע מצד אלא הקב"ה ציווי בגלל ישראל
נענש.

עליו  "לעבור הוא מדות באיסור שהחידוש אומרת הגמרא
מדות  איסור שבין ההבדל מתבטא ובזה עשיה" משעת
שכתב  כפי איסור על עובר שגזל טרם עוד במדות כי לגזל,

ה"ג)הרמב"ם .(פ"ז . חסרה מדה . . בביתו המשהה "כל
שבחר  הרי ביתו אל והביאם שעשאם ברגע כי בל"ת" עובר

ומ  הרמאות.לרמות לביצוע הכושר לשעת ממתין הוא עתה
הבחירה  שעל וחושב מדות במצות הכופר כל לכן,
ביציאת  גם כופר מעניש, הקב"ה אין לרמות וההחלטה
היו  פרעה על שבאו והעונשים המכות שכל ובזה מצרים

בחירתו. רוע בגלל
(149 'r f"k wlg y"ewl it lr)

פח:72) בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה צדק והין צדק
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ אתכם הוצאתי זה תנאי על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

ה'תש"פ  תשרי י"ג ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:¯Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«

¯ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈ¯wÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡i¯ËÓÈb‰ È·˙Îa ÌÈ¯‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ú˜¯w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק, יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני 4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק", והין צדק איפת צדק,
הקרקע.5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי בושם פרחי

.·ıÈ¯ÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa¯‡8ÔÈÏÊÏÊÓ -9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
¯‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ

ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ
שלא  מעבדים, אין לחריץ סמוך רוחב אמות וארבע כולה,

(שם). החריץ שפת בעלי 9)תתקלקל כי מדקדקים, אין
ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות

(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי פנוי, שמשאירים
הדעת.11) אומדן לפי נרחב פנוי שטח משאירים אלא
(שם).12) בהן תלויים הרבים שצרכי

.‚Ú˜¯w‰ ˙‡ „„Bn‰Â13„ÓÈ ‡Ï14„Á‡Ï15˙BÓÈa ¿«≈∆««¿«…»…¿∆»ƒ
Ï·Á‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „Á‡Ïe ‰nÁ‰««»¿∆»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ¯v˜˙Ó16‰˜a „„Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17B‡ ƒ¿«≈ƒ««»¿ƒ»ƒ»«¿»∆
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a ÏL ˙ÏLÏLa18. ¿«¿∆∆∆«¿∆¿«≈»∆≈¿»¿

סא:13) החבל.14)שם לאחד 15)באותו כגון
שחלקו. אחים משני לאחד או מפני 16)השותפים,

עץ.17)היובש. זוהי 18)של יציב. נשאר אורכם כי
שבגמרא. הנ"ל ההלכה מתוך מדעתו, מסיק שרבינו מסקנה,

.„˙BÏ˜LÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡19ÏL ‡ÏÂ ÏÊ¯a ÏL ‡Ï ≈ƒƒ¿»…∆«¿∆¿…∆
el‡k ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‡ÏÂ ˙¯ÙBÚ20ÈtÓ , ∆∆¿…∆¿»ƒ≈«»»≈ƒ¿≈

ÁÈÁˆ ÏL ÔÈOBÚ Ï·‡ ;ÔÈ¯qÁ˙Óe ‰cÏÁ ÔÈÏÚnL∆«¬ƒ¬À»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ«
ÚÏÒ21Ì‰L Ô·‡ ÏLÂ ˙ÈÎeÎÊ ÏLÂ22.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«¿∆¿ƒ¿∆∆∆…«¿«≈»∆

פט:19) בבאֿבתרא אבן 21)שמחלידות.20)ברייתא
ויבשה. החושן.22)קשה אבני בין הנזכרת יקרה, אבן מין

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡23˜Án‰ ˙‡24˙ÚÏc ÏL ‡Ï25ÈtÓ , ≈ƒ∆«∆»…∆¿««ƒ¿≈
Ï˜Ó ‡e‰L26„ÈaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÎzÓ ÏL ‡ÏÂ ,27; ∆≈≈¿…∆«∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒ

‰Ó˜L ÏLÂ ÌÈÊB‚‡ ÏLÂ ˙ÈÊ ÏL e‰OBÚ Ï·‡28ÏLÂ ¬»≈∆«ƒ¿∆¡ƒ¿∆ƒ¿»¿∆
ÚB¯kL‡29.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¿¿«¿«≈»∆

המדות,24)שם.23) את מוחקים בו וחלק, קטן לוח
העודף. את בו ומסירים גדושה, מדה פני על אותו מעבירים

הקישואים.25) ממשפחת וצהוב גדול אדמה פרי
ומפסיד 26) יפה, מוחק ואינו במדה, היטב נכנס ואינו

ומפסיד 27)המוכר. מדי, יותר ומוחק לעומק ונכנס
ימים.28)הקונה. המאריך עץ עצו 29)מין שגוון אילן

כבדים  ולא מדי קלים לא אינם האלה העצים כל כהה. צהוב
מדי.

.ÂÔÈOBÚ ÔÈ‡30BcˆÂ ¯ˆ˜ „Á‡ Bcˆ ˜Án‰ ˙‡„Á‡ ≈ƒ∆«∆»ƒ∆»»»¿ƒ∆»
‰·Ú31B˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,ËÚÓ ËÚÓ ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ . »∆¿…ƒ¿«¿«¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ

¯ÎBnÏ32˙Á‡ ˙·a ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ ;33B˙ÈÁÙnL ÈtÓ , «≈¿…ƒ¿«¿«««ƒ¿≈∆«¿ƒ
Á˜BlÏ34. «≈«

פט:30) ומוחק 31)שם התבואה בתוך נכנס שהקצר מפני
וכשהוא  יפה, מוחק ואינו כך, כל נכנס אינו והעבה יפה,
יעשה  כן על בקצר. מוחק מוכר וכשהוא בעבה, מוחק קונה

המנהג. כפי קצרים, שניהם או עבים אינו 32)שניהם כי
המוכר. ומפסיד דיו, הוא 33)מוחק כי אחת, במשיכה
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מדי. יותר שלנו 34)מוחק בגמרא מדי. פחות יקבל הקונה
אחת, בבת שהמוחק אחת, בבת ימחוק "לא היא: הגירסא
ללוקח  שרע מעט, מעט ימחק ולא ללוקח. ויפה למוכר רע
הגירסא  וברי"ף גדולות בהלכות אולם למוכר". ויפה
שמפחיתו  מפני מעט מעט ימחוק "ולא והיא: הפוכה,
ללוקח". שמפחיתו מפני אחת בבת ימחוק ולא למוכר,

הרי"ף. כגירסת במלה מלה היא רבינו וגירסת

.ÊÔÈÓBË ÔÈ‡35È„k ÁÏÓa ˙BÏ˜Ln‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿∆«¿≈
e˙ÁÙiL36Ál‰ ˙cÓa ÁÈz¯È ‡ÏÂ .37,„„BnL ˙Úa ∆ƒ¿¬¿…«¿ƒ«¿ƒ«««¿≈∆≈

‰¯Bz‰ È¯‰L ;¯˙BÈa ‰pË˜ ‰cn‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»«ƒ»¿«»¿≈∆¬≈«»
‡e‰L ÏÎa ˙Bcn‰ ÏÚ ‰„Èt˜‰38:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»««ƒ¿»∆∆∆¡«

‰LÏLe ÌÈLÏMÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‰cÓ ‡È‰Â ,‰¯eOn·e«¿»¿ƒƒ»««¿«»ƒ¿ƒ¿»
‚Ïa39. ¿…

פט:35) הדין 36)שם מובא שם, בגמרא הקונה. ויפסיד
מבאר, רש"י טעם. ללא במלח" משקלותיו יטמין "שלא
המשקל. את מפחית שהמלח מפרש ורבינו מכבידו. שהמלח
נותן  יהיה "ולא ה: פרק בבאֿבתרא בתוספתא שנינו וכדבריו
מפרש  כך חסירין". שהן מפני במלח, ומשקלותיו מידותיו

יטמין. שלא ד"ה תוספות וראה הירושלמי. שלא 37)גם
כדי  המדה, לתוך ומגבוה בחוזק היין את המוכר ישפוך

מלאה. כאילו המדה ותראה קצף מדה 38)שיעלה בכל
קטנה,39)שהיא. מדה "והיא הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

"ומה  היא: הגירסא שם שלנו בגמרא בלוג". מלג' אחת
הרי"ף  גירסת בלוג". וששה משלושים אחד שהיא משורה

רבינו. גירסת גם היא וכן בלוג. וג' משלושים אחת היא:

.ÁÈ¯ÎBÓ40ÏÊ¯a ÏL ˙BiLLÚ41Ô‰a ‡ˆBiÎÂ42- ¿≈¬»ƒ∆«¿∆¿«≈»∆
B„Èa Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ÌÈÊ‡n‰ ÈËeÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«…¿«ƒ∆≈«≈¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡a ÈeÏz43ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , »»¬ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL44ÌÈÊ‡n‰ È˜ C¯‡Â ,45C¯‡Â ¿»¿»ƒ¿…∆¿≈«…¿«ƒ¿…∆

ÌÈËeÁ‰46.ÁÙË ¯OÚ ÌÈL «ƒ¿≈»»∆«

פט:40) פט. ברזל.41)שם של עבות חתיכות
משקל.42) כבדי אחרים הטייה 43)מינים לאפשר כדי

היד. כף של הרוחב מדת היא טפח הראוי. לצד חפשית
מן 44) מכה תקבל לא המשקולת, שבה המאזנים, שכף כדי

או  הברזל עם השניה והכף למעלה, מיד ותתרומם הארץ
במשקל. יטעה ובזה למטה, תכריע מוט 45)הנחושת

המאזנים. כפות שתי תלויות שבו הארוך, הברזל
בהן.46) תלויות שהכפות הרצועות

.Ë˙ÈÎeÎÊ È¯ÎBÓ ÏLÂ ¯Óˆ È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó47- …¿«ƒ∆¿≈∆∆¿∆¿≈¿ƒ
ÌÈÁÙË ÈL Ba ÔÈÈeÏz Ô‰L ÌÈËeÁ‰ C¯‡ ‰È‰È48, ƒ¿∆…∆«ƒ∆≈¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÌÈÁÙË ÈL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e¿ƒƒ»»∆¿≈¿»ƒ¿«»∆¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ÚLz Ôk¯‡49. »¿»ƒ¿»¿»ƒ

מאשר 47) יותר קטנים משאות שוקלים אלה במאזנים
משום  הקודמת, שבהלכה ונחושת ברזל מוכרי של במאזנים

יותר. קטנות מדות כאן מספיקות שלושה 48)כך במקום
הקודמת. בהלכה בהלכה 49)טפחים טפח י"ב במקום

הקודמת.

.È˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ ÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó50C¯‡ ‰È‰È - …¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆««««ƒƒ¿∆…∆

ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e ,ÁÙË Ba ÌÈÈeÏz Ô‰L ËeÁ‰«∆≈¿ƒ∆«¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ôk¯‡ ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÁÙË51. ∆«¿«»∆¿«ƒ»¿»ƒ»¿»ƒ

של 50) במאזנים מאשר יותר קטנים משאות שוקלים בהם
זכוכית. ומוכרי צמר מספיק,51)מוכרי זה שיעור

היא  האורך מדת להכריע. הראוי למקום המאזנים שיכריעו
אורך  דרוש יותר, כבר המשקל כאשר המשקל. כובד לפי

יותר. גדול מדה

.‡ÈÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
·BË ÔÓb¯‡ È¯ÎBÓ ÏLÂ ·‰Ê53LÏL Bk¯‡ - »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C¯‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C¯‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk - BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆
‰ˆB¯56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט. שם "טורטני" המלה את רבינו רוחב 54)מפרש

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י לט: בכורות (ראה טפח שבהן 55)רבעי

המאזנים. כפות יודע"56)תלויות "איני פירוש זהו

פט. בבאֿבתרא שבגמרא

.·ÈÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈ¯Î‰Ï ¯ÎBn‰ ·iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡ :¯Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»

BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰¯Bz ‰¯Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח:57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף
שלאחר 59) לדרש, באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק" המלה

להוסיף  עוד עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת
משלך.

.‚È?‰nÎÂ60„Á‡ - L·È·e ,‰‡ÓÏ „Á‡ - ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa¯‡Ï61ÁÏ ‡¯ËÏ ¯OÚ BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk62- ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B63‡¯ËÏa ‰¯OÚÓ „Á‡64¯ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B - L·È ÔÈ¯ËÏ ÌÈ¯OÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡¯ËÏa ÌÈ¯OÚÓ65ÔÈa ·¯ ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אחד 61)שם. אם בעיא, קיימת בגמרא
ועל  נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע אחד או ממאתיים
ההכרע  בלח מאות. מארבע באחד אלא חייב אינו מספק כן
בכלי, מעט נשאר הלח שמן מפני היבש, על מרובה

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי של היא זו דוגמה
שם. רב בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי מכך, בפחות אף אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע ואחד בלח, למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב, רשב"ם בשם

התורה]. מן גירומין

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67¯kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…
ÔÈÚa ÔÈÚ68·iÁ - ÚÈ¯Î‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ; «ƒ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»

ÁÙË BÏ ÚÈ¯Î‰Ï69. ¿«¿ƒ«∆«
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הנזכר 67) החשבון לפי משקל תוספת לתת המוכר שחייב
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע בלי בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע,

טפח. של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי במנהג, תלוי במשקל ההכרע
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף

פח:). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף בצמצום

.ÂËÌÈ¯ËÏ ¯OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70¯Ó‡È ‡Ï -71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72Ú¯Î‰Â73‰¯OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ Ú¯Î‰Â ,˙Á‡ ˙·a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט.70) שם להרבות 72)הלוקח.71)ברייתא כדי
להכריע,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע ואחד בלח

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï -76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï - ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï - ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï - Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח:74) שם בקב.75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף. את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי המחוקה, המדה
פט.). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי המחירים לשינוי

מחוקה. מדה שמכרו ידעו

.ÊÈ˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆ¯L ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ¯˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï - ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL¯‰ - ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ ·w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï - ‰ML ÏÚ ¯˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי 81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ.). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי.82)חשבון חלק

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי חלק תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.ÁÈÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח.).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון

בשבוע.88) מן 89)פעמים המאזנים אבני את ורוחץ
בהן. הנדבק לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל

בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי
ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
מחליד  מחומר לעשותן שאסור במשקולות מהֿשאיןֿכן
בהן, הנדבק מהנוזל אותן ומנקה ד), הלכה למעלה (ראה
ונימוקיֿיוסף  רשב"ם (ראה בשבוע אחת פעם מספיק כן על

אחרת). שפירשו

.ËÈLw·Ó‰92Ô˙B - ‡¯ËÏ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL Ï˜LÏ «¿«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ‡¯ËÏ93ÛÎa ‡¯ËÏ ÚÈ·¯e ¯Oa‰Â ƒ¿»¿«…¿«ƒ¿«»»¿ƒ«ƒ¿»¿«

ÚÈ·¯e ‡¯ËÏ ÈˆÁ Ô˙B ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‰iL¿ƒ»∆ƒ«»≈≈¬ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡¯Ël‰ ÚÈ·¯ ÏtÈ ‡nL ,˙Á‡ ÛÎa ‡¯ËÏƒ¿»¿«««∆»ƒ…¿ƒ««ƒ¿»¿≈

e‰‡B¯ Á˜Bl‰94. «≈«≈

פט.92) שם חצי 93)ברייתא משקלות, שתי ישים ואל
לו: יאמר "לא הגירסא: שלנו בגמרא ליטרא. ורבע ליטרא
גורס  אינו ורבינו אחת", אחת הליטרא רבעי שלשה לי שקול
לו  יאמר לא המלים: את גורס שאינו וכנראה אחת", "אחת
הגמרא  פירוש גירסתו, לפי ישקול". "לא אלא שקול,
ממש, ליטרא" רבעי שלושה לי "שקול כמשמעה: פשוטה

משקלות. בשלוש או בשתים רבע 94)דהיינו ויפסיד
המתיר  זו, לסוגיא בנימוקיֿיוסף מובא כריטב"א (ולא ליטרא
חצי  של משקולות, בשתי ליטרא רבעי שלושת לשקול

ליטרא). רבע ושל ליטרא

.ÎÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ95ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï96ÏÎa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»
‰È„Ó97ÔÈ¯fÁÓ eÈ‰iL ,CÏÙÂ CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÊ‡n‰ ˙‡ ÔÈ˜cˆÓe ˙BiÁ‰ ÏÚ98˙Bcn‰ ˙‡Â ««¬À¿«¿ƒ∆«…¿«ƒ¿∆«ƒ
ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈ˜ÒBÙe99Ï˜LÓ BnÚ ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÌÈÊ‡Ó B‡ ‰¯ÒÁ ‰cÓ B‡ ¯ÒÁ100- »≈ƒ»¬≈»…¿«ƒ¿À¿»ƒ
B˙Bk‰Ï ˙eL¯ Ì‰Ï LÈ101BÁk ÈÙk102BÒ˜Ïe103 ≈»∆¿¿«¿ƒ…¿»¿
ÔÈc ˙Èa ˙e‡¯ ÈÙk104¯·c‰ ˜fÁÏ105ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈«»»¿»ƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯˜Èa ¯ÎBÓe ¯ÚM‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙnL∆«¿ƒ«∆«««≈¿…∆«ƒ
˜eM‰ ¯ÚLk ¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ106. ¿ƒ≈¿«««

ãycew zegiyn zecewpã

zia d`xiy itk eqpwle egk itk ezekdl zeyx mdl yi..."
"'ek ..xacd wfgl oic

שכתב  מה על־דרך הוא כאן שמזכיר השוטרים של עניינם
סנהדרין ה"א)בהלכות הדיינין (פ"א לפני "...העומדים

השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין דין לבית אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו" כפי

שרואים. עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן זה פי על
כאחת. שופטים מינוי מצות עם אלא עצמה בפני שוטרים
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דין  את לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו  כי
ועשיית  שונות מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים
וביצועו  הדיינים, ידי על הדין פסק לשתים: נחלקת הדין
הוא  בתורה האמור ששופט מאחר אבל השוטרים. ידי  על
שופטי  "אל משה שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה

כו" אנשיו איש הרגו ה.)ישראל כה, עונש (במדבר לגבי וכן
ב.)מלקות כה, וגו'"(דברים והכהו השופט "והפילו נאמר

לא  ולכן לשופטים, המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא
זהו  כי א. עצמה: בפני כמצוה מינויים את הרמב"ם מנה
אינו  ב. השופטים. ידי על לפועל המשפט בהוצאת פרט
להוציאו  ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי עניין

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם לפועל
(.37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl it lr)

פט.).95) (שם חמא בר רמי של בעלי 96)מימרא "אלו
בשווקים  המסבבין הדיינין, לפני עומדים והם ורצועה, מקל
על  ולהכות והמדות, השערים לתקן החנויות ועל וברחובות
א, פרק סנהדרין (הל' הדיינים" עלֿפי מעשיהם וכל מעוות,

א). צדק.98)עיר.97)הלכה מאזני שיהיו משגיחים
מחירים.99) בנויות 100)וקובעים שאינן מאזנים כגון

חֿיא. הל' זה בפרק הנ"ל להוראות עלֿפי 101)בהתאם
הדיינים. המכות.102)הוראות מן ימות שלא

כסף.103) עונש עליו את 104)להטיל קובעים ביתֿדין
לפועל. אותו מוציאים והשוטרים הבנתם, לפי העונש

עונשים 105) מטילים יותר, נפוץ חסר משקל שחטא במדה
הרע. את לבער כדי יותר, כשמואל,106)כבדים ולא

(שוטרים) אגרדמין מעמידין ש"אין שם) (גמרא הסובר
המחיר, את להוריד המייקר יאלץ שממילא מכיון לשערים",

קונים. אליו יבואו לא אחרת כי
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ה'תש"פ  תשרי ז' ראשון יום

קנג. עשה מצות
― הקנ"ג חדׁשיםהּמצוה לקּדׁש יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

החדׁש קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָֹּולחּׁשב
("yeciw" `xwp ycgÎy`x mei zriaw):יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה a)"החדׁש ,ai zeny)ּובפרּוׁש , ְֳִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ak.)נאמר dpyd y`x),"לכם מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְֱֵֵֶֶַָָ

ּכׁשּבת ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה זֹו מצוה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
ed`ּבראׁשית jexa yecwd zay day myÎlr .zayd) ְִֵ

(ziy`xa dyrnnוׁשֹובת ימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ְִִֵֶֶֶָָָָ
יעׂשּנּו אתֿהּלבנה הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׁשביעי

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, itkראׁש geld iaeyig) ְְִֵֶֶַַַָֹֹ
(dxezd inkg erawyיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ
(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה
טעּו ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מחמת הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהקרבת
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה
bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ

(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט
המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם

יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם "אׁשרּֿתקראּו :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkיאמרּו אׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְְֲֲִֵֵֶֶַָֹ

אפּלּו אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶהם
הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻמּטעין,
ארץֿ ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ׁשּנדע ּכדי אּלא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָחׁשּבֹון

הּיֹוםי  וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ―ְְְְִִִִַַָָָָֹֹ

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין xacחׁשּבֹוננּו. zelbl) ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
(epnfa rawp xaky.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
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i"yx
(ÊÎ).íùôð úà íéàùðî שנפשם תנחומים לשון

לארצנו: נשוב עוד ולומר להתנחם מתנשאה
(ÁÎ).äæáð áöòä ונבזה נשבר צורה שמא הוא תמיה

בו: חפץ שאין כמי פני מעל שהושלך הזה õåôð.האיש
תנפצם יוצר ככלי כמו ב)נשבר הגיהו (תהלים ואחרים

שבת  במסכ' הקטן את מעצבין העצבים כמו העצב
שמעצבין  קטן כעולל בעיניך ונפוץ נבז' האתה כלומר

כדי: זה אין בלעז מילויילי"ר ל'åìèåä.אותו הושלכו,
יוטל לא יפול כי כמו תקומה לה שאין (שםהשלכה

õøà.(ËÎ):לז) õøà õøà אחרת ארץ אל גלה מארצו
ארץ, ארץ ארץ ד"א ה', דבר שמעי ישראל ארץ ואת
שבכולן, חשובה שהיתה שבארצות ארץ שהוא ארץ
ועבר  יהודה בה היו ארצות שלש ישראל ארץ ד"א

והגליל: בימיו.øáâ.(Ï)הירדן יצלח לא אשר
כתבוהו:

(‡).íéòåø éåä:יהודה íúåà.(·)מלכי íúã÷ô àì
לשומרם: נזהרתם åã÷ôé.(„)לא àìå לשון יחסרו ולא

איש ממנו נפקד לא)ולא :(במדבר 

cec zcevn
(ÊÎ).ı¯‡‰ ÏÚÂ:הארץ Ì˘Ù.ואל ˙‡ ÌÈ‡˘Óמצפים

נפשם: את ומבטיחים  כי˘Ó‰.ומרוממים יהיה כן לא ר "ל 
שמה: ישובו ÂÎÂ'.(ÁÎ)לא ‰Ê· ·ˆÚ‰דומה כניהו זה וכי

ומדוע צורך  בו  שאין  ככלי הוא וכי  ומפוצץ נבזה לצורה הוא
וכו': וזרעו הוא מארצם הוטלו ÂÚ„È.א"כ  ‡Ï הנה:‡˘¯ עד 

(ËÎ).ı¯‡ ı¯‡ ı¯‡ בכל מיוחדת ארץ שהיתה  ארץ ר"ל 
כולן: על  ועולה ‰Ê‰.(Ï)הארצות ˘È‡‰:כניהו È¯È¯Ú.הוא

שיהיה אמר ביאור  ולתוספת ונחרב  נשחת ר "ל  ערירי שיהיה 
מזרעו איש יצלח  לא  בימיו כי  ימיו בכל  יצלח  לא  אשר גבר
לא הוא כשגלה כי ביהודה  ולמשול  המלוכה כסא על  לשבת 
לזרעו היה  ולא דודו לצדקיהו כ"א לזרעו המלוכה ניתנה 
לזרובבל  ממשלה היה מותו לאחר אבל בימיו מה ממשלת

מזרעו: שהיה 
(‡).ÌÈÚÂ¯ ÈÂ‰מאבדים במעשיהם אשר להתאונן יש 

אויביהם: בארצות  גולה ללכת העם את È˙ÈÚ¯Ó.ומפזרים Ô‡ˆ
לרועה: להם  שאני ישראל ‰Ì˙ÂˆÈÙ.(·)הם Ì˙‡:האויב בארצות ונדחו העכו"ם  בין נפזרו בעווניכם ‡Ì˙Â.ר"ל Ì˙„˜Ù ‡ÏÂ

הישרה : בדרך להיישירם עליהם השגחתם ÌÎÈÏÚ.לא „˜ÂÙ: גמול עליהם להשיב מעשיכם רוע  עליהם ‡˜·ı.(‚)אזכור È‡Â
ישארו: ומעט  יכלו  רובם כי וכו' שארית  את  אקבץ ירבו:È˙Â·È˘‰Â.ובחסדי ושמה  מדורם אל  אותם È˙ÂÓÈ˜‰Â.(„)אשיב 

הישר: בדרך  להנהיגם אותם  ירעו והם  כשרים רועים להם אקים  Â‡¯ÈÈ.אני ‡ÏÂישברו ולא  העכו "ם מן עוד  ייראו  לא  ולכן
נחסרים: יהיו ולא

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÌÈ‡˘Ó:מבטיחים ור "ל  הרמה  כן‰Úˆ·.(ÁÎ)ענין

הגוים  עצבי כמ "ש הנעבדת  הצורה  קלה)נקרא לפי(תהלים וזהו
קרא שאלה  ובדרך  נענה ואינו אליו צועק עובדיו לב  שמעצב

לכולם: הכדיםıÂÙ.כן ונפוץ  כמו ורציצה  שבירה ענין
ז) תצדקıÙÁ.:(שופטים כי  לשדי החפץ וכן וצורך  רצון ענין 

כב) וחורבןÈ¯È¯Ú.(Ï)הושלכו:‰ÂÏËÂ.:(איוב השחתה  ענין 
בה היסוד עד  ערו ערו קלז)כמו איש:‚·¯.:(תהלים

(‡).ÌÈˆÈÙÓÂהעם ויפץ  כמו פיזור  ה)ענין È˙ÈÚ¯Ó.:(שמות
מרעה : דחיה :ÌÂÁÈ„˙Â.(·)מלשון עניןÌ˙„˜ÙÂ.מלשון 

והשגחה: כמוÔ‰ÈÂ.(‚)מעשיכם:ÌÎÈÏÏÚÓ.זכרון מדורה 
שאנן לג)נוה  בנים:Â¯ÙÈ.:(ישעיה יולידו ר"ל  פירות יעשו

(„).Â˙ÁÈ: ופחד שבר אשהÂ˜ÙÈ„.ענין כמו חסרון  ענין
פקדו לא לד)רעותה :(שם

ixyz b"iÎ'g ycewÎzayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז הרי ―ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין לפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאפן,
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולקּבֹוע
מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבארנּו

(b ,a diryi)ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר זה, ׁשּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתלמּוד
הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש והּנה ספק. ׁשּום ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאין
ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר יסֹודֹות על ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמֹורֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָראׁשי

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת i)אתֿהחּקה ,bi zeny). ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
i`gei)אמרּו oa oerny iaxc `zlikn)ׁשאין "מלּמד : ְְֵֵֶַָ

לּמֹועד" הּסמּו ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה (ycegaמעּברין ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
(gqt crenl jenqd Ð xc`ואמרּו(my)ׁשאין "מּנין : ְְִִֵֶַָ

אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא אתֿהחדׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמעּברין
יתעּלה: ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

הּׁשנה" a)"לחדׁשי ,ai my)אמרּו ,(.d dlibn)חדׁשים" : ְְְֳִֵַָָָָָ
מׁשמע ― ימים" מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאּתה
"חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשההֹוספה

k`)ימים" ,`i xacna)מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ― ְְִִֵַַָָָָ
אתֿ "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹלחדׁש

האביב" `)חדׁש ,fh mixac)ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ― ְְִִֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור ְְְְְִִִֶֶַָָָָָחֹובה

gxid)חּמה jldn lr qqean miycgd aeyigy zexnl). ַָ
א' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָּוכבר

הּׁשנה(i`.)מּסנהדרין ראׁש ּבברכֹות(a.)ּובמּסכת וגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
(.bq).

ה'תש"פ  תשרי ח' שני יום

קנג. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  תשרי ט' שלישי יום

קנג. עשה מצות
ראשון. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  תשרי י' רביעי יום

קנג. עשה מצות
ראשון. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  תשרי י"א חמישי יום

נט. קנג. עשה מצות
ראשון. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה

― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תש"פ  תשרי י"ב שישי יום

נט. עשה מצות
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ

ה'תש"פ  תשרי י"ג ש"ק יום

נט.מצ עשה ות
יוםשניֿשבתֿקודשח'ֿי"גתשרי

נדפס אֿב. פרק וחנוכה מגילה הלכות
עד קצו מעמוד פרקים לג' בשיעור לעיל

רא. עמוד
― הנ"ט ּבחצֹוצרֹותהּמצוה לתקע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

והּוא הּמֹועדֹות, מּקרּבנֹות ּכלֿקרּבן הקרבת ּבעת ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום יתעּלה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאמרֹו

ּבחצצרת" ּותקעּתם i)חדׁשיכם ,i xacna)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹ
(:ek dpyd y`x)נתּבארּו ּוכבר ּבחצֹוצרֹות. הּיֹום ׁשּמצות ,ְְְְֲֲִִֶַַַָָ

ּבספרי זֹו מצוה jzelrda)ּדיני zyxt)הּׁשנה (ek:)וראׁש ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
ּבזמן(eh.)ותענּיֹות ּבחצֹוצרֹות לתקע מצּוים אנּו וכן ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹֻ

ׁשאמר: ּכמֹו יתעּלה אליו ּכׁשּנצעק והרעֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּצרֹות
וגֹו'" ּבארצכם מלחמה h)"וכיֿתבאּו ,my). ְְְְְְִִֶַָָָֹ
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מן המצר קראתי י־ה ענני במרחב י־ה, שדווקא על־ידי הקריאה מן המצר, נעשה ענני במרחב, וכמו קול השופר, שיוצא מן המצר מצדו 
הקצר, ודווקא על־ידי־זה הוא 'במרחב' ובהתפשטות בצדו הרחב.

ממאמר פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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i"yx
(ÊÎ).íùôð úà íéàùðî שנפשם תנחומים לשון

לארצנו: נשוב עוד ולומר להתנחם מתנשאה
(ÁÎ).äæáð áöòä ונבזה נשבר צורה שמא הוא תמיה

בו: חפץ שאין כמי פני מעל שהושלך הזה õåôð.האיש
תנפצם יוצר ככלי כמו ב)נשבר הגיהו (תהלים ואחרים

שבת  במסכ' הקטן את מעצבין העצבים כמו העצב
שמעצבין  קטן כעולל בעיניך ונפוץ נבז' האתה כלומר

כדי: זה אין בלעז מילויילי"ר ל'åìèåä.אותו הושלכו,
יוטל לא יפול כי כמו תקומה לה שאין (שםהשלכה

õøà.(ËÎ):לז) õøà õøà אחרת ארץ אל גלה מארצו
ארץ, ארץ ארץ ד"א ה', דבר שמעי ישראל ארץ ואת
שבכולן, חשובה שהיתה שבארצות ארץ שהוא ארץ
ועבר  יהודה בה היו ארצות שלש ישראל ארץ ד"א

והגליל: בימיו.øáâ.(Ï)הירדן יצלח לא אשר
כתבוהו:

(‡).íéòåø éåä:יהודה íúåà.(·)מלכי íúã÷ô àì
לשומרם: נזהרתם åã÷ôé.(„)לא àìå לשון יחסרו ולא

איש ממנו נפקד לא)ולא :(במדבר 

cec zcevn
(ÊÎ).ı¯‡‰ ÏÚÂ:הארץ Ì˘Ù.ואל ˙‡ ÌÈ‡˘Óמצפים

נפשם: את ומבטיחים  כי˘Ó‰.ומרוממים יהיה כן לא ר "ל 
שמה: ישובו ÂÎÂ'.(ÁÎ)לא ‰Ê· ·ˆÚ‰דומה כניהו זה וכי

ומדוע צורך  בו  שאין  ככלי הוא וכי  ומפוצץ נבזה לצורה הוא
וכו': וזרעו הוא מארצם הוטלו ÂÚ„È.א"כ  ‡Ï הנה:‡˘¯ עד 

(ËÎ).ı¯‡ ı¯‡ ı¯‡ בכל מיוחדת ארץ שהיתה  ארץ ר"ל 
כולן: על  ועולה ‰Ê‰.(Ï)הארצות ˘È‡‰:כניהו È¯È¯Ú.הוא

שיהיה אמר ביאור  ולתוספת ונחרב  נשחת ר "ל  ערירי שיהיה 
מזרעו איש יצלח  לא  בימיו כי  ימיו בכל  יצלח  לא  אשר גבר
לא הוא כשגלה כי ביהודה  ולמשול  המלוכה כסא על  לשבת 
לזרעו היה  ולא דודו לצדקיהו כ"א לזרעו המלוכה ניתנה 
לזרובבל  ממשלה היה מותו לאחר אבל בימיו מה ממשלת

מזרעו: שהיה 
(‡).ÌÈÚÂ¯ ÈÂ‰מאבדים במעשיהם אשר להתאונן יש 

אויביהם: בארצות  גולה ללכת העם את È˙ÈÚ¯Ó.ומפזרים Ô‡ˆ
לרועה: להם  שאני ישראל ‰Ì˙ÂˆÈÙ.(·)הם Ì˙‡:האויב בארצות ונדחו העכו"ם  בין נפזרו בעווניכם ‡Ì˙Â.ר"ל Ì˙„˜Ù ‡ÏÂ

הישרה : בדרך להיישירם עליהם השגחתם ÌÎÈÏÚ.לא „˜ÂÙ: גמול עליהם להשיב מעשיכם רוע  עליהם ‡˜·ı.(‚)אזכור È‡Â
ישארו: ומעט  יכלו  רובם כי וכו' שארית  את  אקבץ ירבו:È˙Â·È˘‰Â.ובחסדי ושמה  מדורם אל  אותם È˙ÂÓÈ˜‰Â.(„)אשיב 

הישר: בדרך  להנהיגם אותם  ירעו והם  כשרים רועים להם אקים  Â‡¯ÈÈ.אני ‡ÏÂישברו ולא  העכו "ם מן עוד  ייראו  לא  ולכן
נחסרים: יהיו ולא

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÌÈ‡˘Ó:מבטיחים ור "ל  הרמה  כן‰Úˆ·.(ÁÎ)ענין

הגוים  עצבי כמ "ש הנעבדת  הצורה  קלה)נקרא לפי(תהלים וזהו
קרא שאלה  ובדרך  נענה ואינו אליו צועק עובדיו לב  שמעצב

לכולם: הכדיםıÂÙ.כן ונפוץ  כמו ורציצה  שבירה ענין
ז) תצדקıÙÁ.:(שופטים כי  לשדי החפץ וכן וצורך  רצון ענין 

כב) וחורבןÈ¯È¯Ú.(Ï)הושלכו:‰ÂÏËÂ.:(איוב השחתה  ענין 
בה היסוד עד  ערו ערו קלז)כמו איש:‚·¯.:(תהלים

(‡).ÌÈˆÈÙÓÂהעם ויפץ  כמו פיזור  ה)ענין È˙ÈÚ¯Ó.:(שמות
מרעה : דחיה :ÌÂÁÈ„˙Â.(·)מלשון עניןÌ˙„˜ÙÂ.מלשון 

והשגחה: כמוÔ‰ÈÂ.(‚)מעשיכם:ÌÎÈÏÏÚÓ.זכרון מדורה 
שאנן לג)נוה  בנים:Â¯ÙÈ.:(ישעיה יולידו ר"ל  פירות יעשו

(„).Â˙ÁÈ: ופחד שבר אשהÂ˜ÙÈ„.ענין כמו חסרון  ענין
פקדו לא לד)רעותה :(שם



dרכב dpyn iyy wxt zea` zkqn

‚ãçà ÷øt Bøáçî ãîBlä,úçà äëìä Bà,ãçà ÷eñt Bà,ãçà øeac Bà,úçà úBà elôà–éøöâBäðì C ©¥¥£¥¤¤¤¨£¨¨©©¨¤¨¦¤¨£¦©©¨¦¦§
ãBák Ba;ìàøNé Cìî ãåãa eðéöî ïkL,ãáìa íéøáã éðL àlà ìôúéçàî ãîì àHL,Baø Bàø÷e,Bòcéîe Bôelà, ¨¤¥¨¦§¨¦¤¤¦§¨¥¤¨©¥£¦Ÿ¤¤¨§¥§¨¦¦§©§¨©©§ª¨
øîàpL(ãé ,äð íéìäú):ékøòk LBðà äzàå","éòcéîe éôelà.øîçå ì÷ íéøác àGäå:ìàøNé Cìî ãåc äîe, ¤¤¡©§©¨¡§¤§¦©¦§ª¨¦©£§¨¦©¨Ÿ¤©¨¦¤¤¦§¨¥

ãáìa íéøáã éðL àlà ìôúéçàî ãîì àHL,Bòcéîe Bôelà Baø Bàø÷–ãçà ÷øt Bøáçî ãîBlä,äëìä Bà ¤¨©¥£¦Ÿ¤¤¨§¥§¨¦¦§©§¨©©§ª¨©¥¥£¥¤¤¤¨£¨¨
úçà,ãçà ÷eñt Bà,ãçà øeac Bà,úçà úBà elôà;éøvL änëå änk úçà ìò!ãBák Ba âBäðì CãBák ïéàå ©©¨¤¨¦¤¨£¦©©©©©©¨§©¨¤¨¦¦§¨§¥¨

äøBz àlà,øîàpL(äì ,â éìùî):"eìçðé íéîëç ãBák";è-eìçðé íéîéîúe""áB(é ,çë éìùî);äøBz àlà áBè ïéàå, ¤¨¨¤¤¡©¨£¨¦¦§¨§¦¦¦§£§¥¤¨¨
øîàpL(á ,ã íù):íëì ézúð áBè ç÷ì ék","eáæòz-ìà éúøBz. ¤¤¡©¦¤©¨©¦¨¤¨¦©©£Ÿ
„äøBz ìL dkøc àéä Ck:ìëàz çìna út,äzLz äøeNna íéîe,ïLéz õøàä ìòå,äéçz øòö éiçå ¨¦©§¨¤¨©©¤©Ÿ¥©¦©§¨¦§¤§©¨¨¤¦©§©¥©©¦§¤

ìîò äzà äøBzáe;ïë äNBò äzà íàå,éøLà""Cì áBèå E(á ,çë÷ íéìäú):éøLàE–äfä íìBòa,Cì áBèå ©¨©¨¨¥§¦©¨¤¥©§¤§¨©§¤¨¨©¤§¨
–àaä íìBòì.ãBák ãîçz ìàå Cîöòì älãb Lwáz ìà.äNò Cãenlî øúBé;ì äeàúz ìàåìL íðçìL ¨¨©¨©§©¥§ª¨§©§¨§©©§Ÿ¨¥¦¦¨£¥§©¦§©¤§ª§¨¨¤

íéëìî,ðçìMLíðçìMî ìBãb C,íøúkî ìBãb Cøúëå;Czëàìî ìòa àeä ïîàðå,Cúlòt øëN Cì ílLiL. §¨¦¤ª§¨¨¨¦ª§¨¨§¦§¨¨¦¦§¨§¤¡¨©©§©§¨¤§©¤¨§©§ª¨¨
‰úeëìnä ïîe äpäkä ïî øúBé äøBz äìBãb,GLa úéð÷ð úeëìnäLúBìòî íéL,äpäkäå–òaøàå íéøNòa, §¨¨¥¦©§ª¨¦©©§¤©©§¦§¥¦§¦©£§©§ª¨§¤§¦§©§©
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çà ÷øt Bøáçî ãîBlä,ãçà ÷eñt Bà ,úçà äëìä Bà ,ã ÇÅÅÂÅÆÆÆÈÂÈÈÇÇÈÆÈ
ãçà øeac Bàטעם של  דיבור תורה ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– של דיבור  כלומר ÄÆÈ

לימוד, úçàשצריך  úBà elôà ראשון ענין על  מוסיף וי "ו כגון – ÂÄÇÇ
ישראלישראלישראלישראל");");");");וכדומה עליהן ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת מברכין אין  עוממות "גחלים כגון  או 

בגמרא ושאלו האש", מאורי  בבבב):):):):"בורא נגנגנגנג,,,, (באל"ף),`((((ברכות ברכות ברכות ברכות  וממות
אחתrאו אות של לימוד  וזהו (בעי "ן), dlk);וממות zkqn)CéøöÈÄ

ãBák Ba âBäðì,התורה כבוד  משום –Cìî ãåãa eðéöî ïkL ÄÀÈÆÅÈÄÀÈÄÆÆ
ãáìa íéøáã éðL àlà ìôúéçàî ãîì àHL ,ìàøNé–.` ÄÀÈÅÆÈÇÅÂÄÙÆÆÈÀÅÀÈÄÄÀÇ

יחידי ; תורה ילמד  באימה a.שלא כלומר ברגש, הכנסת לבית שילך 

dlk);ובחרדה zkqn)Bàø÷e– לאחיתופל  דוד  –Bôelà ,Baø ÀÈÇÇ
"éòcéîe éôelà ,ékøòk LBðà äzàå" :øîàpL ,Bòcéîe– ÀËÈÆÆÁÇÀÇÈÁÀÆÀÄÇÄÀËÈÄ

ומהודע  לי דאלפת רב לי דדמי גברא אחיתופל "ואנת ותרגומו :
והודעתני שלימדתני כרב, לי הנחשב אחיתופל (ואתה לי " חוכמתא

àHLחכמה). ,ìàøNé Cìî ãåc äîe :øîçå ì÷ íéøác àGäåÇÂÀÈÄÇÈÙÆÇÈÄÆÆÄÀÈÅÆ
ãáìa íéøáã éðL àlà ìôúéçàî ãîì, לעיל כמבואר –Bàø÷ ÈÇÅÂÄÙÆÆÈÀÅÀÈÄÄÀÇÀÈ

Bòcéîe Bôelà Baø;הדברים שני אותם משום –Bøáçî ãîBlä ÇÇÀËÈÇÅÅÂÅ
,ãçà øeac Bà ,ãçà ÷eñt Bà ,úçà äëìä Bà ,ãçà ÷øtÆÆÆÈÂÈÈÇÇÈÆÈÄÆÈ

úçà úBà elôà, לעיל שבארנו כמו  –änëå änk úçà ìò ÂÄÇÇÇÇÇÇÈÀÇÈ
ãBák Ba âBäðì CéøvL האמת על העמידו  שחברו  הדיוט כלומר – ÆÈÄÄÀÈ

כבוד, בו לנהוג פנים כל  על שצריך  שכן  כל אחת, אות ידי  על  אפילו
עניינים  כמה ללמוד  אפשר  במשנה או  שבמקרא אחת מאות לפעמים כי

גדולות והלכות שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).נשגבים äøBz((((אמונת אמונת אמונת אמונת  àlà ãBák ïéàå– ÀÅÈÆÈÈ
תורה עסקי על  אלא לאדם לו בא כבוד  "ãBák((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אין  :øîàpLÆÆÁÇÈ

"eìçðé íéîëç:כתוב וכן  כבוד. ינחלו הם התורה חכמי – ÂÈÄÄÀÈ
"áBè-eìçðé íéîéîúe",טוב ינחלו  התלמידים, הם תמימים, – ÀÄÄÄÀÂ

,íëì ézúð áBè ç÷ì ék" :øîàpL ,äøBz àlà áBè ïéàåÀÅÆÈÈÆÆÁÇÄÆÇÈÇÄÈÆ
"eáæòz-ìà éúøBz,"טוב "לקח לקבל התלמידים שזוכים וכיון  – ÈÄÇÇÂÙ

לנהוג  צריכים הם גם הרי  כבוד , להם להנחיל  שעתידה התורה, היא
במלמדיהם ישראלישראלישראלישראל").").").").כבוד  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
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äøBz ìL dkøc àéä Ck:בתורה העמל של  הדרך זוהי  –út ÈÄÇÀÈÆÈÇ
äzLz äøeNna íéîe ,ìëàz çìna יחזקאל כלשון יא יא יא יא ).).).).– ((((דדדד,,,, ÇÆÇÙÅÇÄÇÀÈÄÀÆ

"dxeyn".הנוזלים ממידות קטנה מידה –ïLéz õøàä ìòåבלי – ÀÇÈÈÆÄÇ
למראשותיך , äéçzכר  øòö éiçåלך יגרמו  הקשים חייך  שתנאי  – ÀÇÅÇÇÄÀÆ

ìîòצער , äzà äøBzáe וכן בתורה. לעמול עליך כן פי  על  ואף – ÇÈÇÈÈÅ
במלח, פת אלא לאכול  מה לך אין אפילו רש "י : תימנע מפרש אל 

בידו  שיש לעשיר , גם אזהרה שזו מפרשים, ויש בתורה. מלעסוק
התענגות  מתוך  כי  בהם, עצמו ירגיל שלא העולם, בתענוגי להתענג

לקניין  התורה לו  תהא ולא כראוי תורה ללמוד יוכל  לא והתפנקות
להיבטל מוכרח יהא העולם, בתענוגות עצמו ירגיל  שאם ועוד , נפש.

המרובות, הוצאותיו  לצורך ממון הרבה להרויח כדי  התורה, מלימוד
נקנית  התורה שאין ולעניים, לעשירים כלל  בדרך  בזה הזהיר לפיכך

שאמרו  כמו  ותענוגים, מותרות על  ויתורים תוך רב בעמל ((((ברכות ברכות ברכות ברכות אלא

בבבב):):):): עליה"סגסגסגסג,,,, עצמו  שממית במי אלא מתקיימת התורה ((((מדרש מדרש מדרש מדרש "אין

ïëשמואל שמואל שמואל שמואל ).).).). äNBò äzà íàå,צער חיי מתוך  בתורה ועוסק – ÀÄÇÈÆÅ
íìBòì Cì áBèå ,äfä íìBòa EéøLà :"Cì áBèå EéøLà"ÇÀÆÀÈÇÀÆÈÈÇÆÀÈÈÈ

àaäתמיד הוא טרוד  הזה, העולם תענוגי  אחר  להוט שהוא מי  כי  – ÇÈ
לו  גורמות האדם תאוות ולפעמים לנפשו , מנוחה ואין תאוותו למלא

שמסתפק  מי  אבל זמנו; קודם העולם מן אותו המוציאות קשות מחלות
ובהסתפקות, ה' ביראת ביתו בני את גם מרגיל הוא וכן  ה', שחננו במה
ואשריו  הזה בעולם אשריו  ובמצוותיו , ה' בתורת לעסוק שיוכל  כדי 

הבא. Cîöòìבעולם älãb Lwáz ìà אמנם אתה עוסק אם – ÇÀÇÅÀËÈÀÇÀÈ
שררה; תבקש  אל בה, רבות ידיעות לך  וקונה ãîçzבתורה ìàåÀÇÇÀÙ

ãBák שלא עושה אתה כאילו נראה כך  שמתוך  בתורתך, להתכבד – È
äNò((((רש רש רש רש """"יייי););););לשמה Cãenlî øúBé מרובים מעשיך  שיהיו  – ÅÄÄÈÂÅ

ששנינו כמו  ט ט ט ט ):):):):מחכמתך, גגגג,,,, מחכמתו ,((((לעיללעיללעיללעיל מרובים שמעשיו  "כל 
שהוא  בדברים שאפילו מבואר, שמואל" וב"מדרש  מתקיימת". חכמתו 

תורה. של  באיסור ייכשל שלא כדי עצמו, על יחמיר בהם, מפוקפק
íéëìî ìL íðçìLì äeàúz ìàå,ולמשמנים למעדנים – ÀÇÄÀÇÆÀËÀÈÈÆÀÈÄ

íðçìMî ìBãb CðçìMLלפני אשר השולחן  "זה עליו : שנאמר  – ÆËÀÈÈÈÄËÀÈÈ
מפרשים: ויש הבא,jpgleyyה'". בעולם –mpgleyn lecb בעולם –

íøúkîהזה. ìBãb Cøúëå עיין) מלכות מכתר  גדול תורה שכתר – ÀÄÀÈÈÄÄÀÈ
יג); ד, Czëàìîלעיל  ìòa àeä ïîàðåעליך שהטיל הקב"ה, – ÀÆÁÈÇÇÀÇÀÈ

הוא, נאמן בתורה, לעמול  המלאכה Cúlòtאת øëN Cì ílLiLÆÀÇÆÈÀÇÀËÈÈ
לבוא. והשכר  והגדולה הכבוד  שסוף בתורה, עמלך  רוב כפי  –
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úéð÷ð úeëìnäL ,úeëìnä ïîe äpäkä ïî øúBé äøBz äìBãbÀÈÈÅÄÇÀËÈÄÇÇÀÆÇÇÀÄÀÅ
GLaúBìòî íéL מפאת למלכות יש זכויות ששלושים כלומר – ÄÀÄÇÂ

א שמואל  בספר  הן  ומפורשות השררה, ח ח ח ח ):):):):מעלת יהיה ((((פרקפרקפרקפרק "זה
המלך: עליכם,`.משפט ימלוך יקח,a.אשר בניכם לו b.את ושם

izdw - zex`ean zeipyn

h wxt zldw - miaezk
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ááBhk çáæ epðéà øLàìå çáfìå àîhìå øBähìå áBhì òLøìå ÷écvì ãçà äø÷î ìkì øLàk ìkä©ºŸ©£¤´©ÀŸ¦§¤̧¤¹̈©©¦³§¨¨¨Æ©Æ§©¨´§©¨¥½§©Ÿ¥½©§©£¤−¥¤´Ÿ¥®©©Æ
:àøé äòeáL øLàk òaLpä àèçkâìkì ãçà äø÷î-ék LîMä úçz äNòð-øLà ìëa òø | äæ ©«Ÿ¤½©¦§¾̈©£¤−§¨¬¨¥«¤´À̈§³Ÿ£¤«©£¨Æ©´©©¤½¤¦«¦§¤¬¤−̈©®Ÿ

:íéúnä-ìà åéøçàå íäéiça íááìa úBììBäå òø-àìî íãàä-éða áì íâåãøaçé (øçáé) øLà éî-ék §©´¥´§«¥Â̈¨¨¨¥¨¸§¥³¦§¨¨Æ§©¥¤½§©£−̈¤©¥¦«¦¦Æ£¤´§ª©½
:únä äéøàä-ïî áBè àeä éç áìëì-ék ïBçha Lé íéiçä-ìk ìàäíéúnäå eúîiL íéòãBé íéiçä ék ¤¬¨©©¦−¥´¦¨®¦«§¤³¤©Æ´½¦¨©§¥−©¥«¦¯©«©¦²§¦−¤¨ª®§©¥¦º

:íøëæ çkLð ék øëN íäì ãBò-ïéàå äîeàî íéòãBé íðéà¥¨¯§¦´§À¨§¥«³¨¤Æ¨½̈¦¬¦§©−¦§¨«

i"yx
(·).ìëì øùàë ìëä מגיע כאשר ללבם נותנים הכל 

כדרכיו: איש לכל לתת דבר שסוף אדם äø÷îלכל
.ãçà למות רשע ואשר צדיק אשר הכל שסוף ויודעים

יודעים  הם זה כל לכולם הזה בעולם יש אחד ומקרה
שיודעים  לפי הטוב דרך להם בוחרים כן פי על ואף

הבא: לעולם ביניהם הפרש נח:éãöì÷.שיש כגון
.òùøì:נצלע וזה נצלע זה נכה משה:áåèì.פרעה זה
.øåäèì:אהרן אמרו àîèìå.זה אלו מרגלים, אלו

נכנסו  לא אלו גנותה אמרו ואלו ישראל ארץ של שבחה
להם: אחד מקרה הרי לארץ נכנסו לא ואלו לארץ

.çáåæìåשנאמר יאשיהו לז)זה ב  יאשיהו:(ד "ה ויזבח
.çáåæ åððéà øùàìå מעלות ישראל את שביטל אחאב זה

בחצים: מת וזה בחצים מת זה דוד:áåèë.לרגל זה
.àèåçë וזה המקדש בית בנה זה נבוכדנאצר, זה

שנה: ארבעים מלך וזה שנה ארבעים מלך זה החריבו
.òáùðäשנאמר לשקר שנשבע צדקיהו לז)זה ב (ד"ה

וגומר: השביעו אשר מרד נבוכדנצר במלך øùàëגם
.àøé äòåáùשנאמר שמשון יג)זה ויאמר (שופטים 

למדנו  אתם, בי תפגעון פן לי השבעו שמשון אליהם

וזה  עינים בניקור מת זה לו, חמורה שבועה שהיתה
כן: על עינים, בניקור òø.(‚)מת àìî íãàä éðá áì

לפי  אלא הכל אין לרשעים פורענות דין אין שאומרים
לרשע: ופעמים לצדיק פעמים ìàהמקרה åéøçàå

.íéúîä:לגיהנם יורדים øçáé.(„)וסופן øùà éî éë
הוא  אפילו בחיים בעודו כי בטחון. יש החיים כל אל
אפילו  החיים כל אל שנאמר כמו לרשעים ונתחבר רשע

מותו: לפני ישוב שמא בטחון יש éçלרשעים áìëì éë
.úîä äéøàä ïî áåè àåä לו היה טוב רשעים. ושניהם

הקדימתו  שלא ונתגייר רשע עבד שהיה לנבוזראדן
שנאמר אריה שנקרא רבו מנבוכדנאצר ד )מיתה, (ירמיה 

עדן, בגן ועבדו בגהינם ברשעו ומת מסובכו אריה עלה
הכלבים  לפני הנבילה את מחתכין לענין דרשו ורבותינו
כן  אם אלא לטלטלו אסור בחמה המוטל ומת בשבת

ככר: או תינוק עליו íéòãåé(‰)הניחו íééçä éë
.åúåîéù וישובו המיתה יום לבם אל ישובו ואולי

עוד  ואין מאומה יודעים אינם משמתו אבל מדרכם
מי  אלא ואילך המיתה מן שיעשו פעולה שכר להם

בשבת: יאכל שבת בערב שטרח

cec zcevn
(·).ÏÎÏ ¯˘‡Î ÏÎ‰וחוזר לכל . שיבוא כמו להם יבוא הכל 

וגו ': ולרשע  לצדיק אחד  מקרה עםÂËÏ·.ומפרש המטיב
קדושה :Â‰ËÏÂ¯.הבריות : בדברי המחשבÓËÏÂ‡.המחשב

רא וקלות  מגונים  לשמים:Á·ÊÏÂ.ש :בדברים  ËÂÁÎ‡.קרבנות  ·ÂËÎהחוטא וכמו החוטא , הוא  כן הטוב  כמו המקרה  בענין
הטוב : הוא  לקיימה :‰Ú·˘.כן יוכל  לא פן יחשוש  ולא  בשבועה È¯‡.הרגיל  ‰ÚÂ·˘ ¯˘‡Îפן ירא כי השבועה, מן  החדל 

לקיימה: יוכל Â‚Â'.(‚)לא  Ú¯ ‰Ê לכל יקרה  אחד מקרה  אשר כזה וקשה רע דבר  אין בעולם שנעשה  מה  בכל  לומר, רוצה
האדם : משפט:Ì‚Â.בני ואין  השגחה שאין  לחשוב  רע מחשבת מלא  האדם בני לב  גם  זה חייהםÂÏÏÂ‰Â˙.בעבור ימי בכל 

הדעת: וערבוב  שיעמום  בלבבם  כיÂÈ¯Á‡Â.יש  עד  השיעמום מהם  הלכה לא  לומר רוצה  המתים, אל  יורדים  השיעמום  אחר
ותוחלתם: סברם כן  אם  ואבד המתים, עם בקבר ושכבו ÈÓ.(„)מתו ÈÎ:וחוטא רשע הוא  ואפילו האדם ÁÈ·¯.מבני  ¯˘‡

אולי הבא עולם לרשת  בטחון לו יש  חי הוא כשעוד  מכלֿמקום רשעים, המה גם ואפילו החיים, כל אל עצמו יתחבר  אשר 
מותו: לפני  וישוב לבו על  ÈÁ.ישים ·ÏÎÏ ÈÎאדם בבני הוא  כן  וכאומר  המת, האריה מן יותר טוב  שהוא  יאמר החי הכלב על 

בטחון: יש ולחי הואיל  המת מן טוב יותר ˘Â˙ÂÓÈ.(‰)שהחי  ÌÈÚ„ÂÈ:פשעם על  ומתחרטים הדין מן כן אם  ‡ÌÈומתפחדים 
.‰ÓÂ‡Ó ÌÈÚ„ÂÈ:חרטה מועיל אין המיתה אחר כי בידיעה, תועלת ואין  לדעת מה להם אין לומר , ˘Î¯.רוצה Ì‰Ï „ÂÚ ÔÈ‡Â

פעולה: שכר לקבל  מצוות  עוד  לעשות מקום Ì¯ÎÊ.אין ÁÎ˘ ÈÎאו פשעו על  ומתחרט חי כשהאדם  כי זכרם , נשכח  אלא 
המתים: מהֿשאין ֿכן לטובה אז נזכר  מצוה  עושה

oeiv zcevn
(·).‡ËÂÁÎ ·ÂËÎוכן גמור. דמיון על  ויורה  כפי"ן בשתי  בא 

ד ): כב  (מ "א  כעמך כעמי
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‚ãçà ÷øt Bøáçî ãîBlä,úçà äëìä Bà,ãçà ÷eñt Bà,ãçà øeac Bà,úçà úBà elôà–éøöâBäðì C ©¥¥£¥¤¤¤¨£¨¨©©¨¤¨¦¤¨£¦©©¨¦¦§
ãBák Ba;ìàøNé Cìî ãåãa eðéöî ïkL,ãáìa íéøáã éðL àlà ìôúéçàî ãîì àHL,Baø Bàø÷e,Bòcéîe Bôelà, ¨¤¥¨¦§¨¦¤¤¦§¨¥¤¨©¥£¦Ÿ¤¤¨§¥§¨¦¦§©§¨©©§ª¨
øîàpL(ãé ,äð íéìäú):ékøòk LBðà äzàå","éòcéîe éôelà.øîçå ì÷ íéøác àGäå:ìàøNé Cìî ãåc äîe, ¤¤¡©§©¨¡§¤§¦©¦§ª¨¦©£§¨¦©¨Ÿ¤©¨¦¤¤¦§¨¥

ãáìa íéøáã éðL àlà ìôúéçàî ãîì àHL,Bòcéîe Bôelà Baø Bàø÷–ãçà ÷øt Bøáçî ãîBlä,äëìä Bà ¤¨©¥£¦Ÿ¤¤¨§¥§¨¦¦§©§¨©©§ª¨©¥¥£¥¤¤¤¨£¨¨
úçà,ãçà ÷eñt Bà,ãçà øeac Bà,úçà úBà elôà;éøvL änëå änk úçà ìò!ãBák Ba âBäðì CãBák ïéàå ©©¨¤¨¦¤¨£¦©©©©©©¨§©¨¤¨¦¦§¨§¥¨

äøBz àlà,øîàpL(äì ,â éìùî):"eìçðé íéîëç ãBák";è-eìçðé íéîéîúe""áB(é ,çë éìùî);äøBz àlà áBè ïéàå, ¤¨¨¤¤¡©¨£¨¦¦§¨§¦¦¦§£§¥¤¨¨
øîàpL(á ,ã íù):íëì ézúð áBè ç÷ì ék","eáæòz-ìà éúøBz. ¤¤¡©¦¤©¨©¦¨¤¨¦©©£Ÿ
„äøBz ìL dkøc àéä Ck:ìëàz çìna út,äzLz äøeNna íéîe,ïLéz õøàä ìòå,äéçz øòö éiçå ¨¦©§¨¤¨©©¤©Ÿ¥©¦©§¨¦§¤§©¨¨¤¦©§©¥©©¦§¤

ìîò äzà äøBzáe;ïë äNBò äzà íàå,éøLà""Cì áBèå E(á ,çë÷ íéìäú):éøLàE–äfä íìBòa,Cì áBèå ©¨©¨¨¥§¦©¨¤¥©§¤§¨©§¤¨¨©¤§¨
–àaä íìBòì.ãBák ãîçz ìàå Cîöòì älãb Lwáz ìà.äNò Cãenlî øúBé;ì äeàúz ìàåìL íðçìL ¨¨©¨©§©¥§ª¨§©§¨§©©§Ÿ¨¥¦¦¨£¥§©¦§©¤§ª§¨¨¤

íéëìî,ðçìMLíðçìMî ìBãb C,íøúkî ìBãb Cøúëå;Czëàìî ìòa àeä ïîàðå,Cúlòt øëN Cì ílLiL. §¨¦¤ª§¨¨¨¦ª§¨¨§¦§¨¨¦¦§¨§¤¡¨©©§©§¨¤§©¤¨§©§ª¨¨
‰úeëìnä ïîe äpäkä ïî øúBé äøBz äìBãb,GLa úéð÷ð úeëìnäLúBìòî íéL,äpäkäå–òaøàå íéøNòa, §¨¨¥¦©§ª¨¦©©§¤©©§¦§¥¦§¦©£§©§ª¨§¤§¦§©§©
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çà ÷øt Bøáçî ãîBlä,ãçà ÷eñt Bà ,úçà äëìä Bà ,ã ÇÅÅÂÅÆÆÆÈÂÈÈÇÇÈÆÈ
ãçà øeac Bàטעם של  דיבור תורה ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),– של דיבור  כלומר ÄÆÈ

לימוד, úçàשצריך  úBà elôà ראשון ענין על  מוסיף וי "ו כגון – ÂÄÇÇ
ישראלישראלישראלישראל");");");");וכדומה עליהן ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת מברכין אין  עוממות "גחלים כגון  או 

בגמרא ושאלו האש", מאורי  בבבב):):):):"בורא נגנגנגנג,,,, (באל"ף),`((((ברכות ברכות ברכות ברכות  וממות
אחתrאו אות של לימוד  וזהו (בעי "ן), dlk);וממות zkqn)CéøöÈÄ

ãBák Ba âBäðì,התורה כבוד  משום –Cìî ãåãa eðéöî ïkL ÄÀÈÆÅÈÄÀÈÄÆÆ
ãáìa íéøáã éðL àlà ìôúéçàî ãîì àHL ,ìàøNé–.` ÄÀÈÅÆÈÇÅÂÄÙÆÆÈÀÅÀÈÄÄÀÇ

יחידי ; תורה ילמד  באימה a.שלא כלומר ברגש, הכנסת לבית שילך 

dlk);ובחרדה zkqn)Bàø÷e– לאחיתופל  דוד  –Bôelà ,Baø ÀÈÇÇ
"éòcéîe éôelà ,ékøòk LBðà äzàå" :øîàpL ,Bòcéîe– ÀËÈÆÆÁÇÀÇÈÁÀÆÀÄÇÄÀËÈÄ

ומהודע  לי דאלפת רב לי דדמי גברא אחיתופל "ואנת ותרגומו :
והודעתני שלימדתני כרב, לי הנחשב אחיתופל (ואתה לי " חוכמתא

àHLחכמה). ,ìàøNé Cìî ãåc äîe :øîçå ì÷ íéøác àGäåÇÂÀÈÄÇÈÙÆÇÈÄÆÆÄÀÈÅÆ
ãáìa íéøáã éðL àlà ìôúéçàî ãîì, לעיל כמבואר –Bàø÷ ÈÇÅÂÄÙÆÆÈÀÅÀÈÄÄÀÇÀÈ

Bòcéîe Bôelà Baø;הדברים שני אותם משום –Bøáçî ãîBlä ÇÇÀËÈÇÅÅÂÅ
,ãçà øeac Bà ,ãçà ÷eñt Bà ,úçà äëìä Bà ,ãçà ÷øtÆÆÆÈÂÈÈÇÇÈÆÈÄÆÈ

úçà úBà elôà, לעיל שבארנו כמו  –änëå änk úçà ìò ÂÄÇÇÇÇÇÇÈÀÇÈ
ãBák Ba âBäðì CéøvL האמת על העמידו  שחברו  הדיוט כלומר – ÆÈÄÄÀÈ

כבוד, בו לנהוג פנים כל  על שצריך  שכן  כל אחת, אות ידי  על  אפילו
עניינים  כמה ללמוד  אפשר  במשנה או  שבמקרא אחת מאות לפעמים כי

גדולות והלכות שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).נשגבים äøBz((((אמונת אמונת אמונת אמונת  àlà ãBák ïéàå– ÀÅÈÆÈÈ
תורה עסקי על  אלא לאדם לו בא כבוד  "ãBák((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אין  :øîàpLÆÆÁÇÈ

"eìçðé íéîëç:כתוב וכן  כבוד. ינחלו הם התורה חכמי – ÂÈÄÄÀÈ
"áBè-eìçðé íéîéîúe",טוב ינחלו  התלמידים, הם תמימים, – ÀÄÄÄÀÂ

,íëì ézúð áBè ç÷ì ék" :øîàpL ,äøBz àlà áBè ïéàåÀÅÆÈÈÆÆÁÇÄÆÇÈÇÄÈÆ
"eáæòz-ìà éúøBz,"טוב "לקח לקבל התלמידים שזוכים וכיון  – ÈÄÇÇÂÙ

לנהוג  צריכים הם גם הרי  כבוד , להם להנחיל  שעתידה התורה, היא
במלמדיהם ישראלישראלישראלישראל").").").").כבוד  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
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äøBz ìL dkøc àéä Ck:בתורה העמל של  הדרך זוהי  –út ÈÄÇÀÈÆÈÇ
äzLz äøeNna íéîe ,ìëàz çìna יחזקאל כלשון יא יא יא יא ).).).).– ((((דדדד,,,, ÇÆÇÙÅÇÄÇÀÈÄÀÆ

"dxeyn".הנוזלים ממידות קטנה מידה –ïLéz õøàä ìòåבלי – ÀÇÈÈÆÄÇ
למראשותיך , äéçzכר  øòö éiçåלך יגרמו  הקשים חייך  שתנאי  – ÀÇÅÇÇÄÀÆ

ìîòצער , äzà äøBzáe וכן בתורה. לעמול עליך כן פי  על  ואף – ÇÈÇÈÈÅ
במלח, פת אלא לאכול  מה לך אין אפילו רש "י : תימנע מפרש אל 

בידו  שיש לעשיר , גם אזהרה שזו מפרשים, ויש בתורה. מלעסוק
התענגות  מתוך  כי  בהם, עצמו ירגיל שלא העולם, בתענוגי להתענג

לקניין  התורה לו  תהא ולא כראוי תורה ללמוד יוכל  לא והתפנקות
להיבטל מוכרח יהא העולם, בתענוגות עצמו ירגיל  שאם ועוד , נפש.

המרובות, הוצאותיו  לצורך ממון הרבה להרויח כדי  התורה, מלימוד
נקנית  התורה שאין ולעניים, לעשירים כלל  בדרך  בזה הזהיר לפיכך

שאמרו  כמו  ותענוגים, מותרות על  ויתורים תוך רב בעמל ((((ברכות ברכות ברכות ברכות אלא

בבבב):):):): עליה"סגסגסגסג,,,, עצמו  שממית במי אלא מתקיימת התורה ((((מדרש מדרש מדרש מדרש "אין

ïëשמואל שמואל שמואל שמואל ).).).). äNBò äzà íàå,צער חיי מתוך  בתורה ועוסק – ÀÄÇÈÆÅ
íìBòì Cì áBèå ,äfä íìBòa EéøLà :"Cì áBèå EéøLà"ÇÀÆÀÈÇÀÆÈÈÇÆÀÈÈÈ

àaäתמיד הוא טרוד  הזה, העולם תענוגי  אחר  להוט שהוא מי  כי  – ÇÈ
לו  גורמות האדם תאוות ולפעמים לנפשו , מנוחה ואין תאוותו למלא

שמסתפק  מי  אבל זמנו; קודם העולם מן אותו המוציאות קשות מחלות
ובהסתפקות, ה' ביראת ביתו בני את גם מרגיל הוא וכן  ה', שחננו במה
ואשריו  הזה בעולם אשריו  ובמצוותיו , ה' בתורת לעסוק שיוכל  כדי 

הבא. Cîöòìבעולם älãb Lwáz ìà אמנם אתה עוסק אם – ÇÀÇÅÀËÈÀÇÀÈ
שררה; תבקש  אל בה, רבות ידיעות לך  וקונה ãîçzבתורה ìàåÀÇÇÀÙ

ãBák שלא עושה אתה כאילו נראה כך  שמתוך  בתורתך, להתכבד – È
äNò((((רש רש רש רש """"יייי););););לשמה Cãenlî øúBé מרובים מעשיך  שיהיו  – ÅÄÄÈÂÅ

ששנינו כמו  ט ט ט ט ):):):):מחכמתך, גגגג,,,, מחכמתו ,((((לעיללעיללעיללעיל מרובים שמעשיו  "כל 
שהוא  בדברים שאפילו מבואר, שמואל" וב"מדרש  מתקיימת". חכמתו 

תורה. של  באיסור ייכשל שלא כדי עצמו, על יחמיר בהם, מפוקפק
íéëìî ìL íðçìLì äeàúz ìàå,ולמשמנים למעדנים – ÀÇÄÀÇÆÀËÀÈÈÆÀÈÄ

íðçìMî ìBãb CðçìMLלפני אשר השולחן  "זה עליו : שנאמר  – ÆËÀÈÈÈÄËÀÈÈ
מפרשים: ויש הבא,jpgleyyה'". בעולם –mpgleyn lecb בעולם –

íøúkîהזה. ìBãb Cøúëå עיין) מלכות מכתר  גדול תורה שכתר – ÀÄÀÈÈÄÄÀÈ
יג); ד, Czëàìîלעיל  ìòa àeä ïîàðåעליך שהטיל הקב"ה, – ÀÆÁÈÇÇÀÇÀÈ

הוא, נאמן בתורה, לעמול  המלאכה Cúlòtאת øëN Cì ílLiLÆÀÇÆÈÀÇÀËÈÈ
לבוא. והשכר  והגדולה הכבוד  שסוף בתורה, עמלך  רוב כפי  –

i p y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

úéð÷ð úeëìnäL ,úeëìnä ïîe äpäkä ïî øúBé äøBz äìBãbÀÈÈÅÄÇÀËÈÄÇÇÀÆÇÇÀÄÀÅ
GLaúBìòî íéL מפאת למלכות יש זכויות ששלושים כלומר – ÄÀÄÇÂ

א שמואל  בספר  הן  ומפורשות השררה, ח ח ח ח ):):):):מעלת יהיה ((((פרקפרקפרקפרק "זה
המלך: עליכם,`.משפט ימלוך יקח,a.אשר בניכם לו b.את ושם

izdw - zex`ean zeipyn

h wxt zldw - miaezk

è-÷øô úìä÷dÎ`

ááBhk çáæ epðéà øLàìå çáfìå àîhìå øBähìå áBhì òLøìå ÷écvì ãçà äø÷î ìkì øLàk ìkä©ºŸ©£¤´©ÀŸ¦§¤̧¤¹̈©©¦³§¨¨¨Æ©Æ§©¨´§©¨¥½§©Ÿ¥½©§©£¤−¥¤´Ÿ¥®©©Æ
:àøé äòeáL øLàk òaLpä àèçkâìkì ãçà äø÷î-ék LîMä úçz äNòð-øLà ìëa òø | äæ ©«Ÿ¤½©¦§¾̈©£¤−§¨¬¨¥«¤´À̈§³Ÿ£¤«©£¨Æ©´©©¤½¤¦«¦§¤¬¤−̈©®Ÿ

:íéúnä-ìà åéøçàå íäéiça íááìa úBììBäå òø-àìî íãàä-éða áì íâåãøaçé (øçáé) øLà éî-ék §©´¥´§«¥Â̈¨¨¨¥¨¸§¥³¦§¨¨Æ§©¥¤½§©£−̈¤©¥¦«¦¦Æ£¤´§ª©½
:únä äéøàä-ïî áBè àeä éç áìëì-ék ïBçha Lé íéiçä-ìk ìàäíéúnäå eúîiL íéòãBé íéiçä ék ¤¬¨©©¦−¥´¦¨®¦«§¤³¤©Æ´½¦¨©§¥−©¥«¦¯©«©¦²§¦−¤¨ª®§©¥¦º

:íøëæ çkLð ék øëN íäì ãBò-ïéàå äîeàî íéòãBé íðéà¥¨¯§¦´§À¨§¥«³¨¤Æ¨½̈¦¬¦§©−¦§¨«

i"yx
(·).ìëì øùàë ìëä מגיע כאשר ללבם נותנים הכל 

כדרכיו: איש לכל לתת דבר שסוף אדם äø÷îלכל
.ãçà למות רשע ואשר צדיק אשר הכל שסוף ויודעים

יודעים  הם זה כל לכולם הזה בעולם יש אחד ומקרה
שיודעים  לפי הטוב דרך להם בוחרים כן פי על ואף

הבא: לעולם ביניהם הפרש נח:éãöì÷.שיש כגון
.òùøì:נצלע וזה נצלע זה נכה משה:áåèì.פרעה זה
.øåäèì:אהרן אמרו àîèìå.זה אלו מרגלים, אלו

נכנסו  לא אלו גנותה אמרו ואלו ישראל ארץ של שבחה
להם: אחד מקרה הרי לארץ נכנסו לא ואלו לארץ

.çáåæìåשנאמר יאשיהו לז)זה ב  יאשיהו:(ד "ה ויזבח
.çáåæ åððéà øùàìå מעלות ישראל את שביטל אחאב זה

בחצים: מת וזה בחצים מת זה דוד:áåèë.לרגל זה
.àèåçë וזה המקדש בית בנה זה נבוכדנאצר, זה

שנה: ארבעים מלך וזה שנה ארבעים מלך זה החריבו
.òáùðäשנאמר לשקר שנשבע צדקיהו לז)זה ב (ד"ה

וגומר: השביעו אשר מרד נבוכדנצר במלך øùàëגם
.àøé äòåáùשנאמר שמשון יג)זה ויאמר (שופטים 

למדנו  אתם, בי תפגעון פן לי השבעו שמשון אליהם

וזה  עינים בניקור מת זה לו, חמורה שבועה שהיתה
כן: על עינים, בניקור òø.(‚)מת àìî íãàä éðá áì

לפי  אלא הכל אין לרשעים פורענות דין אין שאומרים
לרשע: ופעמים לצדיק פעמים ìàהמקרה åéøçàå

.íéúîä:לגיהנם יורדים øçáé.(„)וסופן øùà éî éë
הוא  אפילו בחיים בעודו כי בטחון. יש החיים כל אל
אפילו  החיים כל אל שנאמר כמו לרשעים ונתחבר רשע

מותו: לפני ישוב שמא בטחון יש éçלרשעים áìëì éë
.úîä äéøàä ïî áåè àåä לו היה טוב רשעים. ושניהם

הקדימתו  שלא ונתגייר רשע עבד שהיה לנבוזראדן
שנאמר אריה שנקרא רבו מנבוכדנאצר ד )מיתה, (ירמיה 

עדן, בגן ועבדו בגהינם ברשעו ומת מסובכו אריה עלה
הכלבים  לפני הנבילה את מחתכין לענין דרשו ורבותינו
כן  אם אלא לטלטלו אסור בחמה המוטל ומת בשבת

ככר: או תינוק עליו íéòãåé(‰)הניחו íééçä éë
.åúåîéù וישובו המיתה יום לבם אל ישובו ואולי

עוד  ואין מאומה יודעים אינם משמתו אבל מדרכם
מי  אלא ואילך המיתה מן שיעשו פעולה שכר להם

בשבת: יאכל שבת בערב שטרח

cec zcevn
(·).ÏÎÏ ¯˘‡Î ÏÎ‰וחוזר לכל . שיבוא כמו להם יבוא הכל 

וגו ': ולרשע  לצדיק אחד  מקרה עםÂËÏ·.ומפרש המטיב
קדושה :Â‰ËÏÂ¯.הבריות : בדברי המחשבÓËÏÂ‡.המחשב

רא וקלות  מגונים  לשמים:Á·ÊÏÂ.ש :בדברים  ËÂÁÎ‡.קרבנות  ·ÂËÎהחוטא וכמו החוטא , הוא  כן הטוב  כמו המקרה  בענין
הטוב : הוא  לקיימה :‰Ú·˘.כן יוכל  לא פן יחשוש  ולא  בשבועה È¯‡.הרגיל  ‰ÚÂ·˘ ¯˘‡Îפן ירא כי השבועה, מן  החדל 

לקיימה: יוכל Â‚Â'.(‚)לא  Ú¯ ‰Ê לכל יקרה  אחד מקרה  אשר כזה וקשה רע דבר  אין בעולם שנעשה  מה  בכל  לומר, רוצה
האדם : משפט:Ì‚Â.בני ואין  השגחה שאין  לחשוב  רע מחשבת מלא  האדם בני לב  גם  זה חייהםÂÏÏÂ‰Â˙.בעבור ימי בכל 

הדעת: וערבוב  שיעמום  בלבבם  כיÂÈ¯Á‡Â.יש  עד  השיעמום מהם  הלכה לא  לומר רוצה  המתים, אל  יורדים  השיעמום  אחר
ותוחלתם: סברם כן  אם  ואבד המתים, עם בקבר ושכבו ÈÓ.(„)מתו ÈÎ:וחוטא רשע הוא  ואפילו האדם ÁÈ·¯.מבני  ¯˘‡

אולי הבא עולם לרשת  בטחון לו יש  חי הוא כשעוד  מכלֿמקום רשעים, המה גם ואפילו החיים, כל אל עצמו יתחבר  אשר 
מותו: לפני  וישוב לבו על  ÈÁ.ישים ·ÏÎÏ ÈÎאדם בבני הוא  כן  וכאומר  המת, האריה מן יותר טוב  שהוא  יאמר החי הכלב על 

בטחון: יש ולחי הואיל  המת מן טוב יותר ˘Â˙ÂÓÈ.(‰)שהחי  ÌÈÚ„ÂÈ:פשעם על  ומתחרטים הדין מן כן אם  ‡ÌÈומתפחדים 
.‰ÓÂ‡Ó ÌÈÚ„ÂÈ:חרטה מועיל אין המיתה אחר כי בידיעה, תועלת ואין  לדעת מה להם אין לומר , ˘Î¯.רוצה Ì‰Ï „ÂÚ ÔÈ‡Â

פעולה: שכר לקבל  מצוות  עוד  לעשות מקום Ì¯ÎÊ.אין ÁÎ˘ ÈÎאו פשעו על  ומתחרט חי כשהאדם  כי זכרם , נשכח  אלא 
המתים: מהֿשאין ֿכן לטובה אז נזכר  מצוה  עושה

oeiv zcevn
(·).‡ËÂÁÎ ·ÂËÎוכן גמור. דמיון על  ויורה  כפי"ן בשתי  בא 

ד ): כב  (מ "א  כעמך כעמי



fרכד dpyn iyy wxt zea` zkqn

úBiøaä úà áäBà,úB÷ãvä úà áäBà,úBçëBzä úà áäBà,íéøLénä úà áäBà,ãBákä ïî ÷çøúî,àGå ¥¤©§¦¥¤©§¨¥¤©¨¥¤©¥¨¦¦§©¥¦©¨§
Bãeîìúa Baì ñéâî,äàøBäa çîN Bðéàå,Bøáç íò ìòa àNBð,úeëæ óëì Bòéøëî,úîàä ìò Bãéîòî,Bãéîòî ¥¦¦§©§§¥¨¥©§¨¨¥§Ÿ¦£¥©§¦§©§©£¦©¨¡¤©£¦

íBìMä ìò,Bãeîìúa Baì áMéúî,áéLîe ìàBL,éñBîe òîBLó,ãnìì úðî ìò ãîBlä,úðî ìò ãîBläå ©©¨¦§©¥¦§©§¥¥¦¥©¦©¥©§¨§©¥§©¥©§¨
úBNòì,Baø úà íékçnä,BúòeîL úà ïeëîäå,BøîBà íLa øác øîBàäå.zãîì àä,íLa øác øîBàä ìkL ©£©©§¦¤©§©§©¥¤§¨§¨¥¨¨§¥§¨¨©§¨¤¨¨¥¨¨§¥

íìBòì älàb àéáî BøîBà,øîàpL(áë ,á øúñà):"éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå". §¥¦§ª¨¨¨¤¤¡©©Ÿ¤¤§¥©¤¤§¥¨§¢¨
ÊäøBz äìBãb,fä íìBòa äéNBòì íéiç úðúBð àéäLàaä íìBòáe ä,øîàpL(áë ,ã éìùî):íä íéiç-ék" §¨¨¤¦¤¤©¦§¤¨¨¨©¤¨¨©¨¤¤¡©¦©¦¥

íäéàöîì,"àtøî BøNa-ìëìe;øîBàå(ç ,â íù):ì éäz úeàôø"EøL,éúBîöòì éewLå"E;øîBàå(çé ,â íù): §Ÿ§¥¤§¨§¨©§¥§¥¦§§¦§¨¤§¦§©§¤§¥
da íé÷éæçnì àéä íéiç-õò","øMàî äéëîúå;øîBàå(è ,à íù):ELàøì íä ïç úéåì ék",éúøbøâì íé÷ðòå"E; ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¥¦¦§©¥¥§Ÿ¤©£¨¦§©§§Ÿ¤

øîBàå(è ,ã íù):ïç-úéåì ELàøì ïzz","jðbîz úøàôz úøèò;øîBàå(æè ,â íù):dðéîéa íéîé Cøà",dìåàîNa §¥¦¥§Ÿ§¦§©¥£¤¤¦§¤¤§©§¤¨§¥Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

) ב"... נקנית "התורה למאמר  "משלימים" בצורת האוזן,aתלמוד ,aכתובים שמיעת

aשל "תארים" בצורת הדברים נישנים ואילך  מכאן  ואילו  וכו'), שפתים עריכת

שמואל " ב"מדרש  הטעם ומבואר התורה; לקניין  הזוכה dynהאדם iax zrcl)
(l"f epipyenl`ואילו התורה, קניין  להשגת כלים הם כאן  עד שנימנו שהדברים ,

בנפש. וקיומו הקניין לשמירת אמצעים בעיקר הם במשנתנו, הנימנים הדברים, שאר 

.dkBîB÷î úà øéknä נדחק ואינו  ומקומו  ערכו  שיודע כלומר, – ÇÇÄÆÀ
ערך מכיר "שהוא חיים": ב"דרך מבואר וכן לו ; ראוי  שאינו  למקום

בחכמה"; ממנו שגדול מי  בפני סברתו יאמר ולא וחסרונו , מעלתו 
.ekB÷ìça çîOäå מלימודו מתבטל  ואינו לו שיש במה המסתפק – ÀÇÈÅÇÀÆÀ

חלקו  ששם על  לה' ומודה ששמח אחר: פירוש  ממון. חמדת בשביל 
המדרש; בית יושבי fkåéøáãì.בין âéñ äNBòäå הוא שזהיר  – ÀÈÆÀÈÄÀÈÈ

וטעות; מכשול לידי  יבוא שלא gkäáBè.בדבריו , ÷éæçî BðéàåÀÅÇÂÄÈ
Bîöòì;(ח ב, למעלה (עיין הרבה תורה שלמד  על  –.hkáeäà– ÀÇÀÈ

ובמידותיו ; בהליכותיו  הבריות líB÷nä.על úà áäBàשמתוך – ÅÆÇÈ
לו ; מתגלים תורה רזי ואז מאהבה, תורתו  לומד  הוא láäBàÅ`.כך 

úBiøaä úàקנייני לרכוש מוסיף הוא כך ידי שעל לתורה, ומקרבן – ÆÇÀÄ
) úB÷ãväתורה; úà áäBàרש "י ולפי צדק; מעשה לעשות – ÅÆÇÀÈ

זו ); פיסקה גורסים אין alúBçëBzä.והגר "א úà áäBàמקבל – ÅÆÇÈ
באהבה; מוכיחיו  blíéøLénä.דברי úà áäBàתמיד שבוחר  – ÅÆÇÅÈÄ

יושר ; בדרכי clãBákä.ללכת ïî ÷çøúî רוצים אדם בני שאם – ÄÀÇÅÄÇÈ
לומד שאינו  לפי מזה, מתרחק הריהו  תורתו , בגלל כבוד לו לחלק

התורה; אהבת מתוך  אלא הכבוד dlBaì.בשביל ñéâî àGåÀÅÄÄ
Bãeîìúa עצמו מחזיק אלא בלימודו , מתגאה אינו  לבו  בתוך  שגם – ÀÇÀ

שבחכמים; eläàøBäa.כקטן  çîN Bðéàå לידו הוראה באה אם – ÀÅÈÅÇÀÈÈ
שמא  הוא ירא כי  כך , על  שמח אינו דין , פסק להוציא צריך והוא

אמרו  וכן בדין; ויטעה ייכשל  בבבב):):):):חלילה קט קט קט קט ,,,, יראה ((((יבמותיבמותיבמותיבמות "לעולם

מתחתיו "; פתוחה וגיהנם ירכותיו  בין לו מונחת חרב כאילו  עצמו הדיין 
רוח"; וגס רשע שוטה, – בהוראה לבו  "הגס ז): (ד , שנינו  fl.ולעיל 

Bøáç íò ìòa àNBð בין לו  ועוזר  חברו, של בצערו משתתף – ÅÀÙÄÂÅ
נכונה; והדרכה טובה בעצה ובין בממונו , ובין  glBòéøëîÇÀÄ.בגופו ,

úeëæ óëì לה ופעם להרע פעם נוטה חברו של דעתו  שאם טיב,– ÀÇÀ
את  שדן מפרשים: ויש הטוב; לעשיית לזכות, לבו  את מטה הוא הרי

זכות; לכף תמיד hlúîàä.חבירו ìò Bãéîòî הוא רואה אם – ÇÂÄÇÈÁÆ
האמת; על  ויעמידהו טעותו על יעירהו  הלכה, בדבר  נכשל שחברו

.níBìMä ìò Bãéîòî, סברתו על ועומד עליו חולק חברו  שאם – ÇÂÄÇÇÈ
יחסי על  מעמידו הוא הרי  דעות, מלחמת ביניהם שמתעוררת עד 
אלא  עליו, לחלוק בא והתנצחות קינטור מתוך שלא שביניהם, השלום

לאמתה; אמת לברר  והשאיפה התורה אהבת nBaì`.מתוך  áMéúîÄÀÇÅÄ
Bãeîìúaמתוך ולא קבע, ודרך הדעת ישוב מתוך  לומד  שהוא – ÀÇÀ

ארעי; ודרך anáéLîe.פזיזות ìàBL אלא מקשן , סתם שאינו – ÅÅÄ
תשובות  למצוא בעצמו משתדל ואף הענין , הבנת לשם קושיות שואל 

bnóéñBîe.לקושיותיו; òîBLשל דבריהם לב בתשומת שומע – ÅÇÄ

שנאמר כענין הדברים הסברת לשם משלו  נופך עליהם ומוסיף אחרים
ט ט ט ט ):):):): טטטט,,,, עוד ";((((משלימשלימשלימשלי ויחכם לחכם cnãnìì."תן  úðî ìò ãîBläÇÅÇÀÈÀÇÅ

בידו; מתקיים תלמודו לאחרים, ומלמדו  חוזר שהוא שמתוך –.dn
úBNòì úðî ìò ãîBläåלכל העניינים את הוא לומד שאז – ÀÇÅÇÀÈÇÂ

בוריים; על  אותם ויודע ודקדוקיהם enBaø.פרטיהם úà íékçnäÇÇÀÄÆÇ
כדי בענין , להעמיק הרב מוכרח כך  ידי שעל  טעם, של  בשאלות –

חכמה; לו  מוסיף וזה כהלכה, לו  fnBúòeîL.להשיב úà ïeëîäåÀÇÀÇÅÆÀÈ
שמ  זה עמיק– וליישבם רבותיו  מפי  ששמע הדברים כוונת להבין 

זה; gnBøîBà.עם íLa øác øîBàäå מצינו שכן  ((((קהלת קהלת קהלת קהלת – ÀÈÅÈÈÀÅÀ
בבבב):):):): למחר"אםרבהרבהרבהרבה רבו, של משמו שמועה לומר  רגיל התלמיד אין 

במדרש  אמרו וכן משתכחת". כז כז כז כז ):):):):תורתו  במדבר במדבר במדבר במדבר  מי((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  "כל
אומר  הכתוב עליו אומרו, בשם תורה של  דבר אומר  ((((משלימשלימשלימשלישאינו

כבכבכבכב):):):): הוא".כבכבכבכב,,,, דל  כי דל, תגזול  zãîì"אל  àä,למדת כבר הרי  – ÈÈÇÀÈ
:øîàpL ,íìBòì älàb àéáî BøîBà íLa øác øîBàä ìkLÆÈÈÅÈÈÀÅÀÅÄÀËÈÈÈÆÆÁÇ

"éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå" הגאולה באה כך ידי  –ועל ÇÙÆÆÀÅÇÆÆÀÅÈÀÃÈ
לישראל.

i y i l y m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

äéNBòì íéiç úðúBð àéäL ,äøBz äìBãb,ולמקיימיה ללומדיה – ÀÈÈÆÄÆÆÇÄÀÆÈ
àaä íìBòáe äfä íìBòa,הזה בעולם פירותיהם הם שאוכלים – ÈÈÇÆÈÈÇÈ

"שאר מפרש: ישראל " "תפארת ובעל  הבא; לעולם להם קיימת והקרן
אחרות, וידיעות חכמות ידי  על גם יקנו וכבוד , גבורה כעושר, המעלות

התורה", ידי  על אלא ישיגו לא הבא ועולם הזה עולם חיי אבל 
"àtøî BøNa-ìëìe ,íäéàöîì íä íéiç-ék" :øîàpL– ÆÆÁÇÄÇÄÅÀÙÀÅÆÀÈÀÈÇÀÅ

ואמרו הזה, העולם חיי  א א א א ):):):):הרי  נדנדנדנד,,,, כמידת ((((ערוביןערוביןערוביןערובין שלא וראה, "בוא
יפה  – סם לחברו  נותן אדם ודם: בשר מידת ודם; בשר מידת הקב"ה

גופן , לכל  חיים סם – לישראל תורה נתן והקב"ה לזה; וקשה לזה
מרפא"; בשרו "ולכל  EøLì,שנאמר : éäz úeàôø" :øîBàåÀÅÄÀÀÄÀÈÆ

"EéúBîöòì éewLå אלא לעצמות שיקוי  שאין הבא, בעולם – ÀÄÀÇÀÆ
הבא שמואלשמואלשמואלשמואל););););בעולם íé÷éæçnì((((מדרשמדרשמדרשמדרש àéä íéiç-õò" :øîBàåÀÅÅÇÄÄÇÇÂÄÄ

"øMàî äéëîúå ,daבגמרא בברייתא א א א א ):):):):דרשו – ז ז ז ז ,,,, "כל((((תענית תענית תענית תענית  ÈÀÙÀÆÈÀËÈ
חיים  "עץ שנאמר : חיים, סם לו נעשית תורתו לשמה, בתורה העוסק

בה"; למחזיקים íé÷ðòåהיא ,ELàøì íä ïç úéåì ék" :øîBàåÀÅÄÄÀÇÅÅÀÙÆÇÂÈÄ
"Eéúøbøâì:הכתוב אומר  העיון על ובדיבור ; בעיון נקנית התורה – ÀÇÀÀÙÆ

לגרגרותיך" "וענקים – הדיבור ועל לראשך", הם חן לוית ((((שם שם שם שם ).).).)."כי

יכבדוך : כבוד  מיני שני ישראל": "תפארת בעל מפרש  עבור`.וכן 

שבראשך ; בחן a.החכמה היוצאים והנעימים המסודרים דבריך  עבור 
úøàôzמגרגרותיך ; úøèò ,ïç-úéåì ELàøì ïzz" :øîBàåÀÅÄÅÀÙÀÄÀÇÅÂÆÆÄÀÆÆ
"jðbîz–"og ziel jy`xl ozz" לו שנותנים השכר  על  רמז  – ÀÇÀÆÈ

הזה, jpbnz"בעולם zx`tz zxhr"כי הבא, העולם חיי על  רמז  –
מזיו  ונהנים בראשיהם, ועטרותיהם יושבים "צדיקים שכרם: זה

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt zea` zkqn

íéøác äðBîLe íéòaøàa úéð÷ð äøBzäå:ãeîìúa,ïæàä úòéîLa,íéúôN úëéøòa,álä úðéáa,álä úeìëNa, §©¨¦§¥§©§¨¦§¨§¨¦§©§¦§¦©¨Ÿ¤©£¦©§¨©¦§¦©©¥§¦§©¥
äîéàa,äàøéa,äåðòa,äçîNa,íéîëç LenLa,íéøáç ÷ec÷ãa,íéãéîìzä ìetìôáe,áeMéa,àø÷îa,äðLîa, §¥¨§¦§¨©£¨¨§¦§¨§¦£¨¦§¦§£¥¦§¦§©©§¦¦§¦§¦§¨§¦§¨

äðL èeòîa,äçéN èeòîa,âeðòz èeòîa,÷BçN èeòîa,õøà Cøc èeòîa,íétà Cøàa,áBè áìa,úðeîàa §¦¥¨§¦¦¨§¦©£§¦§§¦¤¤¤¤§¤¤©©¦§¥¤¡©
íéîëç,ïéøeqiä úìa÷áe. £¨¦§©¨©©¦¦
ÂB÷î úà øéknäBî,B÷ìça çîOäå,åéøáãì âéñ äNBòäå,Bîöòì äáBè ÷éæçî Bðéàå,áeäà,íB÷nä úà áäBà, ©©¦¤§§©¨¥©§¤§§¨¤§¨¦§¨¨§¥©£¦¨§©§¨¥¤©¨

מרכבתו ;d.ובפרשיו,c.במרכבתו, לפני  אלפים,e.ורצו  שרי  לו  ולשום

.f,חמישים חרישו,g.ושרי  קצירו,h.ולחרוש כליi.ולקצור  ולעשות
רכבו;i`.מלחמתו , יקח,ai.וכלי  בנותיכם ci.לרקחות,bi.ואת

שדותיכם,fh.ולאופות;eh.ולטבחות, כרמיכם,fi.ואת וזיתיכם gi.ואת
יקח, לעבדיו ;hi.הטובים יעשור ,k`.וזרעיכם,k.ונתן ak.וכרמיכם
לסריסיו , עבדיכם,ck.ולעבדיו;bk.ונתן  שפחותיכם,dk.ואת ek.ואת

הטובים, בחוריכם יקח,fk.ואת חמוריכם למלאכתו .gk.ואת ועשה
.hk, יעשור לעבדים".l.צאנכם לו תהיו zelrnואתם miyely od ocbpke

dpyna zeyxetnd jlna:(:(:(:(בבבב פרקפרקפרקפרק דן;`.((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין לא דנים a.מלך ולא
מעיד ;b.אותו; אותו;c.לא מעידים חולץ;d.ולא חולצין e.לא ולא

מייבם;f.לאשתו; לאשתו;g.לא מייבמין אלמנתו;h.ולא נושאין  אין 
.i; שלו פלטרין מפתח יוצא אינו  מת לו  א i`.מת כלכשמברין  ותו,

הדרגש ; על  מיסב והוא הארץ על מסובים למלחמת ai.העם ומוציא
דרך ;bi.הרשות; לו לעשות בידו;ci.ופורץ ממחין העם eh.ואין  וכל 

לפניו; ונותנין  בראש ;fh.בוזזין  חלק נוטל  נשים fi.והוא לו  ירבה לא
עשרה; שמונה מרכבתו ;gi.אלא כדי  אלא סוסים לו ירבה hi.לא

אפסניא; ליתן כדי  אלא לו ירבה לא וזהב ספרk.וכסף לו וכותב
לשמו ; עמו ;k`.תורה מוציאה – למלחמה מכניסה ak.יוצא – נכנס

עמו ;bk.עמו ; היא – בדין  כנגדו ;ck.יושב היא – אין dk.מיסב
סוסו ; על  כסאו ;ek.רוכבין על  יושבין בשרביטו;fk.ואין משתמשין  ואין

.gk;מסתפר כשהוא אותו רואין  ערום;hk.ואין  כשהוא ולא l.ולא
המרחץ הגר הגר הגר הגר """"אאאא).).).).בבית òaøàå((((באוריבאוריבאוריבאורי íéøNòa äpäkäå הן – ÀÇÀËÈÀÆÀÄÀÇÀÇ

בגמרא המפורטות כהונה מתנות וארבע חולין חולין חולין חולין עשרים בבבב;;;; קי קי קי קי ,,,, קמאקמאקמאקמא ((((בבאבבאבבאבבא

בבבב):):):): בגבולין .קלגקלגקלגקלג,,,, ועשר  בירושלים, ארבע במקדש, ycwna:עשר  xyr
בהמה;`. העוף;a.חטאת ודאי;b.חטאת תלוי;c.אשם d.אשם

ציבור ; שלמי  מצורע;e.זבחי מנחת של  שמן  העומר ;f.לוג g.מותר
הלחם; הפנים;h.שתי מנחות.i.לחם `.שיירי ;milyexia rax`

התודהb.הביכורים;a.הבכור ; מן  zelgהמורם rax`e ,weye dfg)
(day mipind zrax`nנזיר c.ומאיל ;(wiwxe dlge dlya rexf) עורות

`.קדשים. :oileaba xyr;תרומה.a;מעשר ראשית c.חלה;b.תרומת
e.המתנותd.הגז ; ;(daiwde miiglde rexfd); הבן פטרf.פדיון פדיון

אחוזהg.חמור; xafb,שדה dxkne ,del`b `le dilra deyicwdy)
.h ;(mipdkl zwlgzn ,laeia dxifgn gweldyk;חרמים הגר.i.שדה גזל 

íéøác äðBîLe íéòaøàa úéð÷ð äøBzäå:דלקמן –.`ãeîìúa ÀÇÈÄÀÅÀÇÀÈÄÀÈÀÈÄÀÇÀ
אדם; מכל  בלימוד מפרשים: ויש והתמדה; שקידה מתוך בלימוד  –

.aä úòéîLaïæà:מפרשים ויש  רבותיו ; לדברי היטב שיקשיב – ÄÀÄÇÈÙÆ
בלחש; ילמד  ולא לומד  שהוא מה לאזניו  bíéúôN.שישמיע úëéøòaÇÂÄÇÀÈÇÄ

ונכונים  ערוכים הדברים שיהיו עד  פעמים הרבה לימודו  על שיחזור –
שאמרו כמו גמגום, בלא שפתיו , א א א א ):):):):על נדנדנדנד,,,, כי((((עירובין עירובין עירובין עירובין  נעים "כי

שפתיך" על יחדו  יכונו  בבטנך , יח יח יח יח ):):):):תשמרם כבכבכבכב,,,, דברי((((משלימשלימשלימשלי "אימתי 
נעימים? jphaaתורה mxnyz ik משתכחים ואינם אצלך  שמורים (שהם

– בשעהi"yx),ממך בבטנך? תשמרם jiztyואימתי lr ecgi epekiy
ובלחישה בגמגום לומד ולא בפה ומוציאם סודרם i"yx);(כשאתה ±

.cálä úðéáa לב תשומת מתוך  לומד שהוא בדברים שיתבונן – ÀÄÇÇÅ
dálä.יתירה; úeìëNaשל לעומקם לרדת בלימודו  שישכיל  – ÀÄÀÇÅ

עליו;eäîéàa.הדברים; רבו  אימת שתהא –.fäàøéa שתהא – ÀÅÈÀÄÀÈ
בלבו , שמים שכתוביראת יייי):):):):כמו  קיא קיא קיא קיא ,,,, יראת ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  חכמה "ראשית

מללמודgäåðòa.ה'"; יבוש  לא כך ידי שעל רוח, ושפל עניו שיהא – ÇÂÈÈ

אדם, אמרו מכל  וכן  ממנו . מקטן  א א א א ):):):):אפילו ז ז ז ז ,,,, נמשלו ((((תענית תענית תענית תענית  "למה 

והולכין  גבוה מקום מניחין מים מה לך : לומר  למים? תורה דברי 
שפלה"; שדעתו במי  אלא מתקיימין אין תורה דברי  אף נמוך , למקום

.häçîNa ומתפקח השכל  ומתחדד  הלב מתרחב שמחה שמתוך – ÀÄÀÈ
עליו  היא והתורה בשמחה, לומד  אינו  האדם שאם ועוד, הזכרון;

הלימוד; מן יפרוש  סוף סוף iíéîëç.למעמסה, LenLaשעל – ÀÄÂÈÄ
אמרו  וכן  וממעשיהם, מדבריהם הרבה ילמד חכמים שישמש  ידי 

בבבב):):):): ז ז ז ז ,,,, ביהושע,((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מצינו שכן  מלימודה", יותר  שימושה "גדולה

לרשת  זכה אהלו מתוך מש ולא רבנו משה את ששימש  ידי שעל
התורה מסורת ממנו  ולקבל משה של  i`.מקומו  ;(qgpt ,ixtq)÷ec÷ãaÀÄÀ

íéøáçויש מרבו ; ששמע בדברים לדקדק מחבריו  הוא שלומד – ÂÅÄ
ושכל טובות מידות בעלי שיהיו  חברים, בבחירת שמדקדק מפרשים,

שמואל שמואל שמואל שמואל ););););ישר aiíéãéîìzä.((((אמונתאמונתאמונתאמונת ìetìôáe קושיותיהם ידי  שעל  – ÀÄÀÇÇÀÄÄ
שאמרו כמו  לימודו, ומתלבן  שכלו מתחדד  א א א א ):):):):ופירוקן ז ז ז ז ,,,, "עץ ((((תענית תענית תענית תענית 

בה" למחזיקים היא יח יח יח יח ):):):):חיים גגגג,,,, לעץ?((((משלי משלי משלי משלי  תורה נמשלה "למה
מחדדים  קטנים חכמים תלמידי  אף הגדול, את מדליק קטן עץ מה

הגדולים"; "תפארת biáeMéa.את ובעל עליו; מיושבת דעתו שתהא – ÀÄ
מפרש: בדרךaeyiaישראל " הן עולם, של בישובו  בקי  "שיהא –

ולימודיות"; טבעיות בחכמות והן בקיciàø÷îa.ארץ, שיהא – ÀÄÀÈ
הקודש ; ספרי  וארבעה במשנה ehäðLîa.בעשרים בקי  שיהא – ÀÄÀÈ

פה; שבעל ותורה ההלכה יסוד  fhäðL.שהיא èeòîa יישן שלא – ÀÄÅÈ
לעצלות. גם אלא זמן  להפסד  רק לא מביא שינה שריבוי לפי  הרבה,

נתנו  וחכמים ולנפש , לגוף חולשה גורמת מדי  מועטת שינה ברם,
"ישנתי לי"`fסימן : יג יג יג יג ))))ינוח גגגג,,,, שצריךdpeny,בגימטריא""`f–((((איובאיובאיובאיוב

ביממה; שעות שמונה לישון  fiäçéN.אדם èeòîaלדבר שימעט – ÀÄÄÈ
שאמרו כמו חולין, בבבב):):):):בענייני  יט יט יט יט ,,,, בדברים ((((יומא יומא יומא יומא  ולא – בם" "ודברת

giâeðòz.אחרים"; èeòîa כגון גופניים, בתענוגים שימעט – ÀÄÇÂ
רע; וריבויים טוב שמיעוטם וכדומה, ושתיה hièeòîaÀÄ.באכילה

÷BçN את מרגילין ראש וקלות "שחוק יג): (ג, לעיל ששנינו כמו  – À
משתמשים  החכמים שהיו  מצינו שכן  יפה, מיעוטו  ברם, לערוה". האדם

דבדיחותא zegica),במילי  ixac).התלמידים של דעתם להרחיב כדי

.kõøà Cøc èeòîa;הבריות עם ובמגעו השונים בעסקיו  שימעט – ÀÄÆÆÆÆ
.`kíétà Cøàaאמרו שכן הכעס, ממידת שיתרחק סוסוסוסו,,,,– ((((פסחים פסחים פסחים פסחים  ÀÆÆÇÇÄ
ועודבבבב):):):): ממנו; מסתלקת חכמתו  – הוא חכם אם הכועס, אדם כל 

בבבב):):):):אמרו  כב כב כב כב ,,,, טפשות";((((נדרים נדרים נדרים נדרים  ומוסיף תלמודו  משכח הכועס, "כל 

.akáBè áìaדברי לקבל  רחב לבו  ואז ושנאה, מקנאה פנוי  שלבו  – ÀÅ
bkíéîëç.תורה; úðeîàaפי על  אף חכמים, בדברי  שמאמין  – ÆÁÇÂÈÄ

בשכלו ; משיגם ckïéøeqiä.שאינו  úìa÷áe היסורין את שמקבל – ÀÇÈÇÇÄÄ
מצינו  שכן  ה', דרכי  אחרי מהרהר  ואינו באהבה, עליו  ((((ברכות ברכות ברכות ברכות הבאים

א א א א ):):):): ידיהההה,,,, על  אלא נתנן לא וכולן לישראל, הקב"ה נתן  מתנות "שלש
מפרשים: ויש הבא"; ועולם ישראל  וארץ תורה הן: ואלו  יסורין,

בתורה, מללמוד היסורין  יטרידוהו לא יסורים, עליו כשבאים שאפילו 
חשקו  שכתובמרוב כמו יביביביב):):):):בה, צד צד צד צד ,,,, אשר((((תהלים תהלים תהלים תהלים  הגבר "אשרי 

תלמדנו". ומתורתך י ֿה, תיסרנו 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הלשון שינוי על מעירים ויש בהם. נקנית שהתורה הדברים במנין  ממשיכה משנתנו
כולם  הדברים, של  מחציתם דהיינו  כה, עד שכן ואילך, מכאן  הנימנים בדברים

izdw - zex`ean zeipyn
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úBiøaä úà áäBà,úB÷ãvä úà áäBà,úBçëBzä úà áäBà,íéøLénä úà áäBà,ãBákä ïî ÷çøúî,àGå ¥¤©§¦¥¤©§¨¥¤©¨¥¤©¥¨¦¦§©¥¦©¨§
Bãeîìúa Baì ñéâî,äàøBäa çîN Bðéàå,Bøáç íò ìòa àNBð,úeëæ óëì Bòéøëî,úîàä ìò Bãéîòî,Bãéîòî ¥¦¦§©§§¥¨¥©§¨¨¥§Ÿ¦£¥©§¦§©§©£¦©¨¡¤©£¦

íBìMä ìò,Bãeîìúa Baì áMéúî,áéLîe ìàBL,éñBîe òîBLó,ãnìì úðî ìò ãîBlä,úðî ìò ãîBläå ©©¨¦§©¥¦§©§¥¥¦¥©¦©¥©§¨§©¥§©¥©§¨
úBNòì,Baø úà íékçnä,BúòeîL úà ïeëîäå,BøîBà íLa øác øîBàäå.zãîì àä,íLa øác øîBàä ìkL ©£©©§¦¤©§©§©¥¤§¨§¨¥¨¨§¥§¨¨©§¨¤¨¨¥¨¨§¥

íìBòì älàb àéáî BøîBà,øîàpL(áë ,á øúñà):"éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå". §¥¦§ª¨¨¨¤¤¡©©Ÿ¤¤§¥©¤¤§¥¨§¢¨
ÊäøBz äìBãb,fä íìBòa äéNBòì íéiç úðúBð àéäLàaä íìBòáe ä,øîàpL(áë ,ã éìùî):íä íéiç-ék" §¨¨¤¦¤¤©¦§¤¨¨¨©¤¨¨©¨¤¤¡©¦©¦¥

íäéàöîì,"àtøî BøNa-ìëìe;øîBàå(ç ,â íù):ì éäz úeàôø"EøL,éúBîöòì éewLå"E;øîBàå(çé ,â íù): §Ÿ§¥¤§¨§¨©§¥§¥¦§§¦§¨¤§¦§©§¤§¥
da íé÷éæçnì àéä íéiç-õò","øMàî äéëîúå;øîBàå(è ,à íù):ELàøì íä ïç úéåì ék",éúøbøâì íé÷ðòå"E; ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¥¦¦§©¥¥§Ÿ¤©£¨¦§©§§Ÿ¤

øîBàå(è ,ã íù):ïç-úéåì ELàøì ïzz","jðbîz úøàôz úøèò;øîBàå(æè ,â íù):dðéîéa íéîé Cøà",dìåàîNa §¥¦¥§Ÿ§¦§©¥£¤¤¦§¤¤§©§¤¨§¥Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

) ב"... נקנית "התורה למאמר  "משלימים" בצורת האוזן,aתלמוד ,aכתובים שמיעת

aשל "תארים" בצורת הדברים נישנים ואילך  מכאן  ואילו  וכו'), שפתים עריכת

שמואל " ב"מדרש  הטעם ומבואר התורה; לקניין  הזוכה dynהאדם iax zrcl)
(l"f epipyenl`ואילו התורה, קניין  להשגת כלים הם כאן  עד שנימנו שהדברים ,

בנפש. וקיומו הקניין לשמירת אמצעים בעיקר הם במשנתנו, הנימנים הדברים, שאר 

.dkBîB÷î úà øéknä נדחק ואינו  ומקומו  ערכו  שיודע כלומר, – ÇÇÄÆÀ
ערך מכיר "שהוא חיים": ב"דרך מבואר וכן לו ; ראוי  שאינו  למקום

בחכמה"; ממנו שגדול מי  בפני סברתו יאמר ולא וחסרונו , מעלתו 
.ekB÷ìça çîOäå מלימודו מתבטל  ואינו לו שיש במה המסתפק – ÀÇÈÅÇÀÆÀ

חלקו  ששם על  לה' ומודה ששמח אחר: פירוש  ממון. חמדת בשביל 
המדרש; בית יושבי fkåéøáãì.בין âéñ äNBòäå הוא שזהיר  – ÀÈÆÀÈÄÀÈÈ

וטעות; מכשול לידי  יבוא שלא gkäáBè.בדבריו , ÷éæçî BðéàåÀÅÇÂÄÈ
Bîöòì;(ח ב, למעלה (עיין הרבה תורה שלמד  על  –.hkáeäà– ÀÇÀÈ

ובמידותיו ; בהליכותיו  הבריות líB÷nä.על úà áäBàשמתוך – ÅÆÇÈ
לו ; מתגלים תורה רזי ואז מאהבה, תורתו  לומד  הוא láäBàÅ`.כך 

úBiøaä úàקנייני לרכוש מוסיף הוא כך ידי שעל לתורה, ומקרבן – ÆÇÀÄ
) úB÷ãväתורה; úà áäBàרש "י ולפי צדק; מעשה לעשות – ÅÆÇÀÈ

זו ); פיסקה גורסים אין alúBçëBzä.והגר "א úà áäBàמקבל – ÅÆÇÈ
באהבה; מוכיחיו  blíéøLénä.דברי úà áäBàתמיד שבוחר  – ÅÆÇÅÈÄ

יושר ; בדרכי clãBákä.ללכת ïî ÷çøúî רוצים אדם בני שאם – ÄÀÇÅÄÇÈ
לומד שאינו  לפי מזה, מתרחק הריהו  תורתו , בגלל כבוד לו לחלק

התורה; אהבת מתוך  אלא הכבוד dlBaì.בשביל ñéâî àGåÀÅÄÄ
Bãeîìúa עצמו מחזיק אלא בלימודו , מתגאה אינו  לבו  בתוך  שגם – ÀÇÀ

שבחכמים; eläàøBäa.כקטן  çîN Bðéàå לידו הוראה באה אם – ÀÅÈÅÇÀÈÈ
שמא  הוא ירא כי  כך , על  שמח אינו דין , פסק להוציא צריך והוא

אמרו  וכן בדין; ויטעה ייכשל  בבבב):):):):חלילה קט קט קט קט ,,,, יראה ((((יבמותיבמותיבמותיבמות "לעולם

מתחתיו "; פתוחה וגיהנם ירכותיו  בין לו מונחת חרב כאילו  עצמו הדיין 
רוח"; וגס רשע שוטה, – בהוראה לבו  "הגס ז): (ד , שנינו  fl.ולעיל 

Bøáç íò ìòa àNBð בין לו  ועוזר  חברו, של בצערו משתתף – ÅÀÙÄÂÅ
נכונה; והדרכה טובה בעצה ובין בממונו , ובין  glBòéøëîÇÀÄ.בגופו ,

úeëæ óëì לה ופעם להרע פעם נוטה חברו של דעתו  שאם טיב,– ÀÇÀ
את  שדן מפרשים: ויש הטוב; לעשיית לזכות, לבו  את מטה הוא הרי

זכות; לכף תמיד hlúîàä.חבירו ìò Bãéîòî הוא רואה אם – ÇÂÄÇÈÁÆ
האמת; על  ויעמידהו טעותו על יעירהו  הלכה, בדבר  נכשל שחברו

.níBìMä ìò Bãéîòî, סברתו על ועומד עליו חולק חברו  שאם – ÇÂÄÇÇÈ
יחסי על  מעמידו הוא הרי  דעות, מלחמת ביניהם שמתעוררת עד 
אלא  עליו, לחלוק בא והתנצחות קינטור מתוך שלא שביניהם, השלום

לאמתה; אמת לברר  והשאיפה התורה אהבת nBaì`.מתוך  áMéúîÄÀÇÅÄ
Bãeîìúaמתוך ולא קבע, ודרך הדעת ישוב מתוך  לומד  שהוא – ÀÇÀ

ארעי; ודרך anáéLîe.פזיזות ìàBL אלא מקשן , סתם שאינו – ÅÅÄ
תשובות  למצוא בעצמו משתדל ואף הענין , הבנת לשם קושיות שואל 

bnóéñBîe.לקושיותיו; òîBLשל דבריהם לב בתשומת שומע – ÅÇÄ

שנאמר כענין הדברים הסברת לשם משלו  נופך עליהם ומוסיף אחרים
ט ט ט ט ):):):): טטטט,,,, עוד ";((((משלימשלימשלימשלי ויחכם לחכם cnãnìì."תן  úðî ìò ãîBläÇÅÇÀÈÀÇÅ

בידו; מתקיים תלמודו לאחרים, ומלמדו  חוזר שהוא שמתוך –.dn
úBNòì úðî ìò ãîBläåלכל העניינים את הוא לומד שאז – ÀÇÅÇÀÈÇÂ

בוריים; על  אותם ויודע ודקדוקיהם enBaø.פרטיהם úà íékçnäÇÇÀÄÆÇ
כדי בענין , להעמיק הרב מוכרח כך  ידי שעל  טעם, של  בשאלות –

חכמה; לו  מוסיף וזה כהלכה, לו  fnBúòeîL.להשיב úà ïeëîäåÀÇÀÇÅÆÀÈ
שמ  זה עמיק– וליישבם רבותיו  מפי  ששמע הדברים כוונת להבין 

זה; gnBøîBà.עם íLa øác øîBàäå מצינו שכן  ((((קהלת קהלת קהלת קהלת – ÀÈÅÈÈÀÅÀ
בבבב):):):): למחר"אםרבהרבהרבהרבה רבו, של משמו שמועה לומר  רגיל התלמיד אין 

במדרש  אמרו וכן משתכחת". כז כז כז כז ):):):):תורתו  במדבר במדבר במדבר במדבר  מי((((תנחומא תנחומא תנחומא תנחומא  "כל
אומר  הכתוב עליו אומרו, בשם תורה של  דבר אומר  ((((משלימשלימשלימשלישאינו

כבכבכבכב):):):): הוא".כבכבכבכב,,,, דל  כי דל, תגזול  zãîì"אל  àä,למדת כבר הרי  – ÈÈÇÀÈ
:øîàpL ,íìBòì älàb àéáî BøîBà íLa øác øîBàä ìkLÆÈÈÅÈÈÀÅÀÅÄÀËÈÈÈÆÆÁÇ

"éëcøî íLa Cìnì øzñà øîàzå" הגאולה באה כך ידי  –ועל ÇÙÆÆÀÅÇÆÆÀÅÈÀÃÈ
לישראל.
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äéNBòì íéiç úðúBð àéäL ,äøBz äìBãb,ולמקיימיה ללומדיה – ÀÈÈÆÄÆÆÇÄÀÆÈ
àaä íìBòáe äfä íìBòa,הזה בעולם פירותיהם הם שאוכלים – ÈÈÇÆÈÈÇÈ

"שאר מפרש: ישראל " "תפארת ובעל  הבא; לעולם להם קיימת והקרן
אחרות, וידיעות חכמות ידי  על גם יקנו וכבוד , גבורה כעושר, המעלות

התורה", ידי  על אלא ישיגו לא הבא ועולם הזה עולם חיי אבל 
"àtøî BøNa-ìëìe ,íäéàöîì íä íéiç-ék" :øîàpL– ÆÆÁÇÄÇÄÅÀÙÀÅÆÀÈÀÈÇÀÅ

ואמרו הזה, העולם חיי  א א א א ):):):):הרי  נדנדנדנד,,,, כמידת ((((ערוביןערוביןערוביןערובין שלא וראה, "בוא
יפה  – סם לחברו  נותן אדם ודם: בשר מידת ודם; בשר מידת הקב"ה

גופן , לכל  חיים סם – לישראל תורה נתן והקב"ה לזה; וקשה לזה
מרפא"; בשרו "ולכל  EøLì,שנאמר : éäz úeàôø" :øîBàåÀÅÄÀÀÄÀÈÆ

"EéúBîöòì éewLå אלא לעצמות שיקוי  שאין הבא, בעולם – ÀÄÀÇÀÆ
הבא שמואלשמואלשמואלשמואל););););בעולם íé÷éæçnì((((מדרשמדרשמדרשמדרש àéä íéiç-õò" :øîBàåÀÅÅÇÄÄÇÇÂÄÄ

"øMàî äéëîúå ,daבגמרא בברייתא א א א א ):):):):דרשו – ז ז ז ז ,,,, "כל((((תענית תענית תענית תענית  ÈÀÙÀÆÈÀËÈ
חיים  "עץ שנאמר : חיים, סם לו נעשית תורתו לשמה, בתורה העוסק

בה"; למחזיקים íé÷ðòåהיא ,ELàøì íä ïç úéåì ék" :øîBàåÀÅÄÄÀÇÅÅÀÙÆÇÂÈÄ
"Eéúøbøâì:הכתוב אומר  העיון על ובדיבור ; בעיון נקנית התורה – ÀÇÀÀÙÆ

לגרגרותיך" "וענקים – הדיבור ועל לראשך", הם חן לוית ((((שם שם שם שם ).).).)."כי

יכבדוך : כבוד  מיני שני ישראל": "תפארת בעל מפרש  עבור`.וכן 

שבראשך ; בחן a.החכמה היוצאים והנעימים המסודרים דבריך  עבור 
úøàôzמגרגרותיך ; úøèò ,ïç-úéåì ELàøì ïzz" :øîBàåÀÅÄÅÀÙÀÄÀÇÅÂÆÆÄÀÆÆ
"jðbîz–"og ziel jy`xl ozz" לו שנותנים השכר  על  רמז  – ÀÇÀÆÈ

הזה, jpbnz"בעולם zx`tz zxhr"כי הבא, העולם חיי על  רמז  –
מזיו  ונהנים בראשיהם, ועטרותיהם יושבים "צדיקים שכרם: זה

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøác äðBîLe íéòaøàa úéð÷ð äøBzäå:ãeîìúa,ïæàä úòéîLa,íéúôN úëéøòa,álä úðéáa,álä úeìëNa, §©¨¦§¥§©§¨¦§¨§¨¦§©§¦§¦©¨Ÿ¤©£¦©§¨©¦§¦©©¥§¦§©¥
äîéàa,äàøéa,äåðòa,äçîNa,íéîëç LenLa,íéøáç ÷ec÷ãa,íéãéîìzä ìetìôáe,áeMéa,àø÷îa,äðLîa, §¥¨§¦§¨©£¨¨§¦§¨§¦£¨¦§¦§£¥¦§¦§©©§¦¦§¦§¦§¨§¦§¨

äðL èeòîa,äçéN èeòîa,âeðòz èeòîa,÷BçN èeòîa,õøà Cøc èeòîa,íétà Cøàa,áBè áìa,úðeîàa §¦¥¨§¦¦¨§¦©£§¦§§¦¤¤¤¤§¤¤©©¦§¥¤¡©
íéîëç,ïéøeqiä úìa÷áe. £¨¦§©¨©©¦¦
ÂB÷î úà øéknäBî,B÷ìça çîOäå,åéøáãì âéñ äNBòäå,Bîöòì äáBè ÷éæçî Bðéàå,áeäà,íB÷nä úà áäBà, ©©¦¤§§©¨¥©§¤§§¨¤§¨¦§¨¨§¥©£¦¨§©§¨¥¤©¨

מרכבתו ;d.ובפרשיו,c.במרכבתו, לפני  אלפים,e.ורצו  שרי  לו  ולשום

.f,חמישים חרישו,g.ושרי  קצירו,h.ולחרוש כליi.ולקצור  ולעשות
רכבו;i`.מלחמתו , יקח,ai.וכלי  בנותיכם ci.לרקחות,bi.ואת

שדותיכם,fh.ולאופות;eh.ולטבחות, כרמיכם,fi.ואת וזיתיכם gi.ואת
יקח, לעבדיו ;hi.הטובים יעשור ,k`.וזרעיכם,k.ונתן ak.וכרמיכם
לסריסיו , עבדיכם,ck.ולעבדיו;bk.ונתן  שפחותיכם,dk.ואת ek.ואת

הטובים, בחוריכם יקח,fk.ואת חמוריכם למלאכתו .gk.ואת ועשה
.hk, יעשור לעבדים".l.צאנכם לו תהיו zelrnואתם miyely od ocbpke

dpyna zeyxetnd jlna:(:(:(:(בבבב פרקפרקפרקפרק דן;`.((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין לא דנים a.מלך ולא
מעיד ;b.אותו; אותו;c.לא מעידים חולץ;d.ולא חולצין e.לא ולא

מייבם;f.לאשתו; לאשתו;g.לא מייבמין אלמנתו;h.ולא נושאין  אין 
.i; שלו פלטרין מפתח יוצא אינו  מת לו  א i`.מת כלכשמברין  ותו,

הדרגש ; על  מיסב והוא הארץ על מסובים למלחמת ai.העם ומוציא
דרך ;bi.הרשות; לו לעשות בידו;ci.ופורץ ממחין העם eh.ואין  וכל 

לפניו; ונותנין  בראש ;fh.בוזזין  חלק נוטל  נשים fi.והוא לו  ירבה לא
עשרה; שמונה מרכבתו ;gi.אלא כדי  אלא סוסים לו ירבה hi.לא

אפסניא; ליתן כדי  אלא לו ירבה לא וזהב ספרk.וכסף לו וכותב
לשמו ; עמו ;k`.תורה מוציאה – למלחמה מכניסה ak.יוצא – נכנס

עמו ;bk.עמו ; היא – בדין  כנגדו ;ck.יושב היא – אין dk.מיסב
סוסו ; על  כסאו ;ek.רוכבין על  יושבין בשרביטו;fk.ואין משתמשין  ואין

.gk;מסתפר כשהוא אותו רואין  ערום;hk.ואין  כשהוא ולא l.ולא
המרחץ הגר הגר הגר הגר """"אאאא).).).).בבית òaøàå((((באוריבאוריבאוריבאורי íéøNòa äpäkäå הן – ÀÇÀËÈÀÆÀÄÀÇÀÇ

בגמרא המפורטות כהונה מתנות וארבע חולין חולין חולין חולין עשרים בבבב;;;; קי קי קי קי ,,,, קמאקמאקמאקמא ((((בבאבבאבבאבבא

בבבב):):):): בגבולין .קלגקלגקלגקלג,,,, ועשר  בירושלים, ארבע במקדש, ycwna:עשר  xyr
בהמה;`. העוף;a.חטאת ודאי;b.חטאת תלוי;c.אשם d.אשם

ציבור ; שלמי  מצורע;e.זבחי מנחת של  שמן  העומר ;f.לוג g.מותר
הלחם; הפנים;h.שתי מנחות.i.לחם `.שיירי ;milyexia rax`

התודהb.הביכורים;a.הבכור ; מן  zelgהמורם rax`e ,weye dfg)
(day mipind zrax`nנזיר c.ומאיל ;(wiwxe dlge dlya rexf) עורות

`.קדשים. :oileaba xyr;תרומה.a;מעשר ראשית c.חלה;b.תרומת
e.המתנותd.הגז ; ;(daiwde miiglde rexfd); הבן פטרf.פדיון פדיון

אחוזהg.חמור; xafb,שדה dxkne ,del`b `le dilra deyicwdy)
.h ;(mipdkl zwlgzn ,laeia dxifgn gweldyk;חרמים הגר.i.שדה גזל 

íéøác äðBîLe íéòaøàa úéð÷ð äøBzäå:דלקמן –.`ãeîìúa ÀÇÈÄÀÅÀÇÀÈÄÀÈÀÈÄÀÇÀ
אדם; מכל  בלימוד מפרשים: ויש והתמדה; שקידה מתוך בלימוד  –

.aä úòéîLaïæà:מפרשים ויש  רבותיו ; לדברי היטב שיקשיב – ÄÀÄÇÈÙÆ
בלחש; ילמד  ולא לומד  שהוא מה לאזניו  bíéúôN.שישמיע úëéøòaÇÂÄÇÀÈÇÄ

ונכונים  ערוכים הדברים שיהיו עד  פעמים הרבה לימודו  על שיחזור –
שאמרו כמו גמגום, בלא שפתיו , א א א א ):):):):על נדנדנדנד,,,, כי((((עירובין עירובין עירובין עירובין  נעים "כי

שפתיך" על יחדו  יכונו  בבטנך , יח יח יח יח ):):):):תשמרם כבכבכבכב,,,, דברי((((משלימשלימשלימשלי "אימתי 
נעימים? jphaaתורה mxnyz ik משתכחים ואינם אצלך  שמורים (שהם

– בשעהi"yx),ממך בבטנך? תשמרם jiztyואימתי lr ecgi epekiy
ובלחישה בגמגום לומד ולא בפה ומוציאם סודרם i"yx);(כשאתה ±

.cálä úðéáa לב תשומת מתוך  לומד שהוא בדברים שיתבונן – ÀÄÇÇÅ
dálä.יתירה; úeìëNaשל לעומקם לרדת בלימודו  שישכיל  – ÀÄÀÇÅ

עליו;eäîéàa.הדברים; רבו  אימת שתהא –.fäàøéa שתהא – ÀÅÈÀÄÀÈ
בלבו , שמים שכתוביראת יייי):):):):כמו  קיא קיא קיא קיא ,,,, יראת ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  חכמה "ראשית

מללמודgäåðòa.ה'"; יבוש  לא כך ידי שעל רוח, ושפל עניו שיהא – ÇÂÈÈ

אדם, אמרו מכל  וכן  ממנו . מקטן  א א א א ):):):):אפילו ז ז ז ז ,,,, נמשלו ((((תענית תענית תענית תענית  "למה 

והולכין  גבוה מקום מניחין מים מה לך : לומר  למים? תורה דברי 
שפלה"; שדעתו במי  אלא מתקיימין אין תורה דברי  אף נמוך , למקום

.häçîNa ומתפקח השכל  ומתחדד  הלב מתרחב שמחה שמתוך – ÀÄÀÈ
עליו  היא והתורה בשמחה, לומד  אינו  האדם שאם ועוד, הזכרון;

הלימוד; מן יפרוש  סוף סוף iíéîëç.למעמסה, LenLaשעל – ÀÄÂÈÄ
אמרו  וכן  וממעשיהם, מדבריהם הרבה ילמד חכמים שישמש  ידי 

בבבב):):):): ז ז ז ז ,,,, ביהושע,((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מצינו שכן  מלימודה", יותר  שימושה "גדולה

לרשת  זכה אהלו מתוך מש ולא רבנו משה את ששימש  ידי שעל
התורה מסורת ממנו  ולקבל משה של  i`.מקומו  ;(qgpt ,ixtq)÷ec÷ãaÀÄÀ

íéøáçויש מרבו ; ששמע בדברים לדקדק מחבריו  הוא שלומד – ÂÅÄ
ושכל טובות מידות בעלי שיהיו  חברים, בבחירת שמדקדק מפרשים,

שמואל שמואל שמואל שמואל ););););ישר aiíéãéîìzä.((((אמונתאמונתאמונתאמונת ìetìôáe קושיותיהם ידי  שעל  – ÀÄÀÇÇÀÄÄ
שאמרו כמו  לימודו, ומתלבן  שכלו מתחדד  א א א א ):):):):ופירוקן ז ז ז ז ,,,, "עץ ((((תענית תענית תענית תענית 

בה" למחזיקים היא יח יח יח יח ):):):):חיים גגגג,,,, לעץ?((((משלי משלי משלי משלי  תורה נמשלה "למה
מחדדים  קטנים חכמים תלמידי  אף הגדול, את מדליק קטן עץ מה

הגדולים"; "תפארת biáeMéa.את ובעל עליו; מיושבת דעתו שתהא – ÀÄ
מפרש: בדרךaeyiaישראל " הן עולם, של בישובו  בקי  "שיהא –

ולימודיות"; טבעיות בחכמות והן בקיciàø÷îa.ארץ, שיהא – ÀÄÀÈ
הקודש ; ספרי  וארבעה במשנה ehäðLîa.בעשרים בקי  שיהא – ÀÄÀÈ

פה; שבעל ותורה ההלכה יסוד  fhäðL.שהיא èeòîa יישן שלא – ÀÄÅÈ
לעצלות. גם אלא זמן  להפסד  רק לא מביא שינה שריבוי לפי  הרבה,

נתנו  וחכמים ולנפש , לגוף חולשה גורמת מדי  מועטת שינה ברם,
"ישנתי לי"`fסימן : יג יג יג יג ))))ינוח גגגג,,,, שצריךdpeny,בגימטריא""`f–((((איובאיובאיובאיוב

ביממה; שעות שמונה לישון  fiäçéN.אדם èeòîaלדבר שימעט – ÀÄÄÈ
שאמרו כמו חולין, בבבב):):):):בענייני  יט יט יט יט ,,,, בדברים ((((יומא יומא יומא יומא  ולא – בם" "ודברת

giâeðòz.אחרים"; èeòîa כגון גופניים, בתענוגים שימעט – ÀÄÇÂ
רע; וריבויים טוב שמיעוטם וכדומה, ושתיה hièeòîaÀÄ.באכילה

÷BçN את מרגילין ראש וקלות "שחוק יג): (ג, לעיל ששנינו כמו  – À
משתמשים  החכמים שהיו  מצינו שכן  יפה, מיעוטו  ברם, לערוה". האדם

דבדיחותא zegica),במילי  ixac).התלמידים של דעתם להרחיב כדי

.kõøà Cøc èeòîa;הבריות עם ובמגעו השונים בעסקיו  שימעט – ÀÄÆÆÆÆ
.`kíétà Cøàaאמרו שכן הכעס, ממידת שיתרחק סוסוסוסו,,,,– ((((פסחים פסחים פסחים פסחים  ÀÆÆÇÇÄ
ועודבבבב):):):): ממנו; מסתלקת חכמתו  – הוא חכם אם הכועס, אדם כל 

בבבב):):):):אמרו  כב כב כב כב ,,,, טפשות";((((נדרים נדרים נדרים נדרים  ומוסיף תלמודו  משכח הכועס, "כל 

.akáBè áìaדברי לקבל  רחב לבו  ואז ושנאה, מקנאה פנוי  שלבו  – ÀÅ
bkíéîëç.תורה; úðeîàaפי על  אף חכמים, בדברי  שמאמין  – ÆÁÇÂÈÄ

בשכלו ; משיגם ckïéøeqiä.שאינו  úìa÷áe היסורין את שמקבל – ÀÇÈÇÇÄÄ
מצינו  שכן  ה', דרכי  אחרי מהרהר  ואינו באהבה, עליו  ((((ברכות ברכות ברכות ברכות הבאים

א א א א ):):):): ידיהההה,,,, על  אלא נתנן לא וכולן לישראל, הקב"ה נתן  מתנות "שלש
מפרשים: ויש הבא"; ועולם ישראל  וארץ תורה הן: ואלו  יסורין,

בתורה, מללמוד היסורין  יטרידוהו לא יסורים, עליו כשבאים שאפילו 
חשקו  שכתובמרוב כמו יביביביב):):):):בה, צד צד צד צד ,,,, אשר((((תהלים תהלים תהלים תהלים  הגבר "אשרי 

תלמדנו". ומתורתך י ֿה, תיסרנו 
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הלשון שינוי על מעירים ויש בהם. נקנית שהתורה הדברים במנין  ממשיכה משנתנו
כולם  הדברים, של  מחציתם דהיינו  כה, עד שכן ואילך, מכאן  הנימנים בדברים

izdw - zex`ean zeipyn
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íãàì Bì ïéeìî ïéà íãà ìL Búøéèt,úBiìbøîe úBáBè íéðáà àGå áäæ àGå óñk àG,íéNòîe äøBz àlà §¦¨¤¨¨¥§©¦¨¨¨¤¤§¨¨§£¨¦©§¨¦¤¨¨©£¦
ãáìa íéáBè,øîàpL(áë ,å éìùî):Cúà äçðz Eëläúäa",éìò øîLz EaëLaE,"EçéNú àéä úBöé÷äå. ¦¦§©¤¤¡©§¦§©¤§©§¤Ÿ¨§¨§§¦§Ÿ¨¤©£¦¨¦§¦¤

"Cúà äçðz Eëläúäa"–äfä íìBòa;éìò øîLz EaëLa""E–øáwa;"EçéNú àéä úBöé÷äå"–íìBòì §¦§©¤§©§¤Ÿ¨¨¨©¤§¨§§¦§Ÿ¨¤©¤¤©£¦¨¦§¦¤¨¨
àaä.ìàøNé Cìî ãåc éãé ìò íélz øôña áeúk ïëå:ét-úøBú éì-áBè"E,"óñëå áäæ éôìàî(áò ,èé÷ íéìäú); ©¨§¥¨§¥¤¦¦©§¥¨¦¤¤¦§¨¥¦©¦¥©§¥¨¨¨¨¤

øîBàå(ç ,á éâç):áäfä éìå óñkä éì","úBàáö 'ä íàð. §¥¦©¤¤§¦©¨¨§ª§¨
ÈBîìBòa àeä Ceøa LBãwä äð÷ íéðéð÷ äMîç,ïä elàå:äøBz–ãçà ïéð÷,õøàå íéîL–ãçà ïéð÷, £¦¨¦§¨¦¨¨©¨¨§¨§¥¥¨¦§¨¤¨¨©¦¨¨¤¦§¨¤¨

íäøáà–ãçà ïéð÷,ìàøNé–ãçà ïéð÷,Lc÷nä úéa–ãçà ïéð÷.áéúëc ?ïépî ãçà ïéð÷ äøBz,ç éìùî) ©§¨¨¦§¨¤¨¦§¨¥¦§¨¤¨¥©¦§¨¦§¨¤¨¨¦§¨¤¨¦©¦¦§¦
(áë:Bkøc úéLàø éðð÷ 'ä","æàî åéìòôî íã÷.øîàpL ?ïépî ãçà ïéð÷ õøàå íéîL(à ,åñ äéòùé):øîà äk" ¨¨¦¥¦©§¤¤¦§¨¨¥¨¨©¦¨¨¤¦§¨¤¨¦©¦¤¤¡©Ÿ¨©

éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä 'ä,"éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà;øîBàå(ãë ,ã÷ íéìäú): ©¨©¦¦§¦§¨¨¤£Ÿ©§¨¥¤©¦£¤¦§¦§¥¤¨§¨¦§¥
éNòî eaø-äî"'ä E,úéNò äîëça ílk,ðéð÷ õøàä äàìî"E.áéúëc ?ïépî ãçà ïéð÷ íäøáà(èé ,ãé úéùàøá): ¨©©£¤ª¨§¨§¨¨¦¨¨§¨¨¨¤¦§¨¤©§¨¨¦§¨¤¨¦©¦¦§¦

øîàiå eäëøáéå","õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìàì íøáà Ceøa.áéúëc ?ïépî ãçà ïéð÷ ìàøNé(æè ,åè úåîù): ©§¨§¥©Ÿ©¨©§¨§¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤¦§¨¥¦§¨¤¨¦©¦¦§¦
'ä Enò øáòé-ãò","úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò;øîBàå(â ,æè íéìäú):änä õøàa-øLà íéLBã÷ì","íá-éöôç-ìk éøécàå. ©©£Ÿ©§©©£Ÿ©¨¦¨§¥¦§¦£¤¨¨¤¥¨§©¦¥¨¤§¦¨

øîàpL ?ïépî ãçà ïéð÷ Lc÷nä úéa(æé ,åè úåîù):éãé eððBk éðãà Lãwî""E;øîBàå(ãð ,çò íéìäú):íàéáéå" ¥©¦§¨¦§¨¤¨¦©¦¤¤¡©¦§¨£Ÿ¨§¨¤§¥©§¦¥
BLã÷ ìeáb-ìà,"Bðéîé äúð÷ äæ-øä. ¤§¨§©¤¨§¨§¦

‡ÈBîìBòa àeä Ceøa LBãwä àøaM äî ìk,BãBáëì àlà àøa àG,øîàpL(æ ,âî äéòùé):éîLá àø÷pä ìk" ¨©¤¨¨©¨¨§¨¨¨¤¨¦§¤¤¡©Ÿ©¦§¨¦§¦
åéúàøa éãBáëìå,"åéúéNò-óà åézøöé;øîBàå(çé ,åè úåîù):"ãòå íìòì CGîé 'ä". §¦§¦§¨¦§©§¦©£¦¦§¥¦§§Ÿ¨¨¤

,Eéìò øîLz EaëLa ,Cúà äçðz Eëläúäa" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÇÆÀÇÀÆÙÈÀÈÀÀÄÀÙÈÆ
íìBòa "Cúà äçðz Eëläúäa" ."EçéNú àéä úBöé÷äåÇÂÄÈÄÀÄÆÀÄÀÇÆÀÇÀÆÙÈÈÈ

äfä יסתכן ולא יטעה שלא האדם, את ומכוונת מדריכה שהתורה – ÇÆ
בחיים; øáwaבדרכו "Eéìò øîLz EaëLa"מפני עליך תגן  – ÀÈÀÀÄÀÙÈÆÇÆÆ

והתולעה; àaäהרימה íìBòì "EçéNú àéä úBöé÷äå"– ÇÂÄÈÄÀÄÆÈÈÇÈ
משיחה  כאילו סודותיה בכל  אליך תתגלה המתים שבתחיית כלומר

ìàøNéאתך; Cìî ãåc éãé ìò íélz øôña áeúk ïëå שידע – ÀÅÈÀÅÆÄÄÇÀÅÈÄÆÆÄÀÈÅ
והזהב: הכסף ערך óñëå";את áäæ éôìàî ,Eét-úøBú éì-áBè"ÄÇÄÅÇÀÅÈÈÈÈÆ

"úBàáö 'ä íàð ,áäfä éìå óñkä éì" :øîBàå ברצות לכן – ÀÅÄÇÆÆÀÄÇÈÈÀËÀÈ
לעזוב  צריך ואינני נמצא, שאני במקום ומזהבו מכספו  לי  יתן ה',

וזהב. כסף בשביל תורה מקום
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íéðéð÷ äMîç,מיוחדים –BîìBòa àeä Ceøa LBãwä äð÷ ÂÄÈÄÀÈÄÈÈÇÈÈÀÈ
טורח  שהאדם חשובים, לערכים הם משולים כי  "קניינים", ונקראים –

יקרים, בדמים õøàåלקנותם íéîL ,ãçà ïéð÷ äøBz :ïä elàåÀÅÅÈÄÀÈÆÈÈÇÄÈÈÆ
úéa ,ãçà ïéð÷ ìàøNé ,ãçà ïéð÷ íäøáà ,ãçà ïéð÷ÄÀÈÆÈÇÀÈÈÄÀÈÆÈÄÀÈÅÄÀÈÆÈÅ

áéúëc ?ïépî ãçà ïéð÷ äøBz .ãçà ïéð÷ Lc÷nä:שכתוב – ÇÄÀÈÄÀÈÆÈÈÄÀÈÆÈÄÇÄÄÀÄ
"æàî åéìòôî íã÷ ,Bkøc úéLàø éðð÷ 'ä" אומרת כך – ÈÈÄÅÄÇÀÆÆÄÀÈÈÅÈ

מובא התורה, וכן העולם, שנברא קודם הקב"ה של  קניינו  שהיתה

נתן דרבי  לא לא לא לא ):):):):באבות הגלילי((((פרק פרק פרק פרק  יוסי  רבי של בנו אליעזר  רבי 
היתה  העולם שנברא קודם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע אומר:

שירה  ואומרת הוא ברוך  הקדוש  של בחיקו ומונחת כתובה התורה
השרת. מלאכי "äkעם :øîàpL ?ïépî ãçà ïéð÷ õøàå íéîLÈÇÄÈÈÆÄÀÈÆÈÄÇÄÆÆÁÇÙ

øLà úéá äæ-éà ,éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä 'ä øîàÈÇÇÈÇÄÄÀÄÀÈÈÆÂÙÇÀÈÅÆÇÄÂÆ
"éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz, לו הם חשוב שקניין  מכאן  – ÄÀÄÀÅÆÈÀÈÄ

ולהדום; לכסא כביכול לו  להיות בהם שבחר øîBàåÀÅ:מאחר 
õøàä äàìî ,úéNò äîëça ílk ,'ä EéNòî eaø-äî"ÈÇÇÂÆËÈÀÈÀÈÈÄÈÈÀÈÈÈÆ

"Eðéð÷ בחכמה שכולם מעשיך מלאה קניינך שהיא הארץ כלומר – ÄÀÈÆ
השמים  שכן כל קניין , נקראת רגליו הדום שהיא הארץ ואם עשית,

הכסא שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).שהם áéúëc:((((מדרשמדרשמדרשמדרש ?ïépî ãçà ïéð÷ íäøáàÇÀÈÈÄÀÈÆÈÄÇÄÄÀÄ
"õøàå íéîL äð÷ ,ïBéìò ìàì íøáà Ceøa ,øîàiå eäëøáéå"ÇÀÈÀÅÇÙÇÈÇÀÈÀÅÆÀÙÅÈÇÄÈÈÆ
שמים  נבראו שבשבילו  אברהם של  בשבחו  לספר היא הכתוב כוונת –

שאמרו  כמו  יביביביב):):):):וארץ, רבה רבה רבה רבה  והארץ ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  השמים תולדות "אלה

ד ד ד ד ))))בהבראם" בבבב,,,, "באברהם";((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אלא "בהבראם" תקרא: אל  –
אותם, הקונה שהוא אברהם על מוסב וארץ" שמים "קונה זה ולפי 

הקב"ה, של  קניינו  הם והארץ שהשמים ומאחר נבראו ; שבשבילו  כיון 
סיבת  היה והוא נבראו, שבשבילו  אברהם שכן כל לעיל , כמבואר 

ה' של  קניינו שהוא ïépî?((((שם שם שם שם ).).).).מציאותן , ãçà ïéð÷ ìàøNéÄÀÈÅÄÀÈÆÈÄÇÄ
"úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ,'ä Enò øáòé-ãò" :áéúëc מכאן – ÄÀÄÇÇÂÙÇÀÇÇÂÙÇÈÄÈ

"קניין"; éøécàåשקראם ,änä õøàa-øLà íéLBã÷ì" :øîBàåÀÅÄÀÄÂÆÈÈÆÅÈÀÇÄÅ
"íá-éöôç-ìkשישראל בזמן שאפילו להשמיענו , בא זה פסוק – ÈÆÀÄÈ

לא  וזה הקב"ה, של "קניינו" נקראים הם גמורים צדיקים יהיו  לא
בארץ  הקבורים הקדושים האבות בעבור אלא לבבם וביושר בצדקתם

בישראל  גם ה' חשק ובעבורם בהם, הוא ה' של חפצו ((((שם שם שם שם ).).).).ואדיר 

eððBk éðãà Lãwî" :øîàpL ?ïépî ãçà ïéð÷ Lc÷nä úéaÅÇÄÀÈÄÀÈÆÈÄÇÄÆÆÁÇÄÀÈÂÙÈÀ
"Eéãé ידיו בשתי שנברא המקדש  בית שחביב מובא, במכילתא – ÈÆ

שנאמר אחת, ביד אלא נברא לא העולם ואילו  יגיגיגיג):):):):כביכול , מח מח מח מח ,,,, ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

רק  נברא שהעולם כלומר  שמים", טפחה וימיני ארץ יסדה ידי  "אף

ידי על  גם ה' עמנו  מתנהג המקדש  בבית אבל הטבע, פי על להתנהג
מהטבע למעלה שמואל שמואל שמואל שמואל ))))נסים וארץ ((((אמונתאמונתאמונתאמונת ששמים כיון  מקום מכל  ;

יותר ; מהם שחשוב המקדש בית שכן  כל  "קניין", øîBàåÀÅ:נקראים
"Bðéîé äúð÷ äæ-øä ,BLã÷ ìeáb-ìà íàéáéå" זה פסוק – ÇÀÄÅÆÀÈÀÇÆÈÀÈÀÄ

והר בבניינו , אינו המקדש שבית בזמן  שאפילו  להשמיענו, מוסיף
הקב"ה. של קניינו  נקרא אז גם וחרב, שמם הר  אלא אינו המוריה

i y i n g m e i
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BîìBòa àeä Ceøa LBãwä àøaMäîìk הקניינים חמשת רק לא – ÈÇÆÈÈÇÈÈÀÈ
כולה, הבריאה כל  אלא הקודמת, במשנה àlàשנימנו  àøa àGÈÈÆÈ

BãBáëì,ורוממותו גדלותו על יעידו  כולם כי  –àø÷pä ìk" :øîàpL ÄÀÆÆÁÇÙÇÄÀÈ
"åéúéNò-óà åézøöé ,åéúàøa éãBáëìå éîLáכולל זה פסוק – ÄÀÄÀÄÀÄÀÈÄÀÇÀÄÇÂÄÄ

עולם  כנגד  עשיה. יצירה, בריאה, אצילות, העולמות: ארבעת כל

בשמי הנקרא "כל  נאמר : הקב"ה, של  שמותיו  שכולו  האצילות,
הבריאה;"eiz`xa"ולכבודי "; עולם –"eizxvi";היצירה עולם –s`"

"eiziyrהעשיה עולם שמואלשמואלשמואלשמואל););););– íìòì((((מדרש מדרש מדרש מדרש  CGîé 'ä" :øîBàåÀÅÄÀÀÙÈ

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iyy wxt zea` zkqn

å øLò"ãBáë;øîBàå(á ,â íù):íBìLå íéiç úBðLe íéîé Cøà ék","Cì eôéñBé. Ÿ¤§¨§¥¦Ÿ¤¨¦§©¦§¨¦¨
Áàéñðî ïa ïBòîL éaøíeMî øîBàéàçBé ïa ïBòîL éaø:éBpä,çkäå,øLòäå,ãBákäå,äîëçäå,äð÷fäå, ©¦¦§¤§©§¨¥¦©¦¦§¤©©§©Ÿ©§¨Ÿ¤§©¨§©¨§¨§©¦§¨

äáéOäå,íéðaäå–íìBòì äàðå íé÷écvì äàð,øîàpL(àì ,æè éìùî):äáéN úøàôz úøèò",ä÷ãö Cøãa §©¥¨§©¨¦¨¤©©¦¦§¨¤¨¨¤¤¡©£¤¤¦§¤¤¥¨§¤¤§¨¨
"àönz;øîBàå(ãë ,ãé íù):"íøLò íéîëç úøèò";øîBàå(å ,æé íù):íéðá éða íéð÷æ úøèò",íéða úøàôúå ¦¨¥§¥£¤¤£¨¦¨§¨§¥£¤¤§¥¦§¥¨¦§¦§¤¤¨¦
"íúBáà;øîBàå(èë ,ë íù):íçk íéøeça úøàôz","äáéN íéð÷æ øãäå;øîBàå(âë ,ãë äéòùé):äðálä äøôçå" £¨§¥¦§¤¤©¦Ÿ¨©£©§¥¦¥¨§¥§¨§¨©§¨¨

änçä äLBáe,ìLeøéáe ïBiö øäa úBàáö 'ä Cìî-ékí,"ãBák åéð÷æ ãâðå.àéñðî ïa ïBòîL éaøøîBà:elà ¨©©¨¦¨©§¨§©¦¦¨©¦§¤¤§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¥
úBcî òáL,eðnLíéîëçíé÷écvì,eîi÷úð ílkåéðááe éaøa. ¤©¦¤¨£¨¦©©¦¦ª¨¦§©§§©¦§¨¨

Ëøîààîñ÷ ïa éñBé éaø:Cøca Cläî éúééä úçà íòt,ãçà íãà éa òâôe,Bì ézøæçäå íBìL éì ïúðå ¨©©¦¥¤¦§¨©©©©¨¦¦§©¥©¤¤¨©¦¨¨¤¨§¨©¦¨§¤¡©§¦
íBìL.éì øîà:éaø,?äzà íB÷î äæéàîBì ézøîà:éðà íéøôBñ ìLå íéîëç ìL äìBãb øéòî.éì øîà:éaø, ¨¨©¦©¦¥¥¤¨©¨¨©§¦¥¦§¨¤£¨¦§¤§¦£¦¨©¦©¦
ðBöø?eðîB÷îa eðnò øeãzL Cáäæ éøðéc íéôìà óìà Cì ïzà éðàå,úBiìbøîe úBáBè íéðáàå.Bì ézøîà:éða, §¨¤¨¦¨¦§¥©£¦¤¤¨¤¤£¨¦¦§¥¨¨©£¨¦©§¨¦¨©§¦§¦

áäæå óñk ìk éì ïúBð äzà íà,íìBòaL úBiìbøîe úBáBè íéðáàå,äøBz íB÷îa àlà øc éðéà,úòLaL éôì ¦©¨¥¦¨¤¤§¨¨©£¨¦©§¨¦¤¨¨¥¦¨¤¨¦§¨§¦¤§¨©

א א א א ).).).).השכינה" יז יז יז יז ,,,, dìåàîNa((((ברכות ברכות ברכות ברכות  ,dðéîéa íéîé Cøà" :øîBàåÀÅÙÆÈÄÄÄÈÄÀÙÈ
ò"ãBáëå øLבגמרא ודרשו א א א א ):):):):– סגסגסגסג,,,, בימינה"((((שבתשבתשבתשבת ימים "אורך ÙÆÀÈ

בה למיימינים –(dad`ne dnyl micneld) שכן וכל ימים, אריכות
בה  למשמאילים אבל – וכבוד" עושר  "בשמאלה וכבוד ; עושר 

(dnyl `ly micneld).ימים אריכות לא אבל וכבוד, øîBàåÀÅ:עושר
"Cì eôéñBé ,íBìLå íéiç úBðLe íéîé Cøà ék" שמא – ÄÙÆÈÄÀÇÄÀÈÄÈ

"ושלום  נאמר: לכך לשלום, לא אבל  זוכה, וכבוד ועושר  לחיים תאמר :
לך " ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).יוסיפו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מנסיא  בן  שמעון  רבי  הנשיא, יהודה רבי של  דורו  בן היה מנסיא בן שמעון רבי
ברא  עמדו  משולם בן יוסי רבי קדושה"וחברו  "עדה בשם שנקראה חבורה, ש 

שליש לתורה, שליש  היום: את משלשים שהיו  על ד), ב, שני  מעשר  (ירושלמי 
החורף, בימות בתורה יגעים שהיו משום אומרים: ויש למלאכה. שליש  לתפילה,

הקיץ. בימות – ובמלאכה

:éàçBé ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÀÇÀÈÅÄÇÄÄÀÆÇ
òäå ,çkäå ,éBpä,äáéOäå ,äð÷fäå ,äîëçäå ,ãBákäå ,øL ÇÀÇÙÇÀÈÙÆÀÇÈÀÇÈÀÈÀÇÄÀÈÀÇÅÈ

íìBòì äàðå íé÷écvì äàð ,íéðaäå מצויים אלו כל  כאשר – ÀÇÈÄÈÆÇÇÄÄÀÈÆÈÈ
כי לעולם; וטוב להם טוב הצדיקים, בעיניiepdאצל  חן לצדיקים נותן 

לעמם; טוב דורשי  להיות ארץ ומלכי  מידgekaשרים עשוק יצילו 

ידי xyeraעושקו; על  ואביונים; עניים עצתם ceakdיתמכו  תהא
ה'; בדבר ה';dnkgaנשמעת את לדעת לעם דבריהם dpwfaילמדו יהיו

ה  ידי על  טעם; שעברו daiyדברי ההרפתקאות כל  את לספר  יוכלו
וסופם  שלוה תחילתם שהיתה הרשעים ועל ה', ויצילם ה' יראי  על 

ובריבוי  פריmipaיסורים; לעשות בישראל , רבות יפות נטיעות יטעו
בעולם ה' דעת ישראלישראלישראלישראל").").").").ולהפיץ שמואל"("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת "אמונת ובעל 

" וקדושה;iepdמבאר: יופי  של קודש בהדרת לילך  צריך  הצדיק –
gekdeביטול הרבה לו  יש חלש  אדם כי  בתורה, להתמדה מביאו  –

יוכלxyerdeתורה; ואז לרשעים, לחנוף יצטרך שלא לו  עוזר  –
נשמעים; דבריו וגם צדק, משפט לתלמידיceakdeלהוציא שמנחילים –

ההמון; בעיני  התורה ערך  את ומחשיב מגדיל  daiydeחכמים dpwfde
עליהם, מתיישבת דעתם שמזקינים זמן  כל חכמים תלמידי  זקני  שכן  –

mipade,'ה בדרכי בניהם שמדריכים –miwicvl d`p את שממשיכים
טובים..." ולמעשים לתורה úøàôzהדורות úøèò" :øîàpLÆÆÁÇÂÆÆÄÀÆÆ

"àönz ä÷ãö Cøãa ,äáéN יזכה צדקה בדרך האדם ילך כאשר  – ÅÈÀÆÆÀÈÈÄÈÅ
שיבה; תפארת íøLò"לעטרת íéîëç úøèò" :øîBàå מכאן – ÀÅÂÆÆÂÈÄÈÀÈ

לחכמים; הוא נאה íéðá,שהעושר éða íéð÷æ úøèò" :øîBàåÀÅÂÆÆÀÅÄÀÅÈÄ
"íúBáà íéða úøàôúåוגם בנים", "עטרת כאן הוזכרה הרי –iepd ÀÄÀÆÆÈÄÂÈ

של והנוי התפארת כי כלומר אבותם", בנים "ותפארת שאמר במה
חכמים שאמרו כמו מאבותם היא ט ט ט ט ):):):):הבנים בבבב,,,, לבן ((((עדיות עדיות עדיות עדיות  זוכה "האב

שמואל שמואל שמואל שמואל ););););בנוי "... øãäå((((מדרשמדרשמדרשמדרש ,íçk íéøeça úøàôz" :øîBàåÀÅÄÀÆÆÇÄÙÈÇÂÇ

"äáéN íéð÷æשל תפארתם היא שזאת "כוח", כאן הזכיר הרי  – ÀÅÄÅÈ
כוחם בכל ה' את שיעבדו  äðálä((((שם שם שם שם ););););הבחורים, äøôçå" :øîBàåÀÅÀÈÀÈÇÀÈÈ

ìLeøéáe ïBiö øäa úBàáö 'ä Cìî-ék ,änçä äLBáeãâðå ,í ÈÇÇÈÄÈÇÀÈÀÇÄÄÈÇÄÀÆÆ
"ãBák åéð÷æ עלינו ה' כבוד משיחנו ביאת שבזמן הכתוב, כוונת – ÀÅÈÈ

מסיים  והכתוב ייחשב; לחושך והחמה הלבנה של אורם ואז יזרח,
של "זקניו " הנקראים לצדיקים, הכבוד נאה כלומר  כבוד", זקניו "ונגד

להם. הראוי  הכבוד  להם ינתן  ואז  àéñðîהקב"ה, ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÀÇÀÈ
øîBàמנסיא בן  שמעון רבי אמר ועוד –:dpynd zligza miqxeb yie) Å

didy ,ekr xtk yi` dcedi oa oerny iax `ede ,dcedi oa oerny iax
:(i`gei oa oerny iax ly wdaend ecinlzeðnL ,úBcî òáL elàÅÆÇÄÆÈ

íé÷écvì íéîëç, במשנתנו לעיל שנימנו וכו ', והעושר והכוח הנוי  – ÂÈÄÇÇÄÄ
éaøa eîi÷úð ílk– הנשיא יהודה ברבי  –åéðááe ראיה ומכאן – ËÈÄÀÇÀÀÇÄÀÈÈ

יכולים גמורים אחתשצדיקים בבת המידות שבע בכל –((((שם שם שם שם ).).).).לזכות
אינו  "הנוי" כי מפרשים, יש  אבל  מידות, שמונה אמנם מונה המשנה

שמנה  המידות שבע לכל  כולל שם הוא אלא המידות, משבע אחד 
שמסיים: וזהו  "הנוי"... הכלל: בגדר הנכנסים הפרטים שהם אחריו,

חוזר הוא כי  רבים, בלשון "נאים" ולא יחיד , בלשון  לצדיקים" "נאה
הכוח  היינו: הנוי, הוא: כך הדברים ושיעור  תחילה, שהזכיר  "הנוי " אל 

לעולם ונאה לצדיקים נאה וכו' והכבוד ישראלישראלישראלישראל""""והעושר  """"עבודתעבודתעבודתעבודת ((((סידורסידורסידורסידור

רוורוורוורוו""""ה ה ה ה ).).).). בשם בשם בשם בשם 

i r i a x m e i
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דורו מגדולי  היה הוא תרדיון, בן  חנינא רבי של  דורו  בן היה קיסמא בן  יוסי רבי

הארץ. שבצפון  בקיסרין תורה והרביץ

,Cøca Cläî éúééä úçà íòt :àîñ÷ ïa éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÆÄÀÈÇÇÇÇÈÄÄÀÇÅÇÆÆ
ãçà íãà éa òâôe שלא מפני  אחד", באדם "ופגעתי  אמר : ולא – ÈÇÄÈÈÆÈ

היה  בו  מרגיש היה שאילו שלום, לו  שנתן בטרם אדם באותו  הרגיש 

בשלום  המקדימים והחסידות התורה אנשי  כמנהג בשלומו , מקדים הוא
אדם שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),כל  øîà((((מדרשמדרשמדרשמדרש .íBìL Bì ézøæçäå íBìL éì ïúðåÀÈÇÄÈÀÆÁÇÀÄÈÈÇ

ìL äìBãb øéòî :Bì ézøîà ?äzà íB÷î äæéàî ,éaø :éìÄÇÄÅÅÆÈÇÈÈÇÀÄÅÄÀÈÆ
øeãzL CðBöø ,éaø :éì øîà .éðà íéøôBñ ìLå íéîëçÂÈÄÀÆÀÄÂÄÈÇÄÇÄÀÈÆÈ

eðîB÷îa eðnò?ולמורה לרב לנו  להיות –óìà Cì ïzà éðàå ÄÈÄÀÅÇÂÄÆÆÈÆÆ
úBiìbøîe úBáBè íéðáàå ,áäæ éøðéc íéôìà מה כל  כלומר, – ÂÈÄÄÀÅÈÈÇÂÈÄÇÀÈÄ

לך, ינתן נפשך  ìkשתשאל éì ïúBð äzà íà ,éða :Bì ézøîàÈÇÀÄÀÄÄÇÈÅÄÈ
àlà øc éðéà ,íìBòaL úBiìbøîe úBáBè íéðáàå ,áäæå óñkÆÆÀÈÈÇÂÈÄÇÀÈÄÆÈÈÅÄÈÆÈ

äøBz íB÷îa גולה "הווה יד): ד, (לעיל  נהוראי  רבי שאמר כמו  – ÄÀÈ
אחריך", תבוא שהיא תאמר ואל תורה Búøéètלמקום úòLaL éôìÀÄÆÀÈÇÀÄÈ

íéðáà àGå áäæ àGå óñk àG ,íãàì Bì ïéeìî ïéà íãà ìLÆÈÈÅÀÇÄÈÈÈÆÆÀÈÈÀÂÈÄ
,ãáìa íéáBè íéNòîe äøBz àlà ,úBiìbøîe úBáBèÇÀÈÄÆÈÈÇÂÄÄÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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íãàì Bì ïéeìî ïéà íãà ìL Búøéèt,úBiìbøîe úBáBè íéðáà àGå áäæ àGå óñk àG,íéNòîe äøBz àlà §¦¨¤¨¨¥§©¦¨¨¨¤¤§¨¨§£¨¦©§¨¦¤¨¨©£¦
ãáìa íéáBè,øîàpL(áë ,å éìùî):Cúà äçðz Eëläúäa",éìò øîLz EaëLaE,"EçéNú àéä úBöé÷äå. ¦¦§©¤¤¡©§¦§©¤§©§¤Ÿ¨§¨§§¦§Ÿ¨¤©£¦¨¦§¦¤

"Cúà äçðz Eëläúäa"–äfä íìBòa;éìò øîLz EaëLa""E–øáwa;"EçéNú àéä úBöé÷äå"–íìBòì §¦§©¤§©§¤Ÿ¨¨¨©¤§¨§§¦§Ÿ¨¤©¤¤©£¦¨¦§¦¤¨¨
àaä.ìàøNé Cìî ãåc éãé ìò íélz øôña áeúk ïëå:ét-úøBú éì-áBè"E,"óñëå áäæ éôìàî(áò ,èé÷ íéìäú); ©¨§¥¨§¥¤¦¦©§¥¨¦¤¤¦§¨¥¦©¦¥©§¥¨¨¨¨¤

øîBàå(ç ,á éâç):áäfä éìå óñkä éì","úBàáö 'ä íàð. §¥¦©¤¤§¦©¨¨§ª§¨
ÈBîìBòa àeä Ceøa LBãwä äð÷ íéðéð÷ äMîç,ïä elàå:äøBz–ãçà ïéð÷,õøàå íéîL–ãçà ïéð÷, £¦¨¦§¨¦¨¨©¨¨§¨§¥¥¨¦§¨¤¨¨©¦¨¨¤¦§¨¤¨

íäøáà–ãçà ïéð÷,ìàøNé–ãçà ïéð÷,Lc÷nä úéa–ãçà ïéð÷.áéúëc ?ïépî ãçà ïéð÷ äøBz,ç éìùî) ©§¨¨¦§¨¤¨¦§¨¥¦§¨¤¨¥©¦§¨¦§¨¤¨¨¦§¨¤¨¦©¦¦§¦
(áë:Bkøc úéLàø éðð÷ 'ä","æàî åéìòôî íã÷.øîàpL ?ïépî ãçà ïéð÷ õøàå íéîL(à ,åñ äéòùé):øîà äk" ¨¨¦¥¦©§¤¤¦§¨¨¥¨¨©¦¨¨¤¦§¨¤¨¦©¦¤¤¡©Ÿ¨©

éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä 'ä,"éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà;øîBàå(ãë ,ã÷ íéìäú): ©¨©¦¦§¦§¨¨¤£Ÿ©§¨¥¤©¦£¤¦§¦§¥¤¨§¨¦§¥
éNòî eaø-äî"'ä E,úéNò äîëça ílk,ðéð÷ õøàä äàìî"E.áéúëc ?ïépî ãçà ïéð÷ íäøáà(èé ,ãé úéùàøá): ¨©©£¤ª¨§¨§¨¨¦¨¨§¨¨¨¤¦§¨¤©§¨¨¦§¨¤¨¦©¦¦§¦

øîàiå eäëøáéå","õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìàì íøáà Ceøa.áéúëc ?ïépî ãçà ïéð÷ ìàøNé(æè ,åè úåîù): ©§¨§¥©Ÿ©¨©§¨§¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤¦§¨¥¦§¨¤¨¦©¦¦§¦
'ä Enò øáòé-ãò","úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò;øîBàå(â ,æè íéìäú):änä õøàa-øLà íéLBã÷ì","íá-éöôç-ìk éøécàå. ©©£Ÿ©§©©£Ÿ©¨¦¨§¥¦§¦£¤¨¨¤¥¨§©¦¥¨¤§¦¨

øîàpL ?ïépî ãçà ïéð÷ Lc÷nä úéa(æé ,åè úåîù):éãé eððBk éðãà Lãwî""E;øîBàå(ãð ,çò íéìäú):íàéáéå" ¥©¦§¨¦§¨¤¨¦©¦¤¤¡©¦§¨£Ÿ¨§¨¤§¥©§¦¥
BLã÷ ìeáb-ìà,"Bðéîé äúð÷ äæ-øä. ¤§¨§©¤¨§¨§¦

‡ÈBîìBòa àeä Ceøa LBãwä àøaM äî ìk,BãBáëì àlà àøa àG,øîàpL(æ ,âî äéòùé):éîLá àø÷pä ìk" ¨©¤¨¨©¨¨§¨¨¨¤¨¦§¤¤¡©Ÿ©¦§¨¦§¦
åéúàøa éãBáëìå,"åéúéNò-óà åézøöé;øîBàå(çé ,åè úåîù):"ãòå íìòì CGîé 'ä". §¦§¦§¨¦§©§¦©£¦¦§¥¦§§Ÿ¨¨¤

,Eéìò øîLz EaëLa ,Cúà äçðz Eëläúäa" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÀÇÆÀÇÀÆÙÈÀÈÀÀÄÀÙÈÆ
íìBòa "Cúà äçðz Eëläúäa" ."EçéNú àéä úBöé÷äåÇÂÄÈÄÀÄÆÀÄÀÇÆÀÇÀÆÙÈÈÈ

äfä יסתכן ולא יטעה שלא האדם, את ומכוונת מדריכה שהתורה – ÇÆ
בחיים; øáwaבדרכו "Eéìò øîLz EaëLa"מפני עליך תגן  – ÀÈÀÀÄÀÙÈÆÇÆÆ

והתולעה; àaäהרימה íìBòì "EçéNú àéä úBöé÷äå"– ÇÂÄÈÄÀÄÆÈÈÇÈ
משיחה  כאילו סודותיה בכל  אליך תתגלה המתים שבתחיית כלומר

ìàøNéאתך; Cìî ãåc éãé ìò íélz øôña áeúk ïëå שידע – ÀÅÈÀÅÆÄÄÇÀÅÈÄÆÆÄÀÈÅ
והזהב: הכסף ערך óñëå";את áäæ éôìàî ,Eét-úøBú éì-áBè"ÄÇÄÅÇÀÅÈÈÈÈÆ

"úBàáö 'ä íàð ,áäfä éìå óñkä éì" :øîBàå ברצות לכן – ÀÅÄÇÆÆÀÄÇÈÈÀËÀÈ
לעזוב  צריך ואינני נמצא, שאני במקום ומזהבו מכספו  לי  יתן ה',

וזהב. כסף בשביל תורה מקום

י ה נ ש מ ר ו א ב

íéðéð÷ äMîç,מיוחדים –BîìBòa àeä Ceøa LBãwä äð÷ ÂÄÈÄÀÈÄÈÈÇÈÈÀÈ
טורח  שהאדם חשובים, לערכים הם משולים כי  "קניינים", ונקראים –

יקרים, בדמים õøàåלקנותם íéîL ,ãçà ïéð÷ äøBz :ïä elàåÀÅÅÈÄÀÈÆÈÈÇÄÈÈÆ
úéa ,ãçà ïéð÷ ìàøNé ,ãçà ïéð÷ íäøáà ,ãçà ïéð÷ÄÀÈÆÈÇÀÈÈÄÀÈÆÈÄÀÈÅÄÀÈÆÈÅ

áéúëc ?ïépî ãçà ïéð÷ äøBz .ãçà ïéð÷ Lc÷nä:שכתוב – ÇÄÀÈÄÀÈÆÈÈÄÀÈÆÈÄÇÄÄÀÄ
"æàî åéìòôî íã÷ ,Bkøc úéLàø éðð÷ 'ä" אומרת כך – ÈÈÄÅÄÇÀÆÆÄÀÈÈÅÈ

מובא התורה, וכן העולם, שנברא קודם הקב"ה של  קניינו  שהיתה

נתן דרבי  לא לא לא לא ):):):):באבות הגלילי((((פרק פרק פרק פרק  יוסי  רבי של בנו אליעזר  רבי 
היתה  העולם שנברא קודם דורות וארבעה ושבעים מאות תשע אומר:

שירה  ואומרת הוא ברוך  הקדוש  של בחיקו ומונחת כתובה התורה
השרת. מלאכי "äkעם :øîàpL ?ïépî ãçà ïéð÷ õøàå íéîLÈÇÄÈÈÆÄÀÈÆÈÄÇÄÆÆÁÇÙ

øLà úéá äæ-éà ,éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä 'ä øîàÈÇÇÈÇÄÄÀÄÀÈÈÆÂÙÇÀÈÅÆÇÄÂÆ
"éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz, לו הם חשוב שקניין  מכאן  – ÄÀÄÀÅÆÈÀÈÄ

ולהדום; לכסא כביכול לו  להיות בהם שבחר øîBàåÀÅ:מאחר 
õøàä äàìî ,úéNò äîëça ílk ,'ä EéNòî eaø-äî"ÈÇÇÂÆËÈÀÈÀÈÈÄÈÈÀÈÈÈÆ

"Eðéð÷ בחכמה שכולם מעשיך מלאה קניינך שהיא הארץ כלומר – ÄÀÈÆ
השמים  שכן כל קניין , נקראת רגליו הדום שהיא הארץ ואם עשית,

הכסא שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).שהם áéúëc:((((מדרשמדרשמדרשמדרש ?ïépî ãçà ïéð÷ íäøáàÇÀÈÈÄÀÈÆÈÄÇÄÄÀÄ
"õøàå íéîL äð÷ ,ïBéìò ìàì íøáà Ceøa ,øîàiå eäëøáéå"ÇÀÈÀÅÇÙÇÈÇÀÈÀÅÆÀÙÅÈÇÄÈÈÆ
שמים  נבראו שבשבילו  אברהם של  בשבחו  לספר היא הכתוב כוונת –

שאמרו  כמו  יביביביב):):):):וארץ, רבה רבה רבה רבה  והארץ ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  השמים תולדות "אלה

ד ד ד ד ))))בהבראם" בבבב,,,, "באברהם";((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אלא "בהבראם" תקרא: אל  –
אותם, הקונה שהוא אברהם על מוסב וארץ" שמים "קונה זה ולפי 

הקב"ה, של  קניינו  הם והארץ שהשמים ומאחר נבראו ; שבשבילו  כיון 
סיבת  היה והוא נבראו, שבשבילו  אברהם שכן כל לעיל , כמבואר 

ה' של  קניינו שהוא ïépî?((((שם שם שם שם ).).).).מציאותן , ãçà ïéð÷ ìàøNéÄÀÈÅÄÀÈÆÈÄÇÄ
"úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ,'ä Enò øáòé-ãò" :áéúëc מכאן – ÄÀÄÇÇÂÙÇÀÇÇÂÙÇÈÄÈ

"קניין"; éøécàåשקראם ,änä õøàa-øLà íéLBã÷ì" :øîBàåÀÅÄÀÄÂÆÈÈÆÅÈÀÇÄÅ
"íá-éöôç-ìkשישראל בזמן שאפילו להשמיענו , בא זה פסוק – ÈÆÀÄÈ

לא  וזה הקב"ה, של "קניינו" נקראים הם גמורים צדיקים יהיו  לא
בארץ  הקבורים הקדושים האבות בעבור אלא לבבם וביושר בצדקתם

בישראל  גם ה' חשק ובעבורם בהם, הוא ה' של חפצו ((((שם שם שם שם ).).).).ואדיר 

eððBk éðãà Lãwî" :øîàpL ?ïépî ãçà ïéð÷ Lc÷nä úéaÅÇÄÀÈÄÀÈÆÈÄÇÄÆÆÁÇÄÀÈÂÙÈÀ
"Eéãé ידיו בשתי שנברא המקדש  בית שחביב מובא, במכילתא – ÈÆ

שנאמר אחת, ביד אלא נברא לא העולם ואילו  יגיגיגיג):):):):כביכול , מח מח מח מח ,,,, ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

רק  נברא שהעולם כלומר  שמים", טפחה וימיני ארץ יסדה ידי  "אף

ידי על  גם ה' עמנו  מתנהג המקדש  בבית אבל הטבע, פי על להתנהג
מהטבע למעלה שמואל שמואל שמואל שמואל ))))נסים וארץ ((((אמונתאמונתאמונתאמונת ששמים כיון  מקום מכל  ;

יותר ; מהם שחשוב המקדש בית שכן  כל  "קניין", øîBàåÀÅ:נקראים
"Bðéîé äúð÷ äæ-øä ,BLã÷ ìeáb-ìà íàéáéå" זה פסוק – ÇÀÄÅÆÀÈÀÇÆÈÀÈÀÄ

והר בבניינו , אינו המקדש שבית בזמן  שאפילו  להשמיענו, מוסיף
הקב"ה. של קניינו  נקרא אז גם וחרב, שמם הר  אלא אינו המוריה

i y i n g m e i
א י ה נ ש מ ר ו א ב

BîìBòa àeä Ceøa LBãwä àøaMäîìk הקניינים חמשת רק לא – ÈÇÆÈÈÇÈÈÀÈ
כולה, הבריאה כל  אלא הקודמת, במשנה àlàשנימנו  àøa àGÈÈÆÈ

BãBáëì,ורוממותו גדלותו על יעידו  כולם כי  –àø÷pä ìk" :øîàpL ÄÀÆÆÁÇÙÇÄÀÈ
"åéúéNò-óà åézøöé ,åéúàøa éãBáëìå éîLáכולל זה פסוק – ÄÀÄÀÄÀÄÀÈÄÀÇÀÄÇÂÄÄ

עולם  כנגד  עשיה. יצירה, בריאה, אצילות, העולמות: ארבעת כל

בשמי הנקרא "כל  נאמר : הקב"ה, של  שמותיו  שכולו  האצילות,
הבריאה;"eiz`xa"ולכבודי "; עולם –"eizxvi";היצירה עולם –s`"

"eiziyrהעשיה עולם שמואלשמואלשמואלשמואל););););– íìòì((((מדרש מדרש מדרש מדרש  CGîé 'ä" :øîBàåÀÅÄÀÀÙÈ

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn iyy wxt zea` zkqn

å øLò"ãBáë;øîBàå(á ,â íù):íBìLå íéiç úBðLe íéîé Cøà ék","Cì eôéñBé. Ÿ¤§¨§¥¦Ÿ¤¨¦§©¦§¨¦¨
Áàéñðî ïa ïBòîL éaøíeMî øîBàéàçBé ïa ïBòîL éaø:éBpä,çkäå,øLòäå,ãBákäå,äîëçäå,äð÷fäå, ©¦¦§¤§©§¨¥¦©¦¦§¤©©§©Ÿ©§¨Ÿ¤§©¨§©¨§¨§©¦§¨

äáéOäå,íéðaäå–íìBòì äàðå íé÷écvì äàð,øîàpL(àì ,æè éìùî):äáéN úøàôz úøèò",ä÷ãö Cøãa §©¥¨§©¨¦¨¤©©¦¦§¨¤¨¨¤¤¡©£¤¤¦§¤¤¥¨§¤¤§¨¨
"àönz;øîBàå(ãë ,ãé íù):"íøLò íéîëç úøèò";øîBàå(å ,æé íù):íéðá éða íéð÷æ úøèò",íéða úøàôúå ¦¨¥§¥£¤¤£¨¦¨§¨§¥£¤¤§¥¦§¥¨¦§¦§¤¤¨¦
"íúBáà;øîBàå(èë ,ë íù):íçk íéøeça úøàôz","äáéN íéð÷æ øãäå;øîBàå(âë ,ãë äéòùé):äðálä äøôçå" £¨§¥¦§¤¤©¦Ÿ¨©£©§¥¦¥¨§¥§¨§¨©§¨¨

änçä äLBáe,ìLeøéáe ïBiö øäa úBàáö 'ä Cìî-ékí,"ãBák åéð÷æ ãâðå.àéñðî ïa ïBòîL éaøøîBà:elà ¨©©¨¦¨©§¨§©¦¦¨©¦§¤¤§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥¥
úBcî òáL,eðnLíéîëçíé÷écvì,eîi÷úð ílkåéðááe éaøa. ¤©¦¤¨£¨¦©©¦¦ª¨¦§©§§©¦§¨¨

Ëøîààîñ÷ ïa éñBé éaø:Cøca Cläî éúééä úçà íòt,ãçà íãà éa òâôe,Bì ézøæçäå íBìL éì ïúðå ¨©©¦¥¤¦§¨©©©©¨¦¦§©¥©¤¤¨©¦¨¨¤¨§¨©¦¨§¤¡©§¦
íBìL.éì øîà:éaø,?äzà íB÷î äæéàîBì ézøîà:éðà íéøôBñ ìLå íéîëç ìL äìBãb øéòî.éì øîà:éaø, ¨¨©¦©¦¥¥¤¨©¨¨©§¦¥¦§¨¤£¨¦§¤§¦£¦¨©¦©¦
ðBöø?eðîB÷îa eðnò øeãzL Cáäæ éøðéc íéôìà óìà Cì ïzà éðàå,úBiìbøîe úBáBè íéðáàå.Bì ézøîà:éða, §¨¤¨¦¨¦§¥©£¦¤¤¨¤¤£¨¦¦§¥¨¨©£¨¦©§¨¦¨©§¦§¦

áäæå óñk ìk éì ïúBð äzà íà,íìBòaL úBiìbøîe úBáBè íéðáàå,äøBz íB÷îa àlà øc éðéà,úòLaL éôì ¦©¨¥¦¨¤¤§¨¨©£¨¦©§¨¦¤¨¨¥¦¨¤¨¦§¨§¦¤§¨©

א א א א ).).).).השכינה" יז יז יז יז ,,,, dìåàîNa((((ברכות ברכות ברכות ברכות  ,dðéîéa íéîé Cøà" :øîBàåÀÅÙÆÈÄÄÄÈÄÀÙÈ
ò"ãBáëå øLבגמרא ודרשו א א א א ):):):):– סגסגסגסג,,,, בימינה"((((שבתשבתשבתשבת ימים "אורך ÙÆÀÈ

בה למיימינים –(dad`ne dnyl micneld) שכן וכל ימים, אריכות
בה  למשמאילים אבל – וכבוד" עושר  "בשמאלה וכבוד ; עושר 

(dnyl `ly micneld).ימים אריכות לא אבל וכבוד, øîBàåÀÅ:עושר
"Cì eôéñBé ,íBìLå íéiç úBðLe íéîé Cøà ék" שמא – ÄÙÆÈÄÀÇÄÀÈÄÈ

"ושלום  נאמר: לכך לשלום, לא אבל  זוכה, וכבוד ועושר  לחיים תאמר :
לך " ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).יוסיפו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מנסיא  בן  שמעון  רבי  הנשיא, יהודה רבי של  דורו  בן היה מנסיא בן שמעון רבי
ברא  עמדו  משולם בן יוסי רבי קדושה"וחברו  "עדה בשם שנקראה חבורה, ש 

שליש לתורה, שליש  היום: את משלשים שהיו  על ד), ב, שני  מעשר  (ירושלמי 
החורף, בימות בתורה יגעים שהיו משום אומרים: ויש למלאכה. שליש  לתפילה,

הקיץ. בימות – ובמלאכה

:éàçBé ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÀÇÀÈÅÄÇÄÄÀÆÇ
òäå ,çkäå ,éBpä,äáéOäå ,äð÷fäå ,äîëçäå ,ãBákäå ,øL ÇÀÇÙÇÀÈÙÆÀÇÈÀÇÈÀÈÀÇÄÀÈÀÇÅÈ

íìBòì äàðå íé÷écvì äàð ,íéðaäå מצויים אלו כל  כאשר – ÀÇÈÄÈÆÇÇÄÄÀÈÆÈÈ
כי לעולם; וטוב להם טוב הצדיקים, בעיניiepdאצל  חן לצדיקים נותן 

לעמם; טוב דורשי  להיות ארץ ומלכי  מידgekaשרים עשוק יצילו 

ידי xyeraעושקו; על  ואביונים; עניים עצתם ceakdיתמכו  תהא
ה'; בדבר ה';dnkgaנשמעת את לדעת לעם דבריהם dpwfaילמדו יהיו

ה  ידי על  טעם; שעברו daiyדברי ההרפתקאות כל  את לספר  יוכלו
וסופם  שלוה תחילתם שהיתה הרשעים ועל ה', ויצילם ה' יראי  על 

ובריבוי  פריmipaיסורים; לעשות בישראל , רבות יפות נטיעות יטעו
בעולם ה' דעת ישראלישראלישראלישראל").").").").ולהפיץ שמואל"("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת "אמונת ובעל 

" וקדושה;iepdמבאר: יופי  של קודש בהדרת לילך  צריך  הצדיק –
gekdeביטול הרבה לו  יש חלש  אדם כי  בתורה, להתמדה מביאו  –

יוכלxyerdeתורה; ואז לרשעים, לחנוף יצטרך שלא לו  עוזר  –
נשמעים; דבריו וגם צדק, משפט לתלמידיceakdeלהוציא שמנחילים –

ההמון; בעיני  התורה ערך  את ומחשיב מגדיל  daiydeחכמים dpwfde
עליהם, מתיישבת דעתם שמזקינים זמן  כל חכמים תלמידי  זקני  שכן  –

mipade,'ה בדרכי בניהם שמדריכים –miwicvl d`p את שממשיכים
טובים..." ולמעשים לתורה úøàôzהדורות úøèò" :øîàpLÆÆÁÇÂÆÆÄÀÆÆ

"àönz ä÷ãö Cøãa ,äáéN יזכה צדקה בדרך האדם ילך כאשר  – ÅÈÀÆÆÀÈÈÄÈÅ
שיבה; תפארת íøLò"לעטרת íéîëç úøèò" :øîBàå מכאן – ÀÅÂÆÆÂÈÄÈÀÈ

לחכמים; הוא נאה íéðá,שהעושר éða íéð÷æ úøèò" :øîBàåÀÅÂÆÆÀÅÄÀÅÈÄ
"íúBáà íéða úøàôúåוגם בנים", "עטרת כאן הוזכרה הרי –iepd ÀÄÀÆÆÈÄÂÈ

של והנוי התפארת כי כלומר אבותם", בנים "ותפארת שאמר במה
חכמים שאמרו כמו מאבותם היא ט ט ט ט ):):):):הבנים בבבב,,,, לבן ((((עדיות עדיות עדיות עדיות  זוכה "האב

שמואל שמואל שמואל שמואל ););););בנוי "... øãäå((((מדרשמדרשמדרשמדרש ,íçk íéøeça úøàôz" :øîBàåÀÅÄÀÆÆÇÄÙÈÇÂÇ

"äáéN íéð÷æשל תפארתם היא שזאת "כוח", כאן הזכיר הרי  – ÀÅÄÅÈ
כוחם בכל ה' את שיעבדו  äðálä((((שם שם שם שם ););););הבחורים, äøôçå" :øîBàåÀÅÀÈÀÈÇÀÈÈ

ìLeøéáe ïBiö øäa úBàáö 'ä Cìî-ék ,änçä äLBáeãâðå ,í ÈÇÇÈÄÈÇÀÈÀÇÄÄÈÇÄÀÆÆ
"ãBák åéð÷æ עלינו ה' כבוד משיחנו ביאת שבזמן הכתוב, כוונת – ÀÅÈÈ

מסיים  והכתוב ייחשב; לחושך והחמה הלבנה של אורם ואז יזרח,
של "זקניו " הנקראים לצדיקים, הכבוד נאה כלומר  כבוד", זקניו "ונגד

להם. הראוי  הכבוד  להם ינתן  ואז  àéñðîהקב"ה, ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÀÇÀÈ
øîBàמנסיא בן  שמעון רבי אמר ועוד –:dpynd zligza miqxeb yie) Å

didy ,ekr xtk yi` dcedi oa oerny iax `ede ,dcedi oa oerny iax
:(i`gei oa oerny iax ly wdaend ecinlzeðnL ,úBcî òáL elàÅÆÇÄÆÈ

íé÷écvì íéîëç, במשנתנו לעיל שנימנו וכו ', והעושר והכוח הנוי  – ÂÈÄÇÇÄÄ
éaøa eîi÷úð ílk– הנשיא יהודה ברבי  –åéðááe ראיה ומכאן – ËÈÄÀÇÀÀÇÄÀÈÈ

יכולים גמורים אחתשצדיקים בבת המידות שבע בכל –((((שם שם שם שם ).).).).לזכות
אינו  "הנוי" כי מפרשים, יש  אבל  מידות, שמונה אמנם מונה המשנה

שמנה  המידות שבע לכל  כולל שם הוא אלא המידות, משבע אחד 
שמסיים: וזהו  "הנוי"... הכלל: בגדר הנכנסים הפרטים שהם אחריו,

חוזר הוא כי  רבים, בלשון "נאים" ולא יחיד , בלשון  לצדיקים" "נאה
הכוח  היינו: הנוי, הוא: כך הדברים ושיעור  תחילה, שהזכיר  "הנוי " אל 

לעולם ונאה לצדיקים נאה וכו' והכבוד ישראלישראלישראלישראל""""והעושר  """"עבודתעבודתעבודתעבודת ((((סידורסידורסידורסידור

רוורוורוורוו""""ה ה ה ה ).).).). בשם בשם בשם בשם 
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דורו מגדולי  היה הוא תרדיון, בן  חנינא רבי של  דורו  בן היה קיסמא בן  יוסי רבי

הארץ. שבצפון  בקיסרין תורה והרביץ

,Cøca Cläî éúééä úçà íòt :àîñ÷ ïa éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÆÄÀÈÇÇÇÇÈÄÄÀÇÅÇÆÆ
ãçà íãà éa òâôe שלא מפני  אחד", באדם "ופגעתי  אמר : ולא – ÈÇÄÈÈÆÈ

היה  בו  מרגיש היה שאילו שלום, לו  שנתן בטרם אדם באותו  הרגיש 

בשלום  המקדימים והחסידות התורה אנשי  כמנהג בשלומו , מקדים הוא
אדם שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),כל  øîà((((מדרשמדרשמדרשמדרש .íBìL Bì ézøæçäå íBìL éì ïúðåÀÈÇÄÈÀÆÁÇÀÄÈÈÇ

ìL äìBãb øéòî :Bì ézøîà ?äzà íB÷î äæéàî ,éaø :éìÄÇÄÅÅÆÈÇÈÈÇÀÄÅÄÀÈÆ
øeãzL CðBöø ,éaø :éì øîà .éðà íéøôBñ ìLå íéîëçÂÈÄÀÆÀÄÂÄÈÇÄÇÄÀÈÆÈ

eðîB÷îa eðnò?ולמורה לרב לנו  להיות –óìà Cì ïzà éðàå ÄÈÄÀÅÇÂÄÆÆÈÆÆ
úBiìbøîe úBáBè íéðáàå ,áäæ éøðéc íéôìà מה כל  כלומר, – ÂÈÄÄÀÅÈÈÇÂÈÄÇÀÈÄ

לך, ינתן נפשך  ìkשתשאל éì ïúBð äzà íà ,éða :Bì ézøîàÈÇÀÄÀÄÄÇÈÅÄÈ
àlà øc éðéà ,íìBòaL úBiìbøîe úBáBè íéðáàå ,áäæå óñkÆÆÀÈÈÇÂÈÄÇÀÈÄÆÈÈÅÄÈÆÈ

äøBz íB÷îa גולה "הווה יד): ד, (לעיל  נהוראי  רבי שאמר כמו  – ÄÀÈ
אחריך", תבוא שהיא תאמר ואל תורה Búøéètלמקום úòLaL éôìÀÄÆÀÈÇÀÄÈ

íéðáà àGå áäæ àGå óñk àG ,íãàì Bì ïéeìî ïéà íãà ìLÆÈÈÅÀÇÄÈÈÈÆÆÀÈÈÀÂÈÄ
,ãáìa íéáBè íéNòîe äøBz àlà ,úBiìbøîe úBáBèÇÀÈÄÆÈÈÇÂÄÄÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn



bרכח dpyn oey`x wxt zeixed zkqn

·ïéc úéa eøBä,eòhL eòãéå,ïäa eøæçå,ïúøtk eàéáäL ïéa,ïúøtk eàéáä àHL ïéáe,ïäét ìò äNòå Cìäå ¥¦§¨§¤¨§¨§¨¤¥¤¥¦©¨¨¨¥¤¥¦©¨¨¨§¨©§¨¨©¦¤
–ïBòîL éaøøèBt;øæòéìà éaøåøîBà:÷ôñ.÷ôñ eäæéà?Búéa CBúa Bì áLé–áiç;íiä úðéãîì Bì Cìä ©¦¦§¥§©¦¡¦¤¤¥¨¥¥¤¨¥¨©§¥©¨¨©¦§¦©©¨
–øeèt.øîàéaøàáé÷ò:øeèôì áBø÷ àeäL äæa éðà äãBîäáBçä ïî.Bì øîàéàfò ïa:äîäæ äðM ¨¨©©¦£¦¨¤£¦¨¤¤¨¦§¦©¨¨©¤©©©¨¨¤

Búéáa áLBiä ïî?Búéáa áLBiäLòîLiL Bì äéä øLôà,òîLiL Bì øLôà äéä àG äæå. ¦©¥§¥¤©¥§¥¤§¨¨¨¤¦§©§¤¨¨¤§¨¤¦§©
‚óebä ìk úà øB÷òì ïéc úéa eøBä;eøîà:äøBza äcð ïéà,äøBza úaL ïéà,äøBza äøæ äãBáò ïéà– ¥¦©£¤¨©¨§¥¦¨©¨¥©¨©¨¥£¨¨¨©¨

ïéøeèt elà éøä.úö÷î íi÷ìe úö÷î ìháì eøBä–ïéáiç elà éøä.ãöék?eøîà:äøBza äcð Lé,àaä ìáà £¥¥§¦§©¥¦§¨§©¥¦§¨£¥¥©¨¦¥©¨§¥¦¨©¨£¨©¨

aaaa.xhet oerny 'x:øåáö áåøá íúàøåä äèùôù ïåéë.wtq xne` xfril` 'xò úò ìëá ìåàùì åì äéäå ìéàåä,ìàù àìå ïéã úéáá åùãçúðù íéøáã ì
:øæòéìà 'øë äëìäå .éåìú íùà àéáîå ,àèç àì íà àèç íà åì ÷ôúñðù éîë äæ éøä.wtq edfi`÷ôúñðù éîë ïåãð àåäù øæòéìà 'ø øîåà äîá øîåìë

:éåìú íùà áééçå àèç àì íà àèç íà åì.eziaa ayeiaïéã úéá íäá åøæçù òîùéù øùôà äéäù ,ïéã úéá äá åøåäù äðéãîá åúéáá áùåé àåäùë
:íúàøåäî.mid zpicnl el jld la`êøãì úàöì åúãøè éðôîù àáé÷ò 'øì äéì àøéáñ ,êìä àì ïééãòù ô"òà úëìì êøãá ÷éæçä àìà ,êìä à÷åã åàìå

'øë äëìäå .àøîâá åäééúâåìô äì é÷åî éëäáå .ìåàùì åì äéä êìä àì ïééãòå ìéàåä ,øáñ éàæò ïáå .éåìú íùàî øåèôå ,ïéã úéá ïäá åøæç íà ìàåù åðéà
:àáé÷ò
bbbb.sebd lk z` xewrl:ìéæàå ùøôîãë ,äåöî ìù äø÷éò ìë.mixeht el` ixdáéúëã('ã àø÷éå)àìå øáãä úö÷î ,øáãî íìòðå äéá éø÷ ,øáã íìòðå

:åìåë.xeht mei cbpk mei zxney lr `ad la`áéúë äøåúá íåé ãâðë íåé úøîåù àäã êéøô àøîâá(å"è íù)ãâðë ãçà úøôåñù ãîìî ,äì äøôñå
äàåøùë àìå íåéá íã äàåøùë ,øîåìë ,àîîéá àìà éåä àì äáæ éøîàã ïåâë àøîâá ùøôîå .ïáø÷ åéìò ïéàéáî ïéã úéá ïéà äøåúá áéúëã éãéî ìëå ,ãçà

`xephxa yexit

כדי קהל , לרוב ומשלימם דין בית הוראת פי על  שעשו האחרים השוגגים עם
שאר עם מצטרף אינו בעצמו התולה ואילו ציבור, של  דבר  העלם בפר  לחייב
הרי דין , בית הוראת פי על עשו הקהל רוב אם וכן לרוב. להשלימם השוגגים
קרבן חייב אלא מקרבן, להיפטר  כדי  עמהם, מצטרף אינו בעצמו " "התולה כל

עצמו ixi`nd).בפני ;m"anx ;xbi` `aiwr 'x zetqez)

i y y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

דין שבית אלא דין , בית הוראת פי  על עבירה שעשה במי  לדון מוסיפה משנתנו
נחלקו כך על ידע לא שהוא וכיון מהוראתם, וחזרו טעותם על  בינתיים כבר  עמדו

חייב. או חטאת מקרבן  פטור הוא אם תנאים,

ïéc úéa eøBäהציבור רוב ועשו התורה, ממצוות אחת על  לעבור – ÅÄ
הוראתם, פי eòhLעל eòãéå, שטעו כך אחר  להם ונודע –eøæçå ÀÈÀÆÈÀÈÀ

ïäa,הראשונה מהוראתם –ïúøtk eàéáäL ïéaדבר העלם פר – ÈÆÅÆÅÄÇÈÈÈ
או  עצמם דין בית אם תנאים, נחלקו ה) (משנה ולהלן ציבור; של

הפר; את מביאים ïúøtkהציבור  eàéáä àHL ïéáe לא שעדיין – ÅÆÅÄÇÈÈÈ
שגגתם, לכפרת הפר היחיד ,Cìäåהובא –ïäét ìò äNòåעל – ÀÈÇÀÈÈÇÄÆ

דין , בית בהם שחזרו ידע שלא הראשונה, הוראתם ïBòîLפי éaøÇÄÄÀ
øèBt פשטה שהוראתם דין , בבית שתלה לפי חטאת, מקרבן אותו – Å

הציבור . ôñ÷ברוב :øîBà øæòéìà éaøå אם הוא ספק כלומר , – ÀÇÄÁÄÆÆÅÈÅ
בעצמו" כ"תולה או  דין " בבית כ "תולה מפרשים,((((רשרשרשרש""""יייי););););דינו ויש

וכיון  דין, בבית שנתחדשו דברים על עת בכל  לשאול  לו  שהיה לפי
חטא אם אצלו  שספק כמי זה הרי שאל  מביא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););שלא הוא ולכן 

הספק. על הבא תלוי  אשם ôñ÷קרבן eäæéà נידון מתי כלומר, – ÅÆÈÅ
כספק? Búéaהוא CBúa Bì áLé, דין בית הוראת פי  על ועשה – ÈÇÀÅ

והרי כספק, דינו שאל , ולא זו , הוראה בענין  לשאול היה ויכול  הואיל 
תלוי ;áiçהוא אשם –íiä úðéãîì Bì Cìäעל שם ועשה – ÇÈÈÇÄÀÄÇÇÈ

הריהו לשאול, היה יכול  ולא הואיל  דין , בית הוראת לפיøeètפי  – È
דין . בבית äæaשתלה éðà äãBî :àáé÷ò éaø øîàבהלך – ÈÇÇÄÂÄÈÆÂÄÈÆ

הים, äáBçäלמדינת ïî øeèôì áBø÷ àeäL הוא שקרוב – ÆÈÄÀÄÇÈ
בית  בהם שחזרו  ידע שלא מאחר  חייב, מלהיות מקרבן פטור להיות

Búéáaדין . áLBiä ïî äæ äðM äî :éàfò ïa Bì øîà למה – ÈÇÆÇÇÇÈÈÆÄÇÅÀÅ
בביתו ? היושב של  מדינו הים למדינת ההולך של  דינו elשונה xn`

itl :`aiwr iaxòîLiL Bì äéä øLôà Búéáa áLBiäL– ÆÇÅÀÅÆÀÈÈÈÆÄÀÇ
בעצמו , לתולה קרוב הוא והרי  הראשונה, מהוראתם דין בית שחזרו 

תלוי , אשם להביא הוא חייב הים,äæåולפיכך למדינת שהלך  –àG ÀÆ

òîLiL Bì øLôà äéä תולה הוא והרי  בהן , חזרו  דין שבית – ÈÈÆÀÈÆÄÀÇ
עזאי בן  שאף מבואר , בגמרא פטור. הוא ולפיכך  ממש, דין  בבית
אלא  בביתו , שיושב למי הים למדינת שהלך מי בין  הבדל  שיש מודה

ללכת  בדרך שהחזיק במי במשנתנו עקיבא ורבי עזאי  בן  שנחלקו 
החובה, מן לפטור קרוב זה שאף אומר, עקיבא שרבי הים, למדינת

שחזרו  ולהיוודע לשאול יכול  אינו לדרך, לצאת טרדתו  מחמת שכן
סובר, עזאי  בן  ואילו  הים, למדינת הלך  שכבר כמי ודינו בהם, דין בית

תלוי. אשם וחייב בביתו, כיושב דינו ביתו , את עזב לא ועדיין  הואיל 
.`aiwr iaxk dklde
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אם  אלא ציבור , של  דבר  העלם בפר  חייבים דין  בית שאין ללמדנו , באה זו  משנה
הרי מצוה, של  עיקרה לעקור  הורו  אם אבל  מצוה, של  מסויים פרט לבטל הורו כן
בתורה. המפורשת מצוה לגבי  דין  בית הוראת על סומך  אדם שאין  פטורין , הם

אמרו: eaובגמרא oicen oiwecvd oi`y xaca exeiy cr oiaiig oic zia oi`" שהוא)
במפורש ), בתורה כתוב שאינו איסור בדבר  להתיר שהורו  דהיינו  xacaאסור , la`

`ed ax ia ixw lif ?mrhd edn .oixeht ± ea oicen oiwecvdy,הרב בבית וקרא (לך
אסור). שהדבר יודעין רבן  בית של תינוקות שאפילו  כלומר

óebä ìk úà øB÷òì ïéc úéa eøBä כגון המצוה, של גופה כל  – ÅÄÇÂÆÈÇ
דין:eøîàאם בית –äøBza äcð ïéà,בתורה נידה איסור  אין  – ÈÀÅÄÈÇÈ
äøBzaאו úaL ïéà או בשבת, מלאכה כל אוסרת התורה אין – ÅÇÈÇÈ

äøBza äøæ äãBáò ïéà שאיסורים יודע מישראל אדם וכל  הואיל  – ÅÂÈÈÈÇÈ
בתורה, מפורשים ïéøeètאלו  elà éøäמפר פטורים הדין  בית – ÂÅÅÀÄ

פיהם  על שעשה מי וכל הוראה, הוראתם שאין ציבור, של דבר העלם

אבל  בשוגג. שחטא יחיד של  כדינו חטאת, קרבן ìháìחייב eøBäÀÇÅ
úö÷î,המצוה –úö÷î íi÷ìe,במשנתנו מיד  שיבואר  כפי  –éøä ÄÀÈÀÇÅÄÀÈÂÅ

ïéáiç elà הדין בית חייבים פיהם, על עשו  הציבור רוב שאם – ÅÇÈÄ
ציבור. של דבר העלם מקצת?ãöékבפר ולקיים מקצת לבטל הורו – ÅÇ

eøîà: הדין בית –úøîBL ìò àaä ìáà ,äøBza äcð Lé ÈÀÅÄÈÇÈÂÈÇÈÇÆÆ
øeèt ,íBé ãâðk íBé,נידתה ימי  שבעת לאחר דם הרואה אשה – ÀÆÆÈ

טובלת  שהיא היינו  הטומאה, יום כנגד בטהרה אחד  יום לשמור  צריכה
לערב  טהורה היא הרי דם, בו רואה אינה ואם הטמא, יום למחרת

הההה),),),), ח ח ח ח ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים המשנה המשנה המשנה המשנה  לבאורלבאורלבאורלבאור הקדמתנוהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנו כנידה ((((עייןעייןעייןעיין דינה יום באותו  אבל
פטור יום באותו  עליה שהבא דין, בית והורו כרת; חייב עליה והבא

שאמרו: או כנידה; דינה שאין ìáàמכרת, ,äøBza úaL LéÅÇÈÇÈÂÈ
øeèt ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî àéöBnä הוצאה שאין  – ÇÄÅÀÇÈÄÄÀÈÇÄÈ

שאמרו: או בשבת; האסורות המלאכות בכלל  לרשות LéÅמרשות
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àéL÷ò ïa àéððç éaøøîBà:ìàøNé úà úBkæì àeä Ceøa LBãwä äöø,úBöîe äøBz íäì äaøä Cëéôì, ©¦£©§¨¤£©§¨¥¨¨©¨¨§©¤¦§¨¥§¦¨¦§¨¨¤¨¦§
øîàpL(àë ,áî äéòùé):B÷ãö ïòîì õôç 'ä","øécàéå äøBz ìécâé. ¤¤¡©¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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‡ïéc úéa eøBä,äøBza úBøeîàä úBöî ìkî úçà ìò øBáòì,íäét ìò ââBL äNòå ãéçiä Cìäå,eNòL ïéa ¥¦©£©©©¦¨¦§¨£©¨§¨©©¨¦§¨¨¥©¦¤¥¤¨
ïänò äNòå,ïäéøçà äNòå eNòL ïéa,äNòå eNò àHL ïéa–øeèt,ïéc úéáa äìzL éðtî.ïéc úéa eøBä, §¨¨¦¨¤¥¤¨§¨¨©£¥¤¥¤¨§¨¨¨¦§¥¤¨¨§¥¦¥¦

eòhL ïäî ãçà òãéå,äàøBäì éeàø àeäå ãéîìz Bà,ïäét ìò äNòå Cìäå,ïänò äNòå eNòL ïéa,ïéaeNòL §¨©¤¨¥¤¤¨©§¦§¨§¨¨§¨©§¨¨©¦¤¥¤¨§¨¨¦¨¤¥¤¨
ïäéøçà äNòå,äNòå eNò àHL ïéa–áiç äæ éøä,ïéc úéáa äìz àHL éðtî.ììkä äæ:Bîöòa äìBzä §¨¨©£¥¤¥¤¨§¨¨£¥¤©¨¦§¥¤¨¨§¥¦¤©§¨©¤§©§

–áiç,ïéc úéáa äìBzäå–øeèt. ©¨§©¤§¥¦¨

``̀̀̀.xearl oic zia exed:úøë åðåãæ ìò íéáééçù øáã úåùòì íúà íéøúåî íòì åøîàù.dyre cigid jldeãéçé øîàã àéä äãåäé 'ø ïéúéðúî
éáùåé áåø ïéã úéá éô ìò íéùåòä åäéù ãò øåèô åðéàå .áééç ïéã úéá úàøåäá äùòù ãéçé éøîàã ïðáøë àìà .äëìä äðéàå .øåèô ã"á úàøåäá äùòù

:íéøåèô íäéô ìò íéùåòäå ,øåáö ìù øáã íìòä øô ïéàéáî ïéã úéá æàå ,íéèáùä áåø åà ìàøùé õøà.mdit lr bbeyúàøåäá äìú àìù àëéä é÷åôàì
:ìëà ïéã úéá éô ìò àì éøäù ,áééç äæù ,åìëàå ïîåùá áìç åì óìçúðå ,øúåî áìçù ïéã úéá åøåäù ïåâë ,ïéã úéá.eyr `ly oiaäùòî ïîöò ïéã úéá

:ïéã úéáá äàøåääå ìä÷á éåìú äùòîäù ,äàøåä úââù ìò àìà ïáø÷ ïéàéáî ïéà ïéã úéáù ,ïéáééç ïäå øåèô àåä ,íúàøåä éô ìòiptn aiig df ixd
.oic ziaa dlz `lyáùçù ,ââåù àåäù àøîâá ïðéøîà àä ,àåä ïáø÷ øá åàì ãéæîå ,íäéøáãë äùò ë"ôòàå åòèù òãé éøäù ,äæ àåä ãéæîã â"òàå

:åòèù ïäá òãé åìéôàå ïéã úéá éô ìò úåùòì äåöîù.llkd dfàì ïéã úéá úàøåäë äùòå ,íúàøåä éô ìò úåùòì åëøã ïéàù ,äàøåäá èòáî ééåúàì
:áééç äæ éøä ,øúåî äæù åúòãá åì äîãðù éðôî àìà íúàøåä ìò êîñù éðôî

`xephxa yexit

"ãòå,העשיה עולם אמנם לומר : בא מסיים, התנא שבו  זה, פסוק – ÈÆ
מנעוריו  רע האדם לב שיצר לפי יתברך , לכבודו אינו  שלנו, העולם שהוא

אבל בוראו , את cre"להכעיס mlerl jelni 'd" לבוא העתיד ההוא וביום
כבודו הארץ כל  ותימלא ה' בשם כולם ((((שם שם שם שם ).).).).יקראו 

úBkæì àeä Ceøa LBãwä äöø :øîBà àéL÷ò ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÂÇÀÈÅÈÈÇÈÈÀÇ
'ä" :øîàpL ,úBöîe äøBz íäì äaøä Cëéôì ,ìàøNé úàÆÄÀÈÅÀÄÈÄÀÈÈÆÈÄÀÆÆÁÇ

"øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç מן אינו זה מאמר  – ÈÅÀÇÇÄÀÇÀÄÈÀÇÀÄ
שיש ולפי בארנוה. ושם מכות, מסכת בסוף היא משנה אלא הברייתא,

אבות. מפרקי ופרק פרק כל  בסוף לאומרה העם נהגו נאה סיום בה

ה ר ו ת ן י נ ק ק ר פ ו ת ו ב א ת כ ס מ ק י ל ס

ú å é ø å ä ú ë ñ î
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העבירה  את שעשה מי שכל דין, בית של  שוגג הוראת בענין ללמד  באה משנתנו
העבירה  את עשה אם אבל  מקרבן, פטור הריהו  דין, בית הוראת על שסמך מפני

חטאת. קרבן חייב הריהו הדין, בית הוראת על  סמך ולא עצמו, דעת על 

äøBza úBøeîàä úBöî ìkî úçà ìò øBáòì ,ïéc úéa eøBäÅÄÇÂÇÇÇÄÈÄÀÈÂÇÈ
ועל כרת זדונו  על שחייבים דבר  והתירו  בהוראה שטעו  דין בית –

אתם  מותרים לעם: דין  בית שאמרו בגמרא, ומבואר  חטאת; שגגתו 
זה, דבר  íäétלעשות ìò ââBL äNòå ãéçiä Cìäåפי על – ÀÈÇÇÈÄÀÈÈÅÇÄÆ

מותר  הקיבה שחלב דין  בית שהורו  כגון  הדין , בית רמברמברמברמב""""ם ם ם ם הוראת ((((עייןעייןעייןעיין

הההה).).).). אאאא;;;; יגיגיגיג,,,, שגגותשגגותשגגותשגגות הקיבה,הלהלהלהל'''' חלב אכל  זו הוראתם פי eNòLועל  ïéaÅÆÈ
עצמם, דין  בית –ïänò äNòå,החלב אכל אתם שיחד היחיד, – ÀÈÈÄÈÆ

eNòL ïéa,דין בית –ïäéøçà äNòåלאחר החלב את שאכל – ÅÆÈÀÈÈÇÂÅÆ
אכל, דין  eNòשבית àHL ïéaפי על מעשה עצמם דין בית – ÅÆÈ

בלבד ,äNòåהוראתם, הוראתם סמך על  היחיד  –øeètהיחיד – ÀÈÈÈ
חטאת, ïécמקרבן  úéáa äìzL éðtî בית הוראת על שסמך  – ÄÀÅÆÈÈÀÅÄ

נקטה  לא שלפיכך  מדייקים, בגמרא שוגג. נקרא אינו ולפיכך  הדין,

"ועשה  אלא פיהם" על "ועשה bמשנתנו  b e y, להשמיענו כדי  פיהם", על
שזה  שידע דהיינו  ממש, פיהם על  שגג כן אם אלא פטור  הוא שאין

פיהם, על  שלא שגג אם אבל  דין. בית הוראת פי  על ואכלו  חלב,

שומן  לאכול  שנתכוון  כלומר  ואכלו, בשומן  חלב לו  שנתחלף כגון
זה  הרי חלב, שהוא ידע לא והוא דין, בית שהתירוהו חלב, ואכל 

כן  שגגתו . מפני אלא אכל  דין בית הוראת מפני שלא קרבן, חייב
חכמים  לדעת אבל יהודה, רבי  לדעת היא שמשנתנו בגמרא, מבואר

הם  חייבים דין, בית הוראת פי  על שעשה הציבור מיעוט או  יחיד  –
הקהל, רוב שאם אלא בשגגה; שחטא יחיד כל  כדין חטאת קרבן 

הוראת  פי על עשו  השבטים, רוב או  ישראל ארץ יושבי  רוב והיינו
על והעושים ציבור , של דבר העלם בפר  חייבים דין בית אז דין , בית

פטורים. minkgk.פיהם dkldeïéc úéa eøBä אחת על לעבור  – ÅÄ
בתורה, האמורות ïäîמהמצוות ãçà òãéå, הדין בית מחברי – ÀÈÇÆÈÅÆ

eòhL,בהוראתם הדין  בית –äàøBäì éeàø àeäå ãéîìz Bà ÆÈÇÀÄÀÈÀÈÈ
נסמך, שלא פי על אף –Cìäå,שידע האחד אותו  –ìò äNòå ÀÈÇÀÈÈÇ

ïäét,בגמרא ומבואר  הדין ; בית של  –,bbey did `edy שחשב לפי ÄÆ
שטעו, שידע פי על  אף דין, בית פי  על לעשות eNòLשמצוה ïéaÅÆÈ

eNò àHL ïéa ,ïäéøçà äNòå eNòL ïéa ,ïänò äNòåÀÈÈÄÈÆÅÆÈÀÈÈÇÂÅÆÅÆÈ
äNòå,לעיל כמבואר  –áiç äæ éøä,חטאת קרבן  –àHL éðtî ÀÈÈÂÅÆÇÈÄÀÅÆ

ïéc úéáa äìzשהר שטעו.– ידע Bîöòaי äìBzä :ììkä äæ ÈÈÀÅÄÆÇÀÈÇÆÀÇÀ
דין , בית הוראת על  סומך ואינו עצמו  דעת על  שעושה –áiç– ÇÈ
למסכתנו, בפתיחה כמבואר שעירה, או  כבשה חטאת: äìBzäåÀÇÆקרבן

ïéc úéáa,דין בית הוראת על  שסומך  –øeèt.חטאת מקרבן – ÀÅÄÈ
שאין  היא, וההלכה מדובר . דין  בית באיזה תנאים נחלקו  פרקנו בסוף
גדולה  סנהדרין  אלא הוראתם שגגת על  קרבן חייבים דין  בית כל
לבעט  שדרכו  מי לרבות בא הכלל" ש"זה מבואר, בגמרא בלבד.

הורו , שכדין סבר בהוראתם שטעו  זה בענין  ורק דין, בית בהוראת
שתלה לפי חייב, שהוא פיהם, על ועשה בהוראת והלך ולא בעצמו 

בהוראה  מבעט שהרי הוראתם, מפני עשה לא שעשה מה שכן  דין, בית
מותר. הדבר שלדעתו מפני אלא הוא,

שהלכה  חכמים, לדעת אבל  יהודה, רבי לדעת היא שמשנתנו לעיל, הזכרנו  כבר
קרבן חייב דין, בית הוראת פי על  שעשה הציבור ) מיעוט (וכן  יחיד כמותם,
נפקא  יש חכמים לדעת אף מקום ומכל  בשגגה. שחטא יחיד  כל  כדין חטאת
מצטרף  דין בבית התולה שכן  דין , בבית תולה או בעצמו תולה היה אם מינה

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïéc úéa eøBä,eòhL eòãéå,ïäa eøæçå,ïúøtk eàéáäL ïéa,ïúøtk eàéáä àHL ïéáe,ïäét ìò äNòå Cìäå ¥¦§¨§¤¨§¨§¨¤¥¤¥¦©¨¨¨¥¤¥¦©¨¨¨§¨©§¨¨©¦¤
–ïBòîL éaøøèBt;øæòéìà éaøåøîBà:÷ôñ.÷ôñ eäæéà?Búéa CBúa Bì áLé–áiç;íiä úðéãîì Bì Cìä ©¦¦§¥§©¦¡¦¤¤¥¨¥¥¤¨¥¨©§¥©¨¨©¦§¦©©¨
–øeèt.øîàéaøàáé÷ò:øeèôì áBø÷ àeäL äæa éðà äãBîäáBçä ïî.Bì øîàéàfò ïa:äîäæ äðM ¨¨©©¦£¦¨¤£¦¨¤¤¨¦§¦©¨¨©¤©©©¨¨¤

Búéáa áLBiä ïî?Búéáa áLBiäLòîLiL Bì äéä øLôà,òîLiL Bì øLôà äéä àG äæå. ¦©¥§¥¤©¥§¥¤§¨¨¨¤¦§©§¤¨¨¤§¨¤¦§©
‚óebä ìk úà øB÷òì ïéc úéa eøBä;eøîà:äøBza äcð ïéà,äøBza úaL ïéà,äøBza äøæ äãBáò ïéà– ¥¦©£¤¨©¨§¥¦¨©¨¥©¨©¨¥£¨¨¨©¨

ïéøeèt elà éøä.úö÷î íi÷ìe úö÷î ìháì eøBä–ïéáiç elà éøä.ãöék?eøîà:äøBza äcð Lé,àaä ìáà £¥¥§¦§©¥¦§¨§©¥¦§¨£¥¥©¨¦¥©¨§¥¦¨©¨£¨©¨

aaaa.xhet oerny 'x:øåáö áåøá íúàøåä äèùôù ïåéë.wtq xne` xfril` 'xò úò ìëá ìåàùì åì äéäå ìéàåä,ìàù àìå ïéã úéáá åùãçúðù íéøáã ì
:øæòéìà 'øë äëìäå .éåìú íùà àéáîå ,àèç àì íà àèç íà åì ÷ôúñðù éîë äæ éøä.wtq edfi`÷ôúñðù éîë ïåãð àåäù øæòéìà 'ø øîåà äîá øîåìë

:éåìú íùà áééçå àèç àì íà àèç íà åì.eziaa ayeiaïéã úéá íäá åøæçù òîùéù øùôà äéäù ,ïéã úéá äá åøåäù äðéãîá åúéáá áùåé àåäùë
:íúàøåäî.mid zpicnl el jld la`êøãì úàöì åúãøè éðôîù àáé÷ò 'øì äéì àøéáñ ,êìä àì ïééãòù ô"òà úëìì êøãá ÷éæçä àìà ,êìä à÷åã åàìå

'øë äëìäå .àøîâá åäééúâåìô äì é÷åî éëäáå .ìåàùì åì äéä êìä àì ïééãòå ìéàåä ,øáñ éàæò ïáå .éåìú íùàî øåèôå ,ïéã úéá ïäá åøæç íà ìàåù åðéà
:àáé÷ò
bbbb.sebd lk z` xewrl:ìéæàå ùøôîãë ,äåöî ìù äø÷éò ìë.mixeht el` ixdáéúëã('ã àø÷éå)àìå øáãä úö÷î ,øáãî íìòðå äéá éø÷ ,øáã íìòðå

:åìåë.xeht mei cbpk mei zxney lr `ad la`áéúë äøåúá íåé ãâðë íåé úøîåù àäã êéøô àøîâá(å"è íù)ãâðë ãçà úøôåñù ãîìî ,äì äøôñå
äàåøùë àìå íåéá íã äàåøùë ,øîåìë ,àîîéá àìà éåä àì äáæ éøîàã ïåâë àøîâá ùøôîå .ïáø÷ åéìò ïéàéáî ïéã úéá ïéà äøåúá áéúëã éãéî ìëå ,ãçà

`xephxa yexit

כדי קהל , לרוב ומשלימם דין בית הוראת פי על  שעשו האחרים השוגגים עם
שאר עם מצטרף אינו בעצמו התולה ואילו ציבור, של  דבר  העלם בפר  לחייב
הרי דין , בית הוראת פי על עשו הקהל רוב אם וכן לרוב. להשלימם השוגגים
קרבן חייב אלא מקרבן, להיפטר  כדי  עמהם, מצטרף אינו בעצמו " "התולה כל

עצמו ixi`nd).בפני ;m"anx ;xbi` `aiwr 'x zetqez)

i y y m e i
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דין שבית אלא דין , בית הוראת פי  על עבירה שעשה במי  לדון מוסיפה משנתנו
נחלקו כך על ידע לא שהוא וכיון מהוראתם, וחזרו טעותם על  בינתיים כבר  עמדו

חייב. או חטאת מקרבן  פטור הוא אם תנאים,

ïéc úéa eøBäהציבור רוב ועשו התורה, ממצוות אחת על  לעבור – ÅÄ
הוראתם, פי eòhLעל eòãéå, שטעו כך אחר  להם ונודע –eøæçå ÀÈÀÆÈÀÈÀ

ïäa,הראשונה מהוראתם –ïúøtk eàéáäL ïéaדבר העלם פר – ÈÆÅÆÅÄÇÈÈÈ
או  עצמם דין בית אם תנאים, נחלקו ה) (משנה ולהלן ציבור; של

הפר; את מביאים ïúøtkהציבור  eàéáä àHL ïéáe לא שעדיין – ÅÆÅÄÇÈÈÈ
שגגתם, לכפרת הפר היחיד ,Cìäåהובא –ïäét ìò äNòåעל – ÀÈÇÀÈÈÇÄÆ

דין , בית בהם שחזרו ידע שלא הראשונה, הוראתם ïBòîLפי éaøÇÄÄÀ
øèBt פשטה שהוראתם דין , בבית שתלה לפי חטאת, מקרבן אותו – Å

הציבור . ôñ÷ברוב :øîBà øæòéìà éaøå אם הוא ספק כלומר , – ÀÇÄÁÄÆÆÅÈÅ
בעצמו" כ"תולה או  דין " בבית כ "תולה מפרשים,((((רשרשרשרש""""יייי););););דינו ויש

וכיון  דין, בבית שנתחדשו דברים על עת בכל  לשאול  לו  שהיה לפי
חטא אם אצלו  שספק כמי זה הרי שאל  מביא ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););שלא הוא ולכן 

הספק. על הבא תלוי  אשם ôñ÷קרבן eäæéà נידון מתי כלומר, – ÅÆÈÅ
כספק? Búéaהוא CBúa Bì áLé, דין בית הוראת פי  על ועשה – ÈÇÀÅ

והרי כספק, דינו שאל , ולא זו , הוראה בענין  לשאול היה ויכול  הואיל 
תלוי ;áiçהוא אשם –íiä úðéãîì Bì Cìäעל שם ועשה – ÇÈÈÇÄÀÄÇÇÈ

הריהו לשאול, היה יכול  ולא הואיל  דין , בית הוראת לפיøeètפי  – È
דין . בבית äæaשתלה éðà äãBî :àáé÷ò éaø øîàבהלך – ÈÇÇÄÂÄÈÆÂÄÈÆ

הים, äáBçäלמדינת ïî øeèôì áBø÷ àeäL הוא שקרוב – ÆÈÄÀÄÇÈ
בית  בהם שחזרו  ידע שלא מאחר  חייב, מלהיות מקרבן פטור להיות

Búéáaדין . áLBiä ïî äæ äðM äî :éàfò ïa Bì øîà למה – ÈÇÆÇÇÇÈÈÆÄÇÅÀÅ
בביתו ? היושב של  מדינו הים למדינת ההולך של  דינו elשונה xn`

itl :`aiwr iaxòîLiL Bì äéä øLôà Búéáa áLBiäL– ÆÇÅÀÅÆÀÈÈÈÆÄÀÇ
בעצמו , לתולה קרוב הוא והרי  הראשונה, מהוראתם דין בית שחזרו 

תלוי , אשם להביא הוא חייב הים,äæåולפיכך למדינת שהלך  –àG ÀÆ

òîLiL Bì øLôà äéä תולה הוא והרי  בהן , חזרו  דין שבית – ÈÈÆÀÈÆÄÀÇ
עזאי בן  שאף מבואר , בגמרא פטור. הוא ולפיכך  ממש, דין  בבית
אלא  בביתו , שיושב למי הים למדינת שהלך מי בין  הבדל  שיש מודה

ללכת  בדרך שהחזיק במי במשנתנו עקיבא ורבי עזאי  בן  שנחלקו 
החובה, מן לפטור קרוב זה שאף אומר, עקיבא שרבי הים, למדינת

שחזרו  ולהיוודע לשאול יכול  אינו לדרך, לצאת טרדתו  מחמת שכן
סובר, עזאי  בן  ואילו  הים, למדינת הלך  שכבר כמי ודינו בהם, דין בית

תלוי. אשם וחייב בביתו, כיושב דינו ביתו , את עזב לא ועדיין  הואיל 
.`aiwr iaxk dklde
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אם  אלא ציבור , של  דבר  העלם בפר  חייבים דין  בית שאין ללמדנו , באה זו  משנה
הרי מצוה, של  עיקרה לעקור  הורו  אם אבל  מצוה, של  מסויים פרט לבטל הורו כן
בתורה. המפורשת מצוה לגבי  דין  בית הוראת על סומך  אדם שאין  פטורין , הם

אמרו: eaובגמרא oicen oiwecvd oi`y xaca exeiy cr oiaiig oic zia oi`" שהוא)
במפורש ), בתורה כתוב שאינו איסור בדבר  להתיר שהורו  דהיינו  xacaאסור , la`

`ed ax ia ixw lif ?mrhd edn .oixeht ± ea oicen oiwecvdy,הרב בבית וקרא (לך
אסור). שהדבר יודעין רבן  בית של תינוקות שאפילו  כלומר

óebä ìk úà øB÷òì ïéc úéa eøBä כגון המצוה, של גופה כל  – ÅÄÇÂÆÈÇ
דין:eøîàאם בית –äøBza äcð ïéà,בתורה נידה איסור  אין  – ÈÀÅÄÈÇÈ
äøBzaאו úaL ïéà או בשבת, מלאכה כל אוסרת התורה אין – ÅÇÈÇÈ

äøBza äøæ äãBáò ïéà שאיסורים יודע מישראל אדם וכל  הואיל  – ÅÂÈÈÈÇÈ
בתורה, מפורשים ïéøeètאלו  elà éøäמפר פטורים הדין  בית – ÂÅÅÀÄ

פיהם  על שעשה מי וכל הוראה, הוראתם שאין ציבור, של דבר העלם

אבל  בשוגג. שחטא יחיד של  כדינו חטאת, קרבן ìháìחייב eøBäÀÇÅ
úö÷î,המצוה –úö÷î íi÷ìe,במשנתנו מיד  שיבואר  כפי  –éøä ÄÀÈÀÇÅÄÀÈÂÅ

ïéáiç elà הדין בית חייבים פיהם, על עשו  הציבור רוב שאם – ÅÇÈÄ
ציבור. של דבר העלם מקצת?ãöékבפר ולקיים מקצת לבטל הורו – ÅÇ

eøîà: הדין בית –úøîBL ìò àaä ìáà ,äøBza äcð Lé ÈÀÅÄÈÇÈÂÈÇÈÇÆÆ
øeèt ,íBé ãâðk íBé,נידתה ימי  שבעת לאחר דם הרואה אשה – ÀÆÆÈ

טובלת  שהיא היינו  הטומאה, יום כנגד בטהרה אחד  יום לשמור  צריכה
לערב  טהורה היא הרי דם, בו רואה אינה ואם הטמא, יום למחרת

הההה),),),), ח ח ח ח ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים המשנה המשנה המשנה המשנה  לבאורלבאורלבאורלבאור הקדמתנוהקדמתנוהקדמתנוהקדמתנו כנידה ((((עייןעייןעייןעיין דינה יום באותו  אבל
פטור יום באותו  עליה שהבא דין, בית והורו כרת; חייב עליה והבא

שאמרו: או כנידה; דינה שאין ìáàמכרת, ,äøBza úaL LéÅÇÈÇÈÂÈ
øeèt ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî àéöBnä הוצאה שאין  – ÇÄÅÀÇÈÄÄÀÈÇÄÈ

שאמרו: או בשבת; האסורות המלאכות בכלל  לרשות LéÅמרשות
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àéL÷ò ïa àéððç éaøøîBà:ìàøNé úà úBkæì àeä Ceøa LBãwä äöø,úBöîe äøBz íäì äaøä Cëéôì, ©¦£©§¨¤£©§¨¥¨¨©¨¨§©¤¦§¨¥§¦¨¦§¨¨¤¨¦§
øîàpL(àë ,áî äéòùé):B÷ãö ïòîì õôç 'ä","øécàéå äøBz ìécâé. ¤¤¡©¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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‡ïéc úéa eøBä,äøBza úBøeîàä úBöî ìkî úçà ìò øBáòì,íäét ìò ââBL äNòå ãéçiä Cìäå,eNòL ïéa ¥¦©£©©©¦¨¦§¨£©¨§¨©©¨¦§¨¨¥©¦¤¥¤¨
ïänò äNòå,ïäéøçà äNòå eNòL ïéa,äNòå eNò àHL ïéa–øeèt,ïéc úéáa äìzL éðtî.ïéc úéa eøBä, §¨¨¦¨¤¥¤¨§¨¨©£¥¤¥¤¨§¨¨¨¦§¥¤¨¨§¥¦¥¦

eòhL ïäî ãçà òãéå,äàøBäì éeàø àeäå ãéîìz Bà,ïäét ìò äNòå Cìäå,ïänò äNòå eNòL ïéa,ïéaeNòL §¨©¤¨¥¤¤¨©§¦§¨§¨¨§¨©§¨¨©¦¤¥¤¨§¨¨¦¨¤¥¤¨
ïäéøçà äNòå,äNòå eNò àHL ïéa–áiç äæ éøä,ïéc úéáa äìz àHL éðtî.ììkä äæ:Bîöòa äìBzä §¨¨©£¥¤¥¤¨§¨¨£¥¤©¨¦§¥¤¨¨§¥¦¤©§¨©¤§©§

–áiç,ïéc úéáa äìBzäå–øeèt. ©¨§©¤§¥¦¨

``̀̀̀.xearl oic zia exed:úøë åðåãæ ìò íéáééçù øáã úåùòì íúà íéøúåî íòì åøîàù.dyre cigid jldeãéçé øîàã àéä äãåäé 'ø ïéúéðúî
éáùåé áåø ïéã úéá éô ìò íéùåòä åäéù ãò øåèô åðéàå .áééç ïéã úéá úàøåäá äùòù ãéçé éøîàã ïðáøë àìà .äëìä äðéàå .øåèô ã"á úàøåäá äùòù

:íéøåèô íäéô ìò íéùåòäå ,øåáö ìù øáã íìòä øô ïéàéáî ïéã úéá æàå ,íéèáùä áåø åà ìàøùé õøà.mdit lr bbeyúàøåäá äìú àìù àëéä é÷åôàì
:ìëà ïéã úéá éô ìò àì éøäù ,áééç äæù ,åìëàå ïîåùá áìç åì óìçúðå ,øúåî áìçù ïéã úéá åøåäù ïåâë ,ïéã úéá.eyr `ly oiaäùòî ïîöò ïéã úéá

:ïéã úéáá äàøåääå ìä÷á éåìú äùòîäù ,äàøåä úââù ìò àìà ïáø÷ ïéàéáî ïéà ïéã úéáù ,ïéáééç ïäå øåèô àåä ,íúàøåä éô ìòiptn aiig df ixd
.oic ziaa dlz `lyáùçù ,ââåù àåäù àøîâá ïðéøîà àä ,àåä ïáø÷ øá åàì ãéæîå ,íäéøáãë äùò ë"ôòàå åòèù òãé éøäù ,äæ àåä ãéæîã â"òàå

:åòèù ïäá òãé åìéôàå ïéã úéá éô ìò úåùòì äåöîù.llkd dfàì ïéã úéá úàøåäë äùòå ,íúàøåä éô ìò úåùòì åëøã ïéàù ,äàøåäá èòáî ééåúàì
:áééç äæ éøä ,øúåî äæù åúòãá åì äîãðù éðôî àìà íúàøåä ìò êîñù éðôî

`xephxa yexit

"ãòå,העשיה עולם אמנם לומר : בא מסיים, התנא שבו  זה, פסוק – ÈÆ
מנעוריו  רע האדם לב שיצר לפי יתברך , לכבודו אינו  שלנו, העולם שהוא

אבל בוראו , את cre"להכעיס mlerl jelni 'd" לבוא העתיד ההוא וביום
כבודו הארץ כל  ותימלא ה' בשם כולם ((((שם שם שם שם ).).).).יקראו 

úBkæì àeä Ceøa LBãwä äöø :øîBà àéL÷ò ïa àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆÂÇÀÈÅÈÈÇÈÈÀÇ
'ä" :øîàpL ,úBöîe äøBz íäì äaøä Cëéôì ,ìàøNé úàÆÄÀÈÅÀÄÈÄÀÈÈÆÈÄÀÆÆÁÇ

"øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç מן אינו זה מאמר  – ÈÅÀÇÇÄÀÇÀÄÈÀÇÀÄ
שיש ולפי בארנוה. ושם מכות, מסכת בסוף היא משנה אלא הברייתא,

אבות. מפרקי ופרק פרק כל  בסוף לאומרה העם נהגו נאה סיום בה

ה ר ו ת ן י נ ק ק ר פ ו ת ו ב א ת כ ס מ ק י ל ס
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העבירה  את שעשה מי שכל דין, בית של  שוגג הוראת בענין ללמד  באה משנתנו
העבירה  את עשה אם אבל  מקרבן, פטור הריהו  דין, בית הוראת על שסמך מפני

חטאת. קרבן חייב הריהו הדין, בית הוראת על  סמך ולא עצמו, דעת על 

äøBza úBøeîàä úBöî ìkî úçà ìò øBáòì ,ïéc úéa eøBäÅÄÇÂÇÇÇÄÈÄÀÈÂÇÈ
ועל כרת זדונו  על שחייבים דבר  והתירו  בהוראה שטעו  דין בית –

אתם  מותרים לעם: דין  בית שאמרו בגמרא, ומבואר  חטאת; שגגתו 
זה, דבר  íäétלעשות ìò ââBL äNòå ãéçiä Cìäåפי על – ÀÈÇÇÈÄÀÈÈÅÇÄÆ

מותר  הקיבה שחלב דין  בית שהורו  כגון  הדין , בית רמברמברמברמב""""ם ם ם ם הוראת ((((עייןעייןעייןעיין

הההה).).).). אאאא;;;; יגיגיגיג,,,, שגגותשגגותשגגותשגגות הקיבה,הלהלהלהל'''' חלב אכל  זו הוראתם פי eNòLועל  ïéaÅÆÈ
עצמם, דין  בית –ïänò äNòå,החלב אכל אתם שיחד היחיד, – ÀÈÈÄÈÆ

eNòL ïéa,דין בית –ïäéøçà äNòåלאחר החלב את שאכל – ÅÆÈÀÈÈÇÂÅÆ
אכל, דין  eNòשבית àHL ïéaפי על מעשה עצמם דין בית – ÅÆÈ

בלבד ,äNòåהוראתם, הוראתם סמך על  היחיד  –øeètהיחיד – ÀÈÈÈ
חטאת, ïécמקרבן  úéáa äìzL éðtî בית הוראת על שסמך  – ÄÀÅÆÈÈÀÅÄ

נקטה  לא שלפיכך  מדייקים, בגמרא שוגג. נקרא אינו ולפיכך  הדין,

"ועשה  אלא פיהם" על "ועשה bמשנתנו  b e y, להשמיענו כדי  פיהם", על
שזה  שידע דהיינו  ממש, פיהם על  שגג כן אם אלא פטור  הוא שאין

פיהם, על  שלא שגג אם אבל  דין. בית הוראת פי  על ואכלו  חלב,

שומן  לאכול  שנתכוון  כלומר  ואכלו, בשומן  חלב לו  שנתחלף כגון
זה  הרי חלב, שהוא ידע לא והוא דין, בית שהתירוהו חלב, ואכל 

כן  שגגתו . מפני אלא אכל  דין בית הוראת מפני שלא קרבן, חייב
חכמים  לדעת אבל יהודה, רבי  לדעת היא שמשנתנו בגמרא, מבואר

הם  חייבים דין, בית הוראת פי  על שעשה הציבור מיעוט או  יחיד  –
הקהל, רוב שאם אלא בשגגה; שחטא יחיד כל  כדין חטאת קרבן 

הוראת  פי על עשו  השבטים, רוב או  ישראל ארץ יושבי  רוב והיינו
על והעושים ציבור , של דבר העלם בפר  חייבים דין בית אז דין , בית

פטורים. minkgk.פיהם dkldeïéc úéa eøBä אחת על לעבור  – ÅÄ
בתורה, האמורות ïäîמהמצוות ãçà òãéå, הדין בית מחברי – ÀÈÇÆÈÅÆ

eòhL,בהוראתם הדין  בית –äàøBäì éeàø àeäå ãéîìz Bà ÆÈÇÀÄÀÈÀÈÈ
נסמך, שלא פי על אף –Cìäå,שידע האחד אותו  –ìò äNòå ÀÈÇÀÈÈÇ

ïäét,בגמרא ומבואר  הדין ; בית של  –,bbey did `edy שחשב לפי ÄÆ
שטעו, שידע פי על  אף דין, בית פי  על לעשות eNòLשמצוה ïéaÅÆÈ

eNò àHL ïéa ,ïäéøçà äNòå eNòL ïéa ,ïänò äNòåÀÈÈÄÈÆÅÆÈÀÈÈÇÂÅÆÅÆÈ
äNòå,לעיל כמבואר  –áiç äæ éøä,חטאת קרבן  –àHL éðtî ÀÈÈÂÅÆÇÈÄÀÅÆ

ïéc úéáa äìzשהר שטעו.– ידע Bîöòaי äìBzä :ììkä äæ ÈÈÀÅÄÆÇÀÈÇÆÀÇÀ
דין , בית הוראת על  סומך ואינו עצמו  דעת על  שעושה –áiç– ÇÈ
למסכתנו, בפתיחה כמבואר שעירה, או  כבשה חטאת: äìBzäåÀÇÆקרבן

ïéc úéáa,דין בית הוראת על  שסומך  –øeèt.חטאת מקרבן – ÀÅÄÈ
שאין  היא, וההלכה מדובר . דין  בית באיזה תנאים נחלקו  פרקנו בסוף
גדולה  סנהדרין  אלא הוראתם שגגת על  קרבן חייבים דין  בית כל
לבעט  שדרכו  מי לרבות בא הכלל" ש"זה מבואר, בגמרא בלבד.

הורו , שכדין סבר בהוראתם שטעו  זה בענין  ורק דין, בית בהוראת
שתלה לפי חייב, שהוא פיהם, על ועשה בהוראת והלך ולא בעצמו 

בהוראה  מבעט שהרי הוראתם, מפני עשה לא שעשה מה שכן  דין, בית
מותר. הדבר שלדעתו מפני אלא הוא,

שהלכה  חכמים, לדעת אבל  יהודה, רבי לדעת היא שמשנתנו לעיל, הזכרנו  כבר
קרבן חייב דין, בית הוראת פי על  שעשה הציבור ) מיעוט (וכן  יחיד כמותם,
נפקא  יש חכמים לדעת אף מקום ומכל  בשגגה. שחטא יחיד  כל  כדין חטאת
מצטרף  דין בבית התולה שכן  דין , בבית תולה או בעצמו תולה היה אם מינה

izdw - zex`ean zeipyn
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øt ïéàéáî;ïéãéæî,ïéââBL eNòå–äøéòNe äaNk ïéàéáî;ïéââBL,ïéãéæî eNòå–ïéøeèt elà éøä. §¦¦©§¦¦§¨§¦§¦¦¦§¨§¦¨§¦§¨§¦¦£¥¥§¦
‰ïéc úéa eøBä,íäét ìò ïaø Bà ìäwä ìk eNòå–øt ïéàéáî,äøæ äãBáòáe–øéòNå øt ïéàéáî;éøác ¥¦§¨¨©¨¨ª¨©¦¤§¦¦©©£¨¨¨§¦¦©§¨¦¦§¥

øéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:íéøt øNò íéðL ïéàéáî íéèáL øNò íéðL,äøæ äãBáòáe–øNò íéðL ïéàéáî ©¦¥¦©¦§¨¥§¥¨¨§¨¦§¦¦§¥¨¨¨¦©£¨¨¨§¦¦§¥¨¨
íéøéòN øNò íéðLe íéøt.ïBòîL éaøøîBà:GLíéøt øNò äL,äøæ äãBáòáe–GLGLe íéøt øNò äLäL ¨¦§¥¨¨§¦¦©¦¦§¥§¨¨¨¨¦©£¨¨¨§¨¨¨¨¦§¨

íéøéòN øNò,èáLå èáL ìëì øéòNå øt,ïéc úéáì øéòNå øt.ïéc úéa eøBä,íéèáL äòáL eNòå,ïaø Bà, ¨¨§¦¦©§¨¦§¨¥¤¨¥¤©§¨¦§¥¦¥¦§¨¦§¨§¨¦ª¨
íäét ìò–øt íéàéáî,äøæ äãBáòáe,øéòNå øt ïéàéáî;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:íéèáL äòáL ©¦¤§¦¦©©£¨¨¨§¦¦©§¨¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¦§¨§¨¦

eàèçL–íéøt äòáL íéàéáî,íéèáL øàLeeàèç àHL–øt ïäéãé ìò ïéàéáî;óàLeàèç àHL elà ¤¨§§¦¦¦§¨¨¦§¨§¨¦¤¨§§¦¦©§¥¤©¤©¥¤¨§
íéàèBçä éãé ìò ïéàéáî.ïBòîL éaøøîBà:íéøt äðBîL,äøæ äãBáòáe–íéøéòN äðBîLe íéøt äðBîL,øt §¦¦©§¥©§¦©¦¦§¥§¨¨¦©£¨¨¨§¨¨¦§¨§¦¦©

.mixehtïéãéæî éøäù ,íéøåèô íéùåòä ìëå .åòè ïéã úéáù åòãé éøäù ,ïéã úéáá íäéùòî åìú àìå íúàøåä éôî ìä÷ä åùò àì éøäù íéøåèô ïéã úéá
:àåä ïáø÷ øá åàì ãéæîå ïä

dddd.xt oi`ian:øô ìä÷ä åáéø÷äå àø÷éåá øåîàä.xirye xt mi`ian dxf dcearaeøåîàä øéòùå øô íéàéáî ,äøæ äãåáò øåñéàá øéúäì åøåä íàå
úùøôáíúä áéúëå ,äøæ äãåáò åæ øîåà éåä ,úåöîä ìë ãâðë äìå÷ù àéäù äåöî ,äìàä úåöîä ìë úà åùòú àìå åâùú éëå ,êì çìù(å"è íù)äéäå

øåîàä øô ìä÷ä åáéø÷äå éàä ,øáñ øéàî 'øå .úàèçì ãçà íéæò øéòùå 'åâå äìåòì ãçà ø÷á ïá øô äãòä ìë åùòå äââùì äúùòð äãòä éðéòî íà
ïéã úéá ïäå ,íúåà íéàéáîä ïä ãáìá äøåäù ìä÷ä ,äøæ äãåáò úââùá êì çìùá øåîàä øéòùå øô äãòä ìë åùòå ïëå ,úåøéáò øàù úââùá àø÷éåá

:ìåãâä.oi`ian mihay xyr mipyøîàðù ,ìä÷ éø÷à èáùå èáù ìë äãåäé 'ø øáñã('ë á íéîéä éøáã):äãåäé ìä÷á èôùåäé ãåîòéå.mixt xyr dyly
:íîöòì øéòùå øô àéáäì íéáééç àìà ,íéèáùä ìù íéøéòùå íéøôá íéøôëúî äàøåäá åââùù ïéã úéá ïéàù ïåòîù 'ø øáñã.mihay drayáåø íäù

ìë íéàéáî .ìàøùé áåø àåäå ãçà èáù äùò åìéôàå ,íéèáùä ïéðî èåòéîî åéäéù ô"òàå ìàøùé ïéðî áåø åà .ìàøùé èåòéî ïäù ô"òà ,íéèáù ìù ïéðî

`xephxa yexit

דין , בית של  הוראתם על שסמכו  בשוגג, הקהל  äaNkועשו ïéàéáîÀÄÄÄÀÈ
äøéòNe או כשבה חטאת, קרבן להביא חייב הקהל  מן אחד כל – ÀÄÈ

בשגגה שחטא יחיד  של  כדינו  למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו).).).).שעירה, בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  אבל((((עייןעייןעייןעיין

ואינם  היו מזידים שהרי  ציבור , של  דבר העלם מפר פטורים דין  בית
קרבן. האסור ,ïéââBLבני את להתיר  בשוגג דין  בית הורו  –eNòå ÀÄÀÈ
ïéãéæî, טעו דין שבית שידעו במזיד, הקהל ועשו –elà éøä ÀÄÄÂÅÅ
ïéøeèt,פטורים דין  בית מקרבן: פטורים העושים וגם דין בית גם – ÀÄ

אחד וכל הוראתם; על סמכו ולא טעו  דין  שבית ידעו  הקהל  שהרי 

קרבן . בן  אינו  ומזיד  היו, מזידים שהרי חטאת, מקרבן  פטור הקהל  מן

ה ה נ ש מ ר ו א ב

מביאין שוגגין , הקהל  כל ועשו  שוגגים, דין בית "הורו  למדנו : הקודמת במשנה

היא: ובעייה לחטאת", בקר בן פר הקהל  "והקריבו יד): ד, (ויקרא שכתוב פר",

ורבי מאיר רבי  במשנתנו נחלקו זה בדבר הפר? את המביאים "הקהל " הם מי 

שמעון. ורבי  יהודה

ïéc úéa eøBä, האסור את להתיר בטעות –Bà ìäwä ìk eNòå ÅÄÀÈÈÇÈÈ
ïaø, הקהל של  –íäét ìò,דין בית הוראת סמך  על  –ïéàéáî ËÈÇÄÆÀÄÄ
øt, ציבור של  דבר העלם פר  מביאים הדין  בית –äøæ äãBáòáe ÇÇÂÈÈÈ

או  הקהל כל ועשו זרה, עבודה באיסור  להתיר  הדין בית הורו  אם –

פיהם, על דין ,ïéàéáîרובן  בית –øéòNå øtושעיר לעולה פר  – ÀÄÄÇÀÈÄ
כתוב שכן  כב כב כב כב ----כד כד כד כד ):):):):לחטאת, טוטוטוטו,,,, כל((((במדבר במדבר במדבר במדבר  את תעשו  ולא תשגו  "וכי 

שקולה  שהיא מדבר, הכתוב זרה בעבודה ואמרו : האלה", המצוות
לשגגה, נעשתה העדה מעיני אם "והיה שם: וכתוב המצוות, כל כנגד 

לחטאת", אחד  עזים ושעיר  לעולה... אחד  בקר בן  פר  העדה כל  ועשו
øéàî éaø éøácשאר בשגגת שכתוב שמה מאיר, רבי  שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
"והקריבו  זרה:ldwdעבירות: עבודה בשגגת שכתוב מה וכן  פר",

dcrd"ועשו  lk. הגדול דין לבית היא הכוונה ושעיר", éaøÇÄפר...
,íéøt øNò íéðL ïéàéáî íéèáL øNò íéðL :øîBà äãeäéÀÈÅÀÅÈÈÀÈÄÀÄÄÀÅÈÈÈÄ
íéøéòN øNò íéðLe íéøt øNò íéðL ïéàéáî ,äøæ äãBáòáeÇÂÈÈÈÀÄÄÀÅÈÈÈÄÀÅÈÈÀÄÄ

"והקריבו הכתוב כוונת יהודה, רבי שלדעת –,"ldwdכל "ועשו וכן 

dcrd, הקרבן את מביאים שהציבור דהיינו דין, לבית ולא לציבור  ,"
שכתוב כמו  "קהל ", נקרא ושבט שבט דדדד):):):):וכל מח מח מח מח ,,,, "ונתתיך((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

כתוב וכן  עמים", ה ה ה ה ):):):):לקהל ככככ,,,, בבבב הימים הימים הימים הימים  בקהל((((דברידברידברידברי יהושפט "ויעמוד

פר מביאים הציבור, רוב חטא שאם יהודה, רבי  סובר מכאן יהודה";

ושבט. שבט לכל  ושעיר  פר – זרה ובעבודה ושבט; שבט éaøÇÄלכל 
GL :øîBà ïBòîLGL ,äøæ äãBáòáe ,íéøt øNò äLäL ÄÀÅÀÈÈÈÈÄÇÂÈÈÈÀÈ

GLe íéøt øNòíéøéòN øNò äL אמנם שמעון : רבי  שסובר  – ÈÈÈÄÀÈÈÈÀÄÄ
חייבים  דין בית אבל יהודה, רבי כדעת קרבן , להביא חייב שבט כל

מביאים  ולפיכך הציבור , בקרבן  מתכפרים ואינם לעצמם קרבן  להביא
דין ; לבית ופר  ושבט שבט לכל dxf,פר  dcearaeìëì øéòNå øtÇÀÈÄÀÈ

ïéc úéáì øéòNå øt ,èáLå èáL.לעיל כמבואר –iaxk dklde ÅÆÈÅÆÇÀÈÄÀÅÄ
,dcedi. דין בית ולא מביאין äòáLשציבור eNòå ,ïéc úéa eøBäÅÄÀÈÄÀÈ

íéèáL,הציבור מיעוט שהם פי על אף השבטים, מנין רוב שהם – ÀÈÄ
ïaø Bàושבט שבט כל של  רובו של((((רשרשרשרש""""יייי););););– רובן  מפרשים: ויש  ËÈ

שהם פי על  אף השבטים,ישראל, מנין  íäétמיעוט ìòעל – ÇÄÆ
דין, בית הוראת øtסמך  íéàéáî ב העלם – פר מביאים דין  ית ÀÄÄÇ

ציבור; של  øéòNåדבר  øt ïéàéáî ,äøæ äãBáòáe הורו אם – ÇÂÈÈÈÀÄÄÇÀÈÄ
לחטאת, ושעיר  לעולה פר מביאין  דין  בית זרה, עבודה באיסור  להתיר 

øéàî éaø éøác הוראת פי  על  עשו הציבור רוב אם שלדעתו , – ÄÀÅÇÄÅÄ
קרבן . להביא בלבד דין בית חייבים הגדול, דין  äãeäéבית éaøÇÄÀÈ

øàLe ,íéøt äòáL íéàéáî ,eàèçL íéèáL äòáL :øîBàÅÄÀÈÀÈÄÆÈÀÀÄÄÄÀÈÈÄÀÈ
àHL elà óàL ;øt ïäéãé ìò ïéàéáî ,eàèç àHL íéèáLÀÈÄÆÈÀÀÄÄÇÀÅÆÇÆÇÅÆ

íéàèBçä éãé ìò ïéàéáî eàèç שלא אף ושבט, שבט כל  – ÈÀÀÄÄÇÀÅÇÀÄ
החוטאים בשביל לעצמו פר מביא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););חטא, שלדעת ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; כלומר

מכל מיעוט שהם פי על  אף חטאו, השבטים רוב אם יהודה, רבי

השבטים, ממנין מיעוט שהם פי על אף חטאו , ישראל שרוב או ישראל,
עשר שנים מביאים הקהל, רוב והוא בלבד  אחד  שבט עשה ואפילו 

ושבט שבט לכל פר äðBîL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).פרים, :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈ
íéøt, דין לבית ואחד שחטאו, השבטים לשבעת שבעה –äãBáòáe ÈÄÇÂÈ

èáL ìëì øéòNå øt ,íéøéòN äðBîLe íéøt äðBîL ,äøæÈÈÀÈÈÄÀÈÀÄÄÇÀÈÄÀÈÅÆ
ïéc úéáì øéòNå øôe ,èáLå יהודה רבי על  חולק שמעון  שרבי  – ÈÅÆÇÀÈÄÀÅÄ

מביאים אינם חטאו, שלא השבטים שאותם כלל .וסובר, dkldeקרבן 
.dcedi iaxkíéèáMä ïî ãçà ìL ïéc úéa eøBäלהתיר – ÅÄÆÆÈÄÇÀÈÄ
האסור , íäétאת ìò èáMä BúBà äNòå בית הוראת פי  על – ÀÈÈÇÅÆÇÄÆ

áiçדינו , àeä èáMä BúBà,ישראל מנין  רוב בו שאין אף – ÇÅÆÇÈ
הוא רוב דינו בית לענין  íéèáMä((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),שהרי ìk øàLeÀÈÈÇÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íBé ãâðk íBé úøîBL ìò,øeèt;äøBza úaL Lé,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî àéöBnä ìáà,øeèt;Lé ©¤¤§¤¤¨¥©¨©¨£¨©¦¥§©¨¦¦§¨©¦¨¥
äøBza äøæ äãBáò,äåçzLnä ìáà,øeèt–ïéáiç elà éøä,øîàpL(âé ,ã àø÷éå):"øác íìòðå","øác"àGå £¨¨¨©¨£¨©¦§©£¤¨£¥¥©¨¦¤¤¡©§¤§©¨¨¨¨§

óebä ìk. ¨©
„ïéc úéa eøBä,eòhL ïäî ãçà òãéå,ïäì øîàå:íL ïéc úéa ìL àìôî äéä àHL Bà !ízà ïéòBè,Bà ¥¦§¨©¤¨¥¤¤¨§¨©¨¤¦©¤¤¨¨ª§¨¤¥¦¨

øb ïäî ãçà äéäL,øæîî Bà,ïéúð Bà,íéða Bì äàø àHL ï÷æ Bà–ïéøeèt elà éøä,ïàk øîàpL:"äãò" ¤¨¨¤¨¥¤¥©§¥¨¦¨¥¤¨¨¨¦£¥¥§¦¤¤¡©¨¥¨
(íù ,íù),ïläì øîàðå:"äãò"(ãë ,äì øáãîá),äî"äãò"ïläì äøeîàä–äàøBäì ïééeàø ílk eéäiL ãò, §¤¡©§©¨¥¨¨¥¨¨£¨§©¨©¤¦§ª¨§¦§¨¨

óà"äãò"ïàk äøeîàä–äàøBäì íééeàø ílk eéäiL ãò.ïéââBL ïéc úéa eøBä,ïéââBL ìäwä ìk eNòå– ©¥¨¨£¨¨©¤¦§ª¨§¦§¨¨¥¦§¦§¨¨©¨¨§¦

áéúëã ,äìéìá(íù):äáåæ éîé ìë.xeht miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivendáéúëã äøåñà äàöåäå äñðëä éøîàã(æ"è úåîù),åîå÷îî ùéà àöé ìà
:úøúåî äèùåäå ä÷éøæ.xeht degzyndáéúëã äøåñà íéìâøå íéãé èåùô äá úéàã äàåçúùä éøîàã(ã"ì íù)èåùô äá ïéàùå ,øçà ìàì äåçúùú àì

.åá ïéãåî ïé÷åãöä ïéàù øáãá åøåéù ãò ïéáééç ïéã úéá ïéà ,àúìéîã àììëå .úøúåî íéìâøå íéãé,øåáö ïáø÷î ïéøåèô ,åá ïéãåî ïé÷åãöäù øáãá åøåä ìáà
:àåä áø éá éø÷ ìéæã ,àîòè éàî .åúââù ìò ïáø÷ àéáäì áééç ãçà ìë íäéô ìò íéùåòä íéáøäå

cccc.'eke erhy odn cg` rcieàø÷ øîàã('ã àø÷éå):äââùá íéîéëñî íìåë åéäéù ãò ,åâùé ìàøùé úãò ìë íàå.oic zia ly `ltenùàø ,ïäáù ìåãâä
:äáéùéä.mipa d`x `ly owf:íçøé àìå éøæëà àåäù åîúñù ,úåùôð éðéã ïåãì éåàø åðéà.dcr oldl xn`pe:äãòä åèôùå.'eke oldl dxen`d dcr dn

ïéøãäðñá øîàðù(à"é øáãîá):ïéøãäðñá úåðîéì ïééåàø ïðéàù øæîîìå ïéúðìå øâì èøô .êúåîë ïéñçåéî ,êì ïéîåãá ,êîò íù åáöéúäå.oicifnúéá åòãéù
:ãéçé úàèç äøéòù åà äáùë íéàéáî ,ââåù íéùåòäå .àåä ïáø÷ øá åàì ãéæîã ,øåáö ïáø÷î íéøåèô ,øåñà øáãäù ïéãel`e el` oicifn eyre mibbey

`xephxa yexit

äåçzLnä ìáà ,äøBza äøæ äãBáò,זרה לעבודה –øeèt– ÂÈÈÈÇÈÂÈÇÄÀÇÂÆÈ
זרה, עבודה כעובד  דינו  ïéáiçשאין elà éøä כמו ציבור , בקרבן  – ÂÅÅÇÈÄ

לעיל, óebäשבארנו ìk àGå "øác" ,"øác íìòðå" :øîàpLÆÆÁÇÀÆÀÇÈÈÈÈÀÈÇ
פרט  מהם נעלם כן  אם אלא שוגג, הוראת על  חייבים דין  בית אין –

פטורים  האיסור, של  הגוף כל  עקרו אם אבל האיסור, של  מסויים
לגבי שאף מבואר, בגמרא – חייבים. פיהם על והעושים מקרבן ,
בשוגג, הוראתם על חייבים דין  בית אין  במשנתנו, הנזכרים הפרטים

איסור לבטל שהורו  וכל בתורה, הם מפורשים הללו הדינים שכל לפי
דין והרי כלום; הוראתם אין בתורה, meiהמפורש cbpk mei zxney

שנאמר  בתורה, כחכחכחכח):):):):מפורש טו טו טו טו ,,,, שסופרת ((((ויקראויקראויקראויקרא מלמד לה", "וספרה
יום; כנגד d`vedmiaxdיום zeyxl cigid zeyxn,בתורה מפורשת

כטכטכטכט):):):):שכתוב טז טז טז טז ,,,, איש((((שמות שמות שמות שמות  יצא אל ופירשו: ממקומו ", איש יצא "אל 
וכן  שבידו ; הכלי  שכתובdegzyndעם בתורה, לדלדלדלד,,,,מפורש ((((שמות שמות שמות שמות 

הוראתם יד יד יד יד ):):):): אין  אלו בכל  שאף מכאן אחר". לאל  תשתחוה "לא
הצדוקים  שאין  בדבר שיורו  עד חייבים דין בית שאין  לפי הוראה,

בו epzpyn),מודים xe`al dncwda epxkfdy enke)ביאור הוא שכך  אלא
כנגד יום שומרת התורה אסרה שלא דין בית הורו  במשנתנו : הדברים

שכתוב ביום, דם ראתה כן אם אלא כוכוכוכו):):):):יום טוטוטוטו,,,, זובה",ini"כל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
מרשות  המוציא שאמרו: או  לבעלה; מותרת בלילה ראתה אם אבל 

יוצא  שאינו כיון  לרשות, מרשות והמושיט הזורק אבל חייב, לרשות
אלא  חייב זרה לעבודה המשתחוה שאין שאמרו, או  פטור ; ממקומו ,

בכל – פטור  ורגלים ידים פישוט בלי אבל ורגלים, ידים בפישוט
בפר חייבים דין בית פיהם, על  עשו  הציבור  רוב אם הללו , הפרטים

פטורים. והעושים ציבור , של דבר העלם

במשנתנו : שלמדים sebd,מה lk `le xac ± "xac mlrpe" קרא בגמרא: מפרשים
xacn",בו  mlrpe" וגם "ונעלם" עם גם נקראת "ונעלם" של שהמ"ם כלומר 

(רש"י ). הדבר כל  ולא מדבר – מדבר " "ונעלם דרשו : ומכאן  "דבר", עם
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כן אם אלא ציבור, קרבן חייבים דין בית שאין  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
תנאים  לפרט משנתנו מוסיפה שם, שבארנו כמו מקצת, ולקיים מקצת לבטל  הורו 

והם: ציבור, קרבן  המחייבת דין  בית של  שוגג הוראת בענין בית `.נוספים שכל 
מהם; אחד מצד אפילו דעות, חילוקי כל  בה יהיו  ולא זו , להוראה יסכימו הדין 

.a;בהוראה ישתתפו הדין בית בהוראה b.שכל  הדין  בית עם יימצא הישיבה שראש
להוראה;c.זו; ראויים כולם יהיו  הדין בית שוגגים d.שחברי דין  בית שיהיו 

במשנה. כמבואר  פיהם, על  שוגגים יעשו  הקהל  ורוב בהוראתם,

ïéc úéa eøBä,הקודמת במשנה כמבואר  האסור , את להתיר –òãéå ÅÄÀÈÇ
ïäî ãçà, הדין בית מחברי  –eòhL,בהוראתם –ïäì øîàå ÆÈÅÆÆÈÀÈÇÈÆ

הדין: בבית לחבריו –ízà ïéòBè כן פי  על  ואף זו , בהוראה – ÄÇÆ
על לעבור  דעות ברוב והורו בטעותם, הכירו  שלא בהם, חזרו  לא

התורה; ממצוות íLאחת ïéc úéa ìL àìôî äéä àHL BàÆÈÈËÀÈÆÅÄÈ
הדין  בית בישיבת היה לא הישיבה, ראש  והוא שבהם, שהגדול –
חברי ואחד  שבעים של  מלא מספר שהיה פי  על אף זו , הוראה בשעת

הדין  ïäî((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בית ãçà äéäL Bà,הדין בית מחברי  –,øb ÆÈÈÆÈÅÆÅ
ïéúð Bà ,øæîî Bà הגבעונים מן  הוא נתין להוראה; ראויים שאינן  – ÇÀÅÈÄ

הכתוב שם על  "נתינים" ונקראים יהושע, בימי  ט ט ט ט ,,,,שנתגיירו  ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

מים";כז כז כז כז ):):):): ושואבי עצים חוטבי ההוא ביום יהושע ï÷æ"ויתנם BàÈÅ
íéða Bì äàø àHLלפי נפשות, דיני  לדון ראוי  אינו  הוא שאף – ÆÈÈÈÄ

ורוב  דין , בית הורו  אם הללו , המקרים בכל אכזרי; להיות שדרכו

פיהם, על  עשו  elàהעם éøä, הדין בית –ïéøeèt,ציבור מקרבן – ÂÅÅÀÄ
בשגגה; שחטא יחיד כדין חטאת, קרבן  חייב פיהם על  שעשה מי וכל 

כתוב שוגג הוראת בפרשת יגיגיגיג):):):):שכן דדדד,,,, ישראל((((ויקראויקראויקראויקרא עדת כל  "ואם
טועים  אמר: אחד שאם – ומכאן כולם, שיורו  עד ודרשו : ישגו",

דין  בית של  מופלא שם היה לא ואם הוראה; הוראתם אין  אתם,
מודים  שהצדוקים בדבר  הורו  אמרו : מה "מפני  בגמרא: הטעם מבואר

של מופלא היה לא למדו ; ולא ללמוד להם שהיה מפני  פטורין? בו
למדו". ולא ללמוד  להם שהיה מפני  פטורים, כן  גם שם דין  בית

שפטורין ? וכו ', ממזר או גר  מהם אחד היה שאם øîàpLÆÆÁÇומניין ,
"äãò" :ïàk כל "ואם –"zcr"" ישגו ïläì:((((שם שם שם שם ););););ישראל  øîàðå ÈÅÈÀÆÁÇÀÇÈ

"äãò" ושפטו" –dcrd",(,(,(,( כד כד כד כד לה לה לה לה ,,,, äøeîàä((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "äãò" äî ÅÈÈÅÈÈÂÈ
ïläì,נפשות בדיני –äàøBäì ïééeàø ílk eéäiL ãò שכתוב – ÀÇÈÇÆÄÀËÈÀÄÀÈÈ

יז יז יז יז ):):):): יאיאיאיא,,,, בדומים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "אתך " ודרשו : העם", במשא אתך "ונשאו
להימנות  ראויים שאינם ולנתין , ולממזר לגר  פרט כמותך , מיוחסים לך,

ïàkבסנהדרין, äøeîàä "äãò" óà אין שוגג, הוראת בפרשת – ÇÅÈÈÂÈÈ
ציבור , של דבר  העלם בפר  חייבים דין íééeàøבית ílk eéäiL ãòÇÆÄÀËÈÀÄ

ìäàøBä זקן או נתין, או  ממזר  או גר מהם אחד  היה אם ולכן  – ÀÈÈ
מקרבן . פטורין  בנים, לו  ראה ïéââBLשלא ïéc úéa eøBä שטעו – ÅÄÀÄ

ïéââBLבהוראתם, ìäwä ìk eNòå, הדין בית הוראת סמך על  – ÀÈÈÇÈÈÀÄ
טעו, דין שבית ידעו øtשלא ïéàéáîשל דבר העלם פר  היינו  – ÀÄÄÇ

בתורה כאמור  יד יד יד יד ):):):):ציבור, דדדד,,,, בקר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בן  פר הקהל  "והקריבו 

פטורים. העושים ואילו  במזידïéãéæîלחטאת", דין  בית הורו  – ÀÄÄ
שמותר, והורו שאסור  שידעו  האסור , את ïéââBLלהתיר  eNòå– ÀÈÀÄ
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øt ïéàéáî;ïéãéæî,ïéââBL eNòå–äøéòNe äaNk ïéàéáî;ïéââBL,ïéãéæî eNòå–ïéøeèt elà éøä. §¦¦©§¦¦§¨§¦§¦¦¦§¨§¦¨§¦§¨§¦¦£¥¥§¦
‰ïéc úéa eøBä,íäét ìò ïaø Bà ìäwä ìk eNòå–øt ïéàéáî,äøæ äãBáòáe–øéòNå øt ïéàéáî;éøác ¥¦§¨¨©¨¨ª¨©¦¤§¦¦©©£¨¨¨§¦¦©§¨¦¦§¥

øéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:íéøt øNò íéðL ïéàéáî íéèáL øNò íéðL,äøæ äãBáòáe–øNò íéðL ïéàéáî ©¦¥¦©¦§¨¥§¥¨¨§¨¦§¦¦§¥¨¨¨¦©£¨¨¨§¦¦§¥¨¨
íéøéòN øNò íéðLe íéøt.ïBòîL éaøøîBà:GLíéøt øNò äL,äøæ äãBáòáe–GLGLe íéøt øNò äLäL ¨¦§¥¨¨§¦¦©¦¦§¥§¨¨¨¨¦©£¨¨¨§¨¨¨¨¦§¨

íéøéòN øNò,èáLå èáL ìëì øéòNå øt,ïéc úéáì øéòNå øt.ïéc úéa eøBä,íéèáL äòáL eNòå,ïaø Bà, ¨¨§¦¦©§¨¦§¨¥¤¨¥¤©§¨¦§¥¦¥¦§¨¦§¨§¨¦ª¨
íäét ìò–øt íéàéáî,äøæ äãBáòáe,øéòNå øt ïéàéáî;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:íéèáL äòáL ©¦¤§¦¦©©£¨¨¨§¦¦©§¨¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¦§¨§¨¦

eàèçL–íéøt äòáL íéàéáî,íéèáL øàLeeàèç àHL–øt ïäéãé ìò ïéàéáî;óàLeàèç àHL elà ¤¨§§¦¦¦§¨¨¦§¨§¨¦¤¨§§¦¦©§¥¤©¤©¥¤¨§
íéàèBçä éãé ìò ïéàéáî.ïBòîL éaøøîBà:íéøt äðBîL,äøæ äãBáòáe–íéøéòN äðBîLe íéøt äðBîL,øt §¦¦©§¥©§¦©¦¦§¥§¨¨¦©£¨¨¨§¨¨¦§¨§¦¦©

.mixehtïéãéæî éøäù ,íéøåèô íéùåòä ìëå .åòè ïéã úéáù åòãé éøäù ,ïéã úéáá íäéùòî åìú àìå íúàøåä éôî ìä÷ä åùò àì éøäù íéøåèô ïéã úéá
:àåä ïáø÷ øá åàì ãéæîå ïä

dddd.xt oi`ian:øô ìä÷ä åáéø÷äå àø÷éåá øåîàä.xirye xt mi`ian dxf dcearaeøåîàä øéòùå øô íéàéáî ,äøæ äãåáò øåñéàá øéúäì åøåä íàå
úùøôáíúä áéúëå ,äøæ äãåáò åæ øîåà éåä ,úåöîä ìë ãâðë äìå÷ù àéäù äåöî ,äìàä úåöîä ìë úà åùòú àìå åâùú éëå ,êì çìù(å"è íù)äéäå

øåîàä øô ìä÷ä åáéø÷äå éàä ,øáñ øéàî 'øå .úàèçì ãçà íéæò øéòùå 'åâå äìåòì ãçà ø÷á ïá øô äãòä ìë åùòå äââùì äúùòð äãòä éðéòî íà
ïéã úéá ïäå ,íúåà íéàéáîä ïä ãáìá äøåäù ìä÷ä ,äøæ äãåáò úââùá êì çìùá øåîàä øéòùå øô äãòä ìë åùòå ïëå ,úåøéáò øàù úââùá àø÷éåá

:ìåãâä.oi`ian mihay xyr mipyøîàðù ,ìä÷ éø÷à èáùå èáù ìë äãåäé 'ø øáñã('ë á íéîéä éøáã):äãåäé ìä÷á èôùåäé ãåîòéå.mixt xyr dyly
:íîöòì øéòùå øô àéáäì íéáééç àìà ,íéèáùä ìù íéøéòùå íéøôá íéøôëúî äàøåäá åââùù ïéã úéá ïéàù ïåòîù 'ø øáñã.mihay drayáåø íäù

ìë íéàéáî .ìàøùé áåø àåäå ãçà èáù äùò åìéôàå ,íéèáùä ïéðî èåòéîî åéäéù ô"òàå ìàøùé ïéðî áåø åà .ìàøùé èåòéî ïäù ô"òà ,íéèáù ìù ïéðî
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דין , בית של  הוראתם על שסמכו  בשוגג, הקהל  äaNkועשו ïéàéáîÀÄÄÄÀÈ
äøéòNe או כשבה חטאת, קרבן להביא חייב הקהל  מן אחד כל – ÀÄÈ

בשגגה שחטא יחיד  של  כדינו  למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו).).).).שעירה, בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  אבל((((עייןעייןעייןעיין

ואינם  היו מזידים שהרי  ציבור , של  דבר העלם מפר פטורים דין  בית
קרבן. האסור ,ïéââBLבני את להתיר  בשוגג דין  בית הורו  –eNòå ÀÄÀÈ
ïéãéæî, טעו דין שבית שידעו במזיד, הקהל ועשו –elà éøä ÀÄÄÂÅÅ
ïéøeèt,פטורים דין  בית מקרבן: פטורים העושים וגם דין בית גם – ÀÄ

אחד וכל הוראתם; על סמכו ולא טעו  דין  שבית ידעו  הקהל  שהרי 

קרבן . בן  אינו  ומזיד  היו, מזידים שהרי חטאת, מקרבן  פטור הקהל  מן
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מביאין שוגגין , הקהל  כל ועשו  שוגגים, דין בית "הורו  למדנו : הקודמת במשנה

היא: ובעייה לחטאת", בקר בן פר הקהל  "והקריבו יד): ד, (ויקרא שכתוב פר",

ורבי מאיר רבי  במשנתנו נחלקו זה בדבר הפר? את המביאים "הקהל " הם מי 

שמעון. ורבי  יהודה

ïéc úéa eøBä, האסור את להתיר בטעות –Bà ìäwä ìk eNòå ÅÄÀÈÈÇÈÈ
ïaø, הקהל של  –íäét ìò,דין בית הוראת סמך  על  –ïéàéáî ËÈÇÄÆÀÄÄ
øt, ציבור של  דבר העלם פר  מביאים הדין  בית –äøæ äãBáòáe ÇÇÂÈÈÈ

או  הקהל כל ועשו זרה, עבודה באיסור  להתיר  הדין בית הורו  אם –

פיהם, על דין ,ïéàéáîרובן  בית –øéòNå øtושעיר לעולה פר  – ÀÄÄÇÀÈÄ
כתוב שכן  כב כב כב כב ----כד כד כד כד ):):):):לחטאת, טוטוטוטו,,,, כל((((במדבר במדבר במדבר במדבר  את תעשו  ולא תשגו  "וכי 

שקולה  שהיא מדבר, הכתוב זרה בעבודה ואמרו : האלה", המצוות
לשגגה, נעשתה העדה מעיני אם "והיה שם: וכתוב המצוות, כל כנגד 

לחטאת", אחד  עזים ושעיר  לעולה... אחד  בקר בן  פר  העדה כל  ועשו
øéàî éaø éøácשאר בשגגת שכתוב שמה מאיר, רבי  שסובר  – ÄÀÅÇÄÅÄ
"והקריבו  זרה:ldwdעבירות: עבודה בשגגת שכתוב מה וכן  פר",

dcrd"ועשו  lk. הגדול דין לבית היא הכוונה ושעיר", éaøÇÄפר...
,íéøt øNò íéðL ïéàéáî íéèáL øNò íéðL :øîBà äãeäéÀÈÅÀÅÈÈÀÈÄÀÄÄÀÅÈÈÈÄ
íéøéòN øNò íéðLe íéøt øNò íéðL ïéàéáî ,äøæ äãBáòáeÇÂÈÈÈÀÄÄÀÅÈÈÈÄÀÅÈÈÀÄÄ

"והקריבו הכתוב כוונת יהודה, רבי שלדעת –,"ldwdכל "ועשו וכן 

dcrd, הקרבן את מביאים שהציבור דהיינו דין, לבית ולא לציבור  ,"
שכתוב כמו  "קהל ", נקרא ושבט שבט דדדד):):):):וכל מח מח מח מח ,,,, "ונתתיך((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

כתוב וכן  עמים", ה ה ה ה ):):):):לקהל ככככ,,,, בבבב הימים הימים הימים הימים  בקהל((((דברידברידברידברי יהושפט "ויעמוד

פר מביאים הציבור, רוב חטא שאם יהודה, רבי  סובר מכאן יהודה";

ושבט. שבט לכל  ושעיר  פר – זרה ובעבודה ושבט; שבט éaøÇÄלכל 
GL :øîBà ïBòîLGL ,äøæ äãBáòáe ,íéøt øNò äLäL ÄÀÅÀÈÈÈÈÄÇÂÈÈÈÀÈ

GLe íéøt øNòíéøéòN øNò äL אמנם שמעון : רבי  שסובר  – ÈÈÈÄÀÈÈÈÀÄÄ
חייבים  דין בית אבל יהודה, רבי כדעת קרבן , להביא חייב שבט כל

מביאים  ולפיכך הציבור , בקרבן  מתכפרים ואינם לעצמם קרבן  להביא
דין ; לבית ופר  ושבט שבט לכל dxf,פר  dcearaeìëì øéòNå øtÇÀÈÄÀÈ

ïéc úéáì øéòNå øt ,èáLå èáL.לעיל כמבואר –iaxk dklde ÅÆÈÅÆÇÀÈÄÀÅÄ
,dcedi. דין בית ולא מביאין äòáLשציבור eNòå ,ïéc úéa eøBäÅÄÀÈÄÀÈ

íéèáL,הציבור מיעוט שהם פי על אף השבטים, מנין רוב שהם – ÀÈÄ
ïaø Bàושבט שבט כל של  רובו של((((רשרשרשרש""""יייי););););– רובן  מפרשים: ויש  ËÈ

שהם פי על  אף השבטים,ישראל, מנין  íäétמיעוט ìòעל – ÇÄÆ
דין, בית הוראת øtסמך  íéàéáî ב העלם – פר מביאים דין  ית ÀÄÄÇ

ציבור; של  øéòNåדבר  øt ïéàéáî ,äøæ äãBáòáe הורו אם – ÇÂÈÈÈÀÄÄÇÀÈÄ
לחטאת, ושעיר  לעולה פר מביאין  דין  בית זרה, עבודה באיסור  להתיר 

øéàî éaø éøác הוראת פי  על  עשו הציבור רוב אם שלדעתו , – ÄÀÅÇÄÅÄ
קרבן . להביא בלבד דין בית חייבים הגדול, דין  äãeäéבית éaøÇÄÀÈ

øàLe ,íéøt äòáL íéàéáî ,eàèçL íéèáL äòáL :øîBàÅÄÀÈÀÈÄÆÈÀÀÄÄÄÀÈÈÄÀÈ
àHL elà óàL ;øt ïäéãé ìò ïéàéáî ,eàèç àHL íéèáLÀÈÄÆÈÀÀÄÄÇÀÅÆÇÆÇÅÆ

íéàèBçä éãé ìò ïéàéáî eàèç שלא אף ושבט, שבט כל  – ÈÀÀÄÄÇÀÅÇÀÄ
החוטאים בשביל לעצמו פר מביא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););חטא, שלדעת ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; כלומר

מכל מיעוט שהם פי על  אף חטאו, השבטים רוב אם יהודה, רבי

השבטים, ממנין מיעוט שהם פי על אף חטאו , ישראל שרוב או ישראל,
עשר שנים מביאים הקהל, רוב והוא בלבד  אחד  שבט עשה ואפילו 

ושבט שבט לכל פר äðBîL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).פרים, :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈ
íéøt, דין לבית ואחד שחטאו, השבטים לשבעת שבעה –äãBáòáe ÈÄÇÂÈ

èáL ìëì øéòNå øt ,íéøéòN äðBîLe íéøt äðBîL ,äøæÈÈÀÈÈÄÀÈÀÄÄÇÀÈÄÀÈÅÆ
ïéc úéáì øéòNå øôe ,èáLå יהודה רבי על  חולק שמעון  שרבי  – ÈÅÆÇÀÈÄÀÅÄ

מביאים אינם חטאו, שלא השבטים שאותם כלל .וסובר, dkldeקרבן 
.dcedi iaxkíéèáMä ïî ãçà ìL ïéc úéa eøBäלהתיר – ÅÄÆÆÈÄÇÀÈÄ
האסור , íäétאת ìò èáMä BúBà äNòå בית הוראת פי  על – ÀÈÈÇÅÆÇÄÆ

áiçדינו , àeä èáMä BúBà,ישראל מנין  רוב בו שאין אף – ÇÅÆÇÈ
הוא רוב דינו בית לענין  íéèáMä((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),שהרי ìk øàLeÀÈÈÇÀÈÄ
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íBé ãâðk íBé úøîBL ìò,øeèt;äøBza úaL Lé,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî àéöBnä ìáà,øeèt;Lé ©¤¤§¤¤¨¥©¨©¨£¨©¦¥§©¨¦¦§¨©¦¨¥
äøBza äøæ äãBáò,äåçzLnä ìáà,øeèt–ïéáiç elà éøä,øîàpL(âé ,ã àø÷éå):"øác íìòðå","øác"àGå £¨¨¨©¨£¨©¦§©£¤¨£¥¥©¨¦¤¤¡©§¤§©¨¨¨¨§

óebä ìk. ¨©
„ïéc úéa eøBä,eòhL ïäî ãçà òãéå,ïäì øîàå:íL ïéc úéa ìL àìôî äéä àHL Bà !ízà ïéòBè,Bà ¥¦§¨©¤¨¥¤¤¨§¨©¨¤¦©¤¤¨¨ª§¨¤¥¦¨

øb ïäî ãçà äéäL,øæîî Bà,ïéúð Bà,íéða Bì äàø àHL ï÷æ Bà–ïéøeèt elà éøä,ïàk øîàpL:"äãò" ¤¨¨¤¨¥¤¥©§¥¨¦¨¥¤¨¨¨¦£¥¥§¦¤¤¡©¨¥¨
(íù ,íù),ïläì øîàðå:"äãò"(ãë ,äì øáãîá),äî"äãò"ïläì äøeîàä–äàøBäì ïééeàø ílk eéäiL ãò, §¤¡©§©¨¥¨¨¥¨¨£¨§©¨©¤¦§ª¨§¦§¨¨

óà"äãò"ïàk äøeîàä–äàøBäì íééeàø ílk eéäiL ãò.ïéââBL ïéc úéa eøBä,ïéââBL ìäwä ìk eNòå– ©¥¨¨£¨¨©¤¦§ª¨§¦§¨¨¥¦§¦§¨¨©¨¨§¦

áéúëã ,äìéìá(íù):äáåæ éîé ìë.xeht miaxd zeyxl cigid zeyxn `ivendáéúëã äøåñà äàöåäå äñðëä éøîàã(æ"è úåîù),åîå÷îî ùéà àöé ìà
:úøúåî äèùåäå ä÷éøæ.xeht degzyndáéúëã äøåñà íéìâøå íéãé èåùô äá úéàã äàåçúùä éøîàã(ã"ì íù)èåùô äá ïéàùå ,øçà ìàì äåçúùú àì

.åá ïéãåî ïé÷åãöä ïéàù øáãá åøåéù ãò ïéáééç ïéã úéá ïéà ,àúìéîã àììëå .úøúåî íéìâøå íéãé,øåáö ïáø÷î ïéøåèô ,åá ïéãåî ïé÷åãöäù øáãá åøåä ìáà
:àåä áø éá éø÷ ìéæã ,àîòè éàî .åúââù ìò ïáø÷ àéáäì áééç ãçà ìë íäéô ìò íéùåòä íéáøäå

cccc.'eke erhy odn cg` rcieàø÷ øîàã('ã àø÷éå):äââùá íéîéëñî íìåë åéäéù ãò ,åâùé ìàøùé úãò ìë íàå.oic zia ly `ltenùàø ,ïäáù ìåãâä
:äáéùéä.mipa d`x `ly owf:íçøé àìå éøæëà àåäù åîúñù ,úåùôð éðéã ïåãì éåàø åðéà.dcr oldl xn`pe:äãòä åèôùå.'eke oldl dxen`d dcr dn

ïéøãäðñá øîàðù(à"é øáãîá):ïéøãäðñá úåðîéì ïééåàø ïðéàù øæîîìå ïéúðìå øâì èøô .êúåîë ïéñçåéî ,êì ïéîåãá ,êîò íù åáöéúäå.oicifnúéá åòãéù
:ãéçé úàèç äøéòù åà äáùë íéàéáî ,ââåù íéùåòäå .àåä ïáø÷ øá åàì ãéæîã ,øåáö ïáø÷î íéøåèô ,øåñà øáãäù ïéãel`e el` oicifn eyre mibbey

`xephxa yexit

äåçzLnä ìáà ,äøBza äøæ äãBáò,זרה לעבודה –øeèt– ÂÈÈÈÇÈÂÈÇÄÀÇÂÆÈ
זרה, עבודה כעובד  דינו  ïéáiçשאין elà éøä כמו ציבור , בקרבן  – ÂÅÅÇÈÄ

לעיל, óebäשבארנו ìk àGå "øác" ,"øác íìòðå" :øîàpLÆÆÁÇÀÆÀÇÈÈÈÈÀÈÇ
פרט  מהם נעלם כן  אם אלא שוגג, הוראת על  חייבים דין  בית אין –

פטורים  האיסור, של  הגוף כל  עקרו אם אבל האיסור, של  מסויים
לגבי שאף מבואר, בגמרא – חייבים. פיהם על והעושים מקרבן ,
בשוגג, הוראתם על חייבים דין  בית אין  במשנתנו, הנזכרים הפרטים

איסור לבטל שהורו  וכל בתורה, הם מפורשים הללו הדינים שכל לפי
דין והרי כלום; הוראתם אין בתורה, meiהמפורש cbpk mei zxney

שנאמר  בתורה, כחכחכחכח):):):):מפורש טו טו טו טו ,,,, שסופרת ((((ויקראויקראויקראויקרא מלמד לה", "וספרה
יום; כנגד d`vedmiaxdיום zeyxl cigid zeyxn,בתורה מפורשת

כטכטכטכט):):):):שכתוב טז טז טז טז ,,,, איש((((שמות שמות שמות שמות  יצא אל ופירשו: ממקומו ", איש יצא "אל 
וכן  שבידו ; הכלי  שכתובdegzyndעם בתורה, לדלדלדלד,,,,מפורש ((((שמות שמות שמות שמות 

הוראתם יד יד יד יד ):):):): אין  אלו בכל  שאף מכאן אחר". לאל  תשתחוה "לא
הצדוקים  שאין  בדבר שיורו  עד חייבים דין בית שאין  לפי הוראה,

בו epzpyn),מודים xe`al dncwda epxkfdy enke)ביאור הוא שכך  אלא
כנגד יום שומרת התורה אסרה שלא דין בית הורו  במשנתנו : הדברים

שכתוב ביום, דם ראתה כן אם אלא כוכוכוכו):):):):יום טוטוטוטו,,,, זובה",ini"כל ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
מרשות  המוציא שאמרו: או  לבעלה; מותרת בלילה ראתה אם אבל 

יוצא  שאינו כיון  לרשות, מרשות והמושיט הזורק אבל חייב, לרשות
אלא  חייב זרה לעבודה המשתחוה שאין שאמרו, או  פטור ; ממקומו ,

בכל – פטור  ורגלים ידים פישוט בלי אבל ורגלים, ידים בפישוט
בפר חייבים דין בית פיהם, על  עשו  הציבור  רוב אם הללו , הפרטים

פטורים. והעושים ציבור , של דבר העלם

במשנתנו : שלמדים sebd,מה lk `le xac ± "xac mlrpe" קרא בגמרא: מפרשים
xacn",בו  mlrpe" וגם "ונעלם" עם גם נקראת "ונעלם" של שהמ"ם כלומר 

(רש"י ). הדבר כל  ולא מדבר – מדבר " "ונעלם דרשו : ומכאן  "דבר", עם

y c e w z a y
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כן אם אלא ציבור, קרבן חייבים דין בית שאין  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
תנאים  לפרט משנתנו מוסיפה שם, שבארנו כמו מקצת, ולקיים מקצת לבטל  הורו 

והם: ציבור, קרבן  המחייבת דין  בית של  שוגג הוראת בענין בית `.נוספים שכל 
מהם; אחד מצד אפילו דעות, חילוקי כל  בה יהיו  ולא זו , להוראה יסכימו הדין 

.a;בהוראה ישתתפו הדין בית בהוראה b.שכל  הדין  בית עם יימצא הישיבה שראש
להוראה;c.זו; ראויים כולם יהיו  הדין בית שוגגים d.שחברי דין  בית שיהיו 

במשנה. כמבואר  פיהם, על  שוגגים יעשו  הקהל  ורוב בהוראתם,

ïéc úéa eøBä,הקודמת במשנה כמבואר  האסור , את להתיר –òãéå ÅÄÀÈÇ
ïäî ãçà, הדין בית מחברי  –eòhL,בהוראתם –ïäì øîàå ÆÈÅÆÆÈÀÈÇÈÆ

הדין: בבית לחבריו –ízà ïéòBè כן פי  על  ואף זו , בהוראה – ÄÇÆ
על לעבור  דעות ברוב והורו בטעותם, הכירו  שלא בהם, חזרו  לא

התורה; ממצוות íLאחת ïéc úéa ìL àìôî äéä àHL BàÆÈÈËÀÈÆÅÄÈ
הדין  בית בישיבת היה לא הישיבה, ראש  והוא שבהם, שהגדול –
חברי ואחד  שבעים של  מלא מספר שהיה פי  על אף זו , הוראה בשעת

הדין  ïäî((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בית ãçà äéäL Bà,הדין בית מחברי  –,øb ÆÈÈÆÈÅÆÅ
ïéúð Bà ,øæîî Bà הגבעונים מן  הוא נתין להוראה; ראויים שאינן  – ÇÀÅÈÄ

הכתוב שם על  "נתינים" ונקראים יהושע, בימי  ט ט ט ט ,,,,שנתגיירו  ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

מים";כז כז כז כז ):):):): ושואבי עצים חוטבי ההוא ביום יהושע ï÷æ"ויתנם BàÈÅ
íéða Bì äàø àHLלפי נפשות, דיני  לדון ראוי  אינו  הוא שאף – ÆÈÈÈÄ

ורוב  דין , בית הורו  אם הללו , המקרים בכל אכזרי; להיות שדרכו

פיהם, על  עשו  elàהעם éøä, הדין בית –ïéøeèt,ציבור מקרבן – ÂÅÅÀÄ
בשגגה; שחטא יחיד כדין חטאת, קרבן  חייב פיהם על  שעשה מי וכל 

כתוב שוגג הוראת בפרשת יגיגיגיג):):):):שכן דדדד,,,, ישראל((((ויקראויקראויקראויקרא עדת כל  "ואם
טועים  אמר: אחד שאם – ומכאן כולם, שיורו  עד ודרשו : ישגו",

דין  בית של  מופלא שם היה לא ואם הוראה; הוראתם אין  אתם,
מודים  שהצדוקים בדבר  הורו  אמרו : מה "מפני  בגמרא: הטעם מבואר

של מופלא היה לא למדו ; ולא ללמוד להם שהיה מפני  פטורין? בו
למדו". ולא ללמוד  להם שהיה מפני  פטורים, כן  גם שם דין  בית

שפטורין ? וכו ', ממזר או גר  מהם אחד היה שאם øîàpLÆÆÁÇומניין ,
"äãò" :ïàk כל "ואם –"zcr"" ישגו ïläì:((((שם שם שם שם ););););ישראל  øîàðå ÈÅÈÀÆÁÇÀÇÈ

"äãò" ושפטו" –dcrd",(,(,(,( כד כד כד כד לה לה לה לה ,,,, äøeîàä((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "äãò" äî ÅÈÈÅÈÈÂÈ
ïläì,נפשות בדיני –äàøBäì ïééeàø ílk eéäiL ãò שכתוב – ÀÇÈÇÆÄÀËÈÀÄÀÈÈ

יז יז יז יז ):):):): יאיאיאיא,,,, בדומים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "אתך " ודרשו : העם", במשא אתך "ונשאו
להימנות  ראויים שאינם ולנתין , ולממזר לגר  פרט כמותך , מיוחסים לך,

ïàkבסנהדרין, äøeîàä "äãò" óà אין שוגג, הוראת בפרשת – ÇÅÈÈÂÈÈ
ציבור , של דבר  העלם בפר  חייבים דין íééeàøבית ílk eéäiL ãòÇÆÄÀËÈÀÄ

ìäàøBä זקן או נתין, או  ממזר  או גר מהם אחד  היה אם ולכן  – ÀÈÈ
מקרבן . פטורין  בנים, לו  ראה ïéââBLשלא ïéc úéa eøBä שטעו – ÅÄÀÄ

ïéââBLבהוראתם, ìäwä ìk eNòå, הדין בית הוראת סמך על  – ÀÈÈÇÈÈÀÄ
טעו, דין שבית ידעו øtשלא ïéàéáîשל דבר העלם פר  היינו  – ÀÄÄÇ

בתורה כאמור  יד יד יד יד ):):):):ציבור, דדדד,,,, בקר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בן  פר הקהל  "והקריבו 

פטורים. העושים ואילו  במזידïéãéæîלחטאת", דין  בית הורו  – ÀÄÄ
שמותר, והורו שאסור  שידעו  האסור , את ïéââBLלהתיר  eNòå– ÀÈÀÄ
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èáLå èáL ìëì øéòNå,ïéc úéáì øéòNå øôe.íéèáMä ïî ãçà ìL ïéc úéa eøBä,ìò èáMä BúBà äNòå §¨¦§¨¥¤¨¥¤©§¨¦§¥¦¥¦¤¤¨¦©§¨¦§¨¨©¥¤©
íäét–áiç àeä èáMä BúBà,íéøeèt íéèáMä ìk øàLe;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà:ïéáiç ïéà, ¦¤©¥¤©¨§¨¨©§¨¦§¦¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥©¨¦

ãáìa ìBãbä ïéc úéa úéøBä ìò àlà,øîàpL(âé ,ã àø÷éå):"ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå",èáMä BúBà úãò àGå. ¤¨©¨©¥¦©¨¦§©¤¤¡©§¦¨£©¦§¨¥¦§§£©©¥¤

:íéàèåçä åìà éãé ìò åàèç àìù íéèáùä øàù.mixt dpeny:äãåäé 'øë äëìäå .íéàèåçä éãé ìò íéàéáî åàèç àìù ïúåà ïéàù ïåòîù 'ø øáñã
.hay eze` dyre:íéèáùä áåø àìå ìàøùé ïéðî áåø ïàë ïéàå ,åîöòì.'eke miaiig oi` mixne` minkge:íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit

íéøeètשבטים רוב ולא ציבור  רוב לא כאן  אין  שהרי ((((שם שם שם שם ),),),),– ÀÄ
äãeäé éaø éøác אין יהודה רבי  שלדעת מכאן, מדייקים בגמרא – ÄÀÅÇÄÀÈ

הוראת  פי  על אחד שבט עשה כן  אם אלא פטורים השבטים שאר

הגדול, דין בית הוראת פי על  אחד  שבט עשה אם אבל  דינו , בית
הואיל ב"המאירי": הטעם ומבואר  חייבים; השבטים שאר  אפילו

ציבור. רוב השבט באותו  שאין פי על  ואף "קהל", נקרא אחד ושבט
אחד שבט יהודה, רבי "לדעת כותב: למשנתנו בפירושו הרמב"ם אבל 

ידו , על  מביאין  השבטים שאר הגדול , דין בית בהוראת didykשעשה

,ldwd aex: בכאן אומר oixeht",ולפיכך mihayd lk x`ye" שהיה לפי

עצמו ". בהוראת עושה השבט ïéáiçאותו  ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÈÄ
ציבור, קרבן  –ãáìa ìBãbä ïéc úéa úéøBä ìò àlàשל – ÆÈÇÈÇÅÄÇÈÄÀÇ
ואחד , àGåשבעים ,"ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÈÂÇÄÀÈÅÄÀÀ

èáMä BúBà úãòשל דבר  העלם בפר חייבים אין חכמים לדעת – ÂÇÇÅÆ
ישראל רוב פיהם על ועשו  הגדול דין בית הורו כן  אם אלא ציבור 

השבטים. מנין רוב או  minkgk.כולו , dklde

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - mipw(iyiy meil)

oeiky `ed xacd mrh .dler zepaxwl oleke ,dpei ipa ipye mixez
,dpeid ipa ow e` mixezd ow m` ,dxcpl daxw ow efi` reci oi`y
,dpei oa e` xez m` ,lqtpy dn xear milydl dilr dn reci oi`
dxcpl zaiig `id wtqne mixez dxcpl daixwd m` reci oi` oke
`id wtqne dpei ipa dxcpl daixwdy e` ,dpei ipa ly ow cer
el` zewitq icin z`vei dpi`e ,mixez ly ow cer dxcpl zaiig
m` ,xn`ze dpzze ,dpei ipa owe mixez ow ,mipiw izy `iazy cr
,mixezd ow ixcpl daxwe ,ixcpl mixeza izaiigzp dligzkln
xezde eizgz didi elld mixezd ipyn cg` xez ,cg` xez lqtpe
mixeza izaiigzpe] dpeid ipa ixcpl eaxw m`e ,dacp `ed ipyd

id ipa ipy jk oiae jk oiae ,mixezd izy ixcpl eidi [xen`kdpe
daxwe ,ixcpl dpei ipaa izaiigzp dligzkln m`e ,dacpl eidi
ipa ipyn cg` dpei oa ,cg` dpei oa lqtpe ,dpeid ipa ow ixcpl
eaxw m`e ,dacp `ed ipyd dpeid oae eizgz didi elld dpeid
ipy ixcpl eidi ,[xen`k dpei ipaa ixcpl izaiigzpe] mixezd ixcpl

.dacpl eidi mixezd izy jk oiae jk oiae ,dpeid ipa
mb m`e .ddøãð äòá÷ixd' dxn`y epiidc ,dzaeg mr ep`iadl ¨§¨¦§¨

jka daiigzp ,'izcill zaiiegn ip` da owd mr dp`iadl ow ilr
dpi`e dxcp z` dyxity oeike ,cgi dzaeg mr dxcp z` `iadl
iptny `vnp ,lirlck ,dpei ipa e` mixez m` ,dyxit dn zrcei
mipiw izy cer dzaeg ow mr `iadl dligza daiigzp wtqd
mipiw izy d`iady dzre ,dpei ipa owe mixez ow ,mipind ipyn
oind on `iadl dxcp `ny ,dxcp ici d`vi `l ,cg` oinne cala
enr `iadle siqedle ipyd oind on ztqep ow `iadl dilre ,ipyd
ly ef ow `eazy zpn lr dzaeg zler mewna zg` dler cer
dlqtp `ldy ,ic oi` dfa mb mpn` .dzaeg zler mr ipyd oind
zg` dcixt dyr odkdy oeik dxcpl d`iady owdn zg` dler
ic oi`e dxcpl daiigzpy owd `ed `nye ,z`hg oick dhnl
mr `eal elek owd lr `ldy ,dcal dcixt dze` z` milyzy
z` wx `le dlek ef ow `iadl dilry `vnpe ,cgi dzaeg zler

`id ok lre ,dzaeg zler mr cgi `weece dlqtpy efäëéøö§¦¨
ïéãéøt Lîç ãBò àéáäì,dzaeg oinn cg` ,dlrnl dlerl eaxwiy §¨¦¨¥§¥¦

lk ici d`vi dfae ,dxcpl dpei ipa ipye mixez izy cere
xy`k df lke .dzaeg zler mr dxcp z` d`iady ,zewitqd

dxcp z`e dzaeg z` dligzn d`iad.ãçà ïénî,xacl `nbec ¦¦¤¨
.dxcp own cg` xez lqtpe ,mixezn dxcp owe dzaeg ow d`iady
elek owd z` `iadl dilr `l` ,ezxenz xg` xez `iazy ic oi`
cere .cgi e`eaiy zpn lr dzaeg zler xear xez cer `iadle

dpei ipa `iadl dxcp `ny ,dxcp wtql dpei ipan ow `iadl dilr
dpeid ipae mixezd e`eaiy zpn lr ,cgi mlek z` `iaze ,`weec
micixt yng `iadl dilr lkd jqay `vnpe ,dzaeg zler mr

.zetqep
eid dxcple dzaegl d`iady mipiwd izy m`e .e,ïéðéî éðMî¦§¥¦¦

dpey`x daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipa zxg`de mixez zg`y
,dzaeglàéázcerLL.dpei ipa dylye mixez dyly ,micixt ¨¦¥

ze`ad mipiwd izy z` `iadl dilry oeiky ,`ed xacd mrh
oin eze`n ef dler `iadl dilr ,dzaeg zler mr cgi dxcpl
ow daxw oin dfi`n zrcei dpi`y oeike ,dzaeg z`hg d`ay
mr cgi dzr dzaegl `iadl dler efi` zrcei dpi` ,dzaeg
`iadl dilr wtqne ,dpei oa e` xez m` ,dxcpl ze`ad mipiwd
mixez izy ,dxcpl ze`ad mipiwd izy mry `vnp .mdipy z`
dzaeg zler wtql dpei oae xez cer `iadl dilr ,dpei ipa ipye
dyy lkd jqae ,[cala cg` zaiig `ldy dacp mdn cg`e]

.micixt
,dyxit dn zrcei dpi`e dxcp dyxite ow dxcpy ,ef dy` m`e .f

ïúðúð[mipiwd z` dpzp dy`d-],äðúp äî úòãBé dðéàå ,ïäkìm` §¨¨©©Ÿ¥§¥¨©©©¨§¨
,dpei ipa zxg` owe mixez zg` owy e` dpei ipa e` mixezCìäå§¨©

äNòå ïäkä,oaixwde mipiwd z`äNò äî òãBé ïéàåo`yr m` ,oda ©Ÿ¥§¨¨§¥¥©¤¨¨
oleky ,dhnl olek o`yry e` ,zeler oleky xnelk ,dlrnl olek
s` wtqd iptny `vnp ,ze`hg dvgne zeler dvgn e` ,ze`hg
e` dler o`k oi`e z`hg lkd dyr `ny ,d`vi `l dzaeg ici

`id ok lr ,z`hg o`k oi`e dler lkd dyr `nyàéáäì äëéøö§¦¨§¨¦
òaøà ïéãéøt ãBòzelerl,døãðìpei ipa ipye mixez izy`ny ,d §¦¦©§©§¦§¨

,dpei ipa dxcp `ny e` mixez dxcpåcerì íézLzler,dúáBç §§©¦§¨¨
daiigzpe dxiyk z`hgd dzid dzaeg owa `ny ,dpei oae xez
dilr ,did oin dfi` reci oi`y oeike ,oin eze`n dzaeg zlera

,dpei oae xez `iadlåcerúçà úàhç`ny ,dvxzy oin dfi`n §©¨©©
dlekiy dne .llk z`hg d`iad `ly `vnpe dlrnl lkd dyr
zler daxw `ny mixne` oi`e dvxzy oin lkn dp`iadl `id
,oin eze`n z`hgd z` `iadl daiigzpe ipyd oind on dzaeg
z`hgd dlqtpy oeike .dlera `le z`hga rawp owd oiny meyn
`idy dlerde ,dvxzy oin lkn z`hgd z` `iadl dleki
dlrz dzaegl d`ian `idy [dpei oae xez] mizyay oin eze`n
.bef oa dl oi`y meyn zlqtp dpey`xd dlerd eli`e ,dbef zak
dyly ,micixt dray cer `iadl dkixv `idy df lkn dlerde

.dvxzy oin dfi`n zg` cere dpei ipa dylye mixez
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המשך ביאור למס' זנים ליום שישי עמ' ב



רלג dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יט המגילה:äðùîדף לקרוא פסול ומי  כשר מי מבארת ïéøLkהמשנה ìkä©Ÿ§¥¦

Løçî õeç ,äléânä úà úBø÷ì שומע ואינו דעת äèBL,המדבר בו ïè÷å,שאין ¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨
חינוך  לגיל שהגיע ïè÷a.אף øéLëî äãeäé éaø.לחינוך שהגיע ©¦§¨©§¦§¨¨

àøîâ להשמיע יכול שאינו משום המגילה, את לקרוא כשר אינו שחרש במשנה שנינו

זו: משנה הולכת תנא כאיזה דנה הגמרא לאזנו.

הגמרא: àðzמבררת ïàî ש זה àìדין énð ãáòéc Løç מוציא אינו בדיעבד שאף - ©¨¨¥¥¦£©©¦Ÿ
חובתם. ידי הגמרא:אחרים äðúî,משיבה áø øîàכשיטת àéä,משנתנו éñBé éaø ¨©©©§¨©¦¥¦

ïðúcטו.)במשנה éñBé,(ברכות éaø .àöé ,Bðæàì òéîLä àìå òîL úà àøBwä ¦§©©¥¤§©§Ÿ¦§¦©§¨§¨¨©¦¥
.àöé àì ,øîBà והוא יצא, לא אמירתו את שמע שלא שכל סובר יוסי שרבי ומבואר ¥Ÿ¨¨

המגילה  קריאת לגבי משנתנו של לחרש .הדין

יהודה: כרבי המשנה את להעמיד רוצה cהגמרא éànîe כ àéä,משנתנו éñBé éaø ¦©ְ©¦¥¦
å ש àìכוונתה énð ãáòéã,יצאàîìc כàéä äãeäé éaø אך יצא שבדיעבד הסובר §¦£©©¦Ÿ¦§¨©¦§¨¦

כן, לעשות אין למשנתנוåלכתחילה øétLאף ãáòéc àä ,àìc àeä älçzëì §§©§¦¨§Ÿ¨¦£©©¦
.éîc̈¥

זו: אוקימתא דוחה cהגמרא ,Czòc à÷ìñ àì הריéðz÷במשנהàéîec Løç Ÿ¨§¨©§¨§¨¨¥¥¥§¨
,ïè÷å äèBLc,יחד נכללו àì,שהרי énð ãáòéc ïè÷å äèBM äî בני אינם שהרי §¤§¨¨©¤§¨¨¦£©©¦Ÿ

המצוות  מכל ופטורים àì,,דעת énð ãáòéc Løç óà את להעמיד אין ואם־כן ©¥¥¦£©©¦Ÿ
יהודה. כרבי הדחיה:המשנה את דוחה àúéàãk,הגמרא àäå àúéàãk àä àîìãå§¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

ואילו  יהודה, כרבי בדיעבד וכשר לכתחילה פסול שחרש כדינו, נשנה אחד שכל כלומר

בדיעבד. אף פסולים וקטן שוטה

יהודה: כרבי המשנה את להעמיד אפשר שאי אחר באופן דוחה àôéñהגמרא éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨
àLéøc ììkî ,ïè÷a øéLëî äãeäé éaøבקטן àéäשפוסלת äãeäé éaø åàì ©¦§¨©§¦§¨¨¦§¨§¥¨¨©¦§¨¦

עצמו. על חולק יהודה שרבי יתכן לא שכן אחר, תנא הגמרא:(אלא ¨§¦§àîìãåדוחה
,àéä äãeäé éaø dlek.דבריו לבאר אלא עצמו על לחלוק בא הגמרא:ולא מתרצת ¨©¦§¨¦

éîc éî ה הלא לסיפא, äøéLëì,הרישא àôéñå äìeñôì àLéø יתכן לא ולכן ¦¨¥¥¨¦§¨§¥¨¦§¥¨
חולקים  הדחייה:.)שאינם את דוחה eהגמרא ,àéä äãeäé éaø dlek àîìãå אין §¦§¨¨©¦§¨¦

משום לסיפא הרישא בין סתירה שיש dìש להקשות éðz÷ ïè÷ éðåeb éøú שיש - §¥©§¥¨¨¨¨¥¨
בקטן, אופנים úBø÷ìהמשנה åשני ïéøLk ìkä ,éðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥©Ÿ§¥¦¦§

íéøeîà íéøác äna ,ïè÷å äèBL Løçî õeç äléânä úà,מוציא אינו שקטן ¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨©¤§¨¦£¦
Cepéçì òébä àlL ïè÷a שנים עשר או תשע בן כגון המצוות, לקיום לחנכו שחייבים לגיל הגיע שלא -,òébäL ïè÷a ìáà §¨¨¤Ÿ¦¦©§¦£¨§¨¨¤¦¦©
älçzëì eléôà ,Cepéçìמפני ïè÷aמוציא, øéLëî äãeäé éaøL כל את שבאמת נשאר, זה ולפי לחינוך. שהגיע כזה §¦£¦§©§¦¨¤©¦§¨©§¦§¨¨

יצא  ממנו השומע בדיעבד אך לכתחילה, דין רק הוא שבמשנתנו החרש ופסול יהודה, רבי שנה .המשנה

הזו: האוקימתא את דוחה àzîé÷Bàהגמרא éàîa,למשנתנוe ,äãeäé éaøk שאם שמע בקריאת יהודה רבי שאמר מה זה לפי §©¦§¨§©¦§¨
ב  רק הוא יצא, לאזנו השמיע לאזנו,ãáòéã,לא להשמיע צריך לכתחילה ïBòîLאך éaøc déøa äãeäé (éaø) éðúc àä àlà ¦£©¤¨¨§¨¥©¦§¨§¥§©¦¦§

éft ïa,בברייתאíøBz ,òîBL Bðéàå øaãnä Løçמפירותיו הברכה älçzëìתרומה את שומע ואינו לברך צריך שהוא אף ¤©¦¥¥©§©¥§¥¥©¥§©§¦¨
מפיו, לכתחילה,épîשמוציא זאת המתירה זו ברייתא ששנה התנא מי -,äãeäé éaø éà שב סבר ïéàהרי ãáòéc,כןälçzëì ©¦¦©¦§¨¦£©¦§©§¦¨

,àì ו,éñBé éaø éà שב סבר àì.הרי énð ãáòéc אף שמותר סבר יהודה רבי כן ואם יהודה, כרבי נשנית זו שברייתא ומוכרח Ÿ¦©¦¥¦£©©¦Ÿ
יהודה. כרבי להעמידה אין בחרש שפסלה ומשנתנו לכתחילה,

i"yx

àöé àìÐ.`ed caricéàîîåÐ
oizipzn xn`wc yxgn uegc
iqei iaxe ,xn`w carica elit`

.carica lqtc `idàåä äìçúëìå
àìãÐxninl `ki` `dae

`l `dc ,dcen dcedi iax elit`c
.carica `l` biltc dil opirny

äãåäé éáø àôéñãîÐipzwc:
.ohwa xiykn dcedi iaxeéîã àì

äøéùëäì àôéñå äìåñôì àùéø
`xizi `pyilc ,dil opiqxb `l

opiqxb ikd `l` .`ed:éáø àîìãå
éøåñçå ,ïè÷ éðååâ éøúå àéä äãåäé
úåø÷ì ïéøéùë ìëä 'åë àøñçéî
äèåù ùøçî õåç äìéâîä úà

ïè÷åÐ`de `zi`ck `d
dheye dligzkl yxg ,`zi`ck

.carica elit`íéøáã äîá
êåðéçì òéâä àìù ïè÷á íéøåîà

Ðoae ryz oa oebk ,zevn jepigl
wxta `neia opixn`ck ,xyr

.(` ,at) `xzaàúîé÷åà éàîá
äãåäé éáøëÐikc ol zrny`e

rinyd `la dcedi iax xn`
`vi epf`lÐ`le ,xn`w carica
.dligzkl'åë àéðúã àä àìà

íøåúÐjixv `edy it lr s`e
dkxad zerney eipf` oi`e ,jxal

.eitn `iven `edy

אלו שלא עמדו בניסיון דעשירות הם האובדים בארץ אשור, ואלו שלא עמדו בניסיון דעניות הם הנידחים בארץ מצרים
ממאמר פרשת האזינו, ה'תשכ"ח

d dpyn oey`x wxt zeixed zkqn

èáLå èáL ìëì øéòNå,ïéc úéáì øéòNå øôe.íéèáMä ïî ãçà ìL ïéc úéa eøBä,ìò èáMä BúBà äNòå §¨¦§¨¥¤¨¥¤©§¨¦§¥¦¥¦¤¤¨¦©§¨¦§¨¨©¥¤©
íäét–áiç àeä èáMä BúBà,íéøeèt íéèáMä ìk øàLe;éøácäãeäé éaø.íéîëçåíéøîBà:ïéáiç ïéà, ¦¤©¥¤©¨§¨¨©§¨¦§¦¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥©¨¦

ãáìa ìBãbä ïéc úéa úéøBä ìò àlà,øîàpL(âé ,ã àø÷éå):"ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå",èáMä BúBà úãò àGå. ¤¨©¨©¥¦©¨¦§©¤¤¡©§¦¨£©¦§¨¥¦§§£©©¥¤

:íéàèåçä åìà éãé ìò åàèç àìù íéèáùä øàù.mixt dpeny:äãåäé 'øë äëìäå .íéàèåçä éãé ìò íéàéáî åàèç àìù ïúåà ïéàù ïåòîù 'ø øáñã
.hay eze` dyre:íéèáùä áåø àìå ìàøùé ïéðî áåø ïàë ïéàå ,åîöòì.'eke miaiig oi` mixne` minkge:íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit

íéøeètשבטים רוב ולא ציבור  רוב לא כאן  אין  שהרי ((((שם שם שם שם ),),),),– ÀÄ
äãeäé éaø éøác אין יהודה רבי  שלדעת מכאן, מדייקים בגמרא – ÄÀÅÇÄÀÈ

הוראת  פי  על אחד שבט עשה כן  אם אלא פטורים השבטים שאר

הגדול, דין בית הוראת פי על  אחד  שבט עשה אם אבל  דינו , בית
הואיל ב"המאירי": הטעם ומבואר  חייבים; השבטים שאר  אפילו

ציבור. רוב השבט באותו  שאין פי על  ואף "קהל", נקרא אחד ושבט
אחד שבט יהודה, רבי "לדעת כותב: למשנתנו בפירושו הרמב"ם אבל 

ידו , על  מביאין  השבטים שאר הגדול , דין בית בהוראת didykשעשה

,ldwd aex: בכאן אומר oixeht",ולפיכך mihayd lk x`ye" שהיה לפי

עצמו ". בהוראת עושה השבט ïéáiçאותו  ïéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÇÈÄ
ציבור, קרבן  –ãáìa ìBãbä ïéc úéa úéøBä ìò àlàשל – ÆÈÇÈÇÅÄÇÈÄÀÇ
ואחד , àGåשבעים ,"ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå" :øîàpLÆÆÁÇÀÄÈÂÇÄÀÈÅÄÀÀ

èáMä BúBà úãòשל דבר  העלם בפר חייבים אין חכמים לדעת – ÂÇÇÅÆ
ישראל רוב פיהם על ועשו  הגדול דין בית הורו כן  אם אלא ציבור 

השבטים. מנין רוב או  minkgk.כולו , dklde

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - mipw(iyiy meil)

oeiky `ed xacd mrh .dler zepaxwl oleke ,dpei ipa ipye mixez
,dpeid ipa ow e` mixezd ow m` ,dxcpl daxw ow efi` reci oi`y
,dpei oa e` xez m` ,lqtpy dn xear milydl dilr dn reci oi`
dxcpl zaiig `id wtqne mixez dxcpl daixwd m` reci oi` oke
`id wtqne dpei ipa dxcpl daixwdy e` ,dpei ipa ly ow cer
el` zewitq icin z`vei dpi`e ,mixez ly ow cer dxcpl zaiig
m` ,xn`ze dpzze ,dpei ipa owe mixez ow ,mipiw izy `iazy cr
,mixezd ow ixcpl daxwe ,ixcpl mixeza izaiigzp dligzkln
xezde eizgz didi elld mixezd ipyn cg` xez ,cg` xez lqtpe
mixeza izaiigzpe] dpeid ipa ixcpl eaxw m`e ,dacp `ed ipyd

id ipa ipy jk oiae jk oiae ,mixezd izy ixcpl eidi [xen`kdpe
daxwe ,ixcpl dpei ipaa izaiigzp dligzkln m`e ,dacpl eidi
ipa ipyn cg` dpei oa ,cg` dpei oa lqtpe ,dpeid ipa ow ixcpl
eaxw m`e ,dacp `ed ipyd dpeid oae eizgz didi elld dpeid
ipy ixcpl eidi ,[xen`k dpei ipaa ixcpl izaiigzpe] mixezd ixcpl

.dacpl eidi mixezd izy jk oiae jk oiae ,dpeid ipa
mb m`e .ddøãð äòá÷ixd' dxn`y epiidc ,dzaeg mr ep`iadl ¨§¨¦§¨

jka daiigzp ,'izcill zaiiegn ip` da owd mr dp`iadl ow ilr
dpi`e dxcp z` dyxity oeike ,cgi dzaeg mr dxcp z` `iadl
iptny `vnp ,lirlck ,dpei ipa e` mixez m` ,dyxit dn zrcei
mipiw izy cer dzaeg ow mr `iadl dligza daiigzp wtqd
mipiw izy d`iady dzre ,dpei ipa owe mixez ow ,mipind ipyn
oind on `iadl dxcp `ny ,dxcp ici d`vi `l ,cg` oinne cala
enr `iadle siqedle ipyd oind on ztqep ow `iadl dilre ,ipyd
ly ef ow `eazy zpn lr dzaeg zler mewna zg` dler cer
dlqtp `ldy ,ic oi` dfa mb mpn` .dzaeg zler mr ipyd oind
zg` dcixt dyr odkdy oeik dxcpl d`iady owdn zg` dler
ic oi`e dxcpl daiigzpy owd `ed `nye ,z`hg oick dhnl
mr `eal elek owd lr `ldy ,dcal dcixt dze` z` milyzy
z` wx `le dlek ef ow `iadl dilry `vnpe ,cgi dzaeg zler

`id ok lre ,dzaeg zler mr cgi `weece dlqtpy efäëéøö§¦¨
ïéãéøt Lîç ãBò àéáäì,dzaeg oinn cg` ,dlrnl dlerl eaxwiy §¨¦¨¥§¥¦

lk ici d`vi dfae ,dxcpl dpei ipa ipye mixez izy cere
xy`k df lke .dzaeg zler mr dxcp z` d`iady ,zewitqd

dxcp z`e dzaeg z` dligzn d`iad.ãçà ïénî,xacl `nbec ¦¦¤¨
.dxcp own cg` xez lqtpe ,mixezn dxcp owe dzaeg ow d`iady
elek owd z` `iadl dilr `l` ,ezxenz xg` xez `iazy ic oi`
cere .cgi e`eaiy zpn lr dzaeg zler xear xez cer `iadle

dpei ipa `iadl dxcp `ny ,dxcp wtql dpei ipan ow `iadl dilr
dpeid ipae mixezd e`eaiy zpn lr ,cgi mlek z` `iaze ,`weec
micixt yng `iadl dilr lkd jqay `vnpe ,dzaeg zler mr

.zetqep
eid dxcple dzaegl d`iady mipiwd izy m`e .e,ïéðéî éðMî¦§¥¦¦

dpey`x daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipa zxg`de mixez zg`y
,dzaeglàéázcerLL.dpei ipa dylye mixez dyly ,micixt ¨¦¥

ze`ad mipiwd izy z` `iadl dilry oeiky ,`ed xacd mrh
oin eze`n ef dler `iadl dilr ,dzaeg zler mr cgi dxcpl
ow daxw oin dfi`n zrcei dpi`y oeike ,dzaeg z`hg d`ay
mr cgi dzr dzaegl `iadl dler efi` zrcei dpi` ,dzaeg
`iadl dilr wtqne ,dpei oa e` xez m` ,dxcpl ze`ad mipiwd
mixez izy ,dxcpl ze`ad mipiwd izy mry `vnp .mdipy z`
dzaeg zler wtql dpei oae xez cer `iadl dilr ,dpei ipa ipye
dyy lkd jqae ,[cala cg` zaiig `ldy dacp mdn cg`e]

.micixt
,dyxit dn zrcei dpi`e dxcp dyxite ow dxcpy ,ef dy` m`e .f

ïúðúð[mipiwd z` dpzp dy`d-],äðúp äî úòãBé dðéàå ,ïäkìm` §¨¨©©Ÿ¥§¥¨©©©¨§¨
,dpei ipa zxg` owe mixez zg` owy e` dpei ipa e` mixezCìäå§¨©

äNòå ïäkä,oaixwde mipiwd z`äNò äî òãBé ïéàåo`yr m` ,oda ©Ÿ¥§¨¨§¥¥©¤¨¨
oleky ,dhnl olek o`yry e` ,zeler oleky xnelk ,dlrnl olek
s` wtqd iptny `vnp ,ze`hg dvgne zeler dvgn e` ,ze`hg
e` dler o`k oi`e z`hg lkd dyr `ny ,d`vi `l dzaeg ici

`id ok lr ,z`hg o`k oi`e dler lkd dyr `nyàéáäì äëéøö§¦¨§¨¦
òaøà ïéãéøt ãBòzelerl,døãðìpei ipa ipye mixez izy`ny ,d §¦¦©§©§¦§¨

,dpei ipa dxcp `ny e` mixez dxcpåcerì íézLzler,dúáBç §§©¦§¨¨
daiigzpe dxiyk z`hgd dzid dzaeg owa `ny ,dpei oae xez
dilr ,did oin dfi` reci oi`y oeike ,oin eze`n dzaeg zlera

,dpei oae xez `iadlåcerúçà úàhç`ny ,dvxzy oin dfi`n §©¨©©
dlekiy dne .llk z`hg d`iad `ly `vnpe dlrnl lkd dyr
zler daxw `ny mixne` oi`e dvxzy oin lkn dp`iadl `id
,oin eze`n z`hgd z` `iadl daiigzpe ipyd oind on dzaeg
z`hgd dlqtpy oeike .dlera `le z`hga rawp owd oiny meyn
`idy dlerde ,dvxzy oin lkn z`hgd z` `iadl dleki
dlrz dzaegl d`ian `idy [dpei oae xez] mizyay oin eze`n
.bef oa dl oi`y meyn zlqtp dpey`xd dlerd eli`e ,dbef zak
dyly ,micixt dray cer `iadl dkixv `idy df lkn dlerde

.dvxzy oin dfi`n zg` cere dpei ipa dylye mixez
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רלד
oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

ìåçì ùã÷ää ïî àöéù ãò.oilegl d`iven `ed ,dnexzd z` lke`yky itl Ð

ipiwe oiaf ipiw odn dpwe ycwd zernn gwly oebk ,ycwl ycwn `ivend oipn

`iady e` ,dkyld znexzl lewyl aiig `edy elwy odn lwyy e` ,zeclei

`iady oeike ,"ycwl ycwn" epiidc ,ycwd on eny`e ez`hgixac ,lrn Ð dxfrl

e` z`hg aiiginc o`nc :xaqwc .oerny iax

cr ezeixg`a aiig `ed mlerl Ð my`

xhtp Ð e`iady oeike ,dxfrl ep`iaiy

ycwn `ivenc inp i`d s` .ezeixg`n

ezaeg ici `vi Ð dxfrl e`iady oeik ,ycwl

.lrne ,zeixg` iciíìåòì øáñ äãåäé éáøå
íãä ÷åøæéù ãò åúåéøçàá áééç àåäs` Ð

zeixg` ici `vie mcd wxfpy oeik ,inp `kd

Ð ezaeg ici ea `vic oeikc .lrn Ð ezaeg

iaxl ,lrnc oipne .inc oilegl e`ivedy enk

dil zi`ck dcedi iaxle dil zi`ck oerny?
.daix Ð "lrn lernz" xnel cenlzìåëéù

éàîhrnl jzrc `wlq ded dn ,xnelk Ð

dlirnn geyn e` `iyp?olekc `hiyt

cigi oia rnyn "ytp"e ,aizk "ytp"c ,oiaiig

.geyne `iyp oiaàðîçø øîà àîéúã åäî
øæ ìò åðîî ïúé øùàå äçùîä ïîù éáâ
äéååâá çùîéà àäã àåä øæ åàì çåùî éàäå
llka ied `lc `pin` jzrc `wlq Ð

ied inp giync "ytp"c ol rnyn `w ,dlirn

.dlirn llkaàðîçø äéù÷à,xnelk Ð

dlirnl `pngx diyw`c lirl opixn`

ikide .lirl opixn`ck ,dxf dcearle dheql

dheql diyw` inc?Zs` dheqc ikid ikc

dnebt dheqc ,lrn Ð dnbt `lc ab lr

,dleraa `l` zbdep dpi`c ,`id zcnere

dheq) opixn`e ,"jyi` icrlan" aizkck

epiide ,lreal lrad zlira dncwy (a,ck

."lrn ea dlrne" aizk ikd elit`e ,dlera

äãéá úòáè äðúð íà éîð ùã÷ä éáâs` Ð

.dlrn Ð eznbt `lc ab lréåðéù äéá úéàã ãòã äøæ äãåáòì àðîçø äéù÷àÐ

,oileg ivr mecxwa rwiac cr inp ycwd iab ,dxf dcearl dpikyn envr dpyny

.dnbtc ,rwiac cr ,lrn `l Ð leg zk`lnl ycw zk`lnn dpiyc`pngx diyw`

dnexzlhxt Ð dnexz dn ,ikdl dnexzn "`hg" "`hg" sili :lirl opixn`ck Ð

iab s` .aiig epi`y ,odn dpdp `le dnexz ly oiwyn e` oilke` jty m`y ,wifnl

xeht Ð epnn dpdp `le ektyy ,dil wifn ik dlik` xac icin lk ,inp ycwd

dil wifn ik ,`ed dlik` xa e`lc icina s` inp oicd `edc :iax ol xn`e .dlirnn

,"lk`i ik" dnexza aizkc meyn `l` .dpdiy cr dlirn aeig oi`c ,xeht Ð

."dlik` xac lk" ycwd iab inp xn` ,dlik` aeig `l` `kil dnexzacàáäãå
àåä éîåâôéà øá åàìcr" dia ipzw `le ,"lrn Ð dpdpy oeik" oizipzn ipzwc Ð

.mbtin `lc ok m`e ,`ed dnibt xa e`lc `nl` ,"mebtiyïåðã äéúìëã àáäã
ìæà àëéäìdl ozpyke .ezlkl oihiykze daxd adf ozpe ,did xiyr mc` oep Ð

.mbtil ieyr inp adf `nl` .elwynn xqg `vnpe elwy onf xg`le ,elwyäéì øîà
Ð "jizlk oiinxc `kidl" xqgc i`ce `nlcc ,dpin rnynl `kil `dn :ciaf ax Ð

ze`veny mewn lka eze` zekilyn `l` adf eze` zexnyn eid `ly itl ,xnelk

.xqg jk liaya ,ie`xk odihiykz zexnyn opi`y jizelk zeyery jxck ,eze`

.xqgp epi` Ð dti xnzynd adf la`ãåòå,`ed xqgznc xnel cenlz m` Ð

mbet epi`y Ð "xzl`l mbte dpdp `ki` `lc idpc" .lrn Ð dpdpy oeik ikd elit`

dia zilc `pin`w inc Ð "dnibt dia zil in mlerl" ,epnn dpdpy drya cin

mlerl dnibt?.lrn Ð dpdpy oeik jkld ,dnibt dia zil xzl`lc oeike .xqgzne jled onf xg`l la` ,dnibt dia zilc `pin`w xzl`läîéîú äîäá úàèçá éãëî
éøééîz`hg s` .lrn Ð dhexta ea dpdpy oeik `l` ,dnibt xza dia lif` `l ikd meyne ,inebti`l i`w `l adf ly qekc ikid ikc ."adf ly qek" epiid ,oizipzn Ð

da carnl ivn mbt i`n ,"mebtiy cr" xn`w i`n`e .da lernl Ð dpnn dpdpy oeik ,`id diict za e`l ,daxwdl `niiwc ,dninz?i`d ,dygk`c cr dlr aikx elit`c

.dnibt zxez da oi`e ,dxtkl `ifg dyegk oia dpiny oia dndac ,gafnl dnbt `lc ,mbt my ied `lïðé÷ñò íåî úìòá úàèçá ïéúéðúî àôô áø øîà`niiwc Ð

Ð dhext deya dpdpy oeik dzn `idyk" ipzwc `tiqe .dhext deya mebtiy cr lrn `l jkld ,`ed mbt ea yiy xace ,dincn zgite dyigkdy ,dnbtc oeike .diictl

."mebtiy cr" da ipz `l jkld .(`,hk migqt) mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c ,`id oeict za e`l Ð dznc oeikc ,men zlraa oia dninza oia ixiin "lrn
äðùî
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äéù÷à`lc mbet :yexit Ð wifnl hxt lk`i ik aizkc dnexzl `pngx.dpdp

`ziixad zlgza xn`wck ,opiaiign ded ,dnexzc [`ywid] `l i`c

.lirl epyxitck ,dxf dcearn dil opitlic meyn ,'eke "dpdp `le mbt leki" xn`wc

Ð xehtl dnexzc ywide ,`aeigl dihwp dheqc `yiwdc `py i`n :zeywdl oi`

dheqc `yiwd ,`zi`ck `de `zi`ck `dc

ea oi`y xaca mbt `la dpdp aiigl `iz`

lk opixht ded dheqc `yiwd ilel ,mbt

ded dnexzc `yiwd `lnli`e .dpdp

,dxf dcearn dpdp `la mbt aiigzn

`l recn :xn`z m`e .lirl izyxitck

,dnexz iab mbt `la dpdpc xeht mb xikfd

dpdp leki" lirl `zi`ck dnexzn inp `dc

meyn :xnel yie ?lirl izyxitck ,"mbt `le

mbt `la dpdp `ki` `dc .dil opiwqt `lc

dil opitlic ,mbt ea oi`y xaca oebk ,aiigc

iab Ð `iyw `d ,`iyw i` `l` .dheqn

hwpc cr ,xehtl `yiwd hwpc dxf dcear

`dc ,aeig oiprl xikfdl el did xehtl

d`veda dlirn aeig ol `wtp dxf dcearn

dxikn oebk ,heicd zeyxl ycwd zeyxn

`l `dc .d`pd `la mb dl`ye dpzne

oediexzac ,dnexzn `le dheqn `l ,opirny

,xn`w inp ikdc :xnel yie ?d`pd `ki`

Ð iepiy `ki`c cre ,dxf dcearl diyw`

aiign zeyx iepiyac dxf dcearn ,xnelk

opireny` `gxe` ab`e .d`pd mey `la

ycwd zeyxn d`veda iepiy iexw epi`c

ea dkfie heicd zeyxl qpkiy cr ,cegl

lirl epyxitcke ,rewa ici lr heicdd

.`ped axc `ail` `zeax opirny`c

äéù÷àÐ "lk`i ik" Ð dnexzl `pngx

,dlik` xac icin Ð ycwd s` ,wifnl hxt

`wec rnyn :dniz .xeht Ð dil wifn ik

wxtac `iywe ,xeht wifn ied dlik` icinc

,dlirn oda yi `d ,"dlirn oda oi`y miqkp" opz dpyna (a,h) `nw `aac `nw

ipzwc ,`yixc "oiwifp zea` drax`"` i`we .xeht Ð miycw iycw e` miycw epiidc

ibilt `lc ,oyd df dran xn`c o`nl elit`e .wifnd mc` epiidc ,"drand" eda

ikc ,opireny`l ezrcl "lk`i ik"c hwpc `pzc :wgvi epiax epiax axd yxite !dfa

,dnexz ly ony oebk siqedl yie .xeht Ð dqb dlik` oebk ,wfid jxc lik` inp

`rivn `aa 'qez zetqez oiire .a,dl zekxa] "oikxan cvik" wxt `zi`ck ,xehtc

.['eke "hxt" ligznd xeac a,hv

àáäãåxac" dil ixwc ,"adf ly qek"c oizipzn` .dinza Ð `ed inebti` xa e`l

."mbt ea oi`yàáäã.`ed `iyewc `pwqn Ð lf` okid oepc dizlkc

ly ezlk adf :yexit Ð "oepc dizlkc `adc" ,`ed mbt ea oi`y xac i` ,xnelk

oiinxc ikid `adc i`d `nlc" :dil xcdne ?"lf` okid" ,oep `xwpd xiyr eze`

eze` zekilyn eidc ,jly zelk eyry dnk dadfn dzyr `ny ,xnelk Ð "jizlk

.zekilyn Ð "oiinxc" .daxd mbet dide ,xnyp epi`y xg` mewna e` zepelga

éãëîxac Ð mininz eidy oeik :yexit Ð adf ly qek epiid dninz dndaa i`

ea oi`y,dze` miaixwn ixdy ,melk jka cqtp oi` Ð dygk elit`c ,`ed mbt

einc Ð exkenl `a m`y ,eincl cnerd xaca `l` mbt jiiy `lc .da `veie

ea yiy xac df oi` Ð axwil jka cqtp epi`e ,axwil cnerd xaca la` .mizgtp

.mizegt dincc ,xknil zcner `zydc Ð "men zlraa" :ipyne .mbt
ikd
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ïBâk ,Lãwì Lãwä ïî .ìBçì Lãwä ïî àöiL ãò©¤¥¥¦©Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§
íéáæ épé÷ ç÷ìépé÷å,Bì÷L ì÷Lå ,úBãìBé épé÷å úBáæ ¨©¦¥¨¦§¦¥¨§¦¥§§¨©¦§

àéöBäL ïåék ,Lc÷ää ïî BîLàå Búàhç àéáäå¯ §¥¦©¨©£¨¦©¤§¥¥¨¤¦
÷BøæiL ãò :øîBà äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác ,ìòî̈©¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¤¦§

"ìòî ìòîú" :øîBì ãeîìz ?ïépî .ícä¯.íB÷î ìkî ©¨¦©¦©§©¦§Ÿ©©¦¨¨
"Lôð" :øî øîà¯ãçàå àéNpä ãçàå ãéçiä ãçà ¨©¨¤¤¤¨©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨

çeLnä!áéúk "Lôð" ,àèéLt ?éàî ìBëiL .òîLîa ©¨©§©§©¤¨©§¦¨¤¤§¦
,"øæ ìò epnî ïzé øLàå" àðîçø øîà :àîéúc eäî©§¥¨£©©£¨¨©£¤¦¥¦¤©¨

àäc ,àeä øæ åàì éàäåçLîéà.ïì òîLî à÷ ,déåeâa §©¨¨§¨¦§©§©¥¨©§©¨
dL÷àå,äèBñì àðîçøäãBáòìå,äøæäîeøúìåäèBñì . §©§¨©£¨¨§¨§©£¨¨¨§¦§¨§¨

¯éîð Lc÷ä éab .íât àìc áb ìò óàc¯úòaè äðúð §©©©§¨¨©©¥¤§¥©¦¨§¨©©©
,dãéaäìòîäøæ äãBáòì àðîçø dLwà ék .¯ãòc §¨¨¨£¨¦©§¨©£¨¨©£¨¨¨§©

éîð Lc÷ä éab ,éepéL da úéàc¯ãòòwéácíBcø÷a §¦¨¦©¥¤§¥©¦©§¦¥©§ª§
íbôéåíeâôeäîeøz äî ,äîeøúì àðîçø dLwà .ék" §¦§Ÿ¨©§¨©£¨¨¦§¨©§¨¦
"ìëàé¯éîð Lc÷ä éab ,÷éfnì èøt¯,äìéëà øác ìk Ÿ©§¨©©¦©¥¤§¥©¦¨§©£¦¨

"àìè÷ äðúð ãöék" .øeèt ,déì ÷éfî ékåëdéì øîà .' ¦©¦¥¨¥©¨§¨§¨¨£©¥
:ãéáæ áøì àðäk áøàáäãeøa åàìéîeâôéààäå ?àeä ©¨£¨§©§¦§©¨¨©¦§¥§¨

àîìc :déì øîà ?ìæà àëéäì ,ïeðc déúìëc àáäc©£¨§©§¥¦§¥¨£©£©¥¦§¨
àáäcïééîøcéúìkCäðäð àkéà àìc éäð :ãBòå .àeä ©£¨§¨§¨©§¦§§¦§¨¦¨¤¡¨
íâôeäðäpä" ?äîéât àkéà àì éî íìBòì ,øzìàì ¨©§©§©§¨¦¨¦¨§¦¨©¤¡¤

"úàhçä ïîåëåäîéîz äîäáa éà ,éãkî .'¯eðééä ¦©©¨¦§¦¦¦§¥¨§¦¨©§
.ïðé÷ñò íeî úìòáa :àtt áø øîà !áäæ ìL ñBk¤¨¨£©©©¨§©£©¨§¦©

äðùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc - dlirn(oey`x meil)

àöiL ãò[dnexzd d`viy ote`a `l` epi`-]ìBçì Lãwä ïî- ©¤¥¥¦©Ÿ¤§
`le ,ok xn`p dlirna s` ,oilegl d`iven `ed dnexz zlik`ay
s` lrny oipn ,leg ixacl ycwda ynzyd ok m` `l` lerni

d`vedaLã÷ì Lãwä ïî,ycwd ikxvl ycwda ynzydy -ïBâk ¦©Ÿ¤§Ÿ¤§
yç÷ìycwd zerna [dpw-]úBãìBé épé÷å úBáæ épé÷å íéáæ épé÷- ¨©¦¥¨¦§¦¥¨§¦¥§

eaiigzd zcleid e` dafd e` afdy dpei ipa ipy e` mixez izy
ycwd zern lhpy e` .exdhpy xg`l mdaì÷Låz`Bì÷L- §¨©¦§

.dkyld znexzl dpy lk ozil aiigy lwyd zivgn zaegl mpzp
åm` okBîLàå Búàhç àéáämda aiegn didy -ïî[zernn-] §¥¦©¨©£¨¦

àéöBäL ïåék ,Lc÷ääzernn dpwy epaxw z` dxfrl `iady - ©¤§¥¥¨¤¦
,ycwd,ìòîel`ïBòîL éaø éøácezaegl oaxw yixtndy xaeqy ¨©¦§¥©¦¦§

dxfrl d`ada lrn ok lre ,dxfrl e`iadyn ezeixg` aeig xq
.ycwddn dpdp eayãeäé éaø,øîBà äoaxwd lr zeixg` aeig ©¦§¨¥
milradn xq epi`÷BøæiL ãòz`ícäxtkzp jkay ,gafnd lr ©¤¦§©¨

zniiqn .mcd zwixfa `l` lren epi` ok lre ,e`hg oaxwd lral
:dyxcd z` `ziixadïépî,lrn ycewl ycewn `ivend s`y ¦©¦

.ezhiy itk cg` lk dcedi iaxle oerny iaxløîBì ãeîìz©§©
,'ìòî ìBòîú'dlirn lr aiigl,íB÷î ìkîz`ved lr mb ,xnelk ¦§©©¦¨¨

.ycwdl ycwd oenn
lirl d`aedy `ziixad ixac zligza dpc `xnbd(.gi):øî øîà̈©©

-dlirna aezkdny ,lirl `ziixaa `aed'Lôð'y ,epcnlãçà ¤¤¤¨
àéNpä ãçàå ãéçiä[jln-],çeLnä ãçàåmlekòîLîamlek oic - ©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨©¨©§©§©

.dyxta mixen`d mipica mzlirn ici lr aiigzdl dey
:`xnbd zl`ey,éàî ìBëiLhxtl `ziixad dkxved dnl ,xnelk ¤¨©

iadl leki did dn ,z`f`ld ,aezkd zpeeka zerhl ep`àèéLt§¦¨
oky ,rnyna mleky,áéúk 'Lôð'oia ytp el yiy in lk ernyne ¤¤§¦

:`xnbd zvxzn .geyne `iyp oia cigiàîéúc eäî`dz `ny - ©§¥¨
e xg`ny ,xnel xeaqàðîçø øîà(bl l zeny)dgynd ony iabl ¨©©£¨¨

[eipae oxd`e eilke okynd ea egynpy] dyn dyryïzé øLàå'©£¤¦¥
øæ ìò epnî,'eiOrn zxkpeéàäå-lecbd odkd dfeàeä øæ åàì- ¦¤©¨§¦§©¥©¨§©¨¨

,xfk dgynd ony iabl aygp epi`déeåâa çLîéà àäcixdy - §¨¦§©§©¥
epiid jk ,dgynd ony iabl zexf llka epi`y myke ,ea gynp

,lrn ycew lya ynzyd m`y xnel mixeaqïì òîLî à÷`pzd ¨©§©¨
.dlirn llka `edy

:`ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbdàðîçø dLwàådxezd - §©§¨©£¨¨
,mixac dylyl ycwda dlirnd z` dyiwdúãBáòìå ,äèBñì§¨§©£©

.äîeøúìå ,íéáëBkdlirna cgein xac dfi` `xnbd zx`an ¨¦§¦§¨
dlirnd dywed :ywid lkn epcnl,äèBñìdheqa enky ,epcnll §¨

íât àìc áb ìò óàc`xwp ote` lka ,dziihqa znbtp dpi`y - §©©©§Ÿ¨©
,dlirn diyrnénð Lc÷ä éabdf didy calae ,mbty `la lrn ©¥¤§¥©¦

m` okle ,mbtidl ieyr epi`y utgäðúðdy`úòaèly adf ¨§¨©©©
ycwd,dãéa,dnbt `ly it lr s`.äìòî §¨¨¨£¨

àðîçø dLwà ékywidde -íéáëBk úãBáòìenky ,epcnll `a ¦©§¨©£¨¨©£©¨¦
miakek zcearaéepéL da úéàc ãòcxen`d dlirnd dyrny - §©§¦¨¦

,miakek zcearl dpikyn envr dpyny ,mbte iepiy ea yi da
,miny ceaka mbet lekiakeéaba dlirnénð Lc÷äxacd ok - ©¥¤§¥©¦

`ly ,mbtidl ieyr `edy ycwd ly mecxwa ynzynd iabl

lrníBcøwa òwéác ãòycew zk`lnn iepiy edfy oileg ivr ©§¦©©©§
,leg zk`lnlíâtéåmecxwd seb.íeâôe §¦¨¥¨

eàðîçø dLwàdlirnd z`,äîeøúì,epcnll ickäî[enk-] ©§¨©£¨¨¦§¨©
aäîeøzxn`p dlke`d xf oipray(ci ak `xwie)é ék','ìëàmiyxece §¨¦Ÿ©

÷éfîì èøtjteyd la` ,yneg aiig d`pd dyrn lr `weecy - §¨§©¦
,yneg aiig epi` odn dpdp `le dnexz ly oiwyn e` oilke`éab©¥

énð Lc÷ä,ycwd iabl xacd ok -déì ÷éfî ék ,äìéëà øác ìk- ¤§¥©¦¨§©£¦¨¦©¦¥
ycwd ixac x`y wifnl oicd `ede] dlik`l ie`xd xac wifnd

[mdn dpdpy `la lk`n ixac mpi`yøeètaeig oi`y ,dlirnn ¨
.dpdiy cr dlirn

:dpyna epipy .dpynd ixaca oecl zxaer `xnbdãöékxac `ed ¥©
,mbtidl ekxc oi`yàìè÷ äðúðe dx`eva [adf ly wpr-],'åë ¨§¨©§¨

:`xnbd zl`ey .lrn dpdpy oeik ,adf ly qeka dzydéì øîà̈©¥
å ,ãéáæ áøì àðäk áøikàeä éîebtéà øa åàì àáäãadf ilk ike - ©©£¨§©§¦§©£¨¨©¦©¥
,mbtidl miieyr mpi`å`ldïeðc déúlëc àáäc àäadf eze` - §¨©£¨§©§¥§

mihiykze adf ozpe xiyr mc` didy ,oep ly ezlkl didy
`vnpe lwye xfg onf xg`le dl ozpyk mze` lwye ,ezlkl

,mlwynn exqgyìæà àëéäì`l` ,zgtpy adfd jld okidl - §¥¨£©
oicy dpyna epipy recn ok m`e ,mbtidl ieyr adf mby gken

.mbtidl cner epi`y ycwd xac oick adf ilk
:`xnbd zvxzndéì øîà,zegv oeyla `pdk axl ciaf axàîìc ¨©¥©¦§¨

éúlk ïééîøc àáäcàeä Cmewn eze`l `edd adfd jldy okzi - ©£¨§¨§¨©§¨
adfdny ,xnelk .odihiykz z` my jilydl zelibx jizelky
zxnyn dzid `ly itl ,dne`n gikedl oi` oep ly ezlk ly

eva eze`jxck oncfnd mewn lka eze` dgipn `l` die`xd dx
adf mzq la` ,mlwynn exqg jk lyae ,jizelk zeyery
oi`y xack mpicy dpyna epipy okle ,xqgp epi` dti xnzynd

.mbt ea
:sqep uexiz d`ian `xnbdãBòåaiyd,`pdk axl ciaf axéäð §§¦
,øzìàì íâôe äðäð àkéà àìcoi`y gken epzpynny mbd ,xnelk §Ÿ¦¨¤¡¨¨©§©§©

drya cin xqgp epi`y `l` dfn gikedl oi` la` ,xqgp adfd
,lrn enbt `le epnn dpdpd jkle ,epnn mipdpyàì éî íìBòì§¨¦Ÿ

äîéât àkéàlv`e ,mbtp adfd oi` mlerly dfn gikedl yi ike - ¦¨§¦¨
.exqgp jkle ax onf xg`l xacd did ,oep ly ezlk

:z`hgd on dpdpd iabl dpynd ixaca dpc `xnbdïî äðäpä©¤¡¤¦
úàhçämebtiy cr lrn `l dig `idyk.'åëå:`xnbd zl`ey ©©¨

,mebtiy cr z`hgn dpdpd lrn `l recnéà éãkîxaecn m` - ¦§¦¦
äîéîz äîäáaminca dzectl xyt` i` ixd ,men da oi`y ¦§¥¨§¦¨

ygki m` mb ik ,dnibt zxez da oi`y `vnpe ,daxwdl zcnere
`le dxtkl `id die`x ,ez`pd zngn dinc ezgtie dxya

ok m`e ,dnbtpáäæ ìL ñBk eðééäly qek oick dpic didiy ie`x - ©§¤¨¨
lrn `ly dpyna epipy recne ,lrn mbt `le dpdp m` mby adf

.mebtiy cr
:`xnbd zvxznøîàïðé÷ñò íeî úìòáa ,àtt áøepzpyn - ¨©©¨¨§©£©¨§¦©
z`hga zwqer,diictl zcnere daxwdl dlqtpy men da ltpy

jke ,dpeict inc ezgtp ,dygky oeike ,xg` oaxw epwi dincae
.mebtiy cr lrn `ly mbt ea yiy xack dpic
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. וכיוון שבראש־השנה אסור להזכיר עניין של חטא, שלכן אין   . עניין התשובה ישנו גם בראש־השנה, שנכלל בעשרת ימי תשובה 
אומרים וידוי בראש-השנה, על־כורחך צריך לומר, שהתשובה בראש-השנה אינה על חטאים, אלא באופן ש"הרוח תשוב אל האלוקים 

אשר נתנה".
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



רלה
oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

ìåçì ùã÷ää ïî àöéù ãò.oilegl d`iven `ed ,dnexzd z` lke`yky itl Ð

ipiwe oiaf ipiw odn dpwe ycwd zernn gwly oebk ,ycwl ycwn `ivend oipn

`iady e` ,dkyld znexzl lewyl aiig `edy elwy odn lwyy e` ,zeclei

`iady oeike ,"ycwl ycwn" epiidc ,ycwd on eny`e ez`hgixac ,lrn Ð dxfrl

e` z`hg aiiginc o`nc :xaqwc .oerny iax

cr ezeixg`a aiig `ed mlerl Ð my`

xhtp Ð e`iady oeike ,dxfrl ep`iaiy

ycwn `ivenc inp i`d s` .ezeixg`n

ezaeg ici `vi Ð dxfrl e`iady oeik ,ycwl

.lrne ,zeixg` iciíìåòì øáñ äãåäé éáøå
íãä ÷åøæéù ãò åúåéøçàá áééç àåäs` Ð

zeixg` ici `vie mcd wxfpy oeik ,inp `kd

Ð ezaeg ici ea `vic oeikc .lrn Ð ezaeg

iaxl ,lrnc oipne .inc oilegl e`ivedy enk

dil zi`ck dcedi iaxle dil zi`ck oerny?
.daix Ð "lrn lernz" xnel cenlzìåëéù

éàîhrnl jzrc `wlq ded dn ,xnelk Ð

dlirnn geyn e` `iyp?olekc `hiyt

cigi oia rnyn "ytp"e ,aizk "ytp"c ,oiaiig

.geyne `iyp oiaàðîçø øîà àîéúã åäî
øæ ìò åðîî ïúé øùàå äçùîä ïîù éáâ
äéååâá çùîéà àäã àåä øæ åàì çåùî éàäå
llka ied `lc `pin` jzrc `wlq Ð

ied inp giync "ytp"c ol rnyn `w ,dlirn

.dlirn llkaàðîçø äéù÷à,xnelk Ð

dlirnl `pngx diyw`c lirl opixn`

ikide .lirl opixn`ck ,dxf dcearle dheql

dheql diyw` inc?Zs` dheqc ikid ikc

dnebt dheqc ,lrn Ð dnbt `lc ab lr

,dleraa `l` zbdep dpi`c ,`id zcnere

dheq) opixn`e ,"jyi` icrlan" aizkck

epiide ,lreal lrad zlira dncwy (a,ck

."lrn ea dlrne" aizk ikd elit`e ,dlera

äãéá úòáè äðúð íà éîð ùã÷ä éáâs` Ð

.dlrn Ð eznbt `lc ab lréåðéù äéá úéàã ãòã äøæ äãåáòì àðîçø äéù÷àÐ

,oileg ivr mecxwa rwiac cr inp ycwd iab ,dxf dcearl dpikyn envr dpyny

.dnbtc ,rwiac cr ,lrn `l Ð leg zk`lnl ycw zk`lnn dpiyc`pngx diyw`

dnexzlhxt Ð dnexz dn ,ikdl dnexzn "`hg" "`hg" sili :lirl opixn`ck Ð

iab s` .aiig epi`y ,odn dpdp `le dnexz ly oiwyn e` oilke` jty m`y ,wifnl

xeht Ð epnn dpdp `le ektyy ,dil wifn ik dlik` xac icin lk ,inp ycwd

dil wifn ik ,`ed dlik` xa e`lc icina s` inp oicd `edc :iax ol xn`e .dlirnn

,"lk`i ik" dnexza aizkc meyn `l` .dpdiy cr dlirn aeig oi`c ,xeht Ð

."dlik` xac lk" ycwd iab inp xn` ,dlik` aeig `l` `kil dnexzacàáäãå
àåä éîåâôéà øá åàìcr" dia ipzw `le ,"lrn Ð dpdpy oeik" oizipzn ipzwc Ð

.mbtin `lc ok m`e ,`ed dnibt xa e`lc `nl` ,"mebtiyïåðã äéúìëã àáäã
ìæà àëéäìdl ozpyke .ezlkl oihiykze daxd adf ozpe ,did xiyr mc` oep Ð

.mbtil ieyr inp adf `nl` .elwynn xqg `vnpe elwy onf xg`le ,elwyäéì øîà
Ð "jizlk oiinxc `kidl" xqgc i`ce `nlcc ,dpin rnynl `kil `dn :ciaf ax Ð

ze`veny mewn lka eze` zekilyn `l` adf eze` zexnyn eid `ly itl ,xnelk

.xqg jk liaya ,ie`xk odihiykz zexnyn opi`y jizelk zeyery jxck ,eze`

.xqgp epi` Ð dti xnzynd adf la`ãåòå,`ed xqgznc xnel cenlz m` Ð

mbet epi`y Ð "xzl`l mbte dpdp `ki` `lc idpc" .lrn Ð dpdpy oeik ikd elit`

dia zilc `pin`w inc Ð "dnibt dia zil in mlerl" ,epnn dpdpy drya cin

mlerl dnibt?.lrn Ð dpdpy oeik jkld ,dnibt dia zil xzl`lc oeike .xqgzne jled onf xg`l la` ,dnibt dia zilc `pin`w xzl`läîéîú äîäá úàèçá éãëî
éøééîz`hg s` .lrn Ð dhexta ea dpdpy oeik `l` ,dnibt xza dia lif` `l ikd meyne ,inebti`l i`w `l adf ly qekc ikid ikc ."adf ly qek" epiid ,oizipzn Ð

da carnl ivn mbt i`n ,"mebtiy cr" xn`w i`n`e .da lernl Ð dpnn dpdpy oeik ,`id diict za e`l ,daxwdl `niiwc ,dninz?i`d ,dygk`c cr dlr aikx elit`c

.dnibt zxez da oi`e ,dxtkl `ifg dyegk oia dpiny oia dndac ,gafnl dnbt `lc ,mbt my ied `lïðé÷ñò íåî úìòá úàèçá ïéúéðúî àôô áø øîà`niiwc Ð

Ð dhext deya dpdpy oeik dzn `idyk" ipzwc `tiqe .dhext deya mebtiy cr lrn `l jkld ,`ed mbt ea yiy xace ,dincn zgite dyigkdy ,dnbtc oeike .diictl

."mebtiy cr" da ipz `l jkld .(`,hk migqt) mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`c ,`id oeict za e`l Ð dznc oeikc ,men zlraa oia dninza oia ixiin "lrn
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äéù÷à`lc mbet :yexit Ð wifnl hxt lk`i ik aizkc dnexzl `pngx.dpdp

`ziixad zlgza xn`wck ,opiaiign ded ,dnexzc [`ywid] `l i`c

.lirl epyxitck ,dxf dcearn dil opitlic meyn ,'eke "dpdp `le mbt leki" xn`wc

Ð xehtl dnexzc ywide ,`aeigl dihwp dheqc `yiwdc `py i`n :zeywdl oi`

dheqc `yiwd ,`zi`ck `de `zi`ck `dc

ea oi`y xaca mbt `la dpdp aiigl `iz`

lk opixht ded dheqc `yiwd ilel ,mbt

ded dnexzc `yiwd `lnli`e .dpdp

,dxf dcearn dpdp `la mbt aiigzn

`l recn :xn`z m`e .lirl izyxitck

,dnexz iab mbt `la dpdpc xeht mb xikfd

dpdp leki" lirl `zi`ck dnexzn inp `dc

meyn :xnel yie ?lirl izyxitck ,"mbt `le

mbt `la dpdp `ki` `dc .dil opiwqt `lc

dil opitlic ,mbt ea oi`y xaca oebk ,aiigc

iab Ð `iyw `d ,`iyw i` `l` .dheqn

hwpc cr ,xehtl `yiwd hwpc dxf dcear

`dc ,aeig oiprl xikfdl el did xehtl

d`veda dlirn aeig ol `wtp dxf dcearn

dxikn oebk ,heicd zeyxl ycwd zeyxn

`l `dc .d`pd `la mb dl`ye dpzne

oediexzac ,dnexzn `le dheqn `l ,opirny

,xn`w inp ikdc :xnel yie ?d`pd `ki`

Ð iepiy `ki`c cre ,dxf dcearl diyw`

aiign zeyx iepiyac dxf dcearn ,xnelk

opireny` `gxe` ab`e .d`pd mey `la

ycwd zeyxn d`veda iepiy iexw epi`c

ea dkfie heicd zeyxl qpkiy cr ,cegl

lirl epyxitcke ,rewa ici lr heicdd

.`ped axc `ail` `zeax opirny`c

äéù÷àÐ "lk`i ik" Ð dnexzl `pngx

,dlik` xac icin Ð ycwd s` ,wifnl hxt

`wec rnyn :dniz .xeht Ð dil wifn ik

wxtac `iywe ,xeht wifn ied dlik` icinc

,dlirn oda yi `d ,"dlirn oda oi`y miqkp" opz dpyna (a,h) `nw `aac `nw

ipzwc ,`yixc "oiwifp zea` drax`"` i`we .xeht Ð miycw iycw e` miycw epiidc

ibilt `lc ,oyd df dran xn`c o`nl elit`e .wifnd mc` epiidc ,"drand" eda

ikc ,opireny`l ezrcl "lk`i ik"c hwpc `pzc :wgvi epiax epiax axd yxite !dfa

,dnexz ly ony oebk siqedl yie .xeht Ð dqb dlik` oebk ,wfid jxc lik` inp

`rivn `aa 'qez zetqez oiire .a,dl zekxa] "oikxan cvik" wxt `zi`ck ,xehtc

.['eke "hxt" ligznd xeac a,hv

àáäãåxac" dil ixwc ,"adf ly qek"c oizipzn` .dinza Ð `ed inebti` xa e`l

."mbt ea oi`yàáäã.`ed `iyewc `pwqn Ð lf` okid oepc dizlkc

ly ezlk adf :yexit Ð "oepc dizlkc `adc" ,`ed mbt ea oi`y xac i` ,xnelk

oiinxc ikid `adc i`d `nlc" :dil xcdne ?"lf` okid" ,oep `xwpd xiyr eze`

eze` zekilyn eidc ,jly zelk eyry dnk dadfn dzyr `ny ,xnelk Ð "jizlk

.zekilyn Ð "oiinxc" .daxd mbet dide ,xnyp epi`y xg` mewna e` zepelga

éãëîxac Ð mininz eidy oeik :yexit Ð adf ly qek epiid dninz dndaa i`

ea oi`y,dze` miaixwn ixdy ,melk jka cqtp oi` Ð dygk elit`c ,`ed mbt

einc Ð exkenl `a m`y ,eincl cnerd xaca `l` mbt jiiy `lc .da `veie

ea yiy xac df oi` Ð axwil jka cqtp epi`e ,axwil cnerd xaca la` .mizgtp

.mizegt dincc ,xknil zcner `zydc Ð "men zlraa" :ipyne .mbt
ikd
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ïBâk ,Lãwì Lãwä ïî .ìBçì Lãwä ïî àöiL ãò©¤¥¥¦©Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§
íéáæ épé÷ ç÷ìépé÷å,Bì÷L ì÷Lå ,úBãìBé épé÷å úBáæ ¨©¦¥¨¦§¦¥¨§¦¥§§¨©¦§

àéöBäL ïåék ,Lc÷ää ïî BîLàå Búàhç àéáäå¯ §¥¦©¨©£¨¦©¤§¥¥¨¤¦
÷BøæiL ãò :øîBà äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác ,ìòî̈©¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¤¦§

"ìòî ìòîú" :øîBì ãeîìz ?ïépî .ícä¯.íB÷î ìkî ©¨¦©¦©§©¦§Ÿ©©¦¨¨
"Lôð" :øî øîà¯ãçàå àéNpä ãçàå ãéçiä ãçà ¨©¨¤¤¤¨©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨

çeLnä!áéúk "Lôð" ,àèéLt ?éàî ìBëiL .òîLîa ©¨©§©§©¤¨©§¦¨¤¤§¦
,"øæ ìò epnî ïzé øLàå" àðîçø øîà :àîéúc eäî©§¥¨£©©£¨¨©£¤¦¥¦¤©¨

àäc ,àeä øæ åàì éàäåçLîéà.ïì òîLî à÷ ,déåeâa §©¨¨§¨¦§©§©¥¨©§©¨
dL÷àå,äèBñì àðîçøäãBáòìå,äøæäîeøúìåäèBñì . §©§¨©£¨¨§¨§©£¨¨¨§¦§¨§¨

¯éîð Lc÷ä éab .íât àìc áb ìò óàc¯úòaè äðúð §©©©§¨¨©©¥¤§¥©¦¨§¨©©©
,dãéaäìòîäøæ äãBáòì àðîçø dLwà ék .¯ãòc §¨¨¨£¨¦©§¨©£¨¨©£¨¨¨§©

éîð Lc÷ä éab ,éepéL da úéàc¯ãòòwéácíBcø÷a §¦¨¦©¥¤§¥©¦©§¦¥©§ª§
íbôéåíeâôeäîeøz äî ,äîeøúì àðîçø dLwà .ék" §¦§Ÿ¨©§¨©£¨¨¦§¨©§¨¦
"ìëàé¯éîð Lc÷ä éab ,÷éfnì èøt¯,äìéëà øác ìk Ÿ©§¨©©¦©¥¤§¥©¦¨§©£¦¨

"àìè÷ äðúð ãöék" .øeèt ,déì ÷éfî ékåëdéì øîà .' ¦©¦¥¨¥©¨§¨§¨¨£©¥
:ãéáæ áøì àðäk áøàáäãeøa åàìéîeâôéààäå ?àeä ©¨£¨§©§¦§©¨¨©¦§¥§¨

àîìc :déì øîà ?ìæà àëéäì ,ïeðc déúìëc àáäc©£¨§©§¥¦§¥¨£©£©¥¦§¨
àáäcïééîøcéúìkCäðäð àkéà àìc éäð :ãBòå .àeä ©£¨§¨§¨©§¦§§¦§¨¦¨¤¡¨
íâôeäðäpä" ?äîéât àkéà àì éî íìBòì ,øzìàì ¨©§©§©§¨¦¨¦¨§¦¨©¤¡¤

"úàhçä ïîåëåäîéîz äîäáa éà ,éãkî .'¯eðééä ¦©©¨¦§¦¦¦§¥¨§¦¨©§
.ïðé÷ñò íeî úìòáa :àtt áø øîà !áäæ ìL ñBk¤¨¨£©©©¨§©£©¨§¦©
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רלו
oifge` mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäèåøô éöçáë äðäðivg xeriyk ea dpdpe ,ycwd ly cba yaly oebk Ð

.dhextäèåøô éöçá íâôå.dhext ivg xeriyk enbte ,erxwy Ðåà
ãçà øáãá äèåøô äåùá äðäðù.mbR `le ,mbt ea yiy Ðäèåøô äåùá íâôå ¨©

øçà øáãádey dpdiy cr ,lrn `l df ixd Ð odn dpdp `le dwyn jtyy oebk Ð

.cg` xaca dhext deya mebtie dhext

xaqwe ,mbt ea yiy xaca ixiin `kde

.cg`k ez`pde eznibtc opira dnexzkcïéà
äîäá àìà ïéùã÷åîá ìòåî øçà ìòåî

ãáìá úøù éìëå çáæî éùã÷ãe`l ipd Ð

elit`y .edpip inebti` ipa `le ,iniiw incl

ylz e` ,dyigkde dnda iab lr akx

`le ,oaxwl `id die`x oiicr Ð dxnvn

dyegk oiae dpiny oiac ,gafnl jka dlqt

jkld .dnibt zxez da oi`e ,daxwdl `ifg

lren da yi jkld ,`niiw dzyecwa izk`

,adf ly qeka cg` dzy oke .lren xg`

`id sebd zyecwc oeik ,enbte ezgti` elit`

Ð `niiw diictl e`lc ,minc zyecw `le

.lren xg` lren ea yie ,zexiyl i`w oiicr

íâô åì ïéàù øáã ìë øîåà éáøepi`y Ð

oeict el oi`y xac lk epiidc ,dnibta lqtp

Ð oizipzna oxn`c zxy ilke dnda ipd ik

i`n yxtn `xnbae .lren xg` lren ea yi

.opaxl iax oia `ki`àøîâàðééðòá øáñ÷
àáéúëã àåä äîäáãx`ya `le ,dlirn Ð

odkd) eilr xtki [odkde]" aizkc .ilin(

`xizi "my`d li`a" i`de ,"my`d li`a

`nipe ,"my` li`" dlgz xn`p xaky ,`ed

li`a" ,`l eze "odkd eilr xtke" `xw

il dnl "my`d?dna eilr xtky xnel

:rnync ,epnn dpdpy my`d li`a lrny

,"my`" iexw Ð minrt d`n ea lrn elit`

`pngx azkcne .dry lk dlirn ea yiy

llkn Ð ilin x`y `le ,dlirn iab dnda

.cala dndaa `l` lren xg` lren oi`c

äéîçð éáødlirnl zxy ilk siqenc Ð

oi`ian mixg` m`" :xnege lwn edl iziin

ixing zxy ilkc oeik ,xnelk Ð "ozyecwl

oda yie ,dyecwl mixg` oi`iany jk lk

.xac lka oiycwn zxy ilkc (`,ft migaf) ol `niiw ikdc ,dlirnåîöò àåäÐ

xg` lren ea `diy jk lk yecw `diy oky lk `l ,adf ly qek oebk ,zxy ilk

.lren'åëå íéöò éìò éøä øîåàä ïðáø åðúã íéöò åäééðéá àëéàopz ikdc Ð

`l Ð mivr ilr ixd xne`d" :(a,ew) "oexyr ilr ixd xne`d" wxta zegpn zkqna

.mivr oiacpzny cnln Ð oaxw :opax epz ,`xnba opixn`e ."mivr ixifb ipyn zegti

dnke?."mivrd oaxw lr epltd zelxebde" :xne` `ed oke ,oixifb ipy Ðøîåà éáø
äùâä ïéðåòèå çìî ïéðåòèå ïä ïáø÷ íéöòoi`y xac ied ,"oaxw" edl ixwc iaxl Ð

xfge ,odilr ayi m`y .lren xg` lren oda yie ,sebd zyecw iycwe mbt eaxg`

iycwk eed `l ,"oaxw" edl exw `lc opaxle .lren xg` lren oda yi Ð odilr ayie

iniiw `lc o`nk ence ,mbt ea yiy xac eede ,ziad wca iycwk eed `l` ,gafn

.lren xg` lren oda oi`e Ð incl `l`éáø éøáãì àáø øîà,"oaxw" edl ixwc Ð

.oaxw x`y enk ,odilr oxihwdl mixg` mivr oiperh mivr oze`äöéî÷ ïéëéøöåÐ

oiperhy dgpnl edl yiwne li`edc .dlgz xihwie evnewa hrn mivrd on gwiy

.dvinw inp oiperh ,dybde glnøîà àôô áøÐ.ediipia `ki` 'eke gafn iycw

àéðúäåcr ohgye xare ,oinen ilra eyrpe oininz gafn iycw" ,`zegipa Ð

dcnrd llka eid lkd :xaq `wc meyn Ð "exawi :xne` iax .ectp `ly

xg` dpnn dpdpd ,lren xg` lren oda yi jkld .diict edl zile li`ed ,exawi jkld Ð ezn `dc ,dkxrde dcnrda xyt` `l ipde ,gafn iycw elit` ,dkxrde

.dhigyåãôé íéøîåà íéîëçå.lren xg` lren oda oi` Ð diict eda zi`e edpip minc zyecwc oeike ,dkxrde dcnrd era `lc Ð
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éëäxaca dhexta dpdpy e` ,dhext ivga mbte dhext ivga dpdp" Ð opiqxb

dhext dey dpdiy cr ,lrn `l df ixd Ð xg` xaca dhexta mbte cg`

xacac dnexzn opitlic ,`nrh yxtn `xnbae ."cg` xaca dhext dey mebtie

.dpdp ea mbtyïéà`ipzc :dniz Ð cala zxy ilke dnda `l` lren xg` lren

`ae] ycwd ly mecxwa [rwa]" `ztqeza

mlek Ð ea rwae exag `ae ,ea rwae [exag

zxy ilk mecxwac xninl `kile ."elrn

,exagl dpzp" `tiqa mzd ipz `dc ,ixiin

`l ipyde ,lrn oey`xd Ð exagl exage

mzdc yxtne ."elrn mlek" dlerae ,"lrn

dnc ,exifgd rway xg`l oebk :opiwqr i`na

`l eli`k ycwd ly `ed ixd Ð exifgdy

oixafba mzdc yxtn wgvi epiaxe .elrn

meya oilegl e`vi `l mlerlc ,opiwqr

.ezeyxn dp`iveiy cr dlirn

éáøel oi`y] (mbt ea yiy) xac lk xne`

Ð lren xg` lren meyn ea yi [oeict

.`xnba dil yxtn

éàî`piipra xaqw `nw `pzc `nrh

Ð my`d li`a [aizkc] aizk dndac

eilr xtki (xy`)" (d `xwie) aizkc :yexit

`xw aizkdc ,xzeine ,"my`d li`a

xtki xy`" azkinl ivn dede ,`pixg`

Ð iz` `yxcl dpin rny `l` ,"eilr

xg` dlirn `ki` my` li`a `weec ,xninl

iaxl d`xp .zxy ilka `l la` ,dlirn

oilegl `vei `edy opax ixaqc yxtl jixvc

oi` m`c .oeict el yi ok m`e ,dlirn ici lr

`l i`n`e ,oilegl `vi `l ok m` ,oeict

`xaq oi`e ?cg` lrny xg`n ea elrni

:jl xn` dingp iaxe" .`xw ilbc dfa xnel

"dyecw icil `ian mixg`l m` ,xnege lw

.ekezay dna ycwn zxy ilkdy :yexit Ð

`vi `ly :yexit Ð "oky lk `l envr `ed"

dcen mewn lkn la` .dlirn ici lr oilegl

meyn ip`y dlirn iab `l` ,oeict el yic

i`d jiiy `l `ny ,oeict oiprle .xnege lw

dil `irain "my`d li`a"e ,xnege lw

.`zixg` `yxcløîåàämivr ilr ixd

unewd" wxt mzd yxtne Ð dtepz oiperhe gln oiperhe oixifb ipyn zegti `l

zeyrl mivr jixve ,dgpn enk dvinw mikixv mivr iax ixaclc (a,k zegpn) "dax

xac lk :xaq iaxc .oizipzna opaxe iax ok ibilt `zyde .da mxihwdle dkxrn

mivrc ,zxy ilke dnda enk ,lren xg` lren oda yi ,mivr oebk ,mbt ea oi`y

.lren xg` lren mda oi`e ,`ed oaxw e`lc ixaq opaxe .`ed xenb oaxwéùã÷
:xne` iax" .`zegipa Ð `ipzde ediipia `ki` oinen ilra eyrpe mininz gafn

`l :ixaqwc Ð "ecti :mixne` minkge" .dkxrde dcnrd opira :xaqwc Ð "exawi

opira xn`c iaxc `ail`c ,opaxe iax oia ibilt `zyd .dkxrde dcnrd opira

mda yi ,jkld .lwa mictp mpi` ixdy ,ediizyecw `nil` ok m` ,dkxrde dcnrd

,mininz eidyk dlgznyk itl Ð dil ixw "mbt ea oi`y xac"e .lren xg` lren

,ediizyecw mil` `lc ,lren xg` lren oi` :ixaq opaxe .mbt ea oi`y xac eid

.dkxrde dcnrd ilan mictp md ixdyìèð`l df ixd ycwd ly dxew e` oa`

oilegl oi`vei opi`y ,opiwqr xafbl el zexeqnd mipa`a dl iwen `xnba Ð lrn

zeyxa `idy onf lky .ezlihpa ycwd zeyxn `iven epi`y itl ,xafbd zlihpa

.ezeyxn d`iveiy cr ,ycwd zeyxa `id ixd xafbd
dpzp
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äðùîBà ,äèeøô éöçk íâôe äèeøô éöçák äðäð¤¡¨§©£¦§¨¨©©£¦§¨
äèeøt äåLa íâôe ãçà øáãa äèeøt äåLa äðäpL¤¤¡¨§¨¤§¨§¨¨¤¨¨©§¨¤§¨

øçà øáãa¯ãò ,ìòî àìäðäiLäèeøt äåLa §¨¨©¥Ÿ¨©©¤¥¨¤§¨¤§¨
ìòBî øçà ìòBî ïéà .ãçà øáãa äèeøt äåLa íbôéå§¦§Ÿ§¨¤§¨§¨¨¤¨¥¥©©¥
?ãöék .ãáìa úøL éìëe äîäa àlà ,ïéLc÷eîa¯ §§¨¦¤¨§¥¨§¥¨¥¦§©¥©

áëøå Bøáç àáe ,áëøå Bøáç àáe ,äîäa éab ìò áëø̈©©©¥§¥¨¨£¥§¨©¨£¥§¨©
¯,äúLå Bøáç àáe ,áäæ ìL ñBëa äúL .eìòî ïlek¨¨£¨¨§¤¨¨¨£¥§¨¨

äúLå Bøáç àáå¯ìz .eìòî ïlek,úàhçä ïî L ¨£¥§¨¨¨¨£¨©¦©©¨
ìúå Bøáç àáeìúå Bøáç àáe ,LL¯.eìòî ïlek ¨£¥§¨©¨£¥§¨©¨¨£

ïBéãt Bì ïéàL øác ìk :øîBà éaø¯ìòBî Ba Lé ©¦¥¨¨¨¤¥¦§¥¥
.ìòBî øçààøîâ?ïéúéðúî éðî¯,àéä äéîçð éaø ©©¥©¦©§¦¦©¦§¤§¨¦

éaø .ãáìa äîäaa àlà ìòBî øçà ìòBî ïéà :àéðúc§©§¨¥¥©©¥¤¨©§¥¨¦§©©¦
?àn÷ àpúc àîòè éàî .úøL éìëe äîäa :øîBà äéîçð§¤§¨¥§¥¨§¥¨¥©©§¨§©¨©¨

:øáñ÷àðééðòaáéúk äîäác."íLàä ìéàa" áéúëc ¨¨©§¦§¨¨¦§¥¨§¦¦§¦§¥¨¨¨
àéáî íéøçà íà ,øîBçå ì÷ :Cì øîà äéîçð éaøå§©¦§¤§¨£©¨©¨¤¦£¥¦¥¦

Bîöò àeä ,ïúMeã÷ì¯ìk øîBà éaø" !ïkL ìk àì ¦§¨¨©§Ÿ¨¤¥©¦¥¨
"Lé ïBéãt Bì ïéàL øácåëøîà !àn÷ àpz eðééä .' ¨¨¤¥¦§¥©§©¨©¨£©

éìò éøä" øîBàä :ïðaø eðúc .íéöò eäééðéa àkéà :àáø̈¨¦¨¥©§¥¦§¨©¨©¨¥£¥¨©
"íéöò¯ïaø÷ íéöò :øîBà éaø .ïéøéæâ éðMî úBçôé àì ¥¦Ÿ¦§¦§¥§¦¦©¦¥¥¦¨§¨

éaø éøáãì :àáø øîà .äôeðz ïéðeòèe ,çìî ïéðeòèe ,ïä¥§¦¤©§¦§¨¨©¨¨§¦§¥©¦
¯éaø éøáãì :àtt áø øîàå .íéöò ïéðeòè íéöò¯ ¥¦§¦¥¦§¨©©©¨§¦§¥©¦

,ïéîéîz çaæî éLã÷ :øîà àtt áø .äöéî÷ ïéëéøö íéöò¥¦§¦¦§¦¨©©¨£©¨§¥¦§¥©§¦¦
eNòðå:àéðúäå .eäééðéa àkéà ,ïèçLe øáòå ,ïéîeî éìòa §©£©£¥¦§¨©§¨¨¦¨¥©§§¨©§¨

.ïèçLe øáòå ,ïéîeî éìòa eNòðå ,ïéîéîz çaæî éLã÷̈§¥¦§¥©§¦¦§©£©£¥¦§¨©§¨¨
.eãté :íéøîBà íéîëçå .eøáwé :øîBà éaøäðùî ©¦¥¦¨§©£¨¦§¦¦¨

Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáà ìèð¯.ìòî àì äæ éøä ¨©¤¤¨¤¤§¥£¥¤Ÿ¨©
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צריך להתבונן, שאם היו למישהו אחר כל המעלות שלו, היה פועל יותר ממנו.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc - dlirn(oey`x meil)

äðùî
däðäðdzid ez`pde ,ycwdl jiiyd cba yaly oebk ,ycwdd on ¤¡¨
wxéöçák[ivg xeriyk-],äèeøtaiignd xeriyn zegt `edy §©£¦§¨

lirl x`eank dhext `edy(.gi),íâôeeieyn zigtde erxwy - ¨©
äèeøt éöçkäðäpL Bà .ycwdd on,ãçà øáãa ,äèeøt äåLaoebk ©£¦§¨¤¤¡¨§¨¤§¨§¨¨¤¨

,enbt `le xdfpe ycwd ly cba yalyøáãa äèeøt äåLa íâôe¨©§¨¤§¨§¨¨
,øçà.ycwd ly dwyn jtyy oebkäåLa äðäiL ãò ,ìòî àì ©¥Ÿ¨©©¤¤¡¤§¨¤

ãçà øáãa ,äèeøt äåLa íbôéå äèeøtx`eank .utg eze`a - §¨§¦§Ÿ§¨¤§¨§¨¨¤¨
lirl(:gi)meyn `l` aiig xfd oi`y dnexzl dlirn dywedy

.lk`y zifk eze`n dpdpe mbty
:mda elrny xg`l ycwd ivtg oic x`al zxaer dpyndïéà¥

ìòBî øçà ìòBîef xg` ef zelirn izy oi` -ïéLc÷enamixaca - ¥©©¥©§¨¦
oilegl utgd `vi zg` mrt lrny xg`ly ,'dl miycwend

,d`pda xzeneàlàa lrend zlef -äîäadninziycw `idy ¤¨§¥¨
gafn,ãáìa úøL éìëemix`yp mda elrny xg`l mb el`y §¥¨¥¦§¨

.aiig mda lrne xfg m`e ,mzyecwaäîäa éab ìò áëø ,ãöékly ¥©¨©©©¥§¥¨
,daxwdl zcnerd ycwdBøáç àáeokn xg`láëøålr `ed s` ¨£¥§¨©

,dnda dze`Bøáç àáeiyilydáëøå,dilr.eìòî ïlek`veik ¨£¥§¨©¨¨£
,dfaäúLcg`áäæ ìL ñBëa,zxy ilk dzidyBøáç àáexg`l ¨¨§¤¨¨¨£¥
oknäúLå,qek dze`n `ed s`Bøáç àáeiyilydïlek ,äúLå §¨¨¨£¥§¨¨¨

.eìòî,dfa `veikìzLxnv e` xryúàhçä ïîdninz `idy ¨£¨©¦©©¨
,dieya mbteBøáç àáeeixg`ìúåL,z`hg dze`n `ed s`àáe ¨£¥§¨©¨

BøáçiyilydìúåL,dpnn.eìòî ïlekmrhd,`ed mleka £¥§¨©¨¨£
dygk m` mb ,oeictl `le zexiyle daxwdl micnery oeikny
ezgtp `l ,da dzyy qekd dnbtp m` mbe ,daikxd on dndad

.`nw `pz zrc `id ef .mzyecwa md ixde ,melk mcerinéaø©¦
,øîBàs`íât] (ïåéãô) Bì ïéàL øác ìkdnibta lqtp epi`y -,[ ¥¨¨¨¤¥§¨

e ,dndal dnec `ed ixd ,oeict el oi`y meynøçà ìòBî Ba Lé¤¥©©
.ìòBî.iaxe `nw `pz ewlgp dna x`azi `xnbae ¥

àøîâ
zl`ey .mzwelgn zx`ane ,dpynd lr miwleg d`ian `xnbd

:`xnbdïéúéðúî épîxg` lren yiy epzpyn diepy in zrck - ©¦©§¦¦
:`xnbd daiyn .zxy ilka mb lrenïéà ,àéðúc .àéä äéîçð éaø©¦§¤§¨¦§©§¨¥

ìòBî øçà ìòBîef xg` ef zelirn izy oi` -,ãáìa äîäáa àlà ¥©©¥¤¨¦§¥¨¦§¨
ef ,ztqep dlirn oi` ,zxy ilk elit`e ycwd ivtg x`ya la`

.`nw `pz zhiy,øîBà äéîçð éaøaúøL éìëe äîäalren yi ©¦§¤§¨¥§¥¨§¥¨¥
.lren xg`

:`xnbd zl`eyàn÷ àpúc àîòè éàîlren xg` lren oi`y ©©£¨§©¨©¨
:`xnbd daiyn .cala dndaa `l`øáñ÷oica dxeza yxcdy ¨¨©

lren xg` lrenáéúk äîäác àðééðòa,miycwen x`ya `le §¦§¨¨¦§¥¨§¦
.mixac x`ya `le lren xg` lren yi dndaa `weec jkitl

,dxeza df oic aezk okideáéúëcdlirn zyxta(fh d `xwie), ¦§¦
eilr xRki odMde'íLàä ìéàa'my`d li`a' zeaizde ,'Fl glqpe §©Ÿ¥§©¥¨¨§¥¨¨¨§¦§©

ly weqta xn`p xaky ,zexzeinli` 'dl FnW` z` `iade' df ipt§¥¦¤£¨©©¦
xn`p eli`ke dyxcl el` zeaiz eazkp `l` ,'mW`l 'ebe minŸ¦§¨¨
dlirnd xg`l s`y oeike ,'my`d li`a lrny lr xtki odkde'
xg` lren ea yi jkle ,ezyecwa `ed oiicry rnyn my` `xwp
,miycwen x`y `le dnda oin `edy li` aezkd hwpcne ,lren

.lren xg` lren oi` miycwen x`yay llkn
:dingp iax zrc z` zx`an `xnbdäéîçð éaøåmby siqedy §©¦§¤§¨

,lren xg` lren yi zxy ilka,Cì øîàilk azkp `ly mbdy ¨©¨
oicn lren xg` lren ea yi weqta zxy,øîBçå ì÷yíàmixac ©¨¤¦

àéáî íéøçàdf zxy ilkïúMeã÷ìmda yiy dxeng dyecwl - £¥¦¥¦¦§¨¨
migafa epipy oky ,lren xg` lren(.ft)ie`xe zxy ilka ozipdy

,sebd zyecwa ycwzn ,oaxwlàeä[zxy ilk-]ïkL ìk àì Bîöò©§Ÿ¨¤¥
.lren xg` lren da yiy ef dyecwa ycwziy

:dpyna epipy'åë Lé ïBéãt Bì ïéàL øác ìk øîBà éaølren ea ©¦¥¨¨¨¤¥¦§¤
.lren xg`

zl`ey .dpyna iaxe `nw `pz ewlgp dna zx`an `xnbd

:`xnbd,àn÷ àpz eðééä` okyyiy mrhd `nw `pz zrcl s ©§©¨©¨
dnae ,oeict mdl oi`y meyn zxy ilke dndaa lren xg` lren

:`xnbd daiyn .ewlgpeäééðéa àkéà àáø øîàmdipia lcad yi - ¨©¨¨¦¨¥©§
oiprlíéöò.gafnl mc` acpzdyéìò éøä øîBàä ,ïðaø eðúc ¥¦§¨©¨¨¨¥£¥¨©
`iadlíéöò,gafnlúBçôé àì[zegt `iai `l-]ïéøéæâ éðMî- ¥¦Ÿ¦§¦§¥§¦¦

,dkxrnd lr mixcqn eidy oixifbd zcnk zelecb zeirwa ipy
iab lr mixhwend mipzip mdilry dkxrnd ivr jxevl eidie

`ziixaa df cnlpe .gafnd(:ew zegpn)aezkdn(` a `xwie)iM Wtpe' ,§¤¤¦
cnll d`ae ,zxzein 'oaxw' zaizy ,'dgpn oAxw aixwz©§¦¨§©¦§¨

.`nw `pz zrc ef .dkxrnl mivr oiacpznyíéöò ,øîBà éaø©¦¥¥¦
mnvrïä ïaø÷,eihxt lkl xenb oaxw eidiy myicwdl lekiy - ¨§¨¥

lr maixwn odk ,gafnl el` mivr ixifb ipy ilr ixd xn` m`e
,gafnd iabçìî ïéðeòèeaezkk dgpnl dneca(bi a `xwie)lke' §¦¤©§¨

.'ebe 'glnY glOA Lzgpn oAxw[äLbä] (äôåðú) ïéðeòèedneca ¨§©¦§¨§©¤©¦§¨§¦©¨¨
da xn`py dgpnl(g a my)iptly epiide ,'gAfOd l` DWiBde'§¦¦¨¤©¦§¥©

.gafnd ly ziaxrn zinexc oxwl dyibn dvinwd
e`xwp mivry iax zrcly ,iaxe dpynay `nw `pz ewlgp dfae
ayi m`e ,lren xg` lren mda yi ,sebd zyecwa miyecwe oaxw
.elrn mdipy mdilr ayie xg` `a okn xg`le elld mivr lr

aeq `nw `pzezyecwa miyecw mivry `ziixaay opax zrck x
.lren xg` lren mda oi` ok lre ,ziad wca

:iax zrcl mivr oaxwa sqep oic d`ian `xnbdéøáãì ,àáø øîà̈©¨¨§¦§¥
éaøif` ,od oaxw mnvr mivry xne`díéöòelldíéöò ïéðeòè ©¦¥¦§¦¥¦

.zepaxw x`ya dxeza ep`vny enk ,odilr oxihwdl mixg`
éaø éøáãì ,àtt áø øîàåmkixvne dgpnl mivr oaxw yiwny §¨©©¨¨§¦§¥©¦
mze` ok enk ,dgpnk dybdäöéî÷ ïéëéøö íéöòmwqxiy ,dgpnk ¥¦§¦¦§¦¨

.unewd xihwie evnew `eln mdn lehie miwc mivrl myrie
,iaxe dpynay `nw `pz ewlgp dna xg` xe`ia d`ian `xnbd
epcnl miycw oeict oipra :oldlck micwp mixacd zpadle

miweqtn(ai-`i fk `xwie)mikixv ycwd znda micetyky
dzectl `ad ozi df z`e ,diey z` jixrdle dilbx lr dcinrdl
oicet oi` jxrzy mcew dndad dzn m` ok lre ,ycwdd cin

.cenrl dleki dpi` dzin xg`l oky ,xawz `l` dze`
aezkd xn` dkxrde dcnrd oicay `l`(`i fk `xwie)dnda'

dxenza mi`pz ewlgpe ,'d`nh(:al)d`nh dndal dpeekd m`d
dpeekd e` ,dkxrde dcnrd dperhd `ide ziad wcal dycwedy
d`nh `idy men da ltpe gafnl dycwedy dxedh dndal

daxwdlx`an ef zwelgn it lre .dkxrde dcnrd dperhd `ide
.iaxl epzpyn ly `nw `pz oiay zwelgnd z` `tt ax

ïéîéîz çaæî éLã÷ ,øîà àtt áødaxwdl mie`xdéìòa eNòðå ©¨¨¨©¨§¥¦§¥©§¦¦§©£©£¥
ïéîeî,oeict ici lr oilegl z`vl micnere elqtpeïèçLe øáòå ¦§¨©§¨¨

,ectpy mcew mzyecwa mceraeäééðéa àkéàlcad yi df xaca - ¦¨¥©§
,iaxl `nw `pz oiaàéðúäå,`ziixaa epipyy itke -çaæî éLã÷ §¨©§¨¨§¥¦§¥©

ïèçLe øáòå ïéîeî éìòa eNòðå ïéîéîzmxh,ectpyøîBà éaøoi` §¦¦§©£©£¥¦§¨©§¨¨©¦¥
`l` dpwz mdleøáwézaeg ezrcly .mc` mda dpdi `ly ick ¦¨¥

oeike ,gafn iycwa mb `id oeictl mcew dkxrde dcnrd
,oeict mdl oi` ,dkxrde dcnrd mda miiwl xyt` i`e ehgypy
yi ,dlirn ici lr oilegl `vei epi` oeict el oi`y lky xg`ne

.lren xg` lren mda
,íéøîBà íéîëçådhigy iptl m`ct `leãté,dhigy xg`l ©£¨¦§¦¦¨

wca iycwa `l` dkxrde dcnrd aezkd jixvd `l mzrcly
,dkxrde dcnrd `la mzectl xyt` gafn iycw la` ,ziad
dlirny `vnp oeictl miycwd micner oiicr mzrcly xg`ne

.lren xg` lren mda oi`e oilegl oz`iven oeict mcew

äðùî
ìèðycwd ly xafb,Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáàoda ynzydl ick ¨©¤¤¨¤¤§¥

,ely mdy xeaq dide ,eikxvlìòî àì äæ éøäoky ,ef dlihpa £¥¤Ÿ¨©
oiicr yeniy mey `la ezia jeza lehlhae ycwd zeyx ezeyx

.dligzak ycwd zeyxa md
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oifge` mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäèåøô éöçáë äðäðivg xeriyk ea dpdpe ,ycwd ly cba yaly oebk Ð

.dhextäèåøô éöçá íâôå.dhext ivg xeriyk enbte ,erxwy Ðåà
ãçà øáãá äèåøô äåùá äðäðù.mbR `le ,mbt ea yiy Ðäèåøô äåùá íâôå ¨©

øçà øáãádey dpdiy cr ,lrn `l df ixd Ð odn dpdp `le dwyn jtyy oebk Ð

.cg` xaca dhext deya mebtie dhext

xaqwe ,mbt ea yiy xaca ixiin `kde

.cg`k ez`pde eznibtc opira dnexzkcïéà
äîäá àìà ïéùã÷åîá ìòåî øçà ìòåî

ãáìá úøù éìëå çáæî éùã÷ãe`l ipd Ð

elit`y .edpip inebti` ipa `le ,iniiw incl

ylz e` ,dyigkde dnda iab lr akx

`le ,oaxwl `id die`x oiicr Ð dxnvn

dyegk oiae dpiny oiac ,gafnl jka dlqt

jkld .dnibt zxez da oi`e ,daxwdl `ifg

lren da yi jkld ,`niiw dzyecwa izk`

,adf ly qeka cg` dzy oke .lren xg`

`id sebd zyecwc oeik ,enbte ezgti` elit`

Ð `niiw diictl e`lc ,minc zyecw `le

.lren xg` lren ea yie ,zexiyl i`w oiicr

íâô åì ïéàù øáã ìë øîåà éáøepi`y Ð

oeict el oi`y xac lk epiidc ,dnibta lqtp

Ð oizipzna oxn`c zxy ilke dnda ipd ik

i`n yxtn `xnbae .lren xg` lren ea yi

.opaxl iax oia `ki`àøîâàðééðòá øáñ÷
àáéúëã àåä äîäáãx`ya `le ,dlirn Ð

odkd) eilr xtki [odkde]" aizkc .ilin(

`xizi "my`d li`a" i`de ,"my`d li`a

`nipe ,"my` li`" dlgz xn`p xaky ,`ed

li`a" ,`l eze "odkd eilr xtke" `xw

il dnl "my`d?dna eilr xtky xnel

:rnync ,epnn dpdpy my`d li`a lrny

,"my`" iexw Ð minrt d`n ea lrn elit`

`pngx azkcne .dry lk dlirn ea yiy

llkn Ð ilin x`y `le ,dlirn iab dnda

.cala dndaa `l` lren xg` lren oi`c

äéîçð éáødlirnl zxy ilk siqenc Ð

oi`ian mixg` m`" :xnege lwn edl iziin

ixing zxy ilkc oeik ,xnelk Ð "ozyecwl

oda yie ,dyecwl mixg` oi`iany jk lk

.xac lka oiycwn zxy ilkc (`,ft migaf) ol `niiw ikdc ,dlirnåîöò àåäÐ

xg` lren ea `diy jk lk yecw `diy oky lk `l ,adf ly qek oebk ,zxy ilk

.lren'åëå íéöò éìò éøä øîåàä ïðáø åðúã íéöò åäééðéá àëéàopz ikdc Ð

`l Ð mivr ilr ixd xne`d" :(a,ew) "oexyr ilr ixd xne`d" wxta zegpn zkqna

.mivr oiacpzny cnln Ð oaxw :opax epz ,`xnba opixn`e ."mivr ixifb ipyn zegti

dnke?."mivrd oaxw lr epltd zelxebde" :xne` `ed oke ,oixifb ipy Ðøîåà éáø
äùâä ïéðåòèå çìî ïéðåòèå ïä ïáø÷ íéöòoi`y xac ied ,"oaxw" edl ixwc iaxl Ð

xfge ,odilr ayi m`y .lren xg` lren oda yie ,sebd zyecw iycwe mbt eaxg`

iycwk eed `l ,"oaxw" edl exw `lc opaxle .lren xg` lren oda yi Ð odilr ayie

iniiw `lc o`nk ence ,mbt ea yiy xac eede ,ziad wca iycwk eed `l` ,gafn

.lren xg` lren oda oi`e Ð incl `l`éáø éøáãì àáø øîà,"oaxw" edl ixwc Ð

.oaxw x`y enk ,odilr oxihwdl mixg` mivr oiperh mivr oze`äöéî÷ ïéëéøöåÐ

oiperhy dgpnl edl yiwne li`edc .dlgz xihwie evnewa hrn mivrd on gwiy

.dvinw inp oiperh ,dybde glnøîà àôô áøÐ.ediipia `ki` 'eke gafn iycw

àéðúäåcr ohgye xare ,oinen ilra eyrpe oininz gafn iycw" ,`zegipa Ð

dcnrd llka eid lkd :xaq `wc meyn Ð "exawi :xne` iax .ectp `ly

xg` dpnn dpdpd ,lren xg` lren oda yi jkld .diict edl zile li`ed ,exawi jkld Ð ezn `dc ,dkxrde dcnrda xyt` `l ipde ,gafn iycw elit` ,dkxrde

.dhigyåãôé íéøîåà íéîëçå.lren xg` lren oda oi` Ð diict eda zi`e edpip minc zyecwc oeike ,dkxrde dcnrd era `lc Ð
äðùî
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éëäxaca dhexta dpdpy e` ,dhext ivga mbte dhext ivga dpdp" Ð opiqxb

dhext dey dpdiy cr ,lrn `l df ixd Ð xg` xaca dhexta mbte cg`

xacac dnexzn opitlic ,`nrh yxtn `xnbae ."cg` xaca dhext dey mebtie

.dpdp ea mbtyïéà`ipzc :dniz Ð cala zxy ilke dnda `l` lren xg` lren

`ae] ycwd ly mecxwa [rwa]" `ztqeza

mlek Ð ea rwae exag `ae ,ea rwae [exag

zxy ilk mecxwac xninl `kile ."elrn

,exagl dpzp" `tiqa mzd ipz `dc ,ixiin

`l ipyde ,lrn oey`xd Ð exagl exage

mzdc yxtne ."elrn mlek" dlerae ,"lrn

dnc ,exifgd rway xg`l oebk :opiwqr i`na

`l eli`k ycwd ly `ed ixd Ð exifgdy

oixafba mzdc yxtn wgvi epiaxe .elrn

meya oilegl e`vi `l mlerlc ,opiwqr

.ezeyxn dp`iveiy cr dlirn

éáøel oi`y] (mbt ea yiy) xac lk xne`

Ð lren xg` lren meyn ea yi [oeict

.`xnba dil yxtn

éàî`piipra xaqw `nw `pzc `nrh

Ð my`d li`a [aizkc] aizk dndac

eilr xtki (xy`)" (d `xwie) aizkc :yexit

`xw aizkdc ,xzeine ,"my`d li`a

xtki xy`" azkinl ivn dede ,`pixg`

Ð iz` `yxcl dpin rny `l` ,"eilr

xg` dlirn `ki` my` li`a `weec ,xninl

iaxl d`xp .zxy ilka `l la` ,dlirn

oilegl `vei `edy opax ixaqc yxtl jixvc

oi` m`c .oeict el yi ok m`e ,dlirn ici lr

`l i`n`e ,oilegl `vi `l ok m` ,oeict

`xaq oi`e ?cg` lrny xg`n ea elrni

:jl xn` dingp iaxe" .`xw ilbc dfa xnel

"dyecw icil `ian mixg`l m` ,xnege lw

.ekezay dna ycwn zxy ilkdy :yexit Ð

`vi `ly :yexit Ð "oky lk `l envr `ed"

dcen mewn lkn la` .dlirn ici lr oilegl

meyn ip`y dlirn iab `l` ,oeict el yic

i`d jiiy `l `ny ,oeict oiprle .xnege lw

dil `irain "my`d li`a"e ,xnege lw

.`zixg` `yxcløîåàämivr ilr ixd

unewd" wxt mzd yxtne Ð dtepz oiperhe gln oiperhe oixifb ipyn zegti `l

zeyrl mivr jixve ,dgpn enk dvinw mikixv mivr iax ixaclc (a,k zegpn) "dax

xac lk :xaq iaxc .oizipzna opaxe iax ok ibilt `zyde .da mxihwdle dkxrn

mivrc ,zxy ilke dnda enk ,lren xg` lren oda yi ,mivr oebk ,mbt ea oi`y

.lren xg` lren mda oi`e ,`ed oaxw e`lc ixaq opaxe .`ed xenb oaxwéùã÷
:xne` iax" .`zegipa Ð `ipzde ediipia `ki` oinen ilra eyrpe mininz gafn

`l :ixaqwc Ð "ecti :mixne` minkge" .dkxrde dcnrd opira :xaqwc Ð "exawi

opira xn`c iaxc `ail`c ,opaxe iax oia ibilt `zyd .dkxrde dcnrd opira

mda yi ,jkld .lwa mictp mpi` ixdy ,ediizyecw `nil` ok m` ,dkxrde dcnrd

,mininz eidyk dlgznyk itl Ð dil ixw "mbt ea oi`y xac"e .lren xg` lren

,ediizyecw mil` `lc ,lren xg` lren oi` :ixaq opaxe .mbt ea oi`y xac eid

.dkxrde dcnrd ilan mictp md ixdyìèð`l df ixd ycwd ly dxew e` oa`

oilegl oi`vei opi`y ,opiwqr xafbl el zexeqnd mipa`a dl iwen `xnba Ð lrn

zeyxa `idy onf lky .ezlihpa ycwd zeyxn `iven epi`y itl ,xafbd zlihpa

.ezeyxn d`iveiy cr ,ycwd zeyxa `id ixd xafbd
dpzp
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רלח
oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

äðùî[ìòî] àåä åøáçì äðúð.oilegl d`ivedy ,lrn ozepd Ðàøîâéàî
àðùlrnc Ð exagl dpzp ik `py i`ne ,lrn `lc Ð `ed dlhp ikc Ð?øáæâá

åì úåøåñîäezeyxa oiicr Ð `ed elhp ikc ,opiwqr dxew eze` e` oa` eze` Ð

xn edpiy ixd ,exagl dpzp ik la` .dlgznk edpip ycwd zeyxae ,mdycwd zey

.lrne ,legläðéùã ïåéë.dkzge dzgity Ð

dpiy ixdy ,lrn Ð oipaa d`pay :inp i`

.dze`äáåøà éô ìò äçéðäù`idyk Ð

dgpd `l` ,melk d`pa `ly ,dnily

cr lrn `l jkld .da carc `ed `nlra

`pyil) .dhext deya dizgz xeciy

zexit dide ,daex` it mzqy oebk (`pixg`

Ð ikd epnn dpdp eiykre ,daex`d zgz

oibdy oeikc .mdilr micxei minybd oi`y

.lrn Ð dhext deya odilräì éðáã ïåéëå
ìòî úäéîÐ dpac oeik :(lirl) ipzw ikd Ð

aiyg ,oipaa `id zxaegny it lr s`c .lrn

.dlirn da zi`e ,yelzk dlàîéìÐ

yelzk Ð exaigc ab lr s`c ,lrn `kdcn

:xn`c ,axl dil riiqn epiide .inc

ab lr s`c ,exq` Ð zial degzynd

Ð dxf dcear oiprl ,`ed rwxwl xaegnc

`l Ð inc xaegnk :zxn` i`c .inc yelzk

:(`,dn dxf dcear) opixnb ikdc .dixq`

mixdd `le Ð "mixdd lr mdidl`"

`l Ð inc xaegnk :zxn` i`e .mdidl`

Ð inc xaegnk i`e .xdc `inec iedc ,xq`p

`dc ,dlirn dfa zi` `l dlirn oiprl inp

.rwxwl xaegna oilren oi`íìåòì`ni` Ð

xaegnkc ,exq` `l zial degzyndc jl

xaegnk Ð ciqa dl ipac oeik inp ikde .inc

da oilren i`n` ,ok m` :zxn` i`e .inc?Ð

dxez dxq` mipirl d`xpd d`pdc meyn

d`pd ,oipaa d`pay ef dxewe .dlirna

.oilren ikdle ,`id mipirl zi`xpdàîéìÐ

Ð e`pay it lr s` ,lrnc `kd opixn`cn

ly ziaa xcd" dil riiqn ,inc yelzk

.inc yelzkc ,"lrn Ð ycwdùéø øîà
ùé÷ì,inc xaegnk zia :jl `ni` mlerl Ð

i`n` ,ok m` :zxn` m`e .riiqz `l `kdne

lrn?mriqde mipa`d yicwdya mzd

zryac oeikc .o`pa jk xg`e ,yelza odyk

aeyc ab lr s` jkld ,yelz ded ycwd

.dlirn ea yi Ð `ed xaegnc e`paà÷å
åàðá ìáà ÷ééãi`n ,xaegn didy xg`l eyicwd seqale Ð?,ok m` .lrn `l

ziaa xcd" ipze hidx i`n`."lrn `l Ð ycwd ly dxrn ly'åë éøîà`d Ð

"dxrn ly zia" hwp ikd meyn la` .lrn `l i`cec ,ipzinl ivn ded inp ikd i`ce

.(diipzinl dil `a ikd `wiqt) ikdl .dlirn da zil mlerlc dil `wiqtc meyn Ð

äéì à÷éñô àì àîìòã íéðáà ìù úéáseqale e`pa oia yxtd yic ,`zlin Ð

seqale eyicwd `wec mlerle .diipz `l ikdl .e`pa seqale eyicwd oia eyicwd

.inc yelzkc ,dlirn ea yi e`pa

ùã÷ää ïî äðäðä êìò ïøãä

çéìùä:dyry.åúåçéìù äùò àìgilyd a"dra el xn`y dnn dpiy `l`

:lrn.øùá ïú`ede dkizg dkizg mdl oz el xn` ycwd ly

ezegily dyrpy itl lrn a"dra .elrn olek 'b 'b elhp mde 'a 'a elh xne`

:ezrcn '` siqed '`e '` lky elrn oigxe`de gilyde '` dkizgaàøîâ
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äðúð,exagl dpzp ikn oilegl `viy itl .xafb :yexit Ð lrn `ed exagl

.ezeyxn d`ivedyäàðá:`xnba yxetn Ð lrn `l df ixd ezia jeza

d`pw Ð iepiy da dyr i`c .daex` it lr dgipd `l` ,dze` dpiy `ly oebk

.oilegl d`vie ,xafbdäðúð`aa) "adfd" wxta Ð lrn ugx `ly it lr s` olal

yiwl yixl reiq dpin iziin (`,gn `rivn

wiice .dxezd on zyxetn dkiyn opixn`c

,dkiyn `xqgin `lc Ð ola `wec :dpin

cr lrn `l Ð zeipne` ilra x`y la`

xac xn`c opgei iaxl mewn lkne .jiync

ivnc ,dpin aizen `l Ð zepew zern dxez

x`ya i`ce mzdc ,ieb olaa `newe`l

oeikc .jiync cr lrn `l zeipne`

dpew Ð ieba ,zepew zern Ð l`xyiac

:(`,bi) zexekaa `zi`ck ,dkiyna

.`cga Ð ieble ,`cga l`xyil Ð "jzinrl"

,yiwl yixl `zriiq ied ikd elit`e

`inec ,ieb olaa rnzyn `l dxe`klc

mzdc Ð "exagl dpzp" ipzwc lirlc

."exag" ipzwcn ,ixiin l`xyiaàåäù
Ð uegx qpkd gezt ugxnd ixd el xne`

,ia akrn xacd oi` :xn`i olad ,xnelk

.zernd dpw ,ok m`e .oken lkd ixdy

åúìéëàlke` :yexit Ð exag zlik`e

exagl lik`de ,dhext ivga

oebk Ð "exag ziipde eziipd" .dhext ivga

,dhext ivga ycwd ly onya envr jqy

"df mr df oitxhvn" .dhext ivga exag jqe

.daexn onfl elit`e Ð

éàîlhp ikc Ð exag `py i`ne `ed `py

xafba" ?lrn Ð exagl dpzp ,'ek lrn `l Ð

.oizipzna izyxitck dlek Ð "el zexeqnd

äîì`w .lrn Ð dpac oeik Ð xeciy cr il

dzzqy ixiin "d`pa"c `zyd jzrc `wlq

!d`pwe ,iepiy da dyry jl ixd ,dpwize

Ð "daex` it lr dgipdyk :ax xn`" ,ipyne

`le ,okl mcewn zpwezn dzidyk :yexit

,daex` it lr dgipd wx ,iepiy mey da dyr

ipac oeike" .dti dxagzpy cr hiha dgihne

xg`l ,xnelk .`zegipa Ð "lrn `din dil

,dhext dey dizgz xc m` da lren d`pay

Ð rwxwl xaegna dlirn oi`c ab lr s`

.yelz ied :xaqwe ,exaig seqale yelz epiid

àîéìzial degzynd xn`c axl riiqn

.(iiepyl ivn dedc oicd `ede) yelz ied Ð exaig seqale yelz :xaq `wc Ð exq`

seqale yelz mlerl ,xnelk Ð "dxez dxq` mipirl z`xpd d`pd" :dil igce

Ð mipirl z`xpd d`pd dil dedc meyn `kd ip`ye ,xaegn ied Ð exaig

.uegan `id zxkp daex`dyøãä:`nl` Ð lrn dpdpy oeik ycwd ly ziaa

ied Ð exaig seqale yelzz`xpd d`pd :iiepyl ivn dedc oicd `ede .yelz

mzdc Ð "e`pa seqale eyicwdyk mzd :yiwl yix xn`" ,ipyne .ip`y mipirl

,ok [m`] lr :dnize .mcew eyicwdy oeik lrn (`le) ,xaegn ied xn`c o`nl elit`

`nwe`le dil igc `l i`n` ,"axl dil riiqn `nil ,lrn ipac oeike" xn`wc lirl

i`d ipd` `l Ð eyicwd seqale e`pa la` ,e`pa seqale eyicwdyk oizipznl

meyn `l` ,ipdn `lc dil `xiaq eyicwd jk xg`e e`pac s`c :xnel yie] ?`nrh

ziaa xcd"n `zriiq iziinc xity iz` `zyde .[xeq`c `ed mipirl d`xpd d`pd

jzrc `wlq `wc Ð "ip`y mipirl z`xpd d`pd" iiegcl ivn `le ,"ycwd ly

yix igc ike .`nrh `edd dil ipdn `lc ,eyicwd seqale e`paa ixiinc `zyd

.`ed mipirl d`xpd d`pd mrhn Ð "e`pa seqale eyicwdyk" yiwl

ùã÷ää ïî äðäðä êìò ïøãä

çéìùä:dnexzn `hg `hg opitlic (:gi sc) oiwxit jci`a lirl opixn`ck .lrn ziad lra ezegily dyryøîàmdl ozpe cak cak mdl ozpe migxe`l xya oz el

:el devy ziad lra ly ezegily dyr `l ixdy .lrn gily xya
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øaæâa :ìàeîL øîà ?Bøéáç àðL éàîe àeä àðL§¨©§¨£¥£©§¥§¦§¨
"áéiç Bðéà Búéa CBúa dàða" .ïðé÷ñò Bì úBøeñnäåë.' ©§¨§¦©§¨¨§¥¥©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc - dlirn(ipy meil)

la`dðúðdpzna dxewd e` oa`d z` -àeä ,Bøáçì[ozepd-] §¨¨©£¥
,ìòî,oilegl d`ived exiagl dzpizpay ,exiag da dkfynBøáçå ¨©©£¥

,ìòî àìi`yx ,lren xg` lren oi` ziad wca iycway oeiky Ÿ¨©
la` .lrni `le dvxiy dn dxewa e` oa`a dzr zeyrl exiag

m`dàðadxewl e` oa`løeãiL ãò ìòî àì äæ éøä ,Búéa CBúa §¨¨§¥£¥¤Ÿ¨©©¤¨
äézçzez`pd `dze minybd e` dngd on eilr obzeaxeriyäåL ©§¤¨§¨¤
.äèeøt§¨

ìèðeikxvlLc÷ä ìL äèeøtzgpendezeyxa,ely `idy xeaqe ¨©§¨¤¤§¥
,ìòî àì äæ éøäm` la`Bøáçì dðúð,dpznaàeä[ozepd-],ìòî £¥¤Ÿ¨©§¨¨©£¥¨©

,oilegl d`ived exiagl dzpizpa ik.ìòî àì Bøáçå©£¥Ÿ¨©
m`edðúð[ef dhextl-]ïlaìz` ynyne ugxnd zia xney - §¨¨©©¨

epvgxiy xkya el dpzpe ,exky cg` lkn lhepe uegxl mi`ad
,ugxnd ziaaL ét ìò óàoiicrìòî ,õçø àl,cin ozepd ©©¦¤Ÿ¨©¨©

,ea xefgl leki epi`e dk`lnl olad el carzyp ef dhextay
,ecivn dripn oi` ixdy ,ugxy mxh s` exkya olad da dkefe

itlàeäL[olad-]Bì øîBàozepl -éðôì çeút õçønä éøä'E ¤¥£¥©¤§¨¨©§¨¤
.'õBçøe ñðkäd`ived dhextd ozepy `vnp olad da dkfy oeike ¦¨¥§

.cin lrne oilegl
:dlirna sqep oic zx`an dpyndBøáç úìéëàå Búìéëàgwl - £¦¨©£¦©£¥

divg lik`de divg `ed lk`e dhext deya lk`n xac ycwdn
e` .exiaglBøáç úééðäå Búééðäivga dpdpe ycew ly onya jq - £¨¨©£¨©£¥

e` ,dhext ivga exiag z` jqe dhextBøáç úééðäå Búìéëàlk` - £¦¨©£¨©£¥
cwd ly onye` ,dhext ivga exiag z` jqe dhext ivga y

Bøáç úìéëàå Búééðälik`de dhext ivga ycwd ly onya jq - £¨¨©£¦©£¥
.dhext ivga exiag z`ïéôøèöîly ez`pd e` ezlik`íò äæ ¦§¨§¦¤¦
ly ez`pd e` ezlik`,äæ,lrne,äaeøî ïîæì eléôàålk`y oebk ¤©£¦¦§©§¤

ivgk exiag z` dpdd e` lik`de meid xeriy ivgk dpdp e`
mlrda miyrnd eide mipy yely xg`l elit` e` xgnl xeriy

.ezlirn lr eaiigl elld miyrnd mitxhvn ,cg`

àøîâ
`ly `ed lhp oia ,dpyna x`eand weligd edn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .lrny exiagl dpzpl ,lrnéàîe àeä àðL éàî©§¨©
Bøéáç àðLdlirn ef oi`y envr ikxvl lhpyk epic dpey recn - §¨£¥

d`ived envrl dlhpyk mb `lde ,dlirn `idy exiagl ozpn
:`xnbd zvxzn .ezeyxl d`iade ycwd zeyxn,ìàeîL øîà̈©§¥

ïðé÷ñò Bì úBøeñîä øaæâaycwd ly xafba zwqer epzpyn - §¦§¨©§¨§¦©
od envrl olhp m` jkitl ,el` dxewe oa` xenyl el exqnpy
m`ived exiagl mpzp m` wxe ,lrn `le dligzak ycwd zeyxa

.lrne legl ycwd zeyxn
:dpyna epipyáéiç Bðéà ,Búéa CBúa dàðadlirna'eëxeciy cr §¨¨§¥¥©¨

.dhext deya dizgz
:`xnbd zl`eyéì änìoizndläézçz øeãiL ãò,lerniy ick ¨¨¦©¤¨©§¤¨

ixddéðLc ïåékoa`d ly diaere dkxe`a zzql jxvedy - ¥¨§©§¨
miiepiya d`pw ,gihe hiha drawy oeik e` ,ezia bbl dni`zdl

cine ,elld.ìòî:`xnbd zvxznáø øîàzxacn epzpynïBâk ¨©¨©©§
äaeøà ét ìò dçépäLweaic `lae zeziq `la dnily `idy zenk ¤¦¦¨©¦£¨

lrn `l jkitl ,dvxiy zr lka myn dwlql lekie ,gihe hiha
,daex`d zgz mipezp eizexit eidy xaecne .dizgz xeciy cr
minybd iptn mdilr dpibd z`fd oa`de ,mdilr mitlec minybe

.dhext deya jkn dpdpe
yelz oica dkld dixacn gikedl ozip m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxne` .exaig seqalydì éðác ïåéëå-`lwy jezn §¥¨§¨¥¨
oipal hiha oa`d z` xafbd xaig m`y ,rnyna yi ef `ixhe

úäéî[mipt lk lr-],ìòîziyrp oipal xeaigd ici lry it lr s` ¦©¨©
lirl exn`y rwxwl xaegnd xack oa`d(:gi),dlirn ea oi`y

áøì déì òéiñî àîéì,axl reiq dfn yiy xn`p m`d -áø øîàc ¥¨§©©¥§©§¨©©
dxf dceara(:fn)úéaì äåçzLnäezia z` eilr laiwy in - ©¦§©£¤©©¦

el degzyde del`a,Bøñàd`pdaoicks`e .dnvr dxf dcear £¨
xaeq ax mewn lkn ,zxq`p dpi` rwxwl zxaegnd dxf dceary
mipa`n dyrp df ziae ,yelzk aygp exaigy yelz xacy
eixack gikedl ozipe ,el degzydyk xq`p jkitl ,zeyelz
did `l ,xaegnk aygp exaige yelzy xeaqp m`y iptn ,o`kn

.rwxwl xaegna dlirn oi` xen`k oky ,lren xafbd
:`xnbd dgec,à÷éà áøc déøa àçà áø øîàyelz mlerl ¨©©£¨§¥§©¦¨

.exq` `l zial degzynde xaegnk aygp rwxwl exaigy
y meyn `ed ,oipal dxaigyk lrny mrhdeíéðéòì úàøpä äàðä£¨¨©¦§¥¨¥©¦

äøBz äøñàmxha cer zxkip ziad oipa lr ztqezde ,dlirna ¨§¨¨
.lrn jkitle ,oa`d dxagzpe dk`lnd dxnbpy

:`ziixan axk gikedl dvex `xnbddéì òéiñî àîéìaxl ¥¨§©©¥
,da epipyy `ziixan,ìòî äpnî äðäpL ïåék Lc÷ä ìL úéáa øcä©¨§©¦¤¤§¥¥¨¤¤¡¤¦¤¨¨©

eid eizexewe oipad ipa`y oeik j` ,rwxwl xaegn ziady s`e
:`xnbd dgec .ax ixacke ,yelzk ziad aygp ,zeyelzLéø øîà̈©¥

,Lé÷ìziaa xcdy mrhde ,xaegnd xack md oipad ipa` mlerl ¨¦
,lrn ycwd lyíúäxaecn `ziixaa -BLéc÷äLayicwdyk - ¨¨§¤¦§¦

,ezia z` odn dpay mcew ziad ipa` z`óBqáìe[okn xg`le-] §©
.Bàðaxg`neoic oda lge zeyelz mipa`d eid ycwd zryay §¨

oic mdilr x`yp ,xaegn eyrpe o`pay xg`l s` jkl ,dlirn
.dlirn iabl yelz

zxne` .axl reiqd z` dgcy yiwl yix lr dywn `xnbd
:`xnbdìáàdligz m`BàðazialóBqáìexaegn didy xg`l - £¨§¨§©

éàî ,BLéc÷äm`d ,ekeza xcd oic dn -,ìòî àì,dyw ok m` ¦§¦©Ÿ¨©
éðúå èéäø àéøéà éàî,eixac jynda `pzd hwp recn -úéáa øcä ©¦§¨¨¦§¨¥©¨§©¦

äøòî ìLmlern jk zxaegn dzidy xevd zxwpaìòî àìiptn ¤§¨¨Ÿ¨©
,xaegna dlirn `idyàîéìeidi jynda eixacy ie`xd on - ¥¨

,xn`ie ,ea gzty mipa` ly zia oipraíéðáà ìL úéáa øcä©¨§©¦¤£¨¦
,ìòî àì ,BLéc÷ä óBqáìe BàðaL,jzrcl oicd jk dfa mb ixdy ¤§¨§©¦§¦Ÿ¨©

welig oi`y xaqy gken ,xehtl df ote` `pzd hwp `ly jkne
ea yie yelzk epic eyicwd seqale e`pa s`e mcew did dn

.dlirn
:yiwl yix lr dl`yy dn lr daiyn `xnbdéøîà-ipa eaiyd ¨§¦

ik ,mipa` ly zia eixac jynda `pzd hwp `ly mrhd ,daiyid
àädxrn ly zia -déì à÷éñtoi` mlerly dweqt ea dkldd - ¨§¦¨¥

la` .ziy`xa ini zyyn cnere xaegn `ed ixdy ,dlirn eaàä̈
,mipa` ly zia -déì à÷éñt àìyi oky dweqt ea dkldd oi` - Ÿ§¦¨¥

xg`e e`pa m`e lrn e`pa seqale eyicwd m`y ,mizaa yxtd
hwp jkle dxvw oeyla xacl `pzd sicrde .lrn `l eyicwd jk
seqale eyicwda `weec ezrcl s` mlerl la` ,dxrn ly zia

.dlirn ea yie yelzk aygp e`pa

äðäðä êìò ïøãä
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BúeçéìL,oilegl ycwd xac `ivedl el xn`y ziad lra ly §¦
,dpiy `le,ìòî úéaä ìòadxiar xacl zegily yiy meyn ©©©©¦¨©

m` la` .lrn glynd eli`k aygpe ,dlirnaäNò àìgilyd Ÿ¨¨
z`,BúeçéìL,ziad lra el xn`y dnn dpiy `l`,ìòî çéìMä §¦©¨¦©¨©

.lrend `ede egely epi` ,glynd el xn`y dn dyr `ly oeiky
:ezegily dyr `ly gilyl `nbec d`ian dpynd,ãöékdid ¥©

,ycwd lyn cake xya ziad lraleBì øîà[egelyl-]øNa ïz ¨©¥¨¨
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oz ziadãákdpiye ,migxe`l,ìòî çéìMä ,øNa íäì ïúðåcaky ¨¥§¨©¨¤¨¨©¨¦©¨©

.ezegily dyr `ly `vnpe ,xya llka epi`
,el xn`py dn lr ezrcn gilyd siqed ea dxwn d`ian dpynd

:migxe`d okeBì øîà,gilyl ziad lraíäì ïz[migxe`l-] ¨©¥¨¤
[ycwd ly dide] ilka il yiy xyanäëéúç äëéúçdkizg - £¦¨£¦¨

,mdn cg` lkl zg`àeäå[gilyd-]øîBàmigxe`líézL eìè- §¥§§©¦
,mkn cg` lk zekizg izy,eìèð íäå,mdn cg` lkìLL §¥¨§¨Ÿ

,zekizg.eìòî ílek`ivedl gily gly ik lrn ziad lra ¨¨£
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רלט
oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

äðùî[ìòî] àåä åøáçì äðúð.oilegl d`ivedy ,lrn ozepd Ðàøîâéàî
àðùlrnc Ð exagl dpzp ik `py i`ne ,lrn `lc Ð `ed dlhp ikc Ð?øáæâá

åì úåøåñîäezeyxa oiicr Ð `ed elhp ikc ,opiwqr dxew eze` e` oa` eze` Ð

xn edpiy ixd ,exagl dpzp ik la` .dlgznk edpip ycwd zeyxae ,mdycwd zey

.lrne ,legläðéùã ïåéë.dkzge dzgity Ð

dpiy ixdy ,lrn Ð oipaa d`pay :inp i`

.dze`äáåøà éô ìò äçéðäù`idyk Ð

dgpd `l` ,melk d`pa `ly ,dnily

cr lrn `l jkld .da carc `ed `nlra

`pyil) .dhext deya dizgz xeciy

zexit dide ,daex` it mzqy oebk (`pixg`

Ð ikd epnn dpdp eiykre ,daex`d zgz

oibdy oeikc .mdilr micxei minybd oi`y

.lrn Ð dhext deya odilräì éðáã ïåéëå
ìòî úäéîÐ dpac oeik :(lirl) ipzw ikd Ð

aiyg ,oipaa `id zxaegny it lr s`c .lrn

.dlirn da zi`e ,yelzk dlàîéìÐ

yelzk Ð exaigc ab lr s`c ,lrn `kdcn

:xn`c ,axl dil riiqn epiide .inc

ab lr s`c ,exq` Ð zial degzynd

Ð dxf dcear oiprl ,`ed rwxwl xaegnc

`l Ð inc xaegnk :zxn` i`c .inc yelzk

:(`,dn dxf dcear) opixnb ikdc .dixq`

mixdd `le Ð "mixdd lr mdidl`"

`l Ð inc xaegnk :zxn` i`e .mdidl`

Ð inc xaegnk i`e .xdc `inec iedc ,xq`p

`dc ,dlirn dfa zi` `l dlirn oiprl inp

.rwxwl xaegna oilren oi`íìåòì`ni` Ð

xaegnkc ,exq` `l zial degzyndc jl

xaegnk Ð ciqa dl ipac oeik inp ikde .inc

da oilren i`n` ,ok m` :zxn` i`e .inc?Ð

dxez dxq` mipirl d`xpd d`pdc meyn

d`pd ,oipaa d`pay ef dxewe .dlirna

.oilren ikdle ,`id mipirl zi`xpdàîéìÐ

Ð e`pay it lr s` ,lrnc `kd opixn`cn

ly ziaa xcd" dil riiqn ,inc yelzk

.inc yelzkc ,"lrn Ð ycwdùéø øîà
ùé÷ì,inc xaegnk zia :jl `ni` mlerl Ð

i`n` ,ok m` :zxn` m`e .riiqz `l `kdne

lrn?mriqde mipa`d yicwdya mzd

zryac oeikc .o`pa jk xg`e ,yelza odyk

aeyc ab lr s` jkld ,yelz ded ycwd

.dlirn ea yi Ð `ed xaegnc e`paà÷å
åàðá ìáà ÷ééãi`n ,xaegn didy xg`l eyicwd seqale Ð?,ok m` .lrn `l

ziaa xcd" ipze hidx i`n`."lrn `l Ð ycwd ly dxrn ly'åë éøîà`d Ð

"dxrn ly zia" hwp ikd meyn la` .lrn `l i`cec ,ipzinl ivn ded inp ikd i`ce

.(diipzinl dil `a ikd `wiqt) ikdl .dlirn da zil mlerlc dil `wiqtc meyn Ð

äéì à÷éñô àì àîìòã íéðáà ìù úéáseqale e`pa oia yxtd yic ,`zlin Ð

seqale eyicwd `wec mlerle .diipz `l ikdl .e`pa seqale eyicwd oia eyicwd

.inc yelzkc ,dlirn ea yi e`pa

ùã÷ää ïî äðäðä êìò ïøãä

çéìùä:dyry.åúåçéìù äùò àìgilyd a"dra el xn`y dnn dpiy `l`

:lrn.øùá ïú`ede dkizg dkizg mdl oz el xn` ycwd ly

ezegily dyrpy itl lrn a"dra .elrn olek 'b 'b elhp mde 'a 'a elh xne`

:ezrcn '` siqed '`e '` lky elrn oigxe`de gilyde '` dkizgaàøîâ
ïàî
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äðúð,exagl dpzp ikn oilegl `viy itl .xafb :yexit Ð lrn `ed exagl

.ezeyxn d`ivedyäàðá:`xnba yxetn Ð lrn `l df ixd ezia jeza

d`pw Ð iepiy da dyr i`c .daex` it lr dgipd `l` ,dze` dpiy `ly oebk

.oilegl d`vie ,xafbdäðúð`aa) "adfd" wxta Ð lrn ugx `ly it lr s` olal

yiwl yixl reiq dpin iziin (`,gn `rivn

wiice .dxezd on zyxetn dkiyn opixn`c

,dkiyn `xqgin `lc Ð ola `wec :dpin

cr lrn `l Ð zeipne` ilra x`y la`

xac xn`c opgei iaxl mewn lkne .jiync

ivnc ,dpin aizen `l Ð zepew zern dxez

x`ya i`ce mzdc ,ieb olaa `newe`l

oeikc .jiync cr lrn `l zeipne`

dpew Ð ieba ,zepew zern Ð l`xyiac

:(`,bi) zexekaa `zi`ck ,dkiyna

.`cga Ð ieble ,`cga l`xyil Ð "jzinrl"

,yiwl yixl `zriiq ied ikd elit`e

`inec ,ieb olaa rnzyn `l dxe`klc

mzdc Ð "exagl dpzp" ipzwc lirlc

."exag" ipzwcn ,ixiin l`xyiaàåäù
Ð uegx qpkd gezt ugxnd ixd el xne`

,ia akrn xacd oi` :xn`i olad ,xnelk

.zernd dpw ,ok m`e .oken lkd ixdy

åúìéëàlke` :yexit Ð exag zlik`e

exagl lik`de ,dhext ivga

oebk Ð "exag ziipde eziipd" .dhext ivga

,dhext ivga ycwd ly onya envr jqy

"df mr df oitxhvn" .dhext ivga exag jqe

.daexn onfl elit`e Ð

éàîlhp ikc Ð exag `py i`ne `ed `py

xafba" ?lrn Ð exagl dpzp ,'ek lrn `l Ð

.oizipzna izyxitck dlek Ð "el zexeqnd

äîì`w .lrn Ð dpac oeik Ð xeciy cr il

dzzqy ixiin "d`pa"c `zyd jzrc `wlq

!d`pwe ,iepiy da dyry jl ixd ,dpwize

Ð "daex` it lr dgipdyk :ax xn`" ,ipyne

`le ,okl mcewn zpwezn dzidyk :yexit

,daex` it lr dgipd wx ,iepiy mey da dyr

ipac oeike" .dti dxagzpy cr hiha dgihne

xg`l ,xnelk .`zegipa Ð "lrn `din dil

,dhext dey dizgz xc m` da lren d`pay

Ð rwxwl xaegna dlirn oi`c ab lr s`

.yelz ied :xaqwe ,exaig seqale yelz epiid

àîéìzial degzynd xn`c axl riiqn

.(iiepyl ivn dedc oicd `ede) yelz ied Ð exaig seqale yelz :xaq `wc Ð exq`

seqale yelz mlerl ,xnelk Ð "dxez dxq` mipirl z`xpd d`pd" :dil igce

Ð mipirl z`xpd d`pd dil dedc meyn `kd ip`ye ,xaegn ied Ð exaig

.uegan `id zxkp daex`dyøãä:`nl` Ð lrn dpdpy oeik ycwd ly ziaa

ied Ð exaig seqale yelzz`xpd d`pd :iiepyl ivn dedc oicd `ede .yelz

mzdc Ð "e`pa seqale eyicwdyk mzd :yiwl yix xn`" ,ipyne .ip`y mipirl

,ok [m`] lr :dnize .mcew eyicwdy oeik lrn (`le) ,xaegn ied xn`c o`nl elit`

`nwe`le dil igc `l i`n` ,"axl dil riiqn `nil ,lrn ipac oeike" xn`wc lirl

i`d ipd` `l Ð eyicwd seqale e`pa la` ,e`pa seqale eyicwdyk oizipznl

meyn `l` ,ipdn `lc dil `xiaq eyicwd jk xg`e e`pac s`c :xnel yie] ?`nrh

ziaa xcd"n `zriiq iziinc xity iz` `zyde .[xeq`c `ed mipirl d`xpd d`pd

jzrc `wlq `wc Ð "ip`y mipirl z`xpd d`pd" iiegcl ivn `le ,"ycwd ly

yix igc ike .`nrh `edd dil ipdn `lc ,eyicwd seqale e`paa ixiinc `zyd

.`ed mipirl d`xpd d`pd mrhn Ð "e`pa seqale eyicwdyk" yiwl

ùã÷ää ïî äðäðä êìò ïøãä

çéìùä:dnexzn `hg `hg opitlic (:gi sc) oiwxit jci`a lirl opixn`ck .lrn ziad lra ezegily dyryøîàmdl ozpe cak cak mdl ozpe migxe`l xya oz el

:el devy ziad lra ly ezegily dyr `l ixdy .lrn gily xya
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רמ
oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

åäðéð éìéî éúøú àçéìù äéá êìîéîã àúìéî ìëã àðú ïàîipn :xn`w ikd Ð

ziad lran le`yle dilr ikelni`l `gilyl jixvc `zln lk rnync ,oizipzn

on xya el gwil ziad lra edev m`y oebk .e`l m` edevy eze` mewna edgwi m`

s`c .e`l m` epgwi m` el`eyl el xefgl jixv eiykry ,cak `l` `vn `le weyd

jlninc oeik ,`ed xya oin elekc ab lr

ikd inp oizipznc .edpip ilin ixz Ð dilr

gilyd" ipzwcn ,edpip ilin ixzc rnyn

i`n` gily Ð edpip `zlin `cg i`c ."lrn

lrn?ziad lra ly ezegily ciar `w `d!
ilin ixz `nl` Ð "lrn" ipzwcn `l`

`d ipne ,edpip?éáøë àìã àãñç áø øîà
øúåî ÷øéä ïî øãåðä ïðúã àéä àáé÷ò

øñåà àáé÷ò éáøå ïéòåìéãáoin :xaqwc Ð

el exn` ,mixcp zkqna opixn`e .od cg`

gw" egelyl xne` mc` `lde :`aiwr iaxl

`l` iz`vn `l" el xne`e `a `ede ,"wxi il

`pixg` `pin ,jlninc oeik `nl` Ð "oirelc

`ede" :odl xn`e .oirelca xzen ikdl ,`ed

ab lr s`c cnl ip` myn ,xnelk Ð "xacd

`ed melk" .`id `zlin `cg Ð jilninc

,"ziphw `l` iz`vn `l wxi xne`e xfeg

,"oirelc `l` iz`vn `l" xn`c oeik `l`

Ð "ziphw `l` iz`vn `l" xne` epi`e

ab lr s`e .od wxi llka oirelcc `nl`

iaxl dil `xiaq ,`gily ediilr jlninc

iaxk `lc epiide ,edpip `zlin `cgc `aiwr

.`aiwràéä àáé÷ò éáø àîéú åìéôàÐ

iptn :lrn Ð cak odl ozp ikc `nrh epiide

ikelni` ira `l inc ,ezrcn odl ozpy

`l e` cak mdl ozi m` ziad lraa!?oeike

inkc ,gilyd lrn ikd meyn ,jilni` `lc

opixn`c meyn `le .inc ezrcn odl ozpy

.edpip `zlin `cg `l` ,edpip ilin ixzc

éðîçð øîà÷ øéôù:ikd uixzc iia` epiid Ð

ikelni`l ira `l ,inp `aiwr iaxk elit`!?
àáé÷ò éáøã äéìò âéìôã àðú ïàîÐ

`gily dilr jlninc ilin lkc dil `xiaqc

edpip ilin ixz Ð?ïáø 'åëå øùáä ïî øãåðä ïðúã àåä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
ãáëáå äð÷áå íéìâøáå ùàøá øéúî ìàéìîâ ïá ïåòîùilin ixz :xaqwc `nl` Ð

.edpipùð øá åàì ïåäéìëåàå øùá åàì íééáø÷inca mze` dpewe olke`d ,xnelk Ð

miiaxw `xhil gwele xyad gipne ,fefa xya `xhil zepwl leki m`y ,xya x`y

.mc` lk lv` yipi` xa e`l Ð fefaúåôåò øùá àðù éàî àî÷ àðúìåxq`c Ð

.xqe` ikdle ,`ed xya oine 'eke libxc meyn ,mibc xyan ithàôô áø øîàÐ

lka Ð xcp ikc .xcpc opiwqr dfwd meiac meyn Ð zeter xyaa xeq` ikd meyn

,xcp `l i`ce Ð dfwd meia ea el oie`x opi`y la` ,meia ea lek`l el ie`xy xya

.mibc oebkïàî éàä ìàåîù øîàã ìåëéð éîð àøôéö úåôåòá øåñà éàîà éëä éà
øëåñîã,`nei `edd lik` `lc `nl` Ð 'eke `xtiv lik`e ditzka mc fiwdy Ð

`xtiv ikd meyn Ð "lekip `l inp `xtiv" eda aizkc mixtq ipdae .dipin xcp `le

.dipin xcp `le ,dfwd meia lkinl yipi` libx `l inpçéìî øùá ìòipy glna Ð

.ytpd z` aiyn epi` aeyc ,zg` dlile miniàôô áø øîà àìà(epi`) ikdl Ð

lke` epi` `edy ,dipir dil oiaiikc `neia xyad on xcpc Ð zeter xyaa xeq`

xq`p jkld .lik` Ð zeter xya elit` ,xya oin lk la` .mipirl miywy ,mibc

:(a,cp) mixcp zkqna opixn`c `de .mibca xzene ,lek`l el ie`xy xya oin lka

oiligznyk ,`pir zlgza epiid Ð `pirl `nq oep ,rnync ,o"iir j"nq o"ep oniq

.mibc edl iyw Ð `lke` seqa la` .ae`kl mipirdéñåî äðéî òîù[çéìù] éåä åéøáã ìò ódil `xiaqc llkn ,lrn inp ziad lrac rnync ,"elrn olek" ipzwcn Ð

ezegily lr siqen i`ce `l` .lren ziad lrad did `l Ð ezegily xwer ied i`c .iedc `ed eixac lr siqen `nl` .ziad lrac ezegily xwr `l gilyc oizipznc `pzl

xn` in .mipy it `edy ,`xek dil oiafe ,"`rx`c `kzil il oiaf lif" digelyl xn`c o`n i`d :(a,gv) zeaezk zkqna ol `irainc `d `kdn heytze .`edlr siqen opi

melk gweld dpw `le ,ied eixac lr xaer e` .(`xek dilek gily) dpwe dizegily gily xwr `le ,ied glyn ly eixacúùù áø øîà ?`kdc ,heytiz `l `kdn Ð

jci`e ,"izrcn jci`e ,ziad lra ly ezrcn cg`d ,zekizg izy mkl elh" :migxe`l `gily xn` ikdc .ezrcn gily xn`c meyn Ð lrn inp ziad lrac `nrh epiid

lrn ziad lrac `hiyt `d (ikd i`) :`niz ike .lrn jkle ,dizegily `ciarzi`e ,ied siqen i`ce `kdc .ozrcn egwl?
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ïàîlrayky .xyae cak oebk Ð oiied ilin ixz dilr jilninc icin lkc `pz

,`ian Ð caka utg m` ,ea jlnp gilyd ,xya `iadl egelyl dev ziad

,cak `iade "xya `ad" ziad lra xn`c `kde .`ian did `l Ð jlnp `la la`

iaxk `lc `cqg ax xn` !edpip ilin ixz ok m` ,"ezegily dyr `l" oizipzna opz

mixcp) "wxid on xcepd" wxt opzc ,`aiwr

Ð "oirelca xzen Ð [wxid on xcepd]" :(`,cp

iaxe" .`ed wxi e`l oirelcc :opax ixaqwc

mzde .`ed wxi :xaqwc Ð "xqe` `aiwr

,`aiwr iaxl el exn` :ediizbelt yxtn

`ede ,"wxi il gw" egelyl xne` mc` `lde

:yexit Ð "oirelc `l` iz`vn `l" xne`

,wxi ded i`c .`ed `pixg` `zlin `nl`

`l` iz`vn `l" gily xcdn i`n`

el did `l` ,jlndl el did `l ?"oirelc

`zlin lkc opax ixaq `wc !cin gwil

.edpip ilin ixz Ð gilyd dilr jlninc

mdl aiyd :yexit Ð "ixac ok :edl xn`"

ip` myn ,xnelk Ð "mzxac ok" ,`aiwr iax

iz`vn `l" xne` melk .ixacl di`x `ian

aiyn ike ,xnelk Ð dinza "ziphw `l`

itl `l` ?mdl aiyn epi` dnle !?jk mdl

oin mc` l`y m`y .mlerd bdpn df oi`y

`l` .xg` oin lr el oiaiyn oi` ,cg`

llka ziphwd oi`e ,od wxi llka oirelcdy

aiyn jkitl jgxk lr jl ixd :yexit Ð wxi

oirelcdy itl ,"oirelc `l` iz`vn `l" el

itl ,"ziphiw" el aiyn epi`e .wxi llka

`aiwr iax xaqw `nl` .wxi llka epi`y

ixz ied `l inp ,gily dilr jilni`c icinc

.dizeek `lc `iz` oizipzn ok m`e .ilin

ééáà`l in `aiwr iax `niz elit` xn`

jlnp `ly oeik :yexit Ð ikelni` ira

lra zrcn dpiy Ð dev `ly cak `iade

.ezegily dyr `l dlirn iab jkld ,ziad

íééáø÷,dpin `wtpe Ð edpip xya e`l

ik dlik`l miie`x eid `l m`y

oi` ik ,zerh gwn jka oi` Ð mialkl m`

.mc` ipan epi` olke`d :yexit Ð "ypi` xa e`l odilke`e" .olke`l mc` jxc

àîåéáon xcepd" wxt xn`c `de .mibc lik` `lc Ð opiwqr dipir dil oiaiikc

zlgza Ð o`k" :ipyne ,dil jixt mzd Ð `pirl `nq `pep :(a,my) "wxid

:miyxtn yie ,oird ileg zlgz :miyxtn yi "`lke` dleka Ð o`k ,`lke`

dleka mi`ay Ð o`k ,dcerqd zlgza mibcdy Ð o`k ,xnelk .dcerq Ð "`lke`"

.dcerqdòîùdpnl`" wxt zeaezka Ð [gily] ied ezegily lr siqen dpin

il oiaf" egelyl xn` ,edl `irai`" :`zi` ikde ,`ira jd `zi` (a,gv) "zipefip

:`nlc e` .dpw `din `kzile ,ied eixac lr siqen ?i`n .`xek oafe lf`e ,"`kzil

egelyl xn` ik ,oizipzna inp ikde ."?ipw `l inp `kzile ,ied eixac lr xiarn

lr xiarn ied zeaezkc `idda i` Ð "mizy elh" xne` `ede ,"cg` mdl oz"

dl iziin (my) zeaezka mzde .ezegily dyr `l xninl ol ded `kd ,eixac

zrcl oey`xd" :mdl yxit Ð "izrcn :gily xn`c ,zyy ax xn`" .`kdc `iddl

zxeza Ð oey`xd ,yly elhp mde ."ezrcn dipyde ,izeev xy`k ziad lra

oke .mzrcl Ð ziyilyde ,gilyd zegily zxeza Ð dipyde ,ziad lra zegily

elit` :yexit Ð "ziad lrac dizegily gily xwr `nizc edn" .ozlihpa eyxit

.ol rnyn `w Ð dizrcn xn` ik
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc - dlirn(ipy meil)

àøîâ
:`xnbd zl`ey .epzpyn ly `pzd zhiy z` zxxan `xnbdïàî©

àpz,epzpyn ly zirvn`d `aad z` dpyy `pzd in - ©¨
zxaeqyçéìL dìò Cìîéîc àúléî ìëclky -gilyy ,xac §¨¦§¨§¦§©£¨¨¦©

m` glyna jlnidle xefgl libx mieqn oinn `iadl dehvdy
y dfn gken ,e`iadlïééåä éléî ézøzxacd ,md mipin ipy - ©§¥¦¥¨§¨

gilyd did cg` oinn eid m` ik ,eilr dehvdy oinde `edd
zxne`y dnn ,dpynd zxaeq jky rnyne .jlnidl ilan e`ian
oke ,cak mdl ozpe xya migxe`l zzl ziad lra edeivy gilyy
md cake xyay ,ziad lra ixacn dpiyy meyn ,lrn ,jtidl
xya zepwl glypy mc`y meyn dfy jgxk lre ,mipin ipy
daiyn .e`iadl m` glyna jlnidle xefgl libx ,cak wx `vne

:`xnbd,àcñç áø øîàepzpyn ly zirvn`d `aadéaøk àìc ¨©©¦§¨§Ÿ§©¦
àáé÷òeilr jlnidle xefgl libx gilydy xac lky xaeqd - £¦¨

.glynd el xn`y oind llka `edïðúcmixcp zkqna epipyy - ¦§©
(.cp),øãBpäzepdil `ly,ïéòeléãa øzeî ,÷øiä ïîmpi`y oeik ©¥¦©¨¨¨§¦¦

,dnc`d ixt `l` mc` ipa oeyla wxi mi`xwpøñBà àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¥
.wxi llka md mb mc` ipa oeylay xaeqy ,mirelca xcepd z`

,`aiwr iax zrca my dpyna x`eanewxi zepwl glypdy dny
ef ,mirelc zepwl m`d glyna jlnidle xefgl libx `vn `le
xcp xeqi`a millkp jkitle ,epinn miaygpy jkl dgked `weec
jlnidl libx gilydy oeiky mixaeq minkg mle` .wxi oeylay

.epinn epi`y gkenàáé÷ò éaø àîéz eléôà ,øîà ééaàelit` - ©©¥¨©£¦¥¨©¦£¦¨
xn`z,`aiwr iax zhiyl mb `id ef `aayéëeìîéàì éòa àì éî¦Ÿ¨¥§¦§¥

`l ike -ziad lral xefgl ,xya `vn `lyk ,gilyd jixv
lraa jlnp `ly oeike .migxe`l cak `iadl m`d ea jlnidle
,egily `ed oi`e envr zrc lr cakd z` `iady `vnp ,ziad

:`xnbd zxtqn .lrn okleàáøc dén÷ ïðaø äeøîà ékexn`yk - ¦¨§¨©¨¨©¥§¨¨
,`aiwr iax zhiyl mb `id epzpyny iia` ixac z` minkgd

,`ax iptleäì øîà,`ax mdl xn` -éðîçð øîà÷ øétLdti - ¨©§©¦¨¨©©§¨¦
.iia` xn`

dpyna `aiwr iax lr wlegy `pzd `ed in zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .mixcpaàáé÷ò éaøc déìò âéìôc àpz ïàîin - ©©¨§¨¦£¥§©¦£¦¨

xzen wxid on xcepdy xaeqe `aiwr iax lr wlegy `pzd `ed
jlnidle xefgl libx gilydy xac lky hwepy jezn ,mirelca

:`xnbd daiyn .glynd el xn`y oind llka epi` eilrïaø©¨
øãBpä ,àéðúc .àéä ìàéìîb ïa ïBòîLzepdil `lyøeñà ,øNaä ïî ¦§¤©§¦¥¦§©§¨©¥¦©¨¨¨

,øNá éðéî ìëa,dig xyaa oiae o`v xyaa oiae xwa xyaa oia §¨¦¥¨¨
,xya mi`xwp mlekyíéìâøáe Làøa øeñàåilbxae y`xa - §¨¨Ÿ¨©§©¦

,dndad,úBôBò øNáa øeñàå ,áláe ãákáe ,äðwamixacd lky ©¨¤©¨¥©¥§¨¦§©
m` mdilr jlnidl libx `vn `le xya zepwl glypd ,dl`d

eilr jlnp gilydy dn lke ,m`iadl`ed ixd,xya llkaøzeîe¨
íéìâøáe Làøa øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .íéáâçå íéâc øNáa¦§©¨¦©£¨¦©¨¦§¤©§¦¥©¦¨Ÿ¨©§©¦

,úBôBòáe ãákáe äðwam` `l` m`ian gilyd oi` dl` mixacy ©¨¤©¨¥¨
jlnidle xefgl jixv gilydy xac lke ,mdilr jlnpe xfeg ok

,xcepd ly epeyl llka epi` eilríéáâçáe íéâcáellka md oi`y ©¨¦©£¨¦
.mda xzeny dcen `nw `pz s`e ,xya

:l`ilnb oa oerny oax xn`y sqep xac d`ian `ziixadäéä ïëå§¥¨¨
øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømiiniptd mixai`d oipra sqep xac ©¨¦§¤©§¦¥¥

,dndad lyïä øNa åàì íééáø÷mpi` dndad ly miiaxwd - §¨©¦¨¨¨¥
,xyad x`ykLéðéà øa åàì ïäéìëBàåoa epi` mze` lke`y ine - §§¥¤¨©¦¦

xign eze`a lawl leki didyk mze` dpewy iny ,xnelk .mc`
mc` oa aygp `ed oi` ,efk zenka xya.mc` ipa mzq lv`

`ed recn ,sera xeq`y `nw `pz zhiy itl zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .mibca xzenàðL éàî ,àn÷ àpúìedpey recn - §©¨©¨©§¨

ixd ,mipeyd xyad ibeq ly mpicxaeqúBôBò øNáallkpy ¦§©
xyaaLéðéà ìéâøc íeMîx -,xya zepwl glypd mc` libøîàc ¦§¨¦¦¦§¨©

,xn`iy -àøtéöc àøNa éàúàå àúåéçc àøNa éçkLà àì`l - Ÿ©§©¦¦§¨§¥¨¨©£©¦§¨§¦§¨
mc` ipa zrcay ,epiidc ,ser xya iz`ade dig ly xya iz`vn

,'xya' oeyla ser llkpeéëä éà,ok m` -énð éëämb jk -ãéáò ¦¨¦¨¦©¦£¦
Léðéàxya zepwl glypy mc` ieyr -àøîéîì,xnel -àì ¦¦§¥§¨Ÿ

íéâc éàúàå àúåéçc àøNa éçkLàdig ly xya iz`vn `l - ©§©¦¦§¨§¥¨¨©£©¨¦
zvxzn .ef oeyla millkp md mby `eti` gkene ,mibc iz`ade

:`xnbdïðé÷ñò äæwä íBéa ,àtt áø øîàmeia xcpy xaecn - ¨©©¨¨§©¨¨¨§¦©
,mc fiwdy`id jxcdeíéâc Léðéà ìéëà àìcmc` lke` `ly - §Ÿ¨¦¦¦¨¦

xacn `l` xcp `ly xazqne ,el miwifny oeik df meia mibc
xeq`l ezpeek dzid `l xyan xcpyke ,excp meia el ie`xy

:`xnbd dywn .mibca mb envréëä éàxaecny jk m` - ¦¨¦
df meia ixd ,mc fiwdy meia xcpy `ziixaa(àì) énð àøtéö¦§¨©¦Ÿ

ìeëéð,lek`l libx epi` zeter mb -ìëàå øëBñîc ,ìàeîL øîàc ¥§¨©§¥¦§©§¨©
àøtéömiitzkdn mc fiwnd -,ser xya lk` okn xg`leçøt ¦§¨¨©

àøtéök déaéìm`e .slrzne ylgpy epiidc ,xetivk eal gxet - ¦¥§¦§¨
`l md mb ixdy ,xcp `l zetern mb mc fiwdy meiay xazqn ok

.zetera xeq`y `nw `pz xaq recne ,mei eze`a el miie`xãBòå§
,àéðzy,íc ïéæé÷î ïéàdfwdd xg`l lek`l el yi ok m` `l` ©§¨¥§¦¦¨

la` ,eteb z` miwfgnd mixacàìmc mifiwníéâcä ìòzpn lr - Ÿ©©¨¦
,dfwdd xg` mibc lek`lìò àìåzpnlek`lúBôBòäxg` §Ÿ©¨

,dfwddçéìî øNa ìò àìåxya dfwdd xg` lek`l zpn lr - §Ÿ©¨¨¨¦©
mpi` el` mixacy ,cg` dlile mini ipy glna ddzydy

:`xnbd zvxzn .dfwdd llba ylgpy sebd z` miwfgnàlà¤¨
,àtt áø øîàmibca xzen xyan xcepdy `nw `pz xaeqy dny ¨©©¨¨

,mdilr jlnidl libx gilydy elit`déðéò déì ïéáééëc àîBéa§¨§¨§¦¥¥¥
ïðé÷ñòmeia xcpy xaecn -`id jxcde ,eipir el zea`ekyàìc ¨§¦©§Ÿ

íéâc ìéëàmiwifn mibcdy oeik df meia mibc mc` lke` `ly - ¨¦¨¦
mpi` `linny oeik mibcn xcp `ly xazqne ,miipird ilegl

.el miie`x
:dpyna epipyBì øîà,gilyl ziad lraBì ïz[migxe`l-] ¨©¥

'åë äëéúç`ede ,dkizgmlek ,yly elhp mde ,mizy elh xne` £¦¨
.elrn

ewtzqdy wtq iabl epzpynn gikedl xyt` m`d dpc `xnbd
:eadpéî òîLy o`kn gken -éñBî,çéìL éåä BúeçéìL ìò ó §©¦¨¦©§¦¨¥¨¦©

zenka dyre znieqn zenka zeyrl dehvpy gilyy ,epiidc
.dilr siqedy `l` ezegily z` dyry aygp ,dlecb xzei
ziad lra deivy dnn xzei egwiy migxe`l xn`y gilydy
ziad lra ly ezegily z` xwerk jka aygp eli` ,mdl xnel
dzyrp `ly oeik lren ziad lra did `l ixd ,dze` lhane
ly ezegily z` dyry aygpy jgxk lr `l` .ezegily

:`xnbd dgec .dilr siqed wxe glynd,úLL áø øîàoi` ¨©©¥¤
ote`a epzpyn z` cinrdl xyt`y oeik ,epzpynn z`f gikedl

çéìL øîàc,gxe`lìBèdkizgBzòcî úçàjky ,ziad lra ly §©©¨¦©©©¦©§
,jl zzl il xn`ådkizgúçàgwz ztqep,ézòcîxg`ny §©©¦©§¦

,zg` dkizg el zzl ziad lra ici lr dehvpy gxe`l xn`y
dze` zlik`a lren ziad lrae ,ezegily z` jka miiwy i`ce
gxe`l gilyd dyxny ztqepd dkizgde .gxe`d ici lr dkizg

.ziad lra ly ezegily llka dpi` ,zgwl
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האובדים בארץ אשור, היינו שמחמת שרודף אחר תענוגי עולם הזה למלאות תאוותו הרעה, נאבד ונשקע הניצוץ אלוקות שבנפשו.
ממאמר פרשת האזינו, ה'תשכ"ח

oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

åäðéð éìéî éúøú àçéìù äéá êìîéîã àúìéî ìëã àðú ïàîipn :xn`w ikd Ð

ziad lran le`yle dilr ikelni`l `gilyl jixvc `zln lk rnync ,oizipzn

on xya el gwil ziad lra edev m`y oebk .e`l m` edevy eze` mewna edgwi m`

s`c .e`l m` epgwi m` el`eyl el xefgl jixv eiykry ,cak `l` `vn `le weyd

jlninc oeik ,`ed xya oin elekc ab lr

ikd inp oizipznc .edpip ilin ixz Ð dilr

gilyd" ipzwcn ,edpip ilin ixzc rnyn

i`n` gily Ð edpip `zlin `cg i`c ."lrn

lrn?ziad lra ly ezegily ciar `w `d!
ilin ixz `nl` Ð "lrn" ipzwcn `l`

`d ipne ,edpip?éáøë àìã àãñç áø øîà
øúåî ÷øéä ïî øãåðä ïðúã àéä àáé÷ò

øñåà àáé÷ò éáøå ïéòåìéãáoin :xaqwc Ð

el exn` ,mixcp zkqna opixn`e .od cg`

gw" egelyl xne` mc` `lde :`aiwr iaxl

`l` iz`vn `l" el xne`e `a `ede ,"wxi il

`pixg` `pin ,jlninc oeik `nl` Ð "oirelc

`ede" :odl xn`e .oirelca xzen ikdl ,`ed

ab lr s`c cnl ip` myn ,xnelk Ð "xacd

`ed melk" .`id `zlin `cg Ð jilninc

,"ziphw `l` iz`vn `l wxi xne`e xfeg

,"oirelc `l` iz`vn `l" xn`c oeik `l`

Ð "ziphw `l` iz`vn `l" xne` epi`e

ab lr s`e .od wxi llka oirelcc `nl`

iaxl dil `xiaq ,`gily ediilr jlninc

iaxk `lc epiide ,edpip `zlin `cgc `aiwr

.`aiwràéä àáé÷ò éáø àîéú åìéôàÐ

iptn :lrn Ð cak odl ozp ikc `nrh epiide

ikelni` ira `l inc ,ezrcn odl ozpy

`l e` cak mdl ozi m` ziad lraa!?oeike

inkc ,gilyd lrn ikd meyn ,jilni` `lc

opixn`c meyn `le .inc ezrcn odl ozpy

.edpip `zlin `cg `l` ,edpip ilin ixzc

éðîçð øîà÷ øéôù:ikd uixzc iia` epiid Ð

ikelni`l ira `l ,inp `aiwr iaxk elit`!?
àáé÷ò éáøã äéìò âéìôã àðú ïàîÐ

`gily dilr jlninc ilin lkc dil `xiaqc

edpip ilin ixz Ð?ïáø 'åëå øùáä ïî øãåðä ïðúã àåä ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
ãáëáå äð÷áå íéìâøáå ùàøá øéúî ìàéìîâ ïá ïåòîùilin ixz :xaqwc `nl` Ð

.edpipùð øá åàì ïåäéìëåàå øùá åàì íééáø÷inca mze` dpewe olke`d ,xnelk Ð

miiaxw `xhil gwele xyad gipne ,fefa xya `xhil zepwl leki m`y ,xya x`y

.mc` lk lv` yipi` xa e`l Ð fefaúåôåò øùá àðù éàî àî÷ àðúìåxq`c Ð

.xqe` ikdle ,`ed xya oine 'eke libxc meyn ,mibc xyan ithàôô áø øîàÐ

lka Ð xcp ikc .xcpc opiwqr dfwd meiac meyn Ð zeter xyaa xeq` ikd meyn

,xcp `l i`ce Ð dfwd meia ea el oie`x opi`y la` ,meia ea lek`l el ie`xy xya

.mibc oebkïàî éàä ìàåîù øîàã ìåëéð éîð àøôéö úåôåòá øåñà éàîà éëä éà
øëåñîã,`nei `edd lik` `lc `nl` Ð 'eke `xtiv lik`e ditzka mc fiwdy Ð

`xtiv ikd meyn Ð "lekip `l inp `xtiv" eda aizkc mixtq ipdae .dipin xcp `le

.dipin xcp `le ,dfwd meia lkinl yipi` libx `l inpçéìî øùá ìòipy glna Ð

.ytpd z` aiyn epi` aeyc ,zg` dlile miniàôô áø øîà àìà(epi`) ikdl Ð

lke` epi` `edy ,dipir dil oiaiikc `neia xyad on xcpc Ð zeter xyaa xeq`

xq`p jkld .lik` Ð zeter xya elit` ,xya oin lk la` .mipirl miywy ,mibc

:(a,cp) mixcp zkqna opixn`c `de .mibca xzene ,lek`l el ie`xy xya oin lka

oiligznyk ,`pir zlgza epiid Ð `pirl `nq oep ,rnync ,o"iir j"nq o"ep oniq

.mibc edl iyw Ð `lke` seqa la` .ae`kl mipirdéñåî äðéî òîù[çéìù] éåä åéøáã ìò ódil `xiaqc llkn ,lrn inp ziad lrac rnync ,"elrn olek" ipzwcn Ð

ezegily lr siqen i`ce `l` .lren ziad lrad did `l Ð ezegily xwer ied i`c .iedc `ed eixac lr siqen `nl` .ziad lrac ezegily xwr `l gilyc oizipznc `pzl

xn` in .mipy it `edy ,`xek dil oiafe ,"`rx`c `kzil il oiaf lif" digelyl xn`c o`n i`d :(a,gv) zeaezk zkqna ol `irainc `d `kdn heytze .`edlr siqen opi

melk gweld dpw `le ,ied eixac lr xaer e` .(`xek dilek gily) dpwe dizegily gily xwr `le ,ied glyn ly eixacúùù áø øîà ?`kdc ,heytiz `l `kdn Ð

jci`e ,"izrcn jci`e ,ziad lra ly ezrcn cg`d ,zekizg izy mkl elh" :migxe`l `gily xn` ikdc .ezrcn gily xn`c meyn Ð lrn inp ziad lrac `nrh epiid

lrn ziad lrac `hiyt `d (ikd i`) :`niz ike .lrn jkle ,dizegily `ciarzi`e ,ied siqen i`ce `kdc .ozrcn egwl?
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ïàîlrayky .xyae cak oebk Ð oiied ilin ixz dilr jilninc icin lkc `pz

,`ian Ð caka utg m` ,ea jlnp gilyd ,xya `iadl egelyl dev ziad

,cak `iade "xya `ad" ziad lra xn`c `kde .`ian did `l Ð jlnp `la la`

iaxk `lc `cqg ax xn` !edpip ilin ixz ok m` ,"ezegily dyr `l" oizipzna opz

mixcp) "wxid on xcepd" wxt opzc ,`aiwr

Ð "oirelca xzen Ð [wxid on xcepd]" :(`,cp

iaxe" .`ed wxi e`l oirelcc :opax ixaqwc

mzde .`ed wxi :xaqwc Ð "xqe` `aiwr

,`aiwr iaxl el exn` :ediizbelt yxtn

`ede ,"wxi il gw" egelyl xne` mc` `lde

:yexit Ð "oirelc `l` iz`vn `l" xne`

,wxi ded i`c .`ed `pixg` `zlin `nl`

`l` iz`vn `l" gily xcdn i`n`

el did `l` ,jlndl el did `l ?"oirelc

`zlin lkc opax ixaq `wc !cin gwil

.edpip ilin ixz Ð gilyd dilr jlninc

mdl aiyd :yexit Ð "ixac ok :edl xn`"

ip` myn ,xnelk Ð "mzxac ok" ,`aiwr iax

iz`vn `l" xne` melk .ixacl di`x `ian

aiyn ike ,xnelk Ð dinza "ziphw `l`

itl `l` ?mdl aiyn epi` dnle !?jk mdl

oin mc` l`y m`y .mlerd bdpn df oi`y

`l` .xg` oin lr el oiaiyn oi` ,cg`

llka ziphwd oi`e ,od wxi llka oirelcdy

aiyn jkitl jgxk lr jl ixd :yexit Ð wxi

oirelcdy itl ,"oirelc `l` iz`vn `l" el

itl ,"ziphiw" el aiyn epi`e .wxi llka

`aiwr iax xaqw `nl` .wxi llka epi`y

ixz ied `l inp ,gily dilr jilni`c icinc

.dizeek `lc `iz` oizipzn ok m`e .ilin

ééáà`l in `aiwr iax `niz elit` xn`

jlnp `ly oeik :yexit Ð ikelni` ira

lra zrcn dpiy Ð dev `ly cak `iade

.ezegily dyr `l dlirn iab jkld ,ziad

íééáø÷,dpin `wtpe Ð edpip xya e`l

ik dlik`l miie`x eid `l m`y

oi` ik ,zerh gwn jka oi` Ð mialkl m`

.mc` ipan epi` olke`d :yexit Ð "ypi` xa e`l odilke`e" .olke`l mc` jxc

àîåéáon xcepd" wxt xn`c `de .mibc lik` `lc Ð opiwqr dipir dil oiaiikc

zlgza Ð o`k" :ipyne ,dil jixt mzd Ð `pirl `nq `pep :(a,my) "wxid

:miyxtn yie ,oird ileg zlgz :miyxtn yi "`lke` dleka Ð o`k ,`lke`

dleka mi`ay Ð o`k ,dcerqd zlgza mibcdy Ð o`k ,xnelk .dcerq Ð "`lke`"

.dcerqdòîùdpnl`" wxt zeaezka Ð [gily] ied ezegily lr siqen dpin

il oiaf" egelyl xn` ,edl `irai`" :`zi` ikde ,`ira jd `zi` (a,gv) "zipefip

:`nlc e` .dpw `din `kzile ,ied eixac lr siqen ?i`n .`xek oafe lf`e ,"`kzil

egelyl xn` ik ,oizipzna inp ikde ."?ipw `l inp `kzile ,ied eixac lr xiarn

lr xiarn ied zeaezkc `idda i` Ð "mizy elh" xne` `ede ,"cg` mdl oz"

dl iziin (my) zeaezka mzde .ezegily dyr `l xninl ol ded `kd ,eixac

zrcl oey`xd" :mdl yxit Ð "izrcn :gily xn`c ,zyy ax xn`" .`kdc `iddl

zxeza Ð oey`xd ,yly elhp mde ."ezrcn dipyde ,izeev xy`k ziad lra

oke .mzrcl Ð ziyilyde ,gilyd zegily zxeza Ð dipyde ,ziad lra zegily

elit` :yexit Ð "ziad lrac dizegily gily xwr `nizc edn" .ozlihpa eyxit

.ol rnyn `w Ð dizrcn xn` ik
xn`
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àøîâàúléî ìëc àpz ïàîCìîéîc¯ çéìL dìò ©©¨§¨¦§¨§¦§©£¨¨¦©
.àáé÷ò éaøk àìc :àcñç áø øîà ?ïééåä éléî ézøz©§¥¦¥¨§¨£©©¦§¨§¨§©¦£¦¨

øãBpä :ïðúcøzeî ¯ ÷øiä ïîïéòeléãaàáé÷ò éaøå , ¦§©©¥¦©¨¨¨§¦¦§©¦£¦¨
éòa àì éî ,àáé÷ò éaø àîéz eléôà :øîà ééaà .øñBà¥©©¥£©£¦¥¨©¦£¦¨¦¨¨¥

éëeìîéàìøétL :eäì øîà ,àáøc dén÷ ïðaø eøîà ék !? §¦§¥¦¨§©¨©©¥§¨¨£©§©¦
ïaø ?àáé÷ò éaøc déìò âéìôc àpz ïàî !éðîçð øîà÷̈¨©©§¨¦©©¨§¨¥£¥§©¦£¦¨©¨
øeñà ¯ øNaä ïî øãBpä :àéðúc ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¦§©§¨©¥¦©¨¨¨
,ãákáe ,äðwa ,íéìâøáe Làøa øeñàå .øNá éðéî ìëa§¨¦¥¨¨§¨¨Ÿ¨©§©¦©¨¤©¨¥
.íéáâçå íéâc øNáa øzeîe ,úBôåò øNáa øeñàå ,áláe©¥§¨¦§©¨¦§©¨¦©£¨¦
,äðwa ,íéìâøáe Làøa øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥©¦¨Ÿ¨©§©¦©¨¤

,úBôBòáe ,ãákáeíéâcáeíéáâçáe.ïBòîL ïaø äéä ïëå ©¨¥¨©¨¦©£¨¦§¥¨¨©¨¦§
:øîBà ìàéìîb ïaíééáø÷åàì ïäéìëBàå ,ïä øNa åàì ¤©§¦¥¥§¨©¦¨¨¨¥§§¥¤¨

.Léðéà øa¯?úBôBò øNáa àðL éàî ,àn÷ àpúìe¯ ©¦¦§©¨©¨©§¨¦§©
àì" øîàc Léðéà ìéâøc íeMîéçkLà,àúåéçc àøNa ¦§¨¦¦¦©£©¨©§§¦¦§¨§¥¨¨

Léðéà ãéáò éîð éëä ,éëä éà ."àøtéöc àøNa éàúàå©£©¦§¨§¦¨¨¦¨¦¨¦©¦¨¥¦¦
!"íéâc éàúàå ,àúåéçc àøNa éçkLà àì" àøîéîì§¥§¨¨©§§¦¦§¨§¥¨¨©£©¨¦
Léðéà ìéëà àìc ,ïðé÷ñò äæwä íBéa :àtt áø øîà£©©©¨§©¨¨¨§¦©§¨¨¥¦¦

.íéâc¯:ìàeîL øîàc ,ìeëéð àì éîð àøtéö ,éëä éà ¨¦¦¨¦¦¨¨©¦¨¥©£©§¥
àøtéö ìëàå øëBñîc¯déaéì çøtàøtéök:àéðz ,ãBòå . ¦§©§¨©¦¨¨¨©¦¥§¦¨¨§©§¨
ìò àì íc ïéæéwî ïéàíéâcäìò àìå ,úBôBòä ìò àìå , ¥©¦¦¨Ÿ©©¨¦§Ÿ©¨§Ÿ©

déì ïéáééëc àîBéa :àtt áø øîà àlà !çéìî øNä¨¨¦©¤¨£©©©¨§¨§¨§¦¥
.íéâc ìéëà àìc ,ïðé÷ñò déðéò"äëéúç Bì ïz Bì øîà" ¥¥¨§¦©§¨¨¥¨¦¨©¥£¦¨

åëéñBî :dpéî òîL .'BúeçéìL ìò ó¯áø øîà !çéìL éåä §©¦¨¦©§¦¨¥¨¦©£©©
."ézòcî úçàå Bzòcî úçà ìBè" çéìL øîàc :úLL¥¤©£©¨¦©©©¦©§§©©¦©§¦
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רמב
oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

ïì òîùî à÷ úéáä ìòá ìåòîì àìå 'åëå àîéúã åäîezrce elh" xn`c oeik Ð

.lrne ,dizegily epiid Ð "ziad lra lyäðùîàî÷ñåìã,iaqc `wilh =

.frla `"wqh* oixewyéáìá äéä àì úéáä ìòá øîàù éô ìò óàil `iazy" Ð

ziyrp ixdy ,lrn ziad lra Ð "xg`d dfn `l` ,il z`ady mewnn eze`

`l" xne` `edy ,alay mixacc .ezegily

.mixac opi` Ð "df lr iala didäùò àì
åúåçéìùlra Ð ziad lra edevy dnn Ð

.dizegily `ciarzi` `lc ,lrn `l ziad

`l` .edpip drc ipa e`lc Ð elrn `l mde

dze` oziyk Ð `iveiykl ,lrn ipeepgd

dl dpyn `ed `zydc ,mc` meyl dhext

.d`ivenyk legl ycwnçìùly dhext Ð

ly didy ziad lra xkfpe ,gwt cia ycwd

.ipeepg cil dribdy mcew ycwdéðååðçä
ìòîlrac) gily `le ziad lra `le Ð

`idy xkfp ziad lrac oeikc .lrn `l ziad

Ð ipeepgd cil dribdy mcew ycwd ly

.(gily `le ziad lra `le ,lrn ipeepgd

lra xkfpc oeikc Ð lrn `l ziad lrac

dil xhti` ,ezegily dyrpy mcew ziad

dpi` dlirne .cifn dil dedc ,dlirnn

dbbya d`hge" aizkc ,dbbya `l` zbdep

'd iycwnixdy Ð lrn `l inp gilye ."

`iveiykl lrn ipeepg la` ,ezegily dyr

`ied ,`id ycwd lyc rcei epi`e li`edc Ð

.diab dbbyäùòé ãöéë àìàziad lra Ð

dlirn icin ipeepgd `iveiy ,el xkfpyk?
mcew 'ek xne`e oileg ly dhext lhep

.ipeepgd dp`iveiyàøîâéðá åàì àä
åäðéð úåçéìù,ohwe dhey yxg ipd Ð

ezegily eyriyn ziad lra lrn i`n`e?
íåàùòly ohrnk ohwe dhey yxgl Ð

oilawn izni`n mizifd" :opzc .mizif

d`neh?zngny ."ohrnd zrif erifiyn Ð

zerifne oinngzn wgeca ohrna migpeny

lral dil `gip drif dze`ae ,ony zetih

ick oqpekl oiligzn xakc meyn ,ziad

Ð drif `idda dil `gipc oeike .caa ohgeql

.oixyken od ixdäôå÷ä úòéæ àì ìáàÐ

.oze` oihwlnyk dtewa oirifny drif dze`

dil `gip `le ,dil `aiyg `l drif `iddc

mewn lkne .d`neh lawl `xykn `le Ð

opixn` ,deeba dil `gipc ohrnd zrif i`d

ab lr s` ,ziad lrac dizegily ciarwc

,drif `d `aiyg Ð `ed drif xa e`l ohrnc

,ohwe dhey yxg inp `d .d`nehl `xykne

`ciarzi` ik ,edpip drc ipa e`lc ab lr s`

dieeba dil `gipe li`ed ,odici lr dizegily

.lrn Ðøîà ïðçåé éáøåopzc `kdn Ð

ipzwe ,"ekilede sewd iab lr aexirl epzp"

oa ied `lc ab lr s` `nl` ,"aexir df ixd"

ied ,dizegily `ciarzi`e li`ed Ð zrc

dhey yxg iab inp ikd .aexir.ohweìò óàå
çéìù øëãéà àìã áâ.ipeepg `l` gily lrn `l Ðàìå úéáä ìòá øëæð åäðéîøå

ìòî çéìùä çéìù øëæðxeht Ð cifn dil dedc ,ziad lra xkfpy oeikc Ð

lrnc i`d :dbibg zkqna xn`c epiide .lrn Ð `ed bbeyc ,gilyd la` .dlirnn

ciar i`n Ð `iipr gilyc ,"dxrya oiielzd oixxdk" epiid ,gilyd?ciar `l `d

ziad lrac dizegily `l`!ïéúéðúî úùù áø øîàdipeepgc `nrh epiid Ð

lrad ,mdipyc Ð xkfp `l ipeepgde ,gilye ziad lra odipy exkfpy ,lrn dicegl

.bbey dedc Ð dicegl ipeepg `l` .elrn `l jkle ,oicifn edl eed ,gilyde ziadäðùîäéöçá éì àáä åì øîàå äèåøô åì ïúðqxg ilk Ð,zexpd z` ea oiwilcny

.zelizt divgaeúåìéúô äìåëá åà úåøð äìåëá àéáäå êìäåxacay Ð lrn `l inp gilyde ,ezegily dyrp `ly Ð lrn `l ziad lra .elrn `l mdipy Ð

.dhext ivga dlirn oi`e ,dhext ivg `l` ea did `l ezegily ea dpiyy'åë éì àáä åì øîàù åà.`yixc `nrh meyn ,elrn `l mdipy inp ikd Ðíà ìáà
'åëå éðåìô íå÷îî úåøð äéöçá éì àáä åì øîà.lrne ,dnly dhexta zegily dpiyy Ð lrn gilyd Ð

êìäå

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

øîàon) el `iade `nwqelcd on (`nwqelcd on) el `iade oelgd on il `ad el

zepelg daxd eid myle ,`nwqelc efi`e oelg df i` el yxit `le Ð (oelgd

lr `l` df lr iala did `l ziad lra xn`y it lr s`" .zenwqelc daxd e`

ziad lra mewn lkn ,xg`d lr m` ik oelg eze` lr izrc did `l :yexit Ð df

mixacc ,ezegily dyrp ixdy Ð lrn

.mixac opi` alayàáä`iade oelgd on il

:yexit Ð lrn gily 'ek `nwqelcd on

,xafb `nzqn `edy ,ziad lra `iveiykl

cr ycwd zeyxn e`vi `l oiicr ixdy

.m`ivedyçìùeyr ohwe dhey yxg cia

:jixt `xnbae Ð lrn ziad lra ezegily

.edpip zegily ipa e`l `dàìdyr

dhey yxgdy itl Ð lrn ipeepgd ezegily

`vi `l ycwd ,jkld .dlirn ipa opi` ohwe

m`iveie ipeepgd cil e`ay cr oilegl

Ð xn`wc inp "ipeepgd lrn"e .ipeepgd

.xn`w `iveiyklãöéë:yexit Ð dyri

.ipeepgd lerni `ly ziad lra dyri cvik

àáäly xek `ed Ð "xp" Ð zexp divga il

.zelizte ony ea oiniyny qxg ly e` lfxa

divgae zexp divga el `iade jlde"

."zeliztäðéùåmewnn zexp el `iady

lrn gilyd zexp mewnn zelizte zelizt

jldy ,ziad lra zrcn dpiy ixdy Ð

.deehvp `ly xg` mewnn zexp zepwl

êìäådhextae bexz` dhexta el `iade

lra xne` dcedi iax elrn mdipy oenix

yxtn `xnba Ð 'ek lrn `l ziad

ibilt `peeb i`dke ,welg iab ediizbelt

.bexz`a

ïúðmixyr `edy :yexit Ð adf xpic el

.sqk ly drax`eøîàxfrl` iax

dil `gipc oeikc :yexit Ð ohrnk me`yr

,ohwe dhey yxg ciarc i`na ziad lral

izni`n mizifd ,opzc" .gilyk dil eed

."ohrnd zrif erifiyn Ð ?d`neh oilawn

Ð "drif"e .mizif ea oiniyny `ed Ð "ohrn"

dnc `xnba xn`we .odn `veid ldenl ixw

.dil `gip `dc ,dwyn aiyg ohrna erifiy

`l `eddc :yexit Ð "dtewa zerif `le"

jledc oeik ,dil `gip `lc ,dwyn aiyg

dnkn opirny `l eh`c :denzl yie .ceai`l

"ozi ik"c `inec "ozei" `yxc `idd oizkec

s` ,dil `gipc oeikc Ð (a,ak `rivn `aa)

dnle ,dwyn aiyg `l diteb edi`c ab lr

inp iiez`l dil ded ?dpyn jd iiez`l dil

`ki` mzd `nye !"eilr lhd edcera"

`idd izii` ikdl ,miny icia `din dyrn

cia glyl `ince .`linnc ,mizifd zrifc

.zegily ipa opi`y oeik ,inc `linnkc yxg

åðúðlitd iab lr [e`] ekilede sewd iab lr

:mixt` iax dywd Ð aexir df ixd [ekilede]

:opixn` (a,`l oiaexir) "oiaxrn lka" wxtac

ixiin `kd la` ,aexir myl egipn envr sewdy ixiin mzdc :uxize !"aexir df oi`"

myl epgipie ,mewnl eribiykl lnbd iab lrne sewd iab lrn elhil mc`l xn`y

`kdc :d`xp jkl !egipd zrc xac oeik ,icin `kd iziin `l ,ok m`c :dywe .aexir

Ð "zt il ipwiz" xn`e ,aexir zgpd mewna ztd gipd litdy ed`exe cnra ixiin

inp ikd ,zrc xa e`l litd gilyc ab lr s` dizegily carznc `nl`
yxg
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc - dlirn(iyily meil)

:dpynd z` ecinrd ea ote`a yiy yecigd z` zx`an `xnbd
àîéúc eäîny -xn`z `df ote`ayø÷òdçéìLz`déúeçéìL ©§¥¨¨©¨¦©§¦¥
ezegily -úéaä ìòácdnn xzei zgwl gxe`l dyxidy jka §©©©©¦

,el zzl dehvpyìBòîì àìå`ly oeik ziad lra lrni `le - §Ÿ¦§
.ezegily dzyrpïì òîLî à÷-xacd oi`y dpynd epzrinyn ¨©§©¨

z` miiw `ed gxe`l gilyd ozpy dpey`xd dkizgay `l` ,ok
.ziad lra lrn dzngne ,ezegily

äðùî
ycwd ly zern `ivedl gily glyy mc`a dpc epzpyn
ozip cvik dpynd zx`an cer .zerna lrn in zx`ane ,oilegl

.ezeyxn zernd xak e`viy xg`l dlirnd z` repnl
y mc`Bì øîàegelyl -éì àáäzernïîoc` lry wpx`d ¨©¨¥¦¦
ïBlçä,lzekd iaera llg -àî÷ñeìcä ïî Bàdpwe ,wy oink -il ©©¦©§§§¨

,el` zerna dn xac weyaBì àéáäåxaqe ,eywean z` gilyd §¥¦
,`ed oicd ,ycwd ly eid od j` oileg ly el` zerny mc` eze`

yäfî àlà éaìa äéä àì úéaä ìòa øîàL ét ìò óà`l - ©©¦¤¨©©©©©¦Ÿ¨¨§¦¦¤¨¦¤
didy xg` wpx`n `l` ,df wpx`n zern il `iazy izpeekzp

,oelg eze`a `ed s` gpenäfî àéáäåoeikn -`iad mewn lkny §¥¦¦¤
gilyd el,oelgd oc` lry wpx`n,ìòî úéaä ìòadyr ixdy ©©©©¦¨©

,el dxn`py itk ziad lra ly ezegily z` gilyd`le
.eala oiekzdy dld xne`y dna miaygznøîà íà ìáàlra £¨¦¨©

ziadBìegelyl -éì àáäzernïîoc`ïBlçäweya il dpwe ¨¥¦¦©©
,el` zerna dn xacBì àéáäåzern gilydBà ,àî÷ñeìcä ïî §¥¦¦©§§§¨

zern el `iadl gilyl xn`yïî Bì àéáäå àî÷ñeìcä ïîoc` ¦©§§§¨§¥¦¦
ìòî çéìMä ,ïBlçäz` dyr `ly oeikn ,oilegl oze` `ivedyk ©©©¨¦©¨©

dyrn qgiizn `linne ,deehvpy itk ziad lra ly ezegily
.eil` dlirnd

ly zern `ivedl ohwe dhey yxg glyy ina dpc dpynd
:ycwdçlLycwd ly zern ziad lra,Løç ãéae`ïè÷å ,äèBL ¦©§©¥¥¤§¨¨
e` -,ohweNò íàz`BúeçéìL,eehvpy itk.ìòî úéaä ìòala` ¦¨§¦©©©©¦¨©
m`eNò àìz`,BúeçéìLdéðååðçzernd z` mcin laiwyìòî Ÿ¨§¦¤§¨¦¨©

.leg zeyxl ycwd zeyxn oze` dpyn `ed f`y ,oze` `iveiykl
dheyd yxgde ,ezegily z` eyr `ly oeik xeht ziad lra j`

.dlirna miaiigzn mpi`e zrc ipa mpi` ohwde
mdy xkfpe zern `ivedl glyyk oicd z` dpynd zx`an dzr

:ycwd lyçlLycwd ly dhext ziad lraãéamc`çwtoa - ¦©§©¦¥©
,ycwd ly `idy xkf `le ,zrcåokn xg`l,økæðxkfp m`ãò §¦§©©

òébä àlLgilyd,éðååðç ìöàdìòî éðååðçdhextaàéöBiLëì ¤Ÿ¦¦©¥¤¤§¨¦¤§¨¦¨©¦§¤¦
,eikxvl dze`ziad lra la` .ef d`veda bbey `edy meyn

xn`p dlirn zyxtay oeik ,lrn `l cifn `edy(eh d `xwie)Wtp'¤¤
,milren bbeya `weecy ,''d iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
.ziad lra ly ezegily z` dyry llba lrn `l gilyd eli`e

,ok m`eäNòé ãöékxeqi`a ipeepgd lyki `ly ick ziad lra ¥©©£¤
,dlirn,øîBàå éìk Bà äèeøt ìèBðdäèeøt`idy dglypyìL ¥§¨§¦§¥§¨¤
,Lc÷ädf ycwd ixdàeäL íB÷î ìëa,`vnpäæ ìò ìleçîlr - ¤§¥§¨¨¤§¨©¤

llba ok zeyrl lekie .lhpy dhextd e` ilkdäcôð Lc÷ääL¤©¤§¥¦§¤
óñk äåLáe ,óñëaoilhlhina oke -.ipenn jxr mdl yiy §¤¤§¨¤¤¤

àøîâ
zern el `iadl gilyl ziad lra xn` m`y dpyna epipy
dzid ezpeeky orhi m` mb ziad lra ,el `iade mieqn mewnn

:`xnbd zl`ey .xg` mewnlïì òîùî à÷ éàîd`a dn - ©¨©§©¨
dpyndd`a dpynd :`xnbd dper .heyt df oic ixd ,eprinydl
y ycglálaL íéøáceiztya m`ived `le eala aygy -íðéà §¨¦¤©¥¥¨

íéøácdna miaygzn `l okle ,xeaick mze` miaiygn oi` - §¨¦
.ziad lra ly eala didy

:dpyna epipy['åëå] eNò íà ,ïè÷å äèBL Løç ãéa çléL,ezegily ¦©§©¥¥¤§¨¨¦¨
:`xnbd dywn .lrn ziad lraeäðéð àúeçéìL éða åàì àäå- §¨¨§¥§¦¨¦§

ok m`e ,migily zeyridl mileki mpi` ohwe dhey yxg ixde
.eieeiva eyry dn lr ziad lra aiigzn recn:`xnbd zvxzn

íeàNò ,øæòìà éaø øîà-dheyd yxgd dyrn z` eaiygd ¨©©¦¤§¨¨£¨
ohwdeïèòîkqepikd ilk -ìLd.íéúéæ:`xnbd zx`anïðúc- §©£¨¤¥¦¦§©

zexdh zkqna epipy(`"n h"t),éúîéàî ,íéúéfämd iznn - ©¥¦¥¥¨©
,äàîeè ïéìa÷îzexiykn mdn ze`veiy onyd zetihy ,epiidc §©§¦§¨

,d`neh lawl mze`ïèònä úòéæ eòéæiMîony mdn `viyn wx - ¦¤¨¦¥©©©£¨
,dhigql mpikdl ick mze` mixaev ea ilkaätewä úòéæ àìå- §Ÿ¥©©¨

on mzhiwl xg`l egped ea ilka mcera ony mdn `viyk `le
lr miwynd zlitpa milrad mivexyk wxy ,`ed xaqdde .urd
ohrna migpen mizifdyke ,d`neh lawl jka xyken `ed lke`d
.dtewa mcera ok oi`y dne ,mdilr onyd zlitpa mc` dvex
mewn lkn j` ,zrc oi` ixd ohrnly ,`id xfrl` iax zpeeke
zegilya dieyrk ekezay mizifd iab lr onyd z`ivi zaygp
mpi`y s`y ,ohwe dhey yxga mb jke ,da evxy oeik milrad
lra ici lr ziyrpk eyry ycwdd z`ved zaygp ,drc ipa

.mdiyrna el gepy iptn ziad
:ef `xaql ztqep `nbec d`ian `xnbdøîà ïðçBé éaødxwn ixd ©¦¨¨¨©

`ed dfdúBàk`ziixaeðéðMLm`y ,daBðúðlk`n mc` gipd - §¨¤¨¦§¨
BëéìBäå ,óBwä éab ìò-,mieqn mewnl eze` jiled sewdeBà ©©¥©§¦

lk`n gipdyBëéìBäå ,ìétä éab ìò,mieqn mewnløçàì øîàå) ©©¥©¦§¦§¨©§©¥
éøä (epnî Bìa÷ìlk`n zgpdyäæl dlirenáeøéò,oinegz §©§¦¤£¥¤¥

.ef zayl mc` eze` ly ezziay mewnk aygi gped ea mewnde
àîìà,zrc ipa mpi` litde sewdy it lr s`y ,`eti` gken - ©§¨

y oeikn mewn lkndéúeçéìL àãáò à÷dzyrp lretay - ¨¨§¨§¦¥
ezegilye ,lg aexird ,mci lrénð àëämb o`k -ãéáòúéà ¨¨©¦¦§£¦
déúeçéìLezegily lreta dzyrp -,ziad lra lyyi ok lre §¦¥

.dlirna aiigzdl el
:dpyna epipy['åëå] çwt ãéa çlLlv` ribd `ly cr xkfpe ¦©§©¦¥©

:`xnbd zl`ey .`iveiykl lrn ipeepg ,ipeepgåoicd `ed jk ik §
çéìL økãéà àìc áb ìò óàxaecny gilyd xkfp `ly elit` - ©©©§Ÿ¦§©¨¦©

,ycwd ly zernaéäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn dyw ixde - §¦§¦
m`yúéaä ìòa økæðycwd ly od glyy zerndyøkæð àìåjka ¦§©©©©©¦§Ÿ¦§©

dçéìMä ,çéìLy df `edìòî,ipeepgd `leéðåðç íäéðL eøkæð) ¨¦©©¨¦©¨©¦§§§¥¤¤§¨¦
.(ìòî:`xnbd zvxzníäéðL eøkæpLk énð ïéúéðúî ,úLL áø øîà ¨©¨©©¥¤©§¦¦©¦§¤¦§§§¥¤

-mdy jk ,ycwd ly zerndy exkfp gilyd mbe ziad lra mb
wxe ,da milren mpi` okle oilegl el` zern z`veda micifn

.lrn bbeyd ipeepgd

äðùî
zerna mieqn xac zepwl gily glyy mc`a dpc epzpyn
dpiy mb j` dehvdy itk iwlg ote`a oda ynzyd dlde ,ycwd

.lrn mdn in zx`an `ide ,glynd ixacn
ïúðziad lraBì,gilyl -äèeøt`idy rci `le ,ycwd ly ¨©§¨

e ,ycwd lydéöça éì àáä ,Bì øîàdhextd ly cg`dúBøð- ¨©¨¥¦§¤§¨¥
mda miwilcny qxg ilkdéöçáeipydCìäå ,úBìéútgilyd §¤§¨§¦§¨©

Bì àéáäåexear dpwe -Bà ,úBìéút dleëaexear dpwydleëa §¥¦§¨§¦§¨
Bà ,úBøð dleëa éì àáä Bì øîàL Bà ,úBøðel `iaiy el xn`y ¥¤¨©¨¥¦§¨¥

,úBìéút déöçáe úBøð déöça àéáäå Cìäå ,úBìéút dleëalka §¨§¦§¨©§¥¦§¤§¨¥§¤§¨§¦
y `ed oicd elld mixwnd.eìòî àì íäéðLik lrn `l ziad lra §¥¤Ÿ¨£

wx ezegilyn dpiy ik lrn `l gilyde ,ezegily dzyrp `l
.dhextn zegta dlirn oi`e ,dhext ivga

`l la` ,dehvdy dn gilyd dpw ea dxwn d`ian dpynd
:eilr dehvdy mewnaøîà íà ìáàziad lraBìgilyl -àáä £¨¦¨©¨¥

äéöça éìdhextd lyäéöçáe ,éðBìt íB÷nî úBøðipydúBìéút ¦§¤§¨¥¦¨§¦§¤§¨§¦
éðBìt íB÷nî,xg`íB÷nî úBøð Bì àéáäå Cìäåzepwl dehvdy ¦¨§¦§¨©§¥¦¥¦§
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רמג
oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

ïì òîùî à÷ úéáä ìòá ìåòîì àìå 'åëå àîéúã åäîezrce elh" xn`c oeik Ð

.lrne ,dizegily epiid Ð "ziad lra lyäðùîàî÷ñåìã,iaqc `wilh =

.frla `"wqh* oixewyéáìá äéä àì úéáä ìòá øîàù éô ìò óàil `iazy" Ð

ziyrp ixdy ,lrn ziad lra Ð "xg`d dfn `l` ,il z`ady mewnn eze`

`l" xne` `edy ,alay mixacc .ezegily

.mixac opi` Ð "df lr iala didäùò àì
åúåçéìùlra Ð ziad lra edevy dnn Ð

.dizegily `ciarzi` `lc ,lrn `l ziad

`l` .edpip drc ipa e`lc Ð elrn `l mde

dze` oziyk Ð `iveiykl ,lrn ipeepgd

dl dpyn `ed `zydc ,mc` meyl dhext

.d`ivenyk legl ycwnçìùly dhext Ð

ly didy ziad lra xkfpe ,gwt cia ycwd

.ipeepg cil dribdy mcew ycwdéðååðçä
ìòîlrac) gily `le ziad lra `le Ð

`idy xkfp ziad lrac oeikc .lrn `l ziad

Ð ipeepgd cil dribdy mcew ycwd ly

.(gily `le ziad lra `le ,lrn ipeepgd

lra xkfpc oeikc Ð lrn `l ziad lrac

dil xhti` ,ezegily dyrpy mcew ziad

dpi` dlirne .cifn dil dedc ,dlirnn

dbbya d`hge" aizkc ,dbbya `l` zbdep

'd iycwnixdy Ð lrn `l inp gilye ."

`iveiykl lrn ipeepg la` ,ezegily dyr

`ied ,`id ycwd lyc rcei epi`e li`edc Ð

.diab dbbyäùòé ãöéë àìàziad lra Ð

dlirn icin ipeepgd `iveiy ,el xkfpyk?
mcew 'ek xne`e oileg ly dhext lhep

.ipeepgd dp`iveiyàøîâéðá åàì àä
åäðéð úåçéìù,ohwe dhey yxg ipd Ð

ezegily eyriyn ziad lra lrn i`n`e?
íåàùòly ohrnk ohwe dhey yxgl Ð

oilawn izni`n mizifd" :opzc .mizif

d`neh?zngny ."ohrnd zrif erifiyn Ð

zerifne oinngzn wgeca ohrna migpeny

lral dil `gip drif dze`ae ,ony zetih

ick oqpekl oiligzn xakc meyn ,ziad

Ð drif `idda dil `gipc oeike .caa ohgeql

.oixyken od ixdäôå÷ä úòéæ àì ìáàÐ

.oze` oihwlnyk dtewa oirifny drif dze`

dil `gip `le ,dil `aiyg `l drif `iddc

mewn lkne .d`neh lawl `xykn `le Ð

opixn` ,deeba dil `gipc ohrnd zrif i`d

ab lr s` ,ziad lrac dizegily ciarwc

,drif `d `aiyg Ð `ed drif xa e`l ohrnc

,ohwe dhey yxg inp `d .d`nehl `xykne

`ciarzi` ik ,edpip drc ipa e`lc ab lr s`

dieeba dil `gipe li`ed ,odici lr dizegily

.lrn Ðøîà ïðçåé éáøåopzc `kdn Ð

ipzwe ,"ekilede sewd iab lr aexirl epzp"

oa ied `lc ab lr s` `nl` ,"aexir df ixd"

ied ,dizegily `ciarzi`e li`ed Ð zrc

dhey yxg iab inp ikd .aexir.ohweìò óàå
çéìù øëãéà àìã áâ.ipeepg `l` gily lrn `l Ðàìå úéáä ìòá øëæð åäðéîøå

ìòî çéìùä çéìù øëæðxeht Ð cifn dil dedc ,ziad lra xkfpy oeikc Ð

lrnc i`d :dbibg zkqna xn`c epiide .lrn Ð `ed bbeyc ,gilyd la` .dlirnn

ciar i`n Ð `iipr gilyc ,"dxrya oiielzd oixxdk" epiid ,gilyd?ciar `l `d

ziad lrac dizegily `l`!ïéúéðúî úùù áø øîàdipeepgc `nrh epiid Ð

lrad ,mdipyc Ð xkfp `l ipeepgde ,gilye ziad lra odipy exkfpy ,lrn dicegl

.bbey dedc Ð dicegl ipeepg `l` .elrn `l jkle ,oicifn edl eed ,gilyde ziadäðùîäéöçá éì àáä åì øîàå äèåøô åì ïúðqxg ilk Ð,zexpd z` ea oiwilcny

.zelizt divgaeúåìéúô äìåëá åà úåøð äìåëá àéáäå êìäåxacay Ð lrn `l inp gilyde ,ezegily dyrp `ly Ð lrn `l ziad lra .elrn `l mdipy Ð

.dhext ivga dlirn oi`e ,dhext ivg `l` ea did `l ezegily ea dpiyy'åë éì àáä åì øîàù åà.`yixc `nrh meyn ,elrn `l mdipy inp ikd Ðíà ìáà
'åëå éðåìô íå÷îî úåøð äéöçá éì àáä åì øîà.lrne ,dnly dhexta zegily dpiyy Ð lrn gilyd Ð
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øîàon) el `iade `nwqelcd on (`nwqelcd on) el `iade oelgd on il `ad el

zepelg daxd eid myle ,`nwqelc efi`e oelg df i` el yxit `le Ð (oelgd

lr `l` df lr iala did `l ziad lra xn`y it lr s`" .zenwqelc daxd e`

ziad lra mewn lkn ,xg`d lr m` ik oelg eze` lr izrc did `l :yexit Ð df

mixacc ,ezegily dyrp ixdy Ð lrn

.mixac opi` alayàáä`iade oelgd on il

:yexit Ð lrn gily 'ek `nwqelcd on

,xafb `nzqn `edy ,ziad lra `iveiykl

cr ycwd zeyxn e`vi `l oiicr ixdy

.m`ivedyçìùeyr ohwe dhey yxg cia

:jixt `xnbae Ð lrn ziad lra ezegily

.edpip zegily ipa e`l `dàìdyr

dhey yxgdy itl Ð lrn ipeepgd ezegily

`vi `l ycwd ,jkld .dlirn ipa opi` ohwe

m`iveie ipeepgd cil e`ay cr oilegl

Ð xn`wc inp "ipeepgd lrn"e .ipeepgd

.xn`w `iveiyklãöéë:yexit Ð dyri

.ipeepgd lerni `ly ziad lra dyri cvik

àáäly xek `ed Ð "xp" Ð zexp divga il

.zelizte ony ea oiniyny qxg ly e` lfxa

divgae zexp divga el `iade jlde"

."zeliztäðéùåmewnn zexp el `iady

lrn gilyd zexp mewnn zelizte zelizt

jldy ,ziad lra zrcn dpiy ixdy Ð

.deehvp `ly xg` mewnn zexp zepwl

êìäådhextae bexz` dhexta el `iade

lra xne` dcedi iax elrn mdipy oenix

yxtn `xnba Ð 'ek lrn `l ziad

ibilt `peeb i`dke ,welg iab ediizbelt

.bexz`a

ïúðmixyr `edy :yexit Ð adf xpic el

.sqk ly drax`eøîàxfrl` iax

dil `gipc oeikc :yexit Ð ohrnk me`yr

,ohwe dhey yxg ciarc i`na ziad lral

izni`n mizifd ,opzc" .gilyk dil eed

."ohrnd zrif erifiyn Ð ?d`neh oilawn

Ð "drif"e .mizif ea oiniyny `ed Ð "ohrn"

dnc `xnba xn`we .odn `veid ldenl ixw

.dil `gip `dc ,dwyn aiyg ohrna erifiy

`l `eddc :yexit Ð "dtewa zerif `le"

jledc oeik ,dil `gip `lc ,dwyn aiyg

dnkn opirny `l eh`c :denzl yie .ceai`l

"ozi ik"c `inec "ozei" `yxc `idd oizkec

s` ,dil `gipc oeikc Ð (a,ak `rivn `aa)

dnle ,dwyn aiyg `l diteb edi`c ab lr

inp iiez`l dil ded ?dpyn jd iiez`l dil

`ki` mzd `nye !"eilr lhd edcera"

`idd izii` ikdl ,miny icia `din dyrn

cia glyl `ince .`linnc ,mizifd zrifc

.zegily ipa opi`y oeik ,inc `linnkc yxg

åðúðlitd iab lr [e`] ekilede sewd iab lr

:mixt` iax dywd Ð aexir df ixd [ekilede]

:opixn` (a,`l oiaexir) "oiaxrn lka" wxtac

ixiin `kd la` ,aexir myl egipn envr sewdy ixiin mzdc :uxize !"aexir df oi`"

myl epgipie ,mewnl eribiykl lnbd iab lrne sewd iab lrn elhil mc`l xn`y

`kdc :d`xp jkl !egipd zrc xac oeik ,icin `kd iziin `l ,ok m`c :dywe .aexir

Ð "zt il ipwiz" xn`e ,aexir zgpd mewna ztd gipd litdy ed`exe cnra ixiin

inp ikd ,zrc xa e`l litd gilyc ab lr s` dizegily carznc `nl`
yxg
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רמד
oifge` mipya cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

åìòî ïäéðù 'åë âåøúà äèåøôá åì àéáäå êìäålra ly ezegily ziyrp `dc Ð

zehext izya lecb bexz`" xn` `edy Ð dhexta dpiy inp gilyde ,dhexta ziad

."ok ywan iziid `ly rxe ohw il z`ade ,ywan iziidäùìùá àéáäåixpic Ð

.adf xpic ivg `edy ,sqkåìòî ïäéðùickn xzeia ezegily ziyrp ziad lrac Ð

.dhext deyn xzeia lrn gilyde ,dhext

òøå ïè÷.llk izegily ziyr `le Ðàøîâ
'åëå ïéáæ äéçåìùì øîàã ïàî äðéî úòîù
el `iade" ipzwc oizipznn zrny ,xnelk Ð

lra elit`e ,"elrn mdipy Ð dylya welg

,adf xpica el `iadl edevy it lr s` ,ziad

:dpin zrny Ð el xn`y dnn zegt el oafc

`kdn heytze ,'eke dixagl xn`c o`n i`d

.zegt el dpwy it lr s` ,gwel dpwcéøîà
äùìùá øðéã äåù äéì éúééàã ïåâë àëäÐ

i`n `kdc .rnynl `kil `kdn ,xnelk

dil izii`c oebk Ð ziad lra lrn `nrh

ixpic dylya adf xpic dey welg gilyd

ziyrp ,adf xpic deye li`edc ,sqk

.lrn ikdle ,ezegilyéëä éà`wck Ð

.zvxznìòá øîåà äãåäé éáø àôéñ àîéà
'åëå ìåëéù ìòî àì úéáä`zi` m`e Ð

xn` ivn ikid ,adf xpic dey dil izii`c

"rxe ohw il z`ad" dil?adf xpic dey `d

el `iad adf xpic deye ,ywia?àì àä
àéù÷lra dcedi iax xn` ikd meync Ð

i`" dil xn` ivn izk`c ,lrn `l ziad

,jl izxn`y enk ,dilek adf xpic zadi

."adf xpic ipy dey welg il ziziin zied

('åë úéáäé éà úéáä ìòá øîàã íåùî)
íäéðùù úéðè÷á äãåäé éáø äãåîå éðú÷ã

åìòîdey ziphw el `iad m` ,xnelk Ð

ziad lrac Ð sqk ixpic dylya adf xpic

`nrh i`n .lrn inp?dhexta ziphwdy Ð

:edi` dil xninl ivn `lc ,rlqa ziphw `id

ziziin zied ,dilek adf xpic dil zadi i`"

zpafc meyn jab ilfen eedc ,oixpic ipy dey

"xpica ziphw `id dhexta ziphwdy" ."ith

ziphw oiafc o`nl ilfen `lc ,xnelk Ð

`nl` .dhexta `l` oiaf `lc o`nn xpica

lrn `lc welg iab ied dcedi iaxc dinrhc

xpic dey dil izii`c ab lr s` ,ziad lra

"xpic zadi eli`" dil xn`c meyn dylya

.'ekeéôè äéì àéåùziphw `ian didy Ð

.diab ilfen eedc meyn ,xzeiàôô áø øîà
'åëå éðáæîã àøúàá`wiqt mzdc ,zecna Ð

diab ilfen `le dhexta `pk `pk `zlin

dcenc dcedi iaxc `nrh i`n wiic `w `zyd 'eke [inc ikid] :`pixg` `pyil .llk

lra ivn izk` ,ok m` Ð dcna `ly cne`a ,`neya ipafnc `xz`a i` :ziphwa

,"ith ziziin ded xpic zadi eli`" gilyl orhinl ziadoitiqen eidyliaya jl

welgc `inec epiide .melk epnn il z`ad `l jl oipzep eidy zetqezd eze`e ,xpicd

.'eke "xpic zadi eli`" dil xn`càôô áø øîà`xz`ac ,ikd xninl zivn `l Ð

.opiwqr ipka ipafne iliikcåäééúìéî à÷éñô íúäã äèåøôá àðë àðëãiadi `le Ð

dey ziphw dil izii` ik `l` ,melk ziad lra xninl ivn `l jkld .llk ztqez

.elrn mdipy Ð dylya xpicäðùîúåòî ãé÷ôîä.ipgley lv` ycwd ly Ð

ïäá ùîúùé àì ïéøåøö ïãé÷ôä íàira ded `lc ,oixexv elv` ociwtd ikdlc Ð

.lrn Ð ipgleyd o`ived m` jkitl .eda ynzyilcïéøúåî åìöà ïãé÷ôä íàå
ïäá ùîúùé`l jkitl .mtilgiy oda wqrziy ,oixzen elv` ociwtd ok zrcly Ð

.ciwtnd `l` ipgleyd lrnêë ïéáå êë ïéá úéáä ìòá ìöà ïãé÷ôäoixexv oia Ð

lray rcei `edy .ziad lra lv` ociwtd ikdlc ,oda ynzyi `l Ð oixzen oiae

o`ived m` jkitl .oixzen m` oixexv m` yyg `le ,silgdle hextl ekxc oi` ziad

.oda ynzyp ciwtnd zrcn `lyc ,lrn Ð ziad lraúéáä ìòáë àåä éøä éðååðç ìöà ïãé÷ôä.oda rbi `l jk oiae jk oiae ,ipgleyk oiteliga libx epi`y Ðäãåäé éáø
éðçìåùë øîåà.ipgleyk epic jkitl ,ipgleyk silgdl libx `ed inp minrtlc Ðìòî äðåùàøä úà àéöåäù ïåéë.dzid ycwd ly xni`c Ðìë úà àéöåéù ãòñéëä

.`id dpexg` dhexta dlirnc Ðàøîâàùéø àðù éàî.minkgl `aiwr iax dcenc `tiq `py i`ne ,`aiwr iax biltc Ðïî äæ ñéë øèôé àì øîåàá àôéñ äéì øîà
ùã÷ää.dpexg`a `l` lrn `l ikdl .ycwd `dzc xn`w dpexg` dhextc rnyn ,ikd xn`c oeikc .`edy lk ycwd ea `di `ly Ðùã÷ä ïäáù ìåãâä`nrh Ð

dhextc `tiqa `aiwr iax dcen i`n`e ,ycwd ied ecil `aiy oey`xd Ð oiey odipy `d .yicwn dti oira yicwnc ,ycwd ied lecbdc xn` ikd meyn ,lecb `ki`c

.ycwd dpexg`øîà.'ek xne`a `tiq Ð
ïéñéë
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dlirnc zegily slip daxc` :xn`z m`e .dizegily ciarzi` ,dlirnc yxg

slinl `ticr ied daxc`c .zrc xa gily opira dnexz iabe ,dnexzc zegilyn

oeik :xnel yie !silic `ed dnexzn dlirnc zegily xwir lk `dc ,dnexzn

ici lr zeyx iepiy ied `kde ,iedc `ed zeyx iepiye d`veda dlirnc gilyc

diiencl dil xazqn jkl ,zrc xa zegily

iabe .zrc xaa `citw oi`c .iziinc jpdl

mewna zegily ipdn `l d`pdc icin

wxta xn`ck ,d`pd ici lr d`a dlirndy

dxezd lka epivn `ly :(`,bn) oiyecwc ipy

mewn lkne .aiigzn dfe dpdp df dlek

`lc ,dnexzn zegily slinl jixhvi`

.dxiar xacl zegily oi`c `niz

ïåâëmirlq :yexit Ð yy dey dil izii`c

gily el giexdy `vnpe ,ylya

dcedi iaxe `tiq `ni`" .mirlq dyly

Ð "rxe ohw welg il z`ad dz`e 'ek xne`

uxizy dn itl ixdy ,"rx" i`n jixt `zyd

!`ed "lecb" ,dylya yy dey izii`c

Ð 'ek "xpic dil zadi i` dil xn`c" :ipyne

ipy dey il zizii`" ,adf xpic lk :yexit

giexn iziidy oky lk :yexit Ð "oixpic ipy

z`ady oeayg itl jl oipzep eidy ,xzei

iziidy `vnpe ,dyya xyr mipy dey

.dzr xkzyn ip`y dnn miltk xkzyn

éàîàåziphw iab dil ipy `l i` `nil

wxt zeaezka opiqxb Ð ith dil aidic

ipafnc `xz`a i`" :(a,hv) "zipefip dpnl`"

`iey `l in" .cgia daxd :yexit Ð "`neya

`wlq `w :xn`w ikde .`id `ide Ð "ith

ipafnc `xz`a" ixiinc `zyd jzrc

jixt ikdle ,cgia daxd :yexit Ð "`neya

`ed jxc inp mzdc .dcedi iax dcen i`n`

,daxd dpew gweldy dn itl mixken ly

:`tt ax xn`" :ipyne .diab xken lifen

,dcn dcn :yexit Ð "ipk ipk ipafnc `xz`a

`l` ,xeaq ziidy enk `neya `l ,xnelk

lifen `l Ð "`zlin `wiqtc" .hrn hrn

.gwelc diab xken

ãé÷ôîä`l oixexv ipgleyd lv` zern

oeir jixv Ð 'ek mda ynzyi

iziinc (`,bn) "ciwtnd" wxt `rivn `aaa

`pyilk dl iziin `le ,`kdc `iddl dl

.`kd dl opipzcäèåøôdltpy ycwd ly

ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl

iax ixac lrn dpey`xd z` `ivedy oeik

dpdp m` `ed `witqc ab lr s`e Ð `aiwr

zezixka ielz my` zelirn wtq lr aiignc dinrhl `aiwr iax ,ycwd lya

el yiy xac ,`niz ike ?dltpy ycwd ly dhext i`d lhaile :dniz .(`,ak)

yiy xacc ,xninl `kil `d Ð liha `l sl`a elit`e ,oeict ici lr `ed oixizn

:inp i` .lehia `kilc ,qika cg `l` `kilc :xnel jixve !`ed opaxc oixizn el

.liha `le ,aiyg rahnäãåîå`edy ycwd df qik on dhext xne`a `aiwr iax

`xnbae .ycwd ly didz dpexg`a :yexit Ð qikd lk `iveiy cr jlede `iven

."?`tiq `py i`ne `yix `py i`n" :jixt

øîàdf qikn xhtp epi` ,xnelk Ð ycwd on df qik xhti `l xne`a `tiq dil

ied ycwdc rnyn i`ce `pyil i`de .dhext ycwd `la dlek d`ivedl

.dpexg`aåéä`nil inp oizipznc `tiqae :yexit Ð ycwd oday lecbd mipy

`yixc `pyil `nyc ,jixt `l `yix` la` .ycwd ly didi xgaen rahndc

i`ne `yix `py i`n" jextl ok m`c ,`yix` inp jixtc xninl `kile .ikd rnyn

."?`tiq `py
oiqik
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc - dlirn(iyily meil)

CìäågilydìLa Bì àéáäåäLxpicd jezn mirlqìLáe ,÷eìçäL §¨©§¥¦¦§Ÿ¨¨¦§Ÿ¨
mixzepd mirlqd,úélèy `ed oicd.eìòî íäéðLlrn ziad lra ©¦§¥¤¨£

ik lrn gilyde ,exear dpwpy welga ezegily dzyrpy oeik
.sqkd x`ya zilh dpwyk ezegilyn dpiy,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

y `ed oicd,ìòî àì úéaä ìòaiptnBì øîBà àeäL,[gilyl-] ©©©©¦Ÿ¨©¤¥
Lwáî éúééä ìBãb ÷eìç,il `iazyéì úàáäådf mewnawelgïè÷ ¨¨¨¦¦§©¥§¥¥¨¦¨¨

òøålr izegily llk dzyrp `ly jk ,mirlq dyelya zipwy ¨¨
.jci

àøîâ
:zegily ipica ea ewtzqdy wtq iabl epzpynn dgiken `xnbd

dpéî úòîLepzpyn ly `tiqdn cenll jl yi -yøîàc ïàî- ¨§©¦¨©§¨©
xn`y inìàòøàc àøBk éì ïáæ ìéæ BçeìLrwxw izenc`n xekn - ¦§¦§¦¦¨§©§¨

,xek ly lcebaàëúéì déì ïáæå ìæàåxkne gilyd jlde - §¨©§¨©¥¦§¨
,xek ivg `edy ,jzl ly lceba rwxw glynd zenc`néð÷- ¨¥

d dpwç÷Bìs`e ,zegilyd dlhazd `le el dxknpy rwxwd z` ¥©
.glynd eilr deivy dnn wlgl qgia wx drvazdy it lr
xpica welg ziad lral zepwl gilyd dehvd epzpyna ixdy
xpic ivga e`pw xy`k mby `nw `pz xaeq z`f lkae ,mly
:`xnbd dgec .lrn `ede ziad lra ly ezegily dzyrpy aygp

éøîàdaiyid ipa exn` -éîc éëéä àëä,xaecn dna o`k -ïBâk ¨§¦¨¨¥¦¨¥§
ìLa LL äåL déì éúééàcLwelg ziad lral `iad gilydy - §©§¥¥¨¤¥§¨Ÿ

z` dfa dyre ,mirlq dylya e`pwy mirlq dyy deyy
.ziad lra lrn okle ,mirlq dyy deyy welg `iadl ezegily

:`xnbd zl`eyàîéàd z` x`ae xen` -,øîBà äãeäé éaø ,àôéñ ¥¨¥¨©¦§¨¥
Lwáî éúééä ìBãb ÷eìç Bì øîBì ìBëé àeäL ,ìòî àì úéaä ìòa©©©©¦Ÿ¨©¤¨©¨¨¨¦¦§©¥

.òøå ïè÷ ÷eìç éì úàáäådeyy welg el `iadyk xaecn m`e §¥¥¨¦¨¨¨¨¨
dper .rxe ohw welg zprhl mewn oi` ixd ,dylya mirlq dyy

:`xnbd,`id dcedi iax zxaqdéì øîàc,gilyl ziad lraéà §¨©¥¦
déìek øðéc úáäéwelgd ziipwa elek xpicd z` ozep ziid m` - ¨£©¦¨¥
,jizieivy enkïéøðéã ézL äåL éì úéúééàwelg il `ian ziid - ©§¥¦¨¤§¥¦¨¦

mirlq dyly xkenl zzpyk ixdy .adf ly mixpic ipy deyy
lk z` el zzp eli` ok m`e ,dyy deyy welg jl xkn `ed
lkky jxcd jky ,mixpic ipy deyy welg jl ozep did ,xpicd

:`xnbd dtiqen .xzei lifen xkend ,daxd xzei ozep dpewdyéëä̈¦
(àôéñ) éðz÷c ,àøazñî énð`ztqeza(c"d a"t dlirn)it lr s`y , ©¦¦§©§¨§¨¨¥¥¨

,welga wlegyäãeäé éaø äãBîminkglúéðè÷a-gleydy ¤©¦§¨§¦§¦
zenk gilyd el dpwe ,xpica znieqn ziphw zenk el zepwl gily

,xg` dn xac dpw xzepd xpicd ivgae ,xpic ivga efíäéðLL¤§¥¤
.eìòîiptn ,dfa minkgl dcen dcedi iaxy mrhdeúéðèwäL ¨£¤©¦§¦

øðéãa úéðè÷å äèeøôa-lk xear dpewd lawny ziphwd zenk ¦§¨§¦§¦§¦¨
mipew m` oiae dhexta mipew m` oia dreaw zx`yp ,dhext
el dpew gilyd did m`y oerhl glynd leki `l ,ok m`e .xpica
`l ik ,mixpic ipy ly ieeya ziphw lawn did xpica ziphw
,gkene .dlecb xzei zenk dpewy inl xzei xignd z` milifen
lra didy ote`a `weec xaecn dcedi iax wlgp da epzpynay

.mekqd lka gilyd dpw eli` xzei giexn ziad
:`xnbd zxxanéîc éëéä,`ztqeza xaecn ote` dfi`a -éà ¥¦¨¥¦

àîeLa éðáæc àøúàaitl zxknp dpi` ziphwdy mewna m` - §©§¨§¨§¦§¨
y heyt `ld ,`ney itl `l` dcinéìæBî òìñ áäéc énð úéðè÷ éab©¥¦§¦©¦§¨©¤©§¦

éôè déìok m`e ,lefa el mipzep rlqa ziphw mc` dpew m`y - ¥§¥
dpew did m`y ,gilyl oerhl ziad lra o`k mb leki dcedi iaxl
giexdy dnn xzei dlfedd llba giexn did `ed xpica ziphw

:`xnbd dper .mirlq dyelya wx dpwykàzëeãa ,àtt áø øîà̈©©¨¨§§¨
épë épëa éðaæîcdcin itl ziphw mixkeny mewna xaecn - ¦§©§¦§©¥©¥

lk xigne ,'`pk' z`xwpyàpke÷éñt íúäc ,äèeøôa àpk ©¨©¨¦§¨§¨¨§¦
eäééúléîdid `l ziad lray jk .reaw `ed my xigndy - ¦§©§

iax dcen okle ,elek xpica ziphw gilyd dpw eli` xzei giexn
.zegilyd dzyrp ziphwd dzpwp ea xpicd ivgay dcedi

äðùî
xneyl xzen m`d ,zern oecwt ly epica zwqer dpynd

.o`ivede ycwd ly zernd eidyk oicd dne ,ea ynzydl
mc`úBòî ãé÷ônä,ely ody `l` ycwd ly opi`y xaqyìöà ©©§¦¨¥¤

éðçìeL,mitqk silgn -íàod zerndïéøeøöxexva mixebq - §¨¦¦§¦
,xeywïäa LnzLé àìezrc z` jka dlib ciwtnd ik ,ipgleyd Ÿ¦§©¥¨¤

.oda ynzyi ipgleydy dvex epi`y,Cëéôìexzed `ly oeikn §¦¨
ok lr ,yeniyl elàéöBä íàody rci `le zernd z` ipgleyd ¦¦

,ycwd ly.ìòîmle`íàodyk ciwtnd el opzp,ïéøzeîepiidc ¨©¦¨¦
,xeyw epi` xexvdyïäa LnzLégken ik ,dvxi m` ipgleyd ¦§©¥¨¤

.oda ynzyiy ok zrc lr elv` ecwtedyàéöBä íà Cëéôì§¦¨¦¦
zernd z` ipgleyd,ìòî àì.lrn ciwtnde Ÿ¨©

zern mc` ciwtd m` la`úéaä ìòa ìöàipgley epi`y mc` - ¥¤©©©©¦
,zepg lra epi` mbeCk ïéa-,oixexv zernd eidy oiaCk ïéáe- ¥¨¥¨

,oixzen zernd eidy oiaeïäa LnzLé àìelv` ik ,ziad lra Ÿ¦§©¥¨¤
hextl ekxc oi`y oeik ,oda ynzyi `ly zrc lr zern miciwtn

.zern silgdleàéöBä íà Cëéôìrci `le zernd z` ziad lra §¦¨¦¦
,ycwd ly ody.ìòî̈©

éðååðçäepic,úéaä ìòák,oixzen zern elv` ecwtedyk elit`y ©¤§¨¦§©©©©¦
epi` `ed mby oeikn ,lrn o`ived m`e oda ynzydl el xeq`

,ipgleyk zern ztlgda libx,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
,éðçìeMkynzydl `ed leki ,oixzen zern elv` ecwted m`y ©§¨¦

silgdl libx `ed mb minrtly llba ,lrn `l o`ived m`e oda
.ipgleyk zern

ea qika ycwd ly zg` dhext dpyi ea dxwn d`ian dpynd
z`ved ly ote` dfi`a ewlgpe ,oileg ly zehext mb opyi

:dlirn didz oilegl zehextdäìôðmc`lLc÷ä ìL äèeøt ¨§¨§¨¤¤§¥
Bñék CBúa,oileg ly zehext ea eidyøîàL Bàqik ly eilra §¦¤¨©

,oileg ly zehext ea eidyäèeøtzg`äæ ñéëadidz,Lc÷ä §¨§¦¤¤§¥
ïåékcin -úà àéöBäLdhextdäðBLàøä,oileg jxevl qikay ¥¨¤¦¤¨¦¨
ìòî,,ycwd ly `idy okziy oeikíéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ¨©¦§¥©¦£¦¨©£¨¦

,íéøîBà,lrn `làéöBiL ãòok m` `l` -oilegl `ivedìk úà §¦©¤¦¤¨
äay zehext,ñékz` oilegl `ivedy i`ce ote`a xexa f` wxy ©¦

.ycwd ly dhextda ,íéîëçì àáé÷ò éaø äãBîey mc`,øîBà ¤©¦£¦¨©£¨¦§¥
äæ ñék ïî äèeøtdidzCìBäå àéöBî àeäL ,Lc÷älekiy - §¨¦¦¤¤§¥¤¦§¥

qikay zehextd lk z` oilegl `ivedl`idy ,dpexg`d on ueg
lren epi`e ,dycwedy efàéöBiL ãòok m` `l` -`iveioilegl ©¤¦

ä ìk úàay zehext.ñék ¤¨©¦

àøîâ
:`xnbd zxtqnàúà ék`ayk -éîéc áølaal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
déì éîø ,øîàdywd -àðL éàî ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léødna - ¨©§¦¥¥¨¦§©¦¨¨©§¨

dpeyd,àLéøm`y `aiwr iax xaeq dadhextd z` `ived ¥¨
,lrn xak oileg jxevl qikay dpey`xdàôéñ àðL éàîe`ed da ©§¨¥¨

.qikay zehextd lk z` oilegl `iveiyk wx lrniy xaeqøîà̈©
déì,yiwl yixl opgei iaxaàôéñxaecnøîBàalra xn`yk - ¥¥¨§¥

,qikd,Lc÷ää ïî äæ ñék øèté àìenvr lr laiwy ,epiidc Ÿ¦¨¥¦¤¦©¤§¥
dhextdy `id eixac zernyne ,edylk ycwd didi df qikay

.ycwez ea x`yizy dpexg`d
yiwl yix dywdy `iyewd iabl ztqep drc d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .opgei iaxlïéáø àúà éklaal l`xyi ux`n ¦£¨¨¦
,øîàd oicnïéñékepzpynayíéøååMàlr -xn`py oicd ¨©¦¦©§¨¦

,mixeeyadéì àîø.opgei iaxl yiwl yix dywd -ïðúczkqna §¨¥¦§©
zegpn(:gw),ééøååMî ãçà øîBàädidi,Lc÷äeìBãbä ,íéðL Bì eéä ¨¥¤¨¦§¨©¤§¥¨§©¦©¨

,Lc÷ä ïäaLdvexy yicwnd ly ezrca cinz micne`y llba ¤¨¤¤§¥
.dti oira yicwdl,rnyne,mlceba mieey mdipy eid m`y

ok m`e .ycwend `ed yicwnd ly ecil `eaiy mdn oey`xd
iabl dnec ote`a xcepyky zxne`y ,epzpyn ly `tiqd dyw

.zycwend `id ea x`yizy dpexg`d ,qikay zehextdéì øîà̈©¥
,yiwl yixl opgei iaxaàôéñxaecnøîBàa,qikd lra xn`yk - ¥¨§¥

,Lc÷ää ïî äæ ñék øèté àìdhextdy `id eixac zernyny Ÿ¦¨¥¦¤¦©¤§¥
.ycwd didz `weec dpexg`d
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oifge` mipya cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

åìòî ïäéðù 'åë âåøúà äèåøôá åì àéáäå êìäålra ly ezegily ziyrp `dc Ð

zehext izya lecb bexz`" xn` `edy Ð dhexta dpiy inp gilyde ,dhexta ziad

."ok ywan iziid `ly rxe ohw il z`ade ,ywan iziidäùìùá àéáäåixpic Ð

.adf xpic ivg `edy ,sqkåìòî ïäéðùickn xzeia ezegily ziyrp ziad lrac Ð

.dhext deyn xzeia lrn gilyde ,dhext

òøå ïè÷.llk izegily ziyr `le Ðàøîâ
'åëå ïéáæ äéçåìùì øîàã ïàî äðéî úòîù
el `iade" ipzwc oizipznn zrny ,xnelk Ð

lra elit`e ,"elrn mdipy Ð dylya welg

,adf xpica el `iadl edevy it lr s` ,ziad

:dpin zrny Ð el xn`y dnn zegt el oafc

`kdn heytze ,'eke dixagl xn`c o`n i`d

.zegt el dpwy it lr s` ,gwel dpwcéøîà
äùìùá øðéã äåù äéì éúééàã ïåâë àëäÐ

i`n `kdc .rnynl `kil `kdn ,xnelk

dil izii`c oebk Ð ziad lra lrn `nrh

ixpic dylya adf xpic dey welg gilyd

ziyrp ,adf xpic deye li`edc ,sqk

.lrn ikdle ,ezegilyéëä éà`wck Ð

.zvxznìòá øîåà äãåäé éáø àôéñ àîéà
'åëå ìåëéù ìòî àì úéáä`zi` m`e Ð

xn` ivn ikid ,adf xpic dey dil izii`c

"rxe ohw il z`ad" dil?adf xpic dey `d

el `iad adf xpic deye ,ywia?àì àä
àéù÷lra dcedi iax xn` ikd meync Ð

i`" dil xn` ivn izk`c ,lrn `l ziad

,jl izxn`y enk ,dilek adf xpic zadi

."adf xpic ipy dey welg il ziziin zied

('åë úéáäé éà úéáä ìòá øîàã íåùî)
íäéðùù úéðè÷á äãåäé éáø äãåîå éðú÷ã

åìòîdey ziphw el `iad m` ,xnelk Ð

ziad lrac Ð sqk ixpic dylya adf xpic

`nrh i`n .lrn inp?dhexta ziphwdy Ð

:edi` dil xninl ivn `lc ,rlqa ziphw `id

ziziin zied ,dilek adf xpic dil zadi i`"

zpafc meyn jab ilfen eedc ,oixpic ipy dey

"xpica ziphw `id dhexta ziphwdy" ."ith

ziphw oiafc o`nl ilfen `lc ,xnelk Ð

`nl` .dhexta `l` oiaf `lc o`nn xpica

lrn `lc welg iab ied dcedi iaxc dinrhc

xpic dey dil izii`c ab lr s` ,ziad lra

"xpic zadi eli`" dil xn`c meyn dylya

.'ekeéôè äéì àéåùziphw `ian didy Ð

.diab ilfen eedc meyn ,xzeiàôô áø øîà
'åëå éðáæîã àøúàá`wiqt mzdc ,zecna Ð

diab ilfen `le dhexta `pk `pk `zlin

dcenc dcedi iaxc `nrh i`n wiic `w `zyd 'eke [inc ikid] :`pixg` `pyil .llk

lra ivn izk` ,ok m` Ð dcna `ly cne`a ,`neya ipafnc `xz`a i` :ziphwa

,"ith ziziin ded xpic zadi eli`" gilyl orhinl ziadoitiqen eidyliaya jl

welgc `inec epiide .melk epnn il z`ad `l jl oipzep eidy zetqezd eze`e ,xpicd

.'eke "xpic zadi eli`" dil xn`càôô áø øîà`xz`ac ,ikd xninl zivn `l Ð

.opiwqr ipka ipafne iliikcåäééúìéî à÷éñô íúäã äèåøôá àðë àðëãiadi `le Ð

dey ziphw dil izii` ik `l` ,melk ziad lra xninl ivn `l jkld .llk ztqez

.elrn mdipy Ð dylya xpicäðùîúåòî ãé÷ôîä.ipgley lv` ycwd ly Ð

ïäá ùîúùé àì ïéøåøö ïãé÷ôä íàira ded `lc ,oixexv elv` ociwtd ikdlc Ð

.lrn Ð ipgleyd o`ived m` jkitl .eda ynzyilcïéøúåî åìöà ïãé÷ôä íàå
ïäá ùîúùé`l jkitl .mtilgiy oda wqrziy ,oixzen elv` ociwtd ok zrcly Ð

.ciwtnd `l` ipgleyd lrnêë ïéáå êë ïéá úéáä ìòá ìöà ïãé÷ôäoixexv oia Ð

lray rcei `edy .ziad lra lv` ociwtd ikdlc ,oda ynzyi `l Ð oixzen oiae

o`ived m` jkitl .oixzen m` oixexv m` yyg `le ,silgdle hextl ekxc oi` ziad

.oda ynzyp ciwtnd zrcn `lyc ,lrn Ð ziad lraúéáä ìòáë àåä éøä éðååðç ìöà ïãé÷ôä.oda rbi `l jk oiae jk oiae ,ipgleyk oiteliga libx epi`y Ðäãåäé éáø
éðçìåùë øîåà.ipgleyk epic jkitl ,ipgleyk silgdl libx `ed inp minrtlc Ðìòî äðåùàøä úà àéöåäù ïåéë.dzid ycwd ly xni`c Ðìë úà àéöåéù ãòñéëä

.`id dpexg` dhexta dlirnc Ðàøîâàùéø àðù éàî.minkgl `aiwr iax dcenc `tiq `py i`ne ,`aiwr iax biltc Ðïî äæ ñéë øèôé àì øîåàá àôéñ äéì øîà
ùã÷ää.dpexg`a `l` lrn `l ikdl .ycwd `dzc xn`w dpexg` dhextc rnyn ,ikd xn`c oeikc .`edy lk ycwd ea `di `ly Ðùã÷ä ïäáù ìåãâä`nrh Ð

dhextc `tiqa `aiwr iax dcen i`n`e ,ycwd ied ecil `aiy oey`xd Ð oiey odipy `d .yicwn dti oira yicwnc ,ycwd ied lecbdc xn` ikd meyn ,lecb `ki`c

.ycwd dpexg`øîà.'ek xne`a `tiq Ð
ïéñéë
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dlirnc zegily slip daxc` :xn`z m`e .dizegily ciarzi` ,dlirnc yxg

slinl `ticr ied daxc`c .zrc xa gily opira dnexz iabe ,dnexzc zegilyn

oeik :xnel yie !silic `ed dnexzn dlirnc zegily xwir lk `dc ,dnexzn

ici lr zeyx iepiy ied `kde ,iedc `ed zeyx iepiye d`veda dlirnc gilyc

diiencl dil xazqn jkl ,zrc xa zegily

iabe .zrc xaa `citw oi`c .iziinc jpdl

mewna zegily ipdn `l d`pdc icin

wxta xn`ck ,d`pd ici lr d`a dlirndy

dxezd lka epivn `ly :(`,bn) oiyecwc ipy

mewn lkne .aiigzn dfe dpdp df dlek

`lc ,dnexzn zegily slinl jixhvi`

.dxiar xacl zegily oi`c `niz

ïåâëmirlq :yexit Ð yy dey dil izii`c

gily el giexdy `vnpe ,ylya

dcedi iaxe `tiq `ni`" .mirlq dyly

Ð "rxe ohw welg il z`ad dz`e 'ek xne`

uxizy dn itl ixdy ,"rx" i`n jixt `zyd

!`ed "lecb" ,dylya yy dey izii`c

Ð 'ek "xpic dil zadi i` dil xn`c" :ipyne

ipy dey il zizii`" ,adf xpic lk :yexit

giexn iziidy oky lk :yexit Ð "oixpic ipy

z`ady oeayg itl jl oipzep eidy ,xzei

iziidy `vnpe ,dyya xyr mipy dey

.dzr xkzyn ip`y dnn miltk xkzyn

éàîàåziphw iab dil ipy `l i` `nil

wxt zeaezka opiqxb Ð ith dil aidic

ipafnc `xz`a i`" :(a,hv) "zipefip dpnl`"

`iey `l in" .cgia daxd :yexit Ð "`neya

`wlq `w :xn`w ikde .`id `ide Ð "ith

ipafnc `xz`a" ixiinc `zyd jzrc

jixt ikdle ,cgia daxd :yexit Ð "`neya

`ed jxc inp mzdc .dcedi iax dcen i`n`

,daxd dpew gweldy dn itl mixken ly

:`tt ax xn`" :ipyne .diab xken lifen

,dcn dcn :yexit Ð "ipk ipk ipafnc `xz`a

`l` ,xeaq ziidy enk `neya `l ,xnelk

lifen `l Ð "`zlin `wiqtc" .hrn hrn

.gwelc diab xken

ãé÷ôîä`l oixexv ipgleyd lv` zern

oeir jixv Ð 'ek mda ynzyi

iziinc (`,bn) "ciwtnd" wxt `rivn `aaa

`pyilk dl iziin `le ,`kdc `iddl dl

.`kd dl opipzcäèåøôdltpy ycwd ly

ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl

iax ixac lrn dpey`xd z` `ivedy oeik

dpdp m` `ed `witqc ab lr s`e Ð `aiwr

zezixka ielz my` zelirn wtq lr aiignc dinrhl `aiwr iax ,ycwd lya

el yiy xac ,`niz ike ?dltpy ycwd ly dhext i`d lhaile :dniz .(`,ak)

yiy xacc ,xninl `kil `d Ð liha `l sl`a elit`e ,oeict ici lr `ed oixizn

:inp i` .lehia `kilc ,qika cg `l` `kilc :xnel jixve !`ed opaxc oixizn el

.liha `le ,aiyg rahnäãåîå`edy ycwd df qik on dhext xne`a `aiwr iax

`xnbae .ycwd ly didz dpexg`a :yexit Ð qikd lk `iveiy cr jlede `iven

."?`tiq `py i`ne `yix `py i`n" :jixt

øîàdf qikn xhtp epi` ,xnelk Ð ycwd on df qik xhti `l xne`a `tiq dil

ied ycwdc rnyn i`ce `pyil i`de .dhext ycwd `la dlek d`ivedl

.dpexg`aåéä`nil inp oizipznc `tiqae :yexit Ð ycwd oday lecbd mipy

`yixc `pyil `nyc ,jixt `l `yix` la` .ycwd ly didi xgaen rahndc

i`ne `yix `py i`n" jextl ok m`c ,`yix` inp jixtc xninl `kile .ikd rnyn

."?`tiq `py
oiqik
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ìLa Bì àéáäå CìäåìLáe ,÷eìç äLúélè äL¯íäéðL §¨©§¥¦¦§¨¨¦§¨©¦§¥¤
àeäL ,ìòî àì úéaä ìòa :øîBà äãeäé éaø .eìòî̈£©¦§¨¥©©©©¦Ÿ¨©¤
ïè÷ éì úàáäå ,Lwáî éúééä ìBãb ÷eìç" Bì øîBà¥¨¨¨¦¦§©¥§¥¥¨¦¨¨
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?éîc éëéä àëä :éøîà !ç÷Bì¯äåL déì éúééàc ïBâk ¥©¨§¦¨¨¥¦¨¥§§©§¥¥¨¤
ìLa LLúéaä ìòa :øîBà äãeäé éaø ,àôéñ àîéà .L ¥§¨¥¨¥¨©¦§¨¥©©©©¦
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ïéøeøö íà ,éðçìeL ìöà¯íà Cëéôì ,ïäa LnzLé àì ¥¤§¨¦¦§¦Ÿ¦§©¥¨¤§¦¨¦
àéöBä¯ïéøzeî íà .ìòî¯íà Cëéôì ,ïäa LnzLé ¦¨©¦¨¦¦§©¥¨¤§¦¨¦
àéöBä¯úéaä ìòa ìöà .ìòî àì¯àì Ck ïéáe Ck ïéa ¦Ÿ¨©¥¤©©©©¦¥¨¥¨Ÿ

àéöBä íà Cëéôì ,ïäa LnzLé¯.ìòîéðååðçäìòák ¦§©¥¨¤§¦¨¦¦¨©©¤§¨¦§©©
éaø éøác ,úéaä.øéàîäìôð .éðçìeLk :øîBà äãeäé éaø ©©¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§§¨¦¨§¨

ñéëa äèeøt" øîàL Bà ,Bñék CBúa Lc÷ä ìL äèeøt§¨¤¤§¥§¦¤¨©§¨§¦
äæ¯äðBLàøä úà àéöBäL ïåék ,"!Lc÷ä¯éøác ,ìòî ¤¤§¥¥¨¤¦¤¨¦¨¨©¦§¥

.ñékä ìk úà àéöBiL ãò :íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø©¦£¦¨©£¨¦§¦©¤¦¤¨©¦
äæ ñék ïî äèeøt" øîBàa íéîëçì àáé÷ò éaø äãBîe¯ ¤©¦£¦¨©£¨¦§¥§¨¦¦¤

.ñékä ìk úà àéöBiL ãò ,CìBäå àéöBî àeäL ,"!Lc÷ä¤§¥¤¦§¥©¤¦¤¨©¦
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רמו
oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

éëäéì àîø ïéâåìà ïéñ.opgei iaxl yiwl yix Ðíéúåëä ïéáî ïéé ç÷åìä ïðúãÐ

epwzl leki epi`e ,zeynyd oia zay axra e` jxca didy oebke ,mpii xq`p `ly cr

.xzl`lïéâåì éðù øîåàdnexz od ixd Ð yixtdl cizr ip`y dlecb dnexz" Ð

oey`x xyrnl dxyr yixtn ,zecn d`n xiizypy dnn dyer jk xg`e ,"dlecb

dryz odn yixtne ,zecn miryz exiizype

.ipy xyrnlìçéîålgin df xeriy Ð

x`yde ,dzeye ,ellgl lekiy ,ipy xyrnl

xdfiy `l` ,xzl`l epnn dzyie ,oileg

.zexyrnde dnexzd xeriy ilka xizeiy

.dxixa yi :xaqwcéáøå éñåé éáøå äãåäé éáø
ïéøñåà ïåòîù:ixaqwc ,ynn yixtiy cr Ð

`edy xnel yi qeke qek lk`e ,dxixa oi`

iaxc `de .oey`xn elit`e ,xyrne dnexz

iaxc` `iyw oerny iaxe iqei iaxe dcedi

.dpexg`d cr jlede `iveny dcenc ,`aiwr

oey`xd onc ,dxixa oi` xn` `kdc ikid ikc

ycwd iab ,xyrne dnexz `edy inp opixn`

.ycwd `idy xninl `ki` dhexte dhext lk` inpïéúéðúîã àôéñ äéì øîà`l" xne`a ixiin ,`aiwr iax dcenc Ð

."ycwdd on df qik xhti

äìéòî úëñî äì à÷éìñå çéìùä êìò ïøãä

äðùîäèîì úéùòð óåòä úàèç:(a,cq migaf) "miycw iycw" wxt yixcck Ð

edfe ,ceqil oivnzn ely mixiydy ,(d `xwie) "gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde"

.`xwiqd hegn dhnl oezgzd xiwäìòîì äîäá úàèçårax` oxw ly dteba Ð

.(a,i) migafc `nw wxta yixcck zepxw rax` lr zepznäìòîì óåòä úìåòÐ

`,dq my) "miycw iycw" wxta yixcck(

dxhwd dn "enc dvnpe ...xihwde ...wlne"n

ly ey`xa [ievine] dwiln s` gafnd y`xa

.gafnäèîì äîäá úìåòåda xn`py Ð

h"h r"r :jipniqe ."ceqi"ser zler Ð

.`kti` dndaae ,dhnl z`hg dlrnlíàå
ìåñô äæáå äæá äðéùdyrn dyr m` Ð

d`fd `wec .leqt dlrnl serd z`hg

dlrnl dwilnd la` ,dlrnl dleqt

my) "miycw iycw" wxt opzck ,dxyk

.dxiyk gafna mewn lka dwiln :(a,bq

"serd z`hg" wxt dlirna `zbelt ievinae

zlere .akrn `lc xn`c o`nl `ki`c (a,g)

.dleqt dhnl d`yr m`e ,[dwilne] ievin wx d`fd da zil serdêë ïéðé÷ øãñ
äìåò ãçàå úàèç ãçà äáåçä àåä,eiycwe ycwn z`nehe ,dafe ,af :oebk Ð

cg`e z`hg cg` zelca ow oi`ian mlekc ,zcleie ,mizty iehiae ,lew zrinye

.mixiyr elit` ow oi`ian [`nh xifpe] dafe af la` .dlerïìåë úåáãðå íéøãðå
úåìåòmixez izy iexw "ow" .zeler ode oicixt izy `ian "ow ilr ixd" xne`d Ð

zg` acpzdl dvxi m`e .cg` xez e` zg` dpei iexw "dcixt" dpei ipa ipy e`

zg` dcixt `iadle:(`,dq migaf) "miycw iycw" wxt opixn`ck ,dler `id Ð

"Faixwde".`iai zg` dcixt elit` Ðíìåë åúåîé àåáøá ãçà åìéôà úàèçá äáøòúðù äìåòå äìåòá äáøòúðù úàèçdler `ny iwetql `ki` zg` lkac Ð

.dlrnl dleqte z`hg `ny e` ,dhnl dleqteäáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéà äáåçá äáøòúðù úàèç,daf ly e` (zg`) zclei ly mly ow ixw daeg Ð

daeg hwp jkle .dler cg`e z`hg cg` `edeyng dzre ,oinezq ody daeg ly oipiw ipy mr zaxern z`hgl zyxetnd dcixt m`e .zeler mdipyy dacp iwet`l Ð

axernd on `le edl car oipiw ipy on `ny Ð ze`hg dyly ciar i`c .daeg ly oipiw izya xykd oipn edfy ,ze`hg ipy `l` zeyrl leki epi` ,cgi oiaxern oicixt

.zaxernd z`hgd gwi `ny ,dler zg` elit` ciar ivn `le ,ze`hg ipy wx zeyrl leki oi` oipiw ipyne ,oda
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ïéñéëlr s` ,dxixa meyn oizipznc `nrhc jzrc `wlqc Ð dil `nx oibel`

,dxixa yi xn`c o`nl elit`c ,oibeln jixt jkle .xac mey yxtn oi`y it

:ipyne !`l Ð `nzqa la` ,"yixtdl cizr ip`y" yxity meyn `wec mewn lkn

:inp i` .dxixa mrhn ipdne ,oibela yixtnk dede ,'eke "qika xehti `l" xne`a

dil zilc o`nl elit` lirei df mrhn

.dxixa

ïðúãiaxn Ð 'ek mizekd oian oii gweld

ip`y" xninl dil dnl :jixt xi`n

,xn` `l ik ,"zay i`vena yixtdl cizr

iab enk ,dpexg`a dnexzd dl qtzp inp

yie !dpexg`a ycwd ly dhexty oiqik

oerny iaxe iqei iaxn jixtc :miyxtn

`nil inp ikdc ,dxixa edl zilc oixqe`c

iaxc ol `nip o`nc :`xidp `le .dxixa oi`c

?`id oerny iaxe iqei

åúåçéìù äùòù çéìùä êìò ïøãä
äìéòî úëñî äì à÷éìñå

úàèç:(a,cq migaf) "miycw iycw" wxt yixc jk Ð dhnl ziyrp serd

oivnzn ely mixiydy xiw Ð "gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde"

.oezgzd xiw edfe ,ceqiläèîì,dlrnl dpi`c oeikc ,`xwiqd hegn dhnl Ð

,zenewn ipy m` ik gafna oi`y .`xwiqd hegn dhnl didi Ð "ceqi" aizkc

dnda z`hga .[hegn] dhnle hegn dlrnl

lr zepzn rax` ,oxw ly dteba dlrnl

migafc `nw wxt yixcck zepxw rax`

.(a,i)úìåòÐ [dlrnl ziyrp] serd

:(`,dq migaf) "miycw iycw" wxt yixcck

dxhwd dn ,"enc dvnpe ...xihwde ...wlne"

ly ey`xa dwiln s` Ð gafn ly ey`xa

.gafn ly ey`xa ievin s` yixc oke .gafn

ip`y ?dxhwdn iziin i`n :xn`z m`e

dwiln cenll oi`e ,zakrn dpi`y dxhwd

i`n ok m`e ,zakrn dwilny ,dxhwdn

?leqt dfae dfa dpiy m`y jk xg`l xn`w

dxhwd iab enk ,ikd opitlic :xnel yie

`ly enk ied mewn dpiyyk dwiln jk ,xihwd `ly enk `ed ixd mewnd dpiyy

.leqt ewln `l m`e ,ewlnúàèçz`hga daxrzpy dlere dlera daxrzpy

elhaile :(a,br migaf) "zaexrzd" wxt jixte .`eaixa cg` elit` Ð ezeni mlek

,jix`dl yi myle .dil ipyne !ociipc ikid ik edpiyakp jixte .dl ipyne !`aexa

.`kd `kiiy `le
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àôéñ :déì øîà !íéøñBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå§©¦¥§©¦¦§§¦£©¥¥¨
."Lc÷ää ïî äæ ñék øèté àì" øîBàa ïéúéðúîc§©§¦¦§¥Ÿ¦¨¥¦¤¦©¤§¥

åúåçéìù äùòù çéìùä êìò ïøãä
à÷éìñåäìäìéòî úëñî
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äîäa úìBòå ,ïìòîì úéNòð óBòä úìBò©¨©£¥§©§¨§©§¥¨

äæáe äæa äpéL íàå .ïhîì¯Ck ïépé÷ øãñ .ìeñt §©¨§¦¦¨¨¤¨¤¨¥¤¦¦¨
äáBçä :àeä¯íéøãða .äìBò ãçàå úàhç ãçà ©¨¤¨©¨§¤¨¨¦§¨¦

úBáãðáe¯éìò éøä" øîBàä ?øãð eäæéà .úBìBò ïlek ¦§¨¨¥¤¤¤¨¥£¥¨©
ïéa äî ."äìBò Bæ éøä" øîBàä ?äáãð Bæéàå ."äìBò¨§¥§¨¨¨¥£¥¨©¥

eáðâð Bà eúî ,íéøãpäL àlà ?úBáãðì íéøãð¯áéiç §¨¦¦§¨¤¨¤©§¨¦¥¦§§©¨
eáðâð Bà eúî ,úBáãðe .ïúeéøçàa¯.ïúeéøçàa áéiç ïéà §©£¨¨§¨¥¦§§¥©¨§©£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc - mipw/dlirn(iriax meil)

yiwl yix dywdy `iyewd iabl ztqep drc d`ian `xnbd
:opgei iaxl,øîà àtt áøoicndïéñékepzpynayïébelàlr - ©¨¨¨©¦¦©¦

,oii ibeln zexyrne zenexz zyxtda xn`py oicddéì àîø- §¨¥
.opgei iaxl yiwl yix dywdïéé ç÷Blä ,ïðúcoia zay axra ¦§©©¥©©¦

zeynydíéúekä ïéaîexz epnn eyixtd `ly md miceygyzen ¦¥©¦
epnn yixtdl dzr leki epi`e ,zexyrnezezyl dn el oi`e

,zayaïébeì éðL ,øîBà,o`k yiy dn jeznLéøôäì ãéúò éðàL ¥§¥¦¤£¦¨¦§©§¦
,zay xg`äøNò ,äîeøz ïä éøäeidi yixtdl cizr ip`y mibel £¥¥§¨£¨¨

,ïBLàø øNòîcereäòLzeidi mibelìçéîe ,éðL øNòîlekie - ©£¥¦¦§¨©£¥¥¦¥¥
,ezezyle ziaa el yiy rahn lr ipy xyrnd z` llgläúBLå§¤

ãiîdnexzl my `xwy ciny ,dvxi m` oiid x`y z` ¦¨
lreta mzyxtd z`y s` ,lah xeqi` icin oiid `vi zexyrnle

,jk xg` wx dyriïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦¥§©¦¦§
ïéøñBàxnel xyt` i`y ,mnrhe .dyxtd `ll oiidn zezyl §¦

eli`e ,eay oilegdn `ed oiidn dzey `edy dny xxazny
.ilka mix`yp zexyrnde dnexzdiax itly ,yiwl yix dywde

xeq`l ie`x did epzpyn ly `tiqa mb ,ezi`y mi`pzde dcedi
`weecy xxal xyt` i`y oeik qikay zehexta yeniyd z`
rxtnly xnel oi` mzhiyl ixdy ,zycwend `id dpexg`d

.oileg zexg`d lke ycwd `id dpexg`d dhextdy xxaziøîà̈©
déì,yiwl yixl opgei iaxaïéúéðúîc àôéñxaecnàì øîBàa ¥¥¨§©§¦¦§¥Ÿ

øèté,Lc÷ää ïî äæ ñékdhextdy `id eixac zernyne ¦¨¥¦¤¦©¤§¥
x`ya ynzydl zercd lkl xzen okle ,ycwd didz dpexg`d

.zehextd

åúåçéìù äùòù çéìùä êìò ïøãä
äìéòî úëñî äì à÷éìñå

óåòä úàèç ¯ ïåùàø ÷øô
äîã÷ä

mi`xwpd zepaxw ipy mpyi ,ycwna miaxwd zepaxwd oia
zlere serd z`hg mde ,dpei ipane mixezn mi`ae serd zepaxw
d`a dpi`y z`hg lk oicke ,daega wx d`a serd z`hg .serd
,af ,cvik daegk .dacpa oiae daega oia d`a serd zlere ,dacpa
,cxeie dler oaxwa aiiegnd oke `nh xifp ,rxevn ,zclei ,daf
xg`de z`hgl axw cg`d ,dpei ipa ipy e` mixez izy mi`ian
ipae mixez `iadle acpzdl mc` leki ,cvik dacpk .dlerl axw
leki `l` ,`weec mipy `iadl jixv epi`e ,serd zler oaxwl dpei
mdn cg`e] daegk mi`ad zeter ipy .cg` ser s` `iadl `ed
mya mi`xwp [zeler mdipye] dacpk e` [dler mdn cg`e z`hg
.'micixt' miaxae ,'dcixt' mya ccea ser `xwp l"fg oeyla .'ow'
dpnn dcixt efi` yxtzp `ly epiidc ,'dnezq' zeidl dleki ow
eyxtzpy ,'zyxetn' zeidl dleki oke ,dler efi`e z`hg axwz
,mipiw dnk aiiegnd mc` leki mbe .dlerl efe z`hgl ef dicixt
eaxwei mdn micixt el` yxtl `la ,cgi mipiw dnk yixtdl
daxwdd zrya dyri aixwnd odkde ,dlerl el`e z`hgl

.epevxk
ly :mipte` dnkae ,mipiw ly zeaexrz ipica zwqer zkqnd
,el`a el` zelere ze`hg ly ,dacpa daeg ly ,mipey miyp`
zaexrzd ipte` .dnecke ,mixg` mipiwa zeler e` ze`hg ly
.a ,el`a el` zeterd eaxrzdy ,ynn ly zaexrz .` ,mipy md

eilr didy itk `ly mipiwd z` dyry ,odkd dyrnay zaexrz
,dligzkl ly ote`a ,el` mipte` ipya dpc zkqnd .zeyrl
,caric ly ote`ae ,efa ef eaxrzpy mipiw aixwdl ozip m`d
,opick `ly mipiw eaxwedy e` zeaxern mipiw eaxwed xy`k

.odn wlg zegtl e` olek z` xiykdl ozip m`d
serd z`hg aexira `weec mdy mixen`d mipecipd lkl ceqid
oina dfl df minec el` zepaxw ipyy jka `ed ,serd zlere
okzi ok lre zeawpe mixkf dpei ipae mixezn mi`a mdipyy ,oaxwd
mewna dfn df mipey el` zepaxw ipy jci`ne ,dfa df eaxrziy
dnl zelrl leki wteqn oaxw oi` ok lre ,mziiyr ote`ae mziiyr
.leqt wtq xyk wtqa cinz `ed `l` ,z`hg e` dler ,`edy
meyn ,mixg` zepaxw oia zaexrza epkzi `le hrnk el` mipecip
zkiiy oi`e mlibae mpina dfn df mipey mdy e` zepaxwd x`yy
mipey mziiyr mewne ote` oi` `qib jci`ny e` ,mdipia zaexrz
i` ly ote`a mb maixwdl zexyt` okzz ok lre ,carica mb

.axw oaxw dfi` drici
milcadde ze`hge zeler ly oziiyr ipic xg` ,oey`xd wxta
eaxrzpy mipiw ipic z` dpynd d`ian ,zeacpl mixcp oiay
d`ian ipyd wxta .ze`hge zeler oda eaxrzpy e` ,odipia
micixt egxty ,zeyxetne zenezq mipiw ly odipic z` dpynd
wxtd .odil`e odn ,zelere ze`hg ly e` zexg` mipiw ly
oey`xd wxta ex`azpy zeaexrzd ipte`a oecl ay iyilyd
zeter el` `ed oecipde ,eaxwed xaky ote`ae ,mitqep mipte`e
mipiwd ilra zaeg `id dne ,mixyk mpi` zeter el`e mixyk

.mdiaeig z` milydl icka `iadl

à äðùî
zepaxwd inc epzip mda gafna zenewnd hexita zgzet dpynd

:serae dndaa dlere z`hgúéNòð óBòä úàhç[ozip dnc-] ©©¨©£¥
oevigd gafnaïhîì,`xwiqd hegn dhnl -äîäa úàhçåziyrp §©¨§©©§¥¨

gafna [ozip dnc-]ïìòîì.`xwiqd hegnúéNòð óBòä úìBò §©§¨©¨©£¥
gafnaïìòîì,`xwiqd hegnäîäa úìBòå[ozip dnc-] ziyrp §©§¨§©§¥¨
gafnaïhîì.`xwiqd hegn,äæáe äæa äpéL íàåmcd z` ozpy §©¨§¦¦¨¨¤¨¤

serd zler mc e` dnda z`hg mc ozpy oebk ,enewna `ly
,dlrnl serd z`hg mc e` dnda zler mc ozpy e` dhnl.ìeñẗ

:ow edn zyxtn dpyndøãñz`adä .àeä Ck ïépé÷d`ad ow ¥¤¦¦¨©
meynäáBç,zclei ,daf ,af `edy oebk ,dxezd eilr dlihdy ¨

ipy da yi ,cxeie dler oaxwa aiiegnd e` `nh xifp ,rxevn
,dpei ipa ipy e` mixezãçàaxwãçàå úàhçaxw.äìBòowd ¤¨©¨§¤¨¨

d`ad,úBáãðáe íéøãðaaiigzpe gafnl ow `iadl acp e` xcpy ¦§¨¦¦§¨
,xcp e` acp oaxw oin dfi` hxit `l m` mb ,zeter ipy `iadl

`ed mpicy,úBìBò ïlekoi`e ,my`e z`hg acpzn mc` oi`y itl ¨
.dceze minly `a ser

:dfl df oia dne dacp `id dne xcp edn zyxtn dpyndeäæéà¥¤
øîBàä ,äáãð Bæéàå .'äìBò éìò éøä' øîBàä ,øãðser e` dnda lr ¤¤¨¥£¥¨©¨§¥§¨¨¨¥

eiptly.'äìBò Bæ éøä'.gafnl dler `iadl aiigzp mipte`d ipya £¥¨
,úBáãðì íéøãð ïéa äî,oaxw z`ada aiigzp mdipyay xg`àlà ©¥§¨¦¦§¨¤¨

Liptn `ian `edy zepaxwdíéøãpäm` ,xcpyeáðâð Bà eúîixd ¤©§¨¦¥¦§§
`edïúeéøçàa áéiç,mdizgz mixg` `ianeenvr lr laiwy itl ©¨§©£¨¨

iptn mi`ad zepaxwd eli`e ,m`iadlúBáãðm` ,acpzdyeúî §¨¥
,ïúeéøçàa áéiç ïéà eáðâð Bà`iadl `l` envr lr laiw `ly itl ¦§§¥©¨§©£¨¨
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צדיק גמור אינו חושב על התועלת שלו, אלא מסור ונתון לגמרי להשלים הכוונה העליונה.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



רמז
oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

éëäéì àîø ïéâåìà ïéñ.opgei iaxl yiwl yix Ðíéúåëä ïéáî ïéé ç÷åìä ïðúãÐ

epwzl leki epi`e ,zeynyd oia zay axra e` jxca didy oebke ,mpii xq`p `ly cr

.xzl`lïéâåì éðù øîåàdnexz od ixd Ð yixtdl cizr ip`y dlecb dnexz" Ð

oey`x xyrnl dxyr yixtn ,zecn d`n xiizypy dnn dyer jk xg`e ,"dlecb

dryz odn yixtne ,zecn miryz exiizype

.ipy xyrnlìçéîålgin df xeriy Ð

x`yde ,dzeye ,ellgl lekiy ,ipy xyrnl

xdfiy `l` ,xzl`l epnn dzyie ,oileg

.zexyrnde dnexzd xeriy ilka xizeiy

.dxixa yi :xaqwcéáøå éñåé éáøå äãåäé éáø
ïéøñåà ïåòîù:ixaqwc ,ynn yixtiy cr Ð

`edy xnel yi qeke qek lk`e ,dxixa oi`

iaxc `de .oey`xn elit`e ,xyrne dnexz

iaxc` `iyw oerny iaxe iqei iaxe dcedi

.dpexg`d cr jlede `iveny dcenc ,`aiwr

oey`xd onc ,dxixa oi` xn` `kdc ikid ikc

ycwd iab ,xyrne dnexz `edy inp opixn`

.ycwd `idy xninl `ki` dhexte dhext lk` inpïéúéðúîã àôéñ äéì øîà`l" xne`a ixiin ,`aiwr iax dcenc Ð

."ycwdd on df qik xhti

äìéòî úëñî äì à÷éìñå çéìùä êìò ïøãä

äðùîäèîì úéùòð óåòä úàèç:(a,cq migaf) "miycw iycw" wxt yixcck Ð

edfe ,ceqil oivnzn ely mixiydy ,(d `xwie) "gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde"

.`xwiqd hegn dhnl oezgzd xiwäìòîì äîäá úàèçårax` oxw ly dteba Ð

.(a,i) migafc `nw wxta yixcck zepxw rax` lr zepznäìòîì óåòä úìåòÐ

`,dq my) "miycw iycw" wxta yixcck(

dxhwd dn "enc dvnpe ...xihwde ...wlne"n

ly ey`xa [ievine] dwiln s` gafnd y`xa

.gafnäèîì äîäá úìåòåda xn`py Ð

h"h r"r :jipniqe ."ceqi"ser zler Ð

.`kti` dndaae ,dhnl z`hg dlrnlíàå
ìåñô äæáå äæá äðéùdyrn dyr m` Ð

d`fd `wec .leqt dlrnl serd z`hg

dlrnl dwilnd la` ,dlrnl dleqt

my) "miycw iycw" wxt opzck ,dxyk

.dxiyk gafna mewn lka dwiln :(a,bq

"serd z`hg" wxt dlirna `zbelt ievinae

zlere .akrn `lc xn`c o`nl `ki`c (a,g)

.dleqt dhnl d`yr m`e ,[dwilne] ievin wx d`fd da zil serdêë ïéðé÷ øãñ
äìåò ãçàå úàèç ãçà äáåçä àåä,eiycwe ycwn z`nehe ,dafe ,af :oebk Ð

cg`e z`hg cg` zelca ow oi`ian mlekc ,zcleie ,mizty iehiae ,lew zrinye

.mixiyr elit` ow oi`ian [`nh xifpe] dafe af la` .dlerïìåë úåáãðå íéøãðå
úåìåòmixez izy iexw "ow" .zeler ode oicixt izy `ian "ow ilr ixd" xne`d Ð

zg` acpzdl dvxi m`e .cg` xez e` zg` dpei iexw "dcixt" dpei ipa ipy e`

zg` dcixt `iadle:(`,dq migaf) "miycw iycw" wxt opixn`ck ,dler `id Ð

"Faixwde".`iai zg` dcixt elit` Ðíìåë åúåîé àåáøá ãçà åìéôà úàèçá äáøòúðù äìåòå äìåòá äáøòúðù úàèçdler `ny iwetql `ki` zg` lkac Ð

.dlrnl dleqte z`hg `ny e` ,dhnl dleqteäáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéà äáåçá äáøòúðù úàèç,daf ly e` (zg`) zclei ly mly ow ixw daeg Ð

daeg hwp jkle .dler cg`e z`hg cg` `edeyng dzre ,oinezq ody daeg ly oipiw ipy mr zaxern z`hgl zyxetnd dcixt m`e .zeler mdipyy dacp iwet`l Ð

axernd on `le edl car oipiw ipy on `ny Ð ze`hg dyly ciar i`c .daeg ly oipiw izya xykd oipn edfy ,ze`hg ipy `l` zeyrl leki epi` ,cgi oiaxern oicixt

.zaxernd z`hgd gwi `ny ,dler zg` elit` ciar ivn `le ,ze`hg ipy wx zeyrl leki oi` oipiw ipyne ,oda
äðùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ïéñéëlr s` ,dxixa meyn oizipznc `nrhc jzrc `wlqc Ð dil `nx oibel`

,dxixa yi xn`c o`nl elit`c ,oibeln jixt jkle .xac mey yxtn oi`y it

:ipyne !`l Ð `nzqa la` ,"yixtdl cizr ip`y" yxity meyn `wec mewn lkn

:inp i` .dxixa mrhn ipdne ,oibela yixtnk dede ,'eke "qika xehti `l" xne`a

dil zilc o`nl elit` lirei df mrhn

.dxixa

ïðúãiaxn Ð 'ek mizekd oian oii gweld

ip`y" xninl dil dnl :jixt xi`n

,xn` `l ik ,"zay i`vena yixtdl cizr

iab enk ,dpexg`a dnexzd dl qtzp inp

yie !dpexg`a ycwd ly dhexty oiqik

oerny iaxe iqei iaxn jixtc :miyxtn

`nil inp ikdc ,dxixa edl zilc oixqe`c

iaxc ol `nip o`nc :`xidp `le .dxixa oi`c

?`id oerny iaxe iqei
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äìéòî úëñî äì à÷éìñå

úàèç:(a,cq migaf) "miycw iycw" wxt yixc jk Ð dhnl ziyrp serd

oivnzn ely mixiydy xiw Ð "gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde"

.oezgzd xiw edfe ,ceqiläèîì,dlrnl dpi`c oeikc ,`xwiqd hegn dhnl Ð

,zenewn ipy m` ik gafna oi`y .`xwiqd hegn dhnl didi Ð "ceqi" aizkc

dnda z`hga .[hegn] dhnle hegn dlrnl

lr zepzn rax` ,oxw ly dteba dlrnl

migafc `nw wxt yixcck zepxw rax`

.(a,i)úìåòÐ [dlrnl ziyrp] serd

:(`,dq migaf) "miycw iycw" wxt yixcck

dxhwd dn ,"enc dvnpe ...xihwde ...wlne"

ly ey`xa dwiln s` Ð gafn ly ey`xa

.gafn ly ey`xa ievin s` yixc oke .gafn

ip`y ?dxhwdn iziin i`n :xn`z m`e

dwiln cenll oi`e ,zakrn dpi`y dxhwd

i`n ok m`e ,zakrn dwilny ,dxhwdn

?leqt dfae dfa dpiy m`y jk xg`l xn`w

dxhwd iab enk ,ikd opitlic :xnel yie

`ly enk ied mewn dpiyyk dwiln jk ,xihwd `ly enk `ed ixd mewnd dpiyy

.leqt ewln `l m`e ,ewlnúàèçz`hga daxrzpy dlere dlera daxrzpy

elhaile :(a,br migaf) "zaexrzd" wxt jixte .`eaixa cg` elit` Ð ezeni mlek

,jix`dl yi myle .dil ipyne !ociipc ikid ik edpiyakp jixte .dl ipyne !`aexa

.`kd `kiiy `le
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מעילה. פרק שישי - השליח שעשה דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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קנים. פרק ראשון - חטאת העוף דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
פירוש                                                                                                                                     תוספות

שופר גדול הוא נעלה יותר מהשופר ד'בית ראשון', ואפילו גם מהשופר דמתן-תורה, שרק קול השופר היה חזק מאוד, קול גדול ולא 
יסף, אבל השופר עצמו היה שופר סתם, מה-שאין-כן לעתיד-לבוא שגם השופר עצמו יהיה שופר גדול.

ממאמר פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



רמח
oifge` mipya cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäáåçá äáøòúðù äìåò ïëåzeler oipn `l` xyk oi` ,dnezq owa Ð

,zhren dacpe daexn daega oia ded dfd oicde .z`hg iab opiyxtck ,daegay

zyxetn dler daxrzp oia .zeey odizy oia ,zhren daege daexn dacp oia

owa [zeler daxd] eaxrzp oia ,lirl ziyixtck daeg ly oinezq oipiw daxda

m` ik zeyrl leki oi` Ð dnezq zg`

xykd zeler oipn epiidc ,zg` dler

gwi `nlic ,zeler mipy car i`c .daega

.dler cg`e z`hg cg` `ide dnezqd owd

hwp `le ,hwpc dacpe .zeey mdipy m` oke

zhren dler e` daega zhren z`hg

[daeg] la` `tiqa ipzwc meyn Ð daega

.dacp `yixa hwp ikdl efa ef daxrzpy

äðùîäáåç ìáàZ åæá åæ äáøòúðù
z`hg cg` `edy dcil ly dnezq ow

owa micixt ipyd eaxrzpe ,dler cg`e

dy`n dcil ly e` daif ly dnezq zg`

leki .leqt dvgne xyk dvgn Ð zxg`

z`hg cg`e dler cg` oicixt ipy aixwdl

`ny Ð zeler ipy car i`c ,xzei `le

ly e` dcil ly cg` own oze` dyri

Ð cgi oipiw daxd eaxrzp m` oke .daif

eivge ,dler cg`e z`hg cg` eivg aixwi

,deya eaxrzp ik epiide .oileqt xg`d

efl mizy e` efl zg`e efl zg` :opixn`ck

lekiy ,efl ylye efl yly e` efl mizye

oicixt yly dfi` oipiw ylydn gwil

.dlerl dfi`e z`hgl dfi` dvxiy

efl xyre efl yly efl mipye efl cg` la`

ow eaxrzp m` .xyk hrend Ð efl d`ne

dcil ly oipiw izya daif ly dnezq z`hg

zg` ow `l` aixwdl leki epi` ,dylya e`

.dlerl zg` dcixte z`hgl zg` dcixt

owd gwi ot ,ciar ivn `l zeler izy la`

epi`y ,zg` dcill dligz xxean `edy

cg`d cgi mlek eaxrzp m` oke .dler cg`e z`hg cg` wx epnn aixwdl leki

oipiw xyr e` ,oicixt ipy zg` ow wx aixwdl lkei `l ,xyrde ylyde mizyde

.xyk hrend edfe ,oipiw xyrn zeyrl lekiy enk oicixt mixyr aixwi Ð d`na

ãçà íùî ïéáÐdy`n elit` daife dcil zeny izy oia ,miyp izyn dcile dcil

.cg` myn cvik yxtnck ,zg`äðùîïäéðé÷ åç÷ìù íéùð éúù øîåà éñåé éáø
äöøéù äæéàìå úàèç áéø÷é ïäë äöøéù äæéàì ïäëì ïäéðé÷ éîã åðúð åà áåøéòá

äìåò áéø÷é [ïäë]Ðdil zi`c (`,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta giken o`kn

dlgzny xacd xxaed Ð lgx myl cg` aixwn odkdyky ,dxixa iqei iaxl

,iaxl d`xp oi`e .dvxiy dy` efi` myl dvxiy ow zeyrl odkd lkeiy epzd dgiwl zrya :myl i"yx yxte .epz`ca :`cenlz igce .lgx ly df ow did dgiwl zrya

i`n epzd :mzd jixtc ,cere .d`l myl el`e lgx myl egwlp el`y exxaed dgiwl zryac ipzn ivn `l dxixa `lac ,icin ipdn `l dxixa oi` xn`c o`nl izk`c

`l eh` epzd opixfb `lc ol rnyn `we ,jly didi df owe ily didi ow df :dgiwl zrya epzdy ,yxtne !dxixa yi xn`c o`nl `l` melk liren oi` daxc` ?`xninl

efi`e z`hg efi` yxit `le [`ed mezq owe ow lk oiicry] ,odk ziiyra e` milra zgiwla `l` zeyxtzn oipiwd oi`c ,`cqg axck xg` xac izk` ol rnyn `we .epzd

dwelg ezwelg `die mdipia odkd wlgiy epzd seziyd mry yxit mdxa` epiax axde .odk ziiyra xity zeyxtzn ok m` ,dler dyri odk dvxiy efi` :xn`we ,dler

izy aexir opixfb `lc ol rnyn `w `de ,ozwelgl gily eze` eyr mde ,mwlgn dxtk mcew odkde ,xxaed dlgzn i`ce df dpd .dzxiagl zg` lk mwlg elgni mde

.dlrnlc miyp izy aexir eh` miyp
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úàèçÐ daegay ze`hg oipnk `l` xyk oi` daega daxrzpyow ixw "daeg"

.daf ly e` zclei ly mlyéáøodipiw egwly miyp izy xne` iqei

dvxiy dfi`le z`hg aixwi odk dvxiy dfi`l odkl odipiw inc epzp e` aexira

Ð dler aixwi odkiqei iax xaqc (`,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt giken o`kn

dy` myl cg` aixwn odkykc ,dxixa yi

dgiwl zrya dlgzny xacd xxaed ,ef

.epzdyk `cenlz igce ,ef dy` ly ow did

lekiy epzd dgiwl zrya :i"yx yxite

dy` dfi` myl dvxiy ow zeyrl odkd

o`nl izk`c ,iaxl d`xp epi`e .dvxiy

oeikc ,icin ipdn `l dxixa oi` xn`c

i`pz liren dn cgi oiaxern zeterdy

`l m` [df] ser ef dy` dzpw j`id ?dly

`ly xxaed daxwd zryac ,dxixa ici lr

epi`e ef dy` myl [`l`] dlgzn dgwlp

`xninl i`n :mzd jixtc ,eze !ef dy` myl

xn`c o`nl `l` melk liren epi` ,daxc`

df :dgiwl zrya epzdy ,yxtne ,dxixa yi

edi o`k oiaxern mdy zerne ,ily `di owd

`we .jly `di owd dfe ,df ow lr oillegn

,epzd `l eh` epzd opixfb `lc ol rnyn

oi`c ,`cqg axk xg` xac ol rnyn `we

e` milra zgiwla `l` zeyxtzn oipiwd

`id dnezq owe ow lk oiicry ,odk ziiyra

dcixt dfi`e z`hgl dcixt dfi` yxit `le

dler dyri odk dvxiy efi` xn`we ,dlerl

`le .odk ziiyra xity zeyxtzn ok m`

Ð odkd dvxiy efi` yxtl iaxl `xidp

`pgky` `l `zkec lka `dc ,dy` efi`l

lka [`l`] ,llk df xxal jixv odk `diy

myl mzq aixwn odkd xteya zern ipzep

oic lk zepzdl el did ok m`c ,`edy in

.dy`e yi`åæéàìdler aixwi odk dvxiy

oicixt ly dfi`l :eyexit ikd Ð 'ek z`hge

maixwi dvxiy bef dfi`le ,cg`d incn egwlpy od `nyc ab lr s`e .zeler dyri

epzpyk iaxl d`xp dpzdc yexite ."dfi`l" opiqxb `"ai epiax zetqezae .z`hg

zpzep ip` Ð ilyn ze`hg lk e` zelerd lk odkd gwi m` :epzd cgi mincd

,[zpzep] oic zia zrc lr Ð mzq xteyay zern zpzep lk oke .eiykrn jl zlgene

.epzd eli`k iede
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קנים. פרק ראשון - חטאת העוף דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
פירוש                                                                                                                                    פירוש

מצינו בעניין התפילה, שנוסף על בקשת צרכיו, צריך-להיות גם עניין הצער על גלות השכינה.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc - mipw(iriax meil)

á äðùî
,ze`hge zeler ,serd zepaxw ly mpic z` zx`an dpynd

ly dcixt :el`a el` eaxrzpya äáøòúpL úàhçly dcixt ©¨¤¦§¨§¨§
e ,äìBòly dcixta äáøòúpL äìBòly dcixt,úàhçmircei oi`e ¨¨¤¦§¨§¨§©¨

,z`hgd `id ine dlerd `id odipian in dzreléôàaxrzpãçà £¦¤¨
df oinnàBaéøazg` dler oebk ,xg` oinn [mitl` zxyra-] §¦

,zeler `eaixa zg` z`hg e` ze`hg `eaixa,ílek eúeîéitl ¨¨
`id m` wtzqdl yi dcixt lkae ,aexa lhazn hrend oi`y
mbe ,dhnl e` dlrnl dzeyrl m` zrcl oi`e ,z`hg e` dler
z`hg oick zlk`p `id m` zrcl xyt` i` maixwie xeari m`

.dpwz mdl oi` jkitle ,dler oick daixw e`
da miaxerny micixt zaexrz ly dpic z` zx`an dpynd

ly dcixt :ze`hg e` zeler mr zenly mipiwäáøòúpL úàhç©¨¤¦§¨§¨
aipiwäáBçoiivge zeler oiivgy `ed mipiwd oicy ,zenezq §¨

dfi`e z`hgl micixt dfi` oiicr yxtzp `ly `l`] ze`hg
,[dlerløLk ïéàzaexrzd on aixwdlïéðîk àlàdL úBàhçyi ¥¨¥¤¨§¦§©©¨¤

ad ipiw.äáBçdcixt daxrzdy oebk ,zg` z`hg daega yi m`y §¨
,micixt yly epiptl zeaxern dzre ,zg` daeg owa z`hg ly
mizyde zg` z`hg `l` dlek zaexrzd on aixwdl oi`
aixwdl yiy] mipiw izya z`hgd daxrzd m`e ,ezeni zexg`d
oi` ,micixt yng epiptl zeaxern dzre ,[ze`hg izy odn
zexg`d ylyde ze`hg izy `l` dlek zaexrzd on aixwdl
mlerl ,xzei ax mipiw xtqna z`hgd daxrzd m` oke ,ezeni
,`ed df oic mrh .daegd ipiway ze`hgd oipnk `l` aixwdl oi`
yeygl yi ,xen`d ze`hgd oipnn xzei zaexrzdn eaxwei m`y
,dler `l` z`hg zeidl die`x dpi` aixwny ztqepd z`hgdy
ly dcixt daxrzd m` oebk ,dleqt z`hgk daixwdy dlere
`ld ,ze`hg izy zaexrzd on aixwde ,zg` daeg owa z`hg
`l` da oi`y daegd own ze`hgd izy eaxw `ny yeygl yi
oi` dlere .dpick `ly daixw dipyd z`vnpe ,zg` z`hg
z`hga rbti `ny yegl yi ik ,zaexrzd on llk aixwdl

.dlerk daixwdl xyt` i`y zyxetnd
ïëåly dcixta äáøòúpL äìBòipiwäáBç,zenezqøLk ïéà §¥¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥

zaexrzd on aixwdlïéðîk àlàd zepaxwL äìBòyiaipiw ¤¨§¦§©¨¤§
d,äáBçipiwa daxrzpy z`hg ly dcixt iabl epx`iay itke ¨

.daeg
`ed df oiceïéaote`aäáãðe äaeøî äáBçL[dacpa d`ad dler-] ¥¤¨§¨§¨¨

,úèòeîxtqnn ax daegd ipiway zelerd xtqny ,xnelk ¤¤
dacp zeler izy ly ow axrzpy oebk ,dacpd ipiway zelerd
aixwny ,micixt yy zaexrza dzr yie daeg ipiw izya
,zeler izy epiidc ,daegd ipiway zelerd oipnk wx zaexrzdn

äáãpäL ïéa[dlerd-],úèòeî äáBçå äaeøîyly eaxrzpy oebk ¥¤©§¨¨§¨§¨¤¤
aixwny ,micixt yng zaexrza dzr yie zg` daeg owa zeler

,cala zg` dler epiidc ,daegd oway zelerd oipnk wxïéa¥
ïäézML,daegd ipiway micixtd oipne eaxrzpy zelerd oipn - ¤§¥¤
,úBåLepiptle ,daeg ly zg` owa zeler izy eaxrzpy oebk ¨

wx aixwny ,daeg ow mzivgne dler mzivgn micixt rax`
el` lkae .cala zg` dler epiidc ,daegd ipiway zelerd oipnk
z` z`hgl aixwi `ny yeygl yiy ,llk z`hg aixwn oi`

.dler ly dcixtd
,zenezq daeg ipiwa zeyxetn ze`hg eaxrzp m` mb oicd oke
aixwn oi`e ,daegd ipiway ze`hgd oipnk wx aixwn mlerly
ly dcixtd z` dlerl aixwi `ny yeygl yiy ,llk dler

.z`hg

â äðùî
:efa ef eaxrzpy zenezq daeg ipiw ly opic z` zx`an dpynd
mipiwa zeyxetn ze`hg eaxrzp m`y zncewd dpyna epipy

lre .zelera oicd oke ,daegay ze`hgd oipnk aixwny ,zenezq
,`pzd siqen jka ,íéøeîà íéøác änaipiwäáBçzenezq ©¤§¨¦£¦§¨

áely mipiw e` miyxetn micixt,äáãð,el`a el` eaxrzpy ¦§¨¨
.zncewd dpyna xen`kea ìáàly zenezq mipiwäáBç £¨§¨

äáøòúpLly mipiw e` owBæ[zg` dy`-]aly mipiw e` owBæ ¤¦§¨§¨§
ow zaexrza yi m`y ,dpey oicd ,[zxg` dy`-]å Bæì úçàow ©©¨§

,Bæì úçàe`,Bæì íézLe Bæì íézLe`ìLìLå Bæì L,Bæì Loke ©©¨§©¦¨§©¦¨¨Ÿ¨§¨Ÿ¨
`id zaexrzd oic ,dey odizy ly mipiwd oipny lk ,d`ld

yäöçîdpnidøLk,odkd eaixwneäöçîedpnidìeñtoi`e ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
oiivg ,zeaxernd mipiwd on dvgn odkd aixwny epiide ,eaixwn
ef ly mipiw yly eaxrzp m`y oebke .ze`hg oiivge zeler
ody] mipiwd yy ly zaexrzd on aixwny ,ef ly mipiw ylya
yly ,[micixt yy ody] mipiw yly wx [micixt dxyr mizy
elit` aixwdl leki epi`e ,z`hg micixt ylye dler micixt
dlerd cbpk m` elit`] df oipnn xzei zg` z`hg e` zg` dler
dyriy e` ze`hg izy wx dyrie ze`hgd oipnn zigti ztqepd
rax` aixwi m`y meyn ,[zelerd oipnn hirnie ztqep z`hg
micixt rax` oze` lk `ny yeygl yi ,ze`hg rax` e` zeler
oi` `lde ,zg` dy`l zekiiy z`hgl e` dlerl oaixwdy

,ze`hg ylye zeler ylyn xzei dipiwn zeyrlaixwdy `vnpe
.leqt cg` oaxw

yiy oebk ,dey oipna `ly miyp dnk ly mipiw eaxrzp m`e
ow zaexrza,Bæì íézLe Bæì úçàe efl zg` e`ìL,Bæì Lzg` e` ©©¨§©¦¨¨Ÿ¨

efl,Bæì øNòåefl zg` e`,Bæì äàîee` ,efl ylye efl mizy e` §¤¤¨¥¨¨
oicd ,dfa `veik lke ,efl d`ne efl mizy e` ,efl xyre efl mizy

owd oipnk micixt xtqn wx zaexrzd lkny `edèòenä[ohwd-] ©¨
,øLkefl zg` ow axrzpy oebke .eaixwdl oi`e leqt x`yde ¨¥

aixwny ,micixt yy ody mipiw yly zaexrza yiy ,efl mizye
,z`hgl zg`e dlerl zg` ,micixt izy ody zg` ow wx lkdn
`ny yeygl yi ,zeler izy aixwiy oebk ,jkn xzei aixwi m`y
`ed owd ly dpicy ,zg`d dy`d ly owdn eaxwed zelerd izy
drawp zg` dler aixwdyke ,cala zg` dler dpnn aixwdl
dipyd dlerdy `vnpe ,z`hg zeidl dpiway dipyd dcixtd
wx aixwny ,efl d`ne efl zg` ow eaxrzpa mb oicd oke .dleqt
aixwny ,efl ylye efl mizy eaxrzpa oicd oke .xen`k ,zg` ow
izye zeler izy ,micixt rax` ody mipiw izy wx lkdn

.xen`ke ,ze`hg
`ed ,efa ef eaxrzpy mipiwa xen`d lkïéaoia aexird xy`k ¥

mipiw oia did mipiwdãçà íMîmlek eyxted eaxrzpy mipiwd-] ¦¥¤¨
[daifl mlek eyxted e` ,dcillïéáeeid m`úBîL éðMîow-] ¥¦§¥¥

ted zxg` owe ,dcill dyxted zg`e .[daifl dyxïéádid m` ¥
zeny ipyn e` cg` myn mipiw oia aexirdïéáe ,úçà äMàîm` ¥¦¨©©¥

did,íéLð ézMîmipte`d lka .d`ad dpynd yxtz xy`ke ¦§¥¨¦
oipn m`y `ed opic ,mipiw ly zeveaw izy o`k yiy oeik ,elld
mipiwd oipn did m`e ,xyk dvgndy ,dey zeveawd ly mipiwd

.xyk hrend ,dey izla zeveawd ly

ã äðùî
oi` ik zncewd dpynd meiqa epipyy dn z` zx`an dpynd
mipyn e` cg` myn od mipiwd m` oia mipiw zaexrza welig

:miyp izyn e` zg` dy`neãöékdy`a mipiw zaexrz `id ¥©
zg`,ãçà íMîlr ow dyixtdy oebkäãéìzg`åcer dyixtd ¦¥¤¨¥¨§
lr owäãéìlr ow dyixtdy e` ,zxg`äáéæzg`åcer dyixtd ¥¨¦¨§
lr owäáéæmipiwk opic ,efa ef mipiwd eaxrzp m` ,zxg` ¦¨

zaexrz idef .zncewd dpyna opic x`azpy efa ef eaxrzpy
mipiw.ãçà íMîmipiw zaexrzeúBîL éðMîdyixtdy oebk ,`id ¦¥¤¨¦§¥¥

lr zg` owå äãéìlr zxg` ow,äáéæizyy s`e .efa ef eaxrzpe ¥¨§¦¨
ze`a s` mipiwd izy oey`xd ote`ae ,zg` dy` ly od mipiwd
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המשך בעמוד יב

oifge` mipya cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäáåçá äáøòúðù äìåò ïëåzeler oipn `l` xyk oi` ,dnezq owa Ð

,zhren dacpe daexn daega oia ded dfd oicde .z`hg iab opiyxtck ,daegay

zyxetn dler daxrzp oia .zeey odizy oia ,zhren daege daexn dacp oia

owa [zeler daxd] eaxrzp oia ,lirl ziyixtck daeg ly oinezq oipiw daxda

m` ik zeyrl leki oi` Ð dnezq zg`

xykd zeler oipn epiidc ,zg` dler

gwi `nlic ,zeler mipy car i`c .daega

.dler cg`e z`hg cg` `ide dnezqd owd

hwp `le ,hwpc dacpe .zeey mdipy m` oke

zhren dler e` daega zhren z`hg

[daeg] la` `tiqa ipzwc meyn Ð daega

.dacp `yixa hwp ikdl efa ef daxrzpy

äðùîäáåç ìáàZ åæá åæ äáøòúðù
z`hg cg` `edy dcil ly dnezq ow

owa micixt ipyd eaxrzpe ,dler cg`e

dy`n dcil ly e` daif ly dnezq zg`

leki .leqt dvgne xyk dvgn Ð zxg`

z`hg cg`e dler cg` oicixt ipy aixwdl

`ny Ð zeler ipy car i`c ,xzei `le

ly e` dcil ly cg` own oze` dyri

Ð cgi oipiw daxd eaxrzp m` oke .daif

eivge ,dler cg`e z`hg cg` eivg aixwi

,deya eaxrzp ik epiide .oileqt xg`d

efl mizy e` efl zg`e efl zg` :opixn`ck

lekiy ,efl ylye efl yly e` efl mizye

oicixt yly dfi` oipiw ylydn gwil

.dlerl dfi`e z`hgl dfi` dvxiy

efl xyre efl yly efl mipye efl cg` la`

ow eaxrzp m` .xyk hrend Ð efl d`ne

dcil ly oipiw izya daif ly dnezq z`hg

zg` ow `l` aixwdl leki epi` ,dylya e`

.dlerl zg` dcixte z`hgl zg` dcixt

owd gwi ot ,ciar ivn `l zeler izy la`

epi`y ,zg` dcill dligz xxean `edy

cg`d cgi mlek eaxrzp m` oke .dler cg`e z`hg cg` wx epnn aixwdl leki

oipiw xyr e` ,oicixt ipy zg` ow wx aixwdl lkei `l ,xyrde ylyde mizyde

.xyk hrend edfe ,oipiw xyrn zeyrl lekiy enk oicixt mixyr aixwi Ð d`na

ãçà íùî ïéáÐdy`n elit` daife dcil zeny izy oia ,miyp izyn dcile dcil

.cg` myn cvik yxtnck ,zg`äðùîïäéðé÷ åç÷ìù íéùð éúù øîåà éñåé éáø
äöøéù äæéàìå úàèç áéø÷é ïäë äöøéù äæéàì ïäëì ïäéðé÷ éîã åðúð åà áåøéòá

äìåò áéø÷é [ïäë]Ðdil zi`c (`,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta giken o`kn

dlgzny xacd xxaed Ð lgx myl cg` aixwn odkdyky ,dxixa iqei iaxl

,iaxl d`xp oi`e .dvxiy dy` efi` myl dvxiy ow zeyrl odkd lkeiy epzd dgiwl zrya :myl i"yx yxte .epz`ca :`cenlz igce .lgx ly df ow did dgiwl zrya

i`n epzd :mzd jixtc ,cere .d`l myl el`e lgx myl egwlp el`y exxaed dgiwl zryac ipzn ivn `l dxixa `lac ,icin ipdn `l dxixa oi` xn`c o`nl izk`c

`l eh` epzd opixfb `lc ol rnyn `we ,jly didi df owe ily didi ow df :dgiwl zrya epzdy ,yxtne !dxixa yi xn`c o`nl `l` melk liren oi` daxc` ?`xninl

efi`e z`hg efi` yxit `le [`ed mezq owe ow lk oiicry] ,odk ziiyra e` milra zgiwla `l` zeyxtzn oipiwd oi`c ,`cqg axck xg` xac izk` ol rnyn `we .epzd

dwelg ezwelg `die mdipia odkd wlgiy epzd seziyd mry yxit mdxa` epiax axde .odk ziiyra xity zeyxtzn ok m` ,dler dyri odk dvxiy efi` :xn`we ,dler

izy aexir opixfb `lc ol rnyn `w `de ,ozwelgl gily eze` eyr mde ,mwlgn dxtk mcew odkde ,xxaed dlgzn i`ce df dpd .dzxiagl zg` lk mwlg elgni mde

.dlrnlc miyp izy aexir eh` miyp
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úàèçÐ daegay ze`hg oipnk `l` xyk oi` daega daxrzpyow ixw "daeg"

.daf ly e` zclei ly mlyéáøodipiw egwly miyp izy xne` iqei

dvxiy dfi`le z`hg aixwi odk dvxiy dfi`l odkl odipiw inc epzp e` aexira

Ð dler aixwi odkiqei iax xaqc (`,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxt giken o`kn

dy` myl cg` aixwn odkykc ,dxixa yi

dgiwl zrya dlgzny xacd xxaed ,ef

.epzdyk `cenlz igce ,ef dy` ly ow did

lekiy epzd dgiwl zrya :i"yx yxite

dy` dfi` myl dvxiy ow zeyrl odkd

o`nl izk`c ,iaxl d`xp epi`e .dvxiy

oeikc ,icin ipdn `l dxixa oi` xn`c

i`pz liren dn cgi oiaxern zeterdy

`l m` [df] ser ef dy` dzpw j`id ?dly

`ly xxaed daxwd zryac ,dxixa ici lr

epi`e ef dy` myl [`l`] dlgzn dgwlp

`xninl i`n :mzd jixtc ,eze !ef dy` myl

xn`c o`nl `l` melk liren epi` ,daxc`

df :dgiwl zrya epzdy ,yxtne ,dxixa yi

edi o`k oiaxern mdy zerne ,ily `di owd

`we .jly `di owd dfe ,df ow lr oillegn

,epzd `l eh` epzd opixfb `lc ol rnyn

oi`c ,`cqg axk xg` xac ol rnyn `we

e` milra zgiwla `l` zeyxtzn oipiwd

`id dnezq owe ow lk oiicry ,odk ziiyra

dcixt dfi`e z`hgl dcixt dfi` yxit `le

dler dyri odk dvxiy efi` xn`we ,dlerl

`le .odk ziiyra xity zeyxtzn ok m`

Ð odkd dvxiy efi` yxtl iaxl `xidp

`pgky` `l `zkec lka `dc ,dy` efi`l

lka [`l`] ,llk df xxal jixv odk `diy

myl mzq aixwn odkd xteya zern ipzep

oic lk zepzdl el did ok m`c ,`edy in

.dy`e yi`åæéàìdler aixwi odk dvxiy

oicixt ly dfi`l :eyexit ikd Ð 'ek z`hge

maixwi dvxiy bef dfi`le ,cg`d incn egwlpy od `nyc ab lr s`e .zeler dyri

epzpyk iaxl d`xp dpzdc yexite ."dfi`l" opiqxb `"ai epiax zetqezae .z`hg

zpzep ip` Ð ilyn ze`hg lk e` zelerd lk odkd gwi m` :epzd cgi mincd

,[zpzep] oic zia zrc lr Ð mzq xteyay zern zpzep lk oke .eiykrn jl zlgene

.epzd eli`k iede
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äðùîäáøòúpL äìBòå ,äìBòa äáøòúpL úàhç©¨¤¦§¨§¨§¨§¨¤¦§¨§¨
àBaéøa ãçà eléôà ,úàhça¯úàhç .ílek eúeîé §©¨£¦¤¨§¦¨¨©¨

äáBça äáøòúpL¯úBàhç ïéðîk àlà øLk ïéà ¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨§¦§©©¨
äáBça äáøòúpL äìBò ïëå .äáBçaL¯àlà øLk ïéà ¤©¨§¥¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨

,úèòeî äáãðe äaeøî äáBçL ïéa .äáBçaL äìBò ïéðîk§¦§©¨¤©¨¥¤¨§¨§¨¨¤¤
.úBåL ïäézML ïéa ,úèòeî äáBçå äaeøî äáãpäL ïéa¥¤©§¨¨§¨§¨¤¤¥¤§¥¤¨

äðùî.äáãðáe äáBça ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¨¦§¨¨
úçàå Bæì úçà ,Bæá Bæ äáøòúpL äáBça ìáà£¨§¨¤¦§¨§¨¨©©¨§©©

ìL ,Bæì íézLe Bæì íézL ,BæììLå Bæì LBæì L ¨§©¦¨§©¦¨¨¨§¨¨
¯.ìeñt äöçîe øLk äöçîíézLe Bæì úçà ¤¡¨¨¥¤¡¨¨©©¨§©¦

ìL ,BæìBæì äàîe ,Bæì øNòå ,Bæì L¯ïéa ;øLk èòenä ¨¨¨§¤¤¨¥¨¨©¨¨¥¥
ïéáe ,úçà äMàî ïéa ,úBîL éðMî ïéáe ,ãçà íMî¦¥¤¨¥¦§¥¥¥¥¦¨©©¥

.íéLð ézMîäðùî,äãéìå äãéì ?ãçà íMî ãöék ¦§¥¨¦¥©¦¥¤¨¥¨§¥¨
äáéæå äáéæ¯úBîL éðMî .ãçà íMî¯.äáéæå äãéì ¦¨§¦¨¦¥¤¨¦§¥¥¥¨§¦¨

äáéæ Bæ ìò ,äãéì Bæ ìòå äãéì Bæ ìò ?íéLð ézMî ãöék¥©¦§¥¨¦©¥¨§©¥¨©¦¨
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רנ
oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîéðùì âåæ ç÷é 'åë ìæåâ äðîî çøôù äîåúñ ï÷awri epiax [axd] yexit Ð

s`c yxit i"xe] (`zeaxlc iax yxite) .xwir epi`y eizblice ,i"yx yxit [ield]

dfn df [oicixtd] ecxtpy oebk ,zyxetn `iran `lc ,dnezq hwp [`yixc `zeaxl

cg`d gxt m`c `hiyte ,llk dfl df jnq `l ez[c] ,dlerl dfe z`hgl df eyxtpe

oiicry dnezq ow elit` `l` .ipyl bef gwiy

jzrc `wlq ,yxtzdl cgi oicnere cgi md

rnyn `w ,x`ypd zeniy Ð cg`d gxt ik

`ny ik ,mlerd xie`l gxt `irain `le .ol

,opick cg`e cg` lk [aixwdl elkeie] aeyi

.ipyl bef gwi xfg `l inp oiicr ik ikdle

epi` dzry ,zeznd zial dgxt elit` `l`

.ipyl bef gwi Ð mda axrzpy ,aeyl leki

`ki` izk`c] ,zeznd oial [`irain `le]

`l` ,exiagn dlcad iexw epi`e [mlera

.ipyl bef gwi cg` zn elit`ïéáì çøô
åãâðë ãçà ìñåôå ìåñô úåáéø÷äedf Ð

.yxtn ok ixg`e ,dyery cg` llkäðùî
,oipiw ipy efle oipiw ipy efl miyp izy ?cvik

,ezkilda cg` lqet efl efn dcixt gxt

`ed caln cg` lqet yxity mewnn :yexit

e` `ed e` ,axerny mewn[a] leqty ,envr

oipiw ipyn zg` dcixt gxt .my[n] cg`

oicixt yly ixd ,mixg` oipiw ipyl axrzpe

epi` oicixt ylya .cal oicixt ynge cal

ynga zeyrl lkei `le ,z`hgl [ok mb] gxty eze` [z`hgl] ziyilyd drawp ok m` Ð zeler odizy dyri m`c ,dlerl cg`e z`hgl cg` mizy wx aixwdl leki

`le z`hg `l gxty eze` opiraw `lc inp eiykre .daegay ze`hg oipn `l` xyk oi`c `nw wxta opzck ,daega daxrzpy z`hg dil dedc ,ze`hg ipy wx oicixt

ipya oi`e ,axernd on `le zg` dy` ly oipiw ipyd on dyri `ny Ð zeler yly e` ze`hg yly car i`c ,zeler ipye ze`hg ipy wx oicixt ynga xyk oi` Ð dler

dylyl oicixt dyngd on gxte xfg ike .ziyixtck myn lcape yxtpy mewn[a] ecbpk cg` lqete ,axrzny mewna cg` e` leqt dfe .ze`hg ipye zeler ipy `l` oipiw

drax`a aixwdl oileki oi` dzre ,myl axrzny mewna leqty cg` e` `ed caln ,df ipy gxty mewnn ezxifga cg` lqet Ð mewn lka oicixt drax` yi dzry ,oicixt

dyly my x`ype ,dlgz my axrzpy eze` `le oipiw ipy mze`n [`id zipy dgxty dcixt dze`] `nlicc .mixg` drax`a oke ,dler cg`e z`hg cg` `l` elld

`l` aixwdl lkei `le ,z`hgl ipyd cvl gxty eze` rawp ,zg` z`hge zeler izy mewn cga car i`e ,ipyd mewna oke ,dpey`x my gxty cg`e oipiw ipyd on oicixt

e` ,zg` z`hge zg` dler mewn lka dyri dvxi m` jkle .zg` dy`n oipiw ipyd eyrp o`kne o`kn eyrpy ze`hg dylyd lk `nlicc ,ze`hg ipy `le zg` z`hg

ef dgixta melk ciqtd `l dfl dfn xfge gxt m`e .zg` dler xg` cvae df cva zg` dlere ze`hg izy e` ,zg` z`hg xg` cvae df cva zg` z`hge zeler izy

.cgi oipiwd drax`ay oicixt dpenyd lk zeaxern elit`y ,ef dxfgeíéúùî úåçô ïéàe` ze`hg yly la` .ze`hg izye zeler izy ,oda oixyk oipiw ipy :yexit Ð

.zeler ipye ze`hg ipy ody zg` dy` ly oipiw ipyn edl ciar `nlicc ,ciar ivn `l zeler ylyäðùîåæì ùù åæì ùîç åæì òáøà åæì ùìù åæì íéúù åæì úçà
åæì òáùaixwdl leki `le ,dlerl gxty eze` rawp `di Ð z`hg epyri i`c ,dpey`xa cigi x`ypy eze` lqtp cin Ð dipyl dpey`xd on gxt .zenezq mleke Ð

`ny Ð ziyilyl dipyd on gxt ike .[a"n `"t] daegay zeler oipn `l` xyk oi`c daega daxrzpy dler oick ,oivgn zeler wx eda axrzpy zexg` oipiwae .dipya¤§¨

ciar i`c ,dler cg`e z`hg cg` oicixt ipy wx dipyd on zeyrl leki epi`e ,dipya my x`yp dipyl dpey`xd on gxty eze`e ,ziyilya axrzpe gxt dipy ly dtebn

on gxt ik oke .ze`hg oiivgn wx ziyilya zeyrl lkei `le ,z`hgl ziyilya gxty eze` rawp didi ok m`e ,dyri dipyd seb ly oicixtd on `ny Ð zeler ipy

ze`hg ipy wx ziyilya zeyrl leki epi`e ,oda axrzpy dipyd on dcixte oicixt dyng wx x`yp `le ,gxty eze` ied ziyily ly dtebn `ny Ð ziriaxl ziyilyd

lqt ziyyl ziyingn gxt ik oke .zeler dylye ze`hg dyly `l` ziriaxa xyk oi` ziyingl ziriaxd on gxt ik oke .ziriaxa axrzpy eze` iptn zeler ipye

dyy ciar i`c ,zeler dynge ze`hg dyng `l` ziyya xyk oi` ziriayl ziyyn gxt ik oke .zeler drax`e ze`hg drax` `l` oda xyk oi`e ,cg` ow ziyinga

dligza gxty eze` epi` `ny Ð ziyya cg` gxte ziriayd on xfg ike .ze`hg dray wx ziriaya zeyrl lkei `le ,z`hgl ziriaya gxty eze` rawp `di zeler

rawp `di ze`hg dray ciar i`c ,zeler dyye ze`hg dyy `l` oda xyk oi`e .oicixt ipy ziriaya lqtpe ,ziyydl gxt ziriay ly dtebn `l` ,xfgy ziyyd on

ziyingl ziyyd on gxt ike .daega axrzpy dler oick oileqt zipyd oiivge ,oicixt oiivgn zeler wx aixwdl lkei `le ,dlerl mixg`ae ziyya axrzpe gxty eze`

wx x`yp `le ,dxfga ziyingl cg`e ziriayl cg` dtebn gxt ziyyd on `nyc ,zeler drax`e ze`hg drax` wx ziyya xyk oi`e ,cg` ow cer ef dxfga lqtp

edi `ny e` ,zeler dray oipiw yya eyri f`e ,odizy zeler oiaixw edi dpnn egxty oicixt mipyd `nlic ,zeler dynge ze`hg dyng ciar i`e .dtebn oicixt dxyr

ik oke .zeler dylye ze`hg dyly wx ziyinga xyk oi` ziriaxl ziyingd on xfg ike .zeler yye ze`hg yy wx zeyrl oileki oi` oipiw yyae ze`hg odizy oiieyr

ziyinga cg`e ziyilya cg` ziriaxd on gxty mipyd on dyri `ny ze`hg dyly dyri m`c ,zeler ipye ze`hg ipy wx ziriaxa xyk oi` ziyilyl ziriaxd on xfg

dipyl ziyilyd on xfg ik oke .zeler ipye ze`hg ipy wx ziriaxa xyk oi` jkl .ze`hg drax` `l` oipiw drax`n zeyrl oileki oi`e ,ze`hg yng ixd Ð ze`hg ipy

x`yp mewn lkn ,dxfga dipya zg`e dkilda ziriaxa zg` mizy gxt ziyilyd onc idp :df lr dniz yie .dlerl zg`e z`hgl zg` dcixt wx ziyilya xyk oi`

zeler ipye ze`hg ipy dyri `l dnle ,oicixt drax` ziyily ly dtebn?ikcjka dn Ð z`hg e` dler ziriaxa gxty eze` eyr inp?dyly zeidl leki oipiw dylya

dipy e` ,melk dl oi` dipyae mipw izy ziyilya :xninl dil dede ,melk dl oi` dipy ipzw `dc ,eaixwi `l dxfga dipy owa gxty eze`ne ,ze`hg dylye zeler
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ï÷Ð ipyl bef gwi 'ek lfeb dpnn gxty dnezqoicd `ed :ield awri epiax yxit

`tiqac meyn `l` [dnezq hwp `le .ipyl bef gwic oicd df] ied yxetn owa

dnezq ow ly dcixt `wecc ,ecbpk cg` lqete leqt zeaixwd oial gxt :xn`w

oipiw x`y oia gxty dlerl zyxetnd dcixt la` .zeaixwd oial axrzpe gxty

zeler oipnk `l` aixwdl leki epi` Ð

,[z`hgl zyxetnd oke] ,my gxty oipiway

.`nw wxt xn`ck

çøôcg` lqete leqt zeaixwd oial

Ð ecbpkdaxd oial gxetd lfebdy

[edf] .ecbpk cg` lqete leqt oinezq oipiw

.cvik yxtn ok ixg`e ,dyery cg` llk
oa
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äðùîçøtL Bà ,øéåàì ìæBâ äpnî çøtL äîeúñ ï÷¥§¨¤¨©¦¤¨¨¨£¦¤¨©
ïäî ãçà únL Bà ,úBúnä ïéáì¯.éðMì âeæ çwé §¥©¥¤¥¤¨¥¤¦©©¥¦

úBáéøwä ïéáì çøt¯ìæBbäL ,ãâðk ãçà ìñBôe ìeñt ¨©§¥©§¥¨¥¤¨§¤¤¤©¨
.Bcâðk ãçà ìñBôe ìeñt çøBtääðùîézL ?ãöék ©¥©¨¥¤¨§¤§¥©§¥

Bæì Bfî çøt ,íépé÷ ézL Bæìå íépé÷ ézL Bæì ,íéLð̈¦¨§¥¦¦§¨§¥¦¦¨©¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc - mipw(iying meil)

äîåúñ ï÷ ¯ éðù ÷øô

à äðùî
e` ,cg` lfeb odn gxty mipiw ly odipic z` zx`an dpynd

:zexg` mipiwl gxty,äîeúñ ï÷dfi` da yxtzp `ly ow `ide ¥§¨
,dler axwi dpnn lfeb dfi`e z`hg axwi dpnn lfebäpnî çøtL¤¨©¦¤¨

øéåàì ìæBb,cg` lfeb wx da xzepe ,eppi`eçøtL Bàlfebdïéáì ¨¨£¦¤¨©§¥
ze`hg ly mipiw,úBúnäz`hg e` dilra ezny z`hg oebk ©¥

zenl opicy ,zxg` z`hga dilra extkzpyze`hg oebk e` ,
lfebd s`e ,(a"n `"t) lirl xen`k zenl opicy zelera eaxrzpy

,zenl epic ,xkip epi`e myl gxtyïäî ãçà únL Bàipyn cg` - ¤¥¤¨¥¤
,oway zelfebdçwédidiy xg` lfebì âeælfebdéðMx`ypd ¦©©¥¦

.maixwieçøtlfebdïéáìzenezq mipiwúBáéøwäzecnerd-] ¨©§¥©§¥
,`ed in reci oi`e oda axrzpe ,[axwdlìeñtxyt` i`e ,lfebd ¨

,gxt dil`y zaexrza eaixwdl,ãâðk ãçà ìñBôedpnny owdn ¥¤¨§¤¤
.eaixwn oi`y cg` xizen mixzepd z` aixwny s`y ,gxt

çøBtä ìæBbäL,edfi` rcep `le oda axrzpe mipiwl mipiwnìeñt ¤©¨©¥©¨
,ribd eil` mewnaBcâðk ãçà ìñBôe.gxt epnny mewndn - ¥¤¨§¤§

.oldl dpyna x`azi ,enrhe df oic ote`e

á äðùî
:zncewd dpynd seqa xen`d oicd z` zx`an dpynd,ãöék¥©

íéLð ézL,dlere z`hg `id zg` lky mipiwa zeaiegn eidyBæì §¥¨¦¨
yiíépé÷ ézLeaxwi mipyy mpice milfeb drax` oday zenezq §¥¦¦

,dler mipye z`hgås`Bæìyiíépé÷ ézLe ,zenezqçøtlfeb §¨§¥¦¦¨©
îlyì Bfly,Bæixd ,drax` o`ke drax` o`k eid xy` zgze ¦§

,dyng o`ke dyly o`k yi dzryìñBtow,Búëéìäa ãçàxnelk ¥¤¨©£¦¨
calne .zg` ow `l` aixwdl leki oi` gxt odny mipiwd izyny
oipnk `l` aixwdl leki epi` gxt odil`y mipiwdn mb ,z`f
iyingd lfebd z`e ,mipiw izy epiidc ,ezgixt mcew my didy

.aixwi `l
okzie ,edfi` odipia rcep `le zexg` mipiwl lfebd gxty oeik
aixwdl oi` ,dlerl my axwiy okzie z`hgl my axwiy
m` oia xyk zeidl lfebd lkei ea ote`a `l` gxt odny mipiwdn
did el` mipiw oicy oeike .dler axwi m` oiae z`hg axwi
x`ypdn eaixwi m` ok lr ,ze`hg izye zeler izy odn eaixwiy
my `edy mewna gxetd lfebd rawi ,zg` dlere ze`hg izy
`l` zaexrzdn aixwdl didi xyt` i` aeye ,dlerk axwdl
.(a"n `"t lirl) daega daxrzpy dler oick ,cala zeler izy
lfeb eze` rawi ,zg` z`hge zeler izy x`ypdn eaixwi m` oke
`l` zaexrzdn aixwdl didi xyt` i` aeye ,z`hgk axwdl
.(my lirl) daega daxrzpy z`hg oick ,cala ze`hg izy
lyn dyly ,milfeb dyng wx eaxwi mipiwd rax` lkny `vnpe
leqta hrnl yiy oeike .ef lyn [zeler izy e`] ze`hg izye ef

ote`a gxt odny mipiwd on aixwdl yi ok lr ,miycw`l ea
,dlerl oiae z`hgl oia axwdl lkeie ,llk gxetd ly epic rawi
dxqgy `vnpe ,zaexrz dze`n sqep lfeb axwi `ly ici lr edfe
m` oiae z`hgl axwi m` oia jkle ,dlere z`hg mipiwd zlra

.didi xyk ,dlerl axwi
lk z` gxt odil`y mipiwdn aixwdl xyt` i` ,z`f calne
yeygl yi ,zeler izye ze`hg yly odn dyri m`y ,zaexrzd
yly eaxw dy` dze` ly mipiwdne dler axw gxetd `ny
oke .ze`hg izy `l` dipiwa oi`y onfa ea ,zg` dlere ze`hg
gxetd `ny yeygl yi ,ze`hg izye zeler yly odn dyri m`
z`hge zeler yly mipiwd zlra ly dipiwn eaxwe z`hg axw
aixwdl oi` ok lr .zeler izy `l` dipiwa oi`y onfa ea ,zg`

.cala milfeb drax` `l` zaexrzdn

mipiw yly wx lkdn zeaixwe ,o`k lfebe o`k lfeb exqgpy `vnp
.ezkilda ow lqety edfe ,rax` `le

øæçmircei eppi`e ,dylyd l` milfebd zyngn gxte cg` lfeb ¨©
,`ed xg` e` xfgy df `ed gxty lfeb eze` m`ìñBtowãçà ¥¤¨

,Búøéæça,zg` ow `l` daixw oi` dzr gxt odny mipiwdny ©£¦¨
.zg` ow `l` axw oi` gxt odil`y mipiwdn ,z`f calne

izy zg` lkl aixwdl ozip did gxty df did xfgy lfebd m`
`ed gxetdy yeygl yiy `l` ,zeler izye ze`hg izy ,mipiw
[oey`xd lfebd iabl lirl xn`py itk] ea bedpl yi f`e xg` lfeb
rawi `ly icka] gxt epnny mewndn cg` lfeb aixwdl `ly
eil`y mewna cg` lfeb aixwdl `ly oke [dlerl e` z`hgl epic
zeax zeler e` ze`hg mipiwd zlral my eaxwei `ny] gxt
oke ,mipy `l` aixwdl oi` gxt mdny dyngdny `vnpe ,[icn
xyt` i` ok enk .mipy `l` aixwdl oi` gxt mdil`y dylydn

.ef lyn milfeb dylye ef lyn milfeb dyly aixwdl
oke ,daxwdn cg` lfeb cer xqgp gxt odny mipiwdny `vnp
izy zeaixw lkd jqae ,cg` lfeb xqgp gxt odil`y mipiwa

ixwdl xyt` didy ylyd zgz mipiwedfe ,dxfgd mcew a
.ezxifga ow lqety

çøtefl efnøæçå çøôe øæçå,minrt dnkãéñôä àìeizegixta ¨©§¨©¨©§¨©Ÿ¦§¦
ïä eléôàL ,íeìk,mipiwd zrax` -úBáøBòî,ixnblïéàodn axw §¤£¦¥§¨¥

íézMî úBçtdaegy (b"n `"t) lirl xen`k ,mipiw izyn - ¨¦§©¦
eaxrzpy oeike ,leqt dvgne xyk dvgn daega daxrzpy

.mipiw izy odn zexiyk ,efl mizye efl mizy ,mipiw drax`

â äðùî
:xen`d oicl mitqep mipte`ìdy`Bæowìe ,úçàdy`,íézL Bæ §©©§§©¦

ìedy`ìL BæL,mipiwìedy`ìe ,òaøà Bædy`ìe ,Lîç Bædy` §¨Ÿ§©§©§¨¥§
ìe ,LL Bædy`,òáL Bæ,zenezq olekeçøtlfebïîly owd ¥§¤©¨©¦
ì äðBLàøäd ly dipiwå äiðMdipyd ly dipiwn lfeb gxt aey ¨¦¨§§¦¨§

ìd ly dipiwe úéLéìModnìd lye úéòéáøziriaxd lynìly §§¦¦§§¦¦§
de úéLéîçziyingd lynìd lye úéMMziyiyd lynìly £¦¦§¦¦§
de ,úéòéáMokn xg`løæçm` reci oi`e ,dpey`xd cr efl efn §¦¦¨©

,dnd mipey zelfeby e` xfge efl efn gxty `ed lfeb eze`ìñBt¥
owBúëéìäa ãçàef lyl ef lyn dgixt lkay ,ef lyl ef lyn ¤¨©£¦¨

,zg` ow dpnn gxty ef zcqtpåowBúøéæça ãçà,ef lyl ef lyn §¤¨©£¦¨
,lirl xen`ke .ztqep ow zcqtp ezxifga dpnid gxty zg` lky
zcqtp ,zxg` dy` ly dipiwl zg` dy` ly dipiwn dgixtay
zegt zg` ow `l` aixwdl dl xyt` i`y ,dnily ow dpey`xd

b gxte ,mipiw yly ,lyn jxc ,dl eid m`y .dl didy dnnlfe
cg` lfebe ,mipiw izy `l` aixwdl dl oi` ,dzxag ly dipiwl
yie z`hgl gxty lfebd rawi dler axwi m`y ,aixwz `l
axwi m` oke ,lqtie dlerl axwi my `edy mewnay yeygl
my `edy mewnay yeygl yie dlerl gxty lfebd rawi z`hg
mewna milfebd lk z` aixwdl oi` ok enke .lqtie z`hgl axwi
mdn eyri m`y ixd gxetd `ed in reci oi`y oeiky ,gxt myly
dler e` zg` z`hg etiqeie mpick zeler jke jke ze`hg jke jk
dyrpy df `ed gxetd `l `ny yeygl yi ,gxetd xear zg`
zlra ly dilfebn cg` `l` dler dze`l e` z`hg dze`l
didy dnn zeler xzei e` ze`hg xzei dl eaxwy `vnpe ,mipiwd

.dilfebn cg` lfeb lqtpe ,aixwdl dilr
dipiwl ef ly dipiwn dpey`xd dgixtd zra ,df ote`a ok lre
oi` dipyde ,dpiw z` dpey`xd dciqtd ,'eke efl ef lyne ,ef ly
oi` ziriaxd ,mipiw izy `l` dl oi` ziyilyd ,zg` ow `l` dl
`l ziriayde ,yng ziyiyd ,rax` ziyingd ,yly `l` dl
lyn xfge siqedy xen`d ote`ae .dpnn gxt `l oiicry dciqtd
ok lre ,mipiw izya lkd jqae ztqep owa ecqtp ,ef lyl ef

,íeìk íäì ïéà äiðMäå äðBLàøäz` dciqtdy itl dpey`xd ¨¦¨§©§¦¨¥¨¤§
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רני
oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîéðùì âåæ ç÷é 'åë ìæåâ äðîî çøôù äîåúñ ï÷awri epiax [axd] yexit Ð

s`c yxit i"xe] (`zeaxlc iax yxite) .xwir epi`y eizblice ,i"yx yxit [ield]

dfn df [oicixtd] ecxtpy oebk ,zyxetn `iran `lc ,dnezq hwp [`yixc `zeaxl

cg`d gxt m`c `hiyte ,llk dfl df jnq `l ez[c] ,dlerl dfe z`hgl df eyxtpe

oiicry dnezq ow elit` `l` .ipyl bef gwiy

jzrc `wlq ,yxtzdl cgi oicnere cgi md

rnyn `w ,x`ypd zeniy Ð cg`d gxt ik

`ny ik ,mlerd xie`l gxt `irain `le .ol

,opick cg`e cg` lk [aixwdl elkeie] aeyi

.ipyl bef gwi xfg `l inp oiicr ik ikdle

epi` dzry ,zeznd zial dgxt elit` `l`

.ipyl bef gwi Ð mda axrzpy ,aeyl leki

`ki` izk`c] ,zeznd oial [`irain `le]

`l` ,exiagn dlcad iexw epi`e [mlera

.ipyl bef gwi cg` zn elit`ïéáì çøô
åãâðë ãçà ìñåôå ìåñô úåáéø÷äedf Ð

.yxtn ok ixg`e ,dyery cg` llkäðùî
,oipiw ipy efle oipiw ipy efl miyp izy ?cvik

,ezkilda cg` lqet efl efn dcixt gxt

`ed caln cg` lqet yxity mewnn :yexit

e` `ed e` ,axerny mewn[a] leqty ,envr

oipiw ipyn zg` dcixt gxt .my[n] cg`

oicixt yly ixd ,mixg` oipiw ipyl axrzpe

epi` oicixt ylya .cal oicixt ynge cal

ynga zeyrl lkei `le ,z`hgl [ok mb] gxty eze` [z`hgl] ziyilyd drawp ok m` Ð zeler odizy dyri m`c ,dlerl cg`e z`hgl cg` mizy wx aixwdl leki

`le z`hg `l gxty eze` opiraw `lc inp eiykre .daegay ze`hg oipn `l` xyk oi`c `nw wxta opzck ,daega daxrzpy z`hg dil dedc ,ze`hg ipy wx oicixt

ipya oi`e ,axernd on `le zg` dy` ly oipiw ipyd on dyri `ny Ð zeler yly e` ze`hg yly car i`c ,zeler ipye ze`hg ipy wx oicixt ynga xyk oi` Ð dler

dylyl oicixt dyngd on gxte xfg ike .ziyixtck myn lcape yxtpy mewn[a] ecbpk cg` lqete ,axrzny mewna cg` e` leqt dfe .ze`hg ipye zeler ipy `l` oipiw

drax`a aixwdl oileki oi` dzre ,myl axrzny mewna leqty cg` e` `ed caln ,df ipy gxty mewnn ezxifga cg` lqet Ð mewn lka oicixt drax` yi dzry ,oicixt

dyly my x`ype ,dlgz my axrzpy eze` `le oipiw ipy mze`n [`id zipy dgxty dcixt dze`] `nlicc .mixg` drax`a oke ,dler cg`e z`hg cg` `l` elld

`l` aixwdl lkei `le ,z`hgl ipyd cvl gxty eze` rawp ,zg` z`hge zeler izy mewn cga car i`e ,ipyd mewna oke ,dpey`x my gxty cg`e oipiw ipyd on oicixt

e` ,zg` z`hge zg` dler mewn lka dyri dvxi m` jkle .zg` dy`n oipiw ipyd eyrp o`kne o`kn eyrpy ze`hg dylyd lk `nlicc ,ze`hg ipy `le zg` z`hg

ef dgixta melk ciqtd `l dfl dfn xfge gxt m`e .zg` dler xg` cvae df cva zg` dlere ze`hg izy e` ,zg` z`hg xg` cvae df cva zg` z`hge zeler izy

.cgi oipiwd drax`ay oicixt dpenyd lk zeaxern elit`y ,ef dxfgeíéúùî úåçô ïéàe` ze`hg yly la` .ze`hg izye zeler izy ,oda oixyk oipiw ipy :yexit Ð

.zeler ipye ze`hg ipy ody zg` dy` ly oipiw ipyn edl ciar `nlicc ,ciar ivn `l zeler ylyäðùîåæì ùù åæì ùîç åæì òáøà åæì ùìù åæì íéúù åæì úçà
åæì òáùaixwdl leki `le ,dlerl gxty eze` rawp `di Ð z`hg epyri i`c ,dpey`xa cigi x`ypy eze` lqtp cin Ð dipyl dpey`xd on gxt .zenezq mleke Ð

`ny Ð ziyilyl dipyd on gxt ike .[a"n `"t] daegay zeler oipn `l` xyk oi`c daega daxrzpy dler oick ,oivgn zeler wx eda axrzpy zexg` oipiwae .dipya¤§¨

ciar i`c ,dler cg`e z`hg cg` oicixt ipy wx dipyd on zeyrl leki epi`e ,dipya my x`yp dipyl dpey`xd on gxty eze`e ,ziyilya axrzpe gxt dipy ly dtebn

on gxt ik oke .ze`hg oiivgn wx ziyilya zeyrl lkei `le ,z`hgl ziyilya gxty eze` rawp didi ok m`e ,dyri dipyd seb ly oicixtd on `ny Ð zeler ipy

ze`hg ipy wx ziyilya zeyrl leki epi`e ,oda axrzpy dipyd on dcixte oicixt dyng wx x`yp `le ,gxty eze` ied ziyily ly dtebn `ny Ð ziriaxl ziyilyd

lqt ziyyl ziyingn gxt ik oke .zeler dylye ze`hg dyly `l` ziriaxa xyk oi` ziyingl ziriaxd on gxt ik oke .ziriaxa axrzpy eze` iptn zeler ipye

dyy ciar i`c ,zeler dynge ze`hg dyng `l` ziyya xyk oi` ziriayl ziyyn gxt ik oke .zeler drax`e ze`hg drax` `l` oda xyk oi`e ,cg` ow ziyinga

dligza gxty eze` epi` `ny Ð ziyya cg` gxte ziriayd on xfg ike .ze`hg dray wx ziriaya zeyrl lkei `le ,z`hgl ziriaya gxty eze` rawp `di zeler

rawp `di ze`hg dray ciar i`c ,zeler dyye ze`hg dyy `l` oda xyk oi`e .oicixt ipy ziriaya lqtpe ,ziyydl gxt ziriay ly dtebn `l` ,xfgy ziyyd on

ziyingl ziyyd on gxt ike .daega axrzpy dler oick oileqt zipyd oiivge ,oicixt oiivgn zeler wx aixwdl lkei `le ,dlerl mixg`ae ziyya axrzpe gxty eze`

wx x`yp `le ,dxfga ziyingl cg`e ziriayl cg` dtebn gxt ziyyd on `nyc ,zeler drax`e ze`hg drax` wx ziyya xyk oi`e ,cg` ow cer ef dxfga lqtp

edi `ny e` ,zeler dray oipiw yya eyri f`e ,odizy zeler oiaixw edi dpnn egxty oicixt mipyd `nlic ,zeler dynge ze`hg dyng ciar i`e .dtebn oicixt dxyr

ik oke .zeler dylye ze`hg dyly wx ziyinga xyk oi` ziriaxl ziyingd on xfg ike .zeler yye ze`hg yy wx zeyrl oileki oi` oipiw yyae ze`hg odizy oiieyr

ziyinga cg`e ziyilya cg` ziriaxd on gxty mipyd on dyri `ny ze`hg dyly dyri m`c ,zeler ipye ze`hg ipy wx ziriaxa xyk oi` ziyilyl ziriaxd on xfg

dipyl ziyilyd on xfg ik oke .zeler ipye ze`hg ipy wx ziriaxa xyk oi` jkl .ze`hg drax` `l` oipiw drax`n zeyrl oileki oi`e ,ze`hg yng ixd Ð ze`hg ipy

x`yp mewn lkn ,dxfga dipya zg`e dkilda ziriaxa zg` mizy gxt ziyilyd onc idp :df lr dniz yie .dlerl zg`e z`hgl zg` dcixt wx ziyilya xyk oi`

zeler ipye ze`hg ipy dyri `l dnle ,oicixt drax` ziyily ly dtebn?ikcjka dn Ð z`hg e` dler ziriaxa gxty eze` eyr inp?dyly zeidl leki oipiw dylya

dipy e` ,melk dl oi` dipyae mipw izy ziyilya :xninl dil dede ,melk dl oi` dipy ipzw `dc ,eaixwi `l dxfga dipy owa gxty eze`ne ,ze`hg dylye zeler
ï÷
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dnezq ow ly dcixt `wecc ,ecbpk cg` lqete leqt zeaixwd oial gxt :xn`w

oipiw x`y oia gxty dlerl zyxetnd dcixt la` .zeaixwd oial axrzpe gxty

zeler oipnk `l` aixwdl leki epi` Ð

,[z`hgl zyxetnd oke] ,my gxty oipiway

.`nw wxt xn`ck

çøôcg` lqete leqt zeaixwd oial

Ð ecbpkdaxd oial gxetd lfebdy

[edf] .ecbpk cg` lqete leqt oinezq oipiw
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רנב
oifge` mipya cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

dxfb meync el d`xp ik ield [digxf] epiax axd yxite !zg` ow ziyilyae zg` ow

jli`e ziriaxn oipiw x`yac oeik ,zg` ow ezkilda enk ezxfga zg` ow dleqt

la` .dipyae ziyilya ok enk opixfb ,dxfga cg`e dkilda cg` oipiw ipy elqtp

eli`e ,dxfga zg` dcixt m` ik dpnn jld `lc ,cg` ow m` ik lqtp `l ziriay

dpnn xqgp `le melk da lqtp `l dkilda

.xacøæçå çøô,i`w dipye dpey`x` e`l Ð

gxt m` ,mizn [`l`] melk mdl oi`c oeikc

opzck ,olek ezeni oipiw x`ya odn cg`

ezeni mlekl zeznd oian gxt m`e :jenqa

dpnn gxty ziyily` i`w `l` ,mlek

xfge ziriayle ziyyl ziyingl ziriaxl

on ixd .ziyily cr oke ziyyl ziriayn

dxfga zg` ,oicixt ipy xqg ziriayd

xyk oi`e ,dipy dxfga zg`e dpey`x

dynge dlerl oicixt dyng wx ziriaya

Ð zeler dyy ciar i`c ,z`hgl oicixt

oiaixw eidi dpnn ekldy mizyd `ny

oipiw raya oi`e ,zeler dpeny ixd ,zeler

drax` xqg ziyyd one .zeler rayn xzei

mipye ,dpey`x dxfge dgixta mipy ,oicixt

oicixt ipy wx ziyya xyk oi`e ,dipya

ciar i`c ,z`hgl oicixt ipye dlerl

xy` drax`d `nlic Ð zeler dyly

,zeler dray ixd ,zeler eyrp dpnn ekld

dyy wx oipiw yya zeyrl oileki oi`e

drax` dpnn xqg ziying oke .zeler

mipye ,ziyya ekldy mipy ,oicixt

dcixt wx ziyinga xyk oi`e ,ziriaxa

ok enke .z`hgl zg` dcixte dlerl zg`

did ,melk dl oi` ziriaxc oeik ,o`ka `iyw

zeler dyly ziyinga aixwdl leki

ekldy oze` inp ikc ,ze`hg dylye

jka dn ze`hg e` zeler olek ziyya?ixd

oi` ziyingdy df itle ,yng m` ik o`k oi`

opixfb `l` !ze`hg izye zeler izy ziriaxa aixwdl dleki ixd zg` `l` dl

dxfge dgxt ike .efa eh` efa dxifb mdipia wlgl oi`e ,oipiw ipy dxfge dgixt lka

lka opixfb ok enk[e] ,rax` dl yiy ziriayd cal melk mdl oi` ziyily mrt

.oipiw izy dxfge dgixtíåìë äãéñôä àì úéòéáù íéøîåà ùéådgixta :yexit Ð

egxt oicixt ylyc .oipw dyng dpnn eaixwi mlerl `l` .ziyily mrt dxfge

lkl dpnnynge ze`hg yng odn dyr Ð oicixt xyr cg` da ex`ype ,xzeid

oeikc ,oipw x`ya enk ef dgixta opixfb `l `kde .melk dl oi` ziyyac oeik ,zeler

`l yxtl d`xp oi` la` .dxfgd lr exfb `l mrt meya dgixta zcqtn dpi`c

oipiwac oeik edl ciar ivnc ,zeler raye ze`hg ray da eaixwie melk dciqtd

ziriay dxykp :xninl dil dedc ,oeyld zernyn df oi`c ,melk mda oi` mixg`

`l` .ziriayay oipiwd lk exyked ziyily dgixt ici lry ,ziyily dgixta

awri epiax axd dywde .ziyily dgixt z`fa melk dciqtd `l rnyn oeyld

"ixiry ipy" wxta eli`e ,ezeni dxifb meyn oipiw ipd lka zxn` ikid :y"pilxe`n

ezeni dxifb meyne :`cenlz jixt (a,dq `nei)?[jixt] `l mzdc uxize .dinza

`l Ð dirxa `zpwz dil zi`c oeike ,[ixiin dndaa mzdc] ,drex epi` i`n` `l`

.zetera oeicte dirx oi`e ixii` zetera `kd la` .dxifb meyn ezeni xninl ol ded

çøô íàåÐ axwil opicy mixg`a axrzpe ,zenl did dpicy zeznd on dcixt Ð

.mlek ezeniäðùîúùøåôî ï÷å äîåúñ ï÷ipy eaxrzpy ixii` zyxetn jd Ð

`tiqa gkenck ,dler efi`e z`hg efi` reci oi`e [eyxtedy xg`] cgi oicixtd

zecixt eaxrzp `l i`e ,mlek ezeni oey`x dnezql zyxetnd on gxty e` :ipzwc

ezeni i`n` Ð dfa df zeyxetnd?,axwz zx`ypd z`hgd Ð dgxt dlerd m`

eaxrzpy ixiin `l` !da axrzpy dlerd iptn zg` dler da eaxwi dnezqd owe

bef gwi ,zyxetnd owl dnezqd on zg` dcixt axrzp m`e .dfa df zeyxetnd

.mlek ezeni cgi eaxrzpy dylyde ,dler cg`e z`hg cg` yixtie ipyløæçÐ

zlgz e` ,dnezq[a x`ypd] icigid mr axrzpe ,eaxrzpy dylyd on cg`

zlgza[y] ,xn`wc oey`x epiide ,dnezql zyxetnd on cg` axrzp dgixtd

zeyxetnd zecixty oeikc .olek ezeni Ð dnezql axrzpe cg` jld dgixtd

zeznd on cg` edf Ð xg` mewna odn cg` gxt ike ,cer oiaixw oi` cgi eaxrzp

.olek ezenie ,zeaixwd oial gxtyäðùî
ïàëî úàèçxetnd dcixt Ðz`hgl zy

cvn dlerl zyxetnd dcixte ,cg` cvn

gxt ,rvn`a dnezq ow ly oicixt ipye ,ipy

zg` dcixte oinil zg` dcixt rvn`d on

axernd eze`c ,melk ciqtd `l ,l`nyl

dlerd mry eze`e ,z`hg aixwi z`hgd mr

cg`e o`kn cg` oiccvd on xfg ike .dler

z`hgc ,ezeni el` ,cgi eaxrzpe o`kn

lk ex`ypy mze` la` ,cgi eaxrzp dlere

.epick cg` lk miaixw ecal cg`ïî øæç
ïìåë åúåîé ïéããöì íééòöîàädlerc Ð

.cgi eaxrzp z`hgãâðë ïéøåú ïéàéáî ïéà
äðåé éðámdipy ezaeg `iadl [el] yic Ð

.`xwn dl witn mipdk zxezae ,cg` oinn

ïá äúìåòå øåú äúàèç äàéáäù äùàä
øåú äúìåò àéáúå ìåôëú äðåéoinn Ð

oa dz`hge xez dzler d`iad m`e .z`hgd

,z`hg oinn dpei oa dzler `iaz ,dpei

.xwird `ed z`hgcìëä øîåà éàæò ïá
ïåùàøä øçà êìåädzler d`iady oeike Ð

,xez z`hg `iadl letkz Ð dlgz xez

:iaxl `iywe .dlgz daxwy dzler oinn

dlgz xity daxw dlerc `kd rnync

z`hg letkzy xn`wc ,i`fr oal z`hgl

letkz xn`c `nw `pzl oke ,dlerd oinn

oinn eid la` ,z`hg oinn dzler `iaze

s` ,mixyk Ð dpey`x d`iady enk cg`

gken oke .z`hgl dncw dlerdy it lr

dzne dz`hg d`iady dy`d [iab] jenqa

ezny z`hg iedc ,dz`hg miyxei e`iai `l dzne dzler ,dzler miyxei e`iai

eli`e dlgz dzler daxwy it lr s`e oi`ian ikd e`l i` la` :[rnyn] ,dilra

?daxw ine ,ezler daxwya `niz ike :xn`w (`,hp migqt) "hgyp cinz" yixa

zlerl serd z`hg elit`e ,dlerl zncew z`hg mewn lky a` dpa df xn xn`de

rxevnac it lr s` :yexit ,"dlrde" xn` `pngxc rxevn ip`y :ipyne !dnda

izkec x`ya `d :rnyn .`aekir ied `lc "dlrde" ol ilb ,`yixa "z`hg" aizk

meyac ,miig epiax uxize !dlgz dler daxw i` `aekir `ki` "dlrde" aizk `lc

dia aizkc meyn Ð "dlrde" azkinl jixhvi`c rxevnae ,`aekir `kil `zkec

.`aekir iedc (`,ek zegpn) "dax unewd"a opixn`e ," 'ebe zxez didz z`f" :diied

`l `nlra la` ,"dlrde" [da] aizkc zeiied x`yn rxevn ip`y yexit ikde

.devn `l` epi`c ,zelbl jixhvi`

äîåúñ ï÷ êìò ïøãä

äðùîêìîðä ïäëá íéøåîà íéøáã äîádna :xn`w ikde ,i`w `nw `wxit` Ð

elit` z`hga daxrzpy dlere dlera daxrzpy z`hgc mixen` mixac

xyk hrendc efl ylye efl mizye efl zg` oke ,[a"n] mlek ezeni `eaixa cg`

ohtyn ji` odkd jlnp dlgzkl ,xnelk .jlnp odka oipicd el` lk ,[b"n]

ezrca lkd dyre jlnp epi`y odka la` .[`yyg meya aixwdl el oi` dligzklc]

ow oke ;dleqt z`hge dxyk dler Ð zg` dy`l dlrnl mly ow dyre ,carica

efl zg`e efl zg`] jklid ;dleqt dlere dxyk z`hg Ð zg` dy`l dhnl mly

,ze`hg [epiidc] leqt dvgn ,zeler [epiidc] xyk dvgn Ð dlrnl olek [dyre 'eke

i`dc (a,br) "zaexrzd" wxt yixa migafa rnyn [oke] .oiprd dfa dhnl oke

efl cg`e efl cg`a ,edin .i`w [`nw] oiwxit` `kdc "mixen` mixac dna"
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ïî çøt íàå .íeìk äãéñôä àì úéòéáMä :íéøîBà Léå§¥§¦©§¦¦Ÿ¦§¦¨§§¦¨©¦
ïleëì úBúnä¯.eúeîé ïlek éøääðùîï÷å äîeúñ ï÷ ©¥§¨£¥¨¨¥§¨§¥

úLøBôîì äîeúqä ïî çøt ,úLøBôî¯.éðMì âeæ çwé §¤¤¨©¦©§¨©§¤¤¦©©¥¦
ïBLàø úLøBôîä ïî çøtL Bà ,øæç¯.eúeîé ïleë éøä ¨©¤¨©¦©§¤¤¦£¥¨¨

äðùî.òöîàa äîeúñe ïàkî äìBòå ïàkî úàhç©¨¦¨§¨¦¨§¨¨¤§¨
Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ,ïéããvì òöîàä ïî çøt¯ ¨©¦¨¤§©©§¨¦¤¨¥¨§¤¨¥¨

àlà ,íeìk ãéñôä àìúBàhç ìöà CìäL äæ :øîàé Ÿ¦§¦§¤¨Ÿ©¤¤¨©¥¤©¨
¯úBìBò ìöà CìäL äæå ,úàhç¯òöîàì øæç .äìBò¯ ©¨§¤¤¨©¥¤¨¨©¨¤§¨

.úBìBò eáø÷é elàå ,úBàhç eáø÷é elà ,eúeîé íéiòöîàä̈¤§¨¦¦¨¥¦§§©¨§¥¦§§
ïéããvì òöîàä ïî çøtL Bà ,øæç¯ïéà .eúeîé ïlek éøä ¨©¤¨©¦¨¤§©©§¨¦£¥¨¨¥

.ïéøBz ãâðk äðBé éðá àìå ,äðBé éða ãâðk ïéøBz ïéàéáî§¦¦¦§¤¤§¥¨§Ÿ§¥¨§¤¤¦
äðBé ïa dúìBòå øBz dúàhç äàéáäL äMàä ?ãöék¯ ¥©¨¦¨¤¥¦¨©¨¨§¨¨¤¨

äðBé ïa dúàhçå øBz dúìBò ,øBz dúìBò àéáúå ìBtëz¦§§¨¦¨¨¨¨§©¨¨¤¨
¯ïéëìBä :øîBà éàfò ïa .äðBé ïa dúìBò àéáúå ìBtëz¦§§¨¦¨¨¤¨¤©©¥§¦

äúîå dúàhç äàéáäL äMàä .ïBLàøä øçà¯eàéáé ©©¨¦¨¦¨¤¥¦¨©¨¨¨¥¨¨¦
dúîå dúìBò .dúìBò ïéLøBiä¯ïéLøBiä eàéáé àì ©§¦¨¨¨¨¨¥¨Ÿ¨¦©§¦
.dúàhç©¨¨

äîåúñ ï÷ êìò ïøãä

äðùîìáà .Cìîpä ïäëa ?íéøeîà íéøáã äna©¤§¨¦£¦§Ÿ¥©¦§¨£¨
,Cìîð BðéàL ïäëa,Bæì úçàå Bæì úçà §Ÿ¥¤¥¦§¨©©¨§©©¨

íéúù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

קנים. פרק שני - קן סתומה דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
פירוש                                                                                                                                    פירוש

כיוון שכל עניין התורה ומצוות צריך להיות בגשמיות דווקא, שהרי "המעשה הוא העיקר" . . הרי מובן . . שכאשר המיצר הוא בפועל 
ובגשמיות, הרי זו מעלה גדולה יותר מהמיצר ברוחניות.

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc - mipw(iying meil)

íéøîBà Léåyíeìk äãéñôä àì úéòéáMäitl ,dpexg`d dgixta §¥§¦©§¦¦Ÿ¦§¦¨§
dleki ok lre ,melk mdl oi` zexg`d lky mewna xefbl oi`y
izy wx i`cea dl elr el` mipiwne .mipiw yng aixwdl oiicr
e` odize`hg e` odizeler `ny wtqa od zexg`d yelye ,mipiw
.zexg`d miypd ly odipiwn od ,ze`hg zvwne zeler zvwn

:mipiwl mipiwn zegixta sqep oic d`ian dpyndçøt íàålfebd §¦¨©
ïîmipiw,ïleëì úBúnäy ze`hg oda yiy mipiwn oebkezn ¦©¥§¨

,zexg`a extkzpy e` odilra,eúeîé ïlek éøäzeznd ze`hgy £¥¨¨
zeaexrzd lkn xac aixwdl oi`e ,zelha opi` zexg`a eaxrzpy

.wtqa ody

ã äðùî
:zeyxetne zenezq mipiw oia milfeb zgixt ly dpic,äîeúñ ï÷¥§¨

dpnid lfeb dfi`e dlerl dpnid lfeb dfi` xxazp `ly ow `ide
,z`hgl,úLøBôî ï÷ådler mdn dfi` dilfeb eyxtzpy ow `ide §¥§¤¤

e ,z`hg mdn dfi`eçøôcg` lfebïîowdì äîeúqäd ow,úLøBôî ¨©¦©§¨©§¤¤
dlerd efi` da mircei oi`e zyxetnd owd dlalazp jk ici lre

,dkezl gxty lfebd edfi`e z`hgd efi`eçwédidiy xg` lfeb ¦©
ì âeælfebdéðMdf mr zyxetnay milfebde ,dnezqd owa xzepy ©¥¦

`le dlerl `l maixwdl xyt` i`y itl ,ezeni ,da axrzpy
.mzepyl oi`e z`hgle dlerl mny `xwp xaky xg` ,z`hgl

øæç,dnezqd owl zyxetnd owdn gxtetL Bàçølfebïî ¨©¤¨©¦
,ïBLàø úLøBôîädnezqd on gxty dyrnd did `ly ,xnelk ©§¤¤¦

oway milfebd ipyn cg` lfeb gxty `l` ,xfge zyxetnl
mircei oi` mipte`d ipyae ,`l eze dnezqd owd l` zyxetnd
lfebd edfi` mircei oi` oke dnezqd owa axrzpy lfebd edfi`

,zyxetna xzepy,eúeîé ïlek éøädnezqd oway lfeb lky itl £¥¨¨
.xac dpnid aixwdl xyt` i`e ,z`hg wtq dler wtq `ed

ä äðùî
:zenezq mipiwe miyxetn milfeb oia milfeb zgixt ly dpic

mdy eyxtzpy zelfebúàhçeidå ,ïàkîmdy eyxtzpy zelfeb ©¨¦¨§
äìBòeidïàkî,[xg` cvn-]åowäîeúñz`vnp,òöîàaeïî çøô ¨¦¨§§¨¨¤§©¨©¦

äay dnezqd owì òöîàay milfeb,ïéããvlfebå Cìéä ãçàlfeb ©¤§©©§¨¦¤¨¥¨§
,Cìéä ãçàlfebde ze`hgd l` gxt dnezqdn cg` lfeby xnelk ¤¨¥¨

,zelerd l` gxt xg`dãéñôä àìel` zegixta owd lra,íeìk Ÿ¦§¦§
øîàé àlàlfebyúBàhç ìöà CìäL äæl axwiå ,úàhçlfebäæ ¤¨Ÿ©¤¤¨©¥¤©¨©¨§¤

úBìBò ìöà CìäLl axwi.äìBò ¤¨©¥¤¨
øæç,zelerdn cg` lfebe ze`hgdn cg` lfeb xfgy xnelk ,owd ¨©

,òöîàì,cg` lk in reci oi`e,eúeîé íéiòöîàäeaxrzpy itl ¨¤§©¨¤§¨¦¦¨
,miccva mixzepd eli`e ,maixwdl xyt` i`e dlere z`hgelà¥

úBìBò eáø÷é elàå úBàhç eáø÷éowd m`e .okl mcew eidy itkøæç ¦§§©¨§¥¦§§¨©
,ïéããvì òöîàä ïî çøtL Bà,o`kl lfebe o`kl lfeb xfgy xnelk ¤¨©¦¨¤§©©§¨¦

,eúeîé ïlek éøämpice miwteqn eid xak rvn`ay zelfebd `ldy £¥¨¨
.ezeni mleke ,miccvay el` z` mb mwitqa eqipkd dzre ,zenl
,cg` oinn zeidl mikixv oway milfebd ipy ik zcnln dpynd

:ok dyrp `ly mipte`a dpceïéàéáî ïéàcg` owaéða ãâðk ïéøBz ¥§¦¦¦§¤¤§¥
,ïéøBz ãâðk äðBé éða àìå äðBéizy `iadl eilr owa aiegndy ¨§Ÿ§¥¨§¤¤¦

,dpei oae xez `iad m`e ,dpei oae xez `le ,dpei ipa ipy e` mixez
.ezaeg ici `vi `läMàä ,ãöékeae ow `iadl zaiegn dzidy ¥©¨¦¨

,zclei `idy oebk ,dlere z`hgïa dúìBòå øBz dúàhç äàéáäL¤¥¦¨©¨¨§¨¨¤
.øBz dúìBò àéáúå ìBtëz ,äðBéd`iad m`edúàhçå [øBz dúìBò] ¨¦§§¨¦¨¨¨¨§©¨¨

,äðBé ïa dúìBò àéáúå ìBtëz ,äðBé ïa,z`hgd xg` jled lkdy ¤¨¦§§¨¦¨¨¤¨
z`hgd z` d`iad oia ,dlerd z` `iadl dilr z`hgd oinne

.dpexg`a z`hgd z` d`iad oiae dpey`xïéëìBä ,øîBà éàfò ïa¤©©¥§¦
,ïBLàøä øçàdzler `iaze letkz dpey`x dz`hg d`iad m`y ©©¨¦

dz`hg `iaze letkz dpey`x dzler d`iad m`e ,dz`hg oinn
,oey`xd oaxwd z` epnn d`iady oin eze`ny ,dzler oinn

.ipyd oaxwd z` mb epnn `iadl daiigzp
:mda miaiegnd ezny serd zepaxw ly mpic z` zcnln dpynd

äMàääúîe dúàhç äàéáäL,dzler z` d`iad `l oiicreeàéáé ¨¦¨¤¥¦¨©¨¨¥¨¨¦
dïéLøBéz`,dúìBòxg` mb d`ae d"awdl oexec `id dlery itl §¦¨¨

d`iad .dzinäúîe dúìBò,dz`hg z` d`iad `l oiicreàì ¨¨¥¨Ÿ
eàéáédïéLøBéz`,dúàhç.miznl dxtk oi`y itl ¨¦§¦©¨¨

äîåúñ ï÷ êìò ïøãä

íéøåîà íéøáã äîá ¯ éùéìù ÷øô
oey`xd wxta ex`azpy zeaexrzd ipte` aey mipecip df wxta
zeter el` `ed oecipde ,eaxwed xaky ote`a ,mitqep mipte`e
mipiwd ilra zaeg `id dne ,mixyk mpi` zeter el`e mixyk

.mdiaeig z` milydl icka `iadl
eaxw micixt el` reci oi` xy`ky ,oldl xen`d lka llkd
yeygl yi ,ze`hgk dhnl eaxw micixt el`e zelerk dlrnl
`iadl micixtd zelra miypd lre ,xzeia lwlewnd ote`l cinz
yiy xg`n mle` .opick eaxwy ze`ce oi` xy` micixtd z` aey
eaxw ok` owlg e` micixtdy okziy `qib jci`l mb yeygl
z` ok lr ,micixtd z` `iadl zeaiiegn miypd oi`e opick
oda zeaiiegn opi` m`y i`pza `iadl yi zewteqnd zelerd
`iadl yi ,dacpa ze`a opi`y ,ze`hgd z`e ,dacpk e`eaiy
wtqd xy`ke .zlk`p dpi`y wtqd lr d`ad serd z`hg oick
ly e` ef ly dzcixt dlqtp m` reci oi`y ,miyp izy oia `ed
dlqtpy efl dcixtd dlrzy i`pzae zetzeya `iadl odilr ,ef

.dl

à äðùî
,dey opiipne ,eaxrzpy miyp ipiw ly opic z` zx`an dpynd
ipiwl xy`a mipey mipic oey`xd wxta epipy :olek eaxwed xake
zexyk eidie odkd aixwi micixt dnk ,efa ef eaxrzpy miyp

.i`ceaänamze`Cìîpä ïäëa ,íéøeîà íéøácmkgd z` l`eye ©¤§¨¦£¦§Ÿ¥©¦§¨
xen`d lkk `id ezaeyzy ,el` zeaexrzn aixwdl lkei dn

.myCìîð BðéàL ïäëa ìáàel` oecl mi`a dzre ,lkd aixwde £¨§Ÿ¥¤¥¦§¨
xt,mixg` mipic mpyi jka ,aixwdy dn lk jezn mixyk mici

did m`y ,md el`e ,ze`ad zeipynae ef dpyna ex`eaiy
ow zaexrzaå Bæì úçàow,Bæì úçà ©©¨§©©¨
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בתורה – הסדר הוא "נעשה ונשמע", והיינו, שקודם השמיעה )לא שמיעה כפשוטה, שמוכרחת להיות קודם העשייה, כדי לדעת מה 
לעשות, אלא שמיעה( שפירושה הבנה והשגה, צריך להיות העניין דנעשה, קבלת עול.

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח

oifge` mipya cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

dxfb meync el d`xp ik ield [digxf] epiax axd yxite !zg` ow ziyilyae zg` ow

jli`e ziriaxn oipiw x`yac oeik ,zg` ow ezkilda enk ezxfga zg` ow dleqt

la` .dipyae ziyilya ok enk opixfb ,dxfga cg`e dkilda cg` oipiw ipy elqtp

eli`e ,dxfga zg` dcixt m` ik dpnn jld `lc ,cg` ow m` ik lqtp `l ziriay

dpnn xqgp `le melk da lqtp `l dkilda

.xacøæçå çøô,i`w dipye dpey`x` e`l Ð

gxt m` ,mizn [`l`] melk mdl oi`c oeikc

opzck ,olek ezeni oipiw x`ya odn cg`

ezeni mlekl zeznd oian gxt m`e :jenqa

dpnn gxty ziyily` i`w `l` ,mlek

xfge ziriayle ziyyl ziyingl ziriaxl

on ixd .ziyily cr oke ziyyl ziriayn

dxfga zg` ,oicixt ipy xqg ziriayd

xyk oi`e ,dipy dxfga zg`e dpey`x

dynge dlerl oicixt dyng wx ziriaya

Ð zeler dyy ciar i`c ,z`hgl oicixt

oiaixw eidi dpnn ekldy mizyd `ny

oipiw raya oi`e ,zeler dpeny ixd ,zeler

drax` xqg ziyyd one .zeler rayn xzei

mipye ,dpey`x dxfge dgixta mipy ,oicixt

oicixt ipy wx ziyya xyk oi`e ,dipya

ciar i`c ,z`hgl oicixt ipye dlerl

xy` drax`d `nlic Ð zeler dyly

,zeler dray ixd ,zeler eyrp dpnn ekld

dyy wx oipiw yya zeyrl oileki oi`e

drax` dpnn xqg ziying oke .zeler

mipye ,ziyya ekldy mipy ,oicixt

dcixt wx ziyinga xyk oi`e ,ziriaxa

ok enke .z`hgl zg` dcixte dlerl zg`

did ,melk dl oi` ziriaxc oeik ,o`ka `iyw

zeler dyly ziyinga aixwdl leki

ekldy oze` inp ikc ,ze`hg dylye

jka dn ze`hg e` zeler olek ziyya?ixd

oi` ziyingdy df itle ,yng m` ik o`k oi`

opixfb `l` !ze`hg izye zeler izy ziriaxa aixwdl dleki ixd zg` `l` dl

dxfge dgxt ike .efa eh` efa dxifb mdipia wlgl oi`e ,oipiw ipy dxfge dgixt lka

lka opixfb ok enk[e] ,rax` dl yiy ziriayd cal melk mdl oi` ziyily mrt

.oipiw izy dxfge dgixtíåìë äãéñôä àì úéòéáù íéøîåà ùéådgixta :yexit Ð

egxt oicixt ylyc .oipw dyng dpnn eaixwi mlerl `l` .ziyily mrt dxfge

lkl dpnnynge ze`hg yng odn dyr Ð oicixt xyr cg` da ex`ype ,xzeid

oeikc ,oipw x`ya enk ef dgixta opixfb `l `kde .melk dl oi` ziyyac oeik ,zeler

`l yxtl d`xp oi` la` .dxfgd lr exfb `l mrt meya dgixta zcqtn dpi`c

oipiwac oeik edl ciar ivnc ,zeler raye ze`hg ray da eaixwie melk dciqtd

ziriay dxykp :xninl dil dedc ,oeyld zernyn df oi`c ,melk mda oi` mixg`

`l` .ziriayay oipiwd lk exyked ziyily dgixt ici lry ,ziyily dgixta

awri epiax axd dywde .ziyily dgixt z`fa melk dciqtd `l rnyn oeyld

"ixiry ipy" wxta eli`e ,ezeni dxifb meyn oipiw ipd lka zxn` ikid :y"pilxe`n

ezeni dxifb meyne :`cenlz jixt (a,dq `nei)?[jixt] `l mzdc uxize .dinza

`l Ð dirxa `zpwz dil zi`c oeike ,[ixiin dndaa mzdc] ,drex epi` i`n` `l`

.zetera oeicte dirx oi`e ixii` zetera `kd la` .dxifb meyn ezeni xninl ol ded

çøô íàåÐ axwil opicy mixg`a axrzpe ,zenl did dpicy zeznd on dcixt Ð

.mlek ezeniäðùîúùøåôî ï÷å äîåúñ ï÷ipy eaxrzpy ixii` zyxetn jd Ð

`tiqa gkenck ,dler efi`e z`hg efi` reci oi`e [eyxtedy xg`] cgi oicixtd

zecixt eaxrzp `l i`e ,mlek ezeni oey`x dnezql zyxetnd on gxty e` :ipzwc

ezeni i`n` Ð dfa df zeyxetnd?,axwz zx`ypd z`hgd Ð dgxt dlerd m`

eaxrzpy ixiin `l` !da axrzpy dlerd iptn zg` dler da eaxwi dnezqd owe

bef gwi ,zyxetnd owl dnezqd on zg` dcixt axrzp m`e .dfa df zeyxetnd

.mlek ezeni cgi eaxrzpy dylyde ,dler cg`e z`hg cg` yixtie ipyløæçÐ

zlgz e` ,dnezq[a x`ypd] icigid mr axrzpe ,eaxrzpy dylyd on cg`

zlgza[y] ,xn`wc oey`x epiide ,dnezql zyxetnd on cg` axrzp dgixtd

zeyxetnd zecixty oeikc .olek ezeni Ð dnezql axrzpe cg` jld dgixtd

zeznd on cg` edf Ð xg` mewna odn cg` gxt ike ,cer oiaixw oi` cgi eaxrzp

.olek ezenie ,zeaixwd oial gxtyäðùî
ïàëî úàèçxetnd dcixt Ðz`hgl zy

cvn dlerl zyxetnd dcixte ,cg` cvn

gxt ,rvn`a dnezq ow ly oicixt ipye ,ipy

zg` dcixte oinil zg` dcixt rvn`d on

axernd eze`c ,melk ciqtd `l ,l`nyl

dlerd mry eze`e ,z`hg aixwi z`hgd mr

cg`e o`kn cg` oiccvd on xfg ike .dler

z`hgc ,ezeni el` ,cgi eaxrzpe o`kn

lk ex`ypy mze` la` ,cgi eaxrzp dlere

.epick cg` lk miaixw ecal cg`ïî øæç
ïìåë åúåîé ïéããöì íééòöîàädlerc Ð

.cgi eaxrzp z`hgãâðë ïéøåú ïéàéáî ïéà
äðåé éðámdipy ezaeg `iadl [el] yic Ð

.`xwn dl witn mipdk zxezae ,cg` oinn

ïá äúìåòå øåú äúàèç äàéáäù äùàä
øåú äúìåò àéáúå ìåôëú äðåéoinn Ð

oa dz`hge xez dzler d`iad m`e .z`hgd

,z`hg oinn dpei oa dzler `iaz ,dpei

.xwird `ed z`hgcìëä øîåà éàæò ïá
ïåùàøä øçà êìåädzler d`iady oeike Ð

,xez z`hg `iadl letkz Ð dlgz xez

:iaxl `iywe .dlgz daxwy dzler oinn

dlgz xity daxw dlerc `kd rnync

z`hg letkzy xn`wc ,i`fr oal z`hgl

letkz xn`c `nw `pzl oke ,dlerd oinn

oinn eid la` ,z`hg oinn dzler `iaze

s` ,mixyk Ð dpey`x d`iady enk cg`

gken oke .z`hgl dncw dlerdy it lr

dzne dz`hg d`iady dy`d [iab] jenqa

ezny z`hg iedc ,dz`hg miyxei e`iai `l dzne dzler ,dzler miyxei e`iai

eli`e dlgz dzler daxwy it lr s`e oi`ian ikd e`l i` la` :[rnyn] ,dilra

?daxw ine ,ezler daxwya `niz ike :xn`w (`,hp migqt) "hgyp cinz" yixa

zlerl serd z`hg elit`e ,dlerl zncew z`hg mewn lky a` dpa df xn xn`de

rxevnac it lr s` :yexit ,"dlrde" xn` `pngxc rxevn ip`y :ipyne !dnda

izkec x`ya `d :rnyn .`aekir ied `lc "dlrde" ol ilb ,`yixa "z`hg" aizk

meyac ,miig epiax uxize !dlgz dler daxw i` `aekir `ki` "dlrde" aizk `lc

dia aizkc meyn Ð "dlrde" azkinl jixhvi`c rxevnae ,`aekir `kil `zkec

.`aekir iedc (`,ek zegpn) "dax unewd"a opixn`e ," 'ebe zxez didz z`f" :diied

`l `nlra la` ,"dlrde" [da] aizkc zeiied x`yn rxevn ip`y yexit ikde

.devn `l` epi`c ,zelbl jixhvi`

äîåúñ ï÷ êìò ïøãä

äðùîêìîðä ïäëá íéøåîà íéøáã äîádna :xn`w ikde ,i`w `nw `wxit` Ð

elit` z`hga daxrzpy dlere dlera daxrzpy z`hgc mixen` mixac

xyk hrendc efl ylye efl mizye efl zg` oke ,[a"n] mlek ezeni `eaixa cg`

ohtyn ji` odkd jlnp dlgzkl ,xnelk .jlnp odka oipicd el` lk ,[b"n]

ezrca lkd dyre jlnp epi`y odka la` .[`yyg meya aixwdl el oi` dligzklc]

ow oke ;dleqt z`hge dxyk dler Ð zg` dy`l dlrnl mly ow dyre ,carica

efl zg`e efl zg`] jklid ;dleqt dlere dxyk z`hg Ð zg` dy`l dhnl mly

,ze`hg [epiidc] leqt dvgn ,zeler [epiidc] xyk dvgn Ð dlrnl olek [dyre 'eke

i`dc (a,br) "zaexrzd" wxt yixa migafa rnyn [oke] .oiprd dfa dhnl oke

efl cg`e efl cg`a ,edin .i`w [`nw] oiwxit` `kdc "mixen` mixac dna"
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רנד
oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

oeik ,ivgd xiykdl yi jlnpa elit` deya dey axrzp 'ek efl mizye efl mizy

epzie ,zeni cg`d owde dhnl zg`e dlrnl zg` oey`x ow dyrie ,zenezq ody

[`kd] ,xyk hrend [b"n `"t] dlrnl epxn`y efl mizye efl zg` la` .odipia

ly z` Ð dhnl oiivge dlrnl oiivg dyry oeik .xyk daexnd Ð jlnp `lc oeik

dyry oeik leqt dvgne xyk dvgn dlrn

izyl el` oipiwy oeike .dlrnl mly ow

:odipia epzie ,zetzeya cg` ow e`iai miyp

`dz Ð d`ll dler oey`x lyn i`

`wece .`kti` e` ,d`ll z`hg dpexg`a

oipiwd wlg m` la` ,dlrnl mly ow [dyr]

Ð dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixt

z`hge dlrnl dler :xne` ip`y ,xyk lkd

.odk ziiyra zeyxtzn mipiwdy ,dhnl

äðùîåæì ùìùå åæì íéúùå åæì úçà
'åë åæì äàîå åæì øùòå`nw `wxit` Ð

,xyk hrend lirl xn`wc ,i`w [b"n]

oiivge dlrnl oiivgyk xn`w `zyde

.jlnp `ly oeik ,xyk daexnd Ð dhnl

ixdy :xyk daexnd cvik yxt` dzre

zg` dy` ly ow eze` efl mizye efl zg`n

zxg` dy` ly oipw mipyne ,dlrnl dyr

yly ex`ype ,dlrnl [zg`] dcixt dyr

dlrnl zeler ipy xyk ixd ,dhnl oicixt

mixyk mipw ipy ixd ,dhnl ze`hg ipye

mipy oke .xyk daexnd edfe ,leqt iyilye

[dyr] oipiw mipyd on ,efl dylye efl

dcixt gwl cere ,dlrnl oicixt drax`

oicixt dyng ixd Ð oipiw dylyd on zg`

on .dhnl oicixt dyng oke ,dlrnl

zeler dyly yi dlrnl oicixt dyngd

ixd ,ze`hg dyly dhn lye ,zexyk

.xyk daexnd edfe ,mixyk oipiw dyly

`evnl leki epi` efl d`ne efl xyr edine

`dc xnel jixve .zebef ody itl] ,oiprd dfa

zg` lr [`l` i`w epi` ,xyk daexnd opzc

`pz xyk hrend `peeb i`dka lirl `pzc icii`[e] ,zebef opi`y 'eke efl mizye efl

d`ne efl xyra s`] `ed zn` edin[e] .jlnp epi`a xyk daexnd `peeb i`dk [inp]

`ny ik ,oipiw dxyre d`na oipiw dxyr `l` mdn lqet oi`y ,xyk daexndy [efl

elqtpe dhnl olek e` ,ze`hgd elqtpe dlrnl zg` dy` ly oipiw dxyrd

zg` dy`l cg` lk erawed `lae .oileqt oinly oipiw dxyr jgxk lre ,zelerd

ly oiivge zeler dlrn ly oiivgy ,zenezq ody xg`n mixyk d`nd la` .ixiin

oiivg xyr `iadl cer dkixv d`n d`iady dy`dy d`xp ile .ze`hg dhn

Ð dhnl ynge miyinge dlrnl ynge miying eyrpyk[y] ,ze`hg oiivge zeler

d`n d`iady dy`l oi`e ,dlrnl mlek eyrp zxg` dy` ly xyrd `ny

`le ,eyrp dhnl `ny e` .yng `iadl cer dkixve ,ynge mirax` m` ik dlrnl

.dhnl yng `iadl cer dkixve ,ynge mirax` m` ik d`n d`iady dy`l x`yp

äèîì ïéá úçà äùà ìùî åäé àìå ïéðé÷ä ÷åìçì ìåëé äúàù íå÷î ìë ììëä äæ
ìåñô äöçîå øùë äöçî äìòîì ïéá,mipyl wlgp epi` zg` dy` owy ,xnelk Ð

z` wlgl leki dz` oi`y mewn lke .dhnl zxg` owe dlrnl mly dy` ow `l`

zg` ow owlgl jixve ,zebef opi`y efl dylye efl mipye efl cg` oebk ,oipiwd

.ziyixtck xyk daexnd ,dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixtäðùîúàèç
'åë åæì äìåòå åæìÐ mixen` mixac dna :[` dpyn] lirl ipzc` i`w inp `d Ð

,z`hga daxrzpy dler :ipzwc ,[a dpyn] `nw `wxit` i`we ,'ek jlnp odka

jlnp `l la` .jlnpa edf ,ezeni Ð `eaixa cg` elit` ,dlera daxrzpy z`hge

s`c :opireny`e .leqt dvgne xyk dvgn Ð dhnl mly ow dyre ,ezaexrz lr

`lc `zyd ,"ezeni" ipzwck ,aixwz `l dil opixn` ikelni`l iz` i`c ab lr

wxta xn`c ,`axcn iwet`l .xyke ,oick dyrp [odn] cg`[y] opixn` jlnp

,dvxn `l Ð aixwn i` ,aixwz `l opax xen`c `zyd :(a,br migaf) zeaexrzd

.mzd yxtnckäðùîäìòîì ïäéúù äùò úùøåôîå äîåúñ äìåòå úàèç
äîåúñ àìà øùë ïéà äèîì ïééöçå äìòîì ïééöç ìåñô äöçîå øùë äöçî

ïäéðéá ú÷ìçúîå[yxite] ,(a,fq migaf) serd z`hg wxta i"yx edl qxb ikd Ð

,aexira mipiw dyly egwly miyp izy :ikd

cg`e z`hgl cg` mly owe dler dkixv ef

dkixv efe ,z`hge zeler izy epiidc ,dlerl

oipiwd on cg` eyxite ,dlere ze`hg izy

,efl z`hg dcixte efl dler zg` dcixt

efi` eyxit `le dnezq egipd oipwd on cg`e

eyxit ziyilyde ,dler efi`e z`hg dcixt

milra [zeny] la` ,dler efi`e z`hg efi`

owe ,efl dlere efl z`hg ixd .eyxtzp `l

oipw ipy aixwdl jixve .zyxetn owe ,dnezq

dlrnl zelerd ,odizy lr mzq elld

jixv efl z`hge efl dlere ,dhnl ze`hge

dyr .odkl mepzpe ,milra myl aixwdl

oi` Ð 'ek dlrnl oiivg ,'ek dlrnl olek

,dnezq ow `l` mleka xykediipin idc

,dxyk z`hg carc ediipin ide dler carc

zwlgzne .envr ipta did [owe] ow lky oeik

ici z`vi zg`d ,egwl aexirae li`ed odipia

ow cer egwie .dler ici z`vi zg`e ,z`hg

dpey`x dler m` :i`pza eaxwie odipia

ef dipy owa `dz Ð d`ll z`hge lgxl

Ð selig m`e ,lgxl z`hge d`ll dler

opiqxbc migafa i"yx yxit jk ,selig

axde .ixiin oipiw ylyae ,e"iea "dnezqe"

dlere z`hg" opiqxbc :yxit mdxa` epiax

zg`y oipiw ipya ,xnelk ,"zyxetne dnezq

dnezq daxrzpe ,zyxetn zg`e dnezq

oiivg ,'eke dlrnl odizy dyr ,zyxetna

:yexit ,dnezq `l` xyk oi` Ð dlrnl

dnezqd on z`hge dler ,dnezq xeriy

.zaexrza yxity ixiin `zyde .zyxetne

Ð efl leqt wtq yiy enky :yexit ,odizyl dlrzy :yexit ,"odipia zwlgzn"e

zlrale ,jytp dnn xyk odn cg` yi dnezqd zlraly it lr s`y .efl yi jk

zlra xn`ze ,ow e`iaie odipia epzi mewn lkn ,oileqt odipy `ny zyxetnd

cg` m`e .jly elek `di df ow Ð leqt elek jlye xyk elek ily m` :dnezqd

`di `ly xyt` i` jly [ok m`] ,dhnl elek e` dlrnl dyrp eleky ,xyk ilyn

.jly eivge ily eivg dfd owd `di ,xyk cg`äðùîäáåçá åáøòúðù úåàèç
äáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéàdpyn] `nw wxta epipy dlrnl ,xnelk Ð

,welig yi oipn eze`ay xnel dvex dzre .daegay ze`hg oipn `l` xyk oi`c [a

oipnd eze` dlery minrte ,leqt dvgne xyk dvgnl oipnd dlery minrty

xyk dvgn Ð z`hga mipy daeg ;cvik lif`e yxtn `zyde .dvgnn zegtl

dler odn axwy oebk ,z`hga miltk mda yiy daeg ipiwa :yexit ,leqt dvgne

,leqt dvgne xyk dvgn Ð oipiw ipya [zg` dlere] ze`hg ipy [exiizype] zg`

axernd z`hge ,z`hgl rawpy edf `ny ik Ð aixwdl lkei `l dx`ypy dlery

`l` axwi `l ok lre ,x`ypy dlerd lfeb `ed ile` ik Ð dler aixwdl lkei `l

.leqt dvgne xyk dvgn jl ixd ,oileqt Ð dlerde axernd z`hge ,ze`hg ipy

[`ad cenrl jiiy o`kn]øùë äáåçáù ïéðî äáåçá íéðù úàèçz`hg` :yexit Ð

on zg` z`hg daxwy [oebk] ,daega mipy z`hg xn`we ,i`w daega daxrzpy

z`hg mr oicixt drax` ixd ,exiizyp zg` z`hge zeler izye ,mipiw ipyd

izy mbe ,axernd z`hgd gwi `ny ik Ð zeler izy aixwdl leki epi`e ,axernd

`l` aixwi `l ok lr ,dlerl rawpy eze` gwi `ny ik Ð aixwi `l ze`hgd

yxtz `peeb i`dk oke .daegay oipn eze` dvgnn zegtl dler ixd ,zg` z`hg

,xy` xa wgvi epiax yexit d`xpe ."daega daxrzpy dler oke"c dixg`y `aad
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äðùîïlek äNò ,úLøBôîe äîeúñ äìBòå úàhç©¨§¨§¨§¤¤¨¨¨
ïìòîì¯ïhîì ïlek .ìeñt äöçîe øLk äöçî¯äöçî §©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨¨§©¨¤¡¨

ïhîì äéöçå ïìòîì äéöç .ìeñt äöçîe øLk¯øLk ïéà ¨¥¤¡¨¨¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨¥¨¥
.ïäéðéa ú÷lçúî àéäå ,äîeúñ àlàäðùîúBàhç ¤¨§¨§¦¦§©¤¤¥¥¤©¨

äáBça eáøòúpL¯.äáBçaL úBàhç ïéðî àlà øLk ïéà ¤¦§¨§§¨¥¨¥¤¨¦§©©¨¤©¨
äáåç
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e`,Bæì íézLe Bæì íézLe`ìLìLå Bæì L,Bæì Lm` ,zenezq oleke §©¦¨§©¦¨¨Ÿ¨§¨Ÿ¨
äNòz` odkdïlekgafnaäìòîì,zeler olek eid eli`käöçî ¨¨¨§©§¨¤¡¨

mipiwd lknäöçîe øLkipy,ìeñtodn zeyrl el did ixdy ¨¥¤¡¨¨
oaixwdle ze`hg dvgne dlrnl gafna oaixwdle zeler dvgn
dvgn lqtp ,zelerk dlrnl olek z` dyry oeike ,dhnl gafna
lr ok lre .dhnl zeyrdle ze`hg zeidl epic didy owe ow lkn
epiide .aixwdl dilr didy ze`hgd z` aey `iadl zg` lk
`iaz mipiwd izy zlrae ,zg` z`hg `iaz zg`d owd zlray
m` oke .ze`hg yly `iaz mipiwd yly zlrae ,ze`hg izy

z` odkd dyrähîì ílek,ze`hg olek eid eli`køLk äöçî ¨§©¨¤¡¨¨¥
,ìeñt äöçîelqtpe ,ze`hg dvgn wx zeyrl el did ixdy ¤¡¨¨

lk lr ok lre .zelerl dlrnl axwdl epic didy ipyd dvgnd
.aixwdl dilr didy zelerd z` aey `iadl zg`

odkd dyr,ïhîì íéöçå ïìòîì íéöçy yeygl yiL úàaxw ¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨¤¤
äöçî ïìòîlepnnäöçîe øLkepnneñtå ,ìokL úàaxwïhîl §©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨§¤¤§©¨

.ìeñt äöçîe øLk äöçîrax` ody ,efl owe efl ow eaxrzpy oebk ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
dyr m` reci oi`e ,dhnl mizye dlrnl mizy dyre ,micixt
dyry e` ,zexyk oleke opick dhnl zg`e dlrnl zg` ow lkn
dlqtpe ,ze`hgk dhnl dnily owe zelerk dlrnl dnily ow
efl ze`hg izye efl zeler izy dyr ixdy ,ow lkn zivgn
dipyd dlerd dlqtpe ,zg` lkl dlere z`hg zeyrl mewna
,efl oipiw izye efl oipiw izy eidy ote`a oke .dipyd z`hgde
dlrnl ef ly rax` dyry yeygl yi ,zg` lkl micixt rax`
izy ody ,dvgn wx dpenyd lkn xyke ,dhnl ef ly rax`e
rax` elqtpe ,dhnl axwdn ze`hg izye dlrnl axwdn zeler

.zexg`d

á äðùî
:olek eaxwedy ,dey epi` opiipne ,eaxrzpy miyp ipiw ly opic

ow oebk ,dey opiipn oi`y miyp dnk ly mipiw eaxrzpBæì úçà©©¨
,Bæì íézLeefl zg` e`ìLå,Bæì Lefl zg` e`,Bæì øNòåzg` e` §©¦¨§¨Ÿ¨§¤¤¨

efl,Bæì äàîelke ,efl xyre efl mizy e` ,efl ylye efl mizy e` ¥¨¨
m` ,dfa `veikäNòz`äìòîì ílek,zeler olek eid eli`k ¨¨¨§©§¨

äöçîmipiwd lknäöçîe øLkipy,ìeñteyrl el did ixdyz ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
oaixwdle ze`hg dvgne dlrnl oaixwdle zeler dvgn odn
didy owe ow lkn dvgn lqtp zeler olek z` dyry oeike ,dhnl
`iadl zg` lk lr ok lre .dhnl zeyrdle z`hg zeidl epic
zg`d owd zlray oebke .aixwdl dilr didy ze`hgd z` aey
zlrae ,ze`hg izy `iaz mipiwd izy zlrae ,zg` z`hg `iaz

z` dyr m` oke .ze`hg yly `iaz mipiwd ylyähîì ïlek¨§©¨
,ze`hg olek eid eli`k,ìeñt äöçîe øLk äöçîel did ixdy ¤¡¨¨¥¤¡¨¨

axwdl epic didy ipyd dvgnd lqtpe ,ze`hg dvgn wx zeyrl
dilr didy zelerd z` aey `iadl zg` lk lr ok lre .zeler

.aixwdl
lk e` [dhnl lkd dyry ote`a] zelerd lk elqtp el` mipte`a
xefgl zg` lk lre .[dlrnl lkd dyry ote`a] ze`hgd

.dize`hg z` e` dizeler z` `iadle
dyrdéöçmipiwd zenk ly,ïhîì déöçå ïìòîìlkny `ed oicd ¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨

owd oipnk micixt xtqn zaexrzdäaeøîä[lecbd-]øLk,i`cea ©§¤¨¥
efl mizye efl zg` eaxrzp m`y ,oebk .wtqn leqt x`yde
efl mizy e` efl ylye efl zg` eaxrzp m`e ,mipiw izy zexyk
efl xyre efl zg` eaxrzp m`e ,mipiw yly zexyk efl ylye
zg` eaxrzpy ote`a oebke .dfa `veik lk oke ,mipiw xyr zexyk
ylye dlrnl yly odkd dyre ,micixt yy ode ,efl mizye efl
cva zenily mipiw dyry `ed xzeia lwlewnd ote`dy ,dhnl
dlrnl micixt izy zg`d owd zlra lyn dyry epiidc ,cg`
ziyilyd `ide] dlrnl zg` dcixt mipiwd izy zlra lyne
zg` dcixt dxyk df ote`a .dhnl yly cere [my daxwy

z`hg `idy dipyd dlqtpe zg`d owd zlra lyn dlerl
izy zlra lyn micixt yly zexyk oke ,dlerk dlrnl daxwe
ze`hg izye zeler izy dpnn zeyrl eilr did ixdy ,mipiwd
ze`hgd izye dlerd zexyke ,ze`hg ylye zg` dler dyre

vnp .zg` z`hg dlqtpezeler izy zexyk mipiwd lkny `
,[lecbd-] daexnd oipnd edfy ,mipiw izyk df ixde ,ze`hg izye

.mipiwd izy zlra ly dpiipn ,xnelk
,mipiw zaexrza xzeia lwlewnd ote`d mlerly ,`ed xaqdd
lqtp `l df ote`a s`e ,cg` cva zenily mipiw eyrp xy`k `ed
yi zg`le dey epi` miypd ipiw oipn xy`k .zivgnn xzei odn
,cala cg` cva axwi daexnd zlraly xyt` i` ,dvgnn xzei
cva wx axw zg`ly ote`a .dhnl mbe dlrnl mb dl axw `l`
yie cg` cva zxg`l axwy dn lk ,miccvd ipya zxg`le cg`
opick eyrpy zenily mipiw ody ,ixnbl xyk ,ipyd cva ecbpk
,cg` cva wx zg` lkl yiy dnn ,x`yd one .dhnle dlrnl
lr xzi daexnd zlral yiy dnny `vnpe .dvgnd mlerl xyk
cbpke ,dvgn xyk xzi epi`y dnne ,elek xyk hrend zlra
oipnk md el` lke ,hrend zlra ly dvgn xyk leqtd dvgnd

.daexnd zlra ly micixtd
íB÷î ìk ,ììkä äæzaexrz lk -íépéwä úà ÷Bìçì ìBëé äzàL ¤©§¨¨¨¤©¨¨©£¤©¦¦

dfk ote`a miey miwlg ipyleéäé àlLmipiwïéa úçà äMà ìMî ¤Ÿ¦§¦¤¦¨©©¥
ïhîì ïéa ïìòîì,[dhnl mbe dlrnl mb-]äöçîmicixtdnøLk §©§¨¥§©¨¤¡¨¨¥
,ìeñt äöçîelke miccvd ipya dy` meyl oi`y okziy oeiky ¤¡¨¨

zxg`d dy`d ly dipiw lke dlrnl eaxw zg` dy` ly dipiw
elqtp dlrnl axwdne ,rxi` jk ok`y yeygl yi ,dhnl eaxw
ody] zelerd elqtp dhnl axwdne [dvgn ody] ze`hgd

.[dvgnìMî eäiL ãò íépéwä úà ÷Bìçì ìBëé äzà ïéàL íB÷î ìëå§¨¨¤¥©¨¨©£¤©¦¦©¤§¦¤
,ïhîì ïéa ïìòîì ïéa úçà äMàoia zg` ly dipiwn `vnz `l` ¦¨©©¥§©§¨¥§©¨

micixt xtqn zaexrzd lkny `ed oicd ,dhnl oiae dlrnl
owd oipnkäaeøîä[lecbd-]øLk,wtqn leqt x`yde ,i`cea ©§¤¨¥

dhnl axwdn zivgn xiykdl yiy calny ,dlrnl x`eanke
mipiw dnk daexnd zlral zexyk cer ,dlrnl axwdn zivgne
micixtd lk oipn dlere ,miccvd ipya dl eaxw ixdy ,zenily

.daexnd owd zlra ly micixtd oipnk zexykd

â äðùî
:zeaxern odyk eaxwedy zeyxetn dlere z`hg ly opicúàhç©¨

Bæìe,Bæì äìBò`l` odkd jlnp `le ,eaxrzpyäNòz`ïlek ¨¨¨¨¨¨
ïìòîì,zeler odizy eli`käöçîowd onøLkäöçîedpnn §©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨
,ìeñtzlra lre ,dlrnl dlqtp z`hg `idy dcixt dze`y ¨

z` dyr .zxg` z`hg `iadl z`hgdähîì ïlekodizy eli`k ¨§©¨
,ze`hg,ìeñt äöçîe øLk äöçîdler `idy dcixt dze`y ¤¡¨¨¥¤¡¨¨

.zxg` dler `iadl dlerd zlra lre ,dhnl dlqtpdéöç¤§¨
,ïhîì déöçå ïìòîìdcixte dlrnl zg` dcixt dyry epiidc §©§¨§¤§¨§©¨

,dhnl zg`øîBà éðàL ,úBìeñt ïäézLdcixtdy rxi` `ny §¥¤§¤£¦¥
`idyïìòîì äáø÷ úàhç,dlqtpeå`idy dcixtdäìBòdaxw ©¨§¥¨§©§¨§¨
ïhîì.odizgz mixg` zepaxw `iadl odizy lre ,dlqtp `id s`e §©¨

ã äðùî
izy :zeaxern odyk eaxwedy zyxetne dnezq mipiw ly opic
zg` dcixty eraw dpey`xda ,mipiw yly cgi egwly miyp

`idúàhçodn zg`lådipyd dcixtdäìBòowd z` ,dzxagl ©¨§¨
exi`yd dipyd,äîeúñ,dlerd ine z`hgd in eyxt `ly §¨

åziyilyd,úLøBôîz`hg ef dcixty dzgiwl zra eyxity §§¤¤
z`hgd inl milrad zeny z` eraw `l mle` ,dler ef dcixte
zeyxetn ze`hg izye zeler izy o`k yiy `vnpe ,dlerd inle
z`e dlrnl zelerd z` aixwdl odkl dide ,dnezq ow cere
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רנה
oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

oeik ,ivgd xiykdl yi jlnpa elit` deya dey axrzp 'ek efl mizye efl mizy

epzie ,zeni cg`d owde dhnl zg`e dlrnl zg` oey`x ow dyrie ,zenezq ody

[`kd] ,xyk hrend [b"n `"t] dlrnl epxn`y efl mizye efl zg` la` .odipia

ly z` Ð dhnl oiivge dlrnl oiivg dyry oeik .xyk daexnd Ð jlnp `lc oeik

dyry oeik leqt dvgne xyk dvgn dlrn

izyl el` oipiwy oeike .dlrnl mly ow

:odipia epzie ,zetzeya cg` ow e`iai miyp

`dz Ð d`ll dler oey`x lyn i`

`wece .`kti` e` ,d`ll z`hg dpexg`a

oipiwd wlg m` la` ,dlrnl mly ow [dyr]

Ð dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixt

z`hge dlrnl dler :xne` ip`y ,xyk lkd

.odk ziiyra zeyxtzn mipiwdy ,dhnl

äðùîåæì ùìùå åæì íéúùå åæì úçà
'åë åæì äàîå åæì øùòå`nw `wxit` Ð

,xyk hrend lirl xn`wc ,i`w [b"n]

oiivge dlrnl oiivgyk xn`w `zyde

.jlnp `ly oeik ,xyk daexnd Ð dhnl

ixdy :xyk daexnd cvik yxt` dzre

zg` dy` ly ow eze` efl mizye efl zg`n

zxg` dy` ly oipw mipyne ,dlrnl dyr

yly ex`ype ,dlrnl [zg`] dcixt dyr

dlrnl zeler ipy xyk ixd ,dhnl oicixt

mixyk mipw ipy ixd ,dhnl ze`hg ipye

mipy oke .xyk daexnd edfe ,leqt iyilye

[dyr] oipiw mipyd on ,efl dylye efl

dcixt gwl cere ,dlrnl oicixt drax`

oicixt dyng ixd Ð oipiw dylyd on zg`

on .dhnl oicixt dyng oke ,dlrnl

zeler dyly yi dlrnl oicixt dyngd

ixd ,ze`hg dyly dhn lye ,zexyk

.xyk daexnd edfe ,mixyk oipiw dyly

`evnl leki epi` efl d`ne efl xyr edine

`dc xnel jixve .zebef ody itl] ,oiprd dfa

zg` lr [`l` i`w epi` ,xyk daexnd opzc

`pz xyk hrend `peeb i`dka lirl `pzc icii`[e] ,zebef opi`y 'eke efl mizye efl

d`ne efl xyra s`] `ed zn` edin[e] .jlnp epi`a xyk daexnd `peeb i`dk [inp]

`ny ik ,oipiw dxyre d`na oipiw dxyr `l` mdn lqet oi`y ,xyk daexndy [efl

elqtpe dhnl olek e` ,ze`hgd elqtpe dlrnl zg` dy` ly oipiw dxyrd

zg` dy`l cg` lk erawed `lae .oileqt oinly oipiw dxyr jgxk lre ,zelerd

ly oiivge zeler dlrn ly oiivgy ,zenezq ody xg`n mixyk d`nd la` .ixiin

oiivg xyr `iadl cer dkixv d`n d`iady dy`dy d`xp ile .ze`hg dhn

Ð dhnl ynge miyinge dlrnl ynge miying eyrpyk[y] ,ze`hg oiivge zeler

d`n d`iady dy`l oi`e ,dlrnl mlek eyrp zxg` dy` ly xyrd `ny

`le ,eyrp dhnl `ny e` .yng `iadl cer dkixve ,ynge mirax` m` ik dlrnl

.dhnl yng `iadl cer dkixve ,ynge mirax` m` ik d`n d`iady dy`l x`yp

äèîì ïéá úçà äùà ìùî åäé àìå ïéðé÷ä ÷åìçì ìåëé äúàù íå÷î ìë ììëä äæ
ìåñô äöçîå øùë äöçî äìòîì ïéá,mipyl wlgp epi` zg` dy` owy ,xnelk Ð

z` wlgl leki dz` oi`y mewn lke .dhnl zxg` owe dlrnl mly dy` ow `l`

zg` ow owlgl jixve ,zebef opi`y efl dylye efl mipye efl cg` oebk ,oipiwd

.ziyixtck xyk daexnd ,dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixtäðùîúàèç
'åë åæì äìåòå åæìÐ mixen` mixac dna :[` dpyn] lirl ipzc` i`w inp `d Ð

,z`hga daxrzpy dler :ipzwc ,[a dpyn] `nw `wxit` i`we ,'ek jlnp odka

jlnp `l la` .jlnpa edf ,ezeni Ð `eaixa cg` elit` ,dlera daxrzpy z`hge

s`c :opireny`e .leqt dvgne xyk dvgn Ð dhnl mly ow dyre ,ezaexrz lr

`lc `zyd ,"ezeni" ipzwck ,aixwz `l dil opixn` ikelni`l iz` i`c ab lr

wxta xn`c ,`axcn iwet`l .xyke ,oick dyrp [odn] cg`[y] opixn` jlnp

,dvxn `l Ð aixwn i` ,aixwz `l opax xen`c `zyd :(a,br migaf) zeaexrzd

.mzd yxtnckäðùîäìòîì ïäéúù äùò úùøåôîå äîåúñ äìåòå úàèç
äîåúñ àìà øùë ïéà äèîì ïééöçå äìòîì ïééöç ìåñô äöçîå øùë äöçî

ïäéðéá ú÷ìçúîå[yxite] ,(a,fq migaf) serd z`hg wxta i"yx edl qxb ikd Ð

,aexira mipiw dyly egwly miyp izy :ikd

cg`e z`hgl cg` mly owe dler dkixv ef

dkixv efe ,z`hge zeler izy epiidc ,dlerl

oipiwd on cg` eyxite ,dlere ze`hg izy

,efl z`hg dcixte efl dler zg` dcixt

efi` eyxit `le dnezq egipd oipwd on cg`e

eyxit ziyilyde ,dler efi`e z`hg dcixt

milra [zeny] la` ,dler efi`e z`hg efi`

owe ,efl dlere efl z`hg ixd .eyxtzp `l

oipw ipy aixwdl jixve .zyxetn owe ,dnezq

dlrnl zelerd ,odizy lr mzq elld

jixv efl z`hge efl dlere ,dhnl ze`hge

dyr .odkl mepzpe ,milra myl aixwdl

oi` Ð 'ek dlrnl oiivg ,'ek dlrnl olek

,dnezq ow `l` mleka xykediipin idc

,dxyk z`hg carc ediipin ide dler carc

zwlgzne .envr ipta did [owe] ow lky oeik

ici z`vi zg`d ,egwl aexirae li`ed odipia

ow cer egwie .dler ici z`vi zg`e ,z`hg

dpey`x dler m` :i`pza eaxwie odipia

ef dipy owa `dz Ð d`ll z`hge lgxl

Ð selig m`e ,lgxl z`hge d`ll dler

opiqxbc migafa i"yx yxit jk ,selig

axde .ixiin oipiw ylyae ,e"iea "dnezqe"

dlere z`hg" opiqxbc :yxit mdxa` epiax

zg`y oipiw ipya ,xnelk ,"zyxetne dnezq

dnezq daxrzpe ,zyxetn zg`e dnezq

oiivg ,'eke dlrnl odizy dyr ,zyxetna

:yexit ,dnezq `l` xyk oi` Ð dlrnl

dnezqd on z`hge dler ,dnezq xeriy

.zaexrza yxity ixiin `zyde .zyxetne

Ð efl leqt wtq yiy enky :yexit ,odizyl dlrzy :yexit ,"odipia zwlgzn"e

zlrale ,jytp dnn xyk odn cg` yi dnezqd zlraly it lr s`y .efl yi jk

zlra xn`ze ,ow e`iaie odipia epzi mewn lkn ,oileqt odipy `ny zyxetnd

cg` m`e .jly elek `di df ow Ð leqt elek jlye xyk elek ily m` :dnezqd

`di `ly xyt` i` jly [ok m`] ,dhnl elek e` dlrnl dyrp eleky ,xyk ilyn

.jly eivge ily eivg dfd owd `di ,xyk cg`äðùîäáåçá åáøòúðù úåàèç
äáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéàdpyn] `nw wxta epipy dlrnl ,xnelk Ð

,welig yi oipn eze`ay xnel dvex dzre .daegay ze`hg oipn `l` xyk oi`c [a

oipnd eze` dlery minrte ,leqt dvgne xyk dvgnl oipnd dlery minrty

xyk dvgn Ð z`hga mipy daeg ;cvik lif`e yxtn `zyde .dvgnn zegtl

dler odn axwy oebk ,z`hga miltk mda yiy daeg ipiwa :yexit ,leqt dvgne

,leqt dvgne xyk dvgn Ð oipiw ipya [zg` dlere] ze`hg ipy [exiizype] zg`

axernd z`hge ,z`hgl rawpy edf `ny ik Ð aixwdl lkei `l dx`ypy dlery

`l` axwi `l ok lre ,x`ypy dlerd lfeb `ed ile` ik Ð dler aixwdl lkei `l

.leqt dvgne xyk dvgn jl ixd ,oileqt Ð dlerde axernd z`hge ,ze`hg ipy

[`ad cenrl jiiy o`kn]øùë äáåçáù ïéðî äáåçá íéðù úàèçz`hg` :yexit Ð

on zg` z`hg daxwy [oebk] ,daega mipy z`hg xn`we ,i`w daega daxrzpy

z`hg mr oicixt drax` ixd ,exiizyp zg` z`hge zeler izye ,mipiw ipyd

izy mbe ,axernd z`hgd gwi `ny ik Ð zeler izy aixwdl leki epi`e ,axernd

`l` aixwi `l ok lr ,dlerl rawpy eze` gwi `ny ik Ð aixwi `l ze`hgd

yxtz `peeb i`dk oke .daegay oipn eze` dvgnn zegtl dler ixd ,zg` z`hg

,xy` xa wgvi epiax yexit d`xpe ."daega daxrzpy dler oke"c dixg`y `aad
äáåç
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השאלה הראשונה ששואלים כשבאים למעלה היא: "נשאת ונתת באמונה"; לא שואלים האם השתתפת בהתוועדות חסידית, אלא 
האם שמרת את סדרי הישיבה!

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



רנו
oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

z`hgc oicixt dpeny oebk ,leqt dvgne xyk dvgn Ð z`hga mipy daeg

z`hg oicixt xyr mipy ixd Ð z`hg eivge dler eivgy oicixt dpnya eaxrzpy

Ð dlrnly mze` ,dhnl oiivge dlrnl oiivg aixwde ,dler oicixt drax`de

drax` mdn mixyk Ð dhn ly dpeny mze`e ,ze`hg mlek `ny ik ,oileqt olek

edfe ,oileqt dler ly drax`e ,z`hg ly

eaxrzpy ,xnelk ,z`hga mipy daeg

m` ik oi` daegae my ze`hg dpny

,xyk daegay oipn edf mbe ,ze`hg drax`

.ze`hg drax` `l` my xyk oi`y

oicixt xyr dyy oebk ,daega mipy [z`hg]

oicixt drax` daeg ly dpnye ,z`hg ly

mipy dyre ,z`hg oicixt drax`e dler

oipn ,dhnl xyr mipye dlrnl xyr

dlrn ly xyr mipyc .xyk Ð daegay

xyr mipye ,md ze`hg `ny Ð oileqt olek

,od zeler `ny Ð oileqt drax` dhn ly

ixd ,jytp dnn mixyk Ð ze`hg dpenye

dler oia daegd lk oipna mixyk ze`hg

oi` daega mipy z`hg edine .z`hg oia

yxtz oke ,z`hga mipy daeg oiprn eayil

yxit mdxa` epiax axde .dixg`y `aad

,z`hga mipy daeg iab zenezq oipiwdy

ipy ze`hgde ,mipy zenezq eid oipiwdy

dhnl oiivge dlrnl oiivg o`yre ,oicixt

izy `ny ik .leqt dvgne xyk dvgn Ð

,dnezqd on dlere dlrnl oaxw ze`hg

mipy z`hg" .dlere ze`hg izy dhnle

eaxrzpy mipy it z`hg ,xnelk ,"daega

oicixt drax` ze`hgd didy ,daega

,xyk Ð daegay oipnd ,dhnl oiivge dlrnl oiivg dyre ,oicixt ipy daegde

dlere ze`hg ipye ,oileqt ode dlrnl eyrp ze`hg dylyc .ze`hg ipy epiidc

.dhnl eyrpäðùî.øëæ ãìà íà ï÷ éìò éøä äøîàù äùàädipr zcleia

.dzaegl yak d`ian dxiyr eli`c ,ixiinïúðúð 'åë ïéðé÷ éðù äàéáî øëæ äãìé
Z ïäëìdacp owy itl dlrnl yly zeyrl jixv [did da jlnp did eli`]

jlnp `le ,dhnl mizye dlrnl mizy axw `l` ok dyr `le ,dler elek axw

cer `iazy dkixve ,zg` dcixt odn lqtp [`vnpe] .ez`iad dn lr zrcl da

.dlrnl epaxwie [zxg`] dcixt.ãçà ïéîînn mlekyk dfd oicd ,xnelk.cg` oi

ly] oipwd ipy eidy cg` oinn mipey`xd m` ,xnelk ,mipy `iaz mipin ipyne

d`vie dlerl oind eze`n dcixt cer `iaz ,dpei ipa e` mixez [dacp lye xcp

,axw daeg myl ixdy dzcil zaeg ici d`vi oey`x odk aixwdy owny ,lkd ici

m`e .eizgz df didi ixde ,dhn ziiyra odn cg` lfeb lqtpe dxcpl x`yp ipyde

aixwie dpei oae xez mizy `iaz ,dpei ipa owe oixez ow eid oipin ipyn mipey`xd

`ede oexg` axw mipey`xd mipyn ow dfi` ol `wtqnc meyn ,dlrnl mizy

wxt] lirl opzck oind eze`n enilydl dkixve zg` dcixt epnn lqtpe ,dxcpl

.'eke dpei ipa cbpk oixez oi`ian oi` :[d dpyn `Z äøãð äùøéô`iazy dkixv

.[dhnl zg`e] dlrnl [mizy] ,oicixt dylyZ ãçà ïéîîixd" dxcpyk] ,xnelk

cg` oin `l` odkl dpzp `ly drci m` ,[`iazy oind z` dyxit Ð "ow ilr

yly d`ian ,dyxit oin dfi` zrcei dpi`e [dgkye] ,oiprd dfa odkd eaixwde

ipa ipye ,leqtl beefl cg` xez d`ian ,oixez oipiw ipyd dpzp m` ?cvik .oicixt

ipy odkl dpzpy zrcei m` ,drax` `iaz oipin ipyne .dpei ipa dxcp `ny ik dpei

ipa e` mixez e` dpexg`a odk aixwd dn zrcei dpi`e ,dpei ipa owe oixez ow oipin

aixwd mixez `ny ?cvik .drax` `iaz dxcpl dyxit dn drci `l m` .dpei

,dpei ipa dxcp `ny ik dpei ipa ipy cere ,leqtl beefl xez `iadl dkixve dpexg`a

oixez izy cere ,leqtl beefl dpei oa `iadl dkixve dpei ipa dpexg`a aixwd `nye

ivn inp ikde .dpei ipa ipye mixez izy drax` `iaz jkle ,oixez dxcp `ny ik

oipiw ipy e` odkl dpzp oin dfi` zrcei dpi` m` drax` dkixvy cg` oina hwpinl

.dpzp dn zrceia hwpinl dil `gip la` ,dpei ipa oipiw ipy e` mixezäøãð äòá÷
.ïéãéøô äùîç ãåò àéáúù äëéøömr dxcp draw :yexit .cg` oinn dlrnl

dpi`e dyxite ,"izaeg mr d`iadl [xkf cl` m`] ow ilr ixd" dxn`y ,dzaeg

.cgia zeler dyly `iadl dkixve ,`peeki` cgia lecb oaxwle ,dyxit dn zrcei

zrceie ,dyxit oin dfi`n zrcei dzid m`

,odkd l` cg` oinn `l` d`iad `ly

oipw izy odkl dpzpy zrcei m` ?cvik

cg` ow odkd o`yre ,oixezcg` owe dlrnl

dxcp draw `ide ,cg` lfeb lqtpe ,dhnl

`iadl dleki dpi` jkle dzaeg mr cgi

dz`a m` oicd oke .zeler dylyn zegt

ipya dxeht [dzaege dxcp cgi] aixwdl

zg` dcixte z`hgl zg` dcixt odne ,oipiw

d`iany [inp] onf xg`le ,dzaeg zlerl

ipy ,oicixt dyly cer `iadl dkixv dxcp

,dzeriawl Ð cg`e ,dxcpl Ð zecixt

,zeler dylyn zegt `iadl dleki dpi`y

oinn zeidl dkixv ziyily dcixtde

mr" dxn` ixdy ,dzaeg zler xak daxwy

Ð envr ipta d`ian m` ,dxcpe ."izaeg

dzre .dzaeg oinny cg` mr `iaz

xykda eyrp m` ,oixez oipiw izy d`iady

,jka dxhtp Ð dhnl cg`e dlrnl dyly

oicixt dyly `iaz Ð cg`d lqtpy dzre

,dylyn zegt `iadl dleki dpi`y ,oixez

`nye .dzeriawl Ð zg`e ,dxcpl Ð mizy

draw i`dc ,dpei ipa dxcpl `iadl dyxit

jkle ,i`w dyxit dn zrcei dpi`` dxcp

d`ian dzry ,dpei ipa oicixt ipy cer `iaz

dpi`y dxcpl dpei ipa ipye ,dzaeg oirn odn dcixte mixezn zeler dyly

mipye odkl dpzpy oin eze`n dyly oicixt dying jl ixd ,dxcpn `l` zwteqn

.xg` oinnZ ùù àéáú ïéðéî éðùî,dpei ipa owe mixez ow odkl dpzpy zrcei m`

,dxcpl `iadl dyxit oin dfi`n zrcei dpi`e ,dpexg`a axw dfi` zrcei dpi`e

,dpei ipa dyly dkixve ,lqtp cg`de dpexg`a daxw xez `ny .oicixt yy `iaz

ik Ð mixez izy cere ,dpei ipa dxcp `nyy itl Ð mipye ,dzaeg zler oinn cg`

mixez dyly `iadl dkixve ,dpexg`a axw dpei ipa ow `ny e` ,mixez dxcp `ny

xez cere ,dxcp wtq meyn Ð dpei ipa owe mixez ow ,yy `iaz jkle ,dpei ipa ipye

.oin dfi`n zrcei dpi`e dzaeg oinn `iadl dkixvy itl Ð cg` dpei oae cg`

Z äðúð äî úòãåé äðéàå ïäëì ïúðúðowe dfn cg` ow e` dpei ipa m` mixez m`

.dhnl oiivge dlrnl oiivg e` dhnl olek m` ,dyr dn reci oi`e .dfn cg`

e` ,z`hg o`k oi`e dlrnl mlek `nyc ,dzcil zaeg elit` d`vi `ly z`vnp

wtql ,dxcpl oicixt drax` cer `iazy dkixv .zeler o`k oi`e dhnl mlek `ny

mlek mipey`xd `ny ,dpei oae xez ,dzaeg zlerl mizye .oipin ipyn dyexit

dler `iadl dkixve ,z`hgd xg` jled lkde oin dfi`n zrcei dpi`e eyrp dhnl

d`vi oey`x daxwy owae dhnl oiivge dlrnl oiivg mipey`x `ny e` .oin eze`n

jklid ,did oin dfi` zrcei dpi`e ,dxcp mr oin eze`n dler draw `ide ,ezaeg ici

eid mixez oey`x axwy ow m` ,jytp dnn .dpei oae xez dyexit wtq mr cer `iaz

dxcp mr xez eiykr d`ian `id ixd Ð dzaegl `ide dlrnl dler odn axwe

.ez`ian ixd Ð dxcp mr dpei zler `iadl rawede dpei ipan m`e ,dzeriaw meyn

`idy mizyn ixd Ð oind eze`n dzler `iadl dkixve eyrp dhnl olek m`e

dfi`n d`ian zg` z`hge .dacp ipyde ,odn cg` dlri dzaegl eiykr d`ian

dlerl epinn bef el ixde ,eyrp dlrnl mlek mipey`xd `ny meyn ,dvxzy oin

oi` Ð dzaeg zler axw xaky it lr s`e ,oipin ipyn dzaegl d`iady mizyn

dpyn ` wxt] lirl ibiltc opaxl oey`xd oin eze`n z`hg `iadl wcwcl dkixv

k lre li`ed jkld ,z`hg xg` jled lkd ixaqwc ,i`fr oac dilr [d`iaz jgx

.dice epinny eze` el beefz zeler izy
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,ïäkì ïúðúð .dúáBçì úçàå døãðì úçà ,íép÷ ézL§¥¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨§¨¨©©Ÿ¥
éøö ïäkäìL úBNòì C.ïhîlî úçàå ïìòîìî ïéãéøt L ©Ÿ¥¨¦©£¨§¦¦¦§©§¨§©©¦§©¨

àìå ïhîlî íézLe ïìòîìî íézL àlà ,ïë äNò àìŸ¨¨¥¤¨§©¦¦§©§¨§©¦¦§©¨§Ÿ
Cìîð¯äpáéø÷éå úçà äãéøt ãBò àéáäì äëéøö ¦§©§¦¨§¨¦§¦¨©©§©§¦¤¨

ïéðéî éðMî ;ãçà ïénî ,ïìòîìî¯äLøt .íézL àéáz ¦§©§¨¦¦¤¨¦§¥¦¦¨¦§©¦¥§¨
døãð¯ìL ãBò àéáäì äëéøöïénî ,íéãéøt L ¦§¨§¦¨§¨¦¨§¦¦¦¦

ïéðéî éðMî .ãçà¯døãð äòá÷ .òaøà àéáz ¤¨¦§¥¦¦¨¦©§©¨§¨¦§¨
¯ãçà ïénî ,ïéãéøt Lîç ãBò àéáäì äëéøö; §¦¨§¨¦¨¥§¦¦¦¦¤¨

ïéðéî éðMî¯dðéàå ïäkì ïúðúð .LL àéáz ¦§¥¦¦¨¦¥§¨¨©©Ÿ¥§¥¨
ïéàå äNòå ïäkä Cìäå ,äðúp äî úòãBé©©©¨§¨§¨©©Ÿ¥§¨¨§¥

äNò äî òãBé¯,ïéãéøt ãBò àéáäì äëéøö ¥©¤¨¨§¦¨§¨¦§¦¦
.úçà úàhçå ,dúáBçì íézLe ,døãðì òaøà©§©§¦§¨§©¦§¨¨§©¨©©

ïá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

קנים. פרק שלישי - במה דברים אמורים דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
פירוש                                                                                                                                     פירוש

למרות שיש לו כל טוב ובהרחבה, צריך לדעת שאין זה שלו, אלא מה שהקדוש-ברוך-הוא נותן לו, אבל הוא מצד עצמו הרי הוא עני.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח



רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc - mipw(iyiy meil)

d ipiway micixtd eid m`eäáBçit zenezqdúàhça íéðL ¨§©¦§©¨
ze`hgl zeyxetnd micixt izy eaxrzpy oebk ,oda daxrzpy
yy od lkd jqay ,zenezq [micixt rax` ody] mipiw izya
did ,jlnp odkd did m`e ,[zeler izye ze`hg rax`] micixt
micixt izye z`hgl dhnl daegd ipiwn micixt izy aixwn
z`hgl zeyxetnd micixtd izy z`e ,dlerl dlrnl zexg`d
dvgn lkd z` dyr `l` ,jlnp `l `ede ,dhnl dyer did

y ,`ed oicd ,dhnl dvgne dlrnläöçîmicixtd lknøLk ¤¡¨¨¥
äöçîeipy.ìeñtze`hgd izy z` dlrnl dyry yeygl yi ik ¤¡¨¨

odn zexg`d micixtd ylye ,zenezqdn zg` cere zeyxetnd
zg` dler zenezqd daegd ipiwn dyry `vnpe ,dhnl dyr
oda dlqtpe ,ze`hg izye zeler izy mewna ze`hg ylye
df ote`a .dlrnl eyrpy ze`hgd izy elqtp oke ,zg` z`hg
,micixt yly ody ,zg` dlere ze`hg izy zaexrzdn zexyk
,`idy zenk lka dfa `veike .micixtd lk zenkn dvgn ode
ze`hgd oipnn letk zenezqd mipiway micixtd oipn xy`k

.oda eaxrzpy
l ody micixtd eid m`eúàhçita íéðLd ipiway micixtäáBç ©¨§©¦©¨

zeyxetn micixt rax` eaxrzpy oebk ,eaxrzp oda zenezqd
yy od lkd jqay ,[micixt izy day] zg` dnezq owa ze`hgl
did ,jlnp odkd did m`e ,[zg` dlere ze`hg yng] micixt
rax` z`e dhnl zg`e dlrnl zg` dnezqd owdn aixwn
jlnp `l `ede ,dhnl aixwn did z`hgl zeyxetnd micixtd
itky ,`ed oicd ,dhnl dvgne dlrnl dvgn lkd dyr `l`

ïéðnämicixtd lyaLd ipiw.øLk ,äáBçdyry yeygl yi ik ©¦§¨¤§¨¨¥
ziriaxd z`hgd z` dyr dhnle ,ze`hgd on yly dlrnl

dnezqd owd z`eoke ,dlrnl eaxwy ze`hgd yly lk elqtpe ,
la` .dlrnl `le dhnl dzyrpy dnezqd oway dlerd dlqtp
efe ,dhnl dzyrpy dnezqd owdn ef ,zexyk ze`hg izy
oway micixtd oipnk ode ,dhnl dzyrpy ze`hgd rax`n
ze`hgd oipn xy`k ,`idy zenk lka dfa `veike .daegd

.mipiway micixtd oipnn letk zenezqd mipiwa eaxrzpy
eaxwedy daeg ipiwe zelera mb `ed df oicy zx`an dpynd

:zeaxern odykïëål zeyxetnd micixta äáøòúpL äìBòow §¥¨¤¦§¨§¨§
äáBç,daegd ipiway micixtd oipnk `ed zelerd oipne ,dnezq ¨

,mipiw izya zeler rax` e` zg` owa zeler izy eaxrzpy oebk
,dhnl dvgne dlrnl dvgn odkd o`yreøLk ïéàzaexrzdn ¥¨¥

àlàkïéðîdaL úBìBòd ow,äáBçowa zeler izy eaxrzp m`y ¤¨¦§©¤§¨
rax` eaxrzp m`e ,zg` dler wx zaexrzd lkn dxiyk zg`
eid m`e .d`ld oke ,zeler izy wx zexyk mipiw izya zeler

d ipiway micixtdäáBçit zenezqdäìBòa íéðL,da daxrzpy ¨§©¦§¨
ody] mipiw izya dlerl zeyxetnd micixt izy eaxrzpy oebk
zeler odn rax` ,micixt yy od lkd jqay ,[micixt rax`
,dhnl dvgne dlrnl dvgn lkd z` odkd dyre .z`hg mizye

äöçîmicixtd lknäöçîe øLkipy,ìeñt,xen`d ote`a oebke ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
zenkn dvgn ody ,zg` z`hge zeler izy zaexrzdn zexyk
micixtd oipn xy`k ,`idy zenk lka dfa `veike .micixtd lk
eid m`e .oda eaxrzpy zelerd oipnn letk zenezqd mipiway

l ody micixtdäìBòita íéðLd ipiway micixtäáBçzenezqd ¨§©¦©¨
owa zelerl zeyxetn micixt rax` eaxrzpy oebk ,eaxrzp oda
yng ,micixt yy od lkd jqay ,[micixt izy day] zg` dnezq
dlrnl dvgn lkd z` odkd dyre ,z`hg odn zg`e zeler odn

itky ,`ed oicd ,dhnl dvgneïéðnämicixtd lyaLd ipiwäáBç ©¦§¨¤§¨
,øLkoipnk ,zeler izy zaexrzdn zexyk ,xen`d ote`a oebke ¨¥

oipn xy`k ,`idy zenk lka dfa `veike .daegd oway micixtd
oipnn letk zenezqd mipiwa eaxrzpy zeyxetnd zelerd
eaxrzpy ze`hg iabl lirl yxtzpy itk lkd .oday micixtd
iabl o`k `ed ok ,ze`hg iabl my xen`ky ,zenezq mipiwa

.zeler

å äðùî
,daeg ow `iadl dilry zclei ly ote` d`ian dpynd
eyriiy okziy zepey zeierhe ,sqep ow `iadl dacpzdy
oze` zeawra miklede milcb dizeaeg xy`k ,el` zepaxwa

:zeierhéìò éøä äøîàL äMàä`iadlï÷,zeter ipy -ãìàLk ¨¦¨¤¨§¨£¥¨©¥§¤¥¥
oaøëæ,ok` m` ,zeler izy `edy `ed dacp ow df oweäãìéoa ¨¨¨§¨

,øëæ`id ixd,døãðì úçà ,íép÷ ézL äàéáîzeler izy `ede ¨¨§¦¨§¥¦¦©©§¦§¨
,xen`k,dúáBçì úçàå,dzcil lr ow `iadl zaiig zclei lky §©©§¨¨

.dler cg`de z`hg cg`d df owaeéøö ïäkä ,ïäkì ïúðúðC §¨¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¨¦
ìL úBNòì,ïìòîìî ïéãéøt Lmizy ,zeler od odn ylyy itl ©£¨Ÿ§¦¦¦§©§¨

,dzaegl zg`e dxcpledcixt,ïhîlî úçàz`hg `idy itl ©©¦§©¨
.dzaegl d`ad

dnke dnk jka yi ,mipiwd ly ozaxwda odkd drh xy`k
m` .` :mipic iweligïk äNò àìdlrnl yly aixwdl ,odkd Ÿ¨¨¥

,dhnl zg`eíézL àlàaixwd odníézLe ïìòîìîodn,ïhîlî ¤¨§©¦¦§©§¨§©¦¦§©¨
,daf dzeida dcliy xaqy oebke ,od daeg ipiw izyy aygy itl
z`hg zg` dcixt odizyae dzcill owe dzaifl ow daiigzpy

,dler zxg`deCìîð àìå,ezaygn itk `ed ok m`d le`yl da §Ÿ¦§©
yly `iadl dilr didy ,dler zgz zg` z`hg dyry `vnpe
dxqge ,ze`hg izye zeler izy dyr `ede zg` z`hge zeler

ok lre ,zg` dler dläpáéø÷éå úçà äãéøt ãBò àéáäì äëéøö§¦¨§¨¦§¥¨©©§©§¦¤¨
ïìòîìîmipiwd izy xy`k df lke .dl xqgd dler oaxwl ¦§©§¨

eid d`iady,ãçà ïénîlre ,dpei ipa odizy e` mixez odizyy ¦¦¤¨
.mcewn d`iady oindn dler oaxwl dcixt cer `iaz ok

.aåeid d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMîmixez zg`y §¦§¥¦¦
,dhnl zg`e dlrnl zg` oin lkn aixwde ,dpei ipa zxg`de

,dpexg` daxw ow efi` reci oi`eàéázceríézL,[micixt izy-] ¨¦§©¦
lirl epipyy meyn ,`ed xacd mrh .dpei oa zxg`de xez zg`
,xez cbpk dpei oa `le dpei oa cbpk xez mi`ian oi`y (d"n a"t)
d`iady oeike ,mipyn `le cg` oinn zeidl dkixv owy epiidc
da dyre dpey`x odkd aixwdy owde ,mipin ipyn mipiw izy
d`a zxg`d owde ,dzaegl dzlr dhnl cg`e dlrnl cg`
dcixt `iadl dilre dhnl aixwdy dcixtd da dlqtpe dxcpl
xez lqtp ,mixez ly ow ipyd owd did m`y ixd ,dlerl zxg`
oa lqtp dpei ipa ly ow did m`e ,dlerl xg` xez `iadl dilre
oae xez `iadl dilr wtqd iptn .xg` dpei oa `iadl dilre dpei

.dpei
,ow `iadl dxcp xy`k m`e .bdøãð äLøt,miieqn oinn ep`iazy ¥§¨¦§¨

zngn ixd ,dyxit oin dfi` zxkef dpi`e ,dpei ipan e` mixezn
did ok lre ,mipind ipyn dxcpl `iadl zaiiegn dzid wtqd
dzaegl ,dxcpl mizye dzaegl zg` ,mipiw yly `iadl dilr
oeike ,dpei ipa ly owe mixez ly ow dxcple ,dvxzy oin dfi`n
lirl xen`ke ,cg` oin dxcpl d`iad `l` ok dzyr `ly
dler dzeyrl odkd lr didy dxcp ly owa zg` dcixt dlqtp

`id df ote`a ,z`hg d`yreìL ãBò àéáäì äëéøö,ïéãéøt L §¦¨§¨¦¨Ÿ§¥¦
dn dlerl zg` dcixt,dlqtpy ef zgz d`a `ide ,d`iady oin

lke .daiigzd oin dfi` wtqd iptn ipyd oindn micixt ipy cere
eid d`iady mipiwd izy xy`k df,ãçà ïénîly eid odizyy ¦¦¤¨

oaxwl dcixt cer `iaz ok lry ,dpei ipa ly eid odizy e` mixez
,oebke .zg` dcixt ea dlqtpy ,mcewn d`iady oindn dler
zg`e dzaegl zg` ,mixez ly mipiw izy d`iad dligzklny
dyre ,dxcpl dpei ipa ly ow cer wtqn zaiig `id ixde ,dxcpl
own xez lqtpe ,dhnl cg`e dlrnl cg` d`iady ow lkn odkd
xez cer `iadl dilr ,dlerk `le z`hgk dyrpy meyn dxcp
wtqd iptn dpei ipa ipye lqtpy xezd zgz xez ,dpei ipa ipye

.`weec dpei ipa `iadl dxcp `ny
.cåeid dxcple dzaegl d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMî §¦§¥¦¦

ow efi` reci oi`e ,dpei ipa ly zxg`de mixez ly `id zg`y
,dipy daxw efi`e dpey`x daxwàéázceròaøàizy ,micixt ¨¦©§©
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המשך בעמוד רלב

oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

z`hgc oicixt dpeny oebk ,leqt dvgne xyk dvgn Ð z`hga mipy daeg

z`hg oicixt xyr mipy ixd Ð z`hg eivge dler eivgy oicixt dpnya eaxrzpy

Ð dlrnly mze` ,dhnl oiivge dlrnl oiivg aixwde ,dler oicixt drax`de

drax` mdn mixyk Ð dhn ly dpeny mze`e ,ze`hg mlek `ny ik ,oileqt olek

edfe ,oileqt dler ly drax`e ,z`hg ly

eaxrzpy ,xnelk ,z`hga mipy daeg

m` ik oi` daegae my ze`hg dpny

,xyk daegay oipn edf mbe ,ze`hg drax`

.ze`hg drax` `l` my xyk oi`y

oicixt xyr dyy oebk ,daega mipy [z`hg]

oicixt drax` daeg ly dpnye ,z`hg ly

mipy dyre ,z`hg oicixt drax`e dler

oipn ,dhnl xyr mipye dlrnl xyr

dlrn ly xyr mipyc .xyk Ð daegay

xyr mipye ,md ze`hg `ny Ð oileqt olek

,od zeler `ny Ð oileqt drax` dhn ly

ixd ,jytp dnn mixyk Ð ze`hg dpenye

dler oia daegd lk oipna mixyk ze`hg

oi` daega mipy z`hg edine .z`hg oia

yxtz oke ,z`hga mipy daeg oiprn eayil

yxit mdxa` epiax axde .dixg`y `aad

,z`hga mipy daeg iab zenezq oipiwdy

ipy ze`hgde ,mipy zenezq eid oipiwdy

dhnl oiivge dlrnl oiivg o`yre ,oicixt

izy `ny ik .leqt dvgne xyk dvgn Ð

,dnezqd on dlere dlrnl oaxw ze`hg

mipy z`hg" .dlere ze`hg izy dhnle

eaxrzpy mipy it z`hg ,xnelk ,"daega

oicixt drax` ze`hgd didy ,daega

,xyk Ð daegay oipnd ,dhnl oiivge dlrnl oiivg dyre ,oicixt ipy daegde

dlere ze`hg ipye ,oileqt ode dlrnl eyrp ze`hg dylyc .ze`hg ipy epiidc

.dhnl eyrpäðùî.øëæ ãìà íà ï÷ éìò éøä äøîàù äùàädipr zcleia

.dzaegl yak d`ian dxiyr eli`c ,ixiinïúðúð 'åë ïéðé÷ éðù äàéáî øëæ äãìé
Z ïäëìdacp owy itl dlrnl yly zeyrl jixv [did da jlnp did eli`]

jlnp `le ,dhnl mizye dlrnl mizy axw `l` ok dyr `le ,dler elek axw

cer `iazy dkixve ,zg` dcixt odn lqtp [`vnpe] .ez`iad dn lr zrcl da

.dlrnl epaxwie [zxg`] dcixt.ãçà ïéîînn mlekyk dfd oicd ,xnelk.cg` oi

ly] oipwd ipy eidy cg` oinn mipey`xd m` ,xnelk ,mipy `iaz mipin ipyne

d`vie dlerl oind eze`n dcixt cer `iaz ,dpei ipa e` mixez [dacp lye xcp

,axw daeg myl ixdy dzcil zaeg ici d`vi oey`x odk aixwdy owny ,lkd ici

m`e .eizgz df didi ixde ,dhn ziiyra odn cg` lfeb lqtpe dxcpl x`yp ipyde

aixwie dpei oae xez mizy `iaz ,dpei ipa owe oixez ow eid oipin ipyn mipey`xd

`ede oexg` axw mipey`xd mipyn ow dfi` ol `wtqnc meyn ,dlrnl mizy

wxt] lirl opzck oind eze`n enilydl dkixve zg` dcixt epnn lqtpe ,dxcpl

.'eke dpei ipa cbpk oixez oi`ian oi` :[d dpyn `Z äøãð äùøéô`iazy dkixv

.[dhnl zg`e] dlrnl [mizy] ,oicixt dylyZ ãçà ïéîîixd" dxcpyk] ,xnelk

cg` oin `l` odkl dpzp `ly drci m` ,[`iazy oind z` dyxit Ð "ow ilr

yly d`ian ,dyxit oin dfi` zrcei dpi`e [dgkye] ,oiprd dfa odkd eaixwde

ipa ipye ,leqtl beefl cg` xez d`ian ,oixez oipiw ipyd dpzp m` ?cvik .oicixt

ipy odkl dpzpy zrcei m` ,drax` `iaz oipin ipyne .dpei ipa dxcp `ny ik dpei

ipa e` mixez e` dpexg`a odk aixwd dn zrcei dpi`e ,dpei ipa owe oixez ow oipin

aixwd mixez `ny ?cvik .drax` `iaz dxcpl dyxit dn drci `l m` .dpei

,dpei ipa dxcp `ny ik dpei ipa ipy cere ,leqtl beefl xez `iadl dkixve dpexg`a

oixez izy cere ,leqtl beefl dpei oa `iadl dkixve dpei ipa dpexg`a aixwd `nye

ivn inp ikde .dpei ipa ipye mixez izy drax` `iaz jkle ,oixez dxcp `ny ik

oipiw ipy e` odkl dpzp oin dfi` zrcei dpi` m` drax` dkixvy cg` oina hwpinl

.dpzp dn zrceia hwpinl dil `gip la` ,dpei ipa oipiw ipy e` mixezäøãð äòá÷
.ïéãéøô äùîç ãåò àéáúù äëéøömr dxcp draw :yexit .cg` oinn dlrnl

dpi`e dyxite ,"izaeg mr d`iadl [xkf cl` m`] ow ilr ixd" dxn`y ,dzaeg

.cgia zeler dyly `iadl dkixve ,`peeki` cgia lecb oaxwle ,dyxit dn zrcei

zrceie ,dyxit oin dfi`n zrcei dzid m`

,odkd l` cg` oinn `l` d`iad `ly

oipw izy odkl dpzpy zrcei m` ?cvik

cg` ow odkd o`yre ,oixezcg` owe dlrnl

dxcp draw `ide ,cg` lfeb lqtpe ,dhnl

`iadl dleki dpi` jkle dzaeg mr cgi

dz`a m` oicd oke .zeler dylyn zegt

ipya dxeht [dzaege dxcp cgi] aixwdl

zg` dcixte z`hgl zg` dcixt odne ,oipiw

d`iany [inp] onf xg`le ,dzaeg zlerl

ipy ,oicixt dyly cer `iadl dkixv dxcp

,dzeriawl Ð cg`e ,dxcpl Ð zecixt

,zeler dylyn zegt `iadl dleki dpi`y

oinn zeidl dkixv ziyily dcixtde

mr" dxn` ixdy ,dzaeg zler xak daxwy

Ð envr ipta d`ian m` ,dxcpe ."izaeg

dzre .dzaeg oinny cg` mr `iaz

xykda eyrp m` ,oixez oipiw izy d`iady

,jka dxhtp Ð dhnl cg`e dlrnl dyly

oicixt dyly `iaz Ð cg`d lqtpy dzre

,dylyn zegt `iadl dleki dpi`y ,oixez

`nye .dzeriawl Ð zg`e ,dxcpl Ð mizy

draw i`dc ,dpei ipa dxcpl `iadl dyxit

jkle ,i`w dyxit dn zrcei dpi`` dxcp

d`ian dzry ,dpei ipa oicixt ipy cer `iaz

dpi`y dxcpl dpei ipa ipye ,dzaeg oirn odn dcixte mixezn zeler dyly

mipye odkl dpzpy oin eze`n dyly oicixt dying jl ixd ,dxcpn `l` zwteqn

.xg` oinnZ ùù àéáú ïéðéî éðùî,dpei ipa owe mixez ow odkl dpzpy zrcei m`

,dxcpl `iadl dyxit oin dfi`n zrcei dpi`e ,dpexg`a axw dfi` zrcei dpi`e

,dpei ipa dyly dkixve ,lqtp cg`de dpexg`a daxw xez `ny .oicixt yy `iaz

ik Ð mixez izy cere ,dpei ipa dxcp `nyy itl Ð mipye ,dzaeg zler oinn cg`

mixez dyly `iadl dkixve ,dpexg`a axw dpei ipa ow `ny e` ,mixez dxcp `ny

xez cere ,dxcp wtq meyn Ð dpei ipa owe mixez ow ,yy `iaz jkle ,dpei ipa ipye

.oin dfi`n zrcei dpi`e dzaeg oinn `iadl dkixvy itl Ð cg` dpei oae cg`

Z äðúð äî úòãåé äðéàå ïäëì ïúðúðowe dfn cg` ow e` dpei ipa m` mixez m`

.dhnl oiivge dlrnl oiivg e` dhnl olek m` ,dyr dn reci oi`e .dfn cg`

e` ,z`hg o`k oi`e dlrnl mlek `nyc ,dzcil zaeg elit` d`vi `ly z`vnp

wtql ,dxcpl oicixt drax` cer `iazy dkixv .zeler o`k oi`e dhnl mlek `ny

mlek mipey`xd `ny ,dpei oae xez ,dzaeg zlerl mizye .oipin ipyn dyexit

dler `iadl dkixve ,z`hgd xg` jled lkde oin dfi`n zrcei dpi`e eyrp dhnl

d`vi oey`x daxwy owae dhnl oiivge dlrnl oiivg mipey`x `ny e` .oin eze`n

jklid ,did oin dfi` zrcei dpi`e ,dxcp mr oin eze`n dler draw `ide ,ezaeg ici

eid mixez oey`x axwy ow m` ,jytp dnn .dpei oae xez dyexit wtq mr cer `iaz

dxcp mr xez eiykr d`ian `id ixd Ð dzaegl `ide dlrnl dler odn axwe

.ez`ian ixd Ð dxcp mr dpei zler `iadl rawede dpei ipan m`e ,dzeriaw meyn

`idy mizyn ixd Ð oind eze`n dzler `iadl dkixve eyrp dhnl olek m`e

dfi`n d`ian zg` z`hge .dacp ipyde ,odn cg` dlri dzaegl eiykr d`ian

dlerl epinn bef el ixde ,eyrp dlrnl mlek mipey`xd `ny meyn ,dvxzy oin

oi` Ð dzaeg zler axw xaky it lr s`e ,oipin ipyn dzaegl d`iady mizyn

dpyn ` wxt] lirl ibiltc opaxl oey`xd oin eze`n z`hg `iadl wcwcl dkixv

k lre li`ed jkld ,z`hg xg` jled lkd ixaqwc ,i`fr oac dilr [d`iaz jgx

.dice epinny eze` el beefz zeler izy
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úàhça íéðL äáBç¯.ìeñt äöçîe øLk äöçî ¨§©¦§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨
äáBça íéðL úàhç¯äìBò ïëå .øLk äáBçaL ïéðnä ©¨§©¦§¨©¦§¨¤©¨¨¥§¥¨
äáBça äáøòúpL¯.äáBçaL úBìBò ïéðî àlà øLk ïéà ¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨¦§©¤©¨
äìBòa íéðL äáBç¯äìBò .ìeñt äöçîe øLk äöçî ¨§©¦§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨¨

äáBça íéðL¯.øLk äáBçaL ïéðnääðùîäMàä §©¦§¨©¦§¨¤©¨¨¥¨¦¨
øëæ äãìé ,"øëæ ãìàLk ï÷ éìò éøä" :äøîàL¯äàéáî ¤¨§¨£¥¨©¥§¤¥¥¨¨¨§¨¨¨§¦¨

,ïäkì ïúðúð .dúáBçì úçàå døãðì úçà ,íép÷ ézL§¥¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨§¨¨©©Ÿ¥
éøö ïäkäìL úBNòì C.ïhîlî úçàå ïìòîìî ïéãéøt L ©Ÿ¥¨¦©£¨§¦¦¦§©§¨§©©¦§©¨

àìå ïhîlî íézLe ïìòîìî íézL àlà ,ïë äNò àìŸ¨¨¥¤¨§©¦¦§©§¨§©¦¦§©¨§Ÿ
Cìîð¯äpáéø÷éå úçà äãéøt ãBò àéáäì äëéøö ¦§©§¦¨§¨¦§¦¨©©§©§¦¤¨

ïéðéî éðMî ;ãçà ïénî ,ïìòîìî¯äLøt .íézL àéáz ¦§©§¨¦¦¤¨¦§¥¦¦¨¦§©¦¥§¨
døãð¯ìL ãBò àéáäì äëéøöïénî ,íéãéøt L ¦§¨§¦¨§¨¦¨§¦¦¦¦

ïéðéî éðMî .ãçà¯døãð äòá÷ .òaøà àéáz ¤¨¦§¥¦¦¨¦©§©¨§¨¦§¨
¯ãçà ïénî ,ïéãéøt Lîç ãBò àéáäì äëéøö; §¦¨§¨¦¨¥§¦¦¦¦¤¨

ïéðéî éðMî¯dðéàå ïäkì ïúðúð .LL àéáz ¦§¥¦¦¨¦¥§¨¨©©Ÿ¥§¥¨
ïéàå äNòå ïäkä Cìäå ,äðúp äî úòãBé©©©¨§¨§¨©©Ÿ¥§¨¨§¥

äNò äî òãBé¯,ïéãéøt ãBò àéáäì äëéøö ¥©¤¨¨§¦¨§¨¦§¦¦
.úçà úàhçå ,dúáBçì íézLe ,døãðì òaøà©§©§¦§¨§©¦§¨¨§©¨©©
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רנח
oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

.úåàèç éúù øîåà éàæò ïálkd :xn`c ,[d dpyn ` wxt] lirlc dinrhl i`fr oa

d`vi xake eyrp dlrnl mipey`xd `ny iwetql `ki`c oeike ,oey`xd xg` jled

,did oin dfi` zrcei dpi` `ide ,oind eze`n z`hg `iadl dkixv ,dzler ici

wtqd lr ixdy ,zelk`p opi` elld ze`hge .oipin ipyn ze`hg izy `iaz jkitl

,dlik`a oxizdl dwiln ozwiln oi`e ,ze`a

.zepey`xa dz`hg xak daxw `ny ik

dn zrcei dpi`e dligz dxcpya inp `kde

zecixt rax` `l` dkixv dzid `l ,dyxit

cg`e dlerl cg` dzaegl mizye ,dxcpl

drax` d`iad xaky eiykre ,z`hgl

dxcpl drax` cer `iadl dkixv ,oicixt

eilr epiax dyxit jk ,dzaegl drax`e

xa wgvi epiaxe .[`,gq sc] migafa melyd

cg` ,mipw ipy :zxg` dhiy yxit dcedi

,"izaegl `di df ow" dxn`y dxcpl draw

dyre ,z`hgl cg`e dlerl cg` drawe

rcei epi`e dhnl mipye dlrnl mipy odkd

`id mbe ,dhnl dyr dfi`e dlrnl dfi`

,xcp zrya dxcpl dyxity dn dgky

izy :oicixt drax` `iadl dkixv jkitl

oze` `nyc ,dxcpl dpei ipa ipye mixez

`le dhnl eyrp odizy dxcpl drawy

ipyn oipw izy dkixve ,llk dxcp ici z`vi

oinn zg` z`hge ;dyexit wtql oipin

.dleqte dlrnl ziyrp dpey`xd z`hg `ny ,z`hgl xez eiykr `iaz mipey`xd

drawy mixez mze` m`c ,jytp dnn `iadl dkixv dpi` dzaeg zlerl la`

dzaeg ici z`vie dlrnl dlek ziyrp dzaeg ok m` ,dhnl odizy eyrp dxcpl

ziyrp inp dxcp ok m` ,dlrnl z`hge dhnl dler ziyrp dzaeg m`e ;dlern

d`iady mixez izye ,zg` xezn dxcp ici dz`vie dhnl zg`e dlrnl zg`

dlek ziyrp dzaeg m`e ;dzaeg zler ici zg`ae dxcp ici z`vi zg`a eiykr

,dacpl cg`e dzaeg zlerl cg` didi ,dleqt dlerde xyk z`hgde dhnlik

m`e ,lk`z `le wtqd lr `iaz eiykr d`iany z`hge .dlrnl elek did dxcp

enk jytp dnn dkixv dpi` dlere ,dpei oa eiykr `iaz mipei mipey`xd eid

draw dfi`e dxcpl draw oin dfi` dgky m` oebk ,oipin ipyne .mixeza epxn`y

zg` oine oin lk odkd dyre ,xcpd zrya dyxity dn dgky mbe ,dzaegl

izy dxcpl `iaz Ð zenezq zeaeg mdipyy xeaq didy ,dhnl zg`e dlrnl

,dzaegl draw df i`e dxcpl draw oin dfi` zrcei dpi`y itl ,dpei ipa ipye oixez

dnn dpey`xa daxw xaky dzaeg zlerl beefl z`hgl dkixv mipin ipy mbe

opira dpei cbpk dpeie xez cbpk xez op`e dzid oin dfi`n zrcei dpi` ik ,jytp

.[d dpyn ` wxt] lirl opixn`ck.'åë åøîàù åäæ òùåäé éáø øîà`dc ,xnelk

[ze`hexb] `l` (my) "dax unewda" iaxn `le sqk ly zyrn (`,gk) zegpna epipyy dn la` ,xiyl miell ,zexvevg izy eipxw cvik 'ek ig `edyk `nlra opixn`c

`gip ded dyn lya `wec zegpnc `iddc opixn` i`e .dpyd y`x ly xteya dl opixii`c ,icin `iyw `l `kdn edin .iaxl awri epiax aiyd jk ,`wec mipdkl epiid

.ith.úìëú úåùòì åøîö óà(a,gt migaf) ycwn gafnd wxt seqa `ipzck mipenxd jeza adf oenrt dide zlkz eleky lirn epnn oiyery lewl jiiy inp `dc d`xp

:adf oenrtd m` ik lewd `iven epi`y itl dil aiyg `l `nw `pze.øîåà àéù÷ò ïá ïåòîù éáøenk dray elew zn `edyky enky dl dnecy `zln jd iziinc d`xp

:zrc sexihl mixg`e dnkg oitiqen gk zeyzl oi`ae oipipwfny onf lk dxez ipwf ok.íéðîàðì äôù øéñî:ux`d mr iy`x al xiqn lirl aizkck `xw irzyn ux`d mra

.äîëç íéùéùéá`ipz xn`we (`,apw zay) l`ey wxta `ziixa oeyla dze` dpey `iywr oa y"x `zln `d lre mdl dn znkg ux`d mra eli`c minkg icinlz epiid

:my ly dpynd meiq xg` `ziixa (hr oiyecw) oiqgei dxyr 't seqa yi oke mzd opz my xnel el did dpyn `id m`e xne` iqei iaxa l`rnyi iax
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jklid ,oey`xd oinn ipyd `iadl dl yiy ,oey`xd xg` jled lkd :ipy wxt

zler ici d`vie oaxw dlrnl mlek `nye oey`x d`iad oin dfi` zrcei dpi`y ef

oiae .mipin ipyn ze`hg izy `iadl dkixv jkl ,oin dfi`n zrcei dpi`e ,dzaeg

elld ze`hg oi` i`fr oal oia opaxl

xnel yiy ,[ze`a] wtqd lr ixdy ,zelk`p

ici d`vi xake oaxw dhnl mipey`xd

.(`,gq) migafa yxity i"yx oeyl .z`hg

øîàig `edyk exn`y edf ryedi iax

dray elew zn `edyke cg` elew

el oi` ig `edykc ,`xw irzynw li`a Ð

,dray elew zn `edyke ,cg` lew `l`

zligza ef s` .dray elew cvik yxtne

diic ,dyxit dn drci `le odizepaxw

mizye ,dxcpl zeler oicixt rax`a

eiykr .dler cg`e z`hg cg` dzaegl

cer `iadl dkixv ,oicixt rax` d`iady

izye ,dxcpl zeler rax` ,oicixt dpeny

.ze`hg izye zeler

éúù- zexvevg izy zeyrl eipxw

(`,gk sc zegpn) dax unewdae

`kde ze`a sqk ly zexvevg izy 'ixn`

l"ie zexvevg zeieyr mipxwnc 'ixn`

`wec dyn inia zepgnd rqnl eidy mze`c

`kdc zexvevg inp i` mipxwn eid oaxwd lr xiyl eidy mze` la` sqk ly eid

(` ,el sc zay) oiwilcn dna wxt idliy `zi`ck ediiny ipzyi`cn `xtey epiid

oicinrn oi`c `idd la` `zxvevg `xteyl exwc (`,cl sc dkeq) lefbd alel 'tae

mzd ixii` oaxw oiprl `dc xteya mzd ixii`c ikd iiepyl `kil (` ,fn sc f"r)

lre mkizeler lr zexvevga mzrwze aizkck zexvevga oixxeyn eid oaxwd lre

:(i xacna) mkinly igaféúùqxkd .oirn :oililg zeyrl eiwey zenvr - eiwey

s` mixne` yie .zexepkl oinipe milag zeyrl oiwcd .oirn ipa :seg zeyrl lecbd

zlkz ipenxe adf ipenrt eiley lr eid lecb odk ly lirnac zlkz zeyrl exnv

lirnd ileya oielze miyw mieyre zlkza reav xnvn mieyr eid mipenx oink

aiaq lirnd iley lr oenxe adf oenrt (gk zeny) aizkck mipenrtd lv`

edfe ycwd l` e`eaa elew rnype ekelid zrya mipenxd l` mipenrt mitbepyk

:mixetkd meia izla me`zt lkidd l` qipkdl `ly zeripv jxcéð÷ælk dxez

:dpeaz mini jxe`e dnkg miyiyia xn`py mdilr zayizn mzrc mipiwfny onf
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד הנהלת ישיבת תומכי תמימים

ליובאוויטש, מונטרעאל, קנדה, 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי את הפרטי-כל מאסיפת הועד שהיתה בח"י מנ"א, ושמחתי אשר כבר התחילו 

בעבודה בפועל, וכן אשר לאט לאט מגשימים בחיים את הענינים אשר דיברו בהיותם כאן.

ובנוגע להפרטים, הנה במה שדברו באסיפתם על דבר הדפיציט של הישיבה, כבר אמרתי להם 

בשיחתנו פה, אשר עד עתה ניסו באופן של צמצום, היינו לכוון את ההוצאה על פי ההכנסה, ומהראוי 

שעתה ינסו באופן ההפכי, היינו להשתדל בהגדלת ההכנסה כפי ההוצאה שצריכה להיות. ובפרט על פי 

פתגם כ"ק אדמו"ר מהר"ש שמסר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר אביו: די וועלט זאגט, אז 

מ'קאן ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך זאג, אז מ'דארף לכתחילה אריבער בתוקף המתאים.

מה שכותבים בהפרטי-כל על דבר רכישת תלמידים חדשים שהתדברו בזה עם מנהלי הייאס 

דמחנם שהם ישלחו את בני הפליטים לישיבתם, הנה בודאי לא יסמכו על זה לחוד, אלא גם מצדם 

ישגיחו על זה מבלי לחכות לה]א[תערותא דלעילא של מנהלי הייאס...

וברכת השי"ת אשר המשיך  בברכת הצלחה מופלגה בעבודתם בקדש בשדה החינוך הכשר, 

וממשיך עליהם כ"ק מו"ח אדמו"ר תחול על כאו"א מהם להשפיע להם ברכה והצלחה גם בעניניהם 

הפרטיים,

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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d`vi xake eyrp dlrnl mipey`xd `ny iwetql `ki`c oeike ,oey`xd xg` jled

,did oin dfi` zrcei dpi` `ide ,oind eze`n z`hg `iadl dkixv ,dzler ici

wtqd lr ixdy ,zelk`p opi` elld ze`hge .oipin ipyn ze`hg izy `iaz jkitl

,dlik`a oxizdl dwiln ozwiln oi`e ,ze`a

.zepey`xa dz`hg xak daxw `ny ik

dn zrcei dpi`e dligz dxcpya inp `kde

zecixt rax` `l` dkixv dzid `l ,dyxit

cg`e dlerl cg` dzaegl mizye ,dxcpl

drax` d`iad xaky eiykre ,z`hgl

dxcpl drax` cer `iadl dkixv ,oicixt

eilr epiax dyxit jk ,dzaegl drax`e

xa wgvi epiaxe .[`,gq sc] migafa melyd

cg` ,mipw ipy :zxg` dhiy yxit dcedi

,"izaegl `di df ow" dxn`y dxcpl draw

dyre ,z`hgl cg`e dlerl cg` drawe

rcei epi`e dhnl mipye dlrnl mipy odkd

`id mbe ,dhnl dyr dfi`e dlrnl dfi`

,xcp zrya dxcpl dyxity dn dgky

izy :oicixt drax` `iadl dkixv jkitl

oze` `nyc ,dxcpl dpei ipa ipye mixez
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ipyn oipw izy dkixve ,llk dxcp ici z`vi

oinn zg` z`hge ;dyexit wtql oipin
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,dacpl cg`e dzaeg zlerl cg` didi ,dleqt dlerde xyk z`hgde dhnlik

m`e ,lk`z `le wtqd lr `iaz eiykr d`iany z`hge .dlrnl elek did dxcp
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.äîëç íéùéùéá`ipz xn`we (`,apw zay) l`ey wxta `ziixa oeyla dze` dpey `iywr oa y"x `zln `d lre mdl dn znkg ux`d mra eli`c minkg icinlz epiid

:my ly dpynd meiq xg` `ziixa (hr oiyecw) oiqgei dxyr 't seqa yi oke mzd opz my xnel el did dpyn `id m`e xne` iqei iaxa l`rnyi iax

íéð÷ úëñî äì à÷éìñå íéøåîà íéøáã äîá êìò ïøãä

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

ïálirl xn`c dinrhl i`fr oa Ð dpei oa zg`e xez zg` ze`hg izy xne` i`fr

jklid ,oey`xd oinn ipyd `iadl dl yiy ,oey`xd xg` jled lkd :ipy wxt

zler ici d`vie oaxw dlrnl mlek `nye oey`x d`iad oin dfi` zrcei dpi`y ef

oiae .mipin ipyn ze`hg izy `iadl dkixv jkl ,oin dfi`n zrcei dpi`e ,dzaeg

elld ze`hg oi` i`fr oal oia opaxl

xnel yiy ,[ze`a] wtqd lr ixdy ,zelk`p

ici d`vi xake oaxw dhnl mipey`xd

.(`,gq) migafa yxity i"yx oeyl .z`hg

øîàig `edyk exn`y edf ryedi iax

dray elew zn `edyke cg` elew

el oi` ig `edykc ,`xw irzynw li`a Ð

,dray elew zn `edyke ,cg` lew `l`

zligza ef s` .dray elew cvik yxtne

diic ,dyxit dn drci `le odizepaxw

mizye ,dxcpl zeler oicixt rax`a

eiykr .dler cg`e z`hg cg` dzaegl

cer `iadl dkixv ,oicixt rax` d`iady

izye ,dxcpl zeler rax` ,oicixt dpeny

.ze`hg izye zeler

éúù- zexvevg izy zeyrl eipxw

(`,gk sc zegpn) dax unewdae

`kde ze`a sqk ly zexvevg izy 'ixn`

l"ie zexvevg zeieyr mipxwnc 'ixn`

`wec dyn inia zepgnd rqnl eidy mze`c

`kdc zexvevg inp i` mipxwn eid oaxwd lr xiyl eidy mze` la` sqk ly eid

(` ,el sc zay) oiwilcn dna wxt idliy `zi`ck ediiny ipzyi`cn `xtey epiid

oicinrn oi`c `idd la` `zxvevg `xteyl exwc (`,cl sc dkeq) lefbd alel 'tae

mzd ixii` oaxw oiprl `dc xteya mzd ixii`c ikd iiepyl `kil (` ,fn sc f"r)

lre mkizeler lr zexvevga mzrwze aizkck zexvevga oixxeyn eid oaxwd lre

:(i xacna) mkinly igaféúùqxkd .oirn :oililg zeyrl eiwey zenvr - eiwey

s` mixne` yie .zexepkl oinipe milag zeyrl oiwcd .oirn ipa :seg zeyrl lecbd

zlkz ipenxe adf ipenrt eiley lr eid lecb odk ly lirnac zlkz zeyrl exnv

lirnd ileya oielze miyw mieyre zlkza reav xnvn mieyr eid mipenx oink

aiaq lirnd iley lr oenxe adf oenrt (gk zeny) aizkck mipenrtd lv`

edfe ycwd l` e`eaa elew rnype ekelid zrya mipenxd l` mipenrt mitbepyk

:mixetkd meia izla me`zt lkidd l` qipkdl `ly zeripv jxcéð÷ælk dxez

:dpeaz mini jxe`e dnkg miyiyia xn`py mdilr zayizn mzrc mipiwfny onf
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קנים. פרק שלישי - במה דברים אמורים דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
פירוש                                                                                                                                     תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אלול, תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, ואקרא את הפ"נ - בל"נ - על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לפני ר"ה הבע"ל.

המשך בעמוד הבא



רס
oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúåîå÷î äùìùá,mipdk zcear cinzc dyrna iiexe`l irac meyn Ð

dlgzay ,xcqd lk xcqn `edy cr ,ozaiky mewne ozxiny dlgz hwp

jixv ycwnd ziac `xwn ol `wtp `xnbae .dpyna xceqn `ed xy`k ,'eke oilaeh

mewna zeipr oi`c ,mixney ikixv `lc `pin` ded ,`xwn ol `wtp `l i`c .xeniy

.mixg` epw Ð ycwnd ilk iapb i`e ,zexiyr

mewne .ibq xney cgac `pin` dedc ,cere

uevipd ziaae qpiha` ziaa `id ozxiny

:opiqxb ikd .cwend ziaaeñðéèáà úéáá
úåéìò åéä õåöéðä úéááå`id qpiha` zia Ð

`nw wxta opzck ,zxehwd inhtn zkyl

,qpiha` zia ziilrl edekiled :(a,gi) `neic

,dpitg zekld myl ecnll ,lecb odk iab

,ycwnay zeyw zecearn zg` `idy

lr oipne` eidy itle .(a,hn) `neia yxtnck

ol `wtqne .mny lr z`xwp ,zxhwd dyrn

.`id okid qpiha` zia ziilr mewna `neia

izy :(`,hi) `neic `nw wxta opixn`c

oixcdxt zkyl Ð lecb odkl eid zekyl

zg`e oetva zg` ,qpiha` zia zkyle

oetva oixcdxt zkyl i` `prci `le .mexca

zia zkyl e` ,mexca qpiha` zia zkyle

mye .mexca oixcdxt zkyle oetva qpiha`

dnl yxtn (a,g) `neiae .oyi lecb odk did

.ok `xwpõåöéðä úéá.ok `xwp dnl mrh ea izrny `l Ðúåéìò åéäzxinyl Ð

zxifbe ,"jezxyie jilr eelie" `xnba ol `wtpck ,deab mewn ,zeilr jixv mipdk

dil ixw jkle .mixryd lv` ,dhnl `l` dzid `l miel zxinye .`id aezkd

mipdkde .xryd lv` `l` ozxiny dzid `ly itl ,`xwna "mixrey" miell weqtd

meia oia ,xir ixney lke .xir ixney jxck ,deab mewn lr ,zeilra eze` oixney eid

,zenewn drax`e mixyra mixney drax`e mixyre .mipyi eid `l ,dlila oia

mipdka dyly ,dlile mei mixney eidy ycwnd zial jixvy `xnba ol `wtp

mipdk mileki ,dxfra ozvwn zeiepa zeilr oze` eid elit`e .miela cg`e mixyre

.(a,dt) migqta opixn`ck ,eycwzp `l zeilre oibbc ,mitiir eidyk my ayil

.cec zia iklnl `l` dxfra daiyi oi`c ,ayil leki mc` oi` dxfraeïéáåøäå
íù ïéøîåùmizegt oebk ,dcear zeyrl oiicr eribd `ly mipdk ixw "oiaex" Ð

."`iax `axe" :[opinbxzne] ,"xrpd lcbie" (a ` l`eny) enk ,dpy dxyr ylyn

.mixney edl opicar Ð (dzeyrl oileki oi`) dcear zeyrl eribd `l oiicry itle

oigipn ep` oi` ,cearl oilekie li`ed :cere .xenyl oivex opi` ,cearl oilekiy oze`y

.xenyl oze`äôéë ã÷åîä úéál`ppg epiax yxit "cwend zia" Ð`nw wxta

y`d oilhep eidy iptn ,mlerl myn dak y`d did `ly my lr :(a,eh) `neic

,heicdd on `iadl devny mipdk zxeza opixn`c ,gafnd jxevlepzpe" :xn`py

devn ,minyd on cxei y`dy it lr s` Ð "gafnd lr y` [mipdkd] oxd` ipa

zxecna xe`d z` oifig`ne :opz (`,k zay) "zayd ze`ivi"ae .heicdd on `iadl

:i"yx yxite .xiradl ez` `le ,md oifixf mipdkc ,dkiyg mr zay axr cwend zia

migafa opixn`c ,dxfrd ztvx iab lr mitgi mikled eidy ,mipdk my mngzdl

`ly Ð zxy ilka epivn dn ,zycwn dxfre ,miycwn zxy ilke li`ed :(`,ck)

uveg xac `di `l Ð dxfr s` ,`xwn ol `wtp mzd ,ilkl eci oia uveg xac `di

.dtvxd oial epiaäôéëmipa` ly dkyl iab lr cwend zia zkyl ,xnelk Ð

jixv ozxinyc ,dtik iab lr de`pa ,myl mixney mipdkdy liayae .dzid

zekyl rax`e ,did lecb ziae .`xwn ol `wtpck ,deab mewn iab lr dzeyrl

zial zegezt zekyl rax` :(`,cl) zecn zkqnae onwl xn`ck ,myl zegezt

ici lre .dxial zegeztd mixcgk ,xnelk Ð oilwxhl zegezt zeipehwk ,cwend

,xnelk Ð lega mizye ycwa mizy .cwend zial dny zekyldn oiler zelrn

xda lega mizye ,dxfrae ycwa zeiepa mdn mizy ,el zegeztd zekyld izy

eivge ycwa eivg iepa cwend ziae .ziad

oia oiwiqtn ,mipw Ð miUtUt iy`xe .lega

ebdpi `le mipdk exdfiy ick ,legl ycw

lry oeik :xn`z m`e .leg bdpn ycw mewna

ixd ok m` ,cwend zia iepa did deab mewn

:uixz !eycwzp `l zeilre oibbc ,leg `ed

`l jkitl ,dxfr rwxwl dey dzid dtikd

`ibeq `peeb i`dke .dtik zyecw dlha

ly dreny dze` lr (a,dk) migqta zxg`

`l zeilre oibb :mzd xn`c ,zeilre oibb

iaere zepelgd :iaizin ,opikxte .eycwzp

`nlya :opixn`e !miptlk Ð dnegd

epelgczeeyyk Ð zeyecwc zgkyn z

ikid dnegd iaer `l` ,dxfr rwxwl

dl zgkyn?:yexit Ð `xey xak :opivxzne

`ide ,dlecb dnegn miptl dphw dnegd

rwxwy .dxfr daeb rwxwl deye dkenp

eid dne .zelrna dlere jled dxfr

zeynyn?dzid `id Ð zinexc ziaxrn

dzid `id Ð zigxfn zinexc .mixweand mi`lhd mipzep myc ,oaxw dlh zkyl

gafn ipa` i`penyg zia efpb da Ð zipetv zigxfn .miptd mgl iyer zkyl

jxc cxei `nh .dliahd zial micxei da Ð ziaxrn zipetv .oei ikln mevwiyy

zecn zkqna `ipzck ,dxfr oetva dzid cwend ziae .leahl oiirnl dkyl dze`

.(a,cl)ïáà ìù ïéãáåø ó÷åî"lkiday iriax caex lr egipde `vi" enk "oicaex" Ð

lr oiler eid oicaexd ony ,oieyr jkle .dnegd on hlead xac `ede ,(a,bn `nei)

.zehn oirk dnegd zqipk jeza eidy odizehn iabíù íéðùé áà úéá éð÷æåÐ

,i`w "oicaex"` `le .dnegd zqipk jeza mipyi eid ,xgnl cearl mdl didy mze`

eid oicaexd el` lr `ly giken `xnbae ."mdiab lr" xninl dil ded ok m`c

eze` `l` ,`wec e`l swene .`zeehvi`l eda iwlq `wc `zeehvi` :xn`wc ,mipyi

jeza ody zehna zelrl ick oa` ly oicaex swen did lega iepay cwend zia

ycw oia oilican oiUtUt iy`xc .yecw mewna `le mipyi eid leg mewnac ,dnegd

.leg bdpn ycwa ebdpi `ly ick ,leglíãéá [äøæòä] úåçúôîåicia ,xnelk Ð

(a,cl) zecn zkqna yxtne .dxfrd zegztn lk zegpen eid myl ,mipdk mze`

ly `lahe .cwend zia zkyla ,dn` lr dn` ,my did mewn :ozgpd dzid okid

ribd .zerahd oze` ici lr oze` oidiabne ,dreaw dzid zrahe ,mewn eze`a yiy

oze` ici lr :inp i` .zrah ici lr zerahd on `lahd z` diabd ,dlirpd onf

.zrahd on dze` oidiabn ,diabdl oivexyke .ux`a dlehp `lahd dzid zerahd

,zlylya `lah dze` zgz oipezp zegztnd ,zlylyd on zegztnd z` lhep

zegztnd xifgd ,lerpln xnb .uegan el oyi iel oae .dxfr ixry mipta odkd lrpe

.`lah eze` lr oyie ,ely zeqk eilr ozepe ,`lahd zgz onewnlùéà äðåäë éçøôå
õøàá åúåñëÐ "ux`a ezeqk yi`" .dcearl eribdy mixega Ð "dpedk igxt" Ð

`rx` gxe` e`l Ð inp zehne ,dnega dqipk mdl did `ly ,ux`a ely zeqk

.`xnba yxtnck ,mzd ileirlùã÷ éãâáá íéðùé åéä àìå,`nrh yxtn `xnba Ð

.mdiy`x cbpk `l ,mdiy`x zgz oze` oiltwne oihyet `l`úåñëá íéñëúîå
ïîöò.leg icba Ðíäî ãçàì éø÷ òøéà.yxtn mdiyrn xcq Ð
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,ñðéèáà úéa :Lc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä úBîB÷î§©Ÿ£¦§¦§¥©¦§¨¥©§¦¨
úéaõBöépäñðéèáà úéáa .ã÷Bnä úéa ,úéááeõBöépä ¥©¦¥©¥§¥©§¦¨§¥©¦

úBiìò eéä¯íéáBøäã÷Bnä úéa .íL íéøîBL¯,äték ¨£¦¨¦§¦¨¥©¥¦¨
óweî ,äéä ìBãbä úéáeïéãáBøïáà ìL¯úéa éð÷æ ©¦©¨¨¨¨§¦¤¤¤¦§¥¥

,äpeäë éçøt .íãéa äøæòä úBçzôîe ,íL íéðLé áà̈§¥¦¨©§§¨£¨¨§¨¨¦§¥§¨
àlà ,Lã÷ éãâáa íéðLé eéä àì .õøàa Búñk Léà¦¦§¨¨¤Ÿ¨§¥¦§¦§¥Ÿ¤¤¨
ïéqkúîe ,íäéLàø úçz ïúBà ïéçépîe ïéèLBt eéä̈§¦©¦¦¨©©¨¥¤¦§©¦

òøéà .ïîöò úeñëaéø÷ïäî ãçàì¯Bì CìBäå ,àöBé ¦§©§¨¥©¤¦§¤¨¥¤¥§¥
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תמיד. פרק ראשון - בשלושה מקומות דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
פירוש                                                                                                                                    פירוש

בנוגע לשאלתו אם לבקר את אה"ק ת"ו אחר חג הסוכות הבע"ל, אסתפק מה מקום לזה בשנת 

השמיטה וכו'?

אתענין לדעת מהנעשה עם בנו שי' בהמשך להדברים שנדברנו יחד כשהי' כת"ר עמו כאן זה 

מזמן.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

המשך מעמוד הזודם

ִּבְׁשֹלָׁשה



רסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc - cinz(ycew zay meil)

úåîå÷î äùìùá ¯ ïåùàø ÷øô
eid meie mei lkay ,cinz oaxw zaxwd xcqa zwqer cinz zkqn
oia cg`e xweaa cg` ,dlerl miyak ipy ycwnd ziaa miaixwn
miUaM 'dl EaixwY xW` dX`d df' dxeza xn`py enk ,miaxrd¤¨¦¤£¤©§¦©§¨¦
dUrY cg` UaMd z` cinz dlr mFIl mipW mninz dpW ipA§¥¨¨§¦¦§©¦©Ÿ¨¨¦¤©¤¤¤¨©£¤

'miAxrd oiA dUrY ipXd UaMd z`e xwAa(c-b gk xacna)zipype . ©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦
e` ,dnkg xac ycgl d`a `ly iptn ,miycw xcq seqa ef zkqn
did ji` mixac xetiq `l` da oi`e .xeqi` e` xzid ly dkld
ycwnd ziaa aixwdl cvik rcpy ick ,cinzd zaxwd xcq

.epinia dxdna dpaiy
`edy cinzd oaxw zaxwda mipdkd zcear xcql dncwdk
oipr z` ef dpyna x`al `pzd micwn ,mei lka oey`xd oaxwd
,mzniwe dlila my mzaiky xcqe ,ycwna mipdkd zxiny

.cinzd zaxwd cr mipdkd zbdpde

äðùî
ìLaúBîB÷î äLeid,Lc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä:md el`e ¦§Ÿ¨§©Ÿ£¦§¦§¥©¦§¨
añðéèáà úéamexcae ,zxehwd z` da oinhtn eidy dkyl `id - ¥©§¦¨

dzid dxfrda .õBöépä úéadxcqk` zxeva dzidy dkyl `id - ¥©¦
ae .dzid dxfrd oetvae ,zg` gexn dgeztdã÷Bnä úéa`id mb - ¥©¥

.[xei` d`x] dreaw dxecn da dzide ,dxfrd oetva dkyl
in lre ,elld zenewn zyly zxev z` dpynd zyxtn zrk
.my mipdkd zbdpd xcqe ,zenewnd el`a dxinyd zlhen dzid

:dpynd zx`anúBiìò eéä õBöépä úéááe ñðéèáà úéáazeiepa §¥©§¦¨§¥©¦¨£¦
e ,dxfrd ztvxl zeey eid `le ,daebaíéáBøäeid micli - ¨¦

,íL íéøîBLla`ã÷Bnä úéaiab lr iepa didå ,äték,cwend zia §¦¨¥©¥¦¨§
,äéä ìBãbä úéadideóweîa eizexiw aiaq ekeznïéãáBøzexey - ©¦©¨¨¨¨¨¦

ïáà ìLe ,xiwd on zehleadáà úéa éð÷æjxevl my midey eidy ¤¤¤¦§¥¥¨
eid xgn zcearíL íéðLé.micaexd iab lräøæòä úBçzôîeeid §¥¦¨©§§¨£¨¨

íãéala` .my eidy a` zia ipwf lyäpeäë éçøtmipdk md §¨¨¦§¥§¨
eid `l ,dcear cearl miie`xe ,zexry izy e`iady milecb

lk migipn `l` ,micaexd iab lr mipyiLéàz` mdnBzñk ¦¦§
õøàa.mipyi eid odilre ¨¨¤

mipyi eidy dryay :dpynd dtiqenéãâáa íéðLé eéä àìdpedk Ÿ¨§¥¦§¦§¥
mdy mdlyàlà ,Lã÷,mda miyeal xak eid m`ïéèLBt eéä Ÿ¤¤¨¨§¦

,mze`ïîöò úeñëa ïéqkúîe ,íäéLàø úçz ïúBà ïéçépîeicbaa - ©¦¦¨©©¨¥¤¦§©¦¦§©§¨
.mzian oi`ian eidy oileg

cg`l rxi` m`a mzbdpd xcq z` dpynd zx`an zrk
:ezpiy zrya d`neh mipdkdnïäî ãçàì éø÷ òøéà,mipdkdn - ¥©§¦§¤¨¥¤

,ezpiy zryaàöBé,cwend zia zkylnBì CìBäå ¥§¥

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

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי בעתו, ושמחתי לקרות בו אשר לאט לאט התחיל להתעסק לתקן את הענינים 

בקהלתו, ובטח בהשתדלות הראוי' ובאופנים המתאימים יצליח השי"ת את עבודתו וילך מחיל אל חיל 

בהחזקת היהדות ובהפצת התורה בכל סביבתו.

ביחוד שמחתי לקרות במכתבו אשר התחיל באסיפת כספים לבנין המקוה, וא"מ מה שמסיים 

אח"כ שמוכרח הוא לדחות את הבנין.

לי מסובך שם  הידוע  כפי  הנה  זשאנעירא,  דע  בריא  הרבנות  בענין  דעתי  למה ששואל  בנוגע 

הדבר, ולא כ"כ "חלק" ואם רואה הוא הצלחה בפעולותיו בקהלתו, הרי עכ"פ לע"ע אין כדאי להסתבך 

בענין ריא דע זשאנעירא.

נבג"מ  זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  ציון  על  הנה כשאהי'  בסוף מכתבו,  בהפ"נ  כבקשתו 

זי"ע, אזכירו ואת ב"ב שי' לכאו"א להמצטרך לו.

וכן מכתבי הכללי לתלמידי בתי חינוך  מוסג"פ קטע משיחת התועדות שבת מברכים אלול, 

להתחלת הלימודים, ואם יוכל להביא איזה תועלת בעבודתו, הרי ישמח לבי גם אני.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.

oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúåîå÷î äùìùá,mipdk zcear cinzc dyrna iiexe`l irac meyn Ð

dlgzay ,xcqd lk xcqn `edy cr ,ozaiky mewne ozxiny dlgz hwp

jixv ycwnd ziac `xwn ol `wtp `xnbae .dpyna xceqn `ed xy`k ,'eke oilaeh

mewna zeipr oi`c ,mixney ikixv `lc `pin` ded ,`xwn ol `wtp `l i`c .xeniy

.mixg` epw Ð ycwnd ilk iapb i`e ,zexiyr

mewne .ibq xney cgac `pin` dedc ,cere

uevipd ziaae qpiha` ziaa `id ozxiny

:opiqxb ikd .cwend ziaaeñðéèáà úéáá
úåéìò åéä õåöéðä úéááå`id qpiha` zia Ð

`nw wxta opzck ,zxehwd inhtn zkyl

,qpiha` zia ziilrl edekiled :(a,gi) `neic

,dpitg zekld myl ecnll ,lecb odk iab

,ycwnay zeyw zecearn zg` `idy

lr oipne` eidy itle .(a,hn) `neia yxtnck

ol `wtqne .mny lr z`xwp ,zxhwd dyrn

.`id okid qpiha` zia ziilr mewna `neia

izy :(`,hi) `neic `nw wxta opixn`c

oixcdxt zkyl Ð lecb odkl eid zekyl

zg`e oetva zg` ,qpiha` zia zkyle

oetva oixcdxt zkyl i` `prci `le .mexca

zia zkyl e` ,mexca qpiha` zia zkyle

mye .mexca oixcdxt zkyle oetva qpiha`

dnl yxtn (a,g) `neiae .oyi lecb odk did

.ok `xwpõåöéðä úéá.ok `xwp dnl mrh ea izrny `l Ðúåéìò åéäzxinyl Ð

zxifbe ,"jezxyie jilr eelie" `xnba ol `wtpck ,deab mewn ,zeilr jixv mipdk

dil ixw jkle .mixryd lv` ,dhnl `l` dzid `l miel zxinye .`id aezkd

mipdkde .xryd lv` `l` ozxiny dzid `ly itl ,`xwna "mixrey" miell weqtd

meia oia ,xir ixney lke .xir ixney jxck ,deab mewn lr ,zeilra eze` oixney eid

,zenewn drax`e mixyra mixney drax`e mixyre .mipyi eid `l ,dlila oia

mipdka dyly ,dlile mei mixney eidy ycwnd zial jixvy `xnba ol `wtp

mipdk mileki ,dxfra ozvwn zeiepa zeilr oze` eid elit`e .miela cg`e mixyre

.(a,dt) migqta opixn`ck ,eycwzp `l zeilre oibbc ,mitiir eidyk my ayil

.cec zia iklnl `l` dxfra daiyi oi`c ,ayil leki mc` oi` dxfraeïéáåøäå
íù ïéøîåùmizegt oebk ,dcear zeyrl oiicr eribd `ly mipdk ixw "oiaex" Ð

."`iax `axe" :[opinbxzne] ,"xrpd lcbie" (a ` l`eny) enk ,dpy dxyr ylyn

.mixney edl opicar Ð (dzeyrl oileki oi`) dcear zeyrl eribd `l oiicry itle

oigipn ep` oi` ,cearl oilekie li`ed :cere .xenyl oivex opi` ,cearl oilekiy oze`y

.xenyl oze`äôéë ã÷åîä úéál`ppg epiax yxit "cwend zia" Ð`nw wxta

y`d oilhep eidy iptn ,mlerl myn dak y`d did `ly my lr :(a,eh) `neic

,heicdd on `iadl devny mipdk zxeza opixn`c ,gafnd jxevlepzpe" :xn`py

devn ,minyd on cxei y`dy it lr s` Ð "gafnd lr y` [mipdkd] oxd` ipa

zxecna xe`d z` oifig`ne :opz (`,k zay) "zayd ze`ivi"ae .heicdd on `iadl

:i"yx yxite .xiradl ez` `le ,md oifixf mipdkc ,dkiyg mr zay axr cwend zia

migafa opixn`c ,dxfrd ztvx iab lr mitgi mikled eidy ,mipdk my mngzdl

`ly Ð zxy ilka epivn dn ,zycwn dxfre ,miycwn zxy ilke li`ed :(`,ck)

uveg xac `di `l Ð dxfr s` ,`xwn ol `wtp mzd ,ilkl eci oia uveg xac `di

.dtvxd oial epiaäôéëmipa` ly dkyl iab lr cwend zia zkyl ,xnelk Ð

jixv ozxinyc ,dtik iab lr de`pa ,myl mixney mipdkdy liayae .dzid

zekyl rax`e ,did lecb ziae .`xwn ol `wtpck ,deab mewn iab lr dzeyrl

zial zegezt zekyl rax` :(`,cl) zecn zkqnae onwl xn`ck ,myl zegezt

ici lre .dxial zegeztd mixcgk ,xnelk Ð oilwxhl zegezt zeipehwk ,cwend

,xnelk Ð lega mizye ycwa mizy .cwend zial dny zekyldn oiler zelrn

xda lega mizye ,dxfrae ycwa zeiepa mdn mizy ,el zegeztd zekyld izy

eivge ycwa eivg iepa cwend ziae .ziad

oia oiwiqtn ,mipw Ð miUtUt iy`xe .lega

ebdpi `le mipdk exdfiy ick ,legl ycw

lry oeik :xn`z m`e .leg bdpn ycw mewna

ixd ok m` ,cwend zia iepa did deab mewn

:uixz !eycwzp `l zeilre oibbc ,leg `ed

`l jkitl ,dxfr rwxwl dey dzid dtikd

`ibeq `peeb i`dke .dtik zyecw dlha

ly dreny dze` lr (a,dk) migqta zxg`

`l zeilre oibb :mzd xn`c ,zeilre oibb

iaere zepelgd :iaizin ,opikxte .eycwzp

`nlya :opixn`e !miptlk Ð dnegd

epelgczeeyyk Ð zeyecwc zgkyn z

ikid dnegd iaer `l` ,dxfr rwxwl

dl zgkyn?:yexit Ð `xey xak :opivxzne

`ide ,dlecb dnegn miptl dphw dnegd

rwxwy .dxfr daeb rwxwl deye dkenp

eid dne .zelrna dlere jled dxfr

zeynyn?dzid `id Ð zinexc ziaxrn

dzid `id Ð zigxfn zinexc .mixweand mi`lhd mipzep myc ,oaxw dlh zkyl

gafn ipa` i`penyg zia efpb da Ð zipetv zigxfn .miptd mgl iyer zkyl

jxc cxei `nh .dliahd zial micxei da Ð ziaxrn zipetv .oei ikln mevwiyy

zecn zkqna `ipzck ,dxfr oetva dzid cwend ziae .leahl oiirnl dkyl dze`

.(a,cl)ïáà ìù ïéãáåø ó÷åî"lkiday iriax caex lr egipde `vi" enk "oicaex" Ð

lr oiler eid oicaexd ony ,oieyr jkle .dnegd on hlead xac `ede ,(a,bn `nei)

.zehn oirk dnegd zqipk jeza eidy odizehn iabíù íéðùé áà úéá éð÷æåÐ

,i`w "oicaex"` `le .dnegd zqipk jeza mipyi eid ,xgnl cearl mdl didy mze`

eid oicaexd el` lr `ly giken `xnbae ."mdiab lr" xninl dil ded ok m`c

eze` `l` ,`wec e`l swene .`zeehvi`l eda iwlq `wc `zeehvi` :xn`wc ,mipyi

jeza ody zehna zelrl ick oa` ly oicaex swen did lega iepay cwend zia

ycw oia oilican oiUtUt iy`xc .yecw mewna `le mipyi eid leg mewnac ,dnegd

.leg bdpn ycwa ebdpi `ly ick ,leglíãéá [äøæòä] úåçúôîåicia ,xnelk Ð

(a,cl) zecn zkqna yxtne .dxfrd zegztn lk zegpen eid myl ,mipdk mze`

ly `lahe .cwend zia zkyla ,dn` lr dn` ,my did mewn :ozgpd dzid okid

ribd .zerahd oze` ici lr oze` oidiabne ,dreaw dzid zrahe ,mewn eze`a yiy

oze` ici lr :inp i` .zrah ici lr zerahd on `lahd z` diabd ,dlirpd onf

.zrahd on dze` oidiabn ,diabdl oivexyke .ux`a dlehp `lahd dzid zerahd

,zlylya `lah dze` zgz oipezp zegztnd ,zlylyd on zegztnd z` lhep

zegztnd xifgd ,lerpln xnb .uegan el oyi iel oae .dxfr ixry mipta odkd lrpe

.`lah eze` lr oyie ,ely zeqk eilr ozepe ,`lahd zgz onewnlùéà äðåäë éçøôå
õøàá åúåñëÐ "ux`a ezeqk yi`" .dcearl eribdy mixega Ð "dpedk igxt" Ð

`rx` gxe` e`l Ð inp zehne ,dnega dqipk mdl did `ly ,ux`a ely zeqk

.`xnba yxtnck ,mzd ileirlùã÷ éãâáá íéðùé åéä àìå,`nrh yxtn `xnba Ð

.mdiy`x cbpk `l ,mdiy`x zgz oze` oiltwne oihyet `l`úåñëá íéñëúîå
ïîöò.leg icba Ðíäî ãçàì éø÷ òøéà.yxtn mdiyrn xcq Ð
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dkld ixe`ia
ïéëåøëä [à לראשה היטב מהודקים שהם -1,

שערות  בהם ואוגדת עוטפת וכן בהם, ומתקשטת
.2ראשה 

úáùá äìéáè [á שבתות בכל בהם לצאת ואסרו -
השנה.

äìéáèá äöéöç [â מקפיד אם גם גזרו, לא באיש אבל -
עזרא  טבילת .4על

äúéá ãò [ã עם לצאת והבנות הנשים נהגו כיום -
וכיוצאֿבזה  ראש סיכות סרטים, גומיות, חוטים,
למטרת  או הפאה), שיער (או השיער להחזיק העשויות

.5נוי 
ìáøñå [ä.עליון מעיל -

úåìåúáä ïëå [å אסורות הבתולות שבזמננו אף -
.6לטבול 

zetqede mipeiv
דלהלן 1) שבשערה קלועין משא"כ טז, סעיף כדלהלן

ג. סעיף דלהלן שבצוארה כרוכין או ב, סעיף
לאגוד 2) אלא לנוי משמשים שאינם חוטים או סיכות גם

כג  אות שא סי' על לעיל (ראה בהם לצאת מותר - השיער
הזקן). קיפולי או הכיפה המחזיקות סיכות לעניין

כאיכא 3) שלא מודגש הטבילה" "בית שוע"ר מהוספת
חיים  ארחות מהס' (סק"א) יוסף בברכי המובא דאמר מאן
בנהר, שטבלו בזמנם אלא גזרו שלא רסא) סי' שבת (הל'

הטבילה. שבבית במקוואות שטובלים במקום משא"כ
האסורים  שדברים מסה"ת ה) (ס"ק בתהל"ד המובא גם
לשיטת  אינו בכרמלית, נאסרו לא חציצה משום בהם לצאת
להקל  סמכו המקילים שרק שכתב סכ"ג להלן שוע"ר
או  חציצה משום האסור דבר בין בזה חילק ולא בכרמלית,

תסירנו. שמא חשש
ולא 4) מצוי היה שלא משום ה וס"ק ב ס"ק מש"ז פמ"ג

עליו, גזרו
לא  שלשוע"ר שאף א) (סז, נחמיה דברי בשו"ת ונתבאר
ששייך  אף גזרו לא האנשים על אבל הנשים, בין חילקו

בפ"ע. עם שהם משום לטהרות, טבילה בהם
מנהג 5) מחברים) ועוד נה, הערה פי"ח (שש"כ שביארו יש

חששו  לא בו טבילה בבית רק טובלות שכיום כיון זה
בהם  שיש בדברים לצאת אסרו שלא או בידן, שיביאו
כן  לומר שאין לעיל נתבאר וכבר כרמלית, במקום חציצה
האומרים  פי על הוא ההיתר מנהג ולכאורה שוע"ר, לשיטת
צ"ע  עדיין אך סכ"ג), (כדלהלן הרבים רשות כיום שאין
ועוד  בשופי, הקילו ואיך זו, כשיטה להקל נהגו לא שהרי
הרבים  כרשות הנחשבים הגדולות בערים מקומות יש שכיום

לכו"ע,
כלל  נהגו לא שכיום משום היתר שנהגו הטעם ולכאורה,
קושרים  אלא לביתה, עד קטנים תכשיטין בידים לשאת
שאינו  בתכשיט להזהר יש ועפי"ז לראשן, בחזרה מיד אותן

ביד. שיטלוהו נוסף חשש בו ויש הראש, על היטב יושב
א.6) ס"ק באה"ט
טלטול 7) חשש שישנו שבתכשיט ס"ח סוף להלן עד"ז

לאחרות. בינן מחלקים אין ללבשו, הרגילות נשים אצל
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שהיא · ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין
ביראה  ה' את עבדו שנאמר הקב"ה מאימת הכנעה
ביראה. אותה עשו עבודה במקום לנו שהיא התפלה דהיינו

ולא  בטלים ודברים ראש וקלות שחוק מתוך לא יעמוד ולא
תנחומים  דברי כגון מצוה של שמחה מתוך אלא כעס מתוך
לדוד  לתהלה סמוך או מצרים לגאולת סמוך כגון תורה של

אוהביו: כל את ה' שומר יעשה יראיו רצון בו שכתוב

שלא ‚ הלכה מתוך ולא דין מתוך להתפלל עומדין אין
אלא  יפה לכוין יוכל ולא בתפלתו בה טרוד לבו יהא
בה  יטרד ולא כלום בה לפלפל שאין פסוקה הלכה מתוך
ה' פקודי שנאמר מצוה של שמחה ג"כ נקראת והיא בתפלה

לב. משמחי ישרים

להתפלל  צבור והתחילו הלכה בפלפול עסק אם מקום ומכל
בתפלה  כך כל מכוונים שאין עכשיו ובפרט עמהם יתפלל
קודם  בפלפול יעסוק שלא לכתחלה אלא הזהירו ולא

התפלה:

מפרשים „ יש בתורה כעוסק זה הרי צבור בצרכי העוסק
לו  היא שמחה זו שגם להתפלל מתוכו לעמוד לענין
דומה  טרדה בו שאין דבר שיהא ובלבד צבור בצרכי שעוסק
לפסוק  צריך שאין לענין מפרשים ויש פסוקה להלכה
לפסוק  א"צ אומנותו ותורתו בתורה שהעוסק כמו ולהתפלל
אפילו  צבור בצרכי שהעוסק ע' בסימן נתבאר וכבר לתפלה

לתפלה. וכ"ש פוסק אינו שמע לקריאת

שחרית  תשלומי בשביל שתים מנחה להתפלל צריך ואין
א"צ  הדין מן ממנה פטור היה חובתו שבשעת שכיון

כלל: לתשלומין

לשהות: צריך שיתפלל קודם צג סימן א חלק

* * *
פניו ‡ יחזיר לארץ בחוץ עומד היה אם להתפלל בקומו

ארצם  דרך אליך והתפללו שנאמר ישראל ארץ כנגד
קדשי  בית וכנגד המקדש וכנגד ירושלים כנגד גם ויכוין
ירושלים  כנגד פניו יחזיר ישראל בארץ עומד היה קדשים
גם  ויכוין בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפללו שנאמר
עומד  היה הקדשים קדשי בית וכנגד המקדש בית כנגד
הבית  אל והתפללו שנאמר למקדש פניו יחזיר בירושלים
אחורי  עומד היה הקדשים קדשי בית כנגד גם ויכוין הזה
שכולם  הזה בזמן לעמוד אסור המקדש בבית (אבל המקדש
תקס"א) בסי' שיתבאר כמו פרה אפר לנו שאין מתים טמאי
בית  כנגד למזרח פניו יחזיר קדשים קדשי בית של במערבו
היה  ואם הזה המקום אל והתפללו שנאמר קדשים קדשי
בדרומו  עומד ואם כנגדו לדרום פניו יחזיר בצפונו עומד
לבם  מכוונים ישראל כל נמצאו כנגדו לצפון פניו יחזיר
בנוי  צוארך דוד כמגדל חכמים דרשו זה ועל אחד למקום

בו: פונים פיות שכל תל לתלפיות

עכ"פ · רוחות משאר לרוח להתפלל שנוהגים במקומות
לארץ  בחוץ הוא אם ישראל ארץ לצד פניו יצדד

הוא  אם ולמקדש ישראל בארץ הוא אם ולירושלים
יושבין  שאנו מפני למזרח פנים מחזירין ואנו בירושלים
ולכן  ישראל לארץ פנינו ונמצא ישראל ארץ של במערבו
אחר  לצד קבעוהו ואפילו במזרח הקודש ארון קובעים

מזרח. לצד יתפללו

שהן  אע"פ הרבה צפון לצד שהן אלו מדינות מקום ומכל
התפלה  וצד הארון מקום יקבעו לא ישראל ארץ של במערבו
אלא  שלהם מזרחית רוח אמצעית כנגד מזרחי כותל דהיינו
אמצע  נקודת נטיית ערך כפי (קצת דרומית מזרחית כנגד
יציאת  מקום הוא זו ונקודה ירושלים מכנגד שלהם מזרח
מקום  והוא האמיתית ותשרי ניסן בתקופת זו לעיר שמש
והלילה  היום שלכן זה עיר באופק היום משוה גלגל פגישת

ותשרי). ניסן בתקופת שם שוים

* * *
הראש  נוכח מנקודת להלאה הוא אלו מדינות בכל זה ומקום
ברוחב  ירושלים כנגד יהיה כמה לחשוב וצריך ירושלים של

שלנו ש  הראש שמנוכח עגול רובע עד היום משוה מגלגל
זה  רוחב ואם היום במשוה שלנו האופק פגישת מקום עד
מרוחב  יותר הוא ירושלים כנגד היום משוה עד זה שמעגול
לצדד  צריך ירושלים של הראש נוכח עד היום שממשוה
צריך  מזה פחות הוא ואם הזה יתרון ערך כפי לדרום קצת
מים  המדינה במרחק תלוי זה ודבר קצת לצפון לצדד
צפון  כלפי הארץ מטבור ובהרחקה המזרח כלפי המערבי
דרכי  להיודעים קל זה וחשבון ירושלים ממרחק יותר

כדורי: במשולש החשבון

ולהעשיר ‚ ידרים להחכים הרוצה אמרם לקיים שרוצה ומי
מתפללין  שהם אע"פ בצבור אפילו כן לעשות יכול יצפין
ישראל  ארץ כנגד למזרח פניו לצדד צריך מקום ומכל למזרח
שעיקר  בהיפוך גם לעשות ויכול ביחיד מתפלל אפילו
כדי  לצפון או לדרום פניו ויצדד למזרח יהיה עמידתו
בצבור  כשמתפלל נכון יותר זה ודרך להעשיר או להחכים
עומדים  שהם קצת מהצבור שחלוק כמו נראה יהא שלא כדי
לצפון  ועמד שכח א"כ אלא לצפון או לדרום והוא למזרח
פניו  שיהפך לו די אזי להתפלל כבר והתחיל לדרום או

למזרח. עמידתו להפוך רגליו יעקור ולא למזרח

אי  שהרי כלל פניו יהפוך לא למערב ועמד שכח אם אבל
כלל  פניו להפוך א"צ לכן ויתפלל למזרח פניו להפוך אפשר
רגליו  לעקור וא"צ להעשיר או להחכים רוצה א"כ אלא
שהיו  החכמים מן שיש לפי למזרח עמידתו להפוך
מי  ויש במערב שהשכינה מפני למערב לכתחלה מתפללים
שסובר  מפני לו מזדמן שהיה רוח לאיזה מתפלל שהיה
שכבר  בדיעבד דבריהם על לסמוך ויש מקום בכל ששכינה
לעקור  בתפלתו להפסיק שא"צ רוח לאיזו להתפלל התחיל

ישראל: ארץ כנגד ולעמוד רגליו

* * *
ארץ „ כנגד להתפלל הרוחות לכוין יכול שאינו ומי סומא

ה': אל והתפללו שנאמר שבשמים לאביו לבו יכוין ישראל
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אפילו ‰ ולהתפלל לירד צריך אינו החמור על רוכב היה
הילוכו  דרך מתפלל אלא חמורו את שיתפוס מי לו יש
בספינה  היה אם וכן לו אפשר אם ישראל לארץ פניו ויחזיר
יושב  לאו ואם עומד לעמוד יכול אם קרון גבי על או
לו  אפשר אם ישראל לארץ פניו ויחזיר ומתפלל במקומו
פניו  אין אם אף הילוכו דרך מתפלל ברגליו הולך היה ואם
הולך  ואפילו סכנה במקום שלא ואפילו ישראל ארץ כנגד

בשעת לדבר ולעמוד הליכתו להפסיק הצריכוהו לא הרשות
יוכל  ולא לבו ויטרד דרכו איחור בעיניו שיקשה לפי התפלה
דעתו. וישוב יראתו ולפי המקום ולפי הדרך לפי והכל לכוין

חמורו  את שיאחוז מי לו ויש להשיירא הוא קדם אם אבל
הוא  שצריך ברגליו כשמהלך שכן וכל ויתפלל למטה ירד
שמבלעדי  כיון לבו יטרד לא זו שבעמידה ולהתפלל לעמוד

השיירא. על להמתין הוא צריך כן

לכוין  כדי באבות לעמוד הוא צריך ענין שבכל אומרים ויש
ולהתפלל  לחזור הוא צריך באבות לבו כיון לא שאם
צריך  לכן כך כל לכוין יכול אינו הילוכו דרך וכשמתפלל
א"צ  אבל אבות ברכת שיגמור עד תהלך שלא הבהמה לעכב
במקום  שלא הוא אם לדבריהם לחוש וראוי למטה לירד

סכנה.

* * *
שיתפלל  עד השחר עמוד משעלה לדרך יצא לא ולכתחלה
בסימן  שנתבאר כמו מעומד י"ח תפלת כל בביתו תחלה
הילוכו  דרך להתפלל יכול ויצא עבר אם מקום ומכל פ"ט
שיגיע  ע"פ ואף התחום בתוך לעיר סמוך מהלך אפילו
אעפ"כ  להתפלל הרבה שהות עדיין שיש בעוד חפצו למחוז
מחויב  ואינו התפלה זמן שהגיע מיד בדרך להתפלל יכול
להתפלל  כדי חפצו למחוז שיגיע עד מלהתפלל להתעכב
בדרך  והוא התפלה חובת עליו חל שכבר שכיון מעומד שם
מחוייב  ואינו שם הוא באשר הדין מן חובתו ידי לצאת יכול
הוא  שעכשיו כיון מעומד להתפלל כדי המצוה להחמיץ

מהעמידה. פטור

שימתין  הוא נכון המובחר מן המצוה לקיים כדי מקום ומכל
לו  ידוע אם מעומד שם להתפלל חפצו למחוז שיגיע עד
ואין  הבית בני יבלבלוהו שלא מיוחד מקום שם לו שיהיה
למצוה  מקדימין וזריזים המצות את מחמיצין אין משום בזה

המובחר: מן מצוה לקיים כדי שמתכוון כיון

Â התפלה בכל לעמוד ומפחד בעגלה או בספינה יושב היה
אם  הכריעות במקום יעמוד מקום מכל מיושב ומתפלל
ואם  פסיעות ג' ופוסע מעומד כורע שיהא כדי לו אפשר
לאחוריה  פסיעות ג' הבהמה יחזיר בהמה גבי על רוכב
בהמתו  גבי על עצמו יחזיר או בעצמו פוסע כאלו לו ועולה

המלך: מן להפטר בא אם נוהג שהיה כדרך

Ê.חולה וכן ומתפלל במקומו יושב לעמוד יכול שאינו זקן
דעתו. לכוין שיכול והוא צידו על שוכב אפילו ומתפלל

שעכ"פ  טוב חלישותו מפני בפיו להתפלל לו אפשר אי ואם
ואע"פ  משכבכם על בלבבכם אמרו שנאמר בלבו יהרהר
ק"א. בסימן שיתבאר כמו בהרהור חובתו ידי יוצא שאינו

אם  לבדה שמע קריאת קורא דעתו לכוין יכול אינו אם אבל

ראשון  פסוק אלא אינה שמע קריאת שכוונת לפי לו אפשר
לכוין: יוכל ובקל

* * *
Á יפסיקוהו שמא ומתיירא ומכאן מכאן נכרים לו שהיו מי

ישב  ויתפלל יעמוד אם מקחו יפסידו שמא או בתפלתו
ואע"פ  עליו מיושבת דעתו שאין לפי ויתפלל במקומו
ומתפלל  יושב התפלה בסוף פסיעות ג' לפסוע שצריך

וכורע.

לחבירו  או לעמוד או לכותל עצמו לסמוך שלא ליזהר יש
קמ"א: בסי' שיתבאר כמו תפלה בשעת

Ë שיחזור טוב מהלך או מיושב להתפלל שהוכרח מי
בטוח  הוא אם נדבה בתורת כשיוכל מעומד ויתפלל

ק"ז: בסי' שיתבאר כמו בתפלתו יפה לכוין שיוכל

È יכול אם נכרים של למלון סמוך והוא בדרך שבא מי
שקרוב  במקום מעומד ולהתפלל הדרך מן להסתלק
מוטב  דרכים עוברי שם יפסיקוהו שלא לגמרי הדבר
יש  שבודאי נכרי של בבית משיתפלל שם ויתפלל שיסתלק
(שבקדושה) דבר לשם להכניס ואין ותועבות גלולים בו
וגו' העיר את כצאתי אמר השלום עליו רבינו משה שהרי
מלאה  העיר שהיתה לפי מצרים של בכרך להתפלל רצה ולא
שלא  במקום הדרך מן להסתלק אפשר אי אם אבל גילולים
בני  יבלבלוהו שלא זויות קרן באיזו במלון יתפלל יפסיקוהו
בעיירות  תפלתינו כל שהרי לגילולים לחוש ואין הבית

גילולים. מלאות

או  מהלך להתפלל וצריך הדרך מן להסתלק אפשר אי ואם
מוטב  יבלבלוהו שלא זויות קרן ימצא לא במלון וגם מיושב
יותר  לכוין יכול שאז כיון מיושב או מהלך בדרך להתפלל
או  בחצר או בבקעה במלון להתפלל יכול אם מקום ומכל

ובכוונה: מעומד להתפלל שניהם ידי ויצא מוטב בגינה

יושב  או הרוכב ודין ישראל ארץ כנגד לכוין צריך צד סימן א חלק

בספינה:

אינן ‡ כאלו בכיון זו אצל זו רגליו שיכוין צריך המתפלל
ורגליהם  בהם שנאמר למלאכים להדמות אחד רגל אלא

אחד. כרגל נראות רגליהם כלומר ישרה רגל

אומר  שהרי ש"ץ עם קדושה כשאומר גם רגליו לכוין וטוב
כן  מקדישים ובמרום מרום בשמי שמקדישים כשם נקדש

ישרה: ברגל

* * *
פסיעות · ג' לפניו ילך להתפלל שכשעומד שאומר מי יש

לחוש  וטוב לעשות שצריך לדבר והגשה קירוב דרך
לדבריו:

וכתוב ‚ הימים כל שם ולבי עיני והיו אומר אחד כתוב
וכדי  בשמים אל אל כפים אל לבבינו נשא אומר אחד
שיכוף  צריך שהמתפלל אמרו אלו מקראות ב' שיתקיימו
מתפללים  אנו שהרי לארץ למטה עיניו שיהיו מעט ראשו
יתן  לכן כו' שם ולבי עיני והיו בו שנאמר המקדש בית נגד
ידי  ועל ומתפלל בו עומד כאלו ויחשוב כנגדו למטה עיניו
שבשמים  אל אל למעלה יכוין ובלבו רצויה תפלתו זה
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רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  כמביטים למעלה ועיניהם ראשיהם המגביהים (ואותן
עיניו  ישא התפלה וקודם עליהם) מלעיגים המלאכים הגג
כוונתו  נתבטלה אם התפלה בתוך וכן הכוונה לעורר לשמים

צ': בסי' כמ"ש

ביראה „ באימה רבו לפני כעבד בתפלה לעמוד צריך
יוהרא  דרך שהוא מפני חלציו על ידיו יניח ואל בפחד
במקום  השמאלית על הימנית כפותין לבו על שיניחן וטוב
ושואלין  עמו כשמדברים המלך לפני כן לעמוד שנוהגין
מטעם  קצת ונוהגים המקום כמנהג והכל צרכיהם מאתו
מטעם  נוהגין ויש היד פיסת בתוך האגודל לכוף להם הידוע
שמאלית  על ימנית לבם על זרועותיהם להניח להם הידוע

המתפלל: פני נגד זרועות משתי אמצעי פרק שיהיה

התפלה: בשעת איבריו כיון צה סימן א חלק

מכתבי ‡ ספר ולא תפילין בידו יאחוז לא מתפלל כשהוא
ככר  ולא מעות ולא סכין ולא מלאה קערה ולא הקודש
אבל  כוונתו ותתבטל ויטרד יפול שלא עליהם שלבו מפני
לאחוז  מותר לו יזיקו ולא יפסדו לא יפלו שאם דברים שאר

אלא  כלום לאחוז שלא המובחר מן שמצוה אלא הדין מן
סעיף  צ"ה סי' כמ"ש המלך לפני כעומד כפותין ידיו יהיו

ד'.

שיפסל  אפשר יפול שאם אע"פ לאחוז מותר בזמנו ולולב
בשבילו: נטרד אינו מצוה היא שהאחיזה כיון מקום מכל

שאוחזו · שכיון שמתפלל בשעה בידו סידור לאחוז מותר
לא  אם מקום ומכל בשבילו נטרד אינו התפלה לצורך
ליטלו  בתפלה אחריו יחז(ו)ר לא שהתחיל קודם בידו היה
אז  מוכן שהוא מיוחד במקום היה כן אם אלא הפסק משום
כדי  שנוטלו והוא התפילה בתוך אפילו ליטלו מותר

מתוכו. להתפלל

כל  תחלה שירשום יזהר הסידור מתוך המתפלל וכל
אחריהם  יחפש ולא תפלה באותה להתפלל שצריך המקומות

יפה: לכוין יוכל ולא זה ידי על יפסיק כי התפלה בתוך

זה ‚ מפני יפה לכוין יכול ואינו הארץ על לפניו ספר נפל
בה: עומד שהוא ברכה אותה כשיסיים להגביהו מותר

סעיפים: ג' ובו שיכוין כדי הטרדות כל שימנע צו סימן א חלק
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בחי'‰Â‰(נט) רק הוא השבועה ענין עיקר
אנו  הנה כי לבד במעשה ההתקשרות
גם  מה דבר לעשות לישבע יוכל שאדם בחוש רואים

כמו  ג"כ ומדותיו ושכלו רצונו לנגד הוא זה שדבר
לזולתו  נכנע להיות או לצדקה רב הון לפזר שנשבע
אליו  גדולה וירידה שפלות שהן באופנים ממנו הקטן
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ומאוס  השנאוי עם וחיבור קירוב לו להיות או ביותר
טובה  לו ולעשות לשונאו למחול וכה"ג ביותר בעיניו
ורצונו  חפצו מצד באה אינה הזאת השבוע' אשר הרבה
או  כלל שבועה א"צ בו ומתענג ורוצה שחפץ לדבר כי
האהבה  אל שנוטה שכלו מצד וחומד שאוהב לדבר
רצון  לו שאין לדבר אך כלל שבועה א"צ ג"כ והחסד
לדבר  א"ע שמכריח רק ומדות בשכל לא גם כלל וחפץ
נגד  זה אין הכרח שהוא וגם לבד ההכרח מצד זה
מי  שאין כלל א"ע מכריח היה לא שא"כ לגמרי הרצון
שמכריח  ומאחר א"ע מכריח הוא רק ע"ז אותו שכופה
להכריח  רוצה ע"כ בו רצון איזה לו שיש ודאי א"ע
לו  היה לא ואם השבועה מצד בו קשור שיהיה א"ע
בשבועה  א"ע לקשר א"ע מכריח היה לא כלל רצון
דבר  באותו התקשרות לו להיות שרוצה מפני אלא
בשבועה  עצמו את מכריח ע"כ בו לחזור יוכל שלא
וכה"ג  לצדקה רב הון ליתן הנשבע וכמו כידוע
הרצון  חיצוניות ולא בזה רצונו פנימית אין שבוודאי
מפני  אך ביותר הדבר עליו קשה אדרבה אלא ג"כ
קופץ  ע"כ רצון לו ואין זה רצון לו להיות שרוצה
עכשיו  שזהו גם בפ"מ לקיים קשור שיהיה כדי ונשבע
בחי' רק השבועה עיקר הרי ולפ"ז כו' רצונו נגד
א"צ  שהרי לבד במעשה ממש פועל בקיום ההתקשרות

הרצון שבו  שהוא הפנימי' כל ניטל כבר כאשר רק עה
הדבר  לקיים א"ע שמכריח רק כנ"ל והמדות והשכל
בו  שיש בדבר גם שבועה שייך ועוד כו' לבד בפ"מ
בפ"מ  מעשה לידי הדבר להביא אך פנימי וחפץ רצון
הרצון  שינוי להיות יוכל כי לשבועה שצריך היא
רצון  שינוי יהיה לא אם גם או להיפך מהיפך והחפץ
הדבר  אותו להביא ירצה לא מעשה לידי אבל בעצם
השבועה  ע"י אך כידוע וסיבה טעם מאיזה שרוצה
מעשה  לידי להביאו לו ההכרח הדבר לעשות שנשבע
לענין  רצונו נגד שהוא הגם זו בשבועה נתקשר כי
השבועה  אבל שינוי נעשה הרצון בגוף גם או מעשה
שהשבועה  זה בדבר והנה כידוע אותו ותקשור תמסור
של  מכחה גם כחה גדל עכ"פ במעש' ההתקשרות היא
לעורר  כחה גדול ברית שכריתת דגם הנ"ל ברית כריתת
בבחי' דוקא היינו כנ"ל האהבה תוקף את מחדש
מעשה  לענין אבל בלבד והרצון האהבה של העצמי'
הדבר  להביא א"ע לקשר לשבועה זה גם צריך בפ"מ
ירושת  דבר על לאבות ברית מכריתת וראיה פ"מ לידי
את  להם לתת בריתי את הקימותי וגם כמ"ש הארץ
כאן  וכמ"ש ג"כ לשבועה הוצרך ואעפ"כ כו' כנען ארץ
דמשמע  לאבותיך נשבע אשר כו' הברית את לך ושמר
להפר  שא"א וגם הברית דבר על גם נשבע אשר דקאי
כו' בריתי להפר לכלותם כו' מאסתים לא כמ"ש ברית

ברית  הכריתת לסתור מעשה שזהו דוקא לכלותם היינו
וטוב  חסד של מה דבר קיום בשביל אבל אותו ולהפר
דבר  לקיים ג"כ שבועה צריך ע"ז ברית שכרת גם
לידי  להביאו הברית לשמור נשבע אשר וז"ש הברית
והחסד  הברית על גם חלה שהשבועה ונמצא מעשה
הנ"ל  סיבת מטעם בתכלית במיעוט' בין בתקפה בין
עכ"פ  המעשה בבחי' הדבר את ותקים תחזיק השבועה
בעלמא  רשימו רק והתקשרות באהבה נשאר שלא גם
כו' והחסד הברית על יזכור כשלא להבטל שתוכל עד
אע"פ  השבועה מצד מעשה לענין תבטל לא מ"מ
שנעוץ  ומפני וד"ל. כו' לגמרי בטלה פנימיות שבבחי'
דוקא  בפ"מ מעשה בסוף הדבר כשבא בסופן תחלתן
שלימות  זהו במעשה ההתקשרו' שהוא השבועה ע"כ
העצמיות  התקשרות שהוא העצמי הרצון תחלת
כו' הברית את לך ושמר וז"ש הנ"ל ברית שבכרית'
נשבע  אשר הוא ושלימותו הברית שמירת שעיקר
כו' לעשות לשמור ג"כ השבועה על ושמר קאי ובאמת
בחי' הנה כי ג"כ דו"מ דמחשבה מדריגות ג' והיינו
העצמי  הרצון שהוא במחשבה הוא עצמיות התקשרות
הויה  את כמו דיבור בחי' הוא והחסד ממש עצמו' מצד
בחי' שהוא יוצא פועל האמרת היום האמרת
וז"ש  אורו בהשפעת אא"ס עצמות של התפשטות
כו' אלקים וידבר סיני הר על שירד במ"ת כמו האמרת
דיבור  בחי' נקרא העצמות מן אור גילוי בחי' שכל
בא  שהוא חסד הנקרא והוא כידוע כו' יצירה בחי'
חסד  רב בחי' היינו ידיעה בה"א והחסד בלב בגילוי
וחסדי  בפי' כנ"ל גילוי לידי שבא שבעצמות הפשוט
כו' הנקנה התקשרות מצד והוא כו' ימוש לא מאתך
במעשה  התקשרות בחי' הוא הג' ומדריגה באורך כנ"ל
לגמרי  האהבה נשכח אם דגם השבועה ידי שעל
מלעשות  חסדו ימיש לא וכל מכל הלב מן ונתבטל
נשבע  אשר וז"ש השבועה מצד עכ"פ בפ"מ אותו
בכנסת  עליון חסד שיומשך ה' נשבע פי' לאבותיך
לבחי' שיבא עד עשיה יצירה בבריאה לעולם ישראל
נשכח  האהבה פנימיות שבחי' גם פנים כל על המעשה
על  נזכר עדיין אם וגם כנ"ל סיבה מאיזה לגמרי
עכ"ז  כנ"ל מחדש שמעורר הברית זכרון מפני האהבה
תחלתן  נעוץ כי מעשה לבחי' להביא לשבועה צריך
ממש  בפועל מעשה לידי להביא השמירה ע"כ בסופן
של  הפנימיות שהוא התחלה שלימות עיקר הוא
את  שתשמעון בעבור וזהו וד"ל. כו' ההתקשרות
דמחשבה  מדריגות ג' ועשיתם ושמרתם המשפטים
כמ"ש  ברית נקרא התורה כי למעלה מלמטה דו"מ
בחי' שהוא דמחשבה בעיון וזהו הברית דברי אלה
כרית' בחי' שהוא שבה המדריגה עצמיו' התקשרו'
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דרעוא  הכתר עצמות מחבר שהתורה כנ"ל שבה ברית
הוא  שבה דיבור ובחי' כו' כלל מפסיק דבר בלי כו'
ובחי' כנ"ל למטה מלמעלה כו' האמרת ה' את גורם
שהוא  דוקא לעשות כדי ושמרתם שזהו שבה המעשה
הלכה  הדבר קיום והוא הרצון בתחלת שעלה הסוף
לעשות  שגוזר כמלך כו' כשר זה להיות המעשה לבחי'
בחי' ג"כ למטה מלמעלה מעורר באורך כנ"ל דוקא
אשר  השבוע' ובחי' ענין שזהו במעש' ההתקשרו'
והחסד  הברית של הקיום עיקר שהוא לאבותיך נשבע
תחלתן  שנעוץ מפני כנ"ל במיעוטן בין בתקפן בין
כו' תחלה במחשבה שעלה הוא מעשה וסוף בסופן
עקבות  הגלות בזמן כו' תשמעון עקב והיה וזהו וד"ל.
כנ"ל  ודאי תשמעון שאז המעשה בחי' שהוא משיחא

ושמר  אז כו' בסופן תחלתן ונעוץ הכל סוף שהוא מפני
להביא  השבועה את שישמור נשבע אשר כו' אלקיך ה'
שמלמטה  ועשיתם ושמרתם כמו דוקא מעשה לידי
האיך  לאבות נשבע כבר אם לכאורה אך וד"ל למעלה
ישמורו  לא אלו גם בפ"מ לקיים שלא לעבור יוכל

משו  הוא הענין אבל כו' התורה כל את דסוף לעשות ם
כן  וע"ד המחשבה בתחיל' עלה דתורה זה מעשה
בחסרון  ע"כ והחסד הברית להם לשמור לאבות נשבע
במעשה  שבועה התקשרות בחי' אין למטה מעשה
ומ"ש  דוקא בסופן תחלתן דנעוץ מאחר כלל למעלה
ודאי  משיחא שבעקבות לפי היינו כבר נשבע אשר
שאז  תשמעון עקב והי' בפי' כנ"ל לעשות ישמרו

וד"ל: כו' ודאי תשמעון

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig

•

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

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

dPde (a`Ed "ipq KlrC" dlilW oFWlA xn`W dn §¦¥©¤¨©¦§§¦¨©£¨§¦
.wFnr oiprA "LFnM Lrxl Yad`e" zevn WExiR¥¦§©§¨©§¨§¥£¨§¦§©¨

"Fnvrl aFg d`Fx mc`d oi`"X FnM EpiidC25oi` §©§§¤¥¨¨¨¤§©§¥
zF`xl lkEi ,dAxC` ,eizFaFg llM d`Fx Fpi`W WExiRd©¥¤¥¤§¨¨©§©¨©¦§
,eilr FzlEf ziI`xn xzFi FzEzigR zEwnr ahid oiadlE§¨¦¥¥©§§¦¥¥§¦©¨¨¨
EN`kE ,llM Flv` mFwn qtFY aFgd oi`X dpeEMd `N ¤̀¨©©¨¨¤¥©¥¨¤§§¨§¦
`Ed xW` dlFcBd dad`d cSn ,llM FzF` Ed`Fx Fpi ¥̀¥§¨¦©¨©£¨©§¨£¤
dad`d dQkz eirWR lM lr ± Fnvr z` c`n adF`¥§Ÿ¤©§©¨§¨¨§©¤¨©£¨
ici lre ,llM mFwn miqtFY Eidi `NW cr ,siTn zpigaA¦§¦©©¦©¤Ÿ¦§§¦¨§¨§©§¥
d`ltp dwEWzE oFvx mc`l didi xW`M oM mB df¤©¥©£¤¦§¤§¨¨¨§¨¦§¨¨
WtPd zEinvrnW dnEvre dAx dkWnd cSn Fxiagn¥£¥¦©©§¨¨©¨©£¨¤¥©§¦©¤¤
`l Fzad` Ktid zFrx Fl dUri xW` lM ,eil` Fl WIW¤¥¥¨¨£¤©£¤¨¥¤©£¨Ÿ
min" ,dAx dad`d cbp milhaE llM mFwn miqtFY Eidi¦§§¦¨§¨§¥¦¤¤¨©£¨©¨©¦

"'Ek miAx(f ,g mixiXd xiW)dAx dad`d dzid `l m` la` . ©¦¦©¦¦£¨¦Ÿ¨§¨¨©£¨©¨
rEcIke .'Ek zEIMtdd ipRn zxYqp dzid ,siTn zpigaA¦§¦©©¦¨§¨¦§¤¤¦§¥©¨§¦§©¨©

"rWR lr xaFr" oiprA(gi ,f dkin)`niA igzqnC o`nM" ± §¦§©¥©¤©¦¨§©§¦§§¥§©¨
"'Ek `Ax26. ©¨

dad`dA lHAzpe rwWPX ,aFgd d`Fx Fpi`W Edfe§¤¤¥¤©¤¦§©§¦§©¥§¨©£¨
xW`ke .'Ek siTn zpigaA mirWRd lr dQkOd dAx©¨©§©¨©©§¨¦¦§¦©©¦§©£¤

d`xircFIW iR lr s` ,c`n fBxi FNW aFgd lr FzlEf ¦§¤¨©©¤¦§©§Ÿ©©¦¤¥©
mvr lr Fpi` FfbEx xTir ,`Ed zn`AW FnvrA§©§¤¤¡¤¦©§¥©¤¤
zENBzdd lr wx ,'Ek dGn rcFi `Ed mb ixdW ,zEzigRd©§¦¤£¥©¥©¦¤©©©¦§©
;dad`d iEQike xYqd KFYn FNW aFgd Fxiag dNiBW¤¦¨£¥©¤¦¤§¥§¦¨©£¨
d`xp dYre llM d`xp did `le eilr dQkn dzidW¤¨§¨§©¨¨¨§Ÿ¨¨¦§¤§¨§©¨¦§¤

.dn xacE Wil§¥§©©
" `Ed "Lrxl Yad`e" oipr EdfeLFnMEpiidC ,`weC " §¤¦§©§¨©§¨§¥£¨©§¨§©§

iEQiM KFYn eirWR zFNbl "Kxagl ipq KlrC dn" FnM§©©£¨§¦§©§¨§©§¨¨¦¦
,Lxag z` dAx dad` ad`Y oM ,l"PM dAx dad`d̈©£¨©¨©©¥¤¡©©£¨©¨¤£¥§
dY`W FnM WOn eirWR iENib Ll iE`pUe dWw didIW¤¦§¤¨¤§¨§§¦§¨¨©¨§¤©¨

.LirWR iENib `pFU¥¦§¨¤
ici lrW itl Epiide ,"DNEM dxFYd lM llM Edf" okle§¨¥¤§¨¨©¨¨§©§§¦¤©§¥
Eide EN`A EN` l`xUi zFnWp zEllM zElNMzd¦§©§§¨¦§¦§¨¥¥§¥§¨

.cal zg` dnFw `id EN`M WOn micg`l©£¨¦©¨§¦¦¨©©§¨
"xnzl dznC KznFw z`f" Edfe(g ,f mixiXd xiW)FnM ± §¤Ÿ¨¥¨§¨§¨¨¦©¦¦§

"oicxRzn oiRpr" opi`e EN`l EN` oizEtMW alENd ilr£¥©¨¤§¦¥§¥§¥¨£§¦¦§¨§¦
"mixnY zFRM" `xwp okle ,oilrd x`WM(n ,bk xFn`)± ¦§¨¤¨¦§¨¥¦§¨©§¨¦¡

"zEtM" oFWl27oFilr cEgId KWnp `weC df ici lr dPd , §¨¦¥©§¥¤©§¨¦§©©¦¤§
" aEzMW FnM ,dHnl dlrnlnKNEMoi` mEnE izirx dti ¦§©§¨§©¨§¤¨¨¨¨©§¨¦¥

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

.` ,hiw zAW .25©¨
`Ax `xC` a wlg xdf d`x .lFcB miA ugxzOW inM .26§¦¤¦§©¥§©¨§¥Ÿ©¥¤¦§¨©¨
.` ,hn rixfz ."`xdp `EddA igzq`C o`nM" :a ,glw `Up̈Ÿ§©§¦§§¥§©©£¨©§¦©
.c ,gpw dewOd zpeEM ± g"`c mr xECiq .a ,h xdGd znCwd©§¨©©Ÿ©¦¦©©¨©©¦§¤

.bkyz cEOr b"qwz mixn`Od xtq¥¤©©£¨¦©

dnxz oniq owGd EpiAx KExr oglW d`xE .` ,al dMEq .27¨§¥ª§¨¨©¥©¨¥¦¨
ilr" dazM `le "zEtM" oFWl dxFYd dazMW KFYn" :b sirq̈¦¦¤¨§¨©¨§¨§Ÿ¨§¨£¥
`Ed FWExitE dxFYA zFCEwp EaYkp `l ixdW . . "mixnY§¨¦¤£¥Ÿ¦§§§©¨¥

."zEtM̈



c"agער i`iyp epizeax zxezn

"KA(f ,c mixiXd xiW)adf zxFpn" ;DNEM"(a ,c dixkf)if` , ¨¦©¦¦§©¨¨¨§©§¨£©
xF`e dliztE onW `EdW oFilrd cEgIl ilM `id `weC©§¨¦§¦©¦¨¤§¤¤¤§¦¨§

"cg`A cg` iednl" Edfe .'Ek28oM mB dlrnln KWnpe , §¤§¤¡¥¤¨§¤¨§¦§©¦§©§¨©¥
rxl Yad`e"."LFnM ± l`xUi zqpM md ± L §¨©§¨§¥£¥§¤¤¦§¨¥¨

`IxhniB ± 'dPEdM zFpYO'd WxiR "LFnM" dPde§¦¥¨¥¥©©§§¨¦©§¦¨
ip`" aEzMW FnkE ,miwl` 'ied cEgi EdGW Epiide .miwl ¡̀Ÿ¦§©§¤¤¦£¨¨¡Ÿ¦§¤¨£¦

"mY` miwl` iYxn`(e ,at miNdY)`Nirlc mc`d if`e , ¨©§¦¡Ÿ¦©¤§¦¦©£©¨¨¨¦§¥¨
"rci mc`de" zpigA `EdW(` ,c ziW`xA)awri xW` ,l"PM ¤§¦©§¨¨¨¨©§¥¦©©£¤©£Ÿ

ipRn ,"Fnvrl aFg d`Fx Fpi`" ,"'Ek DixtEW oirn" `Ed¥¥§¥¥¤§©§¦§¥
"cqg ax" `xwPd dAx dad`W(e ,cl `VY)lM lr dQkn ¤©£¨©¨©¦§¨©¤¤¦¨§©¨©¨

.llM mFwn miqtFY opi`W ,eirWR§¨¨¤¥¨§¦¨§¨

"FcrA DFl` KqIe" aEzMX dn `Ede(bk ,b aFI`)"DFl`" , §©¤¨©¨¤¡©©£¦¡©
"d"e l`" `Ed29aEzMW FnM siTOd oFilr cqg `EdW , ¥¤¤¤¤§©©¦§¤¨

ipRn "'Ek awriA oe` hiAd `l" aizM f`e ,'miig ur'A§¥©¦§¨§¦Ÿ¦¦¨¤§©£Ÿ¦§¥
wEqR lr dGn x`AzpW FnkE ,WOn "FOr eiwFl` 'd"U¤¡¨¦©¨§¤¦§¨¥¦¤©¨

"oe` hiAd `l"30aFg d`Fx mc` oi`"X FnM Epiide , Ÿ¦¦¨¤§©§§¤¥¨¨¤
."Fnvrl§©§

zFRM" EdfemixnYxnY zFpigA 'a :iigAd WxiR "31. §¤©§¨¦¥¥©©§¥§¦¨¨
,l`xUi zqpM `idW "xnzl dznC KznFw z`f" Epiid©§Ÿ¨¥¨§¨§¨¨¤¦§¤¤¦§¨¥

"gxti xnYM wiCv" zpigaE(bi ,av miNdY)micg`l Eid ± §¦©©¦©¨¨¦§¨§¦¦¨©£¨¦
"izOz" `xwpe ,WOn(a ,d mixiXd xiW)minF`Y FnM32Edfe , ©¨§¦§¨©¨¦¦©¦¦§§¦§¤
alENAW "znFiY"d33. ©§¤¤©¨

FA didi `NW Fnvr zpigaA od ± "didY minY" Edfe§¤¨¦¦§¤¥¦§¦©©§¤Ÿ¦§¤
,dOd 'dl `l xW` dUrnE xEAC daWgnA mbtE mEn§¨§©§¨¨¦©£¤£¤Ÿ©¥¨
הּזאת " הּמצוה "ּכי הּמתחיל  ּבּדּבּור מּזה ׁשנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹועּיין

נּצבים 34zpigaAּבפר ׁשת  Lxag mr minz didYW ode , ְִִַָָָ§¥¤¦§¤¨¦¦£¥§¦§¦©
mr didY" df ici lre ,"ciarz `l Kxagl ipq KlrC"©£¨§¦§©§¨¨©£¥§©§¥¤¦§¤¦

l` 'dFA xW` lM" iM ,"cg`"A ytp zxiqnA WOn "Liw ¡Ÿ¤©¨¦§¦©¤¤§¤¨¦¨£¤

eiwl` 'd" oM mB didi df ici lre ,'Ek "axwi `l mEnŸ¦§¨§©§¥¤¦§¤©¥¡Ÿ¨
zqpM mr `EdÎKExAÎWFcTd cEgi EpiidC ,WOn "FOr¦©¨§©§¦©¨¨¦§¤¤
oi`"X FnM "awriA oe` hiAd `l" df ici lre ,l`xUi¦§¨¥§©§¥¤Ÿ¦¦¨¤§©£Ÿ§¤¥

.'Ek "Fnvrl aFg d`Fx mc`̈¨¤§©§

.xESiwaFg d`Fx mc` oi`" Edf "ipq KlrC" oipr ¦¦§©©£¨§¦¤¥¨¨¤
`l" Edfe ."dad` dQkY mirWR lM lr" iM ,"Fnvrl§©§¦©¨§¨¦§©¤©£¨§¤Ÿ
,"FOr eiwl` 'iEd"X ipRn KWnPd "awriA oe` hiAd¦¦¨¤§©£Ÿ©¦§©¦§¥¤©¨¡Ÿ¨¦
,"Liwl` 'ied mr" didY if` "didY minY" ici lr Epiide§©§©§¥¨¦¦§¤£©¦§¤¦£¨¨¡Ÿ¤
."FOr eiwl` 'ied" didi if`e ,"axwi `l" mEn lrA iM¦©©Ÿ¦§¨©£©¦§¤£¨¨¡Ÿ¨¦

okle (bzFvOd lM ixdW ,"DNEM dxFYd lM" Edf dPd §¨¥¦¥¤¨©¨¨¤£¥¨©¦§
ixde ,rEcIM DiYpikWE `EdÎKixAÎ`WcEw cgiil md¥§©¥§¨§¦§¦§¥©¨©©£¥
awriC DixtEW" ,`YpikWA `Nirlc mc` cEgId xTir¦©©¦¨¨¦§¥¨¦§¦§¨§¥§©£Ÿ
,l"PM "LFnM Lrxl Yad`e" zevn ici lr `Ed ,"'Ek©§¥¦§©§¨©§¨§¥£¨©©
EpiidC .cEgId xiAqdl WExiR FnM md zFvOd lM x`WE§¨¨©¦§¥§¥§©§¦©¦§©§
gM didIW siTn xF` zpigA ± ziNHd ztihr zevn FnM§¦§©£¦©©©¦§¦©©¦¤¦§¤Ÿ©
oi` d`xi oi` m`" Epiide ."cg`"A FWtp xFqnl lAwOdl§©§©¥¦§©§§¤¨§©§¦¥¦§¨¥

"dnkg35dnkg oi` m`" EpiidC dnkgd xg`W d`xIde . ¨§¨§©¦§¨¤©©©¨§¨§©§¦¥¨§¨
.aExiTd mvFr ipRn zE`ivnA lEHiA Epiid ,"d`xi oi ¥̀¦§¨©§¦¦§¦¦§¥¤©¥

lM ,dad`AW :d`xil dad` oiA Wxtdd EdGW¤¤©¤§¥¥©£¨§¦§¨¤§©£¨¨
cSnE zENBzdA dad`d KMÎlM didz `l xzFi aFxTd©¨¥Ÿ¦§¤¨©¨©£¨§¦§©¦©
.xg` mFwnA x`AzpW FnkE ,xzFi dad`d lCbY wEgixd̈¦¦§©¨©£¨¥§¤¦§¨¥§¨©¥
lFRY xzFi ± xzFi axwzOW lMW ,Ktidl `Ed d`xiaE§¦§¨§¥¤¤¨¤¦§¨¥¥¥¦
didY "cg`"A dnkgd xg` okle .'Ek lEHiAd eilr̈¨©¦§¨¥©©©¨§¨§¤¨¦§¤
dPOn EniWxd zCEwpE .'Ek zE`ivnA lEHiA ,d`xId©¦§¨¦¦§¦§©¨§¦¦¤¨
Lilr miUY mFU" Epiide .ziNHd lW siTOd DA WAlzi¦§©¥¨©©¦¤©©¦§©§¨¦¨¤

"Kln(eh ,fi mihtFW).dnkgl mcFTW uEgAOW d`xId ± ¤¤§¦©¦§¨¤¦©¤¥©¨§¨
xqFOWM WtPAW dnkgA cEgIdl WExiR wx df lke§¨¤©¥§©¦§¨§¨¤©¤¤§¤¥

.'Ek Fnvr cEgId `EdW "cg`"A FWtp©§§¤¨¤©¦©§

l`xyi zad` zevnl dtqed

•

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

.a ,dlw dnExY a wlg xdf .28Ÿ©¥¤§¨
.` ,bk `xwIe b wlg xdf .29Ÿ©¥¤©¦§¨

dxFz ihETl ± a sirq "ipYaAl" wEqR lr xE`iA d`x .30§¥¥©¨¦©§¦¦¨¦¦¥¨
dxFz ihETl "da` `le" ligzOd xEAce .a ,l mixiXd xiW¦©¦¦§¦©©§¦§Ÿ¨¨¦¥¨

.b ,gl `vY¥¥
aEzMW mW lr xnY `le "mixnY" xiMfde" :FpFWl dfe .31§¤§§¦§¦§¨¦§Ÿ¨¨©¥¤¨

(bi ,av miNdY)aEzMW dCOA gM riRWnE ,"gxti xnYM wiCv" : §¦¦©¦©¨¨¦§¨©§¦©Ÿ©©¦¨¤¨
KklE ,"mixnY" oFWl Edfe ,"xnzl dznC KznFw z`f" DÄŸ¨¥¨§¨§¨¨§¤§§¨¦§¨
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‰¯‰Ó גם לע"ל פי' כלה, וקול חתן קול כו' ישמע
ודוה, הנדה ענין היפך קול לה תהי' הכלה
בחי' הוא נדה, ר"ת החשיתי דומי' נאלמתי דעכשיו
ה' לע"ל אבל הדבור, גלות נאלמה גוזזי' לפני כרחל
נדה, איסור שיתיר במדת"ל וארז"ל אסורים מתיר
רוח  ואת יהי' דלע"ל הענין אך דוקא, נדה מדוע ולכאו'
נדה  יהי' ולא לנצח המות בלע כו' אעביר הטומאה

שרים. ע' להחיות בגלות יהי' לא שהדבור כלל,
¯Â‡È·Â'הי אדה"ר בענין הירושלמי ע"פ יובן הענין

מצות  לנשים ניתן ולכן עולם, של ודמו עולם של חלתו
ולע"ל  מיתה, שגרמה עה"ד חטא לתקן ונדה חלה
תהי' הכלה גם ולכן נדה, איסור יתיר הבירורי' בגמר

קול. לה
Ì‚ בסנפירי הבר שור את ישחוט שלע"ל מענין יובן

הגבר  אשרי ע"י י"ה פג"ם פגימה, ויותר לויתן
שמחזרת  ליטהר חזיר ועתיד בסש"ב, י"ה תיסרנו אשר
וע' עאכו"כ, כו' רצונו לעוברי אם התבוננות עטרה,
דחגה"ש. וספרתם בד"ה וע"ש ע"ב, דל"ט ויקרא בס '
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תש"ו. אלול ח"י ערב אלול, טו"ב ב"ה.
תלמידי  וחביביי יקיריי אל וביחוד אנ"ש ידידינו אל

התמימים.
יחיו. עליהם ה'
וברכה! שלום

והרוחנית  האלוקית הנשמה ירידת עניין כללות
בארוכה  מבואר והגשמי החומרי בגוף להתלבש
בירידת  הכוונה תכלית אשר חסידות, מאמרי בהרבה
בנשמה  הנעשית העלייה בשביל הוא בגוף הנשמה
היינו  עלי'", צורך "ירידה וכמאמר זו, ירידה עלֿידי
והתלבשותה  ירידתה עלֿידי בנשמה שנעשה העילוי
הרוחניות, מעלת את מגלה גשמיות גשמי. בגוף

הנשמה. בעצם עלייה נעשית זה שעלֿידי
כ"ק  הוד של הקודש דיבורי בארוכה מבוארים ביומני
הואיל  אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר
תרנ"ה, תמוז בחודש הטיולים באחד לי להגיד בחסדו

בליווקה. דשא בנאות
בנשמה  העלייה בשביל היא בגוף הנשמה ירידת
של  התכלית היא והעליה הירידה, ידי על הנעשית

הירידה.
וירדה  נסעה ומשם ב'עצמות', מושרשות הנשמות כל
בגוף  ההלבשה ידי ועל גשמי. בגוף להתלבש הנשמה
אלוקות, ענייני של בהשגה המתעסק אנושי, ושכל

הנשמה. עליית נעשית זה עלֿידי
בכללות  עלייה פועלת בגוף הנשמה ירידת
מחכמה  ההשתלשלות, שכללות ההשתלשלות,
מתעלית  דעשיה, שבמלכות מלכות עד דאצילות

העצמית  הכוונה מתמלאת ואז עצמית, בעלייה
אי  בעצמות ברוךֿהוא.המושרשת ןֿסוף

מעלת  לי לבאר אז הואיל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בגוף  להתלבש ירידתה עלֿידי שנעשית הנשמה עליית
בנשמה, עלייה נעשית בגוף הירידה שעלֿידי גשמי,
דאצילות  נשמה של והעילוי דאצילות, בנשמה אפילו

ברוךֿהוא. איןֿסוף עצמות של עצמותו בעצם הוא
הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד לי ביאר הפעמים ובאחד
למטה  ירידתה עלֿידי בנשמה שנהיה שהעילוי
אפילו  גם אבל הנשמה, בהארת הוא בגוף להתלבש
גם  בה מאיר בגוף למטה שבירידתה כזו נשמה  אצל
נשמה, בכזו גם הנה למעלה, בהיותה כמו העצמי האור
נהיה  ועבודה, בתורה והתעסקותה בגוף הירידה עלֿידי

עצמי. עילוי הוא זה ועילוי הנשמה, בעצם עילוי
של  המשמעות מהי ביאר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
דבר  הוא עצמי עילוי הביטוי שלכאורה עצמי, עילוי
בחסידות  באריכות כמבואר מהותו, בעצם והיפוכו
עניין  עניינו והעצמי הגילוי, עניין עניינו שעילוי
שהעצמי  היא עצמי עילוי של המשמעות אלא ההעלם,
מכירים  אזי בגילוי, הוא העצמי וכאשר בגילוי. הוא
ב"ה, העצמות עילוי את מען] [דערהערט ומרגישים
פרצוף  של הגילוי אופן כפי היא וההרגשה וההכרה
השכלה  של והרגשה הכרה עם שזהו החכמה,

[השכלהֿדערהער].
ומרגיש  מכיר זה את השכלה, של והרגשה ההכרה ואת
באריכות  ביאר הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד 'עובד'. חסיד
לגבי  עובד של המעלה עילוי מדריגת את גדולה,
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שישנו  המעלה יתרון את ן י ב מ משכיל משכיל,
העילוי. את ש י ג ר מ ועובד בגוף, הנשמה בירידת

את  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ביאר גדולה באריכות
ו'עובד' מבין 'משכיל' ל'עובד'. 'משכיל בין ההפרש

מרגיש.
הוא  הבעלֿשםֿטוב מורנו שגילה העבודה דרכי בין
איש  בין ההפרש יהודי. הוא כי יהודי לאהוב שצריך
הנשמה, אור של בהתפשטות רק הוא למשכיל פשוט

הנה. מתאימות הנשמות כל הנשמה, בעצם אבל
כי  יהודי לאהוב ישראל, אהבת של הזו העבודה ודרך

במעזריטש. הזקן רבנו קיבל יהודי, הוא
אביו  כ"ק שהוד לי סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
אביו  כ"ק הוד בשם לו סיפר מוהר"ש אאזמו"ר הרה"ק
הזו  העבודה דרך שאת צמחֿצדק, בעל אדמו"ר הרה"ק

המגיד. אצל קיבל הזקן רבינו
הדרך  את הביא הוא ממעזריטש, בא הזקן רבנו כאשר

בפועל. מסירותֿנפש עם ישראל אהבת של
הבעלֿשםֿ תורת על מסירותֿנפש הייתה הזקן לרבינו
עצם  הזקן רבנו אצל האירה חדשה נשמה ובהיותו טוב,
אור  את הרגיש והוא השכלית, ונפש בגוף הנשמה

בפנימיות. הנשמה
- הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לי אמר - יהודי כל אצל
נשמה  היה שהוא והרבי בהעלם, הנשמה אור מאיר

א  יהיה עבודה בעלי חסידים שאצל פעל ור חדשה
בגילוי, מאיר הנשמה אור וכאשר בגילוי. הנשמה
דאצילות  שחכמה דאצילות, בחכמה עילוי פועלים
העבודה  עלֿידי ברוךֿהוא איןֿסוף בעצמות מתעלית

שבגוף. נשמה של
את  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לי ביאר גדולה באריכות
שיש  כפי בגוף, ירידתה עלֿידי בנשמה שנעשה העילוי
שלומד  וחסיד הנשמה. אור על והסתרים העלמות לה
שבלב, בעבודה עוסק הוא החסידות ועם חסידות
בנשמתו. עילוי ונהיה איןֿסוף עצמות מרגישה נשמתו
"ירידה  המאמר משמעות וזו עצמי. עילוי הוא והעילוי
שהיא  הנשמה בעצם הן היא שהעלייה עלייה", צורך
בהארת  והן ברוךֿהוא איןֿסוף עצמות עד עולה
העבודה  עלֿידי העלייה את פועלת שהיא הנשמה

הבירורים. ועבודת ומצוות בתורה
מסר  - מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד - הסבא
צמחֿצדק  שהרבי תורה הרה"ק אאמו"ר כ"ק להוד
הוד  חותנו במעמד הזקן רבינו כ"ק הוד מזקנו שמע
עליית  את פועלת חסידית שתפילה האמצעי רבינו כ"ק

שבגוף. ונשמה הנשמה הארת
זאת  לבד הנה התפילה, בעבודת העוסק חסיד של הגוף
הוא  עמוקה, שכלית הבנה היא שההשכלה הוא ששכרו

בענייני  מאיר הנשמה שעצם עצמית עלייה פועל גם
תלמדנו". אדם "נשמת של המשמעות וזו השכלה.
עלייה  פועל זה אזי בגילוי, מאיר הנשמה וכשעצם

הגשמי. בעולם כללית
נשלמת  שאזי זאת לבד העולם, בגשמיות כללי והעילוי
עליית  גם נעשית בגוף, הנשמה ירידת של הכוונה
כיוון  ברוךֿהוא שאיןֿסוף איןֿסוף בעצמות הנשמה
עצמות  של כביכול, והעונג, הגשמי. העולם בבריאת
את  המחייה הנשמה בהארת מאיר ברוךֿהוא איןֿסוף
הנפש. כוחות לגילוי טוב קיבול כלי נהיה והוא הגוף,
אאמו"ר  כ"ק הוד לי ביאר מיוחדת באריכותֿהשכלה
המעלה  עם בגוף הנשמה ירידת של העניין את הרה"ק
סדר  שכל 'עובד', של בנשמה שנעשית העצמית
שבמלכות  מלכות עד דאצילות מחכמה ההשתלשלות,
ונרגש  ניכר הבעלֿעבודה של ובגשמי מתעלה. דעשיה,

השתלשלות. סדר בכל שנהיה עצמי העילוי
לבאר  קל זה שאין לי אומר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
שנעשית  העלייה של הנפלאה המעלה את בהשכלה

בגוף. הנשמה ירידת עלֿידי הנשמה בעצם
אאמו"ר  כ"ק הוד לי ביאר אחת הליכתֿטיול בעת
הנשמה  בעצם שנהיה העצמי העילוי את הרה"ק
של  בנשמה מקנא העליון שאצילות העליון, שבאצילות
[אפלייג] שה'הנחה' הוא 'עובד' של והשכר 'עובד',
נשמה'דיקער  [א נשמתית 'הנחה' היא בחסידות

אפלייג].
כ"ק  שהוד מה את לי מספר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
שהייתה  יחידות אודות לו סיפר הרה"ק אאזמו"ר אביו
כ"ק  הוד אביו אצל האמצעי אדמו"ר חותנו כ"ק להוד
יורדת  שנשמה עלֿידי הנפעל העילוי בעניין הזקן רבינו
הוא  שהעילוי התפילה, בעבודת ועוסקת בגוף למטה
בעצמות  הנשמה עצם עליית את הפועל עצמי עילוי

ברוךֿהוא. איןֿסוף
מקנאה  באצילות, נמצאת שהיא כפי דאצילות, חכמה
וכוחות  והגוף בגוף. המתלבשת בנשמה שנהיה בעילוי
בגוף  זיכוך ופועלים התפילה בעבודת עוסקים הנפש

הגשמי.
את  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד מבאר גדולה באריכות
'עובד' של העצמית המעלה בין ההפרש עניין
במקומה  שהיא כמו דאצילות חכמה ל'משכיל'.
והשגה  בהשכלה נפלא 'משכיל' היא העליון באצילות
מרגיש  ההשכלה של האמת אור את אבל אלוקית,
שאצילות  הנשמה בעצם עלייה פועל וההרגש 'עובד'.
וגילוי  ברוךֿהוא, איןֿסוף בעצמות מתעלה העליון
שהנשמה  ה'עובד' את מאיר דאצילות חכמה של העונג

עצמי. בעילוי מתעלית שבגוף
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אאמו"ר  כ"ק הוד מבאר עיונית השכלה באריכות
מתעלית  שעצמות עצמי, עילוי של העניין את הרה"ק

ה'עובד'. נשמת את ומאיר מחייה והעילוי
ברבים, בתורה הזקן רבינו אומר ממעזריטש, בבואו
הנשמה  בהארת מקנא דאצילות חכמה של שהאיןֿסוף
בתפילה. שבלב בעבודה ועוסקת גשמי בגוף המלובשת
- הזקן רבנו אומר - התפילה בעבודת העוסק אצל
- הנשמה עצם אור - פטרבורג לפני ברבים בתורה
מאיר  הוא העובד אצל הנה - בהעלם הוא שהרי

בגילוי.
אודות  בארוכה לי סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הרה"ק  אביו כ"ק הוד אצל לו שהייתה אחת יחידות
"עולמך  הנה 'עובד' שאצל העניין דובר בה מוהר"ש,

ה'עובד'. את מברך איןֿסוף ועצמות בחייך", תראה
כ"ק  הוד אומר - בהתבוננות התפילה בעבודת העוסק
דאצילות, בחכמה נפלא עילוי פועל - הרה"ק אאמו"ר

ובעד  העצמות בעילוי מתעלית דאצילות שחכמה
משלמים  - אאמו"ר כ"ק הוד אומר - כזו עבודה

עצמי. אור בגילוי ל'עובד' מלמעלה
השכל  את שהאירו לרביים שיהיה מואר גןֿעדן
- שהרבי המיוחדת הברכה ותקויים שלנו, וההשגה
שיצליחו  עבודה בעלי חסידים בירך - לדורותיו
בתפילה  בהתעסקות העבודה שעלֿידי בעבודה,

הנ  ירידת עלֿידי העלייה כוונת בגוף.נשלמת שמה
במילוי  ויצליחו בפרט וחסידים בכלל יהודים יחיו
בגוף, הנשמה בירידת ברוךֿהוא העצמות כוונת

וברוחניות. בגשמיות היהודים כל יהיו וברוכים
אחינו  כלל בתוך ביתכם ובני אתם תתברכו טובה לשנה

וברוחניות. בגשמיות ישראל בני
המברכם 
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היה ‡. מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
כסלו  יו"ד פעמיים. החסידים עם כסלו ביו"ד מתוועד
מוסיא  הרבנית אמו מצד הסבא שמחת היתה בערב ,
היתה  ביום כסלו ויו"ד האמצעי, אדמו"ר כ"ק הוד בת
כ"ק  הוד של בתו אמה, מצד הסבתא של ההתוועדות
אאזמו"ר  כ"ק הוד היה הרוב ועל האמצעי, אדמו"ר
בהתוועדות  שאמר החסידות מאמר על חוזר הרה"ק

ביאור. ובתוספת הערב ,
קבועים  זמנים היו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אצל
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד אביו אצל ב"יחידות" שהיה

אלה. זמנים בין גם־כן היה כסלו ויו"ד מוהר"ש,
היה ·. שלום, ברוך הר "ר הרה"ק זקני דודי כ"ק

להתנחם  יכול היה שלא מפני שבור, לב  בעל ימיו כל
טעמי  אותו שלימד הזקן, רבנו כ"ק הוד מהסתלקות
המגיד  לתלמיד נעשה איך לו וסיפר הקריאה,
המגיד  לו שסיפר ענינים כמה וכן ממזריטש,

הבעל־שם־טוב. מורנו על ממזריטש
מאברכים ‚. תבע האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד

חכמה  האצבעות. בחמש שמבינים כפי ב"כתר" להבין
ועונג, רצון אפילו אלא במוחש, הרי הן ובינה,
כן  בנמשל – קדום מהם מי יודעים לא שבמשל
ב"כתר" האברכים שיבינו – ו'אריך' 'עתיק' – יודעים

שבע־רצון. יהיה אז האצבעות, בחמש כמו
של „. העבודה את שיבח הזקן רבנו כ"ק הוד

המוח. עבודת על־ידי הבאה הלב  התפעלות
שונות  בדוגמאות באריכות זה ענין דובר פעם

המאמר  יסוד על העבודה, באופני הדרגות מחילוקי
לפני  אמר הזקן רבנו כ"ק שהוד בכסלו", "בכ"ה
שדרך  בהסבירו הלב , התפעלות את וגינה החסידים,
אך  ללימוד, המביאה השכל התפעלות היא חב"ד
ידי  יוצאים כבר שבכך סוברים – הלב  התפעלות

בלימוד. וממעטים חובה,
לא  הנפש, רופאי היו הרה"ק אבותינו כ"ק הוד
מומחים  ומדריכים מסורים, ישראל אוהבי שהיו רק
והנחת  במסירות־נפש רופאי־נפש גם היו – אמיתיים
– הקדושים רבותינו לאבותינו – להם היתה עצמו.
הפשוט  על אף אחד, כל על גדולה מסירות־נפש

ב  של ול"אמן" ל"תהלים" ה'. עובד לעשותו על ביותר,
ומסור. חמים מיוחד עונג היה החב"די־חסידי, העגלה
קרובות  לעתים היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
את  ב"יחידות", בפני או ברבים בהתוועדות מצייר
שבלב  בעבודה האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד של עבודתו
שחרית, התפילות: בשלוש הדרגות ובחילוקי בכלל,
ובימים  במועדים בשבת, בחול, וערבית מנחה

הנוראים.
כ"ק  הוד היה לנעילה, מנחה בין כיפור ביום
פרושות  ידיו בשטריימל, לבוש האמצעי אדמו"ר
נזלה  השטריימל ומחוד עמוקים, בהרהורים ושקוע

המוחין. יגיעת מחמת זיעה
של  מוחו את מציין היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הרי  יכולים שלו, המוח ויגיעת האמצעי אדמו"ר

אז. פועל היה מה לשער
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c"agרעו i`iyp epizeax zxezn

ישועות ‰. השי"ת יתן אמר: מהמסובים אחד
שליט"א: אדמו"ר כ"ק וענה ישראל, לכלל ונחמות

אחת  ישועה ישראל, בני כל לנו, השי"ת יתן
צדקנו, משיח ביאת תהיה ממש שבקרוב ואמיתית,
בכל  שמחה ותהיה אורה, יתמלאו ישראל בני וכל
וגילוי  אצילות־בריאה־יצירה־עשיה העולמות
איזו  אח! למטה, יאיר האין־סוף שבעולמות עצמותו

אז. תהיה שמחה
פרנסה  חיים, השפעת ישראל לכל השי"ת יתן

ש  כפי מבני־ביתם בני ed`ונחת אז ויפעלו יכול,
בהרחבה. ומצוות בתורה ישראל

.Â היא הפירות צמיחת 'פירות', נקראות מצוות
בשמים. לא דוקא, בארץ שטבעוהו צומח כוח על־ידי
הצומח  כוח על־ידי אלא צמיחה, תהיה לא מגשם
מן  באה הפירות הטבת דוקא. בארץ הקב"ה שהטביע

ככתוב  וגשם, מטר על־ידי תבואות 1השמים "ממגד
יכולה  לא זריעה בלי אך ירחים", גרש וממגד שמש

כלום. להועיל ההטבעה
זריעת  להיות צריכה שבתחילה הוא הצמיחה סדר
בתוכה  הקולטת הלחלוחית ועל־ידי בארץ, הגרעין
הצמיחה  ישנה הגרעין, ריקבון ונעשה הצומח כוח את
צומחים  הגרעין, זריעת בלי הצומח. מכוח הבאה
הגרעין, של והריקבון הזריעה אחרי בלבד. ספיחים
העבודה  ישנה ואז האמיתית, הצמיחה מתחילה

מעצמו. שצומח מה את ולנכש לשרש
הפסד  גורמים אינם מעצמם הצומחים העשבים

הספיח  את מסלקים לא אם אך עצמם, ים,לפירות

ביניהם  יש כלאים. נוספים, בדברים היא הצמיחה
כלאים  שהם צמחים וישנם המותרים דברים
כל  אחרי אך, הספיחים. בסילוק לעסוק ויש אסורים,
תולעים  ישנן סוגים, כמה ובהן תולעים, גם ישנן זה
את  שאוכלות כאלה וישנן השורש, את האוכלות

עצמם. הפירות את שאוכלות וכאלה העלים,
אומרת  המצוות 2הגמרא מצוות". – פירי "מאי

בנמשל. הכל כעת להסביר קשה 'פירות'. נקראת
לעשותם" "היום דוקא, בארץ הן תורה 3מצוות ,

לפעול  יכולים דוקא, בעולם־הזה הן תשובה, ומצוות,
היו  שלא מה את ולתקן עשו, לא שעדיין מה כאן

ועשו. לעשות צריכים
אלא  שמים, יראת מתוך אפילו הנעשות מצוות
לאחרי  ספיחים. הן – מעצמו בודה שהוא אלו שהן
יודעים  ב"עבודה" לחלוחית. להיות צריכה הזריעה
מדברים  התפילה אחרי אך מתפללים, לחלוחית. מהי
מה  מתפלל, שהוא למרות הרי ורכילות. הרע לשון
ספיחים. של תערובת בה יש כאשר התפילה מועילה
זה  טובה, לו לעשות גמילות־חסד, ליהודי להשיג  יש
הרי  – בתפילה מקצרים כך בגלל אם אך הכרח, אכן

בשורש'. 'תולעים זה
וזאת  החסידות של ההשכלה את שלומדים אלה
הם  אלה עצמיים, הסברים משמיעים העיקר, אצלם
ההשכלה  עצמו. הפרי את האוכלים תולעים
הם  – לרבי מרבי המקובלים והמשלים שבחסידות
עצמיים  ומשלים הסברים לומר אך "עבודה", לצורך

תולעים. אלה –
b"yz elqk c"ei
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יד.1) לג, דברים
א.2) מו, סוטה ראה

יא.3) ז, דברים

•
ycew zexb`

תרצ"ז  תשרי כ"ז ב"ה,

אטוואצק 

אלי' מוהר"ר אי"א וו"ח הנכבד ידידנו

פאר  שי'

וברכה. שלום

של  ענין לחזור בבואו הי' צריך מכתבו, על במענה

ניט  זיך טאר מי זיך, אפלאזין ניט און כחו, לפי פרנסה

ידיעות  ויקבל בריוח, פרנסתו לו יזמין והשי"ת אפלאזין,

שי'. מילידיו טובות

לאינטוריסט, שי' האוולין רח"ה ששלח הכסף אודות

בחזרה. יקבלם כי יעזר והשי"ת מאתם, יוגבה כי יראה

שאומרים  לו ענו כי שכותב תהלים אמירת אודות

ביחיד  תהלים אמירת בין הוא גדול חילוק הנה ביחידות,

בדרכי  ישתדל הוא. לגמרי אחר וענין בציבור לאמירה

יום  בכל תהלים אמירת דבר ינהיגו כי אצלם לפעול נועם

בציבור  שחרית התפילה אחר החודש, לימי שנחלק כפי

בגו"ר. יעזרם והשי"ת דוקא,

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין  יחזקאל

fi jxk v"iixden w"b`
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רעז iriax ,iyily ,ipy ,oey`x - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åðéæàä úùøô
áìàeðéæàäïåùàøõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−
-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNk éúøîà¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥

:áNrâ:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék ¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«
(éåì)ãåéëøc-ìë ék Bìrt íéîz øeväìà ètLî ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàå äðeîàäBì úçL ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²
:ìzìúôe Lwr øBc íîeî åéða àlåäýåýéì −Ÿ¨¨´®̈¬¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ

àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæ-eìîâz¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨®̈£Æ
éáàðw Eððëéå ENr àeä E:E ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

(ìàøùé)éðùæøãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ
éáà ìàLéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå Eçìçðäa §©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³

íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨®̈©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
:ìàøNé éða øtñîìèá÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ

Búìçð ìáç:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

àéåéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìr eäàOé eäçwéáéepçðé ããa ýåýé ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®

:øëð ìà Bnr ïéàåúçðîá ë"r
Iåçáå úáù §¥¬¦−¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãmgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

(83 'nr bi zeiecreezd

Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏe·b ·vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

לברר  יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים" ל"גבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבני

זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת

ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה עלֿידי -ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל

מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו

ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמקֹום את ְֵֶַַָָלברר

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãé-ír ïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦
áìç-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤

:øîç-äzLz áðr-íãå ähç úBéìkåèïîLiå ¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤©¦§©³
dBìà Lhiå úéNk úéár zðîL èráiå ïeøLé§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©

:BúrLé øeö ìaðéå eäNræèíéøæa eäàð÷é ¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−§¨¦®
:eäñérëé úárBúaæédìà àì íéãMì eçaæé §«¥−Ÿ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©

àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì íéäìà¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ
:íëéúáà íeørNçéLz Eãìé øeöéìà çkLzå §¨−£«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬

:Eììçî§«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È(יג Ï‡¯NÈ(לב, ı¯‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ dB·b(רש"י)מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ ׁשּבא ואףֿעלּֿפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבעֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת עלּֿפי ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦®̈¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaàëíäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷ íä ¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìa íàéð÷à éðàå©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

áëìBàL-ãr ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

:íéøäâë:ía-älëà évç úBòø Bîéìr ätñà ¨¦«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe árø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤



iriayרעח ,iyiy ,iying - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«
äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ

Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦
:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©

äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨
:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−

:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ
ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי' לא הוי' ּב'אני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnr¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

ּכלֿׁשּכן  - ׁשעריה" ּבארץ "טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקלֿוחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל ּבתֹוÌ¯eˆ- הסּגירם וה' מכרם ְְֶֶֶָָָָ»ְְִִַָָָ

וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם

. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר

לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«
B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ‰l„b BÏ ‰zpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨®̈−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−

:úàfä äøBzäæîíkî àeä ÷ø øáã-àì ék ©¨¬©«ŸÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½



רעט xihtn - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ìr íéîé eëéøàz äfä øácáe íëéiç àeä-ék¦−©¥¤®©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ©
änL ïcøiä-úà íéøár ízà øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

:dzLøìôçîíöra äLî-ìà ýåýé øaãéå §¦§¨«©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤
:øîàì äfä íBiäèîäfä íéøárä øä-ìà äìr ©¬©¤−¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹

Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà Báð-øä©§À£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà äàøe§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
énr-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ

:åénr-ìà óñàiå øääàðéa ízìrî øLà ìr ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
:ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«

áðàBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
ôôô :ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

(128 'nr al zeiecreezd mgpn

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e(מז B‡B·na˙(לב, Cl‰Ó ‰È‰ «»»«∆«¬ƒ»ƒ»»¿«≈«¿

˜ÒBt ,‡·e ‡¯B˜ ‰È‰ Ì‡ . . ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯˜È ‡Ï ˙BÙpËn‰«¿À»…ƒ¿»¿ƒ«¿«ƒ»»≈»≈

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e ¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚ . ב). כד, (ברכות »»«»≈«»»«∆«¬ƒ»ƒ

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש

ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור

הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"

ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון

ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,

ּבמי  - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד

øéèôîçîäfä íBiä íöra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−
:øîàìèîBáð-øä äfä íéøárä øä-ìà äìr ¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À

äàøe Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
énr-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ

:åénr-ìà óñàiå øääàðéa ízìrî øLà ìr ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
:ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«
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ôôô :ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«
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.íéðøwä ìòáì ïø÷ Bîk øæòì,éabNî §¥¤§¤¤§©©©©§©¦¦§©¦
.éúBà CîBñ,éñeðîeåéìà ñð éúééäL ¥¦§¦¤¨¦¦¨¥¨
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éàðBNa:éãøiå íéîL èiåí÷päì §§©©¥¬¨©−¦©¥©®§¦¨¥

åéáéBàîåéìâø úçz ìôøråúBéäì ¥§¨©«£¨¤−©¬©©§¨«¦§
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,æò.÷æç äéäL éáéBàîeöîà ék ¨¥§¦¤¨¨¨¨¦¨§
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.Cìnä ãåc àeäL BçéLîì äNBò àeäL¤¤¦§¦¤¨¦©¤¤

,íìBò ãò BòøæìeäNòL Bîk §©§©¨§¤¨¨

.íìBò ãò Bòøæì äNòé ïk ,ãåãì§¨¦¥©£¤§©§©¨
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ì úBìBãbãñç-äNrå BkìîäNòå §§©§®§«Ÿ¤¤¯¤§¨¨

íéãñçBçéLîìäNòé ïkãåãì £¨¦¦§¦²¥©£¤§¨¦¬
:íìBò-ãr Bòøæìe§©§−©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
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רפד

éúøacî àOé Eìâøì:EãäLî eðì-äeö äøBz §©§¤½¦−̈¦©§Ÿ¤«¨¬¦¨−̈¤®
:á÷ré úlä÷ äLøBîäCìî ïeøLéá éäéå «¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ©§¦¬¦«ª−¤®¤

:ìàøNé éèáL ãçé ír éLàø óqàúäaåéçé §¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬¦§¨¥«§¦¬
:øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàøñæúàæå §¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«§Ÿ́

Bnr-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−
:äéäz åéøvî øærå Bì áø åéãé epàéázô(éåì) §¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

çénz øîà éåììeéøeàå EøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìr eäáéøz äqîa Búéqðèøîàä ¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«¨«Ÿ¥º

áàìøékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åé §¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðéééètLî eøBéìàøNéì EúøBúå á÷réì E ¦§«Ÿ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®
:Eçaæî-ìr ìéìëå Etàa äøBè÷ eîéNéàéCøa ¨¦³§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«¨¥³

åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìrôe Bìéç ýåýé§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²
:ïeîe÷é-ïî åéàðNîeñáéãéãé øîà ïîéðáì §©§−̈¦§«§¦§¨¦´¨©½§¦´

ïéáe íBiä-ìk åéìr óôç åéìr çèáì ïkLé ýåýé§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨®̈Ÿ¥³¨¨Æ¨©½¥¬
:ïëL åéôúkñ(ìàøùé)âéúëøáî øîà óñBéìe §¥−̈¨¥«§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤

úöáø íBäzîe ìhî íéîL ãânî Böøà ýåýé§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤
:úçzãéLøb ãânîe LîL úàeáz ãânîe ¨«©¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤
:íéçøéåèúBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe §¨¦«¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬
:íìBòæèäðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe ¨«¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®

:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì äúàBáz̈¸¨Æ§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«
æéíäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À

úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénr©¦²§©©¬©§−̈©§¥®̈¤§¥Æ¦§´
:äMðî éôìà íäå íéøôàñ ¤§©½¦§¥−©§¥¬§©¤«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה

כו' מהו"ר ישראל אבא שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ג אלול, בו מתאר בפרטיות ע"ד מצב הישיבה בשעפארטאן, ות"ח על התאור 

הפרטי.

ומה ששואל בענין העתקת הישיבה למעלבורן, הנה כפי שאני מבין מתאור המצב, הנה אין 

מספר התלמידים מספיק בכדי שיוכלו לחלק לשני מקומות, אבל ידוע מרז"ל שאין סותרים ביהכ"נ 

ישן עד שנגמר בנין ביהכ"נ החדש, והוא הדין בנדון דידן.

מה ששואל בשביל הב'... שמציעים לו לקבל ע"ע משרות מלמדות בת"ת של אנשי טשעכין, 

הנה לדעתי מהנכון שינצלו את כחותיו בהישיבה שלנו, ואם משרה הנ"ל אינה בסתירה לזה, ז"א אשר 

לא תהי' טענה אח"כ למה לוקחים אותו למוסד שלנו, אזי נכון הדבר.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.



רפה לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
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 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
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שקיעה
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כניסת הכוכבים
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רפו
ycew zaye mixetikd meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם

xetik mei axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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5:535:428:208:139:048:5710:1010:0512:5012:4918:4318:5119:1519:2318:3219:36ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:596:028:218:228:538:549:549:5412:2212:2017:4517:3818:1018:0317:2118:13נפאל, קטמנדו )ח(

6:156:218:298:319:069:0910:0610:0712:3212:3117:5017:4018:1918:0917:2218:21סין, בייג'ין )ח(

6:506:499:219:199:499:4810:5210:5013:2313:2118:5618:5419:1819:1618:3619:25סינגפור, סינגפור )ח(

6:456:558:458:499:329:3710:3110:3312:5412:5318:0317:4918:3918:2517:3318:40פולין, ורשא )ק(

5:495:458:218:188:518:489:549:5212:2712:2618:0418:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

7:457:539:539:5610:3510:3811:3411:3513:5913:5719:1219:0119:4419:3318:4519:45צרפת, ליאון )ק(

7:578:0610:0110:0510:4610:4911:4511:4614:0914:0719:2119:0919:5319:4118:5319:55צרפת, פריז )ק(

5:435:428:138:128:428:409:449:4312:1512:1317:4617:4418:0818:0617:2618:15קולומביה, בוגוטה )ח(

7:217:289:319:3410:1110:1411:1011:1213:3613:3418:5318:4219:2019:1018:2619:22קנדה, טורונטו )ק(

6:587:069:079:109:489:5110:4710:4913:1213:1118:2718:1618:5718:4617:5918:58קנדה, מונטריאול )ק(

6:446:489:029:039:379:3810:3710:3713:0413:0218:2318:1518:5018:4217:5818:53קפריסין, לרנקה )ק(

7:077:199:039:089:539:5810:5210:5413:1413:1318:2118:0618:5918:4417:5018:59רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:416:538:358:409:279:3210:2510:2812:4812:4617:5617:4118:3218:1717:2618:33רוסיה, מוסקבה )ח(

6:266:348:338:369:169:1910:1510:1612:3912:3817:5217:4018:2418:1317:2418:26רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:317:399:379:4110:2010:2411:1911:2113:4413:4219:0018:4919:2919:1718:3319:30שוויץ, ציריך )ק(

6:086:088:368:359:059:0510:0710:0612:3612:3518:0518:0118:2818:2417:4418:33תאילנד, בנגקוק )ח(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc - mipw(iyiy meil)

dlerk dlrnl zg` aixwdl dnezqd owae ,dhnl ze`hgd
e zeler oleky xaqe drh mle` ,z`hgk dhnl zg`eäNòz` ¨¨

äöçî ,ïìòîì ïlekzelerd izy epiidc ,e`iady zeterdn ¨§©§¨¤¡¨
,dnezqd owd on zg` dcixte zeyxetndäöçîe ,øLk,xg` ¨¥¤¡¨

,dnezqd oway dipyd dcixtde ze`hgd izy epiidc,ìeñtitl ¨
ze`hgd z` aey `iadl odilre ,opick `ly dlrnl eyrpy

.oda zeaiiegn eidy
z` dyre ze`hg ody xaqe drh m`eäöçî ,ïhîì ïlekzeterdn ¨§©¨¤¡¨

owd on zg` dcixte zeyxetnd ze`hgd izy epiidc ,e`iady
,dnezqdäöçîe ,øLkdipyd dcixtde zelerd izy epiidc ,xg` ¨¥¤¡¨

,dnezqd oway,ìeñtodilre ,opick `ly dhnl eyrpy itl ¨
.oda zeaiiegn eidy zelerd z` aey `iadl

m`edéöçdyr mipiwd zenk lydéöçå ïìòîìxg`d,ïhîì ¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨
`la dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixt dyr owe ow lkny
zg` dze`e dler `id dlrnl d`yry zg` dze` m` oigadl

,z`hg `id dhnl d`yryøLk ïéà,oleknàlàd owd,äîeúñ ¥¨¥¤¨§¨
,z`hg zxg`de dler `id oday ow lkn zg`y zeyxetndy
,dlrnl z`hgd z`e dhnl dlerd z` aixwdy okziy ,elqtp
efi`e dlrnl d`yry micixtdn efi`y ,dxyk dnezqd owd wxe
dlerd dzlr inl mircei oi`y `l` ,zexyk ,dhnl d`yry

,z`hgd dzlr inleåok lr,ïäéðéa ú÷lçúî àéäztqep ow egwie §¦¦§©¤¤¥¥¤

dzr axwz ,jl z`hgde il daxw dlerd m` ,exn`ie epzie
`hgd,jl dlerde il daxw z`hgd m`e ,jxear dlerde ixear z

cer `iadl odilre .jxear z`hgde ixear dlerd dzr axwz
,efl z`hge efl dler ,dpey`xd owd xear mizy ,micixt rax`

.[zyxetnd] ziyilyd owd xear mizye

ä äðùî
micixt :zeaxern odyk eaxwedy daeg ipiwe ze`hg ly opic

l zeyxetna eáøòúpL úBàhçipiwäáBçze`hgd oipne ,zenezq ©¨¤¦§¨§§¨
ze`hg izy eaxrzpy oebk ,daegd ipiway micixtd oipnk `ed
dvgn odkd o`yre ,mipiw izya ze`hg rax` e` zg` owa

,dhnl dvgne dlrnløLk ïéàel` lknàlàkïéðîdúBàhç ¥¨¥¤¨¦§©©¨
aLd ow,äáBçlkn dxyk zg` owa ze`hg izy eaxrzp m`y ¤§¨

izya ze`hg rax` eaxrzp m`e ,zg` z`hg wx zaexrzd
ze`hgd oipny oeiky .d`ld oke ,ze`hg izy wx zexyk mipiw
dvgne dlrnl dvgn dyre daegd oway micixtd oipnl dey
daegd ow lk z`e dlrnl ze`hgd lk z` dyry okzi ,dhnl
elqtp oke ,dlrnl eyrpy ze`hgd lk elqtp df ote`ae ,dhnl
ze`hgd `l` zexyk oi`e ,day zelerd lk dhnly daegd own

.daegd oway
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המשך ביאור למס' זנים ליום שישי עמ' א



רפז
ycew zaye mixetikd meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם

xetik mei axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:íéøetkä íBé©¦¦

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

אגרות קודש

]בין כסא לעשור תשי"א[

...אמירת העולה לתורה חזק חו"נ - לא חשיב הפסק כי הוא שייך לקריאת הסיום )ראה שו"ע 

אדה"ז סקס"ז ס"ט(. וגם הוא אומר, כי נוסחא שלנו היא ונתחזק...



דכר

Dvar  Malchus
Issue # 00701
06/10/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org
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הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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