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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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà 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¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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נקודות משיחות קודש - מזמור קטז מתוך "תהילות מנחם"
טו - יקר בעיני הוי' המותה לחסידיו

גילוי בחי' "יקר"
ג. מבואר בחסידות1 שבחי' "יקר" הוא גילוי נעלה ביותר, שפועל ביטול וכלות הנפש, 
צדיק  לכל  להנחיל  הקב"ה  ש"עתיד  עולמות  ש"י  על  שמורה  ש"י2,  בגימטריא  "יקר"  ולכן 

וצדיק"3.
ובעומק יותר, ש"י הוא רק הגימטריא של "יקר" בחילופי אותיות בלבד, היינו, שאין זה 
אותו ענין ד"יקר" אלא בדומה לו, כי בחי' "יקר" גבוהה יותר, ועלי' נאמר4 "אדם ביקר בל 
ילין", היינו, שגם אדם הראשון שהי' בגן עדן קודם החטא, לא הי' יכול לקבל בחי' "יקר" 

ולהישאר במציאותו, להיותו פועל ביטול וכלות הנפש.
אך על שמחת פורים כתיב5 "ליהודים היתה גו' ויקר", להיות שעבודתם במציאות העולם 

היתה מתוך מסירות נפש, זכו לקבל מבחי' "יקר" בעודם במציאותם6.    

1( אוה"ת ויצא קעד, ב ואילך. 
2( מאורי אור י, כה. מקדש מלך לזח"ג נד, ב.

3( עוקצין בסופה.
4( תהלים מט, יג.

5( אסתר ח, טז.
6( מד"ה ליהודים היתה אורה ה'תשט"ז. 
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ÌÈÓM‰ רגלי הדם והארץ ּדרּוׁש1ּכסאי וידּוע , «»«ƒְְְְְֲִִֶַַָָָָֹ

הזה  ּבּדּבּורֿהּמתחיל הּזקן ְְִִֵֵֶַַַַַָרּבנּו

אֹור' 'ּתֹורה ספרֹו ּדרּוׁשיו 2ּבהתחלת ספר ׁשּזהּו , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

והּמֹועדים  ּתֹורה חּומׁשי חמּׁשה וכּידּוע 3על . ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ

אֹור' ה'ּתֹורה המׁש הּוא ּתֹורה' ְִֵֵֶֶַַָָׁשה'ּלּקּוטי

מֹוריֿוחמי  ּכבֹודֿקדּוׁשת ּבמכּתב ְְְְְְִִִַַַָָֹ(ּכמבאר

סּיּום 4אדמֹו"ר  זה ּומּטעם ּבפׁשטּות), וכּמּובן , ְְְְִִֶַַַַַָ

ּתֹורה' זֹו5ה'ּלּקּוטי הפטרה ּבפסּוקי ּגםּֿכן הּוא ְְִִֵֵֵַַַָָָ

הּכלל  עלּֿפי ּכסאי"), סֹופן 6("הּׁשמים "נעּוץ ְְִִִִַַַַָָָָ

ׁש'ּׁשמים  ּומּכיון ּבסֹופן". ּותחּלתן ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבתחּלתן

לכן  לקּמן) ׁשּיתּבאר (ּכפי ּכללי ענין הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוארץ'

נּכר  ּבסֹופן" ּותחּלתן ּבתחּלתן סֹופן ה"ּנעּוץ ְְְִִִִַַָָָָָָָָּגם

וסּיּום  אֹור' ה'ּתֹורה ׁשהתחלת ּבזה ּגלּוי ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹּבאפן

וכן  זה, ּפסּוק על ּבּדרּוׁש הּוא ּתֹורה' ְְִִֵֵֶַַָָה'ּלּקּוטי

'ׁשמים  ענין על ּבֹו מדּבר ּגּופא הּדרּוׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹֻּתכן

ּביניהם. והּקׁשר וסֹוף, ּתחּלה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָוארץ',

¯‡·Óe ׁשם ּכתיב 7ּבּמאמר ּדהּנה ארץ 8, ארץ ¿…»ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשלׁש ׁשּיׁש הינּו ה', ּדבר ׁשמעי ְְְִִֵֶֶֶַַָֹארץ

ׁשלׁש ׁשּיׁש ּגם מּובן ּומּזה 'ארץ', ְִִֵֶֶֶֶַָָֹּבחינֹות

ּתֹורה  הם ּב'ארץ' הּדרג ֹות ׁשלׁש 'ׁשמים'. ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבחינֹות

ׁשלׁש הרי ּולפיֿזה ויׂשראל, ּומצֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשּבעלּֿפה

ׁשּב ּתֹורה הם ּב'ׁשמים' (ּביחס הּדרגֹות כתב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּד'ׁשמים'. ּבאֹופן יׂשראל ועבֹודת למצֹות) (ּביחס ותֹורה ׁשּבעלּֿפה) ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלתֹורה

ּומלּכא  יׂשראל ׁשּיהיּו ּגֹו', ּכסאי" "הּׁשמים נעׂשה אּלּו ענינים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָועלֿידי

ׁשם 9ּבלחֹודֹוהי  ׁשּכתּוב ּוכמֹו לזרים 10, ואין לבּד ל "יהיּו ׁשמיניֿעצרת ּגּבי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
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א.)1 סו, ואילך.)2ישעי' א ולקו"ת.)3א, לתו"א השער לשון ללקו"ת )4ראה הוספות א. (קמג), יט לתו"א בהוספות נדפס

ב. ואילך.)5ג, ד מ"ז.)6מח, פ"א יצירה ג.)7ספר כט.)8א, כב, ב.9)ירמי' רה, שם אֿב. סד, ח"א זהר משלי )10ראה

ועוד. .82 .71 ע' תש"י מד. לה. ע' עת"ר סה"מ וראה יז. ה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומר: שהקדושֿברוךֿהוא ישעיהו, בנבואת נאמר

È‡Òk ÌÈÓM‰ כביכול יושב, אני עליו הכסא ¯‚ÈÏהם Ì„‰ ı¯‡‰Â1 «»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…«¿»
כביכול, רגלי, את מניח אני עליו (שרפרף) ה'הדום' Le¯cהיא Úe„ÈÂ¿»«¿

של  חסידות ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacaמאמר Ô˜f‰ ea¯ בפסוק ‰Ê‰הפותח «≈«»≈¿ƒ««¿ƒ«∆
כסאי' B¯ÙÒ'השמים ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»«ƒ¿

'¯B‡ ‰¯Bz'2¯ÙÒ e‰fL , »∆∆≈∆
ÂÈLe¯c שלו החסידות ÏÚמאמרי ¿»«

‰¯Bz ÈLÓeÁ ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»
ÌÈ„ÚBn‰Â3Úe„iÎÂ . ¿«¬ƒ¿«»«

'‰¯Bz ÈËewl'‰L מאמרי המכיל ∆«ƒ≈»
פרשיות  על הזקן אדמו"ר של חסידות

במדבר  ויקרא, החומשים של התורה

בעת  החלים והמועדים דברים

אלו  בחומשים בתורה ‰e‡שקוראים
'¯B‡ ‰¯Bz'‰ CLÓ‰ המכיל ∆¿≈«»

על  הזקן אדמו"ר של חסידות מאמרי

בראשית  החומשים של התורה פרשיות

בזמן  החלים והמועדים ושמות

בתורה  אלו שקוראים בחומשים

Œ„B·k ·zÎÓa ¯‡·Ók)«¿…»¿ƒ¿«¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜4, ¿«ƒ¿»ƒ«¿

וה'לקוטי  אור' ה'תורה בעצם כיצד

ספר, אותו של חלקים שני הם  תורה'

הצורך  בגלל רק הוא השם ושינוי

הדפסה  רישיון מהממשלה לקבל

˙eËLÙa Ô·enÎÂ שרואים כפי ¿«»¿«¿
שהם  הספרים שני ספר מתוכן בעצם

Ê‰אחד  ÌÚhÓe שבעצם ), מאחר ƒ««∆
ספר  הם הספרים ÌeiÒƒאחד שני

'‰¯Bz ÈËewl'‰5ÔkŒÌb ‡e‰ «ƒ≈»«≈
ÌÈÓM‰") BÊ ‰¯ËÙ‰ È˜eÒÙaƒ¿≈«¿»»«»«ƒ

ÏÏk‰ ÈtŒÏÚ ,("È‡Òk6 האמור ƒ¿ƒ«ƒ«¿»
יצירה' ÔÙBÒב'ספר ıeÚ"»»

"ÔÙBÒa Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»
בהתחלה  קשור הסוף כלומר,

גם  וכך בסוף. קשורה וההתחלה

תורה' 'לקוטי הספר סוף בענייננו,

הספר  בתחילת אור'.קשור 'תורה

'ı¯‡Â ÌÈÓM'L ÔÂÈkÓe בהם) ƒ≈»∆»«ƒ»»∆
והארץ  כסאי 'השמים זה בפסוק מדובר

רגלי') ÈÏÏkהדום ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¿»ƒ

Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚp"‰ Ìb ÔÎÏ (Ôn˜Ï ¯‡a˙iL ÈÙk)¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«»»≈««»»ƒ¿ƒ»»
"ÔÙBÒa Ô˙lÁ˙e והארץ השמים Êa‰לגבי ÈeÏb ÔÙ‡a ¯k ¿ƒ»»¿»ƒ»¿…∆»¿∆

Le¯ca ‡e‰ '‰¯Bz ÈËewl'‰ ÌeiÒÂ '¯B‡ ‰¯Bz'‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»««»¿ƒ«ƒ≈»ƒ¿
חסידות  Ùeb‡מאמר Le¯c‰ ÔÎz ÔÎÂ ,‰Ê ˜eÒt ÏÚ עצמו¯a„Ó «»∆¿≈…∆«¿»¿À»

,'ı¯‡Â ÌÈÓL' ÔÈÚ ÏÚ Ba«ƒ¿«»«ƒ»»∆
‰lÁz(שמים)ÛBÒÂ,(ארץ) ¿ƒ»¿

.Ì‰ÈÈa ¯Lw‰Â¿«∆∆≈≈∆
¯Ó‡na ¯‡·Óe'אור ב'תורה ¿…»««¬»

ÌL7·È˙k ‰p‰c בנבואת 8, »¿ƒ≈¿ƒ
ÈÚÓLירמיהו ı¯‡ ı¯‡ ı¯‡∆∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ

LÏL LiL eÈ‰ ,'‰ ¯·c¿««¿∆≈»…
Ìb Ô·eÓ ‰fÓe ,'ı¯‡' ˙BÈÁa¿ƒ∆∆ƒ∆»«
'ÌÈÓL' ˙BÈÁa LÏL LiL∆≈»…¿ƒ»«ƒ
(התחלה) השמים מיוחד קשר יש שהרי

(סוף). ‰B‚¯c˙והארץ LÏL¿…«¿»
'ı¯‡'a הרוחני Bz¯‰במובן Ì‰ ¿∆∆≈»

,Ï‡¯NÈÂ ˙BˆÓe ‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿¿ƒ¿»≈
˙B‚¯c‰ LÏL È¯‰ ‰ÊŒÈÙÏe¿ƒ∆¬≈¿…«¿»
·˙ÎaL ‰¯Bz Ì‰ 'ÌÈÓL'a¿»«ƒ≈»∆ƒ¿»
‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Ï ÒÁÈa)¿««¿»∆¿«∆

'ארץ' בחינת (ÒÁÈaשהיא ‰¯B˙Â (¿»¿««
˙BˆÓÏ'ארץ' בחינת )שהם ¿ƒ¿

ÔÙB‡a Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚÂ«¬«ƒ¿»≈¿∆
'ÌÈÓL'c בני של ה' לעבודת (ביחס ¿»«ƒ

'ארץ'). בבחינת שהיא »¿ŒÏÚÂישראל
el‡ ÌÈÈÚ È„È'שמים' בחינת של ¿≈ƒ¿»ƒ≈

תורה  שבכתב, (תורה הרוחני במובן

'שמים') שבבחינת ישראל בני ועבודת

,'Bb "È‡Òk ÌÈÓM‰" ‰NÚ«¬»«»«ƒƒ¿ƒ
‡kÏÓe Ï‡¯NÈ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»≈«¿»

È‰B„BÁÏa9, והמלך ישראל בני ƒ¿ƒ
לבדם ¿BÓÎe(הקדושֿברוךֿהוא)

ÌL ·e˙kL10 ומבואר במשלי, ∆»»
מדבר  שהכתוב ≈»Èabבחסידות

Ec·Ï EÏ eÈ‰È" ˙¯ˆÚŒÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆ƒ¿¿¿«¿
"Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â שמבואר וכפי ¿≈¿»ƒƒ»

החג  קרבנות לגבי גם בחסידות
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ilbxו mecd ux`de i`qk minyd

ּגםּֿכן  יׁשנן עצמּה יׂשראל ּובעבֹודת ."ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאּת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מדרגֹות, ידי 11ׁשלׁש אּלה ּכל ואת ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אּביט  זה ואל ה', נאּום אּלה כל ויהיּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָעׂשתה

ּכאן  ׁשּיׁש גֹו', רּוח ּונכה עני ענינים 12אל ׁשלׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ה'") ("נאּום דּבּור אּביט") זה ("ואל ְְְִִֶֶַַָָמחׁשבה

ׁשלׁשה  הם ּובעבֹודה עׂשתה"), ("ידי ְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹּומעׂשה

ּוגמילּותֿחסדים  עבֹודה ּתֹורה .13העּמּודים ְֲֲִִִַָָָָ

הּמעׂשה  ּבכח הּוא עּקרּה ְְֲֲִִִֶַַַָָָֹגמלּותֿחסדים

ּבדּבּור  הּוא עּקרּה ּתֹורה ּוכמאמר 14("עׂשתה"), ְְֲִִַַָָָָָָ

ז"ל  ּפסּוק 15רּבֹותינּו למצאיהם,16על הם חּיים ְְִֵֵֵֶַַַָֹ

ּבמחׁשבה, הּוא עּקרּה ּתפּלה ּבּפה. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלמֹוציאיהם

הּקרּבן  ּבמקֹום היא ׁשהּתפּלה מּזה ּגם ,17וכּמּובן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

(ּכּמּובא  עּקרי ענין היא הּמחׁשבה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּבקרּבן

האדם 18להלכה  ּבעבֹודת אּלּו ענינים ּוׁשלׁשת ,( ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

מביאים  ועלֿידם ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכללּות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהם

החדׁשים  "הּׁשמים ּדלעתידֿלבא, הּגּלּוי ְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאת

הּוא  זה ׁשּכל עֹוׂשה", אני אׁשר החדׁשה ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָוהארץ

ועבֹודתנּו מעׂשינּו .19עלֿידי ְֲֲֵֵֵַַַָ

‰Ê·e ח ׁשלׁש ׁשּמצינּו מה ּגם יּובן  לּוקֹות »∆ֲִֶַַָָָֹ

העֹולם, ׁשלמּות ׁשהּוא ְְְִֵֵֶַָָָּבביתֿהּמקּדׁש

ׁשליׁשי' ּו'בית ׁשני' 'ּבית ראׁשֹון' 'ּבית ּבֹו ְִִִִִִִֵֵֶַַַׁשּיׁש

"ידי ּכֹוננּו אד' "מקּדׁש ׁשה'ּבית 20ׁשהּוא ּדהגם , ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

הרי  מּכלֿמקֹום ּבפניֿעצמֹו, ענין הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָהּׁשליׁשי '
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ב.)11 שם, ישעי' – ההפטרה ג.)12בהמשך א, שם תו"א מ"ב.)13ראה פ"א סי"ב.)14אבות פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

חט"ו  לקו"ש וראה ואילך. א קי, ואילך. סע"ג קח, יתרו רע"ג. ט, (נח) פרשתנו תו"א א). (ע, פמ"ט א). (מז, פל"ז תניא

ואילך. 326 רע"א.)15ס"ע נד, כב.)16עירובין ד, אֿב.)17משלי כו, ה"יֿיא.)18ברכות פ"ד הקרבנות מעשה הל' רמב"ם

רפל"ז.)19 תניא ובפירש"י.)20ראה יז טו, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם, אומות שבעים כנגד פרים שבעים מקריבים הסוכות חג ימי שבמהלך

בלבד, והקדושֿברוךֿהוא ישראל בני של החג שהוא עצרת בשמיני ואילו

אחד. פר רק מקריבים

dÓˆÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú·e'ל'שמים ששייכות בחינות בה יש (שכאמור «¬«ƒ¿»≈«¿»
ל'ארץ') ששייכות בחינות בה ויש

˙B‚¯„Ó LÏL ÔkŒÌb ÔLÈ∆¿»«≈»…«¿≈
e˙kL·שונות, BÓÎe11 בהמשך ¿∆»

והארץ  כסאי 'השמים של זו הפטרה

רגלי' ‡l‰הדום Ïk ˙‡Â את ¿∆»≈∆
הנבראים  כל ואת הארץ ואת השמים

È„È הקדושֿברוךֿהוא של ידו »ƒ
Ìe‡ ‰l‡ ÏÎ eÈ‰ÈÂ ‰˙NÚ»»»«ƒ¿»≈∆¿
ÈÚ Ï‡ ËÈa‡ ‰Ê Ï‡Â ,'‰¿∆∆«ƒ∆»ƒ

Ô‡k LiL ,'B‚ Áe¯ ‰Îe12 ¿≈«∆≈»
אלו ÌÈÈÚבפסוקים ‰LÏL¿…»ƒ¿»ƒ

Ê‰שונים Ï‡Â") ‰·LÁÓ«¿»»¿∆∆
("'‰ Ìe‡") ¯ea„ ("ËÈa‡«ƒƒ¿
,("‰˙NÚ È„È") ‰NÚÓe«¬∆»ƒ»»»

‰„B·Ú·eהאדם של ה' ‰Ìעבודת «¬»≈
‰¯Bz ÌÈ„enÚ‰ ‰LÏL¿…»»«ƒ»

‰„B·Úהתפילה Œ˙eÏÈÓ‚eעבודת ¬»¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ13 וכלל הצדקה מצוות ¬»ƒ

בשלושת  שהם המעשיות המצוות

ומעשה  דיבור מחשבה הללו, הדברים

של  הביטוי וכלי ה'לבושים' (שלושת

ומפרט. שממשיך כפי הנפש),

ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÓ‚ וכלל צדקה ¿ƒ¬»ƒ
המעשיות ‰e‡המצוות d¯wÚƒ»»

,("‰˙NÚ") ‰NÚn‰ ÁÎa¿…«««¬∆»»»
¯ea„a ‡e‰ d¯wÚ ‰¯Bz14 »ƒ»»¿ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe15 בגמרא ¿«¬««≈
˜eÒt ÏÚ16 ז"ל שחכמינו במשלי «»

התורה לימוד על ‰Ìמפרשים ÌÈiÁ«ƒ≈
‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ ,Ì‰È‡ˆÓÏ¿…¿≈∆¿ƒ≈∆«∆

פתח  קרי פומיך פתח שיננא, יהודה, לרב שמואל ליה "אמר הגמרא: (ובלשון

פיך  פתח ותקרא, פיך [פתח חיי ותוריך ביך דתתקיים היכי כי תני פומיך

הם  חיים שנאמר חיים] ותאריך (התורה) בידך שתתקיים כדי ותשנה,

בפה"). למוציאיהם אלא למצאיהם תקרי אל מרפא, בשרו ולכל למצאיהם

,‰·LÁÓa ‡e‰ d¯wÚ ‰lÙz,הלב fÓ‰בכוונת Ìb Ô·enÎÂ ¿ƒ»ƒ»»««¿»»¿«»«ƒ∆
‰lÙz‰Lהזה ז"ל‰È‡בזמן חכמינו ‰Ôa¯wכדברי ÌB˜Óa17 שהיה ∆«¿ƒ»ƒƒ¿«»¿»

קיים, המקדש שבית È¯wÚבזמן ÔÈÚ ‡È‰ ‰·LÁn‰ Ôa¯˜aL∆«»¿»««¿»»ƒƒ¿»ƒ»ƒ

‰ÎÏ‰Ï ‡·enk)18 העובד צריך הזבחים, כל ..." הרמב"ם: וכדברי «»«¬»»
בשעת  מחשבתו שתהיה וצריך בעליו... ולשם הזבח לשם מחשבתו שתהיה

לה' ושהזבח הזובח ולשם הזבח לשם דברים שישה לשם העולה, שחיטת

לפני  רוח נחת זה ושריח בלבד לריח ושהקטרתו לאישים ושיקטירו הוא, ברוך

הוא..." ברוך LÏLe˙הקדוש ,(¿…∆
Ì„‡‰ ˙„B·Úa el‡ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ≈«¬«»»»
שעיקרם  חסדים וגמילות עבודה תורה,

ובמעשה  במחשבה ≈‰Ìבדיבור,
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk של ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

מלמעלה  היורד האלוקי למטה האור

לדרגה, מדרגה ֿ Ì„ÈŒÏÚÂונמשך על ¿«»»
הדברים  שלושת האמורים ידי

Èelb‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó האלוקות של ¿ƒƒ∆«ƒ
וכפי ÏŒ„È˙ÚÏc·‡,בעולם  ƒ¿»ƒ»…

ההפטרה  בהמשך ÌÈÓM‰"«»«ƒשנאמר
‰L„Á‰ ı¯‡‰Â ÌÈL„Á‰«¬»ƒ¿»»∆«¬»»

,"‰NBÚ È‡ ¯L‡ ופירוש ¬∆¬ƒ∆
 ֿ שלעתיד הוא חסידות פי על הדברים

עד  בעולם אלוקות גילוי יהיה לבוא

חדשה  בריאה תהיה כולה שהבריאה

‰Ê ÏkL והתחדשות גילוי האלוקות ∆»∆
המשיח  בימות ŒÏÚהבריאה ‡e‰«

e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„È19,כעת ¿≈«¬≈«¬»≈
בספר  הזקן רבנו כדברי הגלות, בזמן

של  הזה השלימות "תכלית כי התניא,

שהוא  המתים ותחיית המשיח ימות

בעולם  ברוךֿהוא איןֿסוף אור גילוי

ועבודתנו  במעשינו תלוי הגשמי הזה

הגלות". משך זמן כל

‰Ê·e שלוש שיש לעיל המבואר לפי »∆
ב  בחינות בחינות שלוש 'שמים',

לשלושה  מתחלקת ה' ועבודת ב'ארץ'

LÏLעניינים  eÈˆnL ‰Ó Ô·eÈ»»∆»ƒ»…
˙B˜eÏÁ עניינים לשלושה חלוקה ¬

˙Èa' Ba LiL ,ÌÏBÚ‰ ˙eÓÏL ‡e‰L Lc˜n‰Œ˙È·a Ìb«¿≈«ƒ¿»∆¿≈»»∆≈«ƒ
‡e‰L 'ÈLÈÏL ˙È·'e 'ÈL ˙Èa' 'ÔBL‡¯ השלישי הבית ƒ«ƒ≈ƒ«ƒ¿ƒƒ∆

"EÈ„È eBk '„‡ Lc˜Ó"20, של ידיו מעשה שהוא מקדש ƒ¿»¬…¿»∆
ŒÈÙaהקדושֿברוךֿהוא  ÔÈÚ ‡e‰ 'ÈLÈÏM‰ ˙Èa'‰L Ì‚‰c«¬«∆««ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

BÓˆÚ אין שונה ולכאורה השני, והבית הראשון מהבית נעלה ויותר ומיוחד «¿
חלוקות, שלוש שיש ולומר הקודמים הבתים שני עם יחד אותו למנות

È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ רבים השלישי Ê‰במובנים המקדש ‰CLÓבית ƒ»»¬≈∆∆¿≈
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ז g"nyz'd oeygxn ycegÎy`xc 'a ,gp zyxt zay

רז"ל  ּוכמאמר ׁשּלפניו, לּמקּדׁשים המׁש 21זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּפסּוק  רמז 22על ּגֹו', מׁשּכן הּמׁשּכן פקּודי אּלה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשּזהּו הינּו ּפעמים, ׁשני ׁשּנתמׁשּכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָלּמקּדׁש

ׁשהּמׁשּכֹון  מי הרי ההלכה עלּֿפי אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָמׁשּכֹון

ּומּזה  ׁשהּוא, ּכמֹו אֹותֹו להחזיר חּיב ּבידֹו ְְְְֲִִֶֶַַָָָֻמפקד

ׁשהּוא  הּׁשליׁשי, ּבביתֿהּמקּדׁש הּוא ׁשּכן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָמּובן,

נעלה  ׁשהּוא (אף ׁשּלפניו לבּתיֿמקּדׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמׁש

ודוקא  .("ידי ּכֹוננּו אד' "מקּדׁש ,ּבער ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּכתיב  הּׁשליׁשי זה 'מקּדׁש' אׁשר 1על ּבית איזה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָ

רז''ל  ּכמאמר ּגֹו', לי ּכאברהם 23ּתבנּו לא ְְְְֲִִַַַַַָָֹ

ׂשדה  ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיצחק ולא כּו' הר ּבֹו ְְְִֶֶֶַָָָָֹׁשּכתּוב

ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ּבית. ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹכּו'

נחלה  היא יעקב ׁשל ׁשּנחלתֹו למה הּקׁשר ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגם

מצרים  ׁשּכתּוב 24ּבלי ּכמֹו וקדמה 25, יּמה ּופרצּת ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

לּמקּדׁש ׁשּי ׁשהּוא מּׁשּום ּגֹו', ונגּבה ְְְִִֶֶַַָָָָָָוצפֹונה

ּביּה ּדכתיב ירּוׁשלים,26הּׁשליׁשי ּתׁשב ּפרזֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

מצרים  למסּפר 27ּבלי ׁשּי ׁשּזה הּנ"ל ועלּֿפי . ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשּי ׁשּיעקב ׁשּידּוע מה ּגם מּובן ּדוקא, ְֲֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשלׁש

הׁשּבת  יֹום ׁשל ׁשליׁשית זֹו28לסעּודה ׁשּסעּודה , ְְְִִִֶֶַַָָָ

ּבח  נעלית, הכי הּסעּודה ּדרעוין היא רעוא ,29ינת ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַָָ

מקֹומֹות  ּבכמה ּגם 30וכמבאר ׁשּיׁשנּה ואף . ְְְְְְֶֶַַַַָָָֹ

סעּודתא  מֹוצאיֿׁשּבת, סעּודת רביעית, ְְְְִִֵַַָָָָָסעּודה

מׁשיחא  מלּכא ּדוד וגם יׁשי ּבן ּדוד הרי 31ּדדוד, , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר  אֹו מלּכה' 'מלּוה ּבׁשם נקראת זֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָסעּודה
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פקודי.)21 ר"פ פרש"י ג. פנ"א, שמו"ר ב. פקודי פקודי.)22תנחומא א.)23ר"פ פח, ואילך.)24פסחים סע"א קיח, שבת

יד.)25 כח, ח.)26ויצא ב, ועוד.)27זכרי' ואילך. תתקצח ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי פזרונו צדקת סד"ה ראה

ב.)28 פח, א.)29זח"ב קכט, ח"ג העמוד). (בסוף שם ע')30זהר ח"ב תער"ב המשך ואילך. תקמג ע' תרס"ו המשך ראה

ועוד. ואילך. ועוד.)31א'קכז השבת. שער סוף פע"ח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe ,ÂÈÙlL ÌÈLc˜nÏ21˜eÒt ÏÚ22‰l‡ «ƒ¿»ƒ∆¿»»¿«¬««««»≈∆

,'Bb ÔkLÓ ÔkLn‰ È„e˜Ù,המשכן" הלשון שכפל ז"ל חכמינו ואמרו ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
הוא  ÌÈÓÚt,משכן" ÈL ÔkLÓ˙pL Lc˜nÏ ÊÓ¯ שני שנחרב ∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿≈¿≈¿»ƒ

ולהיבנות לשוב עתיד אבל ÔBkLÓפעמים, BÓk e‰fL eÈ‰ הלוואה על «¿∆∆¿«¿
אחר) חוב ÈtŒÏÚ(או ¯L‡¬∆«ƒ

ÔBkLn‰L ÈÓ È¯‰ ‰ÎÏ‰‰«¬»»¬≈ƒ∆««¿
B„Èa „˜ÙÓ את שקיבל המלווה À¿»¿»

החוב  לתשלום כערבון «»iÁ·המשכון
B˙B‡ ¯ÈÊÁ‰Ï המשכון אתBÓk ¿«¬ƒ¿

,‡e‰L בשלמות,Ô·eÓ ‰fÓe ∆ƒ∆»
Lc˜n‰Œ˙È·a ‡e‰ ÔkL∆≈¿≈«ƒ¿»

,ÈLÈÏM‰ בתי שני במקום שבא «¿ƒƒ
שחרבו  ‰CLÓהמקדש ‡e‰L∆∆¿≈

Û‡) ÂÈÙlL Lc˜ÓŒÈz·Ï¿»≈ƒ¿»∆¿»»«
‡e‰L השלישי המקדש בית‰ÏÚ ∆«¬∆

והשני  הראשון המקדש …∆lL‡מבית
,C¯Úa ובעוד ללא והשוואה, יחס כל ¿∆∆

המקדש  ובית הראשון המקדש שבית

המקדש  בית אדם, ידי מעשה היו השני

הוא  eBkהשלישי '„‡ Lc˜Ó"ƒ¿»¬…¿
"EÈ„È ֿ הקדושֿברוך של ידיו מעשה »∆

Ê‰הוא  'Lc˜Ó' ÏÚ ‡˜Â„Â .(¿«¿»«ƒ¿»∆
·È˙k ÈLÈÏM‰1,זו בהפטרה «¿ƒƒ¿ƒ

הדום  והארץ כסאי ל'השמים בהמשך

ÈÏרגלי', e·z ¯L‡ ˙Èa ‰ÊÈ‡≈∆«ƒ¬∆ƒ¿ƒ
,'Bb לבית וקורא מדייק והכתוב

'בית' השלישי »¬»¿Ó‡Ók¯המקדש
Ï''Ê¯23·e˙kL Ì‰¯·‡k ‡Ï ««…¿«¿»»∆»

˜ÁˆÈk ‡ÏÂ 'eÎ ¯‰ Ba«¿…¿ƒ¿»
‡l‡ 'eÎ ‰„N Ba ·e˙kL∆»»∆∆»

˙Èa B‡¯wL ·˜ÚÈk ובלשון) ¿«¬…∆¿»«ƒ
מאי  אלעזר, ר' "ואמר הגמרא,

לכו  ואמרו רבים עמים 'והלכו דכתיב

יעקב  אלוקי בית אל ה' הר אל ונעלה

אלוקי  ולא יעקב אלוקי בו וגו'. שכתוב כאברהם לא אלא ויצחק? אברהם

שדה  בו שכתוב כיצחק ולא יראה' ה' בהר היום יאמר 'אשר שנאמר הר

את  'ויקרא שנאמר בית שקראו כיעקב אלא בשדה', לשוח יצחק  'ויצא שנאמר

אל'"). בית ההוא המקום שם

‡È‰ ·˜ÚÈ ÏL B˙ÏÁpL ‰ÓÏ ¯Lw‰ Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆««∆∆¿«∆«¬»∆«¬…ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏa ‰ÏÁ24,,גבולות e˙kL·ללא BÓk25 בהבטחת «¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆»

לחרן  שבע מבאר בצאתו אבינו ליעקב nÈ‰הקדושֿברוךֿהוא zˆ¯Ùe"»«¿»»»

,"'Bb ‰a‚Â ‰BÙˆÂ ‰Ó„˜Â משום יוחנן רבי אמר הגמרא, (וכדברי »≈¿»¿»»»∆¿»
תתענג  'אז שנאמר מצרים בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג כל יוסי, רבי

לא  וגו''. אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך ה' על

בו  שכתוב כיצחק ולא וגו''. לארכה בארץ התהלך  'קום בו שכתוב כאברהם

הארצות  כל את אתן ולזרעך לך 'כי

'ופרצת  בו שכתוב כיעקב אלא האל'

ונגבה') וצפונה וקדמה ÌeMÓƒימה
‡e‰L בלי יעקב' היא שנחלתו אבינו ∆
Lc˜nÏבמיוחד CiLמצרים' «»«ƒ¿»

dÈa ·È˙Îc ÈLÈÏM‰26 שכתוב «¿ƒƒƒ¿ƒ≈
מגבילות BÊ¯t˙בו  חומות ללא ¿»

ÌÈ¯ˆÓ ÈÏa ,ÌÈÏLe¯È ·Lz27 ≈≈¿»«ƒ¿ƒ¿»ƒ
הפסוק  על דוד' ה'מצודת וכפירוש

ירושלים  לבוא 'פרזות',שלעתיד תהיה

קצבה  לה אין "כאילו חומות, ללא

ומדה".

‰fL Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ ה'נחלה עניין ¿«ƒ««∆∆
של  עניינו גבולות, ללא מצרים', בלי

אבינו, LÏLיעקב ¯tÒÓÏ CiL«»¿ƒ¿«»…
,‡˜Âc לבית דווקא קשור ולכן «¿»

השלישי, Ó‰המקדש Ìb Ô·eÓ»««
Úe„iL הסוד CiLבתורת ·˜ÚiL ∆»«∆«¬…«»

ÌBÈ ÏL ˙ÈLÈÏL ‰„eÚÒÏƒ¿»¿ƒƒ∆
˙aL‰28, המנחה לעת שזמנה ««»

ÈÎ‰ ‰„eÚq‰ ‡È‰ BÊ ‰„eÚqL∆¿»ƒ«¿»¬ƒ
,˙ÈÏÚ השבת סעודות כל מבין «¬≈

ÔÈÂÚ¯c ‡ÂÚ¯ ˙ÈÁa29, רצון ¿ƒ««¬»¿«¬ƒ
שכן, הכללי. הרצון (היינו הרצונות

בחינה  לכל וחסידות בקבלה כמבואר

הרצון  'כתר', יש השתלשלות' ב'סדר

כל  ובראשית זו, בחינה להתהוות

הרצון  כללי, כתר יש ההשתלשלות

הכוונה  כלל (ובדרך הרצונות לכל

קדמון"), "אדם «…¿»¿ÓÎÂ·‡¯לבחינת
˙BÓB˜Ó ‰ÓÎa30 סעודה של זה זמן מעלת אודות וחסידות בקבלה ¿«»¿

דרעווין'. 'רעווא בחינת מאירה שאז בשבת שלישית

dLiL Û‡Â השבת סעודות שלוש ¯·ÈÚÈ˙,מלבד ‰„eÚÒ Ìb ¿«∆∆¿»«¿»¿ƒƒ
,„Â„c ‡˙„eÚÒ ,˙aLŒÈ‡ˆBÓ ˙„eÚÒ,דוד של Ôaהסעודה „Âc ¿«»≈«»¿»»¿»ƒ»ƒ∆

ÈLÈ המלך ÁÈLÓ‡דוד ‡kÏÓ „Âc Ì‚Â31 סתירה זו אין המשיח, מלך ƒ«¿«»ƒ«¿»¿ƒ»
כי  לשלוש, מתחלקות השבת שסעודות BÊלכך ‰„eÚÒ È¯‰ של הסעודה ¬≈¿»

שבת  הרביעית,מוצאי הסעודה kÏÓ‰'שהיא ‰eÏÓ' ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈¿«∆«¿»
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ilbxח mecd ux`de i`qk minyd

'הּמל את 'ׁשּמלּוה הּלׁשֹון זה והינּו32על , ְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּמלּכה, אֹו הּמל עּמֹו נמצא זֹו סעּודה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּבעת

הּׁשליׁשית. לּסעּודה ּבהמׁש ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּדהינּו

e‰ÊÂ,'ּגֹו רגלי" הדם והארץ ּכסאי "הּׁשמים ¿∆ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

ּומים  אׁש הינּו ּכללּות 33ּד"ׁשמים" ׁשהם ְְְִִֵֵֶַַַָָ

הּמלכּות 34הּמּדֹות  ספירת על קאי ו"הארץ" ,35, ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

אּלּו ענינים להמׁשי ּוצריכים עֹול, ְְְְִִִִִֵַַַָָקּבלת

ׁשּזה  לי", ּתבנּו אׁשר ּבית "איזה "ּבית", ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַּבבחינת

הּנ"ל  הּקּוין ּבׁשלׁשת העבֹודה עלֿידי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹנעׂשה

דּבּור  מחׁשבה הנפׁש לבּוׁשי ׁשלׁשת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹעלֿידי

הּגּלּוי  לעתידֿלבא מקּבלים ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּומעשה,

אני  אׁשר החדׁשה וארץ החדׁשים ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָּד"ׁשמים

ּתצא". מאּתי (אׁשר) חדׁשה ו"ּתֹורה ְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָֹעׂשה",

העם  את "הקהל ּבׁשנת ׁשעֹומדים ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּובפרט

היא  ּבזה ׁשהּכּונה והּטף" והּנׁשים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהאנׁשים

ּגֹו' ויראּו" ולמדּו יׁשמעּו ה',36"למען יראת , ְְְְְְְְִִַַַָָ

ּביּה ּדכתיב זה ּבפסּוק וגם ּכמֹו ה'", ּדבר "ׁשמעי ְְְְְְִִִִֵֶַַָ

נׁשים  אנׁשים ּדוקא, חלּוקֹות ׁשלׁש נאמרּו ְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹּכאן

מּכלֿמקום  וגֹו', "וגר" ּגם ּדכתיב [ואף ְְְְְְִִִֵַַַָָֹוטף

ׁשּנתּגּיר  ּדלאחרי יׂשראל, ּכל ּבכלל זה ּגם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

ׁשּכל  והּטף"], והּנׁשים "האנׁשים ּבכלל הּוא ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָהרי

ּביתֿה  ּבנין את מקרב ׁשהּוא זה  הּׁשליׁשי  ּמקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ההלכה  למּטה ׁשּבאדם ּוכמֹו ּכּנ"ל, מׁשּכֹון ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָּכמֹו

ּגם  הּוא ּכן הּמׁשּכֹון, להחזיר ׁשּצרי ְְֲִִִֵֶַַַַָהיא

"מה  ׁשהרי אֹומר 37למעלה, הּוא עֹוׂשה, ׁשהּוא ְְֲֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּנאמר  לעׂשֹות, ליעקב 38ליׂשראל ּדבריו מּגיד ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשׁשלׁשה  לֹומר, ויׁש ליׂשראל". ּומׁשּפטיו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻחּקיו
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ס"ב.)32 ש סימן או"ח אדה"ז שו"ע ב. קיט, שבת – במוצ"ש ד"ה סע"א.)33רש"י יב, כרך )34חגיגה נ"ך אוה"ת ראה

ואילך. א תעט, השמים) כאשר כי ע"פ (ביאור ג כרך בראשית אוה"ת וראה ואילך. שלב ע' ג כרך ואילך. א'ו ס"ע א'

ואילך. ב תע, שם ובכ"מ.)35וראה שם. בראשית אוה"ת ואילך.)36ראה יו"ד לא, ט.)37וילך פ"ל, תהלים )38שמו"ר

יט. קמז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בצאתה  המלכה שבת את שמלוה ‰ÔBLlהסעודה ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡pL B‡∆∆¡««∆«»

'CÏn‰ ˙‡ ‰eÏnL'32BÊ ‰„eÚÒ ˙ÚaL eÈ‰Â שזמנה , למרות ∆¿«∆∆«∆∆¿«¿∆¿≈¿»
השבת  צאת לאחר BnÚהוא ‡ˆÓ עדייןeÈ‰c ,‰kÏn‰ B‡ CÏn‰ ƒ¿»ƒ«∆∆««¿»¿«¿

˙ÈLÈÏM‰ ‰„eÚqÏ CLÓ‰a ‡È‰L אין רביעית' 'סעודה היותה ועם ∆ƒ¿∆¿≈«¿»«¿ƒƒ
לחלוטין  נפרד ענין משלוש היא

השבת  סעודות של והחלוקה הסעודות,

ביותר, הנעלית (כשהשלישית, לשלוש

בעינה  אבינו) יעקב של עניינו היא

עומדת.

e‰ÊÂ בכתוב הפנימי הפירוש ¿∆
Ì„‰ ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰"«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬…
eÈ‰ "ÌÈÓL"c ,'Bb "ÈÏ‚«̄¿»¿»«ƒ«¿

ÌÈÓe L‡33˙eÏÏk Ì‰L ≈«ƒ∆≈¿»
˙Bcn‰34,הגבורות קו הוא שעיקרן «ƒ

המים, עניין החסד, וקו האש. עניין

'מים' וגם 'אש' גם הכוללים והשמים

המידות לכללות ∆««¿ı¯‡‰"Â"רומזים
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜35, »≈«¿ƒ«««¿

המלכות  שספירת בחסידות כמבואר

היא  שהארץ כשם כי "ארץ", נקראת

כך  עליה", דשין "שהכל בביטול

ביטול, הוא עניינה המלכות ספירת

מגרמה  לה "דלית הזוהר ובלשון

עצמה, משל כלום לה שאין כלום",

שמאיר  האור את מעבירה היא אלא

והמידות) (המוחין שמעליה בספירות

היא  ומים' אש 'שמים', ה', ובעבודת

'ארץ', ואילו המידות. בכללות העבודה

העבודה  היא המלכות, ספירת כנגד

ÏBÚבדרך ˙Ïa˜ השכל ללא גם , «»«
CÈLÓ‰Ïוהרגש, ÌÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ¿«¿ƒ

el‡ ÌÈÈÚ עבודת) 'שמים' של ƒ¿»ƒ≈
עול) בקבלת (העבודה ו'ארץ' המדות)

,"˙Èa" ˙ÈÁ·a בקביעות ƒ¿ƒ««ƒ
הכתוב כלשון ∆≈"‡ÊÈ‰ובהתיישבות,

‰fL ,"ÈÏ e·z ¯L‡ ˙Èa בניין «ƒ¬∆ƒ¿ƒ∆∆
‰B·Ú„‰הבית È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈»¬»

Ï"p‰ ÔÈew‰ ˙LÏLa,תורה ƒ¿…∆««ƒ««
חסדים וגמילות ‰LÙעבודה ÈLe·Ï ˙LÏL È„ÈŒÏÚ הביטוי (כלי «¿≈¿…∆¿≈«∆∆

שהם  ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שלה) ,‰˘ÚÓe ¯ea„ ‰·LÁÓ ועבודתנו מעשנו «¿»»ƒ«¬∆¿«¿≈∆
הגלות  בזמן המצוות וקיום התורה ÚÏ˙בלימוד ÌÈÏa˜Ó‡·ÏŒ„È ¿«¿ƒ¿»ƒ»…

,"‰NÚ È‡ ¯L‡ ‰L„Á‰ ı¯‡Â ÌÈL„Á‰ ÌÈÓL"c Èelb‰«ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ¿∆∆«¬»»¬∆¬ƒ…∆
הבריאה של התחדשות לידי המביא בעולם אלוקות L„Á‰גילוי ‰¯Bz"Â¿»¬»»

"‡ˆz Èz‡Ó (¯L‡).בתורה התחדשות ÌÈ„ÓBÚLוגם Ë¯Ù·e ¬∆≈ƒƒ≈≈ƒ¿»∆¿ƒ
זה  מאמר נאמר בה תשמ"ח ‰‡ÌÈLבשנת ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰" ˙Laƒ¿««¿≈∆»»»¬»ƒ

"Ûh‰Â ÌÈLp‰Â שלאחר השנה ¿«»ƒ¿««
מצוה  קיימת בה השמיטה שנת

האנשים, ישראל, בני כל את להקהיל

המקדש, בבית והטף, הנשים

‰Êa ‰ek‰L מצות של המטרה ∆««»»»∆
בתורה ‰È‡'הקהל' כמפורש ƒ

"e‡¯ÈÂ e„ÓÏÂ eÚÓLÈ ÔÚÓÏ"¿««ƒ¿¿¿»¿¿»¿
'Bb36, של חיזוק ‰',היינו ˙‡¯Èƒ¿«

‰Ê ˜eÒÙa BÓk ההפטרה בהמשך ¿¿»∆
dÈa ·È˙Îcבו "ÈÚÓLשכתוב ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ

Ô‡k Ì‚Â ,"'‰ ¯·c במצות ¿«¿«»
B˜eÏÁ˙'הקהל' LÏL e¯Ó‡∆∆¿»…¬

ÛËÂ ÌÈL ÌÈL‡ ,‡˜Âc«¿»¬»ƒ»ƒ¿«
·È˙Îc Û‡Â] בהמשך שכתוב ¿«ƒ¿ƒ

B‚Â',הפסוק "E¯‚Â" Ìb כן ואם «¿≈¿¿
לארבע  כאן נחלק ישראל עם לכאורה

לשלוש Ìbולא È¯‰ ÌÂ˜ÓŒÏkÓƒ»»…¬≈«
‰Ê"וגרך",Ï‡¯NÈ Ïk ÏÏÎa ∆ƒ¿»»ƒ¿»≈

‡e‰ È¯‰ ¯ib˙pL È¯Á‡Ïcƒ¿«¬≈∆ƒ¿«≈¬≈
ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰" ÏÏÎaƒ¿»»¬»ƒ¿«»ƒ

"Ûh‰Â יש דבר של בסופו כי ונמצא ¿««
אינו  הגר כי ארבע, ולא חלוקות שלוש

נפרד  בלתי חלק אלא עצמו בפני סוג

העם], Ê‰מכלל ÏkL העבודה ∆»∆
עבודה  תורה, של הקוין בשלושת

בכלל  ה' יראת וחיזוק חסדים וגמילות

Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ˙‡ ·¯˜Ó¿»≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
ÔBkLÓ BÓk ‡e‰L ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆¿«¿

לבעליו לחזור pkBÓÎe"העתיד ,Ï ««¿
‰hÓÏ Ì„‡aL הזה בעולם ∆»»»¿«»

¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯vL ‡È‰ ‰ÎÏ‰‰«¬»»ƒ∆»ƒ¿«¬ƒ
ÔBkLn‰,לבעליוÌb ‡e‰ Ôk ««¿≈«

È¯‰L ,‰ÏÚÓÏ המדרש כדברי ¿«¿»∆¬≈
‰Ó"37‡e‰L הקדושֿברוךֿהוא «∆

Ó‡pL¯בעצמו  ,˙BNÚÏ Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ,‰NBÚ38 בתהילים ∆≈¿ƒ¿»≈«¬∆∆¡«
ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c „ÈbÓ שהוא והמשפטים החוקים «ƒ¿»»¿«¬…À»ƒ¿»»
ומצווה  מגיד הקדושֿברוךֿהוא מקיים, לגבי Ï‡¯NÈÏ"עצמו גם וכך ¿ƒ¿»≈
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ט g"nyz'd oeygxn ycegÎy`xc 'a ,gp zyxt zay

הּכתרים  ׁשלׁשת ּכנגד הם אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּתיֿמקּדׁש

ּבּמדרׁש ׁשלׁש39ּדאיתא עׂשּו הּמדינה ׁשּבני ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

אחת  ּבראׁשֹו נתן ,הּמל עׂשה מה ,לּמל ְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעטרֹות

ׁשּביתֿהּמקּדׁש ּבניו, ׁשל ּבראׁשם נתן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּוׁשּתים

ּדאף  ּבראׁשֹו", הּמל ׁשּנתן "מה הּוא ְְְִִֶֶֶַַַַַָֹהּׁשליׁשי

ּגם  מּכלֿמקום ,"ידי ּכֹוננּו אד' "מקּדׁש ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּזהּו

ׁשּזה  הּמדינה, ּבני אֹותֹו ׁשעׂשּו ּכתּוב זה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָעל

יׂשראל  את ּגם הכי 40ּכֹולל הּגלּויים ּגם ּכי , ְֲִִִִִֵֵֶַַַָ

עבֹודת  עלֿידי  נמׁשכים ּדלעתידֿלבא ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹנעלים

"ּכי  ׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָיׂשראל.

זרעכם  יעמֹוד ּכן ּגֹו' החדׁשים הּׁשמים ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

ּבׁשני  נדרׁשים הּתֹורה עניני ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוׁשמכם",

ּדנֹוסף  למעלה, ּומּלמּטה למּטה מּלמעלה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּפנים,

ּכמֹו הם וׁשמכם" ׁש"ּזרעכם הּפׁשּוט הּפרּוׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָעל

ּגיסא, לאיד לֹומר יׁש וגֹו', החדׁשים" ְְֲִִִִֵַַַַָָָָ"הּׁשמים 

מ"הּׁשמים  למעלה הם וׁשמכם" ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁש"ּזרעכם

הם  ואדרּבה החדׁשה", והארץ ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָהחדׁשים

והארץ  "הּׁשמים המׁשכת את ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים

הינּו יעמד" "ּכן ׁשּכתּוב מה ּולפיֿזה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹהחדׁשים",

למעלה  הם אבל להם ּדֹומים ׁשהם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָלמעּלּיּותא,

אּלּו, ענינים ּכל ּלּמּוד ׁשעל ֿידי ויהיֿרצון ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמהם.

מּנׂשיא  הּמאמרים לׁשמֹוע מּמׁש ּבקרֹוב ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָנזּכה

מׁשיח  ּכאׁשר ׁשּלפניו, והּנׂשיאים עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדֹורנּו

נגלה  וגם הּתֹורה ּפנימּיּות העם ּכל את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָילּמד

ּבכמה  ׁשּמבאר ואף ׁשעּקר 41ּד'ּתֹורה'. מקֹומות ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹ

הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגּלּוי יהיה מׁשיח ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָהחּדּוׁש

את  ּגם ילּמד ׁשּמׁשיח ׁשּכתּוב ּבמה הּבאּור ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו

הּכל  למדּו ׁשהם אף וכּו' והאבֹות ,42מׁשה ְְְֵֶֶַַָָָֹֹ
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ח.)39 פכ"ד, בשעה )40ויק"ר ד"ה תשח. עזר"ת. תר"ס. וראינה צאינה רד"ה שח. ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי גם ראה

ועוד. תשמ"ז. ואילך.)41שהקדימו רסט ע' שם ואילך. רסא ע' ח"א התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי וילך. א יז, צ לקו"ת

ובכ"מ. ואילך. פנ"ז האמצעי לאדמו"ר האמונה תי"ו )42שער אות כלל תושבע"פ חלק של"ה עדיות. מס' סוף תויו"ט

בערכו. השלם ערוך גם וראה א. כח, זח"ג ע"פ והוא א). (תט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
את  ישראל לבני ומחזיר ההלכה את מקיים הקדושֿברוךֿהוא המשכון, השבת

המקדש. בית

el‡ Lc˜ÓŒÈza ‰LÏLL ,¯ÓBÏ LÈÂ השני הבית הראשון, הבית ¿≈«∆¿…»»≈ƒ¿»≈
השלישי È‡c˙‡והבית ÌÈ¯˙k‰ ˙LÏL „‚k Ì‰ שמובא ≈¿∆∆¿…∆«¿»ƒ¿ƒ»

L¯„na39eNÚ ‰È„n‰ ÈaL «ƒ¿»∆¿≈«¿ƒ»»
‰Ó ,CÏnÏ ˙B¯ËÚ LÏL»…¬»«∆∆∆
BL‡¯a Ô˙ ,CÏn‰ ‰NÚ»»«∆∆»«¿…
ÏL ÌL‡¯a Ô˙ ÌÈzLe ˙Á‡««¿«ƒ»«¿…»∆

,ÂÈa אמרו תהיו' 'קדושים הכתוב על »»
מדינה  לבני "משל במדרש, ז"ל חכמינו

כתרים) (שלושה עטרות שלוש שעשו

(בשלושת  המלך עשה מה למלך,

נתן  המדינה), בני לו שעשו הכתרים

המלך) (בראש בראשו אחת (עטרה)

בניו" בראש נתן עטרות) (ושתי ושתים

עניין  גם שזה ואומר ממשיך והמדרש

ישראל  שבני הקדושות שלוש

הקדושֿברוךֿהוא  את מקדישים

ועל  קדוש...", קדוש, "קדוש, באמירת

המקדש  בתי ששלושת כאן מבואר כך

אלו, כתרים שלושה כנגד ≈∆Œ˙ÈaLהם
‡e‰ ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ כנגד «ƒ¿»«¿ƒƒ

‰CÏnהכתר Ô˙pL ‰Ó"«∆»««∆∆
Lc˜Ó" e‰fL Û‡c ,"BL‡¯a¿…¿«∆∆ƒ¿»

'„‡,"EÈ„È eBk שנעשה מקדש ¬…¿»∆
הקדושֿברוךֿהוא, …««ÌÂ˜ÓŒÏkÓƒבידי

B˙B‡ eNÚL ·e˙k ‰Ê ÏÚ Ìb««∆»∆»
Ìb ÏÏBk ‰fL ,‰È„n‰ Èa¿≈«¿ƒ»∆∆≈«

Ï‡¯NÈ שותפים ,40‡˙ הם שאף ∆ƒ¿»≈
השלישי, המקדש בית Ìbלעשיית Èkƒ«

ÌÈÈeÏb‰האלוקייםÌÈÏÚ ÈÎ‰ «ƒƒ¬ƒ«¬ƒ
ŒÏÚ ÌÈÎLÓ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿»ƒ«

Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú È„È בזמן ,כעת ¿≈¬«ƒ¿»≈
הגלות.

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ הפירוש ¿≈«∆∆«
של "Èkהפנימי ·e˙kL ‰Ó«∆»ƒ

'Bb ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰ ¯L‡k«¬∆«»«ƒ«¬»ƒ
,"ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „BÓÚÈ Ôk≈«¬«¿¬∆¿ƒ¿∆
ÌÈL¯„ ‰¯Bz‰ ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈«»ƒ¿»ƒ

,ÌÈt ÈLaאחד eאופן ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓשני hÓlÓ‰אופן ƒ¿≈»ƒƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏובענייננוÌÎÚ¯f"L ËeLt‰ Le¯t‰ ÏÚ ÛÒBc ¿«¿»¿»««≈«»∆«¿¬∆
,'B‚Â "ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰" BÓk Ì‰ "ÌÎÓLÂ הכתוב פירוש שזהו ¿ƒ¿∆≈¿«»«ƒ«¬»ƒ¿

והכתוב  החדשים, השמים הלמעלה, הוא שהעיקר היינו למטה, מלמעלה

לכך  ובנוסף החדשים', 'השמים כמו יהיה ושמכם' ש'זרעכם ואומר מחדש

¯ÓBÏ LÈ הפסוק את ולפרש ≈«
,‡ÒÈb C„È‡Ï,למעלה מלמטה ¿ƒ»ƒ»

"ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯f"L ישראל בני ∆«¿¬∆¿ƒ¿∆
הזה  בעולם למטה ≈‰Ìהנמצאים

ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰"Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»«ƒ«¬»ƒ
‰a¯„‡Â ,"‰L„Á‰ ı¯‡‰Â¿»»∆«¬»»¿«¿«»

Ì‰ ישראל עבודתם בני ידי על ≈
הזה  בזמן ומצוות ÌÈÏÚBt‰«¬ƒבתורה

˙ÎLÓ‰ "‰ÌÈÓMוהתגלות ‡˙ ∆«¿»««»«ƒ
"ÌÈL„Á‰ ı¯‡‰Â,לבוא לעתיד ¿»»∆«¬»ƒ

Ôk" ·e˙kL ‰Ó ‰ÊŒÈÙÏe¿ƒ∆«∆»≈
"„ÓÚÈ הוא הפסוק פירוש ולכאורה «¬…

יהיו  ישראל, בני ושמכם', ש'זרעכם

דבר  של לאמיתו והארץ, השמים כמו

eÈ‰ דמיון והשוואה 'כן', «¿
Ì‰L ,‡˙eilÚÓÏ ישראל בני ¿«¬¿»∆≈

Ì‰Ï ÌÈÓBc ולארץ ‡·Ïלשמים ƒ»∆¬»
דבר  של ישראל ‰Ìלאמיתו בני ≈
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ.והארץ מהשמים ¿«¿»≈∆

Ïk „enl È„ÈŒÏÚL ÔÂˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»…∆«¿≈ƒ»
el‡ ÌÈÈÚ,בתורה‰kÊ ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆

ÚBÓLÏ LnÓ ·B¯˜a¿»«»ƒ¿«
ÌÈ¯Ó‡n‰ בחסידות‡ÈNpÓ ««¬»ƒƒ¿ƒ

ÌÈ‡ÈNp‰Â BÓˆÚ e¯Bc≈«¿¿«¿ƒƒ
„nÏÈ ÁÈLÓ ¯L‡k ,ÂÈÙlL∆¿»»«¬∆»ƒ«¿«≈

˙eiÓÈt ÌÚ‰ Ïk החלק ‡˙ ∆»»»¿ƒƒ
של  החסידות ‰Bz¯‰הנסתר תורת «»

Ì‚Â ילמד.'‰¯Bz'c ‰Ï‚ ¿«ƒ¿∆¿»
וההלכה  התלמוד »¿Û‡Âהמשנה,

‰ÓÎa ¯‡·nL41˙ÂÓB˜Ó ∆¿…»¿«»¿…
החסידות  ‰LecÁבתורת ¯wÚL∆ƒ««ƒ

ÁÈLÓ ÏL לבני התורה בלימוד ∆»ƒ«
לעתידֿלבוא  Èelbישראל ‰È‰Èƒ¿∆ƒ

e‰fL ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆∆
ÁÈLnL ·e˙kL ‰Óa ¯e‡a‰«≈¿«∆»∆»ƒ«

Ïk‰ e„ÓÏ Ì‰L Û‡ 'eÎÂ ˙B·‡‰Â ‰LÓ ˙‡ Ìb „nÏÈ42 ¿«≈«∆…∆¿»»¿«∆≈»¿«…
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ilbxי mecd ux`de i`qk minyd

נגלה  לּמּוד ּגם אז ׁשּיהיה לֹומר צרי ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמּכלֿמקום

רז"ל  מּמאמר וכדמּוכח יתרץ 42ּד'ּתֹורה', "ּתׁשּבי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

אצל  ּגם ראּו ולכן ועֹוד. ואיּבעּיֹות", ְְְְִִֵֵֶַַָָֻקׁשיֹות

לּמּוד  רק לא עלֿידם ׁשהיה נּׂשיאינּו ְִִֵֵֶַַַָָָָֹרּבֹותינּו

וחּבּורים  'ּתׁשּובֹות' ּגם אּלא הּתֹורה ְְְִִִִֶַַָָּפנימּיּות

נתּפרסמּו, ּכּוּלם ׁשּלא ּדאף ּד'ּתֹורה', ְְְְְְְִִֶֶַַָָֹּבּנגלה

'ּתׁשּובֹות' ׁשל ענין היה הרי ְְֲִִֵֶָָָָָֹמּכלֿמקום

עלֿידי  ּד'ּתֹורה', ּבּנגלה נׂשיאינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָמרּבֹותינּו

האמצעי, אדמֹו"ר ּו'תׁשּובֹות' הּזקן, ְְְְִֵֶַַַָָָאדמֹו"ר

ּו'תׁשּובֹות' צדק', ה'צמח אדמֹו"ר ְְְֶֶֶַַַּו'תׁשּובֹות'

אדמֹו''ר  ּו'תׁשּובֹות' מהר"ׁש, ְְְֲַַַַאדמֹו"ר

 ֿ ּכבוד ּו'תׁשּובֹות' נׁשמתֹוֿעדן, ְְְְִֵֶַָָֹ(מהֹורׁש"ּב)

וכן  ּדֹורנּו, נׁשיא אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְְְִִִֵֵַַָקדּוׁשת

ּד'ּתֹורה' נגלה לּמּוד ּגם לעתידֿלבא ּגם ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹיהיה

ּכן  ּגֹו' החדׁשים הּׁשמים "ּכאׁשר ׁשּיהיה הכנה הּוא זה וכל צדקנּו. מׁשיח ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּפי

אדמֹו"ר  ּומאביו ּדֹורנּו, מּנׂשיא ּתֹורה לׁשמֹוע אז ונזּכה וׁשמכם", זרעכם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיעמד

ה'צמח  אדמֹו"ר ּומאביו מהר"ׁש, אדמֹו"ר ּומאביו נׁשמתֹוֿעדן, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ(הרׁש"ּב)

עד  ּבּקדׁש ּולמעלה הּזקן, ּומאדמֹו"ר האמצעי, אדמֹו"ר ודֹודֹו ּומחמיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצדק',

מּמׁש. ּבימינּו ּובמהרה ,יתּבר ּומהּותֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָעצמּותֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להם  יוסיף ומשיח בנגלה הכל למדו שהם אלא להם, לחדש מה אין ולכאורה

והפנימיות, הסוד ‡Êאת ‰È‰iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÌÂ˜ÓŒÏkÓ בימות ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆»
¯Ï"Êהמשיח  ¯Ó‡nÓ ÁÎeÓ„ÎÂ ,'‰¯Bz'c ‰Ï‚ „enÏ Ìb42 «ƒƒ¿∆¿»¿ƒ¿»ƒ«¬«««

בגמרא  רבות הנביא "ÈaLzפעמים BiÚaÈ‡Â˙"אליהו ˙BÈL˜ ı¯˙È ƒ¿ƒ¿»≈À¿¿ƒ«ƒ
הזה, בזמן התורה בלימוד נפתרו שלא

„BÚÂ נוספים מדברים גם מובן וכן ¿
ז"ל. חכמינו של

ÔÎÏÂ הנגלה חלק לימוד שגם כיוון ¿»≈
ומשיח  המשיח בימות יהיה שבתורה

חדשים  דברים בו Ìbיגלה e‡»̄«
‰È‰L eÈ‡ÈO eÈ˙Ba¯ Ïˆ‡≈∆«≈¿ƒ≈∆»»
„enÏ ˜¯ ‡Ï Ì„ÈŒÏÚ«»»…«ƒ
Ìb ‡l‡ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆»«

'˙B·eLz' בהלכהÌÈ¯eaÁÂ ¿¿ƒƒ
‡lL Û‡c ,'‰¯Bz'c ‰Ï‚pa¿ƒ¿∆¿»¿«∆…

Ìlek ושאר ה'תשובות' כל לא »
רבותינו  שכתבו הנגלה בחלק הדברים

ÌÂ˜ÓŒÏkÓנשיאינו  ,eÓÒ¯t˙ƒ¿«¿¿ƒ»»…
È¯‰ בפועלÏL ÔÈÚ ‰È‰ ¬≈»»ƒ¿»∆

eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯Ó '˙B·eLz'¿≈«≈¿ƒ≈
È„ÈŒÏÚ ,'‰¯Bz'c ‰Ï‚pa¿ƒ¿∆¿»«¿≈
'˙B·eL˙'e ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿
'˙B·eL˙'e ,ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡«¿»∆¿»ƒ¿
,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆
,L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ '˙B·eL˙'e¿«¿«¬«
¯''BÓ„‡ '˙B·eL˙'e¿«¿
,Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«ƒ¿»≈∆

,e¯Bc ‡ÈL ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„Â·k '˙B·eL˙'e¿¿…¿«ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ≈
דתורה  בנגלה והן התורה בפנימיות הן עסקו Ìbשכולם ‰È‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆«

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח ÈtÓבימות '‰¯Bz'c ‰Ï‚ „enÏ Ìb ¿»ƒ»…«ƒƒ¿∆¿»ƒƒ
‰Ê ÏÎÂ .e˜„ˆ ÁÈLÓ הזה בזמן בפנימיות והן בנגלה הן התורה לימוד ¿ƒ«ƒ¿≈¿»∆

¯L‡k" ‰È‰iL ‰Î‰ ‡e‰¬»»∆ƒ¿∆«¬∆
Ôk 'Bb ÌÈL„Á‰ ÌÈÓM‰«»«ƒ«¬»ƒ≈
‰kÊÂ ,"ÌÎÓLÂ ÌÎÚ¯Ê „ÓÚÈ«¬…«¿¬∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿∆

Ê‡ לבוא Bz¯‰לעתיד ÚBÓLÏ »ƒ¿«»
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' ב



יי

.i"gyz'd dxez zgny lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

Á הפעם עוד ומתחילים הברכה" "וזאת שמסיימים בשמחתֿתורה, הקריאה סדר גם יובן ...עלֿפיֿזה .
סיימו  שכבר כך על הבט מבלי לכן, בתורה, התחדשות נעשית שבשמחתֿתורה דכיון – ברא" "בראשית
ובאופן  מחדש, מתחילתה התורה את ולקיים ללמוד הפעם עוד להתחיל יהודי כל צריך התורה, כל את

יותר. נעלה

Ë השייכות יותר בפרטיות ולבאר  להוסיף ויש .30– שלאחריֿזה הקריאה עם ישראל" כל ד"לעיני
וכן  מתחילתה), הפעם עוד אותה מתחילים התורה את כשמסיימים מיד (שהרי אלקים" ברא "בראשית

הברכה". "וזאת – הפרשה בהתחלת זה, שלפני הקריאה עם

השמים", ש"את לדעת, צריך שיהודי הוא, הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ד"בראשית הענין
עשה  ידי ועוצם ש"כחי לחשוב לו אין אלקים". "ברא – גשמיים ענינים הארץ", "ואת רוחניים, ענינים

הזה" החיל את הגשמיות 31לי לו, שיש מה כל מאומה, לו אין ("אייגענע") עצמו שמשל לדעת עליו אלא ,
ורגע  רגע בכל מהוה שהקב"ה מזה לו יש שלו, אליו 32והרוחניות ההשפעה את וגם הבריאה כללות את

בפרט.

הוא: משה" ברך אשר הברכה ב"וזאת הרמז

משפיעים  ידו ועל כדבעי, הנהגותיהם בכל שיתנהגו שלהם המדריך הוא ישראל. רועה הוא רבינו משה
הצטרכויותיהם. כל להם

רז"ל  ובארה 33וכמאמר אהרן של בזכותו שהיו הכבוד ענני גם משה. של בזכותו היתה המן שירידת
משה  של בזכותו חזרו ומרים, אהרן כשנסתלקו הנה מרים, ההשפעה 33של היתה לפניֿזה גם הנה ובאמת .

ומרים. אהרן באמצעות עברה ורק רבינו, ממשה

והן  בגשמיות הן להם המצטרך כל לבניֿישראל ומספק דואג שהוא הוא, ישראל רועה של ענינו כי
ברוחניות.

ודרא  דרא שבכל ואתפשטותיה ישראל, רועה רבינו, ממשה ההשפעה את לקבל בכדי צריכים 34אבל -
משלהם, רצונות להם שאין צאן לרועה, צאן כמו מסורים להיות צריכים אליו. והתקשרות בביטול לעמוד
בענינים  ולא ארציים, בענינים לא אישיים, רצונות שאין ובשעה אותם. מוליך שהרועה היכן והולכים
משה  ברך אשר הברכה "וזאת הברכה: את לקבל כלי נעשים אזי למשה, לגמרי מסורים אלא שמיימים,

תחת" רובצת "ומתהום רוחניים, ענינים – שמים" "ממגד גשמיים.35גו'" ענינים -

È:כי ישראל", כל ל"לעיני הברכה" "וזאת עם ברא" "בראשית של השייכות וזוהי .

– ישראל באהבת באמת לאחוז מעצמו lkבכדי היציאה עלֿידי זה הרי – ,36ישראל

מונ  כאשר שהוא ובמילא, הקב"ה של זה הרי לו שיש מה וכל מאומה, לו אין שמשלו האמת אצלו ח
למשה  מתמסר זה ומצד – גו'" ברא "בראשית – בראשית מעשה תמיד יום בכל בטובו מחדש
חלק  הוא עצמו, בפני מציאות אינו הוא ממציאותו, יוצא אזי – גו'" הברכה "וזאת – דיליה ואתפשטותא

ישראל". "כל – ישראל מכלל

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

שליט"א 30) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ב עד מכאן
זו  במהדורא ואילך. 437 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
יז.31) ח, עקב
ל 32) (ראה אלקים" "ברא בהתיבות נכלל זה קמן שענין

סי"ב).
א.33) ט, תענית
רע"א).34) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
יג.35) לג, ברכה
סי"ח.36) כדלקמן
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‡È נותן ברא" ש"בראשית כשם כפולה. היא ברא" "בראשית עם ישראל" כל "לעיני של השייכות .
ברא". ל"בראשית הכנה הוא ישראל" "כל גם כך כנ"ל, ישראל" "כל של בעבודה כח

נעלה  ובאופן מחדש הפעם עוד ללמדה ולהתחיל התורה את לסיים יהודי כל צריך בשמחתֿתורה
יכול  – שעברה השנה במשך ומצבו במעמדו מתבונן יהודי כאשר אך ואילך). ד סעיף לעיל (כנזכר יותר

לזה? שייך הנני וכיצד מוכן, אינו ולחלוטין בכלל עדיין אני לעצמו: לחשוב

ישראל": כל "(לעיני) – שבתורה) האחרונות (בתיבות עצה לו נותנים כך על

נוספים, יהודים עם עצמו את יכלול – ולקיימה התורה כל את ללמוד לבדו יכול אינו פרט בתור אם
מחזיק. שהוא יהודים אותם של התורה בלימוד חלק לו יהיה ועלֿידיֿזה תורה, לומדי להחזיק

רז"ל  הדין 37וכמאמר הוא וכן שלומד 38- בתורה חלק לו יש ביששכר, תומך שזבולון שעלֿידיֿזה -
יששכר.

ופרק  שחרית אחד בפרק חובה ידי ויוצא ללמוד, פנאי לו אין טרדותיו מצד אם רק הוא זה כל אמנם,
ערבית  כי:39אחד להתייאש. לו אין כזה במצב גם הנה – הפנוי? בזמנו גם למד לא אם מה אבל ,

השנה  בראש שפועלים ענין אותו השמחה קו עלֿידי לפעול יכולים תורה שבשמחת אומרים הרביים
המרירות  בקו הכיפורים עשרת 40ויום השנה, ראש הסליחות, ימי אלול, חודש עבר כאשר שאפילו והיינו, .

מכלֿמקום  רחמנאֿליצלן, בתשובה שב לא גם בנעילה כיפור ביום ואפילו הכיפורים, ויום תשובה ימי
השמחה. בקו בתשובה לשוב יכול שמחתֿתורה בבוא

הנשמה, עצם גילוי מצד הוא זה שענין בניֿישראל, כל עם עצמו את לכלול ישראל", כל "לעיני – וגם
אהבת  באה זה שמצד מתאימות, אמיתית שהנשמות בשלימות,41ישראל תמיד היא הנשמה שעצם וכיון .

יותר. נעלה ובאופן מתחילתה, התורה את  הפעם עוד להתחיל תמיד בכחו יש

·È,התורה התחלת בתור ברא" ל"בראשית ישראל" כל ד"לעיני השייכות ביאור הוא לעיל האמור .
ל"בראשית  השייכות מהי אבל מחדש. התורה את הפעם עוד להתחיל כח יש ישראל" כל "לעיני שעלֿידי

בפרט? ברא"

בזה  :42והענין

גילוי  מלשון הוא "בראשית"43"ברא" הוא: הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ד"בראשית והפירוש .
צבאם, וכל שמים השמים", ב"את שנמצא ה"אלקים" את לגלות "ברא", – היא העבודה ראשית –

צבאה  וכל הארץ הארץ", .44וב"ואת

אותם  ומקיים ומחיה שמהוה אלקי וחיות כח ישנו הארץ, בצבא והן השמים בצבא הן הנבראים, בכל
והנברא  בהעלם, היא שהחיות אלא זה ואין הנברא, של מציאותו כל הוא זה אלקי וחיות ורגע, רגע בכל

"ברא". – בגילוי יהיה האלקי שהחיות לפעול העבודה, ראשית וזוהי עצמו. בפני למציאות נראה

ואחד  אחד בכל יש ובמכלֿשכן כמוֿכן בהעלם, שהוא אלא שבו, האלקות ישנו נברא שבכל וכשם
ממש" ממעל אלקה "חלק האלקית, נפש שבו, האלקות שמצד 45מישראל אלא זה ואין בו. שיש ,

הנשמה, אור על ויסתירו יעלימו הבהמית ונפש שהגוף להיות יכול הבהמית ונפש בגוף הנשמה התלבשות
עמה. להלחם אפילו יכולים שלפעמים ועד

שתצא  שבו, הנשמה את לגלות – לעצמו בנוגע אלקים" ברא ד"בראשית הענין להיות צריך זה ועל
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ב.37) פכ"ה, ויק"ר ראה
ס"א.38) סרמ"ו יו"ד רמ"א
ב.39) צט, מנחות ראה
קונטרסים 40) (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה ראה

גם  וראה שמע"צ. תשרי, כב יום" ב"היום נעתק – א). שלט, ח"ב
וש"נ. .(82 ע' חי"ח (תו"מ סי"ב דאשתקד שמח"ת ליל שיחת

לב.41) פרק בתניא כמבואר
ואילך.42) ס"ד בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ.
ב.43) מג, חולין – הבריא" "שמא כמאמר
יד.44) א, בראשית פרש"י ראה
רפ"ב.45) תניא
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הקשורה  הנשמה עצם גם אלא הגלויים, כחותיה רק לא שהיא, כמו ותתגלה הבהמית ונפש הגוף ממאסר
כמוך" לרעך "ואהבת הוא הנשמה עצם גילוי על הסימן אשר עצמות, כנ"ל.46עם ישראל", כל "לעיני ,

בצבא  העולם, בכללות גם אלקות לגלות ביכלתו בעצמו, אלקים" ברא ד"בראשית הענין ועלֿידי
מלבדו" עוד ו"אין אלקות, רק הוא מציאותו שכל בגילוי נראה יהיה דבר שבכל הארץ, ובצבא .47השמים

***

‚È בהתיבות האחדות,48. ענין מרומז בשמחתֿתורה) התורה את מסיימים (שבהם ישראל" כל "לעיני
לכלול  צריך ולכן מהכלל, פרט אלא אינו אחד וכל אחת, מציאות והם יחדיו, מאוחדים בניֿישראל שכל

כולו. להכלל נוגעת פרט כל של שמציאותו ידיעה מתוך בהכלל, עצמו את

אחד  אפילו יחסר שלא דוקא, ריבוא דששים המספר להיות שהוצרך מתןֿתורה, לגבי שמצינו ,49וכפי
כולו. להכלל נוגעת מציאותו שגם כיון שבפשוטים, פשוט הוא האחד אם גם

ראשיֿתיבות ש"ישראל" כשרותו 50תורה lותיות`יבואxשיםyשiוזהו תלויה שבתורה שכשם היינו, ,
אתוון  ואפילו בינונין, אתוון אפילו אלא רברבין, אתוון רק לא האותיות, כל בשלימות הספרֿתורה של
לכללות  נוגע זה הרי זעירין, מהאתוון קטנה) הכי (האות יו"ד אות אפילו חסר אם שגם זעירין,

ישראל.51התורה  לכלל נוגע ביותר, הקטן אפילו יהודי, שכל בישראל, גם כך -

שכל  יותר, ובעומק ישראל. כלל בהעלם ישנו הכלל, מן פרט שהוא מישראל, אחד שבכל ונמצא,
הבעלֿשםֿטוב  כמאמר העצם, כל נמצא חלק בכל ובמילא, העצם, מן חלק הוא כשאתה 52אחד העצם

בכולו. תופס אתה במקצתו תופס

„È ובפרטיות ועצם:. דחלק להענין ופרט דכלל הענין בין חילוק יש – יותר

צריכים  הכלל שלימות שבשביל דכיון כולו, הכלל ישנו פרט שבכל אףֿעלֿפי – ופרט דכלל בהענין
שבפרט" מה אלא בכלל "אין שהרי הפרטים, כל הכלל,53להיות נעשה יחדיו הפרטים שמכל והיינו, ,

תופסים  כאשר מכלֿמקום כולו, הכלל ישנו פרט שבכל ונמצא, פרט, בכל ותלוי קשור הכלל של וענינו
הכלל. את תופסים ולא בלבד, זה פרט תופסים אחד, פרט

כלומר: עצמו. בפני שנמצא כפי להפרט בהכלל, שנמצא כפי הפרט דומה שאינו לפי – הדבר וטעם
פרט  בכל נמצא אזי – הכלל נעשה ומהם יחד כולם שעומדים היינו, להכלל, ביחס הם שהפרטים כפי
לבדו, הפרט את רק תופסים אזי – עצמו בפני שהוא כפי הפרט את לוקחים כאשר אבל כולו; הכלל

הכלל. את תופסים ולא

חז"ל  אמרו פרטים 54ולדוגמא: עשרה שבצירוף והיינו, מעשרה", פחות יהא לא שבקדושה דבר "כל
תופסים  מהם, אחד עם מדברים כאשר ומכלֿמקום הכלל, ישנו פרטים מהעשרה אחד ובכל כלל, נעשה
תופסים  לא אזי עצמו, בפני שהוא כפי בהפרט היא שהתפיסה דכיון הכלל, את תופסים ואין לבדו, אותו

הכלל. את

ועצם  דחלק בהענין את 55אבל תופסים אזי ממנו, אחד בחלק העצם, של במקצתו כשתופסים הרי -
כולו. העצם

החיות: מענין הוא לזה והמשל

כו'. ושברגל שביד שבראש, החיות חלקים: כמה בו ויש אחד, עצם הוא האדם שבגוף החיות כללות
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יח.46) יט, קדושים
לה.47) ד, ואתחנן
(48.435 ע' שם בלקו"ש בקיצור נדפס – זה סעיף
ח.49) פ"ז, דב"ר יא. יט, יתרו מכילתא ראה
קפו.50) אופן מג"ע
או"ח 51) מהד"ת נוב"י שו"ת תכ"ה. תקו"ז א. עא, זח"ג ראה

סשע"א. ח"ב יו"ד אבנ"ז סק"ט.
תשנ"ט)52) (הוצאת כש"ט בסופו. תרס"ו המשך ראה

וש"נ. סרכ"ז. בהוספות
ועוד.53) סע"ב. מה, סנהדרין
וש"נ.54) ב. כא, ברכות
(55.153 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
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עצם  כל  את תופסים אזי פרטי, באבר מתפשט שהחיות כפי  דהיינו מהחיות , אחד בחלק  תופסים  וכאשר
מתחלק  בלתי עצם וכל החיות, עצם אותו ישנו אבר שבכל דכיון העצם 56החיות, ישנו חלק שבכל נמצא, ,

כולו.

החיות  בכללות גם וגורעים מוסיפים אזי פרטי, שבאבר בהחיות גורעים או מוסיפים כאשר ולכן,
ור  החיות, של אחד בחלק אלא אינם הגרעון או שההוספה שבזה הפירוש ואין האברים. בגלל שבשאר ק

עצם  שכל שכיון הוא, הפירוש אלא החלקים, שאר על גם הדבר פועל בזה, זה קשורים החלקים שכל
אזי  אחד , באבר  שנמצא כפי גם בהחיות, נוגעים כאשר הנה אחד, הוא שהחיות היינו מתחלק, בלתי

בהעצם. נוגעים

ÂË:דתורה בנגלה ורמז שורש לזה למצוא ויש .

בגמרא  פלוגתא להשתמש 57יש יכולים המצוה קיום (ולאחר אתקצאי למצותה סבר "מר אתרוג: לענין
המצוה). קיום לאחר אפילו היום, כל במשך בו להשתמש אין (ולכן אתקצאי" יומא לכולי סבר ומר בו),

היא  הוקצה שהאתרוג הסיבה כל הרי – אתקצאי" יומא ש"לכולי לומר הסברא מהי ולכאורה,
היום?devndבגלל כל במשך מוקצה האתרוג יהיה המצוה שנתקיימה לאחרי שגם הסברא ומהי ,

גו'" הראשון ביום לכם "ולקחתם בהמצוה  הפירוש בהקדים אופנים 58ויובן בב' לפרש שיש ,59:

המצוה  שקיום תנאי, רק הוא הראשון" ו"ביום המינים, ד' נטילת לכם", "ולקחתם – היא המצוה א)
מהמצוה. חלק אינו הנטילה זמן אבל דוקא, הראשון ביום הוא

הזמן  מגיע שכאשר הזמן, על היא שהמצוה היינו, הראשון", ביום לכם "ולקחתם היא המצוה ב)
המינים. ד' בו ליטול צריכים הראשון", ד"יום

קשורה  אינה כשלעצמה שהמצוה דכיון אתקצאי", יומא ש"לכולי לומר מקום אין הא', אופן לפי והנה,
ש"למצותה  פשיטא הרי זה, בזמן להיות צריך המצוה שקיום צדדי תנאי אלא זה ואין הראשון", "יום עם
שעיקר  והיינו, הראשון", "יום על היא שהמצוה הב', לאופן מהֿשאיןֿכן יומא"; "לכולי ולא אתקצאי",
לכם" "ולקחתם עלֿידי מתקיים הראשון" "יום של שענינו אמרה והתורה הראשון", "ביום הוא הענין

אתקצאי". יומא ש"לכולי לומר מקום יש אזי –

אופנים: בב' לומר יש גופא הב ' באופן הנה יותר, ובפרטיות

בפני  נקודה הוא רגע שכל והיינו, נפרדות, נקודות הם הראשון" "יום של והרגעים השעות משך א)
שבבוא  היא והמצוה  ופרט), דכלל הענין (עלֿדרך ראשון" ד"יום הכלל נעשה יחדיו הנקודות ומכל עצמה,

ש  הנקודות באחת הנה הראשון", לכם"."יום ד"ולקחתם הפעולה להיות צריכה בו

צדדי), תנאי רק הוא שהזמן הא' כאופן (דלא ראשון" ד"יום הזמן על אמנם היא שהמצוה והיינו,
הרגעים  אחד על מלכתחילה נקבעה המצוה אלא הראשון", "יום של הרגעים כל על אינה המצוה אבל

הראשון". "יום של

כבר  נתמלאה הראשון" ד"יום בזמן אחת שנקודה היינו, המצוה, נתקיימה כאשר הנה שכן, וכיון
בנוגע  היא המצוה שהרי הראשון", ש"ביום הנקודות לשאר שייך זה אין לכם", ד"ולקחתם בהענין

יומא". "לכולי ולא אתקצאי", ש"למצותה לומר צריך ועלֿפיֿזה בלבד, אחת לנקודה

"ביום  – אחד ענין שישנו והיינו, אחת. נקודה הם הראשון" "יום של והרגעים השעות כל ב)
ש"ביום  אחד רגע על רק אינה שהמצוה והיינו, סופו. עד היום מתחילת מתפשט זה וענין הראשון",
ובכל  ורגעים, שעות וכמה כמה במשך שמתפשט עצמו הראשון" "יום על היא המצוה אלא הראשון",

הראשון". "יום ישנו ורגע שעה
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(56.330 בהערה שם ובהנסמן ,49 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
ב.57) מו, סוכה
מ.58) כג, אמור

ג).59) (נד, בהשמטות הפלאה צפע"נ ראה – לקמן בהבא
ועוד. קנד. מכתב תורה מכתבי ד). (ג, השלמה
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מקום  ובכל חלקים, בכמה מתפשט והעצם אחד, עצם שישנו ועצם, דחלק הענין בדוגמת זה והרי
העצם. אותו ישנו

המצוה  קיום לאחרי גם הרי – מתחלק בלתי עצם וכל עצמו, הראשון" "יום על היא שהמצוה וכיון
למשנהו. אחד חלק בין לחלק אפשר ואי היום, כל על היא שהמצוה כיון אתקצאי", יומא ש"לכולי אמרינן 

ÊË לא והיינו, העצם, מן חלק הוא אחד שכל באופן הוא ישראל שבנשמות ההתכללות ענין והנה, .
העצם. מן חלק אלא הכלל, מן פרט רק

בכל  הנשמות, פרטי בכל ובא שנמשך העצם הוא והעצמות בהעצמות, מושרשות הנשמות כל כלומר:
העצם. אותו ישנו מקום ובכל החלקים,

נמצא  ישראל כללות של שהעצם כיון ישראל, בכל תופסים אחד, ביהודי תופסים שכאשר ונמצא,
בפרט. נשמה בכל

בתניא  הזקן רבינו שכתב מה מתאימות"60וזהו ד"כולן שהענין לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן
לכולנה" אחד ד"אב מהענין יותר נעלה ענין שהעצם ,61הוא אחד, עצם שהם היינו מתאימות" "כולן כי

העצם. אותו הוא מקום ובכל חלקים, בכמה ובא נמשך

ÊÈ עלֿפיֿזה כשם 62. ממש. "כמוך" הוא בזה שהפשט כמוך", לרעך "ואהבת מצות ענין גם יובן
להיות  צריכה נוסף ליהודי האהבה גם כך עצמית, אהבה אלא הטעם שמצד אהבה אינה עצמו שאהבת

עצמית. אהבה

שאין  יובן הנ"ל ועלֿפי – נפרדים! אנשים שני הרי הם ו"אני" ה"זולת" הדבר? אפשר כיצד ולכאורה
העצם. אותו ישנו חלק ובכל חלקים, בכמה שבא אחד עצם זהו ל"עצמו". אהבה אלא ל"זולת", אהבה זו

הבעלֿשםֿטוב  מאמר גם יובן לא 63עלֿפיֿזה שמעולם יהודי גם לאהוב פירושה, ישראל שאהבת ,
אודותיו. שמע ולא ראהו

הם  בניֿישראל שכל כיון יובן, הנ"ל ועלֿפי – ידיעה? בו לו שאין לדבר אהבה שייך כיצד ולכאורה
אחד. עצם

ÁÈ רז"ל מאמר גם יובן עלֿפיֿזה בתניא 64. כמבואר התורה, כל יסוד היא ישראל באריכות,60שאהבת
ישראל. באהבת מתבטא זה וענין הגוף , על הנפש ולהעלות להגביה הוא התורה כל שיסוד

יכולה  אינה להזולת האהבה אזי עצמה, בפני למציאות עצמו את ומרגיש חושב שכאשר לפי והיינו,
לרעך "ואהבת אצלו שיהיה ובכדי "כמוך", אינה jenkלהיות שמציאותו ממציאותו, לצאת מוכרח ,"

אמיתית. ישראל אהבת לו יש ואז בניֿישראל, של מהעצם חלק היא מציאותו אלא "הוא",

ביותר, בכה חולה, פעם היה בנו שכאשר הגדולים, אחד אודות הרבי שסיפר הסיפור תוכן וזהו
בתחילת  רק אוחז שהוא ראיה ומזה כלֿכך, בוכה היה לא אחר יהודי ילד שעל התאונן, ואחרֿכך
כל  שמצדה הנשמה, עצם את מגלים ומצוות התורה היו אמיתית, עבודה אצלו היתה אילו כי העבודה,

אחת. מציאות הם בניֿישראל

ËÈ,עתה עד ומצבו מעמדו על הבט מבלי מישראל, אחד שכל י"א) (סעיף לעיל שנתבאר מה וזהו .
מן חלק כמו ישראל", כל "לעיני ישראל, כלל עם עצמו את לכלול בכחו ביכלתו יש ועלֿידיֿזה העצם,

ברא". מ"בראשית הפעם עוד ולהתחיל התורה, את לסיים
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רפל"ב.60)
שם 61) לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, גם ראה

קצד). ע' (ריש פירושים" ב"לקוטי
המוגהת 62) השיחה המשך – סי"ט) (מלבד סוסכ"א עד מכאן

וכמה  מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .48 שבהערה

מוגה. בלתי מהנחה פרטים
סקל"ג.63) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

א). אדר ג שם גם וראה כסלו. טו יום" ב"היום (נעתק וש"נ
א.64) לא, שבת
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בזה: והענין

עצמו  את מחשיב שאינו הפרטית, ממציאותו שיוצא היינו, ישראל", כל ד"לעיני הענין ישנו כאשר
דישראל, מהעצם חלק נעשה הוא אלא עצמו, בפני למציאות

לייחדך" "יחידה שבנפשו, ה'יחידה' בבחינת נוגעת דשמחתֿתורה שהתשובה לעצם 65והיינו, ועד ,
כל  "לעיני כמוך", לרעך "ואהבת של בתנועה עומד זה ומצד מתאימות", "כולן נאמר זה שעל הנשמה,

ישראל",

איןֿסוף  בעצמות רק ולא ברוךֿהוא, איןֿסוף אור בעצמות רק לא אן") רירט ("ער מגיע הוא ָאזי
ממש! ומהות בעצמות אלא ברוךֿהוא,

גילוי, מלשון "ברא" הארץ", ואת השמים את  אלקים ברא "בראשית ולקרוא להמשיך יכול ואז
אלקים", ש"ברא אלא אינה מציאותם כל הנה צבאה, וכל והארץ צבאם וכל שהשמים אצלו שמתגלה

מלבדו". עוד "אין אלקות, רק היא כולו העולם שמציאות היינו,

***

Î אומרים שאנו התיבות פירוש גם יובן עלֿפיֿזה בלבב 66. רצונך לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו
רצונך" "לעשות אודות כשמדובר – אחת" "אגודה להיות יכולים מתי הוא: בזה הפשט אבל 67שלם". .

כי: אחת", "אגודה זו אין המותרים, דברים בשביל אפילו אחרים, דברים בשביל היא האגודה מטרת אם

בכחות  ביניהם התקשרו מסויים ענין שבשביל אלא זה ואין נפרדים. אנשים הם מהותם בעצם א)
בהעצם  ומכלֿשכן כחותיהם, בשאר אבל האגודה. מטרת את למלא כדי הדרושים מסויימים הנפש ועניני

ביניהם. שייכות אין שלהם,

אנשים  הם הרי מציאותם שבכללות כיון כי, באמת. קשורים אינם גופא, הפרטי בהענין אפילו ב)
המציאות מצד פלוני זאת עושה הפרטי, בהענין גם במילא, עושה elyוההרגשיםelyנפרדים, והשני ,

המציאות מצד דבר.elyוההרגשיםelyזאת אותו עושים ממש, פועל לגבי שבחיצוניות, אלא זה ואין ,

בלשון  הפשט וזהו בעצה 68– שהיו אף חלוקים. היו גופא ועדתו שקורח עדתו", וכל קורח "מחלוקת
– הוא. מציאותו מצד בכך מעוניין היה אחד שכל כיון חלוקים, היו מכלֿמקום אחת, ודיעה

אישיים  ענינים נשארו האגודה חברי שאצל כיון כי קיימא, של דבר אינו החיצוני הענין אפילו ג)
מרעהו  איש יפרדו שלהם, להמציאות יפריע הדבר כאשר במילא, מהאגודה, למעלה שהם אישית ומציאות

בחיצוניות. אפילו האיגוד ויתבטל

היו  לא דבר, של ובסופו חזקות, כאגודות נראים שהיו איגודים וכמה בכמה במוחש שראינו וכמו
מאומה. מהם נשאר ולא התפרקו, והאיגודים ביניהם, להסתדר יכולים

יהיה  שהאיגוד בכדי טובה עצה יש הרשות, דברי של  מטרה בשביל איגוד לעשות רוצים כאשר ולכן,
קיימא  של איגוד זה יהיה שעלֿידיֿזה בהאיגוד, יסוד בתור ומצוות תורה של ענין בהאיגוד לערב קיים:

הרשות. בענין גם

‡Î משתמרת והיא זאבים שבעים בין אחת כבשה הם בכלל שבניֿישראל כך על המענה גם וזהו .69:
להם  יש ולכן יחד, כולם הם בניֿישראל אבל עצמו, בפני מציאות הוא מהם אחד כל – הזאבים שבעים

גדול. כח
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דחה"ס.65) ג' ליום הושענות נוסח
הנוראים.66) ימים תפלת בנוסח
רצונך")67) ("לעשות ומצוות שהתורה כיון – הדבר וטעם

הם  ישראל כל הנשמה עצם ומצד הנשמה, עצם את מגלים

מוגה). בלתי (מהנחה כנ"ל אחת, מציאות
וש"נ.68) .60 ע' ריש חי"ב תו"מ וראה מי"ז. פ"ה אבות
פס"ר 69) וראה יא. פ"י, בסופה. אסת"ר ה. תולדות תנחומא

פ"ט.
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שני  אפילו אלא רוב, להם שאין בלבד זו לא שכנגד, שבצד גופא, לבניֿישראל בנוגע גם הוא וכן
רק  הוא אם אפילו ומצוות, תורה שומרי אבל עצמו; בפני מציאות הוא אחד שכל כיון להם, אין אנשים
עבור  להלחם גדול מחנה של כח ממתןֿתורה, החל שהיו בניֿישראל כל את עמו לו יש במחנו, אחד

התורה.

***

·Î ואגד קשר אגודה, של הדינים מינים 70. ד' נטילת ממצות – ומהם מקומות, מכמה למדים -
גו'"), הראשון ביום לכם .71יחד mcb`lשצריכים("ולקחתם

צריך  האתרוג אבל והערבה, ההדס עם הלולב את שמאגדים באופן הוא המינים ד' איגוד דין והנה,
המינים) לשאר לסמכו רק (וצריך והערבה ההדס הלולב עם אחת באגודה ולא עצמו, בפני ,72להיות

אמיתי. איגוד זה הרי כזה באופן ודוקא

איגוד, זה אין התורה, עלֿפי זה שאין כיון הרי – המינים שאר עם האתרוג את גם מאגדים אם
ולאידך  רצונך"; ד"לעשות באופן היא ההנהגה כאשר רק הוא ה"אגודה" שענין כ) (סעיף לעיל וכאמור

אמיתי. איגוד זה הרי התורה, כהוראת עצמו, בפני הוא האתרוג כאשר גיסא,

‚Î:בזה והענין .

במדרש  טעם 73איתא בו שיש מאתרוג החל בבניֿישראל, שישנם הסוגים לד' רומזים המינים שד'
ולא  טעם לא בה שאין לערבה ועד מצוות, בהם ויש תורה בהם שיש בניֿישראל על דקאי ריח, בו ויש

הענינים. בשני אצלם שחסר פשוטים אנשים על דקאי ריח,

רצונך  לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו יחדיו, בניֿישראל כל את לאגד אמנם שצריכים אף והנה,
שלם", בלבב

דכהנים  הפלוגות לג' נחלקים ובכללות סוגים, כמה בבניֿישראל שיש כך על הבט שמבלי והיינו,
של  ברכתו המחזיק כלי שהוא השלום וגדול יחדיו, כולם להיות צריכים מכלֿמקום וישראלים, לוים

,74הקב"ה 

עמוקות  מגלה בספר שכתוב ממה תיבות75[ולהעיר ראשי ו lהניםkש"כלי" והיינו,iוים שראלים,
" זה הרי יחדיו, כולם עומדים הקב"ה],ilk"שכאשר של ברכתו מחזיק

בניֿישראל, שאר כל בין מעורבים אינם שבחיצוניות כאלה יהודים שיהיו בהכרח אףֿעלֿפיֿכן,
נאמר  עליו גדול, כהן אהרן זה 76ועלֿדרך הרי כזה באופן ודוקא קדשים", קדש להקדישו אהרן "ויבדל

אמיתי. איגוד

– כו' מחיצות שום יהיו שלא יחד, מעורבים להיות צריכים בניֿישראל שכל שטוענים אלו כמו ולא
שהם  יהודים להיות צריכים תורה עלֿפי אמיתי; איגוד זה אין תורה, עלֿפי שאינה כיון כזו, הנהגה כי
הענין  אמיתית זה הרי שלם", בלבב רצונך "לעשות תורה, עלֿפי הוא שכן וכיון העם, מהמון למעלה

אחת" .77ד"אגודה

„Î נוהגין" אלו 78. מינים ג' שאוגד האגד שמלבד דהיינו אבות, ג' כנגד אגודות, ג' בלולב לעשות
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ואילך).70) קכו (ע' אגד ערך א) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

ב.71) יא, סוכה ראה
רסתרנ"א.72) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יב.73) פ"ל, ויק"ר
בסופה.74) עוקצין ראה
(מט,75) דברים פ' א). (ז, נשא פ' ד). (כז, ויקרא פ' עה"ת

ד).
יג.76) כג, הימיםֿא דברי
וש"נ.77) ואילך. 86 ס"ע תו"מ גם ראה
שליט"א 78) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – כה סו"ס עד מכאן

ואילך. 1368 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות ונדפס (בלה"ק),
מהנחה  פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא

מוגה. בלתי
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בשדרה" העלין לאגוד אגודות ב' עוד עצמו בלולב עושין המינים,79ביחד, ג' את שאוגד התחתון, איגוד .
אחד) טפח (במשך כריכות משלש .80הוא

– אברהם תפארת: גבורה חסד הבחינות ג' כנגד הם האבות ג' אשר ידוע לומר: יש הענין ביאור
תפארת  – ויעקב גבורה, – יצחק התפארת,81חסד, כי כריכות, מג' הוא יעקב שכנגד התחתון איגוד ולכן .

שלושת  כל בה שיש ונמצא וגבורה, חסד המדות את גם כוללת היא עצמה, בפני ספירה שהיא על נוסף
הקוין.

בשדרה", העלין "לאגוד – וענינם עצמו, הלולב על הם העליונות אגודות שב' מה גם יובן עלֿפיֿזה
האמצעי, קו התפארת, מצד הוא התכללות, יחד, מינים כמה איגוד כי: יחד, המינים ג' לאגוד – הג' ואגוד
צומחין  (שממנה בשדרה העלין לאגוד – אלא ההתכללות, ענין אינם העליונות אגודות וב' דוקא.

ויוצאין).

אברהם 82כי  וכמו כו', יניקה שתהיה עד מהם להשתלשל אפשר וגבורה ישמעאל viy`83מחסד ממנו
עשו viy`ויצחק (מקורם).84ממנו מהשדרה שלהם והפירוד התפשטותם ולמנוע לאוגדם צריך ולכן ,

שלימה, מטתו היתה יעקב יניקה, אין מהתפארת כי התפשטות, למנוע ענינו אין הג' איגוד מהֿשאיןֿכן
התכללות. בחינת יחד, המינים את לאגוד – כיֿאם

‰Î על אשר הכריכות שתי את מסירים הלל קודם רבה ש"בהושענא מה גם לבאר יש עלֿפיֿזה .
יחד" והערבות ההדסים הלולב את המאגדים הכריכות ג' אלא נשארים ואין :85הלולב

הלולב  עלי כסכוס את מעכבים שהכריכות לפי הוא רבה בהושענא הכריכות להסרת הפשוט ,86הטעם
הולך  ו"הכל שבסוכות, האחרון יום הוא רבה שהושענא ולפי בלולב. הקשורה השמחה את גם וממילא

החיתום" האור)87אחר ריבוי (המביאה השמחה ריבוי ומצד והשמחה, כו' הכסכוס בריבוי להשתדל צריך ,
היניקה. ממילא תתבטל רבה, דהושענא

שענינה  מינים, ד' לנטילת אז צריך שלכן לחיצונים, מקום נתינת איזו ישנה רבה בהושענא גם אמנם,
ניצוחייא" אינון דישראל יודעים ליניקה,88"אנו חשש אז אין הנצחון, גילוי וחותם סיום שלהיותו אלא -

נוטלין  אין (שלכן הנצחון את כלל להדגיש צריך אין ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת מהֿשאיןֿכן – כנ"ל
לך  "יהיו – כי אתך", לזרים "אין – מלכתחילה כלל דלעומתֿזה מציאות שום אין כי מינים), ד' אז

בלחודייהו 89לבדך" ישראל אלא במלכא משתכחא לא ,90.

***

ÂÎ שיחת ידועה נדפסה . (וכבר דשמחתֿתורה בהתוועדות שאמר נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק
שלום  שם 91בתורת נתבאר וכן העצמות, אל מתייחסים המצוות שכל הענין נתבאר שבה היחוד 92), ענין

למעלה. ומלמטה למטה מלמעלה
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סי"א.79) שם אדה"ז שו"ע
(80.66 ע' חב"ד המנהגים ספר
(ע'81) בתחלתו אבות ערך א) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). יז
ובכ"מ.82) א. ה, ואתחנן לקו"ת ראה
ועוד.83) ה. פל"ו, ויק"ר א. נו, פסחים ראה
בעבודה:84) וענינו

קו  או עצמו בפני החסד קו בלבד, אחד בקו עומדים כאשר
גם  בו ומשתמשים בתוקף, הוא קו כל אזי עצמו, בפני הגבורה

ראוי. שאינו במקום
לא  ישמעאל שבני ב), קצב, זח"ג (ראה במ"ת שמצינו וכפי
בלבד, חסד הוא שענינם דכיון תנאף", "לא הציווי על הסכימו
עשו, בני ועד"ז ראוי; שאינו במקום גם בהחסד הם משתמשים
גבורות  הוא שענינם כיון תרצח", "לא הציווי על הסכימו שלא
הוא  הגבורות קו וכאשר מ), כז, (תולדות תחי'" חרבך "על בלבד,

(לא  ראוי שאינו במקום גם מקום, בכל בו משתמשים אזי בתוקף,
ב"ד). מיתות בד' כמו תורה, ע"פ בו להשתמש שצריך היכן רק

המדות  התכללות של באופן העבודה להיות צריכה ולכן
וזהו  הראוי, במקומו הוא ענין כל שאז התפארת, שזהו"ע דוקא,

מוגה). בלתי (מהנחה שלימה" ש"מטתו יעקב של ענינו
(85.68 ע' שם המנהגים ספר
תרסד.86) ר"ס שם לבוש תרנא. ר"ס או"ח ט"ז ראה
א.87) יב, ברכות
ב.88) פ"ל, ויק"ר
תרס"ו 89) (המשך תרס"ו השמע"צ ביום סד"ה יז. ה, משלי
מ). ע'

ב.90) קד, א. לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
ואילך.91) 190 ס"ע
ואילך.92) 196 ע'
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היא  שהכוונה היא, האמת אבל רוחניים. ענינים אודות כאן שמדובר נראה, בפשטות, לומדים כאשר
מצוות  – המצוות שכל נאמר זה ועל בגשמיות, המצוות קיום דהיינו בגשמיות, הענינים לפשטות

בהמצוות. נמצא אליין") ("עצמות ומהותו שעצמותו והיינו, העצמות, אל מתייחסים – ַשבגשמיות

נמצא, בארוכה), (כנ"ל בכולו תופס אתה בחלקו תופס כשאתה והעצם מתחלק, בלתי עצם שכל וכיון
ממש. שהוא כמו כולו העצמות ישנו פרטית מצוה שבכל

ÊÎ"המצוה מן פטור במצוה העוסק ש"כל בהענין ביאור להוסיף יש ועלֿפיֿזה כמבואר 93. ,
גם 94בחסידות  נמשך זו מצוה קיום עלֿידי ובמילא, המצוות, שאר גם כלולות מצוה שבכל לפי שזהו

ממנה. שפטור המצוה של האור

הענין: הבנת נראה כן אבל בחסידות, בפירוש זאת ראיתי שלא – ובהקדמה

כולו, העצם נמצא שבה העצמות, מן חלק היא מצוה כל הרי מצוה, בכל נמצא בעצמו שהעצמות כיון
מה  ועלֿדרך פרטית. מצוה בכל ובא נמשך מקום, בכל שהוא כמו שהוא עצמו, שהעצמות והיינו,

הגוף. אברי בכל ובא ונמשך אחד, הוא שהחיות החיות, בענין י"ד) (סעיף לעיל שנתבאר

את לוקחים אחת, מצוה מקיימים שכאשר zenvrdונמצא, eze`,אחרת מצוה קיום עלֿידי שלוקחים
המצוה. מן פטור במצוה העוסק ולכן

בזהר  מהמסופר זה על יוקשה לכאורה שמע,95אך קריאת קראו שלא הלבושים בריח הכיר שהינוקא
המצוה  מן פטור במצוה והעוסק כלה, הכנסת במצות עסוקים שהיו בגלל היתה לכך שהסיבה אףֿעלֿפי

מ  פטור במצוה העוסק בענין לעיל המבואר עלֿפי דלכאורה, אחת – מצוה שעלֿידי לפי שזהו המצוה, ן
עליהם  ניכר צריך היה לא כן, אם אחרת, במצוה כמו ממש אופן באותו שהוא, כמו העצמות את לוקח

שמע? קריאת עלֿידי שנמשכת ההמשכה אצלם חסרה היתה שלא בגלל שמע, קריאת קראו שלא

ÁÎ,בכולו תופס אתה בחלקו תופס כשאתה העצם הנ"ל, הבעלֿשםֿטוב מאמר ביאור בהקדים ויובן .
אינו  דלכאורה – כולו העצם ישנו חלק בכל הרי מתחלק, בלתי העצם שכל שכיון לעיל שנתבאר וכמו

עצם שכל כיון דממהֿנפשך: wlgznמובן, izlaתופס "שאתה הפירוש מהו כן, אם ,ewlga גופא שמזה ,"
חלקים? שישנם משמע

בזה: והענין

הנמנעות  ונמנע יכול כל הוא שהעצמות את 96כיון והכניס ממש, שהוא כמו עצמות עצמו, את לקח ,
ממנו  כביכול עצמו את שהבדיל והיינו, ניכרת, בלתי דביקות של באופן שהוא בענין – נבדל בדבר עצמו

נבדל. בדבר עצמו את שהכניס בכך בעצמו,

בחינות  בהם ויש בהם, עצמו את העצמות הכניס לא – ניכרת דביקות של באופן שהם ענינים כלומר:
בהם  דוקא – ניכרת בלתי דביקות של באופן שהם ענינים נבדלים, ענינים ואילו בלבד; וגילויים אורות

עצמו. את העצמות הכניס

ניכרת  דביקות של באופן שהוא בדבר ולא דוקא, נבדל בדבר עצמו את הכניס שהעצמות הדבר וטעם
דירה  יתברך לו להיות שנתאווה העצמות כוונת שזוהי והיינו, יתברך, ברצונו עלה שכך לפי זה הרי –

נבדלים.97בתחתונים  בדברים עצמותו בכל נמצא שיהיה ,

וחלק, חלק בכל נמצא ממש שהוא כמו שהעצמות היות שעם – העצם מן דחלק הענין וזהו
עצמו  את להכניס ברצונו שעלה והציור האופן מצד שזהו בלבד, חלק בשם נקרא זה הרי מכלֿמקום,

חלק. בשם נקרא ולכן מזולתו, שונה הוא וציור אופן שכל בו,
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וש"נ.93) סע"א. כה, סוכה
תקכב.94) ע' סח. ס"ע תרס"ו המשך לז. ע' תרנ"ה סה"מ

ב. תלה, ח"ב קונטרסים סה"מ
(95.39 ע' ח"ח תו"מ וראה א. קפו, ח"ג

החקירה 96) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ

במדב"ר 97) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
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בלבד; חלק נקרא זה הרי נבדל, בדבר שנמצא כיון הרי – הגילויים מצד הענינים: שני שישנם ונמצא,
בכולו. תופס אתה הרי מתחלק, בלתי עצם שכל כיון – הענין באמיתית אבל

ציצית  גשמיות, מצוות בתרי"ג נמצא להיות יתברך ברצונו שעלה המצוות, בענין יובן ועלֿפיֿזה
גשמי  שכל גשמיים, בדברים שנתלבשו המצוות בשאר בזה וכיוצא גשמי, בקלף תפילין גשמי, בצמר

נמצא שהוא כמו שהעצמות זה שמצד – מזולתו miieqnשונה xeive ote`aבשם נקרא זה הרי ,wlgדוקא,
כיון אתzenvrdyומכלֿמקום, לוקחים אזי חילוקים, שייך לא ובהעצמות שם, zenvrdנמצא lk כמו

שהוא.

ËÎ קריאת קראו שלא הלבושים בריח הכיר שהינוקא הזוהר מדברי הקושיא גם מתורצת ועלֿפיֿזה .
במצוה: עסוקים שהיו בגלל שמע מקריאת שנפטרו אף שמע,

מצוהxeivdמצד כל של שהציור כיון הרי – עצמו את העצמות הכניס שבזה המצוות מזולתו,dpeyשל
מצות  של מהציור שונה כלה הכנסת מצות של שהציור כיון שמע, קריאת קראו שלא הינוקא הכיר לכן

שמע. קריאת

המשיכו  כלה, הכנסת מצות שקיימו בשעה כי המצוה, מן פטור במצוה העוסק ומכלֿמקום,
בשוה.zenvrdאת מצוה בכל הוא העצמות והרי שמע, קריאת דמצות בהציור גם  שנמצא

להבין: צריך עדיין אך

דוקא, ניכרת בלתי בדביקות שהם נבדלים דברים עלֿידי אותו שיקחו הוא העצמות ורצון שכוונת כיון
תרי"ג  דוקא, שונים ציורים ועלֿידי דוקא, גשמיים בדברים המצוות קיום עלֿידי אותו שיקחו והיינו,
הציור  אצלו חסר הרי המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק אמרו למה כן אם – מצוות דתרי"ג ציורים מיני

דוקא  המצוות כל של הציורים ֿ ידי על אותו שיקחו היא העצמות וכוונת פלונית, מצוה ?98של

Ï:המצוות כוונת על המצוות מעשה מעלת יובן ועלֿפיֿזה .

שהיא  המצוה, וכוונת המצוה, גוף שהיא המצוה, עשיית הענינים: ב' להיות צריכים מצוה כל בקיום
רז"ל  כמאמר המצוה, נשמה".99נשמת בלא כגוף כוונה בלא "מצוה

במעשה  המצוה את מקיים יהודי כאשר שהרי – המצוה מעשה הוא שהעיקר רואים ואףֿעלֿפיֿכן
מכלֿמקום  המובחר, מן זה ואין המצוה, נשמת שחסרה אף הנה המצוה, כוונת אצלו וחסרה בפועל,
אזי  בפועל, המצוה את יקיים ולא הכוונות, כל את יכוון אם מהֿשאיןֿכן המצוה; קיום חובת ידי יצא

כולה. המצוה אלא) פרט, איזה רק (לא אצלו חסר

דביקות  של באופן שהוא נבדל דבר זה הרי המצוה, גוף שהוא המצוה, שמעשה לפי – הדבר וטעם
לעיל  נתבאר והרי ניכרת; דביקות של באופן היא המצוה, נשמת שהיא המצוה, כוונת ואילו ניכרת, בלתי

דוקא. ניכרת בלתי דביקות של באופן שהוא בענין עצמותו את להכניס ברצונו שעלה

***

‡Ï השואבה בית דשמחת בהתוועדות דובר גדולה 100. היתה כהונה פרחי הבחורים של שגבורתם ,
א) ענינים: בשני – גדול הכהן מדריגת זה הרי הענינים שבפנימיות שבכהנים, הגבור של מגבורתו יותר
הכהן  (ב) גדול, הכהן של המשא מכובד יותר היה כהונה פרחי הבחורים נושאים שהיו המשא כובד
כהונה  פרחי הבחורים מהֿשאיןֿכן לעלות, כלֿכך קשה לא ולכן בשיפוע, שהיה בכבש עולה היה גדול

עליהם. לעלות יותר הרבה שקשה זקופים, סולמות גבי על עולים היו
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(המו"ל).98) זה על התירוץ זוכרים אין
תניא 99) סע"ב. רמט, של"ה עקב. ר"פ להאריז"ל ל"ת ראה

ובכ"מ. פל"ח.
(100.(57 ע' (לעיל סי"ז
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זה: על ושאלו

בת  מרתא של מבנה יותר (בכחם) היו משובחין כהונה) פרחי (הבחורים "והן הברייתא דברי בביאור
בגמרא  איתא – כו'" הגדול שור של ירכות שתי נוטל שהיה . . אילימא 101בייתוס משובחים, "מאי :

אורך  בשיפוע משפע היה (הכבש ומרובע כבש התם אלא טפי, יקירי הני המשוי), (כובד יוקרא משום
טובא". וזקיף סולמות הכא גובה), אמה  לכל שיפוע אמות ארבע קרוב

זקופים, סולמות גבי על עולים שהיו בכך רק הי' כהונה פרחי הבחורים של שהשבח משמע, ומזה
יותר? כבד גדול הכהן של משאו היה המשא, לכובד בנוגע ואילו

·Ï:בזה והביאור .

הבחורים  של ממשאם טפי") יקירי ("הני יותר כבד היה גדול הכהן של שמשאו בגמרא שכתוב מה
שהיה להמשא בנוגע היא הכוונה – כהונה בנוגעegkaפרחי אבל לשאת, גדול הכהן הרי lretlשל -

הכהן  שנשא שהמשא ונמצא, כן", לעשות הכהנים אחיו הניחוהו ש"לא בגמרא להדיא מפורש
xzeiהיהlretaגדול lw.כהונה פרחי הבחורים שנשאו מהמשא

משלושים  כבידות כאילו ירכות "שתי טפי", יקירי "הני בפירוש רש"י שכתב ממה – לדבר וראיה
" שדוקא והיינו, שהיהizyלוג", הגדול" שור של כבידות egkaירכות הם הרי לשאת, גדול הכהן של

ירך מהֿשאיןֿכן כהונה, פרחי הבחורים נושאים שהיו לוג משלושים הכהןֿגדול `zgיותר שהיה ,
כהונה.lretaנושא פרחי הבחורים של ממשאם יותר קלה היא ,

היה כהונה פרחי הבחורים של שמשאם השואבה בית בשמחת המדובר שפיר אתי cakובמילא
xzeiהיה שכך כיון – גדול הכהן של כפי lretaממשאו להענין נוגע השואבה בית בשמחת והמדובר ,

בכח: שהוא כפי ולא בפועל, שהיה

שהכהן – הוא השואבה בית בשמחת שנאמרו הדברים נעלית,תוכן במדריגה שנמצא ענינו גדול
השיפוע, (ב) יותר, קל שלו ה"משא" ובמילא הרע, היצר עם כלֿכך כבידה מלחמה לו אין (א) ולכן:
כיון  כלֿכך, גדול אינו העבודה, לגמר יום שבכל העבודה תחלת בין למעלה, מטה בין החילוק דהיינו

נעלית; במדריגה כבר נמצא עבודתו בתחלת שגם

כבידה  מלחמה להם יש (א) הרי: – עבודתם בתחלת שנמצאים כהונה, פרחי הבחורים מהֿשאיןֿכן
במדריגה  שנמצאים אףֿעלֿפי גיסא, ולאידך (ב) יותר, כבד שלהם ה"משא" ובמילא הרע, היצר עם
ד"זקיף  הענין תוכן שזהו גדול, במרץ אלא) לאט, לאט (לא תהיה שעבודתם מהם תובעים תחתונה,

ביותר. גדול הוא העבודה ומטרת העבודה תחלת בין שהחילוק טובא",

בנוגע היא, יותר, כבד הוא כהונה פרחי הבחורים של שה"משא" בהאמור שהכוונה ,lretlומובן,
וכמוזכר  יותר, גדול גדול הכהן של שכוחו בודאי – בכח אבל יותר; כבידה מלחמה להם יש שבפועל
הנתינתֿכח  מצד היא כבד משא שנושאים כהונה פרחי הבחורים של שעבודתם הנ"ל בהתוועדות

יותר. גדול גדול הכהן של שכחו לפי והיינו, גדול, מהכהן שמקבלים

***

‚Ï עיקר שכתוב 102. כמו המקדש, בבית היה יוםֿטוב ומשחרב 58שמחת אלקיכם". הוי' לפני "ושמחתם
המקדש  מעט"103בית "מקדש הם מדרשות, ובתי כנסיות הבתי כנסיות 104- בבתי לשמוח צריך לזאת, .

המקדש. בבית שהיתה השמחה דוגמת ביוםֿטוב מיוחדת שמחה
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(ובפרש"י).101) סע"ב נב, סוכה
ונדפס 102) שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעיף

עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 578 ע' חי"ט ללקו"ש בהוספות
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה

לביהמ"ק 103) בנוגע אלא אינו החורבן שענין ידוע והרי

כה, (תרומה בתוכם" ד"ושכנתי הענין נשאר עתה גם אבל הגשמי,
ועוד), א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך (ראה ואחד אחד כל בתוך ח),
מוגה). בלתי (מהנחה מדרשות ובתי כנסיות בתי – במקום ועד"ז

א.104) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
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שמחת  על נוסף – הכנסת בבית מיוחדת שמחה מסדרים ביוםֿטוב אשר קהילות, בהרבה נוהגים לכן,
בביתו. אחד כל אצל אשר יוםֿטוב

להבתי  ואברכים בחורים הולכים דשמחתֿתורה ל"הקפות" אשר האחרונות, בשנים הונהג זה ומטעם
חדשות" "פנים שהם (בזה להוסיף בכדי כנסיות.105כנסיות, בבתי שמחה (

אותם  מההתוועדות הנה, גדול חלק ואיחרו עכשיו, רק ובאו רחוקים, כנסיות לבתי שהלכו הבחורים
לנפשם 106וכו' הנוגע ענין גם נתנו גופם טירחת על נוסף הרי שהם 107, ההתוועדות מחלק הנה לזאת ,

אגרא" צערא "לפום כי יותר, ועוד ההתוועדות, בכל נוכחים שהיו כמו יקבלו ו"מן 108נוכחים ,
העצמי.109המיצר" למרחב מגיעים

התורה, בלימוד עניניהם, בכל כולה, השנה כל על אצלם יומשך עכשיו, שיקבלו העצמי והמרחב
הענינים  כל של השדרה חוט היא אשר התפילה, ובעבודת בהידור המצוות .110בקיום

המרחב  את יקשרו לזאת בתורה. קשור להיות ענין כל צריך שמחתֿתורה, הוא עכשיו אשר היות
וברוחניות. בגשמיות כולה, השנה כל על המרחב את להמשיך "כלי" יהיה וזה תורה, של ענין עם שיקבלו

***

„Ï:תרגום ואחד מקרא שנים הסדרה העברת אודות להזכיר אתי מקום וכאן .

פרשת  אומרים אזי תורה, משנה דברים, ספר רבה בהושענא אומרים שכאשר קהילות, בכמה נהגו
תרגום  ואחד מקרא שנים הברכה" שפרשת 111"וזאת גילה דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אבל .

שמחתֿתורה  בערב להעביר צריך הברכה" .112"וזאת

אותה  קוראים שבו היום ערב דהיינו, שבת, ערב ששי, ביום להעביר צריכים סדרה שכל כשם כלומר:
ישראל  (בארץ שמחתֿתורה בערב אותה להעביר שצריכים הברכה", "וזאת בפרשת כן כן כמו בציבור,

בציבור. אותה קוראים שבו היום ערב עצרת), שמיני – לארץ ובחוץ רבה, הושענא –

ביום  צריכים בראשית, שבת ערב הוא ששמחתֿתורה באופן היא זו שנה שקביעות כיון זאת, ועוד
בראשית. פרשת את להעביר שמחתֿתורה

פרשת  רק עתה להעביר צריכים – בשמיניֿעצרת הברכה" "וזאת פרשת כבר שהעבירו אלו ובכן:
הברכה" "וזאת הסדרות: ב' עתה להעביר צריכים בשמיניֿעצרת, זאת עשו שלא ואלו בראשית,

ו"בראשית".

***

‰Ï(:שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר גו'", אחותי לי פתחי דופק דודי "קול הניגון (ניגנו .

הקב"ה, זה "דודי" ובין תמתי" רעיתי "אחותי בין המפסיק כותל שישנו – הוא אלו תיבות של הפירוש
נאמר  זה תמתי"...113ועל רעיתי אחותי לי "פתחי ומבקש: דופק שהקב"ה דופק", דודי "קול

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

אה"ע 105) טושו"ע שם. והוא ובתוד"ה סע"ב ז, כתובות ראה
ס"ז. סס"ב

כבר...106) תפוסים יותר הטובים המקומות הרי עתה, וגם
מוגה). בלתי (מהנחה

בו 107) . . מכתבו קבלתי "בנועם טו: ע' ח"ה אג"ק גם ראה
תלמידי  חמד בחורי ביקור של הטובה ההשפעה את מתאר
שהשאירו  והרושם העבר, תורה בשמחת שלו בביהכ"נ התמימים

המתפללים. כל על
עוד  הנ"ל לבחורים המגיע  ה'יישרֿכח' אשר להוסיף ועלי
בקבלת  זה ביקור אצלם הי' קשור כי ההשערה, מכפי יותר הרבה
בתוככי  כאן ההתוועדות את לעזוב היו צריכים באשר ביותר, עול

הכנסיות  לבתי אחדות שעות למשך ולילך ואנ"ש, חב"ד חסידי
שמחה  מתוך זה כל את לעשות אלא בלבד זו ולא מדרשים, ובתי

לב". ועליצות
סה"ו.108) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם וראה מכ"א. פ"ה אבות
ה.109) קיח, תהלים
ואילך.110) ד ע, בלק לקו"ת
רפה.111) סו"ס או"ח לשו"ע ופמ"ג שע"ת ראה
"היום112) ס"ט. שם אדה"ז שו"ע תשרי,ראה כא יום"

שמח"ת  ליל שיחת גם וראה .85 שבהערה המנהגים ספר הושע"ר.
.(86 ע' חי"ח (תו"מ סי"ט דאשתקד

ב.113) ה, שה"ש
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בזה: והענין

שכתוב  וכמו המפסיק, כותל שייך לא הקב"ה שלגבי –114אףֿעלֿפי טומאותם" בתוך אתם "השוכן
הענין  ישנו הבהמית, בנפש מלובשת שהיא כפי האלקית לנפש בנוגע אבל הקב"ה, לגבי רק זה הרי

מבדילים" היו התשובה 115ד"עונותיכם באגרת כמבואר חוצץ 116, ורוחני גשמי דבר שום אין ש"באמת
לנשמות, בנוגע ש"ביניכם", והיינו, אלקיכם", לבין ביניכם מבדילים היו עונותיכם כיֿאם . . יתברך לפניו

המפסיק. לכותל ד"עונותיכם" הענין נחשב

יתברך" אתו באמנה (הנשמה) היתה החטא בשעת ש "גם לעצם 117ואףֿעלֿפי בנוגע רק זה הרי ,
תמיד  היא שהנשמה שהענין והיינו, הבהמית. בנפש מלובשת שהיא כמו להנשמה בנוגע ולא הנשמה,

המפסיק. כותל להיות יכול בגילוי אבל בהעלם, רק הוא יתברך" אתו "באמנה

ÂÏ כפירוש אלא דוקא, ממש בפועל לעבירות הכוונה אין מבדילים" היו "עונותיכם שכתוב מה והנה, .
ישר.118החסידות  באופן שאינו ("פארקרימט"), ועיקום עיוות מלשון הוא ַש"עון"

בזה: והענין

פנימו" יחזו "ישר – "ישר" בחסידות 119בפירוש מבואר והיינו,ש 120- בשוה. למעלה כמו הוא למטה
מלבד  מציאות שום שאין אין, ולמטה יש שלמעלה עליון, דעת האמיתית, הדעה ישנה שלמעלה כשם

מלבדו" עוד "אין עיוות 47אלקות, מלשון "עון", ואילו למטה; גם האמת נרגש להיות צריך כמוֿכן –
למעלה. כמו האמיתית הדעה נרגשת לא שלמטה פירושו, ישר), באופן (שאינו ועיקום

גמור  צדיק אפילו שהרי צדיקים, אצל גם שייך מבדילים" היו ד"עונותיכם שהענין מובן ועלֿפיֿזה
אינו  שהגוף כיון למעלה, שהיה כמו אינו בגוף למטה בהיותו בתענוגים, רבה ואהבה ביראה ה' עובד

לסבול  אוהב"121יכול שהוא מי "יש ישות, של ענין אצלו שיש היינו ובכללות הדעה 122, היפך שזהו -
אין. ולמטה יש שלמעלה האמיתית,

פתחי  דופק דודי ד"קול הענין ישנו זה ועל המפסיק. כותל שנעשה המבדיל, עון הוא הישות וענין
מהישות. היציאה שתהיה לי",

ÊÏ הידוע הסיפור גם יובן עלֿפיֿזה אדמו"ר 123. כ"ק לאביו פעם נכנס אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק ,
תשובה  ערשט מען דארף "איצטער לו: והשיב עתה? ומה ושאלו: הכיפורים, יום במוצאי ַנשמתוֿעדן

תשובה). לעשות צריך ביחוד (עתה ָטאן"

דעשרתֿימיֿתשובה  העבודה כללות את שהשלים כפי בישראל, נשיא רבי, אודות מדובר עצמך: והגע
בתשובה!... לשוב צריכים עתה שזה אומרים ואףֿעלֿפיֿכן הכיפורים, דיום לנעילה עד

האמור: עלֿפי – בזה וההסברה

בדקות  – בצדיקים גם ועלֿדרךֿזה ממש, פועל של ענינים על היא דעשרתֿימיֿתשובה התשובה
הוא  שענינה דשמחתֿתורה, התשובה ובפרט הכיפורים, יום שלאחרי התשובה באה ואחרֿכך דדקות;

למעלה. כמו למטה פנימו", יחזו "ישר  שיהיה לפעול

ומגיע  ומצבו במעמדו מתבונן כאשר בתענוגים, רבה ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק אפילו דהנה,
הרי – בשלימות הם עניניו שכל גמור צדיק להיותו בתשובה, לשוב מה על לו שאין dfלמסקנא lr

`teb והסתר העלם של ענין הוא שלימות של ומצב מעמד אצלו שנרגש גופא זה כי בתשובה, לשוב צריך
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ובפרש"י.114) טז טז, אחרי
ב.115) נט, ישעי'
פ"ה.116)
ספכ"ד.117) תניא
ועוד.118) א'לט. ע' ח"ב תער"ב המשך
ז.119) יא, תהלים

ובכ"מ.120) ואילך. ד כג, ראה פ' לקו"ת
ואילך).121) סע"א (מח, פל"ז תניא ראה
ובכ"מ.122) ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א
תו"מ 123) גם וראה וש"נ. .25 ע' ריש תרפ"ט סה"ש ראה

.184 ע' חי"ח
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"מציאות", שהוא זמן כל כן, ואם הקב"ה, אלא שלם אין שהרי אלקות, ואין על המפסיק, כותל ישנו
דוקא  תבירין במאנין אלא שורה .124הקב"ה

("צובראכנקייט"), נשבר לב של בתנועה ולהיות בתשובה לשוב צריך מעלתו, שתגדל ככל ָולכן,
לאלקות. כלי נעשה שעלֿידיֿזה

ÁÏ ומבקש הדלת על דופק שהקב"ה – תמתי" יונתי רעיתי אחותי לי פתחי דופק דודי "קול וזהו .
אם  העוונות; עלֿידי שנעשה המפסיק הכותל את שתסיר תמתי") יונתי רעיתי "אחותי (שהיא מהנשמה

הישות. הרגש או בפועל עוונות

אומר  מחט 125והקב"ה של כחודה – לי" "פתחי מה 126: לעכעלע"... קליין א אויף מיר "עפען ,ַ
אולם"`jlvשנקרא של כפתחו לך אפתח "אני ואז מחט", של "חודה האדם) שנקרא 125(אצל מה ,

אולם".d"awdאצל של "פתחו

במדרש  המסופר האבן 127ועלֿדרך את המלאכים העלו עמהם" ואצבעו ידו ש"נתן שעלֿידיֿזה
האבן" "לב הוא שלבו ומצב במעמד נמצא אם שאפילו והיינו, אותו 128לירושלים, מעלים אז גם ,

בשר" "לב הוא לבו כאשר ומכלֿשכן .127לירושלים,

היא  והתשובה י"א), סעיף לעיל (כנזכר השמחה בקו התשובה עבודת – דשמחתֿתורה העבודה וזוהי
ונדכה" נשבר "לב בעצמו ולפעול מהישות, היציאה "ישר 129שתהיה נעשה ועלֿידיֿזה תבירין", "מאנין ,

מלבדו". עוד ש"אין האמיתית הדעת מתגלה למטה שגם פנימו", יחזו

ÏË הוא הוי' כי לדעת הראת "אתה – היא הקפות קודם שאומרים הפסוקים שהתחלת גם וזהו .
מלבדו" עוד אין :47האלקים

הזקן  אדמו"ר פירוש וויסן".130ידוע דיר מ'זאל אז – לדעת באוויזן, זיך האסט – הראת דו, – "אתה :ַַָָ

שבירה  מלשון הוא ש"לדעת" הפירוש ישנו שכתוב 131וכמוֿכן כמו סוכות".132, אנשי את בהם "וידע

להדעה  שבאים ידיעה, מלשון ד"לדעת" הענין נעשה נשבר", "לב השבירה, שעלֿידי – בזה והענין
מלבדו". עוד אין האלקים הוא ש"הוי' האמיתית

הפסוק  אומרים כן חסדו":133ולאחרי לעולם כי לבדו גדולות נפלאות "לעושה

וכמאמר  בהעלם, שהם נפלאות (ב) בגלוי, שהם נפלאות (א) אופנים: ב' ישנם – ב"נפלאות"
וידוע 134רז"ל  בהעלם. שהם אלא נסים, שישנם והיינו, בנסו", מכיר אינו הנס בעל שהנסים 135"אפילו

לבדו. הקב"ה אם כי אותם, להשיג יכול אינו אחד שאף כיון בהעלם, הם ולכן יותר, נעלים הם שבהעלם

יודע  לבדו הוא שרק גדולות" ה"נפלאות שגם – חסדו" לעולם כי לבדו גדולות נפלאות "לעושה וזהו
בגילוי. ובאים הם גם נמשכים חסדו") לעולם ("כי יתברך חסדו מצד הנה מהם,

***

Ó,הכנסת לבית שליט"א אדמו"ר כ"ק נכנס בוקר, לפנות יוםֿטוב, וסעודת ההקפות סיום לאחרי .
כו'". מארקא דורין טי עך . . נפשי לך "צמאה הניגון את ַָולימד
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ועוד.124) א. ריח, זח"ב
(125.151 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ב.126) פ"ה, שהש"ר ראה
וש"נ.127) בתחלתו. קה"ר
כו.128) לו, יט. יא, יחזקאל
יט.129) נא, תהלים
תשי"ד 130) ואילך; ס"י תשי"ב שמח"ת ליל שיחות גם ראה

חי"ג  ;85 ע' ח"י ואילך; 77 ס"ע ח"ד (תו"מ ס"י תשט"ו ס"ד;

וש"נ. .(51
סע"ג.131) פח, שמע"צ דרושי לקו"ת א. נז, וארא תו"א ראה
ובכ"מ.

טז.132) ח, שופטים ס'
ד.133) קלו, תהלים
א.134) לא, נדה
וש"נ.135) קסב. ע' ניסן סה"מ תו"מ ראה
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הניגון  תוכן לעשות 136וביאר אלא אינה כוונתו וכל מוכר, ולא קונה לא שהוא הרע, להיצר שאומרים -
שבשמים. ואבינו ישראל בין מחלוקת

הוספה  עצמו על שיקבל ואחד אחד לכל הקדושה בידו משקה שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרֿכך
הבאה  לשנה החסידות .137בלימוד

•
i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

± '` zecreezd ±
מוגה  בלתי

מאנשים ‰ לא וגם אדמו"ר, מו"ח מכ"ק שמעתיו שלא שאף הבעלֿשםֿטוב, אודות סיפור ...ישנו .
מסיפור  השכל' ה'מוסר מכלֿמקום, אמיתי, הוא הסיפור כמה עד יודע שאינני כך בריֿסמכא, שהם אחרים

אמיתי. בוודאי הוא זה

הסיפור  דבר :11וזה

שמעתי  שלא (כאמור החלון דרך ראשו שהכניס או ונכנס, גוי, ועבר תלמידיו, עם ישב הבעלֿשםֿטוב
לעזור  יכולים שאינם לו, וכשאמרו עזרה, וביקש הדברים), בפרטי מדייק אינני ולכן מברֿסמכא זה סיפור

הרצון!... שחסר אלא קיימת, היכולת כלומר: חאטשעש", ניע דא, "מאזשעש להם: השיב ַָָלו,

של  יכולתו אודות שתוכנה 'תורה', הבעלֿשםֿטוב אמר לדרכו, והלך דבריו את אמר שהגוי לאחרי
ברצונו. תלוי שהדבר אלא יהודי, כל 

Â שזוהי לדעת, צריך שומע, שיהודי ווארט") ("יעדער דבר שכל - הוא זה מסיפור השכל' ה'מוסר .ָ
מלמעלה. שליחות

כמו  יהודים של למדריגתם לגשת לבו ערב אשר הוא ואיזה זה הוא מי אשר ואףֿעלֿפי
מישראל  ואחד אחד לכל שייך קצהו אפס מכלֿמקום שהבעלֿשםֿטוב 12הבעלֿשםֿטוב, לאחרי ובפרט ,

הדרך. את כבר סלל

הבעלֿשםֿטוב  בשם פעמים וכמה כמה אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר רואה 13וכפי שיהודי ענין שכל ,
וכיון ה', בעבודת הוראה מזה ללמוד ביכולתו מובןezlekiayושומע, הרי הוראה, הוא jixvyללמוד

חסֿושלום. לבטלה מלמעלה ההוראה תהיה כן, לא דאם ב'עבודה', ההוראה ללמוד

הדבר  אם מינה' 'נפקא אין - מלמעלה שליחות הוא ששומעים דבר שכל לידע שצריך - זה ובענין
לגבי רק היא מינה' ה'נפקא אינוֿיהודי. להבדיל או יהודי עלֿידי בחירה,gilydנמסר בעל שאינו שגוי ,

את  למסור שלא ברירה לו יש בחירה, בעל שהוא יהודי מהֿשאיןֿכן השליחות, את למלא מוכרח
לגבי אבל zegilydהשליחות; zcrein eil`y in הוא שהשליח אףֿעלֿפי כי בדבר, מינה' 'נפקא אין -

אליו  נוגע זה אין בחירה, באמצעות 14בעל הדבר יעשה פלוני, באמצעות תעׂשה לא השליחות אם גם כי ,ֵֶֶָָ
אחר.
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ואילך 136) סי"ח שבט י"א בשלח, פ' מוצש"ק שיחת גם ראה
ואילך). 41 ע' חכ"ב (תו"מ

(תו"מ 137) בסופה דאשתקד שמח"ת ליל שיחת גם ראה
וש"נ. .(86 ס"ע חי"ח

וש"נ.11) .165 ע' חט"ז תו"מ גם ראה

א).12) (סג, פמ"ד תניא ראה
סרכ"ג 13) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

אייר). ט יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך.
ב).14) (קלח, סכ"ה אגה"ק תניא גם ראה
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Ê?הדברים אמורים מה כלפי .

נעמדים  וכאשר השנה, עניני כל על נוגע בראשית בשבת ההנהגה שאופן לעיל המדובר יסוד על
השנה  כל במשך הרחבה פועל זה הרי הרחבה, של באופן בראשית יום 15בשבת שתפילת בדעתי היה -

כאן  תתקיים הרחבה.16השבת של באופן תהיה שהתפילה כדי  ,

שהיתה  לילה), זאת בכל זה הרי שבת, היותו (שעם שבת בליל שבתא, דמעלי מהתפילה ובמכלֿשכן
בהרחבה.17בהרחבה  התפילה להיות צריכה השבת דיום שבבוקר עלֿאחתֿכמהֿוכמה -

לימוד  קודם ואפילו הרשות, עניני כל קודם היום, כל עבודת התחלת היא שתפילה דכיון והיינו,
ז"ל  רבותינו כמאמר דשבת 18התורה, שהתפילה בדעתי היה - למיטתי " סמוכה שתהא תפילתי "על

הרחבה. של באופן כולה השנה גם תומשך ובמילא הרחבה, של באופן להיות צריכה בראשית

למטה  שיתפללו בדעתי, שהיה כפי ואמרתי, יתפללו, היכן לשאול שליח הגיע - בפועל? היה מה
בביתֿהכנסת. והתפללו ומלוכלך). קר (למטה שמוציק" און קאלט איז "אונטן לי: והשיב ַ(בחצר),

Á למרות - מלמעלה שליחות שזוהי הדבר, משמעות הרי מהבעלֿשםֿטוב, הנ"ל סיפור יסוד ועל .
- הוראה בזה יש אףֿעלֿפיֿכן אבל כפשוטו, בגשמיות היתה כוונתו שהרי לכך, התכוון לא שהשליח
ימים  ד' הכיפורים, יום תשובה, ימי עשרת השנה, ראש הסליחות, ימי אלול, דחודש העבודה שלאחרי

" עדיין הרי הענינים כל לאחרי הנה תורה, ושמחת עצרת שמיני  סוכות, לסוכות, הכיפורים יום ©hl`wשבין
wiveny oe`..."

יותר:ובפרטי  ות

השנה, בראש אחרֿכך, הנפש; דחשבון העבודה זמן הוא בפרט הסליחות וימי בכלל אלול חודש
קרוב" בהיותו גו' ד"בהמצאו הענין ישנו תשובה ימי ובעשרת עול; בקבלת היא המאור 19העבודה קירוב ,

הניצוץ  שנכבה 20אל עד כך כל למטה הוא הניצוץ כאשר אפילו הניצוץ, נמצא היכן מינה' 'נפקא ללא -
שכתוב  כמו כ"ק 21לגמרי בדרושי (כמבואר נבילה נעשה חתיכה בבחינת ונעשה ידעך", רשעים "נר

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) ימי 22אדמו"ר בעשרת נוגע אינו זה כל - באיסור מוסיף עצמו שהניצוץ היינו, ,(
'נפקא  אין המאור ומצד המאור, מצד אלא הניצוץ מצד אינם תשובה ימי עשרת שעניני כיון תשובה,

מינה';

הוי' שם הוא שענינם לסוכות, הכיפורים יום שבין הימים ד' באים אחרֿכך אלא מספיק, אינו זה וכל
שכל 23דלעילא  עד לגמרי, האדם את מסבב דסוכה שהמקיף באופן דסוכות, המקיפים ישנם ואחרֿכך ,

מצוה  של ענין נעשים הרשות, עניני אפילו הרי 24עניניו, שעה, באותה מחשבתו על הבט שמבלי והיינו, ,
לפי  והיינו מצוה, של לענין זאת עושה דסוכה שהמקיף כיון ברירה... לו אין אזי דסוכה, במקיף בהיותו

וה"עקרבים" ה"נחשים" את שהורגים הוא הכבוד ענני של ענין 25שענינם - דבר מכל נעשה ועלֿידיֿזה ,
מצוה; של

ושמחתֿתורה. דשמיניֿעצרת והריקודים השמחה ענין ישנו ואחרֿכך

שמוציק"... און "קאלט שעדיין אומרים - זה כל ַולאחרי
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(15.(131 ע' (לעיל המאמר בסיום גם ראה
(16- ה"ׁשאלאש" - ביהכנ"ס בחצר אלא בביתֿהכנסת, ַַלא

) ההתוועדות נערכת ).l"endששם
בחצר 17) - ההתוועדות לאחרי מיד התקיימה שבת ליל תפלת

) ).l"endביהכנ"ס
סע"ב.18) ה, ברכות
וש"נ.19) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
העבודה 20) קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, חיים דרך
ספ"ה.

שער 21) אורה שערי וראה יז. כא, איוב כ. כד, ט. יג, משלי
וש"נ. .223 ע' חי"ב תו"מ גם וראה א. לז, ב. לה, החנוכה

קד).22) ע' ריש תרס"ה (סה"מ תרס"ה הנערים ויגדלו ד"ה
בשלום  פדה ד"ה קב). ע' עת"ר (סה"מ עת"ר חנוכה נר ד"ה וראה

תשע). ע' ריש ח"ב תער"ב (המשך העת"ר
וש"נ.23) .346 ע' ה'שי"ת סה"ש ראה
וש"נ.24) .52 ע' ריש חי"ח תו"מ גם ראה
לד.25) יו"ד, בהעלותך פרש"י
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של  ענין הוא וחיּות חיּות, של ענין הוא קדושה שהרי הקדושה, היפך הוא - (קרירות) ַ"קאלט"
"שמוציק" מזה: ויתירה הקדושה. העדר דהיינו החיּות, העדר על מורה קרירות מהֿשאיןֿכן חמימות,

שבחושך  הענינים ב' (עלֿדרך הקדושה היפך שהוא - (א)26(לכלוך) :xcrd חושך של מציאות (ב) האור,
האור).jtidשהוא

הרחבה. של באופן שלא התפילה גם היתה לכך, ובנוסף

אמר:) ואחרֿכך מאד, בכה שליט"א אדמו"ר (כ"ק

Ë פעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ענין27. גם בזה שיש ורע, טוב תערובות שכשם zeilrnl`בענין -
גיסא, לאידך כן כמו רצוי, בלתי דבר בו יהיה שלא בעולם ענין אין ורע, טוב תערובות שנעשה שמאז

טוב. דבר בו יהיה שלא בעולם ענין אין

גלוי. באופן פרטית בהשגחה שמושגחים גופא הא - תנחומין של ענין יש לעיל להמדובר בנוגע וגם

בנוגע  בארוכה כמבואר דומם, על אפילו הנבראים, כל על היא הקב"ה של שהשגחתו - ובהקדים
הבעלֿשםֿטוב  בהעלם.28לשיטת הוא זה שענין אלא ,

שכתוב  כמו אחת, בעין השגחה בין החילוק וכמו ההשגחה, בענין אופנים כמה ישנם "עין 29וכידוע
שכתוב  כמו עינים, בשתי להשגחה יראיו", אל צדיקים"30ה' אל ה' .31"עיני

אדם  בני יש כן וכמו בדומם, וכמו לגמרי, בהעלם שהיא השגחה (א) אופנים: ג' בזה יש ובכללות
(ב) לגמרי. מזה יודעים אינם שהם באופן הענין שנעשה והיינו, כזה, באופן הוא אצלם ההשגחה שענין

חזי" "מזלייהו בענין המבואר ועלֿדרך זה, מה יודעים לא אבל משהו שמרגישים באופן שמצד 32השגחה ,
זה. מה יודעת אינה אבל זיך"), טוט ("עּפעס משהו שקורה שבגוף הנשמה גם מרגישה שלמעלה המזל

שבדבר. ההוראה את ומבינים עצמה, ההשגחה את שמרגישים באופן השגחה (ג)

עוד  ולא הגשמית, באוזן זאת ששומעים באופן היא שמלמעלה וההוראה ההשגחה כאשר דידן, ובנידון
תנחומין. קצת הוא גופא זה הרי - הדברים את ומסבירים מפרשים שגם אלא

***

È שאומרים מה להבין המתחיל' 'דיבור הזקן אדמו"ר מאמר גם ישנו הנ"ל חסידות ב'ביכל' .
לשונו  וזה כו'. אברהם אלקי ראשונה בברכה :33בשמונהֿעשרה

ÔÈ·‰Ï השבח מהו כו', אברהם אלקי ראשונה בברכה בשמונהֿעשרה שאומרים מה
של  שבחו לסדר הוא הברכות סדר ענין משמעות כי כו', אברהם אלקי שהוא
שהוא  במה ישבחוהו כו' וגבור גדול שהוא שישבחוהו שקודם יפלא וזה כו', מקום

המרכבה  הן הן דהאבות הוא, הענין אך כו'. אברהם הוא 34אלקי גדול שבח ובאמת ,
כי  להיות הדבר, וביאור כו'. וגבור גדול שהוא ממה יותר אלקיהם שהוא במה לה'
דזעיר  עליון מחסד הוא לבריאהֿיצירהֿעשיה מאצילות ההשתלשלות כל דשרש ידוע

שכתוב  כמו כו', בכלים 35אנפין יושפל זה וחסד כידוע, יבנה חסד עולם אמרתי כי
שונים  לשועלים 36מכלים ראש וזהו 37להיות כידוע. הנפרדים בבריאהֿיצירהֿעשיה
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וש"נ.26) .180 ע' ח"י לקו"ש ראה
א.27) פז, ח"א לקו"ד סע"ב. שכ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
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`'כח zecreezd ± i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

דאצילות  חסד אור הוא אתה פירוש ה', אתה ברוך הברכה בתחלת אומרים שאנו
נמשך  ומשם דאצילות, דתפארת הכללית הוי' בשם כו' המדות כללות עם דאזיל
ואחר  כידוע. ליש מאין ונבראים בנפעלים הפועל כח היינו אלקינו, נקרא להיות שפע
כי  פירוש אברהם, אלקי  שהוא גדול, יותר שבח אומרים אנו זה שבח אומרים שאנו
אברהם  האבות של המרכבה הן והן אורו, המגביל כלי יש דאצילות חסד לאור גם

ימינא 38אוהבי  דרועא שאברהם גדול יותר שבח והיינו אחר, במקום שכתוב כמו כו'
דאצילות  חסד מדת מאור בצמצום חיותו שפע לקבל כן גם צריך דקודשאֿבריךֿהוא
כו', וגבור גדול נקרא להיות הענפים יתפשטו ואחרֿכך כו', לגביו אלקים ונקרא
ובאמת  למבין. ודי כידוע גדול נקרא בעצמותו כשהוא בנפעל הפועל כח דהיינו

ב  לאלקים שבח שיגיע דהיינו אחר, עלֿדרך הוא לאברהם הפירוש אלקים שהוא מה
ידו  על אשר בחשיבות מופלג חשוב להיותו דוקא, אברהם של חשיבותו מפני
אברהם  כח יגדל מהיכן להבין צריך וזה כו'. אלקים שהוא במה חיים אלקים ישתבח
דוגמא  דעלֿדרך הוא הענין אך כו'. לאלקות עלֿידו וגדולה שבח שיגיע כך כל
מרומם  בשרֿודם שהמלך רואים אנו דהנה זאת. להבין יכולים בשרֿודם ממלך
גדלות  ערך לפי זה יתרון יקבל זה כל ועם כו', האנשים כל על בלבבו ומתנשא
התנשאות  יקבל יותר לפניו, במציאות יתבטל מאד הגדול השר אם דהיינו האנשים,
דארעא  במלכותא שימצא וכמו כו'. השרים מן בערך הפחות לפניו שיתבטל ממה
מחסד  למעלה המרכבה שהן ויצחק שאברהם מה דהיינו שמים, למלכות ממנו נבין
התנשאות  יותר מזה בא כו', ממציאותם בטלים שבבריאהֿיצירהֿעשיה וגבורה
בבריאהֿיצירהֿעשיה  רבים בכלים שירדו וגבורה שחסד ממה דאצילות מלכות למדת
מלכות  מדת להתנשאות שבח יתרון אומרים שאנו וזהו למבין. ודי כו' כשמתבטלים
דוגמא  עלֿדרך מאד, גדולים אנשים להיותם כו', אברהם אלקי שהוא במה אלקינו ה'

למבין. ודי כנ"ל,

‡È:בזה להוסיף ויש .

שלאחריֿזה  במאמרים ואילו תחתונות, במדריגות הענינים כל מבוארים בכלל הזקן אדמו"ר במאמרי
הצמצום. לפני שהם כפי ועד יותר, נעלות במדריגות ענינים אותם נתבארו

השופר  וענין דאצילות, במלכות - השנה בראש המלכות בנין ענין מבואר תורה' ב'לקוטי ולדוגמא:
במלכות  מיד מדברים - שלאחריֿזה במאמרים ואילו בחכמה. - גדול שופר יותר, ולמעלה בבינה, -

יתברך. בעצמותו שהיא כפי מלכות אודות מיד מדברים - יותר בעומק  וכשמדברים דאיןֿסוף,

מיד  מתחיל זה סדר אלא אדמו"ר, מו"ח וכ"ק נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק במאמרי רק ולא
יותר, ולמעלה קדמון', ד'אדם מלכות אודות לדבר מיד שמתחילים - ראש' שב'עטרת השנה ראש במאמרי

יתברך. בעצמותו שמושרשת כפי להמלכות ועד הצמצום, שקודם אמלוך' ד'אנא המחשבה

יותר: נעלות במדריגות הענין לבאר שיש - הנ"ל למאמר בנוגע ועלֿדרךֿזה

דאצילות  אברהם ובחינת דבריאה אברהם בחינת שיש - אברהם אברהם בענין יותר 39ידוע ולמעלה .
הגדול" "אדם שנקרא כפי -40- יותר ולמעלה דאצילות. מחסד גם שלמעלה חסד בחינת שזהו זה , הרי

יותר  נעלה אלא התיקון, עולם שהוא האצילות מעולם רק לא יותר נעלה שהוא ד'עקודים', החסד בחינת
הכלול  לאור עד הצמצום, שלפני בדרגות שהוא כפי זה ענין שמבארים כפי  - ועד התוהו. מעולם גם

בעצמותו.
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כט 'a zecreezd ± i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

שעלֿגבי  לאבק שהשתחוו לערביים אפילו חסד גומל שהיה כפשוטו אברהם אצל למטה נמשך זה וכל
בעצמותו.41רגליהם  הכלול לאור עד הנ"ל בחינות כל היו זו בדרגא שגם ,

הגבור  הגדול "האֿל לפני אברהם' ד'אלקי השבח שמקדימים הטעם בפשיטות מובן ועלֿפיֿזה
מקום  של בשבחו נעלית בחינה שזוהי  כיון - .42והנורא"

•
i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

± dxez zgnyl jynd ,'a zecreezd ±
מוגה  בלתי

È שבהבנה שבעלֿפה תורה ענין הוא רקיע שבחינת שבתורה, רקיע מים אור בענין לעיל ...דובר .
נמשך  זה וענין מהשגה, שלמעלה שבכתב תורה ענין שהוא המים, מבחינת נמשך זה וענין והשגה,

התורה. פנימיות ענין והוא חכמה, מבחינת לגמרי שלמעלה שבתורה אור מבחינת

שבכתב ותורה והשגה, הבנה ענינה שבעלֿפה תורה הנה שבכלל אףֿעלֿפי החכמה והנה, ענין הוא
התכללות: של ענין גם יש ֿ מקום מכל והשגה, מהבנה שלמעלה

‰ÙŒÏÚ·˘ ‰¯Â˙·ענינים וכמה כמה dbydnישנם dlrnly של ענין שזהו שבגמרא, האגדות וכמו ,
ברקיע; מים שבעלֿפה, בתורה שבכתב תורה התכללות

·˙Î·˘ ‰¯Â˙·Âשנאמרו ענינים כמה שלxexiaaיש אינן dbydובאופן המצוות שרוב אףֿעלֿפי שכן, ,
שבעלֿפה  תורה עלֿידי אלא ומפורשות וידועות תורה 44גלויות מצד שגם מצוות כמה יש מכלֿמקום, ,

הדברים, כוונת בבירור יודעים עצמה שבכתב

שכתוב  כמו ה', אהבת מצות  כמו הלבבות, חובת שהן במצוות ולדוגמא: אלקיך 45– ה' את "ואהבת
הפסוק משמעות הרי – וגו'" נפשך ובכל לבבך oihelglבכל dxexa!הלב בכל ה' את לאהוב שצריך ,

האהבה, את המעוררים בדברים ההתבוננות פרטי אהבה, לידי באים כיצד אמנם נתבאר לא בפסוק
טבעית  אהבה או שכלית אהבה האהבה, מהות נתבאר לא כן וכמו האהבה, של והתכלית וה"בכן"

בתניא  (כמבואר כו' אבל46המסותרת ;(oiprd mvr דלא) וברור המובן דבר הוא לה' אהבה להיות שצריך
כיֿאם  שבכתב, בתורה ומפורש וידוע גלוי אינו המצוה עצם גם ככולם, שברובם מעשיות, כבמצוות

שבעלֿפה). בתורה

המצוה  כמו לחבירו, אדם שבין בענינים גם כן מצינו  למקום, אדם שבין בענינים האמור על ונוסף
עמיתך" את תוכיח כמוך"47"הוכח לרעך "ואהבת המצוה או שגם48, ,azkay dxeza באופן זה הרי

dxenbשל dbyde dpad–

במים. רקיע שבכתב, בתורה שבעלֿפה דתורה ההתכללות שזוהי

דבחינת ההתכללות שישנה riwxeוכשם minדבחינת ההתכללות ישנה כן כמו בזה, עם `xeזה
riwxeבחינת min,שבזה (אור) הפנימיות ישנו ורקיע) (מים שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של ענין בכל :

ורקיע, מים לבחינת השורש ישנו התורה ובפנימיות ורקיע; מים בבחינת אור דבחינת ההתכללות שזוהי
אור. בבחינת ורקיע מים דבחינת ההתכללות שזוהי
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a'ל zecreezd ± i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

כתר  ענין הוא בספירות רקיע מים אור הבחינות ג' של שענינם – הספירות בענין מצינו כן וכמו
ובינה  :49חכמה

בבינה" וחכם בחכמה "הבן – ובינה דחכמה ההתכללות מורי 50ישנה כ"ק במאמרי בארוכה וכמבואר ,
אדמו"ר  הבינה 51וחמי ענין גם יש החכמה שלימות שמצד בלבד זו שלא בחכמה, הבינה התכללות בענין

שכל אלא ההתכללות), ענין אמיתית זה (שאין dpiadשבחכמה sevxt ענין אמיתית שזהו בחכמה, ישנו
בזה; וזה מזה זה שכלולים ובינה דחכמה ההתכללות

והיינו, עצמה, בפני ובינה עצמה בפני חכמה ובינה, דחכמה ההתכללות בו שיש בכתר, גם כן וכמו
ענין  מהחכמה נמשך אזי מכתר, נמשכת שהחכמה ולאחרי בכתר, מושרשת החכמה שרק הכוונה שאין
בכמה  בארוכה (כמבואר עצמה בפני שורש לה שיש באופן בכתר כלולה הבינה שגם אלא הבינה,

).52מקומות 

הבחינות  לג' בנוגע גם מובן לבחינת ומזה שורש הוא שבתורה אור שבחינת שבתורה, רקיע מים אור
שבתורה. רקיע לבחינת וגם שבתורה מים

‡È גם ישנו אלא ורקיע, מים לבחינות שורש להיות הוא ענינו כל לא – שבתורה האור ענין אמנם, .
עצמו. בפני שהוא כפי האור ענין

כלולים  ושניהם מזה, זה כלולים היותם שעם שבתורה, ורקיע מים בענין שרואים שכשם והיינו,
(תורה  עצמו בפני  רקיע ובחינת שבכתב) (תורה עצמו בפני מים בחינת יש מכלֿמקום האור, בבחינת
ענין  גם ישנו ֿ מקום מכל ורקיע, מים בחינת שכולל שאף שבתורה, אור בבחינת יובן כן כמו ֿ פה), שבעל

עצמו. בפני שהוא כמו האור

נבוכים  במורה הרמב"ם שכתב הכלל עלֿפי בחסידות 53ויובן והובא משני 54, מורכב דבר נמצא ש"אם ,
השני  מציאות  גם בהכרח  נתחייבה המורכב, דבר לאותו מחוץ לבדו הדברים משני אחד ונמצא דברים,

המורכב". דבר לאותו מחוץ

הנה  עצמו, בפני קמח של מציאות גם שישנה רואים וכאשר ומים. מקמח מורכב – לחם ולדוגמא:
לומר  מכריחה עצמו בפני הקמח של מציאותו הרי עצמם, בפני המים מציאות רואים היינו לא אם אפילו

עצמם. בפני המים מציאות גם שיש 

שישנה  רואים כאשר הרי מזה, זה כלולים ורקיע מים אור שבחינות כיון דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה
שורש  בתור לא עצמו, בפני האור מציאות גם שיש לומר בהכרח עצמם, בפני ורקיע מים של מציאות

ורקיע. למים

·È האדם בעבודת בזה והענין .55:

שלמעלה  עבודה היא מים בבחינת והעבודה ודעת. טעם שעלֿפי עבודה היא רקיע בבחינת העבודה
ויש  האדם, של מציאותו שישנה באופן זה הרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל עול. קבלת מצד עבודה ודעת, מטעם
וזהו  בשכלו. מבין אינו כאשר גם עבודתו לעבוד עול קבלת של בתנועה שעומד אלא והשגה, הבנה לו

 ֿ ומכל פשיטות, של באופן שהם – המים מציאות.ענין איזה ישנה מקום

בחינת שמצד העבודה והיינו,xe`dאבל כלל, מציאות שאינו באופן היא התורה) (פנימיות שבתורה
עד  האנושי משכלו שלמעלה התורה בפנימיות פארטרונקען") און ("אריינגעטאן הוא מונח ַַָשכלֿכך
בבחינת  שאינו האור ענין שזהו – מציאות") זיין אינגאנצן אנגעווארן האט ("ער לגמרי מציאותו ַָָָשנפסדה

מציאות.
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ג 49) (כרך  ס"ו רקיע מים אור ערך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ. ואילך). תכא ע'

וש"נ.50) עג. ס"ע תרנ"ט סה"מ וראה מ"ד. פ"א יצירה ספר
אדמו"ר 51) כ"ק הערת גם וראה קכד. ע' תרפ"ח סה"מ

עו. ע' תרנ"ט בסה"מ שליט"א

ועוד.52) שם. תרפ"ח סה"מ גם ראה
פ"א.53) ח"ב
א.54) סג, להצ"צ החקירה ספר
ג 55) (כרך ס"י רקיע מים אור ערך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). תמז ע'
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עצמו: בפני שהוא כפי אלא ורקיע, למים מקור שהוא כפי רק לא האור ענין שישנו אומרים זה ועל

(מים) עול דקבלת בעבודה חיות להוסיף בכדי רק הוא (אור) החסידות לימוד ענין שכל לחשוב אין
עצמו  מצד עצמו; שמצד ענין הוא החסידות ענין אלא כדבעי, שיהיו (רקיע) ודעת טעם שעלֿפי ובעבודה

ביותר. נעלה ענין זה הרי

טוב" ועשה מרע ד"סור בעבודה חיות להוסיף כדי רק לא להיות צריך החסידות לימוד או 56כלומר: ,
אבל זה, ענין גם להיות צריך בודאי התפלה; בעבודת חיות להוסיף צריך xwirכדי החסידות לימוד ענין

הוי'" טוב כי וראו "טעמו בבחינת עצמה, חסידות בשביל אלא צדדית, תכלית בשביל לא .57להיות

אביו, את שבראותו – מהשביה ויוצא בשביה תחילה היה כאשר ובפרט לאביו, המתקרב הבן וכמשל
אבא... אבא צועק אלא דבר, שום על חושב אינו

התשובה  עבודת ענין שהוא הכיפורים, ויום דראשֿהשנה העבודה שלאחרי בנדוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
שזהו  אבא", "אבא והצעקה זיך") ("ארוםֿכאּפן החיבוק להיות צריך אלא צדדיים, ענינים לחפש אין –ַַ

הוי'". טוב כי וראו ד"טעמו הענין ישנו שבזה התורה, פנימיות לימוד עלֿידי

שלא  ועד החסידות, בלימוד תמיד שקועים להיות – עצמו בפני שהוא כפי דתורה האור ענין וזהו
בהמאור. כלול שהוא האור, מציאות תהיה מציאותו כל אלא שלו, המציאות נראית תהיה

קונטרס, או מאמר חסידות, ביכל יקח בו, לעשות מה יודע שאינו פנוי רגע ישנו שכאשר – ובפשטות
הנשמה  שעצם והיינו, העצם, מצד אלא צדדיים, ענינים מצד לא – וכאמור בו. וילמד בכתבֿיד, או בדפוס

מאמ  א צו זיך כאּפט ("ער מאמר ללימוד נחפז ולכן לעצמות, נשיאינו,נמשך רבותינו שבמאמרי כיון ר"), ַַ
המאור! עצמות ישנו דתורה, אור בחינת

עם  הריקוד הוא דשמחתֿתורה הענין שעיקר ז) (סעיף לעיל כאמור משמחתֿתורה, הוא לזה והכח
אלא  בתורה, קריאה לא ואפילו התורה, לימוד של זמן זה שאין והיינו, כרוך, שהוא כפי הספרֿתורה
של  באופן – החלטה עצמו על לקבל הזמן זה הרי ולכן התורה, לעצם נמשכת הנשמה שעצם זמן זהו
שעצם  כמו שבתורה, והמאור להאור צוכאּפן") זיך זאל ("ער נמשך להיות – השנה כל על כח ַָנתינת

עצם. אל נמשך

‚È:ממש לפועל בנוגע פשוטות באותיות לפרש צריך דבר כל .

בקודש" "מעלין להיות יוסיפו 58צריכים – החסידות בלימוד שיעורים להם היו עתה עד שגם אלו .
והלאה  מהיום הנה – בחסידות שיעורים להם היו לא שעדיין ואלו יכלתם; מכפי ויותר יכלתם כפי בזה

דשמחתֿתורה. כח הנתינת מצד – זה וכל חסידות. ללמוד יתחילו

ומחר  בבוקר, ומחר הלילה, עוד חסידות ללמוד שיתחילו – בפשטות היא הכוונה זאת. לדחות ואין
כולה. השנה בכל זאת ולהמשיך וכו', בלילה

בפועל. זאת לקיים שיוכלו יתברך ה' יעזור באמת, כך על יחליטו וכאשר

***

„È הנהוג הסדר בואם,59. במקום התוועדות לערוך כדי למקומותיהם, שנוסעים לאלו משקה שנותנים -
שמקרבת" לגימה .60ו"גדולה

אלא  זיך"), אּפשטעלן ("ניט בכך להסתפק ולא שבתורה, רקיע לבחינת בניֿישראל כל את לקרב ָיש
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טו.56) לד, תהלים
ט.57) שם,
וש"נ.58) א. כח, ברכות

דאשתקד 59) ב) (התוועדות בראשית ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(167 ע' חי"ח (תו"מ בסופה

ואילך.60) סע"ב קג, סנהדרין ראה



a'לב zecreezd ± i"gyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

האור  לבחינת גם ולקרבם להוסיף אלא בכך, להסתפק ולא שבתורה, מים לבחינת גם ולקרבם להוסיף
בתחתונים  דדירה הכוונה את משלימים שעלֿידיֿזה חוצה, מעינותיך יפוצו ענין והוא .61דתורה,

בה  דר ומהות שעצמות באופן הוא הדירה שענין לא 62דירה וכידוע ומהות שבעצמות כשם ולכן, ,
– חוצה מעינותיך דיפוצו בהענין גם כך בשוה, מקום בכל להיותו לחיצוניות, פנימיות בין חילוק שייך
הענין  להיות צריך ולכן לחיצוניות, פנימיות בין חילוק שייך לא – לעצמותו הדירה עושים ֿ זה שעלֿידי

מעינותיך mewnדיפוצו lka חוצה בבחינת זה אין שוב המעיינות, את שם מפיצים וכאשר בחוצה, אפילו ,
עצם  עלֿידי – קשורה הנשמה עצם והרי הנשמה, עצם את מגלים שהמעיינות כיון חוצה"), ("אויס

ברוךֿהוא. איןֿסוף ומהות עצמות עם – התורה

בתניא  המבואר בפרטות 63ועלֿפי המתחלקת ישראל שבכל האלקית ונפש הנשמה כל ש"כאשר
כו'", פרטית נפש כל תקיים כו'") ניצוצות ריבוא לששים מתחלק שרש וכל שרשים (ש"הן ריבוא לששים 
שלו, העצם שמתגלה עד עבודתו עובד אחד כל שכאשר מובן, הרי העולם, בכללות פועלים ועלֿידיֿזה 

לעיל  שנתבאר וכמו בכולו 64– תופס אתה במקצתו תופס כשאתה שהעצם העצם, מן החלק ,65בענין
לעיל  שנתבאר מה ועלֿדרך חלק. של באופן בו שנמצא אלא כולו, העצם ישנו שב"חלק" בענין 14כך,

– שהוא כמו כולו העצם כאן נמצא הרי בהעלם, כאן שנמצא שאף בתחתונים, דירה

בבחינת  בהחלק, נמצא שהעצם כפי רק לא שיהיה ועד בעולם, ומהות עצמות התגלות פועלים אזי
ממש, בגילוי אלא (כנ"ל), העלם

בימינו. במהרה ממש, בקרוב דידן, בעגלא העתידה, בגאולה שיהיה כפי

במקומותיהם]. התוועדויות לערוך להנוסעים, משקה קנקני נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

לךֿלך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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במדב"ר 61) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

וש"נ.62) שח. ע' שבט סה"מ תו"מ ראה
ב).63) (מז, פל"ז

(6494 ע' (לעיל ואילך סי"ג הקפות קודם שמח"ת ליל שיחת
ואילך).
ו 65) סרכ"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ש"נ.ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc oixcdpq(oey`x meil)

áeLåy dyrn didïeãì äøeè÷ éðáe ìàòîLé éða eàa úçà íòt §©©©©¨§¥¦§¨¥§¥§¨¨
eðlL ïòðk õøà ,Bì eøîà ,ïBã÷Bî ñBøcðñkìà éðôì ìàøNé íò¦¦§¨¥¦§¥£¤§¨§§§¨§¤¤§©©¤¨

íëlLål`xyi zekf ixdy ,zetzeya l`xyi ipale epl zkiiy - §¤¨¤
oeike ,ux`d dghaed el xy` mdxa` ipa mzeid gkn `id ux`a

,ux`d lr epizeiekfa miey ep` ,mdxa` ipa epgp` mbyáéúëc¦§¦
(ai dk ziy`xa)áéúëe ,'íäøáà ïa ìàòîLé úBãìBz älàå'(hi dk my) §¥¤§¦§¨¥¤©§¨¨§¦

,'íäøáà ïa ÷çöé úBãìBz älà'oa'l daiygn dxezdy ixd ¥¤§¦§¨¤©§¨¨
.wgvi z` mbe l`rnyi z` mb 'mdxa`ïäì øîààñéñt ïa àäéáb ¨©¨¥§¦¨¤§¦¨

,ïBã÷Bî ñBøcðñkìà éðôì íänò ïeãàå Cìàå ,úeLø éì eðz ,íéîëçì©£¨¦§¦§§¥¥§¨¦¨¤¦§¥£¤§¨§§§
eøîà ,éðeçvðé íà,mdl,íúBà çvðà éðà íàå ,ízçvð eðaL èBéãä ¦§©§¦¦§¤§¤¨¦©§¤§¦£¦£©¥©¨

ïãå Cìä ,úeLø Bì eðúð .íëúçvð eðéaø äLî úøBz ,íäì eøîà¦§¨¤©Ÿ¤©¥¦§©§¤¨§§¨©§¨
ïänò,oecwen qexcpqkl` iptlïéàéáî ízà ïëéäî ,íäì øîà ¦¨¤¨©¨¤¥¥¨©¤§¦¦

äééàø,l`xyi ipak ux`a zekf mkl yiyäøBzä ïî ,Bì eøîà §¨¨¨§¦©¨
,mdxa` zeclezl wgvie l`rnyi z` daiygnyóà ,ïäì øîà̈©¨¥©

øîàpL ,äøBzä ïî àlà äééàø àéáà àì éðà(d dk my)íäøáà ïziå' £¦Ÿ¨¦§¨¨¤¨¦©¨¤¤¡©©¦¥©§¨¨
'÷çöéì Bì øLà ìk úàxn`p jk xg`e(e dk my)íéLâìétä éðáìå' ¤¨£¤§¦§¨§¦§¥©¦©§¦

,úBðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLàEPcFrA FpA wgvi lrn mgNWie £¤§©§¨¨¨©©§¨¨©¨©§©§¥¥©¦§¨§§¤
ixde ,'mcw ux` l` dncw igïéhbà ïúðL áàzexhy -åéiça åéðáì ©¥§¨¤¤¤¤¤¨¤¨©©¦¦§¨¨§©¨

,exiag wlga cg` lehi `ly mda azkeøbéLåz` [glyeÎ]äæ §¦¥¤
,äæ ìòî,wgvin miyblitd ipa z` glyy mdxa` dyry itk ¥©¤

íeìk äæ ìò äæì Lé íeìki`ce ixde ,eicgi wlg mdl yi ike - §¥¨¤©¤§
.l`xyi ux`a wlg lk mkl oi`y di`x o`kne ,`ly

:`xnbd zxxan .df oipra `aedy weqtd z` zyxtn `xnbdéàî©
ðzî''úB.miyblitd ipal mdxa` ozp zepzn dfi` -daiyn ©¨

:`xnbdäàîeè íL íäì øñnL ãnìî ,àaà øa äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨©©¨§©¥¤¨©¨¤¥§¨
:`eal cizrd oipra oecl zxfeg `xnbd_ .micy dyrne seyik

,éaøì ñBðéðBèðà déì øîàmiryxd z` jexa yecwd yiprn cvik ¨©¥©§¦§©¦
ixde ,`eal cizrl,ïécä ïî ïîöò øBèôì ïéìBëé äîLðe óeboerhle §¨¨§¦¦§©§¨¦©¦

,ypera eaiigzi `ly zeprh,ãöékd,øîBà óebdyäîLð`id ¥©¥§¨¨
y,úàèç,di`xdeäLøétL íBinLd`vieïáàk ìheî éðéøä épnî ¨¨¤¦¤¥§¨¦¤¦£¥¦¨§¤¤

,øáwa íîBc,dnypl m` ik il ribn yperd oi`e ,`heg ipi`e ¥©¨¤
úøîBà äîLðedy,àèç óeb,di`xdeézLøétL íBinLiz`vie §¨¨¤¤¨¨¤¦¤¥©§¦

øBtök øéåàa úçøBt éðéøä epnîribn yperd oi`e ,z`heg ipi`e ¦¤£¥¦©©¨£¦§¦
.sebl m` ik ildéì øîà,iax,äîBc øácä äîì ìLî Eì ìBLîà ¨©¥¤§§¨¨§¨©¨¨¤

Ba äéäå ,äàð ñcøt Bì äéäL íãå øNa Cìîì§¤¤¨¨¨¨¤¨¨©§¥¨¤§¨¨
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום ראשון עמ' א



לג

.g"nyz'd zekeqd bgc 'd lil zgiy .c"qa
- ziaxr zlitz ixg`l -

מוגה  בלתי

הכהן:‰ אהרן - הזה בלילה ה"אושפיזין" של המיוחד ענינו מצד גם מודגש ד"הקהל" ...הענין .

במשנה  כדאיתא - הוא אהרן של אוהב 27ענינו שלום, ורודף שלום אוהב אהרן, של מתלמידיו "הוי :
התורה. עם - ישראל אהבת מתוך - ישראל כל של אחדות כלומר, לתורה", ומקרבן הבריות את

כל  את לעשות ושמרו גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל - ד"הקהל" הענין תוכן גם וזהו
התורה. עם ישראל כל את לאחד כלומר, הימים", כל אלקיכם ה' את ליראה גו' הזאת התורה דברי

הענין: וביאור

יכולים  והטף" והנשים "האנשים שבין החילוקים שלמרות לכך ד"הקהל 28הסיבה הענין את לפעול
בעצם להיותם - היא העם", `zgאת ze`ivn שמתאסף ה"קהל" מציאות אחת, מציאות של חלקים היינו, ,

ב"הקהל".

שצריך  היינו, אחר, עלֿידי שנעשית פעולה של באופן אינו - ד"הקהל" האמיתי הפירוש אחר: בסגנון
שבעם) גדול או (המלך מישהו אלא lidwdlלבוא העם, כל מישהו `daxcאת לבוא שיכול לכך הסיבה -

בעצם. אחת מציאות להיותם היא העם, את ולהקהיל

מכיון  - וכו'") הבריות את אוהב כו' אהרן של מתלמידיו ("הוי ישראל אהבת למצוות הטעם גם וזהו
לכולנה" אחד "אב אחת, מציאות הם ישראל "תורה 29שכל התורה, עם בתכלית הם מאוחדים שלכן ,

ש"או  מכיון חד"אחת", כולא וקודשאֿבריךֿהוא .30רייתא

תורה  במתן מודגש זה ישראל 31וענין נשמות ריבוא ששים שכל אחד"32- בלב אחד "כאיש ,33היו
התורה  אותיות ריבוא ששים שכל התורה, שניתנה 34כמו "כיום - ב"הקהל" גם ודוגמתו אחת", "תורה הן

שומעה" הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו בסיני.. .35בו

"כל  אלא זמן, למשך רק לא - ישראל בני של מציאותם כל את חודר ד"הקהל" שהענין מובן, ומזה
הפרטים  בכל היוםֿיום, בחיי גם אלא סתם, רוחניים בענינים או רוחניים, הכי בענינים רק ולא הימים",

ה'" את "ליראה - אחת בנקודה חדורים נעשים שכולם תחתונים, הכי לענינים עד פרטים, עד 36ופרטי ,
האדם. בעבודת השלימות תכלית עילאה, יראה בושת', ד'יראת נעלית הכי לדרגה

Â.מישראל ואחת אחד לכל "הקהל" בעניני הפעולה של שייכותה אודות ההדגשה מובנת עלֿפיֿזה .
ובהקדמה:

ניתנו ומצוותיה התורה עניני l`xyinכל cg`e cg` lkl כמו ממש, בפועל לקיימם שיוכל באופן
ובלבבך 37שכתוב  בפיך מאד הדבר אליך "קרוב אלא גו'", היא לים מעבר ולא גו' היא בשמים "לא

רצונך" "כמצות - השלימות בתכלית לקיימם הכוחות לו שניתנו אלא עוד, ולא להתגלות 38לעשותו", עד ,
תכסוף" ידיך "למעשה אשר יתברך, ומהותו עצמותו של הרצון העליון, רצון כביכול.39אמיתת ,
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מי"ב.27) פ"א אבות
יא.28) נשא (תנחומא כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני שהרי
ועוד).

רפל"ב.29) תניא ראה
א.30) עג, זח"ג ראה
א),31) פח, (שבת כבר" שקבלו מה "קיימו שאז בפורים, וכן

בין  ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד שגם – דמ"ת והתוקף הקיום
ח). ג, (אסתר אחד" עם "ישנו העמים",

ניצוצות 32) ריבוא לשישים מתחלק שרש וכל שרשים, ש"הן
פל"ז). (תניא אחת" נשמה הוא ניצוץ שכל

שם.33) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פירש"י

אותיות 34) ריבוא ששים "יש ר"ת ש"ישראל" ולהעיר
קפו). אופן עמוקות (מגלה לתורה"

ה"ו.35) פ"ג, חגיגה הל' רמב"ם
(שבת 36) בגמרא כדאיתא - "אחת" נקראת ש"יראה" להעיר,

יוני  ש"בלשון ה'", יראת "הן כח) כח, (איוב הפסוק על ב) לא.
שם), שבת (פירש"י בעולם" היראה היא "יחידה הן", לאחת קורין
ועוד). סע"א. לו, ח"א קונטרסים (סה"מ חסידות בדרושי כמבואר

יבֿיד.37) ל, נצבים
ובכ"מ.38) ויחי. ר"פ תו"ח וראה מוסף. תפילת נוסח
ואילך).39) ב (כט, הגדול שער של"ה וראה טו. יד, איוב



g"nyz'dלד zekeqd bgc 'd lil zgiy

הוא  וקיומה ישראל, כל של התאחדותם הוא שתוכנה במצוה יתירה בהדגשה הוא זה ענין אמנם,
(כנ"ל  אחת מציאות בעצם להיותם והטף", והנשים האנשים העם, את "הקהל – ממש ישראל כל עלֿידי

ה). סעיף

שביתֿהמקדש  בזמן כמו כפשוטה, המצוה את לקיים אפשרות כשאין הזה, בזמן - בזה נוספת ומעלה
קיים: היה

בביתֿהמקדש, רק קרבנות הקריבו קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן הנה - הקרבנות לענין בנוגע
במעמדם". וישראל בדוכנם לוים בעבודתם, "כהנים יחדיו, וכמה כמה ובהשתתפות

תקנתנו" זוהי "קלקלתנו - בביתֿהמקדש קרבנות להקריב שאיֿאפשר הזה, בזמן שעלֿידי 40ואילו –
dlitzd"תקנום תמידין כנגד "תפילות הכהנים 41, עבודת פרטי כל (ברוחניות), הקרבנות עבודת נעשית ,

אנשים  לארץ), בחוץ וגם בלילה (גם מקום ובכל זמן בכל מישראל, יחיד כל עלֿידי וישראלים, לויים
בחמלה  נשמתי בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני "מודה מאמירת החל קטנים, לקטני עד וטף, נשים

התפילה  עניני כל של היסוד - אמונתך" וחותם 42רבה לסיום עד כו', העמידה תפילת כו', השחר ברכות ,
פניך". את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים ד"אך

ישראל  כל במעמד כפשוטה, "הקהל" מצות לקיים שאיֿאפשר שמכיון בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
והנשים  "האנשים מישראל, ואחת אחד שכל תקנתנו", זוהי "קלקלתנו אדרבה הרי - בביתֿהמקדש
נעשית  מישראל ואחד אחד כל של שמציאותו ועד ד"הקהל", העבודה תוכן את לקיים וצריך יכול והטף",

ישראל" כל "לעיני - בגלוי שניכר ובאופן "הקהל", של הקהל 43מציאות ("א הקהל" של "יהודי שהוא -
לעיל  (כמדובר הקהל" של "ילד או הקהל", של "אשה הקהל", של "איש ).44איד"),

ועוד: זאת

"הקהל" מצות יוםֿטוב dheytkקיום במוצאי אחת, פעם אלא אינו - קיים) היה שביתֿהמקדש (בזמן
הסוכות, חג ימי בכל הוא - הרוחנית בעבודה תוכנה אבל בשמיניֿעצרת הראשון; גם ונמשך

החודש  של המטען" את "פורקים שבהם שלאחריֿזה הימים ובכל בראשית', וב'שבת ושמחתֿתורה,
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק (כפתגם הקהל"45השביעי "שנת שנקראת כולה, השנה כל על ויתירה 46), ,
האדמה". על חיים הם אשר הימים "כל - מזה

Ê ומציעים ומבקשים הסוכות, חג ימי כל במשך ד"הקהל" הענין אודות ולהרעיש לדבר מרבים ולכן, .
ה"הקהל". בענין אחד" בלב אחד "כאיש יתאחדו ישראל בני שכל - נפשית הצעה -

ענין  את שמזכירים לפני עוד "הקהל" בענין לברכו מקדימים יהודי, פוגשים כאשר מזה: ויתירה
"מועד" תחילה העם", את הקהל גו' הסוכות בחג גו' "במועד הוא הכתוב שלשון אףֿעלֿפי – ה"מועד"
שבו  המיוחד  ביום רק (לא המועד בכללות עיקרי ענין הוא ש"הקהל " להדגיש כדי - "הקהל" ואחרֿכך
פעולת  שעלֿידי היינו, ב"הקהל", תלויה ה"מועד" ששלימות כך, כדי עד בפועל), "הקהל" מצות קיימו

ה"מועד". לשלימות גם באים "הקהל"

בפעולות  רבה הצלחה שתהיה - ה"הקהל" לענין בקשר רעהו את איש שמברכים הברכה ותוכן
והטף" והנשים "האנשים בדוגמת שהם עניניו, פרטי כל את להקהיל לעצמו, בנוגע הן כולל 46ד"הקהל", ,

כל  הזולת, עם לפעולה בנוגע והן ("שעריך"), בעולם בחלקו הפעולה על דקאי בשעריך", אשר "גרך גם
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ועוד.40) ב. פ, שבת ע"ד
ב.41) כו, ברכות
לכל 42) והשורש היסוד הוא האמונה ענין - מזה ויתירה

של  קל לדקדוק עד לאֿתעשה, ומצוות מצוותֿעשה המצוות,
על  והעמידן חבקוק "בא בסופה) (מכות כמארז"ל סופרים, דברי
צדיקים") כולם ("ועמך וצדיק ד) ב, (חבקוק שנאמר אחת,

ezpen`a."'יחי
פרשתנו.43) סוף
ס"ח.44) דחגה"ס וד' ג' ליל שיחות
(45.(173 ע' תש"ט (סה"מ תש"ח דחגה"ש א' ליל שיחת

.(442 ע' חי"ד (לקו"ש תש"ז שמע"צ שיחת
זו.46) שנה תשרי וא"ו מכתב ראה



לה g"nyz'd zekeqd bgc 'd lil zgiy

הוא  וקיומה ישראל, כל של התאחדותם הוא שתוכנה במצוה יתירה בהדגשה הוא זה ענין אמנם,
(כנ"ל  אחת מציאות בעצם להיותם והטף", והנשים האנשים העם, את "הקהל – ממש ישראל כל עלֿידי

ה). סעיף

שביתֿהמקדש  בזמן כמו כפשוטה, המצוה את לקיים אפשרות כשאין הזה, בזמן - בזה נוספת ומעלה
קיים: היה

בביתֿהמקדש, רק קרבנות הקריבו קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן הנה - הקרבנות לענין בנוגע
במעמדם". וישראל בדוכנם לוים בעבודתם, "כהנים יחדיו, וכמה כמה ובהשתתפות

תקנתנו" זוהי "קלקלתנו - בביתֿהמקדש קרבנות להקריב שאיֿאפשר הזה, בזמן שעלֿידי 40ואילו –
dlitzd"תקנום תמידין כנגד "תפילות הכהנים 41, עבודת פרטי כל (ברוחניות), הקרבנות עבודת נעשית ,

אנשים  לארץ), בחוץ וגם בלילה (גם מקום ובכל זמן בכל מישראל, יחיד כל עלֿידי וישראלים, לויים
בחמלה  נשמתי בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני "מודה מאמירת החל קטנים, לקטני עד וטף, נשים

התפילה  עניני כל של היסוד - אמונתך" וחותם 42רבה לסיום עד כו', העמידה תפילת כו', השחר ברכות ,
פניך". את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים ד"אך

ישראל  כל במעמד כפשוטה, "הקהל" מצות לקיים שאיֿאפשר שמכיון בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
והנשים  "האנשים מישראל, ואחת אחד שכל תקנתנו", זוהי "קלקלתנו אדרבה הרי - בביתֿהמקדש
נעשית  מישראל ואחד אחד כל של שמציאותו ועד ד"הקהל", העבודה תוכן את לקיים וצריך יכול והטף",

ישראל" כל "לעיני - בגלוי שניכר ובאופן "הקהל", של הקהל 43מציאות ("א הקהל" של "יהודי שהוא -
לעיל  (כמדובר הקהל" של "ילד או הקהל", של "אשה הקהל", של "איש ).44איד"),

ועוד: זאת

"הקהל" מצות יוםֿטוב dheytkקיום במוצאי אחת, פעם אלא אינו - קיים) היה שביתֿהמקדש (בזמן
הסוכות, חג ימי בכל הוא - הרוחנית בעבודה תוכנה אבל בשמיניֿעצרת הראשון; גם ונמשך

החודש  של המטען" את "פורקים שבהם שלאחריֿזה הימים ובכל בראשית', וב'שבת ושמחתֿתורה,
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק (כפתגם הקהל"45השביעי "שנת שנקראת כולה, השנה כל על ויתירה 46), ,
האדמה". על חיים הם אשר הימים "כל - מזה

Ê ומציעים ומבקשים הסוכות, חג ימי כל במשך ד"הקהל" הענין אודות ולהרעיש לדבר מרבים ולכן, .
ה"הקהל". בענין אחד" בלב אחד "כאיש יתאחדו ישראל בני שכל - נפשית הצעה -

ענין  את שמזכירים לפני עוד "הקהל" בענין לברכו מקדימים יהודי, פוגשים כאשר מזה: ויתירה
"מועד" תחילה העם", את הקהל גו' הסוכות בחג גו' "במועד הוא הכתוב שלשון אףֿעלֿפי – ה"מועד"
שבו  המיוחד  ביום רק (לא המועד בכללות עיקרי ענין הוא ש"הקהל " להדגיש כדי - "הקהל" ואחרֿכך
פעולת  שעלֿידי היינו, ב"הקהל", תלויה ה"מועד" ששלימות כך, כדי עד בפועל), "הקהל" מצות קיימו

ה"מועד". לשלימות גם באים "הקהל"

בפעולות  רבה הצלחה שתהיה - ה"הקהל" לענין בקשר רעהו את איש שמברכים הברכה ותוכן
והטף" והנשים "האנשים בדוגמת שהם עניניו, פרטי כל את להקהיל לעצמו, בנוגע הן כולל 46ד"הקהל", ,

כל  הזולת, עם לפעולה בנוגע והן ("שעריך"), בעולם בחלקו הפעולה על דקאי בשעריך", אשר "גרך גם
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ועוד.40) ב. פ, שבת ע"ד
ב.41) כו, ברכות
לכל 42) והשורש היסוד הוא האמונה ענין - מזה ויתירה

של  קל לדקדוק עד לאֿתעשה, ומצוות מצוותֿעשה המצוות,
על  והעמידן חבקוק "בא בסופה) (מכות כמארז"ל סופרים, דברי
צדיקים") כולם ("ועמך וצדיק ד) ב, (חבקוק שנאמר אחת,

ezpen`a."'יחי
פרשתנו.43) סוף
ס"ח.44) דחגה"ס וד' ג' ליל שיחות
(45.(173 ע' תש"ט (סה"מ תש"ח דחגה"ש א' ליל שיחת

.(442 ע' חי"ד (לקו"ש תש"ז שמע"צ שיחת
זו.46) שנה תשרי וא"ו מכתב ראה

g"nyz'd zekeqd bgc 'd lil zgiy

ובאופן  ענינו), לפי ואחד אחד (כל  ה"מלך" בדוגמת שלהם, המנהיג להיותו עליהם, השפעה לו שיש אלו
כנ"ל. שלאחריֿזה, הימים כל על תשפיע זו שפעולה

הוא  "המעשה בפועל, המעשה - היא הנ"ל, בכל הדיבור  וריבוי אריכות ומטרת שתכלית ומובן,
כו'.47העיקר" בפנימיותו חדר שהענין שמאמת הבוחן" "אבן הוא המעשה שכן ,

גם  להיות צריך הדיבור וריבוי אריכות ערך לפי הרי שכן, המשנה ieaixומכיון כלשון - 48המעשה

"aex ב'אגרת הזקן רבינו עלֿידי – ביאור ובתוספת המשניות, בפירוש הרמב"ם שמבאר (כפי המעשה"
יותר,49הקודש' עוד בזה להוסיף צריכים עתה, עד "הקהל" בעניני שעסקו מה כל שלאחרי כלומר, ,(

כו'. ריבוי של ובאופן

ובפרטיות  בארוכה דובר יחידים,50וכבר הן מישראל, רבים התאחדות עלֿידי – הפעולה לדרכי בנוגע
שהעומד  עלֿידיֿזה בזה, וכיוצא וביתֿמדרש ביתֿכנסת תלמודֿתורה, ישיבה, וארגונים, מוסדות והן
אלו  את יקהיל וכו', השפעה בעל או בזה), וכיוצא בביתֿהכנסת, גבאי בקהילתו, רב (ולדוגמא: בראש

משפחתו. לבני בנוגע ואחד אחד כל  של מפעולתו החל אליו, השייכים

ותוקף אישור גם שיתקבל - קיום של באופן שיהיה כדי - טוב פלוני azkaומה בן החליט 51(שפלוני
 ֿ בחול שכותבים אלה - עצמו בחולֿהמועד האפשרי, ובהקדם ד"הקהל"), בענין ולהתאחד להצטרף
אנשים  שלושה בפני בדיבור עצמם על יקבלו - בחולֿהמועד כותבים שאינם ואלה בלאוֿהכי, המועד

הימים". "כל בפועל מעשה לידי תבוא זו שהתחייבות להבטיח כדי מישראל,

יכולים  שעלֿידם שונים מכשירים עלֿידי התקשורת אמצעי את גם לנצל יכולים ובחולֿהמועד
ברוחניות  תבל בקצוי - מזה ויתירה בגשמיות, תבל בקצוי הנמצאים וטף" נשים "אנשים עם גם להתאחד

הימים". כל אלקיכם ה' את ד"ליראה הענין אצלם לפעול רחמנאֿליצלן,

כפשוטה, "הקהל" מצות קיום את יותר עוד ויזרזו ימהרו "הקהל" בעניני הפעולות שכל - והעיקר
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, .52בביתֿהמקדש

*

Á חיפשתי - וכו' הוספה של באופן להיות שצריך ד"הקהל" בענין ה'רעש' לגודל בהמשך והנה, .
באופן ל"הקהל" בנוגע בעצמי השינוי להוסיף היה זה ובגלל מיוחד, קושי בה שיש פעולה עלֿידי בולט,

מו"ח  כ"ק אצל שראינו הרגיל המנהג לגבי הלל, אמירת בעת המינים ארבעת לנטילת בנוגע בהנהגתי
כדלקמן. אדמו"ר,

ובהקדמה:

לרבים, גילו מהם חלק אשר פנימה, בחדרם שנהגו הנהגות יש - נשיאינו רבותינו של ההנהגות בעניני
להנהגות  עד ברבים, - מזה ויתירה בגלוי, שנהגו הנהגות יש אמנם, פשוט. וגם כמובן גילו, לא מהם וחלק

ובביתֿהמדרש. בביתֿהכנסת שנהגו

אמירת  בעת המינים ארבעת נטילת - הסוכות לחג השייכות בביתֿהכנסת ההנהגות פרטי בין והנה,
זמן: מכמה אצלי תמוהה שהיתה הנהגה אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל ראינו - 'הלל'
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מי"ז.47) פ"א אבות
מט"ו.48) פ"ג שם
כא.49) סימן
ואילך.50) ס"כ תשרי י"ג שיחת
בעת 51) (שניתן היהודי השם הזכרת בעצם התועלת על נוסף

לתורה, העלי' בעת שברך" ב"מי – לילדה ועד"ז המילה, ברית
שנשתקע* עד בו, להשתמש רגילים שלא לאלה ישראל) כמנהג
ה. פל"ב, (ויק"ר שמם" את שינו ד"לא העילוי גודל כידוע -

וש"נ).
יז.52) טו, בשלח

rbepa k"`yn ,(icedi my) ycewd oeyla mb `ed ipyd myd k"`` - "rwzyp" icedi my lr xnel jiiy `l xac ly ezzin`ly ,xirdle (*
.f"rla myl
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עמו, שאגודים המינים שני עם יחד הלולב, את בידו נוטל אדמו"ר מו"ח כ"ק היה - 'הלל' לאמירת
את  גם נוטל היה הנענועים בעת ורק בזה), וכיוצא כסף, של בקופסא במקומו, (שנשאר האתרוג את ולא
לנענוע  עד למקומו, האתרוג את מחזיר היה הנענועים ולאחרי המינים, לשלושת ומחברו האתרוג

שגם  כלומר, וב"הודו"), ב"אנא" ב"אנא", (ב"הודו", הנענועים ארבעת בכל הלאה, וכן oiaשלאחריֿזה,
האתרוג. ללא ומיניו, הלולב את רק אוחז היה הנענועים

וחסידות  קבלה בספרי כמבואר - המינים ארבעת כל של אחדותם ענין גודל הידוע עלֿפי 53ולכאורה,

ערוך' ה'שולחן כלי' ב'נושאי גם וכמו 54(ומובא הוי', שם אותיות ארבע כנגד הם המינים שארבעה (
מפריד  הוא שעלֿידיֿזה לו ואמרו האתרוג, בלא ומיניו הלולב את רק מנענע היה שלא באחד הסיפור
רק  (לא ומיניו הלולב עם יחד האתרוג את לאחוז עדיף הרי - הוי' שם אותיות משלוש אחרונה ה"א את
הזמן, כל במשך יחדיו המינים ארבעת כל שיהיו כדי ה'הלל', אמירת זמן משך כל אלא) הנענועים, בעת
היה  האתרוג שאת – חדֿפעמי באופן רק לא קבוע, מנהג - אדמו"ר מו"ח כ"ק של למנהגו הטעם ומהו
הלולב  את רק אוחו היה הנענועים) בין (אפילו ה'הלל' אמירת זמן משך וכל הנענועים, בעת רק נוטל

ומיניו?!

Ë:אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל שראינו נוספת הנהגה עלֿפי – זו להנהגה הטעם לבאר יש לכאורה, .

שהאתרוג  לבחון כדי כנראה, האתרוג, על מביט היה נענוע כל שלאחרי ראו, בהנהגתו, שהתבוננו אלו
קריץ"). ("א שריטה קיבל לא

בזמן כיֿאם ה'הלל', אמירת זמן משך כל האתרוג את אחז לא זה שמטעם לומר (בעת gxkendויש
יותר  יגדל האתרוג אחיזת זמן שיארך שככל פשוט, וגם כמובן כו', שריטה של חשש בגלל - הנענועים)

המוכרח. כפי אלא האתרוג מאחיזת נמנע  ולכן שריטה, מפני החשש

היה  לא ארמו"ר מו"ח כ"ק של בריאותו מצב כאשר האחרונות בשנים ראינו זו שהנהגה להוסיף, ויש
אני  (עלֿכלֿפנים ראינו לא - בשלימות היה הבריאות כשמצב שלפניֿזה, בשנים [ואילו כו' בשלימות
אלא  לאחזו שלא האתרוג, על בשמירה יתירה זהירות היתה ולכן הנ"ל], בענין הנהגתו אופן ראיתי) לא

כו'. הידים רעד בגלל האתרוג יישרט  שמא הנענועים), (בעת המוכרח כפי

È בגמרא מצינו והנה, כהנא)55. רב של תלמידו (שהיה דרבא בריה אחא (ליקח xcdnש"רב וחד אתרי
השנים" על ורוכב ועולה מלמטה, אחד ועלה אחד, בעוקץ עלין "שני רק לו שיש ונפק 56הדס הואיל (

וחד"). תרי אפילו אמר כהנא ("רב כהנא" דרב מפומיה

" אמר כהנא שרב אףֿעלֿפי קינא`elitכלומר, בחד "תלתא ואילו וחד", –57דכשר"okyÎlkתרי
" תלמידו היה כהנא, לרב התקשרותו את להדגיש כדי וחד".xcdnמכלֿמקום אתרי

רבו" בלשון לומר חייב אדם הין.. מלא אומר "הלל - במשנה גם או 58ומצינו הין", במקום ("אין
"הין" במקום כו'.59"הן" התלמיד אצל שייך אינו בנידוןֿזה רבו לשון לדיוק שהטעם אףֿעלֿפי ,(

טעם  (מאיזה האמור באופן ארמו"ר מו"ח כ"ק נהג ממש שבפועל מכיון בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
לאמירת  (ליטול כן לנהוג גם התחילו בהנהגתו להתבונן שדייקו מהחסידים וכמה כמה הנה - שיהיה)
הנענועים  לאחרי האתרוג לבדוק וגם הנענועים, בעת רק האתרוג את ולצרף ומיניו, הלולב את רק 'הלל'

הרב. כמנהג כו'),

אצל  גם ראינו הרי - עניניו בכל הרבי הנהגת את "לחקות" סדר זה אין שלכאורה שאף [ולהעיר,
גם  היו הרבי, אצל שראו וכיוצאֿבזה יתירה וזהירות דיוק עם הקשורים שבענינים הראשונים, חסידים

כן], נוהגים הם
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ועוד.53) פ"אֿב. הלולב שער פע"ח אמור. ס"פ הראקנטי פי'
וש"נ. מינים. ד' סוכות, ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר וראה

ועוד.54) סתרנ"א. או"ח וט"ז ב"י
סע"ב.55) לב, סוכה

תרי.56) ד"ה שם רש"י לשון
מהדר.57) ד"ה שם רש"י
מ"ג.58) פ"א עדיות
להרמב"ם.59) פיהמ"ש
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עמו, שאגודים המינים שני עם יחד הלולב, את בידו נוטל אדמו"ר מו"ח כ"ק היה - 'הלל' לאמירת
את  גם נוטל היה הנענועים בעת ורק בזה), וכיוצא כסף, של בקופסא במקומו, (שנשאר האתרוג את ולא
לנענוע  עד למקומו, האתרוג את מחזיר היה הנענועים ולאחרי המינים, לשלושת ומחברו האתרוג

שגם  כלומר, וב"הודו"), ב"אנא" ב"אנא", (ב"הודו", הנענועים ארבעת בכל הלאה, וכן oiaשלאחריֿזה,
האתרוג. ללא ומיניו, הלולב את רק אוחז היה הנענועים

וחסידות  קבלה בספרי כמבואר - המינים ארבעת כל של אחדותם ענין גודל הידוע עלֿפי 53ולכאורה,

ערוך' ה'שולחן כלי' ב'נושאי גם וכמו 54(ומובא הוי', שם אותיות ארבע כנגד הם המינים שארבעה (
מפריד  הוא שעלֿידיֿזה לו ואמרו האתרוג, בלא ומיניו הלולב את רק מנענע היה שלא באחד הסיפור
רק  (לא ומיניו הלולב עם יחד האתרוג את לאחוז עדיף הרי - הוי' שם אותיות משלוש אחרונה ה"א את
הזמן, כל במשך יחדיו המינים ארבעת כל שיהיו כדי ה'הלל', אמירת זמן משך כל אלא) הנענועים, בעת
היה  האתרוג שאת – חדֿפעמי באופן רק לא קבוע, מנהג - אדמו"ר מו"ח כ"ק של למנהגו הטעם ומהו
הלולב  את רק אוחו היה הנענועים) בין (אפילו ה'הלל' אמירת זמן משך וכל הנענועים, בעת רק נוטל

ומיניו?!

Ë:אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל שראינו נוספת הנהגה עלֿפי – זו להנהגה הטעם לבאר יש לכאורה, .

שהאתרוג  לבחון כדי כנראה, האתרוג, על מביט היה נענוע כל שלאחרי ראו, בהנהגתו, שהתבוננו אלו
קריץ"). ("א שריטה קיבל לא

בזמן כיֿאם ה'הלל', אמירת זמן משך כל האתרוג את אחז לא זה שמטעם לומר (בעת gxkendויש
יותר  יגדל האתרוג אחיזת זמן שיארך שככל פשוט, וגם כמובן כו', שריטה של חשש בגלל - הנענועים)

המוכרח. כפי אלא האתרוג מאחיזת נמנע  ולכן שריטה, מפני החשש

היה  לא ארמו"ר מו"ח כ"ק של בריאותו מצב כאשר האחרונות בשנים ראינו זו שהנהגה להוסיף, ויש
אני  (עלֿכלֿפנים ראינו לא - בשלימות היה הבריאות כשמצב שלפניֿזה, בשנים [ואילו כו' בשלימות
אלא  לאחזו שלא האתרוג, על בשמירה יתירה זהירות היתה ולכן הנ"ל], בענין הנהגתו אופן ראיתי) לא

כו'. הידים רעד בגלל האתרוג יישרט  שמא הנענועים), (בעת המוכרח כפי

È בגמרא מצינו והנה, כהנא)55. רב של תלמידו (שהיה דרבא בריה אחא (ליקח xcdnש"רב וחד אתרי
השנים" על ורוכב ועולה מלמטה, אחד ועלה אחד, בעוקץ עלין "שני רק לו שיש ונפק 56הדס הואיל (

וחד"). תרי אפילו אמר כהנא ("רב כהנא" דרב מפומיה

" אמר כהנא שרב אףֿעלֿפי קינא`elitכלומר, בחד "תלתא ואילו וחד", –57דכשר"okyÎlkתרי
" תלמידו היה כהנא, לרב התקשרותו את להדגיש כדי וחד".xcdnמכלֿמקום אתרי

רבו" בלשון לומר חייב אדם הין.. מלא אומר "הלל - במשנה גם או 58ומצינו הין", במקום ("אין
"הין" במקום כו'.59"הן" התלמיד אצל שייך אינו בנידוןֿזה רבו לשון לדיוק שהטעם אףֿעלֿפי ,(

טעם  (מאיזה האמור באופן ארמו"ר מו"ח כ"ק נהג ממש שבפועל מכיון בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
לאמירת  (ליטול כן לנהוג גם התחילו בהנהגתו להתבונן שדייקו מהחסידים וכמה כמה הנה - שיהיה)
הנענועים  לאחרי האתרוג לבדוק וגם הנענועים, בעת רק האתרוג את ולצרף ומיניו, הלולב את רק 'הלל'

הרב. כמנהג כו'),

אצל  גם ראינו הרי - עניניו בכל הרבי הנהגת את "לחקות" סדר זה אין שלכאורה שאף [ולהעיר,
גם  היו הרבי, אצל שראו וכיוצאֿבזה יתירה וזהירות דיוק עם הקשורים שבענינים הראשונים, חסידים
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ועוד.53) פ"אֿב. הלולב שער פע"ח אמור. ס"פ הראקנטי פי'
וש"נ. מינים. ד' סוכות, ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר וראה

ועוד.54) סתרנ"א. או"ח וט"ז ב"י
סע"ב.55) לב, סוכה

תרי.56) ד"ה שם רש"י לשון
מהדר.57) ד"ה שם רש"י
מ"ג.58) פ"א עדיות
להרמב"ם.59) פיהמ"ש

g"nyz'd zekeqd bgc 'd lil zgiy

‡È לעשות הוכרחתי כו', בעצמי גם לפעול כדי הרי הקהל', ל'שנת בנוגע ה'רעש' כשהתחיל אמנם, .
חסֿושלום  יפגע שלא חשש בו שיש בענין ובפרט ורגילותי, טבעי לפי שלא רוחי, לפי שלא מיוחד ענין
במשך  גם) אלא הנענועים, בעת רק (לא המינים ארבעת כל ולאחוז מהמנהג לשנות – ההתקשרות בענין

ה'הלל'. אמירת זמן כל

ל"הקהל": המינים ארבעת נטילת ושייכות הקשר מצד - בזה וההסברה

הם  המינים שארבעת מהטעמים גם וזהו הוי'. שם אותיות ארבע כנגד - כאמור - הם המינים ארבעת
אחת  מצוה אלא) בפניֿעצמן, מצוות ארבע אחת 60(לא שכל שאף הוי', שם אותיות ארבע בדוגמת -

המפורש  שם - אחד שם הן הרי גויל, מוקפת בפניֿעצמה, העצם 61נכתבת שם המיוחד 62, .63ושם

חז"ל  במדרשי המבואר נמצא,64ועלֿפי - שבישראל סוגים לארבעה רומזים המינים שארבעת
אחת, למציאות שבישראל הסוגים כל של אחדותם על מורה אחת, למצוה המינים ארבעת של שאחדותם

לעיל  (כמדובר ד"הקהל" התוכן גם ).65שזהו

ככל  וכו', וגופני נפשי פנימי, עיקרי, ענין שזהו ד"הקהל", הענין נוגע כמה עד להדגיש כדי ולכן,
המנהג  את משנים - האל"ףֿבי"ת אותיות בכל ד"הקהל" הענין על לומר וצריכים שיכולים התוארים
בגלל  ודוקא זה, שבשינוי הקושי בגלל דוקא ה'הלל', אמירת זמן כל במשך המינים ארבעת כל לאחוז

צודקת! ותמיהה הרואים, אצל תמיהה המעורר שינוי היותו

את  (למלא מאביו הנשיאות קבלת שלפני דורנו, נשיא הודעת על סומכים - ההתקשרות לענין ובנוגע
דוקא  וברחמים בחסד תהיה שהנהגתו עמו סיכם בקשר 66מקומו) להנהגתו בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

השינוי  שטעם ברבים) זאת שמסבירים (ובפרט לפניו וידוע שגלוי מכיון - אליו להתקשרות ובשייכות
ד"הקהל". הענין את להדגיש כדי אלא אינו

·È ענין יש - וארגונים מוסדות עלֿידי גם "הקהל" בעניני הפעולה אודות לעיל להמדובר בהמשך .
דלקמן. הדברים שיתקבלו ויהיֿרצון כללי, תיקון הדורש נוסף

ובהקדמה:

העיקרי, בענינו לעסוק מפסיק ביותר, נעלית לתכלית מלכתחילה שנוסד מסוים ארגון או מוסד כאשר
"שמוני  בבחינת זה הרי - ותכליתו מטרתו זו שאין אלא כו', וחשובים טובים בדברים עוסק  אם גם אזי

נטרתי" לא שלי כרמי הכרמים, את הכרמים",67נוטרה את "נוטרה טובות, בפעולות שעוסקים אף כלומר, ,
ש" כך על קובלים מכלֿמקום "כרם", בשם לו קוראת שהתורה ונעלה טוב דבר izxhpשמירת `l - ily inxk."

לשם  שנוסדו ובחוץֿלארץ, בארץֿהקודש שונים, ומוסדות ארגונים וכמה כמה כלפי אמורים הדברים
ישראל  בני אצל שיתווסף להשתדל ישראל, בני בין והמצוות התורה חיזוק - ויחידה אחת ותכלית מטרה

המלעיגי  מפני יתביישו שלא - כולל ערוך', ה'שולחן עלֿפי היוםֿיום בחיי להנהגה עד שמים, ם ביראת
'שולחן  של הראשון בחלק הראשון, בסימן הראשון, בסעיף הדבר נתפרש שלכן קטנה... עבודה זו (שאין

אורחֿחיים). ערוך'

תפקידם  במילוי עוסקים אינם - אלה וארגונים מוסדות שנוסדו מאז רב זמן משך שעבר אף והנה,
העיקרי.

ולדוגמא: הכרמים", את "נוטרה - וחשובים טובים בדברים עוסק ומאנשיהם מהם חשוב חלק אמנם,
הנה  - היהדות חיזוק - העיקרי בענינם אבל בזה, וכיוצא שבת לשמירת תעמולה לישיבות, כסף השגת

נטרתי"! לא - שלי "כרמי כאמור רחמנאֿליצלן, כלום, עושים אינם ומשונות שונות מסיבות
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יא.60) שורש להרמב"ם סהמ"צ
ה"ב.61) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
ה"ז.62) פ"ב ע"ז הל' משנה כסף
ואילך.63) פס"א ח"א מו"נ וראה שם. ע"ז הל' רמב"ם

יב.64) פ"ל, ויק"ר
ס"ד.65) דחגה"ס א' ליל שיחת
ועוד.66) .(525 ע' חי"ח (לקו"ש תרצ"ג שמח"ת שיחת
ו.67) א, שה"ש
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‚È בימינו המצב לאור האמור, בתפקיד הפעולה להיות צריכה כיצד להקדים יש - הדברים להבהרת .
אלה:

בגלוי  אצלם שרואים ומצב במעמד כיום נמצאים בחוץֿלארץ, והן בארץֿהקודש הן ישראל, בני רוב
הרמב"ם  שכתב מה כו'".68יותר המצוות כל לעשות מישראל.. להיות "רוצה מישראל ואחת אחד שכל

זה  שרצון לטענה מקום היה בעבר mlrpe,אם xzqp ולא לגלותו, מרובה והשתדלות ביגיעה צורך ויש
מוכנים  ישראל בני שרוב במוחש רואים אלה בימינו הרי, - וכו' וכו' זה, רצון אצלו שיגלו מוכן אחד כל

היוםֿיום. בחיי אצלם יתגלה זה אמיתי  שרצון וחפצים

כשרות, שמירת בה', אמונה בנושא בלתיֿרשמי ('משאלֿעם') 'סקר' בארץֿהקודש נערך לאחרונה
לבית  להכניס ולהקפיד לשמור משתדלים כלל ובדרך בה', מאמינים ככולם שרובם והוברר, - בזה וכיוצא
- בלתיֿכשר דבר מאכילת נמנעים שאינם מקרים ישנם שונות שבנסיבות אלא כשרים, מאכלים רק
כאשר  אזי מסחר, לצורך גוי, עם ונפגש לביתו מחוץ כשיוצא ולדוגמא: בזה. וכיוצא מלעיגים, כשישנם
או  בנסיון, יעמוד האם וספק שקלאֿוטריא אצלו נעשית - אותו גם ומזמין בוקר ארוחת סועד הסוחר
בביתם  עצמם, הם אבל, בנסיון. יעמוד שלא יגרמו כו' הבריות וכבוד פרנסתו חשבונות שחסֿושלום

כשרות. על לשמור משתדלים הפרטי,

פנימה, בלבו שמרגיש כפי האישית, דעתו שמביע בשעה - הציבור רוב בקרב הרווחת הגישה זוהי
עם  כשמדבר עצמו, לבין בינו בהיותו רק זאת ויאמר המלעיגים, מפני ברבים, כך על מכריז אינו אם גם
גאוותו" ישראל ש"על בגלוי יכריז - המלעיגים של המכשול יוסר רק אם - כנפשו ידידו עם או אשתו

הא"ב) אותיות בכל - הלאה (וכן ברכתו" ישראל ועם 69"על אלקים עם שרית "כי שם על – "ישראל" .
ותוכל" רצונו 70אנשים עלֿפי להתנהג אותו ימנע לא דבר ששום וספקֿספיקא ספק כל ללא אצלו שברור ,

הקב"ה. של

התורה  עלֿפי היוםֿיום בחיי שיתנהגו יהודים על לפעול ביותר שקל פשוט, וגם מובן זה, מצב ולאור
מיוסד  הלבבות, וקירוב אהבה ומתוך שלום, ובדרכי נועם בדרכי הנכונה, בצורה אליהם יגשו רק אם -

כמוך" לרעך "ואהבת הציווי .71על

„È:יותר ובפרטיות .

אחרות. בדרכים צורך ואין שלום, ובדרכי נועם בדרכי לפעול יש - ומצוות לתורה יהודי לקרב כדי 

תוכיח  "הוכח לחיוב בנוגע - אדרבה עליו... לכעוס צריך יהודי לקרב שכדי ב'שיטה' אמת כל אין
עמיתך" של 72את ובנוסח עצמו, לבין בינו בצנעא, להיות צריכה שהתוכחה הגבלות, וכמה כמה ישנן

שלו  ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו שמבאר  הדינים פרטי (ככל חסֿושלום לבזותו לא ופשיטא ).73כבוד,

ואדרבה  בישראל! כזאת נשמע לא - הברכה היפך שהם דברים לומר שחלילהֿוחס לומר צריך ואין
"ואברכה  הכתוב דיבר מלא מקרא "כל 74- הקב"ה"!75מברכיך", של בבבתֿעינו נוגע כאילו בהם הנוגע

לאומים" וערפל ארץ יכסה ש"החושך מפני אלא אינה זו "עין 76'שיטה' של בתכונה חסר שלכן, ,
אבינו" אברהם של "תלמידיו תכונת - טובה".77טובה" "בעין מישראל ואחת אחד כל על להסתכל -

עמהם  ולדבר וקירוב, אהבה מתוך יפות, פנים בסבר וטף" נשים ל"אנשים לגשת היא, הנכונה הדרך
של  רגש  בתכלית לשלול גם כולל האישית, מהנהגתו חיה' 'דוגמא ולהראות הלב, מן היוצאים בדברים

כו'. הזולת על וגבהות גאוה
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ספ"ב.68) גירושין הל'
ויוהכ"פ.69) ר"ה תפילת נוסח
כט.70) לב, וישלח
יח.71) יט, קדושים
יז.72) שם,

ס"ח.73) סקנ"ו או"ח
ג.74) יב, לךֿלך
ו.75) פ"כ, במדב"ר א. נז, גיטין יב. ב, זכרי'
ב.76) ס, ישעי'
מי"ט.77) פ"ה אבות
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העבר: מנסיון - הנ"ל לכל וההוכחה

מאומה. פעלו לא - רחמנאֿליצלן הברכה, להיפך עד באיומים, זועפות, בפנים ליהודי ניגשו כאשר

והתוארים  המשפיע של הרחבות ידיעותיו שמפני גבהות, של רגש מתוך ניגשו כאשר ועלֿדרךֿזה
ופעמים  הצליחו, לא ופעם הצליחו, פעם הרי - בקולו לשמוע צריך לכן וכו', ונפלאות גדולות שפעל שלו,
- יהודי אותו של כעסו את עוררו שכן הפוכה, תוצאה השיגו אלא הצליחו, שלא בלבד זו לא - אחרות

מסויים!... באופן להתנהג עליו לצוות שבאים הייתכן

הדגשה  ומתוך שלום, ובדרכי נועם בדרכי באו כאשר - הזולת עם הפעולה הצליחה זאת, ולעומת
צדיקים" כולם "ועמך - שוים יקר 78שכולם אוצר שישנו לגלות כיֿאם "דעות", לו לומר כוונה כל ואין ,

אבות' ב'פרקי שכתוב (כמו אליו בערך אינם ומרגליות טובות אבנים שכל -79ביותר, (dizeevne dxez,
הקב"ה לפיכךzekfl"רצה ישראל, ומצוות"daxdאת תורה בשמים 80להם "לא - לקיימם שקל וגילה ,

לעשותו". ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי גו' היא לים מעבר ולא גו' היא

פלוני, של לטובתו אלא אינם דבריו וכל בזה, וכיוצא לעצמו כבוד דורש המשפיע שאין - ובהדגשה
לאחרי  - לעצמו שמרשה כיֿאם הנהגתו, על דיןֿוחשבון (למשפיע) לו לתת ממנו דורש איננו ואיש
הידיעה  שלמרות או מידיעתו, שנעלם שנראה דבר על שימתֿלבו את להעיר - כו' ומחילה סליחה בקשת
ומצוות, התורה קיום יוקר לגודל בנוגע - ומשונות) שונות (מסיבות עדיין מתעכב בפועל המעשה הרי

- כו' לו להודות שצריך שלו, חידוש לא - אומרו" בשם "דבר mydואומר zxez"הלכה זו הוי' "דבר ,81,
יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה - לו נתן פלוני 82שהקב"ה בספר בעצמו לראות שיכול כפי ,

זו! למסקנא בעצמו ויגיע כו', פלוני במקום

בפעם  מיד הצליחו לא אם וגם מצליחים, בוודאי - זו בדרך פועלים שכאשר במוחש רואים וכאמור,
ואחת, פעמים חמישים אפילו או ואחת", פעמים "מאה בזה כשיעסקו הזמן, במשך יצליחו הראשונה,
הראשונה  הפעם גם פועלת מקרה שבכל לכך נוסף - אחת בפעם להצלחה עד בלבד, פעמים בשלוש ואולי

בחיי' 'רבינו שכתב מה וכידוע לפעול. הצליח ואחת המאה שבפעם - והראיה הזזה, דבר 83איזו שבכל ,
הראשונה  בפעם תהיה אלאֿאםֿכן פעמים, ואחת מאה יועילו לא כלל, פועלת איננה הראשונה שהפעם

פעמים. ואחת מאה עד הפעולה ריבוי תועיל אזי בשר), לעיני נראית אינה אם (אפילו כלשהיא הזזה

ÂË הקשור בכל - אלה בימינו בפרט - להשתדל יש כמה עד פשוט, וגם מובן לעיל, האמור כל לאור .
ישראל. בני בין היהדות לחיזוק

אלא  זו, ותכלית למטרה מלכתחילה שהוקמו וארגונים מוסדות לאותם בנוגע - מיוחדת ובהדגשה
כסף  השגת כמו ומועילים, טובים היותם עם אשר אחרים, לעיסוקים פנו ומשונות שונות שמסיבות
השיעור  את יכין וראשֿהישיבה במנוחה, ללמוד יוכלו שהתלמידים כדי ומוכרח ונחוץ טוב דבר לישיבות,
את  נוטרה "שמוני בבחינת כאמור, זה, הרי כו', מנוחה מתוך השאלות את יפסוק והרב במנוחה, שלו
מוטלת  ולכן נטרתי", לא - שלי "כרמי אבל בישראל", כרמים "גוואלדיקע תורה, עלֿפי כרמים הכרמים",

היהדות. חיזוק שלי", "כרמי שמירת - העיקרי בתפקידם לעסוק החובה עליהם

גם הוא הרי שלדאבוננו אלא נפלא, דבר - לעיל) (כאמור לאחרונה המצב לאור :lidanובפרט

על מראים בלתיֿרשמי באופן ו'משאלֿעם' שה'סקר' בשעה lecbבה ikd aex תורה היהדות, לטובת
הוא המצב רשמית, להצבעה כשבאים הרי - רחמנאֿליצלן.jtidlומצוותיה ,

ה  לפעילות והמאמצים הכוחות כל את להקדיש יש לזאת, תבוא zinyxÎizla.אי דוקא עלֿידה אשר
כנ"ל  היוםֿיום, בחיי ומצוות תורה לקיים עליהם ולפעול ליהדות, יהודים לקרב - האמיתית ההצלחה

בארוכה.
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כא.78) ס, ישעי'
מ"ט.79) פ"ו
במשנה.80) – רע"ב כג, מכות

ב.81) קלח, שבת
ד.82) לג, פרשתנו
כח.83) א, בראשית
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ÊË באה כך ועל לגמרי, חדש באופן חדשה בפעולה צורך יש - הדבר לתיקון להביא כדי והנה, .
דלקמן. ההצעה

ובהקדמה:

(במכלֿשכן  קבוע דבר אצלם ונעשה מסויים, באופן ימיהם כל שהתנהגו מכיון - הנ"ל עסקנים רוב
שני  טבע שנעשה להרגל עד קבוע), דבר שנעשית פעמים שלוש מסויימת הטבע 84מהנהגה על אפילו שגובר ,

כו'. רב זמן ויקח ביותר, הדבר יקשה חדשה, בהנהגה להתחיל בהצעה אליהם כשיפנו הרי, - הראשון

שהרי  למחר, לא ואף למחרתיים, הדבר תיקון את לדחות איֿאפשר הענין, חשיבות גודל מצד ולאידך,
ynnגם df rbxae ,meid.ומיד תיכף ליהדות לקרבם שצריכים יהודים ישנם ,

אנשים וכמה כמה ישנם ולאידך ורגילותו, טבעו את שישנה עד להמתין שאין mipkeneומכיון milekiy
לעשות  ביותר ונכון כדאי לכן, - כו' אותם ויעודדו להם יעזרו רק אם היהדות, והפצת לחיזוק להתמסר

" של שכל ldwdענין אנשים והארגונים, המוסדות והנהגת להנהלת אנשים עוד ולצרף יחדיו, להתאסף ,"
היהדות. חיזוק שלי", "כרמי בשמירת יהיה עיסוקם

יותר: ובפרטיות

לעסוק  להמשיך הוא יוכל ואז מנהיג, בתור אחד עוד אליו יצרף הנ"ל ארגונים ממנהלי אחד כל
בשמירת  ההתעסקות את ואילו בעבר, בהם הצליח שכבר - הכרמים" את "נוטרה - בהם שהורגל בענינים

זה. עיקרי לתפקיד כולו להתמסר שיוכל השני, של לרשותו יעביר - שלי" "כרמי

מזכיר, . . ואפילו הדרוש, והסיוע העזר מלוא את יגישו זה, לתפקיד המינוי עם שביחד ופשוט,
היהדות. חיזוק - זה וחשוב עיקרי תפקיד למלא שיוכל כדי בזה, וכיוצא מכונית טלפון,

המאורות  ל"שני בקשר בראשית במעשה וכמסופר גדולה... "אתכפיא" דרושה כך לשם אמנם,
כו'85הגדולים" לקטרוג גרם זה שמצב כו'86, ענינים וכמה כמה נשתלשלו מזה וכתוצאה לאידך 87, אבל .

בארוכה. כנ"ל אפשרי, הכי בהקדם הדבר ונחיצות ההכרח גודל עם להתחשב יש גיסא,

התוארים  בכל לשאת שימשיכו כו', המנהלים של בכבודם מאומה יגרע לא האמור שבאופן ולהוסיף,
עתה  עד בהם והצליחו שעסקו והחשובים הטובים הענינים בכל לעסוק שימשיכו והעיקר וכו', והמדליות
שיוסיפו  אלא כדבעי), בזה להתעסק אחר מישהו יוכל תפקידו, את יעזוב כאשר אם יודע מי - (ואדרבה

היהדות. חיזוק - אחר בתחום שיעסוק אדם עוד למנות

ÊÈ,היהדות לחיזוק פעולתם ויפעלו יתקבלו האמורים שהדברים חזקה והתקווה .

"הכריע  עלֿידיֿזה שגם - אחת מחשבה או אחד דיבור אחד, מעשה אחת", "מצוה רק לא יתווסף שאז
יתווספו אלא - והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו טובים,ieaixאת מעשים

ה'" "צבאות יהודים, המון שיתווספו - באותו 88והעיקר ומיד תיכף שיתחילו וטף", נשים "אנשים ,
שלהם  אמות ארבע מעשיית החל קדוש, למקום וטף" ונשים  "אנשים לאסוף ד"הקהל", באופן לפעול יום

ה  כל אלקיכם ה' את "ליראה אותם ויעוררו וידברו קדוש, שייעשו למקום הפעולה והתחלת דיבור - ימים"
טבע, שנעשה להרגל עד קבוע, לדבר

היעוד  קיום את יותר עוד ויזרזו ימהרו האמורים, הענינים בכל שהפעולות - עיקר זה וגם 89ועוד

המקום  עיכבן ו"לא לארצנו, קוממיות ויוליכנו שיגאלנו משיחא, מלכא דוד בביאת שמיא", ענני עם "ארו
עין" ממש.90כהרף ומיד תיכף ,
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ספי"ד.84) תניא סל"ו. מפאנו הרמ"ע ש"ב. נ"ד אמונה שבילי
ועוד.

טז.85) א, בראשית
עה"פ.86) פירש"י
(בסה"מ 87) תרצ"א המושלים יאמרו ע"כ ד"ה גם ראה

ובכ"מ. ח"א). קונטרסים
מא.88) יב, בא
א.89) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
מא.90) יב, בא ופירש"י מכילתא
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.g"nyz'd zekeqd bgc 'e lil zgiy .c"qa
- ziaxr zlitz ixg`l -

מוגה  בלתי

למגדול · ואחת, אחד לכל השייכות אודות מיוחדת הדגשה יש ל"הקהל" שבנוגע להוסיף ...ויש .
העם, את "הקהל הוא ד"הקהל" התוכן שהרי - קטן shdeועד miypde miyp`d"10.

ובהקדמה:

שבעם) הגדול (או למלך שייכת "הקהל" שפעולת והנשים 11אףֿעלֿפי "האנשים את המקהיל שהוא ,
ד"הקהל" הענין אצלם שפעלו 'מקבלים', אלא אינם והטף") והנשים ("האנשים הם ואילו והטף",
אצלם  שמגלים מכיון היא, עליהם לפעול שיכולים לכך הסיבה מכלֿמקום – אותם שהקהילו עלֿידיֿזה

ש  דבר רק לא שלהם, ישמעו mgekaענין "למען ממש, בפועל שנמשך ועד האמיתי, רצונם גם אלא בלבד,
הימים" כל גו' לעשות ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו יראה10ולמען ,mdlyועשיה ושמירה ,mdly,

שלו" "קב רק קבין 12ולא ה"עשר שכל אלא בלבד), אחד מ"האנשים (קב ואחת אחד כל של - שלו הם "
קטנים  לקטני עד והטף", .13והנשים

עיקר: זה וגם ועוד

וטף, נשים אנשים ישראל כל "להקהיל כפשוטה, "הקהל" מצות קיימו קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן
באזניהם, שיקרא הוא והמלך כו' פרשיות התורה מן  באזניהם ולקרות לרגל בעלותם שמיטה מוצאי בכל

כו'" קורין היו הנשים וצריך 14ובעזרת יכול - כפשוטה "הקהל" מצות קיום שייך שלא הזה, בזמן אבל ,
לי  "ועשו ביתֿהמקדש, ובדוגמת עלֿדרך קדוש, למקום אליו השייכים אלו את להקהיל ואחד אחד כל

בתוכם" ושכנתי מעט"15מקדש ("מקדש וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת תפילה,16, של בית תורה, של בית ,(
גמילותֿחסדים  של בית זה 17או בענין אשר וגמילותֿחסדים, תפילה תורה בית שנעשה פרטי לבית ועד ,

ולקרות  ה"מלך", בדוגמת עליהם, השפעה לו שיש אלו את להקהיל ואחד, אחד כל לפעול וצריך יכול
כו'. התורה מן פרשיות באזניהם

(שהם  שלו הכחות פרטי כל את להקהיל צריך ואחד אחד שכל לעצמו, בנוגע - יותר ובפרטיות
ממש" ממעל אלקה "חלק - שבו מהמלך הפרשיות קריאת שישמעו והטף"), והנשים "האנשים ,18בדוגמת

מציאותו. כל את ומקיים ומחיה שמהווה

מדובר  לא שהרי - ברֿמצוה שנעשה עד להמתין צורך ואין קטנים, וקטני לקטנים גם שייך זה וענין
ולאחרי  ברֿמצוה לפני שבין החילוק מודגש (שבזה ומעשה דיבור במחשבה בפועל, עבודה אודות כאן
פנימה  בתוכו שנמצאת  ממש", ממעל אלקה "חלק הנשמה, של מציאותה עצם אודות כיֿאם ברֿמצוה),

העולם  לאויר ויצא שנולד בשעה ומיד .19תיכף

יוצא  ואינו כולה.. התורה כל אותו ומלמדין ראשו.. על לו דלוק "נר אמו במעי בהיותו - מזה ויתירה
שמשביעין  עד צדיק"20משם תהי העולם 21אותו.. לאויר שיוצא לפני עוד בו נמצאת שהנשמה היינו, ,22,
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יב.10) לא, וילך
וש"נ.11) .20 הערה תשמ"ז נצו"י לקו"ש ראה
א.12) לח, ב"מ ראה
(13489 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמן שם. וילך רמב"ן ראה
בהערה.
רפ"ג.14) חגיגה הל' רמב"ם
ח.15) כה, תרומה
א.16) כט, מגילה
על 17) שעומד בית יחד, שלשתם בו שיש בית – טוב ומה

מ"ב). פ"א (אבות וגמ"ח (תפלה) עבודה דתורה העמודים ג'
רפ"ב.18) תניא
ש"גמר 19) סוס"ד מהדו"ת (או"ח בשו"ע הזקן רבינו וכמ"ש

- כו'" א' ויום שנים בי"ג הוא באדם הקדושה נפש כניסת ועיקר
.. דקדושה זו נפש כניסת ש"תחלת שם ומ"ש דייקא. "גמר"
(בשעה  לפנ"ז גם אבל בגילוי. לכניסה הכוונה - מילה" במצות

הנשמה. בו נמצאת העולם) לאויר ויצא שנולד
מח 20) ע' לתניא והערות  (קיצורים הצ"צ מפירוש גם להעיר

ש"משביעין"(בשי"ן  שובע. מלשון גם הוא ש"משביעין" ואילך)
כו'. צדיק להיות כחות בריבוי אותו שמאלית)

ב.21) ל, נדה
כ),22) קעט, (זח"א טעניתא" "אקדמי שהיצה"ר הענין היפך

דלוק  "נר לפנ"ז ועוד העולם, לאויר בצאתו רק בא היצה"ר שהרי
כולה". התורה כל אותו ומלמדין כו' לו
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בפועל  תורה שלומד אלא עוד, כולה"23ולא התורה "כל - השלימות ובתכלית שהלימוד 24, לכך נוסף ,
ytpdהוא zgepna מבלבלים דברים שום שאין מכיון ,25.

למגדול  ואחת, אחד לכל השייכות אודות מיוחדת הדגשה ישנה "הקהל" לענין שבנוגע מובן, ומזה
ממש. חידוש של לאופן עד הוספה, של לענין בנוגע גם כולל קטן, ועד

למצוא ‚ יש - הזה בלילה וב"הקהל" השואבה' בית ב'שמחת והחידוש ההוספה והנה, מלשון dxezב . ,
לכלֿלראש 26הוראה  הנה יהודי, אצל שמתעוררת שאלה בכל שלכן ב 27, ההוראה את למצוא .dxezעליו

אור" "תורה היא שהתורה ונשים 28ומכיון ל"אנשים ומואר ברור באופן הם שבה ההוראות כל הרי ,
וב"הקהל" השואבה' בית ב'שמחת ה'שטורעם' שלאחרי הזה, ללילה בנוגע ההוראה גם כולל וטף",

מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל ויכלתו, כחו בכל ימים חמשה הששי,29במשך הלילה בבוא הרי ,
והנשים", "האנשים ואחת, אחד כל אצל ממש, מאין יש גמור, חידוש של באופן הענינים כל נעשים

"הטף". ואפילו

כי  - "הטף" מאשר יותר עוד כו' ונתינתֿכח להוראה לפעמים זקוקים והנשים" ש"האנשים ולהעיר,
נפלא" ד"יחוד לאופן עד כו', וההשגה וההבנה השכל ימים,30מצד חמשה במשך ו"הקהל" שמחה בעניני

גמור, חידוש של באופן אלו ענינים יהיו השביעי) ביום (וכן הששי שביום בעצמם לפעול יותר קשה
ממש. מאין יש כמו

אור", "תורה של באופן זה הרי והנשים") "האנשים ואצל "הטף", (אצל שניהם אצל אופן, ובכל
ענינו  לפי ואחד אחד כל אצל נראה שהאור .31אלא

ביגיעה  צורך ללא בקלות, אותה שמוצאים ומאירה, ברורה הוראה אור", "תורה בענין יתירה והדגשה
טירחא  של מענין להזהר יש שאז בחולֿהמועד, כשנמצאים - כו' מצוה 32וטירחא של טירחא אפילו ,

שאין  ומאירה, ברורה הוראה ובנידוןֿדידן, טירחא), ללא יהיה שבדבר ה'שטורעם' שכל אפשרות (כשיש
כו'. והסתר העלם קושיא, להסיר וטירחא  ביגיעה צורך

כידוע „ זה, ליום במיוחד השייכים התורה בעניני זו הוראה למצוא יש - עצמה בתורה רבינו 33. פתגם
זה. לזמן במיוחד השייכים התורה עניני  היינו, הזמן", עם לחיות ש"יש הזקן

אופנים  בשני - גופא -34ובזה ושנה שנה בכל תמידי, באופן זה ליום השייכים התורה עניני (א) :
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פיו 23) על וסטרו מלאך בא העולם, לאויר שבא ש"כיון ואף
בדבר  תועלת כל שאין יתכן לא בודאי הרי - כו'" ומשכחו
ש"הארת  ביותר, גדולה תועלת בזה יש אדרבה אלא חסֿושלום,
שנתלבשה  בטרם בנשמתו ועצומה גדולה הארה שהאירה התורה
התורה  אור בה שמאיר ועוז כח הנותנת היא החומרי, בגוף לגמרי
ובפשטות, א). מד, שלח (לקו"ת החומרי" בגוף שנתלבשה אחר
הקב"ה, של תורתו ללמוד יוכל דלמטה שהאדם שהאפשרות
שנעשה  ועד פ"ה), תניא (ראה נפלא" ד"יחוד באופן ובפרט
- א) יט, (ע"ז שמו" על "נקראת "תורתו", התורה, על בעה"ב
לאויר  שיצא קודם כולה התורה כל שלימדוהו מפני זה הרי

העולם.
ומשכחו  פיו על וסטרו מלאך ד"בא שהאפשרות ולהוסיף,
שלימוד  כדי אלא אינה - ממלאך למעלה הוא שיהודי אף - כו'"
בנוגע  ובמילא ומצאת", "יגעת שלו", ד"קב באופן יהי' התורה

כו'. לנגוע "מלאך" של ביכלתו אין הענינים, שאר לכל
כל 24) ללמוד חייב מישראל שכאו"א מפני - הדבר וטעם

תלמוד  בהלכות הזקן רבינו כפס"ד וסוד, דרוש רמז פשט התורה,
ע"י  היא התורה ללימוד שהאפשרות ומכיון ה"ד), (פ"א תורה
לכן  שלפנ"ז), בהערה (כנ"ל העולם לאויר יציאתו קודם הלימוד

כולה". התורה "כל ללמדו בהכרח
בנוגע 25) ה"א) פ"ט תשובה (הל' הרמב"ם ממ"ש להעיר

המונעים  הדברים כל ממנו "שיסיר - שבתורה הגשמיים ליעודים

ידינו  את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע .. מלעשותה אותנו
שלא  כדי וזהב, כסף וריבוי ושלום שובע כגון, התורה. לעשות
פנויים  נשב אלא להם, צריך שהגוף בדברים ימינו כל נעסוק
לאופן  בנוגע - וק"ו במכ"ש - מובן ומזה בחכמה". ללמוד

העולם. לאויר היציאה קודם הלימוד
נג,26) זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב.
בסוף.27) וגם באמצע, גם אלא בתחילה, לכלֿלראש, רק ולא
כג.28) ו, משלי
ה.29) ו, ואתחנן
פ"ה.30) תניא ראה
יכולים 31) שאינם כאלו שיש גשמי, אור מראיית עד"מ

זו  לא אזי האור, וכשיתחזק אור, מעט אלא ולראות להסתכל
כאלו  ויש להם; שמפריע - אדרבה אלא מועיל, שאינו בלבד
בהבנה  גדלותם מצד יותר, גדול אור ולראות להסתכל שיכולים

וכו'. מיוחדים מכשירים בעזרת או והשגה,
סתק"ל 32) או"ח טושו"ע פ"זֿח. יו"ט הל' רמב"ם ראה
ואילך.
ואילך.33) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
מתפעל 34) שלפעמים - האדם בנפש המצבים לשני בהתאם

שינויים, ללא שבו, התוקף מצד תמידי, מדבר יותר ומתעורר
מדבר יותר ומתעורר מתפעל דוקא.ycgולפעמים
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ליום  השייכים התורה עניני (ב) כסדרם", "תמידים בשוה, השנים בכל שהם החודש, לימי שייכותם בגלל
משנה  שמשתנים השבוע, לימי שייכותם בגלל - חידוש של באופן זו, בשנה המיוחדת הקביעות מצד זה

כהלכתם". "מוספים לשנה,

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי ונתפשטו שנתפרסמו היומיים תורה שיעורי - ולכלֿלראש
הנ"ל: אופנים שני בהם שיש הידועים, חומשֿתהיליםֿתניא שיעורי

השיעור  שהוא בחודש, כ' יום שיעור ובנידוןֿדידן, החודש, לימי שנחלק כפי - תהילים שיעור א)
ושנה. שנה בכל הסוכות דחג הששי היום של

שחל  הברכה", "וזאת בפרשת שלישי יום ובנידוןֿדידן, השבוע, לימי שנחלק כפי - חומש שיעור ב)
ב  מהֿשאיןֿכן הסוכות, דחג הששי ביום זו שונה בשנה באופן שקביעותם שנים .35שאר

למצוא  יש - כהלכתם") ("מוספים חומש ובשיעור כסדרם") ("תמידים תהילים בשיעור - ובשניהם
להיות  צריכה וב"הקהל" השואבה' בית ב'שמחת שההוספה כך, כדי עד זה, יום של המיוחד העילוי את

ממש. מאין יש לגמרי, חידוש של באופן

ביום ‰ ל'אושפיזין' והשייכות הקשר את גם אור") ("תורה בגלוי רואים היום שבשיעורי - ובהקדמה .
מהר"ש: ואדמו"ר יוסף זה,

" - הוא בחומש היומי `xnשיעור sqeile"'מהר"ש 36גו אדמו"ר של שמו נזכר בתהלים היומי ובשיעור ,
" -l`enye"שמו שלפניֿזה 37בקוראי בשנים בזה המדובר בארוכה ונדפס ).38(כמוזכר

ד" הענין - זה ביום ה'אושפיזין' של המיוחד לחידוש באים `xraixומכאן dligzkl"39 בענין אשר ,
להיות  צריכים ו"הקהל" השואבה' בית 'שמחת בעניני הפעולות שכל המיוחד החידוש כבר מודגש זה

ד" `xraixבאופן dligzkl."

שהרי  - ואחת אחד לכל ושייך והוראה, תורה של ענין הוא אריבער" "לכתחילה הפתגם שגם [ומובן,
שהוראה  מכיון גופא, ובזה מישראל. ואחד אחד כל של וברשותו בכוחו כוחן", לפי אלא כו' מבקש "איני

עלֿידי נאמרה - אריבער" "לכתחילה - "אריבער"`zn`Îyiזו (א) היא: בזה שהכוונה מובן, ,ezzin`l,
באמירה  להסתפק לא ועיקר: (ב) טבע, ונעשה בו הורגל שככר שלפניֿזה, ביום מ"אריבער" גם למעלה

באמת], הדבר את לקיים אלא ודיבור,

טוב  כי בו שהוכפל השלישי, יום - בשבוע היום של ענינו מצד החידוש גם ישנו לזה, טוב 40ונוסף ,
לבריות  וטוב גם 41לשמים אשר לבריות", וטוב לשמים ד"טוב בענין חדור שבו ורגע רגע שכל היינו, ,

גם  פועל אלא עצמו, עם מסתפק שאינו באופן ו"הקהל" השואבה' בית 'שמחת בפעולות מוסיף זה ענין
כמוך" לרעך "ואהבת הזולת, בעלמא"42על ל"בריות בנוגע אפילו ,43.

היום  שיעורי אור", ב"תורה שמואר כפי זה בלילה החידוש את לבאר נבוא - זו הקדמה ולאחרי
ובחומש. בתהלים

Â:"כסדרן ד"תמידין באופן היא הסוכות דחג הששי ליום ששייכותו - בתהלים היומי שיעור .

רבים" איים ישמחו הארץ תגל מלך "ה' - בתהלים היומי השיעור .44התחלת

לומר: יש - הסוכות לחג השייכות ובביאור

כידוע  ראשֿהשנה, עניני מתגלים שבו - הסוכות חג של בכסה 45ענינו שופר בחודש ב"תקעו הפירוש
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שגם 35) השנה, לימי שנחלק כפי תניא שיעור – לזה ונוסף
בין  השינוי (וכן מעוברת לשנה פשוטה שנה בין שינויים יש בו

וכסלו)). חשון לחדשי (בנוגע כסדרה או חסרה, שלימה, שנה
יג.36) לג, ברכה
ו.37) צט, תהלים
ואילך).38) 274 (ע' פ"ג ח"ה הישועה מעייני
תריז.39) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ו).40) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פירש"י
ועוד.41) ב. לג, בראשית אוה"ת
יח.42) יט, קדושים
פל"ב.43) תניא ראה
א.44) צז,
שער 45) דא"ח) (עם סידור רע"ד. נד, לר"ה דרושים לקו"ת

ובכ"מ. ב. רלה, ר"ה
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חגינו" חגינו",46ליום "ליום - והתגלותם והעלם), כיסוי (מלשון ד"בכסה" באופן הם ראשֿהשנה שעניני ,
הסוכות. בחג

עליכם" "תמליכוני - הוא ראשֿהשנה של ענינו ישראל"47והנה, "מלך נעשה שהקב"ה ועלֿידיֿזה 48, ,
הארץ" כל על "מלך -49.

בכל  הקב"ה של מלכותו גילוי הארץ", תגל מלך "ה' - בתהלים היומי השיעור התחלת תוכן וזהו
הארץ.

רבים": ב"איים גם שפועל - מזה ויתירה

ולכן  בינתיים, הפסק ללא לזה זה מחוברים חלקיה כל ש"ארץ", - הוא ל"איים" "ארץ" שבין החילוק
של  מסוים בחלק כולה מאורע הארץ על השפעה לו יש ארץ 50הארץ, כמו ביותר, גדול שטח היותה עם ,

פרסה 51ישראל  מאות חמש על פרסה מאות חמש הוא 52, "אי" שכל מכיון "איים", מהֿשאיןֿכן :
לא  - "ימים") אלא סתם, מים רק (ולא מים עלֿידי היבשה חלקי לשאר בינו הפסק ויש בפניֿעצמו,

בארץ. מסוים בחלק מאורע השפעת בו ניכרת

מתגלית  מלך") ("ה' הקב"ה של שמלכותו - רבים" איים ישמחו הארץ תגל מלך ד"ה' החידוש וזהו
ב" רק סוגי ux`"53לא כל היינו, רבים", "איים - גופא ובזה הארץ, מן המובדלים ב"איים" גם אלא ,

למיניהם  וריחוק 54ה"איים" קירוב - ובעיקר (כולל ישראל מארץ והרחוקים ישראל לארץ הקרובים ,
zeipgexa יושבי בניֿהאדם הם ומי נושבת", ד"ארץ במצב הם אם עצמם, ל"איים" בנוגע ועלֿדרךֿזה ,(

סוגי  בכל הנה - וכו' בלבד בעליֿחיים אלא בניֿאדם, בהם שאין איים או השכל, במעלת דרגתם האיים,
" מלך".mii`miaxהאיים, "ה' הקב"ה, של מלכותו ומתגלית חודרת ,"

Ê מלך ד"ה' הענין נעשה שאז - הסוכות דחג הששי ביום המיוחד החידוש את לבאר יש עלֿפיֿזה .
אריבער": ד"לכתחילה באופן וגו'"

כו' מלכיות בראשֿהשנה לפני "אמרו הקב"ה, את להמליך ישראל בעבודת צורך יש בראשֿהשנה
בשופר" ובמה כו' עליכם שתמליכוני הרי 47כדי - הסוכות דחג הששי ביום ובפרט הסוכות, בחג אמנם ,

zlgzd" היא בתהילים jlnהשיעור 'dהענין בתחילת ומיד שתיכף היינו, ,"xak epyi של מלכותו גילוי
"lretaהקב"ה - (כנ"ל) רבים" ב"איים וגם הארץ, בכל ,dligzklxraix`."

וטף": ונשים ל"אנשים המובן באופן - פשוטות ובאותיות

עלֿידי  עליכם", ד"תמליכוני בענין ויגיעה בעבודה צורך היה שבו מראשֿהשנה, זהֿעתה אנו באים
שאר  וכל במקוה הטבילה על (נוסף  וכו' הפסוקים אמירת - שופר  לתקיעת מההכנות החל שופר, תקיעת

בתורה" נאמר תרועה פעמים ("שלוש שלש אלא אחת, תקיעה רק ולא -55ההכנות), יותר ובפרטיות ,(
לאחריה" ופשוטה לפניה פשוטה להיות צריכה תרועה ("כל קולות 55תשע שלושים - פרטיות ובפרטי ,(

ואחרֿכך  פעמים.. שלוש תקיעהֿשבריםֿתקיעה ואחרֿכך פעמים.. שלוש ("תקיעהֿשבריםֿתרועהֿתקיעה
פעמים" שלוש קולות 56תרועהֿתרועהֿתקיעה למאה עד ,(57.
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ד.46) פא, תהלים
וש"נ.47) סע"א. טז, ר"ה
דר"ה.48) מוסף בתפילת מלכיות מפסוקי ו. מד, ישעי'
בקידוש 49) וכן בר"ה, העמידה תפילת נוסח ט. יד, זכרי'

ההפטרה. ובברכת
חילוק50) שישנו dאף zcnadrtyd קרוב שבמקום –

כו'. רחוק במקום מאשר יותר בתוקף היא ההשפעה
"(תגל)51) הכתוב לשון פשטות ארץ ux`dשהרי, על קאי "

בה  אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הידועה, הארץ ישראל,
יב). יא, (עקב שנה" אחרית ועד השנה מרשית

פירש"י 52) סוטה). סוף (וראה סע"ב פב, ב"ק א. ג, מגילה
א. כח, ב"מ חמשה תוד"ה כה. יג, שלח עה"ת

ישראל,53) לארץ מחוברות שלהיותן הארצות, שאר גם כולל
ישראל. ארץ והשפעת פעולת בהן יש

יו"ד,54) נח (פירש"י לפרש אלא לסתום הכתוב בא לא שהרי
כה).

ר"ה 55) הל' או"ח אדה"ז שו"ע רפ"ג. שופר הל' רמב"ם
רסתק"צ.

ס"ב.56) שם שו"ע ה"ג. שם רמב"ם
וש"נ.57) רסתקצ"ו. שם שו"ע
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צריכה  דראשֿהשנה, הראשון ביום קולות) (מאה שופר תקיעת עבודת כל שלאחרי אלא עוד, ולא
דראשֿהשנה  השני ביום גם שופר תקיעת ארוך 58להיות אחד כיום הם דראשֿהשנה הימים ששני דאף ,59,

השני  ביום והן הראשון ביום הן שופר, תקיעת חיוב ישנו .60מכלֿמקום

את  שמע שלא אפילו (ייתכן קולות מאה שתוקעין יודע אינו אם אפילו קטן, ילד גם רואה זה וכל
בחזרת  והן בלחש, הן מוסף, תפילת כל במשך בביתֿהכנסת נוכח היה שלא מפני הקולות מאה כל

חרדה  עליו הטיל השופר וקול השופר, קול את שמע הוא גם שהרי לו 61הש"ץ), הסבירו ובוודאי ,
כפשוטן). המלות (פירוש הארץ" כל על "מלך הקב"ה נעשה שעלֿידיֿזה

ילד  (גם היומי תהילים בשיעור אומרים - הסוכות דחג הששי היום בבוא הנה הסוכות, בחג אמנם,
" כפשוטן) המלות פירוש לו שמסבירים jlnקטן 'd:"

צ  ש"ה'jilndlורךאין מכיון הנ"ל), הענינים פרטי בכל שופר, תקיעת עבודת (עלֿידי הקב"ה את
jln,היינו ,"xak epyiyהמלוכה שנפעל lretaielbaeענין אלא תהילים, שאומר ליהודי בנוגע רק ולא ,

" של רבים".ldwdבאופן איים ישמחו הארץ, "תגל שלכן האיים, ובכל הארץ בכל - "

הענינים  פרטי לפני עוד השיעור, בתחילת ומיד תיכף כי מוקדמות, הכנות כל ללא נעשה זה וענין
אריבער". ד"לכתחילה באופן כאמור, וגו'", מלך "ה' ומיד תיכף מכריזים - לאחריֿזה שבאים

Á" - בתהילים היומי בשיעור השמחה ענין להדגשת באים ומכאן .lbzהארץegnyi:"רבים איים

שמחה  של לשונות מעשרה אחד הוא - (גילה) אפילו 62"תגל" שחודרת השמחה, גדולה כך כדי ועד ,
"תגל - ".ux`dבארץ

שכתוב וכמו ה'שטורעם', בכל גלויה שמחה אינה ("תגל") שגילה היינו,63ואף ברעדה", "וגילו
שמחה, של לשונות עשרה חילוקי פרטי יודע אינו שבקטנים קטן הרי - ב"רעדה" מכוסה שהשמחה
פועלת  החילוק ידיעת האם וספק לשאלה מקום יש עדיין זה, חילוק שיודעים ונשים אנשים ואפילו

ברעדה... מכוסה תהיה שהשמחה

לא  - ה'שטורעם' בכל ה"גילה" שתהיה טובה, כוונה בשביל ה"רעדה" בענין יקל אם שגם ומובן,
שמחה! של הלשונות עשרה חילוקי פרטי בכל עצמו את הכניס שלא  היתכן ב'טענות' אליו יבואו

על  אינה שההדגשה היינו, בלבד, ("תגל") גילה כיֿאם ה"רעדה", ענין נזכר לא זה שבפסוק ובפרט
הגילה. ענין על אלא ברעדה, השמחה כיסוי

עיקר: זה וגם ועוד

ענין גם מפורש  הפסוק "בהמשך - מכוסה egnyiהשמחה שמחה "תגל", רק לא היינו, רבים", איים
גם  אלא) בארץ, רק (לא החודרת ממש, גלויה לשמחה עד ה"גילה", גדר פריצת של באופן אלא כו'

רבים". ב"איים

גו" שופר וקול בחצוצרות זמרה וקול "בכינור הראשון) (במזמור שלאחריֿזה בפסוקים ,64וממשיך
וכמה  כמה אלא בלבד, "חליל" רק ולא זמר, כלי עלֿידי גם אלא בפה, שיר עלֿידי שמחה רק לא היינו,

שלפניֿזה  בלילות (כמדובר השמחה בענין יותר עוד נוסף שעלֿידיֿזה זמר, ).65כלי
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אחת 58) פעם תוקעין בשבת, שחל ר"ה של יו"ט כאשר ורק
בלבד. שני) (ביום

ס"ג 59) סת"ר שם שו"ע – ובארוכה ספ"א. יו"א הל' רמב"ם
ואילך.
(60 ֿ וספק ספק שום בלי שהחיינו לברך שיוכל שכדי אלא

בשעת  עליו ויהי' חדש בגד התוקע ילבש "לכתחילה – ספיקא
ס"ז). שם (שו"ע שהחיינו" ברכת

מאשר 61) יותר טף אצל היא השופר מקול החרדה - ואדרבה
שמכיון  לכן מקודם יודעים ונשים אנשים כי: ונשים. אנשים אצל
ב'. ביום ואח"כ א' ביום יתקעו בשופר, לתקוע בתורה מצוה שיש

מוכנים  שהיו מכיון פתאומי, באופן אינה שלהם החרדה ובמילא,
כשמסבירים  גם - קטנים קטני ובפרט טף, משא"כ לפנ"ז. לכך
ההסברות  כל יועילו לא בשופר, לתקוע שעומדים לפני"ז להם
תקיעה  רק ולא ממש, בפועל התקיעות את כששומעים כי כו',

גדולה. חרדה עליהם מטיל זה הרי - תקיעות כו"כ אלא אחת,
(בסה"מ 62) תרפ"ט ברא אשר רד"ה ב. קסט, זח"ב ראה

ח"א). קונטרסים
יא.63) ב, תהלים
הֿו.64) צח,
ס"ב.65) דחגה"ס ד' ליל שיחת
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Ë"'ה את נפשי "ברכי - השיעור בסיום - בתהילים היומי בשיעור  ענין ועוד .66:

כל  על לה' מודה שיהודי היינו, הודאה, מלשון (א) פירושים: שני ישנם ה'" את נפשי ד"ברכי בענין
זה הוא שהיהודי היינו, כפשוטה, ברכה מלשון (ב) עמו, שעשה d'הטובה z` jxany67.

שהטובה  למסקנא מגיע עמו, שעשה הטובה כל על להקב"ה שמודה לאחרי קצת: אחר ובסגנון
השמחה  שתגדל ככל ולכן ה', את לברך  שיוכל והיכולת הכח לו שניתן העובדה עצם - היא ביותר הגדולה
לו  שניתנה על והכרתֿתודה לשמחה בערך זה אין הקב"ה, לו שנותן הטובות כל על והכרתֿתודה

ה'. את לברך האפשרות

מברכות  (החל ברכה של תוכנה את לו כשמסבירים - שבקטנים לקטן גם בפשטות מובן זה וענין
שמלבד מבין, הוא אזי ה'", אתה "ברוך "d`ceddהשחר), כמו צרכיו, לו שנותן לפניך..dcenלהקב"ה אני

בחסד  בחן בטובו כולו העולם את "זן היותו על להקב"ה ההודאה ועלֿדרךֿזה נשמתי", בי שהחזרת
יו  וחשוב עיקרי ענין ישנו - והיכולתוברחמים" הכח לו שניתן ה'", אתה "ברוך הברכה, ענין jxalתר,

'd z`!

אריבער": ד"לכתחילה התנועה מודגשת כאן וגם

ד" הגבעות"`xraixהענין על גו' ההרים על ד"מדלג באופן רק לא - הוא לאמיתתו יש 68" שהרי ,
עליהם" וגבוהים גו' גבוה מעל "גבוה מזה, נפשי 69למעלה "ברכי - הוא ד"אריבער" הענין אמיתת אלא ,

ויכולת כח לו נותן שהקב"ה ה'", d"awdאת z` jxal.כביכול ,

ד" באופן הוא זה ישראל dligzklוענין שנעשו מאז שהרי מוקדמות, הכנות כל ללא - אריבער"
קדוש" וגוי כהנים נאמר 70"ממלכת ואמרו 71במתןֿתורה, אני", קדוש כי קדושים והייתם "והתקדשתם

וידוע 72חז"ל  מקדושתכם", למעלה קדושתי אני, קדוש כי תלמודֿלומר כמוני, הפנימי 73"יכול 74הפירוש

(היא) למעלה ש"קדושתי אלא עוד, ולא בניחותא", כמוני, "יכול -mkzyecwn"75 במדרש וכמפורש ,76

הוא  הדא בניו.. של בראשם ושתים אחת בראשו נטל למלך.. עטרות שלוש שעשו מדינה לבני "משל
בני  עבודת עלֿידי נעשה בראשו המלך שנותן הכתר שגם היינו, קדושים", והייתם והתקדשתם דכתיב

המדינה  בני .77ישראל,

ישראל  מבני הקב"ה מבקש שאז - לראשֿהשנה מהשייכות גם כדי 78ולהעיר מלכיות.. לפני "אמרו
עלי  ענין שתמליכוני מצד גדר, פריצת של באופן לגילוי עד בגילוי, הסוכות בחג בא זה וענין כם".

גדרים  שפורצת - שמחתנו" "זמן - .79השמחה

È הששי שהיום זו, שנה קביעות מצד כהלכתם") ("מוספים לחידוש בהתאם - בחומש היומי שיעור .
"ברכה": בפרשת שלישי - בשבוע שלישי ביום חל הסוכות דחג

"וליוסף  - יוסף של ברכתו אודות מדובר היומי -80בשיעור הברכה ותוכן ארצו", ה' מבורכת אמר
ארץ  וממגד עולם גבעות וממגד גו' ירחים גרש וממגד שמש תבואות וממגד גו' מטל שמים "ממגד
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כא.66) קג,
שבהתחלת 67) הארץ" תגל מלך ד"ה' הענין עם גם לקשר ויש

מקץ  (תו"א הגפן" את המבריך כמו המשכה "מלשון – השיעור
ב"ארץ", ברכות) מאה (ע"י אלקות והמשכת גילוי היינו, ג), לז,

ממנו. למטה תחתון שאין תחתון רבים", ל"איים עד
ח.68) ב, שה"ש
ז.69) ה, קהלת
ו.70) יט, יתרו
מד.71) יא, שמיני
ספכ"ד.72) ויק"ר
שם.73) אוה"ת וראה ב). (מז, קדושים ר"פ עינים מאור
תמי',74) בלשון כמוני" "יכול - הפשוט הפירוש על נוסף

"קדושתי  כי ממש, "כמוני" זה שאין - קיימת תמיהה וזוהי

מקדושתכם". למעלה
המשנה 75) במאמר סקצ"ח) (לקו"א המגיד פירוש ע"ד

הם  דלמעלה הענינים שכל ממך", למעלה מה "דע רפ"ב) (אבות
בעבודתם  שתלוי ישראל."ממך", של

ח.76) שם, ויק"ר
ואילך.77) 201 ע' תש"ח ואילך. קצג ס"ע עזר"ת סה"מ ראה
בחוקותי 78) "אם - ומצוותיה התורה לכללות בנוגע ועד"ז

בתושבע"פ  ומבואר בחוקותי). (ר"פ תשמרו" מצוותי ואת תלכו
ה, תחנונים"(ע"ז לשון אלא אם "אין דתושב"כ) ("פירושה"

סע"א).
ואילך.79) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ואילך.80) יג לג,



מז g"nyz'd zekeqd bgc 'e lil zgiy

Ë"'ה את נפשי "ברכי - השיעור בסיום - בתהילים היומי בשיעור  ענין ועוד .66:

כל  על לה' מודה שיהודי היינו, הודאה, מלשון (א) פירושים: שני ישנם ה'" את נפשי ד"ברכי בענין
זה הוא שהיהודי היינו, כפשוטה, ברכה מלשון (ב) עמו, שעשה d'הטובה z` jxany67.

שהטובה  למסקנא מגיע עמו, שעשה הטובה כל על להקב"ה שמודה לאחרי קצת: אחר ובסגנון
השמחה  שתגדל ככל ולכן ה', את לברך  שיוכל והיכולת הכח לו שניתן העובדה עצם - היא ביותר הגדולה
לו  שניתנה על והכרתֿתודה לשמחה בערך זה אין הקב"ה, לו שנותן הטובות כל על והכרתֿתודה

ה'. את לברך האפשרות

מברכות  (החל ברכה של תוכנה את לו כשמסבירים - שבקטנים לקטן גם בפשטות מובן זה וענין
שמלבד מבין, הוא אזי ה'", אתה "ברוך "d`ceddהשחר), כמו צרכיו, לו שנותן לפניך..dcenלהקב"ה אני

בחסד  בחן בטובו כולו העולם את "זן היותו על להקב"ה ההודאה ועלֿדרךֿזה נשמתי", בי שהחזרת
יו  וחשוב עיקרי ענין ישנו - והיכולתוברחמים" הכח לו שניתן ה'", אתה "ברוך הברכה, ענין jxalתר,

'd z`!

אריבער": ד"לכתחילה התנועה מודגשת כאן וגם

ד" הגבעות"`xraixהענין על גו' ההרים על ד"מדלג באופן רק לא - הוא לאמיתתו יש 68" שהרי ,
עליהם" וגבוהים גו' גבוה מעל "גבוה מזה, נפשי 69למעלה "ברכי - הוא ד"אריבער" הענין אמיתת אלא ,

ויכולת כח לו נותן שהקב"ה ה'", d"awdאת z` jxal.כביכול ,

ד" באופן הוא זה ישראל dligzklוענין שנעשו מאז שהרי מוקדמות, הכנות כל ללא - אריבער"
קדוש" וגוי כהנים נאמר 70"ממלכת ואמרו 71במתןֿתורה, אני", קדוש כי קדושים והייתם "והתקדשתם

וידוע 72חז"ל  מקדושתכם", למעלה קדושתי אני, קדוש כי תלמודֿלומר כמוני, הפנימי 73"יכול 74הפירוש

(היא) למעלה ש"קדושתי אלא עוד, ולא בניחותא", כמוני, "יכול -mkzyecwn"75 במדרש וכמפורש ,76

הוא  הדא בניו.. של בראשם ושתים אחת בראשו נטל למלך.. עטרות שלוש שעשו מדינה לבני "משל
בני  עבודת עלֿידי נעשה בראשו המלך שנותן הכתר שגם היינו, קדושים", והייתם והתקדשתם דכתיב

המדינה  בני .77ישראל,

ישראל  מבני הקב"ה מבקש שאז - לראשֿהשנה מהשייכות גם כדי 78ולהעיר מלכיות.. לפני "אמרו
עלי  ענין שתמליכוני מצד גדר, פריצת של באופן לגילוי עד בגילוי, הסוכות בחג בא זה וענין כם".

גדרים  שפורצת - שמחתנו" "זמן - .79השמחה

È הששי שהיום זו, שנה קביעות מצד כהלכתם") ("מוספים לחידוש בהתאם - בחומש היומי שיעור .
"ברכה": בפרשת שלישי - בשבוע שלישי ביום חל הסוכות דחג

"וליוסף  - יוסף של ברכתו אודות מדובר היומי -80בשיעור הברכה ותוכן ארצו", ה' מבורכת אמר
ארץ  וממגד עולם גבעות וממגד גו' ירחים גרש וממגד שמש תבואות וממגד גו' מטל שמים "ממגד
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כא.66) קג,
שבהתחלת 67) הארץ" תגל מלך ד"ה' הענין עם גם לקשר ויש

מקץ  (תו"א הגפן" את המבריך כמו המשכה "מלשון – השיעור
ב"ארץ", ברכות) מאה (ע"י אלקות והמשכת גילוי היינו, ג), לז,

ממנו. למטה תחתון שאין תחתון רבים", ל"איים עד
ח.68) ב, שה"ש
ז.69) ה, קהלת
ו.70) יט, יתרו
מד.71) יא, שמיני
ספכ"ד.72) ויק"ר
שם.73) אוה"ת וראה ב). (מז, קדושים ר"פ עינים מאור
תמי',74) בלשון כמוני" "יכול - הפשוט הפירוש על נוסף

"קדושתי  כי ממש, "כמוני" זה שאין - קיימת תמיהה וזוהי

מקדושתכם". למעלה
המשנה 75) במאמר סקצ"ח) (לקו"א המגיד פירוש ע"ד

הם  דלמעלה הענינים שכל ממך", למעלה מה "דע רפ"ב) (אבות
בעבודתם  שתלוי ישראל."ממך", של

ח.76) שם, ויק"ר
ואילך.77) 201 ע' תש"ח ואילך. קצג ס"ע עזר"ת סה"מ ראה
בחוקותי 78) "אם - ומצוותיה התורה לכללות בנוגע ועד"ז

בתושבע"פ  ומבואר בחוקותי). (ר"פ תשמרו" מצוותי ואת תלכו
ה, תחנונים"(ע"ז לשון אלא אם "אין דתושב"כ) ("פירושה"

סע"א).
ואילך.79) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ואילך.80) יג לג,

g"nyz'd zekeqd bgc 'e lil zgiy

ומתק" עדנים לשון "ממגד, גו'", חמשה 81ומלואה "ממגד", פעמים חמש - גופא ובזה התענוג, ענין ,
התענוג. עניני כל את הכוללים תענוג, סוגי

מישראל: ואחת אחד לכל גם שייך זה הרי - יוסף של בברכתו נאמר זה שענין אף והנה,

בימי 82כתיב  וכלכלם פירנסם שהוא לפי יוסף, שם על נקראים ישראל ש"כל היינו יוסף", כצאן "נוהג
.83הרעב"

שכתוב  מה למד שכבר - למקרא' חמש ל'בן גם מובן זה אחיו 84וענין ואת אביו את יוסף "ויכלכל
ובאופן  חי", ישראל "עם - הזה היום עד ישראל עם של שקיומו בפשטות ומבין אביו", בית כל ואת

מאד" במאד ויעצמו וירבו וישרצו "פרו ומתרבה, ומוסיף יוסף 85שהולך של מפעולתו כתוצאה הוא -
שם  על נקראים הדורות כל סוף עד ישראל בני כל ולכן, הרעב. בימי ואחיו אביו את וכלכל שפירנס

יוסף.

- ישראל כל על גם אלא) יוסף, שבט על רק (לא קאי וגו'" אמר "וליוסף שכתוב שמה מובן, ומזה
ניתנה  בפירושה (תורה לפירוש ה 86בהתאם יוסף", שם על נקראים ישראל ש"כל אחד ) כל שאצל יינו,

התענוג  סוגי כל "ממגד", התענוג, בענין היא והברכה ארצו", ה' ד"מבורכת הענין ישנו מישראל ואחד
השלימות. לתכלית עד "ממגד"), פעמים (חמש

מנשה": אלפי והם אפרים רבבות "והם - היומי השיעור וסיום

"הפרני  שם על – "אפרים" בשמותיהם: כמרומז הגלות, ענין עם שניהם קשורים - ומנשה אפרים
עניי" בארץ עמלי"87אלקים כל את אלקים "נשני שם על – ו"מנשה" ,88.

ולכן  ארצו", ה' "מבורכת ברכת נמשכת גלות, של ומצב בזמן נמצאים כאשר שגם - בזה והענין
ישראל  בני שאר על לפעולה בנוגע הן לעצמם, בנוגע הן - והשליחות התפקיד את למלא וצריכים יכולים
וטוב  שמחה ומתוך המתאים, באופן - העולם בכל לפעולה בנוגע והן מנשה"), ו"אלפי אפרים" ("רבבות

לבב.

‡È ד"תמידים באופן בתהילים, השיעור הן - בתורה היום שיעורי אודות לעיל האמור כל עלֿפי .
בית  'שמחת בעניני ההוספה גודל מובן - כהלכתם" ד"מוספים באופן בחומש, השיעור והן כסדרם".

ממש: חידוש של לאופן עד הזה, בלילה ו"הקהל" השואבה'

בחולֿהמועד, והן ושבת, ביוםֿטוב הן - ו"הקהל" שמחה בעניני ופועלים עוסקים ימים חמשה במשך
והן  בעצמו הן ברגלים), וריקוד בידים סיפוק בפה, השירה על (נוסף זמר כלי של העילוי גם שנוסף
אינםֿיהודים, על וגם רשותֿהרבים, על גם לפעולה ועד וטף, ונשים אנשים אחרים, שמקהיל עלֿידי ֿזה
אנשים  בניֿאדם, בטבע במוחש שרואים כפי כו', ולסייע ולהגן לשמור מסביב שעומדים מהשוטרים החל

יצרה" ד"לשבת באופן (שהנהגתם הישוב של89מן בשמחתם שמשתתפים ,(mipkyd זה אין שבוודאי (אף
וכו'). ה'שטורעם' באותו

שמחה  בעניני לפעול צריכים עכשיו ליהודי: אומרים - הסוכות דחג הששי היום בבוא זה, כל ולאחרי
ו"הקהל" השמחה שפעולת היינו, רבים", איים ישמחו הארץ, תגל מלך "ה' - חידוש של באופן ו"הקהל"

שב  באופן היא זו שפעולה ומובן, רבים. לאיים עד כולה, הארץ בכל הפעולה ל jexrÎoi`ixnblחודרת גבי
של לחידוש עד שלפניֿזה, oi`nבימים yiהיא שלפניֿזה הימים בחמשת שהפעולה היינו, ,qt`e oi`k

הששי! ביום הפעולה לגבי
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עה"פ.81) פירש"י
ב.82) פ, תהלים
עה"פ.83) פירש"י
יב.84) מז, ויגש
ז.85) א, שמות

בתחילתה.86) החזקה' 'היד לספר הרמב"ם הקדמת
נב.87) מא, מקץ
נא.88) שם,
יח.89) מה, ישעי'
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ומכיון  הלב, ברגש אצלו חודר זה שאין לטעון עדיין הוא יכול האמורה, ההסברה לאחרי אמנם,
הארץ, בכל שיחדור גדול הכי ב'שטורעם' השמחה בענין לפעול יוכל כיצד שבלב, רגש היא שהשמחה
יעשו  וכן יראו שממנו דוגמאֿחיה בתור לשמש שצריך - שאצלו זמן כל רבים", איים ישמחו הארץ "תגל

מלומדה" אנשים "מצות תהיה שלו הפעולה אם הלב?! ברגש חודר זה אין ללא 90- בפועל, מעשה ,
אחרים?! אצל כבר יפעל מה - שבלב רגש

כסדרם": "תמידים לגבי כהלכתם" ד"מוספים החידוש - בחומש היומי בשיעור המענה בא זה ועל

בשם  נקראים ישראל כל - יוסף של ברכתו את מישראל ואחד אחד כל מקבל היומי שבשיעור מכיון
בהסברים  צורך אין שוב תענוג, עניני בכל מבורכת שארצו היינו, גו'", ממגד ארצו ה' ש"מבורכת - יוסף
משמחה  גם למעלה נעלה, הכי (כח התענוג בענין חדור הלב רגש כי הלב, רגש על לפעול כיצד וביאורים
לגבי  והוספה עילוי פועל התענוג רגש - ואדרבה כו', התענוג לשלימות עד שלו, התענוג שנעשה כו'),

בשכלו. וההשגה ההבנה

·È:לפועל ובנוגע .

זה  כל את לו לספר להתחיל שצריכים יהודי ופוגשים ו"הקהל", שמחה בעניני לפעול יוצאים כאשר
פשוטה  בהסברה זה ענין לו להסביר ניתן - עדיין) זאת שמע לא ומשונות שונות שמסיבות (מכיון

כנ"ל. ומאירה,

שרוצה  עקשנות), של טפשות או סתם, (טפשות הטפשות חושך את מאירה זו שהסברה גם נכלל ובזה
- אדיש ונשאר זה מכל מתפעל שאינו בכך יאֿטיבעֿדאם") ("אגאנצער חשיבותו" "גודל את להראות

ממנו: יותר גדול טיפש שאין מראה כזו בהנהגה okendכי on el mipzep,הארץ תגל מלך ד"ה' הענין את
רבים", איים onישמחו el mipzepeokend שופר וקול בחצוצרות זמרה וקול "בכינור לשמוח האפשרות את

"קונץ" מראה ואףֿעלֿפיֿכן ברגלים), וריקוד בידים סיפוק בפה, שירה עלֿידי השמחה על (נוסף גו'"
לשליש  למחצה רק זאת שינצל וטוען שמתווכח או בפועל, בזה להשתמש רחמנאֿליצלן, רוצה, שאינו

ולרביע!

ללילה: מלילה הוספה של ובאופן השמחה, גודל עם הקשורה וטירחא ליגיעה בנוגע וכמוֿכן

ולרקוד?! לשמוח שלא סיבה זו האם אבל הגוף, את מעייף כו' והריקודים השמחה שריבוי אמת הן

ב  ורוקד השמח לאדם - דומה הדבר למה epaמשל i`eyip zgnyecigi'כו ולרקוד לשמוח שמרבה ,
הגוף. בעייפות להתחשב מבלי

צריך  ולא בנו, בנישואי וריקוד מהשמחה 'להתעייף' עליו מדוע והסבר' 'ביאור צריך לא נורמלי אדם
ולרקוד  לשמוח או בלבד, פעמים שלש או פעמיים אחת, פעם ולרקוד לשמוח האם עמו lkaלהתדיין

dzynd ini zray.הסוכות חג ימי שבעת כל במשך השואבה' בית ל'שמחת בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

שהוא סימן - הנ"ל ענין לו להסביר שצריכים אבל)ytihאדם לאחרים, לא (אמנם, שמזיק טיפש !
envrl!!לכל טיפשותך את ותפרסם תראה אל - הפחות לכל !

דרזין' ב'רזין עמוק שכל זה אין היא", בשמים ו"לא וברורה, פשוטה היא הנ"ל הוראה וכאמור,
ב"תורה  ומאירה וברורה פשוטה הוראה כיֿאם וכיוצאֿבזה, עמוק פלפול או סתם, ב'רזין' או שבתורה,

הן  - גופא ובזה זה, ליום השייך התורה בחלק ובפרט התהילים swezה אור", בשיעור כסדרם", ד"תמידים
והן  החודש, לימי כנ"ל yecigה שנחלק השבוע, לימי שנחלק החומש בשיעור כהלכתם", ד"מוספים

בארוכה.
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ובכ"מ.90) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, שם
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‚È אלפי והם אפרים רבבות "והם היומי החומש שיעור וחותם סיום י) (סעיף לעיל להמוזכר בהמשך .
בריבוי  כו', בנים ובני בנים בישראל, דורות העמדת אודות ולעורר להזכיר המקום כאן הרי - מנשה"

כפשוטו. ו"רבבות" "אלפי" מופלג,

ובהקדמה:

בחג" כתיב שמחות ש"שלש ועד שמחתנו", "זמן ובפרט - שביוםֿטוב השמחה הוא,91ענין -
הוא  לב וטוב שמח eipaואשתוeipae"להיות.. ipae"'אדם,92כו כל אצל במוחש שרואים כפי ,

להתברך  שזוכה מזה יותר גדול ונחתֿרוח ותענוג שמחה לך שאין ישראל, בני אצל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
יוםֿטוב. בשמחת לשמוח כשמתאספים יחדיו כולם את בראותו ובפרט בנים, ובני בבנים

וכיוצא  המשפחה' 'תכנון של ה'חכמות' כל עם להתחשב שאין פשוט, וגם מובן הרי שכן, ומכיון
ובנות  בנים בריבוי  להתברך כדי בו התלוי כל לעשות אלא - קדוש במקום זה ענין להזכיר שאין - בזה

ד" הענין יתקיים שעלֿידם ומצוות, בתורה עוסקים אריבער") ד"לכתחילה הארץ e`ln(באופן את
deyake"93."רבים איים ישמחו הארץ, תגל מלך ד"ה' לאופן עד .

ילד  על פועלים ועלֿידיֿזה רבים", ל"איים עד למרחוק, מגיע ופעולתם מעלתם ששמע - [ובפשטות
בגילו, יהודי ילד עושה שכך בגלל למשל, הצדקה, מצות מצוה, לקיים רחוק, במקום שנמצא יהודי

ונחתֿרוח  תענוג של רגש לך אין והרי, ל"צבאותֿהשם". השייך לים, מעבר -94שנמצא וזקנים להורים
מזה]. יותר

(עלֿידיֿזה  וחסידותי יהודי נחת אמיתי, נחת מהם לרוות ומזכה מצליח שהקב"ה - עיקר זה וגם ועוד
המתאים), החינוך את להם שנותנים

הת  לפני שעוד  - אריבער" ד"לכתחילה להורים,ובאופן עצמם מצד הילדים פונים עמהם, הדיבור חלת
ואבות  אבותינו אודות היום לנו סיפרתם לא עדיין היתכן, להם: ואומרים בגדיהם, בשולי בתפסם
ל'אושפיזין' בנוגע ובמיוחד (כולל ויעקב יצחק מאברהם החל עולם, צדיקי ואמוראים תנאים אבותינו,
עדיין  אם גשמי, ומשקה) (מאכל מזון בנתינת התועלת ומהי מהר"ש), ואדמו"ר הצדיק יוסף זה, ביום

העולם?!... אבות אודות לנו סיפרתם לא 

חז"ל  (ובלשון מנוחה נותנים שלא - ילדים של רצונם 95וכדרכם שימלאו עד מנוחה") להם "אין
כלאחרֿיד, קצר במענה שיפטרום בכך מסתפקים ואין כו', הסבא של הסבא אודות להם לספר וחפצם

פרטים, ופרטי הפרטים בכל לדעת דורשים אלא

ומה  נסיונות, להם היו האם הם, ומה הם מי לדעת רצונם - ויעקב יצחק לאברהם בנוגע ולדוגמא:
בניהם  אודות ומחשבתם בדעתם היה והאם לאו, אם בקלות היתה בנסיונות העמידה האם הנסיונות, היו

אלה. לילדים עד כו' וניניהם נכדיהם בניהם, ובני

בו  התלוי כל לעשות צריך ואחד אחד שכל – במשפחתו) רק (לא ישראל לכלל בנוגע ועלֿדרךֿזה
לשמו. הראוי יהודי חינוך להם שנותנים עלֿידיֿזה מנשה", ו"אלפי אפרים" "רבבות להעמיד כדי

של  לחינוכם הקשור בכל האחריות מוטלת שעליהם ההורים על הפעולה גם נכללת שבזה ומובן,
לידתם, ולאחרי המשפחה, טהרת על השמירה עלֿידי הילדים, ללידת הקודם מהזמן החל - הילדים

הרמב"ן  שכתב מה כידוע כשר, מזון להם שנותנים טבע 96עלֿידיֿזה שפועלים אסורות למאכלות בנוגע
רבינו  ובלשון בזה), וכיוצא טורפת, חיה בשר אכילת עלֿידי האכזריות טבע (כמו, האדם אצל בלתיֿרצוי
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בתחלתו.91) תרנד רמז אמור יל"ש
יו"ט 92) הל' או"ח אדה"ז שו"ע הי"ז. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם
ס"ו.סתקכ" ט
כח.93) א, בראשית

icedidכשמניחים94) ybxl.להנהיג
וש"נ.95) בסופה, ברכות
ג.96) יד, ראה פ' יג. יא, שמיני
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החיצונים" בידי ואסור ש"קשור - הוא אסור" "מאכל שהפירוש "דם 97הזקן נעשה אכילתו ועלֿידי ,
כבשרו" .98ובשר

והנשים  האנשים העם, את "הקהל הקהל', 'שנת להיותה - זו בשנה האמור בכל יתירה shdeוהדגשה
הימים".mdipaeגו' כל אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ישמעו ידעו לא אשר

„È אתמול להמדובר באים ומכאן נטרתי"99. לא שלי "כרמי .100בענין

ובהקדמה:

קוני" את לשמש נבראתי "אני בריאתו, תכלית - מישראל ואחד אחד כל של העיקרי -101תפקידו
יתברך לו לעשות מקדש102בתחתונים dxicהוא, לי "ועשו הכתוב ובלשון ,izpkye כמובן) בתוכם"

עשיית  - הוא גדול הכי שהשימוש כולו,dxicבפשטות בעולם פעולתו עלֿידי בה), לשכון שיוכל
לרעך  "ואהבת הציווי מצד - שבסביבתו ישראל בני על לפעול הקרובה, בסביבתו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

כמוך".

מישראל  כמה כאשר - יחיד בתור מישראל ואחד אחד כל של לתפקידו בנוגע אמורים הדברים ואם
היא, העיקרית והמטרה שהתכלית עלֿאחתֿכמהֿוכמה בזה, וכיוצא 'מפלגה' בתור יחדיו, מתאחדים
הקודש, בארץ ובפרט ומצוותיה, התורה עלֿפי יהיו ישראל בני של היוםֿיום שחיי יכלתם ככל להשתדל

הידוע  כפתגם הרוחני, במובן ישראל" ארץ "לעשות צריכים שם (שגם בחוץֿלארץ עלֿכלֿפנים 103או

ישראל"). ארץ (בחוץֿלארץ) כאן "עשה

כשרות  ולדוגמא: ישראל, בני אחינו כל בקרב ומצוותיה, תורה היהדות, בהפצת להשתדל - ובפשטות
תפילין, הנחת לבית, מחוץ כשנמצאים הכשרות על להקפיד יתביישו שלא גם כולל ושתיה, האכילה
עד  בסוכה, ישיבה ובנות), נשים (עלֿידי ויוםֿטוב שבת נרות הדלקת ויוםֿטוב, שבת שמירת ציצית,

ומצוותיה. תורה יהדות, עניני בשאר בזה וכיוצא השואבה, בית בשמחת להשתתפות

אמיתי, יהודי חינוך יקבלו ישראל ובנות שבני - העתיד דור - החינוך לענין בנוגע מיוחדת והדגשה
כנ"ל. וכו', שעטנז) (ללא כשר לבוש כשר, מזון בטהרה, מלידתם החל

'עסקנים' כאלה יש אחרים,אמנם, בענינים ועסקו זה, עיקרי תפקיד הזניחו ומשונות שונות שמסיבות
(אבל) הכרמים, את "נוטרה - הכתוב ובלשון חשוב, והכי עיקרי הכי התפקיד לא אבל טובים, ענינים

נטרתי". לא שלי כרמי

ענין  שזהו דאורייתא", "תמכין ישיבות, עבור כספים להשגת עד טובים, בענינים שעוסקים אמת הן
מאושר" "ותומכיה ביותר, לגבי104נעלה אפילו עילוי בו שיש ,icnel חז"ל כדרשת "אלֿתקרי 105תורה,

לזה  קודם ענין ישנו אףֿעלֿפיֿכן אבל כו'", לאורייתא תמכין אינון מראשו, אלא ceqid-106מאושר
שיהיו הישיבות, של הדור micinlzלקיומן את ומחנכים שמגדלים עלֿידיֿזה – בישיבות ללמוד שיבואו

וכו'. הכשרות שמירת בטהרה, מלידתם החל לישיבות, לילך ירצו הזמן שבבוא כזה באופן הצעיר

דור  להעמיד - העיקרי התפקיד במילוי כלומר, שלי", "כרמי בשמירת לפעול גמור הכי הכרח ולכן,
של  מפלגה או ארגון למוסד, בנוגע ובמיוחד כולל התורה, עלֿפי יהיו שלהם היוםֿיום שחיי יהודים של
ברוח  מתנהלים שגם אלא ליהודים, שייכים המפלגה או הארגון שהמוסד, רק לא (כלומר, ויהדות יהודים

היהדות. מצב חיזוק - להיות צריך אצלם והעיקרי הראשון שהדבר היהדות),

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

א).97) (יב, פ"ז תניא
סע"ב).98) (ט, פ"ה שם
ואילך.99) סי"ב דחגה"ס ה' ליל שיחת

ו.100) א, שה"ש
קידושין.101) מס' סוף וברייתא משנה
ובכ"מ.102) פל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
תפה.103) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

יח.104) ג, משלי
ב.105) נג, זח"ג
תהא 106) "לא  ועוד) ב. עקב (תנחומא חז"ל שאמרו ואף

מדובר  לא בנדו"ד, הרי כו'", תורה של במצוותי' ושוקל יושב
בנוגע  כיֿאם "חמורה", או "קלה" וחשיבות, מעלה אודות

המשך ceqidלהקדמת יתכן לא שלאח"ז.שבלעדו הפעולה
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החיצונים" בידי ואסור ש"קשור - הוא אסור" "מאכל שהפירוש "דם 97הזקן נעשה אכילתו ועלֿידי ,
כבשרו" .98ובשר

והנשים  האנשים העם, את "הקהל הקהל', 'שנת להיותה - זו בשנה האמור בכל יתירה shdeוהדגשה
הימים".mdipaeגו' כל אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ישמעו ידעו לא אשר

„È אתמול להמדובר באים ומכאן נטרתי"99. לא שלי "כרמי .100בענין

ובהקדמה:

קוני" את לשמש נבראתי "אני בריאתו, תכלית - מישראל ואחד אחד כל של העיקרי -101תפקידו
יתברך לו לעשות מקדש102בתחתונים dxicהוא, לי "ועשו הכתוב ובלשון ,izpkye כמובן) בתוכם"

עשיית  - הוא גדול הכי שהשימוש כולו,dxicבפשטות בעולם פעולתו עלֿידי בה), לשכון שיוכל
לרעך  "ואהבת הציווי מצד - שבסביבתו ישראל בני על לפעול הקרובה, בסביבתו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

כמוך".

מישראל  כמה כאשר - יחיד בתור מישראל ואחד אחד כל של לתפקידו בנוגע אמורים הדברים ואם
היא, העיקרית והמטרה שהתכלית עלֿאחתֿכמהֿוכמה בזה, וכיוצא 'מפלגה' בתור יחדיו, מתאחדים
הקודש, בארץ ובפרט ומצוותיה, התורה עלֿפי יהיו ישראל בני של היוםֿיום שחיי יכלתם ככל להשתדל

הידוע  כפתגם הרוחני, במובן ישראל" ארץ "לעשות צריכים שם (שגם בחוץֿלארץ עלֿכלֿפנים 103או

ישראל"). ארץ (בחוץֿלארץ) כאן "עשה

כשרות  ולדוגמא: ישראל, בני אחינו כל בקרב ומצוותיה, תורה היהדות, בהפצת להשתדל - ובפשטות
תפילין, הנחת לבית, מחוץ כשנמצאים הכשרות על להקפיד יתביישו שלא גם כולל ושתיה, האכילה
עד  בסוכה, ישיבה ובנות), נשים (עלֿידי ויוםֿטוב שבת נרות הדלקת ויוםֿטוב, שבת שמירת ציצית,

ומצוותיה. תורה יהדות, עניני בשאר בזה וכיוצא השואבה, בית בשמחת להשתתפות

אמיתי, יהודי חינוך יקבלו ישראל ובנות שבני - העתיד דור - החינוך לענין בנוגע מיוחדת והדגשה
כנ"ל. וכו', שעטנז) (ללא כשר לבוש כשר, מזון בטהרה, מלידתם החל

'עסקנים' כאלה יש אחרים,אמנם, בענינים ועסקו זה, עיקרי תפקיד הזניחו ומשונות שונות שמסיבות
(אבל) הכרמים, את "נוטרה - הכתוב ובלשון חשוב, והכי עיקרי הכי התפקיד לא אבל טובים, ענינים

נטרתי". לא שלי כרמי

ענין  שזהו דאורייתא", "תמכין ישיבות, עבור כספים להשגת עד טובים, בענינים שעוסקים אמת הן
מאושר" "ותומכיה ביותר, לגבי104נעלה אפילו עילוי בו שיש ,icnel חז"ל כדרשת "אלֿתקרי 105תורה,

לזה  קודם ענין ישנו אףֿעלֿפיֿכן אבל כו'", לאורייתא תמכין אינון מראשו, אלא ceqid-106מאושר
שיהיו הישיבות, של הדור micinlzלקיומן את ומחנכים שמגדלים עלֿידיֿזה – בישיבות ללמוד שיבואו

וכו'. הכשרות שמירת בטהרה, מלידתם החל לישיבות, לילך ירצו הזמן שבבוא כזה באופן הצעיר

דור  להעמיד - העיקרי התפקיד במילוי כלומר, שלי", "כרמי בשמירת לפעול גמור הכי הכרח ולכן,
של  מפלגה או ארגון למוסד, בנוגע ובמיוחד כולל התורה, עלֿפי יהיו שלהם היוםֿיום שחיי יהודים של
ברוח  מתנהלים שגם אלא ליהודים, שייכים המפלגה או הארגון שהמוסד, רק לא (כלומר, ויהדות יהודים

היהדות. מצב חיזוק - להיות צריך אצלם והעיקרי הראשון שהדבר היהדות),
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א).97) (יב, פ"ז תניא
סע"ב).98) (ט, פ"ה שם
ואילך.99) סי"ב דחגה"ס ה' ליל שיחת

ו.100) א, שה"ש
קידושין.101) מס' סוף וברייתא משנה
ובכ"מ.102) פל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
תפה.103) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

יח.104) ג, משלי
ב.105) נג, זח"ג
תהא 106) "לא  ועוד) ב. עקב (תנחומא חז"ל שאמרו ואף

מדובר  לא בנדו"ד, הרי כו'", תורה של במצוותי' ושוקל יושב
בנוגע  כיֿאם "חמורה", או "קלה" וחשיבות, מעלה אודות

המשך ceqidלהקדמת יתכן לא שלאח"ז.שבלעדו הפעולה

g"nyz'd zekeqd bgc 'e lil zgiy

ÂË שהורגל וה'התעסקות' ה'אומנות' את ולהחליף לשנות הקושי עם ובהתחשב - יותר ובפרטיות .
הקהל': ד'שנת המסוגל הזמן את לנצל יש - שנים מכמה בה

ולמען  ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל הציווי מודגש שבה בשנה בעמדנו
(כולל  עסקנים וכמה כמה יחדיו להתאסף צריכים - הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו
ישראל  אהבת מתוך שלום, ודרכי נועם בדרכי - ביניהם להתדבר עסקנים), להיות שיכולים אלה גם
בהם  התלוי כל ולעשות להשתדל היהדות, מצב בחיזוק תהיה עסקנותם עיקר שכל ולהחליט - אמיתית
אלקיכם  ה' את "ליראה הזאת", התורה דברי  כל את לעשות ד"ושמרו באופן תהיה ישראל בני שהנהגת

הימים".כל

ואחד  אחד לכל נוגע יהיה לא - היהדות מצב בחיזוק לעסקנות להתמסר יחליטו שכאשר ופשיטא,
מכיון  - וכו' מסירתֿנפש בעל גדול, הכי עסקן היותו על השכם על וטפיחה תוארֿכבוד קבלת מהם

פשוטה! הכי חובתו את שממלא מרגיש שהוא

הרגשה  ליהודי לתת לא למה שכמו, על שיטפחו תיתי, מהיכא - השכם על טפיחה שרוצה 'עסקן'
משלו!... מכונית לקבלת.. עד תואריֿכבוד קבלת בשביל יוקדש המרץ שכל יתכן, לא אבל טובה?!...
לפעול  יכול אינו ולכן תפיסתֿמקום, לו אין לאו, ואם משלו, מכונית לו שתהיה בהכרח חדש: 'הישג'

בזה. וכיוצא שכבי", "חיטוטי מניעת או לישיבות, כספים בהשגת

מוטלת  - היהדות חיזוק שלי", "כרמי בשמירת להתעסק יכולים שאינם שחושבים עסקנים יש ואם
בשמירת  להתעסק שיכולים אנשים טובה, עין ומתוך אמיתית, יגיעה כדי תוך לחפש, האחריות עליהם
חיזוק  לעבודת להתמסר ורוצים שיכולים אנשים ריבוי - ישראל" אלמן "לא - ישנם ובוודאי שלי", "כרמי
התורה. עלֿפי יהיו היוםֿיומיים שחייהם יהודים של דור להעמיד ויצליחו שלי", "כרמי שמירת היהדות,

לעיל  וכמדובר שלום, ודרכי נועם בדרכי להעשות צריך זה שכל בכלל,107ופשוט, ישראל לבני שבנוגע
ברכה  שאינם בנוסח דיבורים או קשים, בדיבורים לגמרי) מושלל - (ואדרבה צורך אין זה, בדורנו ובפרט
הדעת, קירוב מתוך שלום, ודרכי נועם בדרכי ורק אך לפעול ומוכרחים וצריכים יכולים אלא גלויה,
רבקה  שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם בן להיותו הזולת, של מעלתו את להדגיש וכו', ברכה של ובנוסח

ממש  המוריש במקום שעומד ועד המוריש, של התכונות כל לו שיש "יורש" ולאה, הצלחת 108רחל שאז ,
לגמרי. שבאיןֿערוך באופן היא הפעולה

שלא  ובטוח סמוך להיות שיכול כך אחד, אף של בכבודו לפגוע שאין - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
שמירת  - עיקרי הכי הענין גם שיתווסף אלא טובים, ענינים ובשאר שלו בתואריֿהכבוד מאומה יגרע

היהדות. חיזוק שלי", "כרמי

ÊË ויש בזה:. להוסיף

רק  לא באיכות), והן בכמות (הן ומתדרדר הולך - האחרונות בשנים הדתיות המפלגות של מצבן
לעיסוקן  ביחס אפילו אלא שלי", "כרמי שמירת בו) לעסוק צריכים (שהיו העיקרי לתפקידן ביחס

סתם. הכרמים" את ב"נוטרה

חיזוק  העיקרי, תפקידן הזנחת כדי תוך סתם, הכרמים" את ב"נוטרה עיסוקן בגלל - לכך והסיבה
נטרתי". לא שלי "כרמי היהדות,

דחי, אל מדחי מצבן ויתדרדר ילך הטבע בדרך הרי הזה, בכיוון חסֿושלום ימשיכו ואם
רחמנאֿליצלן!
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סי"ד.107) דחגה"ס ה' ליל שיחת
ועוד.108) סקי"ח. ח"ב ווארשא סקי"ח. ח"א דווינסק צפע"נ שו"ע ראה



g"nyz'dנב zekeqd bgc 'e lil zgiy

היהדות, חיזוק שלי", "כרמי לשמירת להתמסר ולהבא ומכאן הכיוון, את לשנות היא, היחידה העצה
הקדושה, תורתנו הוראת כיֿאם עקשנות, זו אין ובאמת, בעקשנות. צורך יש אם - והעקשנות התוקף בכל

חסד". ו"תורת חיים" "תורת

ל  נוגע שהדבר לבם, לתשומת יקחו dbltndוכאשר ly dneiw mvr ומתוך במרץ לפעול יתחילו אזי -
הצליחו. ולא לעסוק שניסו או בזה, עסקו לא לכן שמקודם אף הצלחה,

ל  נוגע שהדבר - יותר עוד שחשוב icediומה cli ly eneiw mvr ילדים שלש ילדים, שני אחד, ילד ,
ל" עד ו"zeaaxוכו', עד `itlאפרים" לילדים, הורים בעליֿמשפחה, נעשו הזמן במשך אשר מנשה",

ההווה, ומצבם במעמדם נמצאים שלי", "כרמי בשמירת ההתעסקות הזנחת בגלל ורק וסבתות, לסבים
הכתוב  ובלשון טוב, יותר יהיה אכן יתברך ה' ובעזרת יותר, טוב להיות יכול היה אלקי 109שבוודאי "ה'

חז"ל sqeiאבותיכם וכדרשת פעמים", אלף ככם הוא 110עליכם אבל רבינו), משה (משל משלי "זו
בכל  שפועלים עלֿידיֿזה ובפרט והגבלה. ממדידה למעלה לכם", דיבר כאשר אתכם יברך (הקב"ה)

הגדרים. כל את שפורצת שמחה, מתוך האמורים הענינים

ÊÈ,'הקהל 'שנת של הסוכות חג זה, זכאי זמן שינצלו כאמור, העיקר, והוא ויהיֿרצון, .siqedl ביתר
ובית  הימים".שאת כל אלקיכם ה' את "ליראה היהדות, בחיזוק עוז ר

והנשים  האנשים העם, את "הקהל ושמחה, "הקהל" בעניני להוסיף - גרמא שהזמן בענין ובמיוחד
נמצאת  כולה הארץ כלומר, רבים", איים ישמחו הארץ, תגל מלך "ה' יהודים, שמעו קריאה: בקול והטף",
ד"תגל", ובאופן ה'"), את "ליראה ענין (שזהו הקב"ה של מלכותו את לקבל מוכנה שהיא  ומצב  במעמד

בארוכה. כנ"ל רבים", ב"איים אפילו אלא בארץ רק ולא "ישמחו", ממש, לשמחה עד

והטף, והנשים "האנשים ישראל, בני שכל - האמיתי ה"הקהל" את יותר עוד ממהרים ועלֿידיֿזה
ובבנותינו"" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו כהלכה), (גיור בשעריך" אשר לארצנו 111וגרך יחדיו באים ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ה'112הקדושה, ש"מבורכת ,
בארוכה), (כנ"ל וגו'" ממגד ארצו

שלפניֿזה  בשיעור שכתוב (כמו לביתֿהמקדש באים - עצמה הקדושה כל 113ובארצנו עליו "חופף
ביתֿהמקדש  על דקאי שכן", כתפיו ובין ידיך"114היום, כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, (115.

דעות  לכמה שהרי - משיחא מלכא דוד מפי בעזרה, התורה פרשיות קריאת לשמוע יכולים 116וזוכים
הסוכות. חג ימי כל במשך ד"הקהל" הפרשיות קריאת להשלים

הנה" ישובו גדול "קהל - טפחים מעשרה למטה ובגילוי, בפשטות כן שיהיה ל"הקהל 117ויהיֿרצון ,
כוננו  אדנֿי "מקדש השלישי, וביתֿהמקדש הבית, בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו הגדול",

ידיך".
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יא.109) א, דברים
וש"נ.110) ואילך. 15 ע' חי"ט לקו"ש וראה עה"פ. פירש"י
ט.111) יו"ד, בא
יב.112) יא, עקב
יב.113) לג, ברכה

עה"פ.114) פירש"י
ובפירש"י.115) יז טו, בשלח
וש"נ.116) תמז). (ע' ס"ג הקהל ערך תלמודית אנציק' ראה
ז.117) לא, ירמי'
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היהדות, חיזוק שלי", "כרמי לשמירת להתמסר ולהבא ומכאן הכיוון, את לשנות היא, היחידה העצה
הקדושה, תורתנו הוראת כיֿאם עקשנות, זו אין ובאמת, בעקשנות. צורך יש אם - והעקשנות התוקף בכל

חסד". ו"תורת חיים" "תורת

ל  נוגע שהדבר לבם, לתשומת יקחו dbltndוכאשר ly dneiw mvr ומתוך במרץ לפעול יתחילו אזי -
הצליחו. ולא לעסוק שניסו או בזה, עסקו לא לכן שמקודם אף הצלחה,

ל  נוגע שהדבר - יותר עוד שחשוב icediומה cli ly eneiw mvr ילדים שלש ילדים, שני אחד, ילד ,
ל" עד ו"zeaaxוכו', עד `itlאפרים" לילדים, הורים בעליֿמשפחה, נעשו הזמן במשך אשר מנשה",

ההווה, ומצבם במעמדם נמצאים שלי", "כרמי בשמירת ההתעסקות הזנחת בגלל ורק וסבתות, לסבים
הכתוב  ובלשון טוב, יותר יהיה אכן יתברך ה' ובעזרת יותר, טוב להיות יכול היה אלקי 109שבוודאי "ה'

חז"ל sqeiאבותיכם וכדרשת פעמים", אלף ככם הוא 110עליכם אבל רבינו), משה (משל משלי "זו
בכל  שפועלים עלֿידיֿזה ובפרט והגבלה. ממדידה למעלה לכם", דיבר כאשר אתכם יברך (הקב"ה)

הגדרים. כל את שפורצת שמחה, מתוך האמורים הענינים

ÊÈ,'הקהל 'שנת של הסוכות חג זה, זכאי זמן שינצלו כאמור, העיקר, והוא ויהיֿרצון, .siqedl ביתר
ובית  הימים".שאת כל אלקיכם ה' את "ליראה היהדות, בחיזוק עוז ר

והנשים  האנשים העם, את "הקהל ושמחה, "הקהל" בעניני להוסיף - גרמא שהזמן בענין ובמיוחד
נמצאת  כולה הארץ כלומר, רבים", איים ישמחו הארץ, תגל מלך "ה' יהודים, שמעו קריאה: בקול והטף",
ד"תגל", ובאופן ה'"), את "ליראה ענין (שזהו הקב"ה של מלכותו את לקבל מוכנה שהיא  ומצב  במעמד

בארוכה. כנ"ל רבים", ב"איים אפילו אלא בארץ רק ולא "ישמחו", ממש, לשמחה עד

והטף, והנשים "האנשים ישראל, בני שכל - האמיתי ה"הקהל" את יותר עוד ממהרים ועלֿידיֿזה
ובבנותינו"" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו כהלכה), (גיור בשעריך" אשר לארצנו 111וגרך יחדיו באים ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ה'112הקדושה, ש"מבורכת ,
בארוכה), (כנ"ל וגו'" ממגד ארצו

שלפניֿזה  בשיעור שכתוב (כמו לביתֿהמקדש באים - עצמה הקדושה כל 113ובארצנו עליו "חופף
ביתֿהמקדש  על דקאי שכן", כתפיו ובין ידיך"114היום, כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, (115.

דעות  לכמה שהרי - משיחא מלכא דוד מפי בעזרה, התורה פרשיות קריאת לשמוע יכולים 116וזוכים
הסוכות. חג ימי כל במשך ד"הקהל" הפרשיות קריאת להשלים

הנה" ישובו גדול "קהל - טפחים מעשרה למטה ובגילוי, בפשטות כן שיהיה ל"הקהל 117ויהיֿרצון ,
כוננו  אדנֿי "מקדש השלישי, וביתֿהמקדש הבית, בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו הגדול",

ידיך".
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יא.109) א, דברים
וש"נ.110) ואילך. 15 ע' חי"ט לקו"ש וראה עה"פ. פירש"י
ט.111) יו"ד, בא
יב.112) יא, עקב
יב.113) לג, ברכה

עה"פ.114) פירש"י
ובפירש"י.115) יז טו, בשלח
וש"נ.116) תמז). (ע' ס"ג הקהל ערך תלמודית אנציק' ראה
ז.117) לא, ירמי'

zeclie miclil ,g"nyz'd zekeqd bgc 'e mei zgiy .c"qa
.dgpn zlitz ixg`l zqpkdÎziaa ,eigiy "myd ze`av" -

מוגה  בלתי

ש'ביתֿהכנסת'‰ אמרה התורה הרי סיבות), (מפני כפשוטו ביתֿהמקדש עכשיו לנו שאין ...ואף .
" ,3מעט"ycwnנקרא

הגדול' ל'ביתֿהמקדש בדומה העולם, מבורא בקשות היהודים ומבקשים מתפללים שבו מפני -
יקרא" תפילה "בית הוא שגם היו4שבירושלים, שבו מפני , ֿ בית – מתכנסים היהודים -zqpkdכל
– בקשותיהם את שימלא מהקב"ה ומבקשים 

זה. זמן של היום' 'פקודת היא הקהל', ב'שנת סוכות בחולֿהמועד ב'ביתֿהכנסת' זו התכנסות ולכן,

"הקהל": מצות לקיים הוא יכול בו 'ביתֿהמקדש', יש ואחת אחד לכל – מזו ויתירה

בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו התורה אמרה כל 5שהרי בתוך - בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו ,
ואחד" שיהיה 6אחד עלֿידיֿזה – לביתֿהמקדש וחפציו, הפרטי חדרו ביתו, את להפוך יכול אחד שכל ,

של  ענינו שזהו - רצונותיו מתבצעים ועלֿידם להקב"ה, שייכים שהם היוםֿיום בחיי בהם ניכר
שבירושלים. הגדול ביתֿהמקדש

"הקהל". של היום' 'פקודת את לקיים הוא יכול אלו ובמקומות

Â עתה זה שאמרתם מה עלֿפי להוסיף, ויש כמוך"7. לרעך "ואהבת -8:

הענין  אודות עדיין יודעים שלא לאלו גם ואחת, אחד לכל הנ"ל הדברים את וללמד להשפיע יש
את  לעשות ואחד אחד כל על החיוב שמוטל מובן הרי הצבא, לאותו שייכים שכולם דמכיון ד"הקהל",
מסירות  ומתוך בפועל, אותן ויקיימו ה'פקודות', את שילמדו החיילים, שאר על גם להשפיע שביכלתו כל

כמוהו. ומרץ

נועם  בדרכי איתם וילמד וידבר דוגמאֿחיה, להם יראה בעצמו שהוא עלֿידיֿזה היא וההשפעה
השם". ב"צבאות חייל עם להתנהג שצריך כפי וחיבה, ובאהבה

ה'פקודות' את יקיימו שחביריו כמוך", לרעך "ואהבת ויקדים עליהם, להשפיע שלו הנסיון יצליח ואז
ממש. כמוהו "כמוך", ומרץ מסירות מתוך

Ê תהיה וממילא הקב"ה, רצון בזה יקויים הרי והאבות, האמהות הילדים "הקהל", יעשו כולם וכאשר .
ה' "ישמח גדולה, שמחה ,eiyrna"9להקב"ה

עתה  זה שאמרתם וכפי שמחה, מתוך ה"הקהל" את שעושים בעושיו"7ובפרט, ישראל "ישמח ,10,
שלו, ה'פקודות' את ולקיים למלאות כחות לו ושנתן בוראו, להקב"ה שייך להיות שזכה על שמחה

הקב"ה. של שמחתו גדלה וממילא

שכאשר  צבא, ומפקד מלך כל שנוהג כפי והמתנות, הברכות כל את ואחת אחד לכל הקב"ה יעניק ואז
מוסיף  זאת, עוד אלא עבודתם, עבור להם המגיע השכר את רק לא להם הוא נותן מחייליו, שמח הוא

משערים. שהם ממה יותר ואפילו מתנות, להם

הברכות  וכל כולו, העולם כל בורא הוא שהקב"ה ומכיון אפשרויותיו, לפי המלך נותן אלו ומתנות
עתה  זה שאמרתם וכפי - אליו שייכות הארץ"7שבעולם ואת השמים את אלקים ברא "בראשית הרי 11: ,
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א.3) כט, מגילה
ז.4) נו, ישעי'
ח.5) כה, תרומה
ועוד.6) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
חז"ל.7) ומאמרי הפסוקים בי"ב

יח.8) יט, קדושים
לא.9) קד, תהלים

ספל"ג.10) תניא ב. קמט, שם
א.11) א, בראשית



g"nyz'dנד zekeqd bgc 'e mei zgiy

כל  את להם הוא יתן אתו, ישמחו חייליו כאשר ולכן ברכות, של רב שפע לתת האפשרות את לו יש
שבעולם. הברכות

שהילד  סיבות, הקב"ה יסובב - במרחקים שם אי הנמצאת במתנה הוא ה'חייל' של רצונו שאם ועד
המתנה. אותה את יקבל - רצונו את וקיים "הקהל", שעשה

ועבור  הקהל' 'שנת כל עבור מתנות עוד להם נותן הוא הסוכות, בחג הם שמקבלים למתנות ובנוסף
הבאות. לשנים גם הימים", "כל

ראשי  ומלמדות, מלמדים והמורות, המורים והאמהות, האבות הוריהם, גם מקבלים הילדים, ובזכות
חברים  נהיו שהם כך הילדים את שחינכו זה על והצלחות, ברכות של שפע - והדומה ישיבות ומנהלי

השם". ב"צבאות חברות או

Á הכנה מהווה - זה בכנס וכאן ובישיבה, ובחדרו בביתו אחד כל "הקהל" שעושים - זה וכל .
הנה" ישובו גדול "קהל הגדול מקטני 12ל"הקהל" ישראל, עם כל את הקב"ה יקבץ בימינו שבמהרה ,

ישראל. שבעם ביותר הגדולים ועד ונשים, אנשים עד קטנים

הזכויות, עם ויחד אותה, וזוכרים שלמדו, התורה עם יחד - אחד וכצבא אחד כעם כולם את ויוליך
בתורה" גדול "כלל שהיא מהמצוה מתחיל עשו, שהיהודים שמשפיע 13המצוות כמוך", לרעך "ואהבת ,

הקדושה, לארצנו - השם" ב"צבאות חברים שיהיו חברותיה, על וילדה חביריו, על ילד השני, על אחד

ש"ישמח  ונראה ושמחה, חיות ומתוך ובחוזק ועוד, עוד האמורים הענינים בכל שמוסיפים ועלֿידי
במעשיו" ה' "ישמח וממילא בעושיו" -14ישראל

ממש. בימינו במהרה הגאולה, - הגדולה שמחתו את הקב"ה מביא

***

Ë גם יש לזה ובנוסף הקהל'. שב'שנת חולֿהמועדֿסוכות ימי לכל כללית פקודה היא לעיל, האמור .
הסוכות. חג מימי ויום יום לכל מיוחדת יום' 'פקודת

סעיף  (כנ"ל השם" ב"צבאות חייל לכל הקב"ה שהעניק הפקודות ספר שהיא מהתורה, נלמדת הפקודה
"תורה שהיא מכיון הרי בתורה, וכשיביט ללמוד xe`"15ג), הוא יוכל וגלויים, מוארים שבה שהענינים

היומית. הפקודה מהי ולדעת

הזוהר  בספר התורה מספרת חשובים,16ובכן, אורחים שבעה באים הסוכות בחג יום שכל :
אחד. עומד ובראשם "אושפיזין",

אחד  לכל באה נשמתם אלא אחריהם, לחפש צורך שיש במרחקים נמצאים אינם - אלו ואושפיזין
קדוש. מקום שהיא בסוכה ובפרט סועד, הוא עליו ובשולחן המצאו, במקום

וזהו  להם, המגיע הכבוד את להם ושיתן המארח, של מיוחדת לב לתשומת מחכים שהאורחים ומובן
להתנהג. עליו כיצד מסר מהם ויקח בחייהם, שיתבונן עלֿידי

את  בשמחה לבצע למארח יותר) נחוץ (וכן יותר שקל מובן הרי - יחד אתו נמצא שהאורח ומכיון
האורח  כמו להתנהג  יכול שהוא  בכך המארח , של גדול  הכי  הכבוד שזה מפני מהאורחים, שלמד הלימוד

האורח. בעיני חן למצוא גם ועלֿידי ֿזה החשוב,

החשוב  האורח בחיי להתבונן היא: הסוכות, חג מימי יום שבכל המיוחדת היום' ש'פקודת – נמצא
יום. באותו אליו שהגיע
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ז.12) לא, ירמי'
שם.13) קדושים, ופירש"י תו"כ
ואילך.14) ד פח, לשמע"צ דרושים לקו"ת ראה

כג.15) ו, משלי
ועוד.16) ואילך. ב קג, ח"ג



נה g"nyz'd zekeqd bgc 'e mei zgiy

כל  את להם הוא יתן אתו, ישמחו חייליו כאשר ולכן ברכות, של רב שפע לתת האפשרות את לו יש
שבעולם. הברכות

שהילד  סיבות, הקב"ה יסובב - במרחקים שם אי הנמצאת במתנה הוא ה'חייל' של רצונו שאם ועד
המתנה. אותה את יקבל - רצונו את וקיים "הקהל", שעשה

ועבור  הקהל' 'שנת כל עבור מתנות עוד להם נותן הוא הסוכות, בחג הם שמקבלים למתנות ובנוסף
הבאות. לשנים גם הימים", "כל

ראשי  ומלמדות, מלמדים והמורות, המורים והאמהות, האבות הוריהם, גם מקבלים הילדים, ובזכות
חברים  נהיו שהם כך הילדים את שחינכו זה על והצלחות, ברכות של שפע - והדומה ישיבות ומנהלי

השם". ב"צבאות חברות או

Á הכנה מהווה - זה בכנס וכאן ובישיבה, ובחדרו בביתו אחד כל "הקהל" שעושים - זה וכל .
הנה" ישובו גדול "קהל הגדול מקטני 12ל"הקהל" ישראל, עם כל את הקב"ה יקבץ בימינו שבמהרה ,

ישראל. שבעם ביותר הגדולים ועד ונשים, אנשים עד קטנים

הזכויות, עם ויחד אותה, וזוכרים שלמדו, התורה עם יחד - אחד וכצבא אחד כעם כולם את ויוליך
בתורה" גדול "כלל שהיא מהמצוה מתחיל עשו, שהיהודים שמשפיע 13המצוות כמוך", לרעך "ואהבת ,

הקדושה, לארצנו - השם" ב"צבאות חברים שיהיו חברותיה, על וילדה חביריו, על ילד השני, על אחד

ש"ישמח  ונראה ושמחה, חיות ומתוך ובחוזק ועוד, עוד האמורים הענינים בכל שמוסיפים ועלֿידי
במעשיו" ה' "ישמח וממילא בעושיו" -14ישראל

ממש. בימינו במהרה הגאולה, - הגדולה שמחתו את הקב"ה מביא

***

Ë גם יש לזה ובנוסף הקהל'. שב'שנת חולֿהמועדֿסוכות ימי לכל כללית פקודה היא לעיל, האמור .
הסוכות. חג מימי ויום יום לכל מיוחדת יום' 'פקודת

סעיף  (כנ"ל השם" ב"צבאות חייל לכל הקב"ה שהעניק הפקודות ספר שהיא מהתורה, נלמדת הפקודה
"תורה שהיא מכיון הרי בתורה, וכשיביט ללמוד xe`"15ג), הוא יוכל וגלויים, מוארים שבה שהענינים

היומית. הפקודה מהי ולדעת

הזוהר  בספר התורה מספרת חשובים,16ובכן, אורחים שבעה באים הסוכות בחג יום שכל :
אחד. עומד ובראשם "אושפיזין",

אחד  לכל באה נשמתם אלא אחריהם, לחפש צורך שיש במרחקים נמצאים אינם - אלו ואושפיזין
קדוש. מקום שהיא בסוכה ובפרט סועד, הוא עליו ובשולחן המצאו, במקום

וזהו  להם, המגיע הכבוד את להם ושיתן המארח, של מיוחדת לב לתשומת מחכים שהאורחים ומובן
להתנהג. עליו כיצד מסר מהם ויקח בחייהם, שיתבונן עלֿידי

את  בשמחה לבצע למארח יותר) נחוץ (וכן יותר שקל מובן הרי - יחד אתו נמצא שהאורח ומכיון
האורח  כמו להתנהג  יכול שהוא  בכך המארח , של גדול  הכי  הכבוד שזה מפני מהאורחים, שלמד הלימוד

האורח. בעיני חן למצוא גם ועלֿידי ֿזה החשוב,

החשוב  האורח בחיי להתבונן היא: הסוכות, חג מימי יום שבכל המיוחדת היום' ש'פקודת – נמצא
יום. באותו אליו שהגיע
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ז.12) לא, ירמי'
שם.13) קדושים, ופירש"י תו"כ
ואילך.14) ד פח, לשמע"צ דרושים לקו"ת ראה

כג.15) ו, משלי
ועוד.16) ואילך. ב קג, ח"ג
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È הצדיק ליוסף יש נוסף קשר אבינו. יעקב של בנו הצדיק, יוסף הוא: היום, של ה'אושפיזא' האורח, .
היומי  החומש שבשיעור - היום רבינו.17עם ממשה הצדיק יוסף שקיבל הברכות אודות התורה מספרת

יוסף הוא: מקום בכל יוסף של שמו היו wicvdוהנה, אחיו שאר גם הרי להבין, צריך ולכאורה .
צדיקים" כולם "ועמך שהוא מעם חלק שהם לזה (בנוסף שהרי יעקב,18צדיקים, של בניו היו הם הרי) ,

של  לבניו שמתאים וכפי אותם, חינך שיעקב כפי בצדקּות התנהגו שהם ומובן אצלו, והתחנכו ְִוגדלו
להתנהג. יעקב

אחיו, לשאר בערך גם צדיק היה  שהוא מפני הצדיק, יוסף שנקרא זה הוא יוסף ומכלֿמקום

ליוסף  היתה כראוי, התנהגו אחיו שאר שגם שלמרות מובן, הרי - רבות מצוות ישנן שבתורה דמכיון
הצדיק. יוסף נקרא ולכן מאחיו, יותר ויפה טוב ולהתנהג להוסיף האפשרות

הצדיק: מיוסף הנלמדת היום' 'פקודת וזוהי

זה  ביום הרי התנהגו, יעקב של בניו ששאר כפי והתנהג המצוות את קיים היום עד אם אפילו
ועד  מצוות, עוד ולקיים להוסיף שאפשר דוגמאֿחיה האורח לו מראה הצדיק, יוסף אצלו שמתארח

האחים. לשאר בערך צדיקים שנקראים

פשוטות: ובמילים

וקיים  תורה הרבה למד שהרי טוב, התנהג הקודמים בימים אם שאף ימצא, חשבון, כשיעשה ילד כל
וכן  למד, שלא מזה יותר או רגעים כמה יש שעדיין ימצא היטב, כשיתבונן מכלֿמקום מצוות, הרבה
כמוך" לרעך "ואהבת במצות עוד להוסיף ויכול לצדקה, מעות עוד בנתינת להוסיף יכול המצוות, בקיום

בתכלית. "כמוך" היתה לא לרעך" שה"אהבה מפני

המצוות. וקיום התורה בלימוד ועוד עוד להוסיף הוא לומד - הצדיק יוסף של יומו בא וכאשר

‡È:הצדיק יוסף מחיי הנלמדת נוספת הוראה .

ונשאר  למצרים, הורד הוא שבעֿעשרה בגיל כבר שהרי מצרים, בארץ הצדיק יוסף חי שנותיו רוב את
שהיה  שבועות מכמה שחוץ אלא עוד, ולא ועשר. מאה בגיל מותו יום עד שנים, ושלש תשעים שם

אר  את לעזוב במצרים,מוכרח תקברני נא "אל אביו שליחות את למלאות כדי ישראל, לארץ מצרים ץ
אבותי" עם מצרים.19ושכבתי בארץ הזמן כל היה הוא -

בבית  שישב זמן ממעט (חוץ לעצמו ומסוגר סגור היה לא הוא במצרים, בהיותו - מזה ויתירה
להיפגש  מוכרח היה תפקידו ובתוקף המדינה, ממנהיגי שהיה כלומר למלך", "משנה היה אלא האסורים ),

מצרים. אנשי עם

עלֿפי  להתנהג שצריך כפי לא התנהגו שאנשיה כזו, מדינה היתה שמצרים בתורה מסופר והנה,
הצדיק, יוסף שנקרא ועד ה', רצון את לקיים המשיך הוא כאלו, אנשים בין חי שיוסף ולמרות התורה.

מצרים. בארץ חיו שלא אחיו, לשאר בערך גם

יהודי: ילד כל לומד ומזה

עם  קשה יוםֿיומית מלחמה לו יש הרי - ה' רצון את לקיים קשיים לו שיש לו נדמה כאשר שגם
- מכולם שונה להיות לו וקשה טוב, לא מתנהגים הם אשד לאֿיהודים, עם בשכנות חי והוא היצר,

יוסף  ולהשאר עליהם, להתגבר ידע הכל ולמרות קשיים, עמדו בפניו שגם הצדיק, מיוסף הילד לומד
התורה. בספר לו שניתנו ה'פקודות' את ויקיים וימשיך הקשיים, כל על יתגבר הוא גם ולכן הצדיק.
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ואילך.17) יג לג, ברכה
כא.18) ס, ישעי'

כטֿל.19) מז, ויחי
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·È:להוסיף ויש .

אלא  מצרים, מאנשי קיבל שהוא ולכבוד לפרנסתו הפריעה שלא רק לא הצדיק, יוסף של הנהגתו
שהוא  עד בשפע פרנסה לו היתה וכן למלך', ה'משנה והיה מהמצרים, רב כבוד קיבל יוסף מזו, יתירה

הארץ" לכל "משביר לעבדיו.20היה אותם שיקח ממנו וביקשו אליו באו מצרים ואנשי ,

אריבער" "לכתחילה של באופן זה באו 21וכל הם להיפך, אלא עבדיו, להיות מהם ביקש שהוא לא :
עבדיו. להיות ממנו וביקשו אליו

יהודי: ילד לכל דוגמאֿחיה מהווה יוסף של זה ומצבו

צער, שום לו יהיה ולא מאומה לו יחסר שלא רק לא ה', רצון עלֿפי שצריך כפי יתנהג הילד כאשר
צ  את ויקבל שסביבו, מהגוים רב כבוד יקבל כזו הנהגה עלֿידי דוקא להיפך, בשפע אלא בהרחבה רכיו

למלך'. 'משנה כמו וטוב, יפה ובאופן

חיים  שנים, ממאה למעלה עד טובות, ושנים ימים אריכות - הצדיק כיוסף לברכות זוכים זה ובזכות
ולסבים. להורים רב נחת שגורמים חיים טובים, ובמעשים טובים בדברים מלאים

ל'אושפיזא', רב ונחת שמחה גורמים כך, שיתנהגו החברים על גם ומשפיעים כך שמתנהגים ועלֿידי
מידו  - ממשפחותיכם מתחיל ישראל, כלל בתוך מכם, אחד לכל שיתן מהקב"ה מבקש והוא הצדיק, יוסף

והרחבה. הקדושה הפתוחה המלאה

בחגך" "ושמחת 'יוםֿטוב ' משמחת ראשם"22מתחיל על עולם ל"שמחת ועד עלֿידי 23, בגאולה ,
אריבער. מלכתחילה צדקנו, משיח

***

‚È החיילים של שתפקידם ודיברו חזרו כנס ובכל השם", "צבאות של רבים כינוסים כבר שהיו מכיון .
של  בילדים מדובר והרי החברים, על גם זאת ולהשפיע לגמרי, ולגרשו ולבטלו הרע, ביצר ללחום הוא

ונבון" חכם לאנגלית),24"עם התרגום (עם הדברים את היטב  והבינו הקשיבו שהם בוודאי הרי ,

ועושה  הרע, ליצר שוב הילד נכנע הכינוסים, כל שאחרי להיות יכול איך השאלה: מתעוררת ומיד
היצר? כרצון

עצמו: הכנס בשעת מההנהגה יותר טובה בראיה צורך ואין

מעט" "ביתֿמקדש הכנסת, בית - קדוש ובמקום השם", "צבאות חיילי רבים, ילדים זה בכנס יושבים
חג  של יוםֿטוב – קדוש וביום הקהל', 'שנת – קדושה ובשנה תפילה", בית "ביתי הקב"ה אומר שעליו
אחד  כל עם נמצא והוא הצדיק, יוסף הוא ואחת אחד כל של והאורח ה'אושפיזא' אשר וביום הסוכות,

ואחת,

העם, את "הקהל - זו ולשנה זה ליום במיוחד בתורה הכתובה היום' 'פקודת אודות בכנס ומדברים
הקב"ה, על ללמוד - במטרה והטף", הנשים האנשים

שלש, עד שנה בן לילד המתאים אחר צעצוע או שעון, במצלמה, ומשחק ילד יושב הכל, ולמרות
שלו... והפיקחות ה'חכמה' רמת מהי מראה הוא ובזה

מסתכלים  סביבו שיושבים הילדים כאשר כל, לעין בגלוי אלא בהחבא, זאת עושה שאינו אלא עוד ולא
הרע, היצר את מנצחים ואיך השם", "צבאות בכנס יושבים איך חיה' 'דוגמא ממנו ללמוד כדי והוא עליו

היצרֿהרע"! ב"צבא חייל מתנהג איך להם מדגים זה תמורת
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ו.20) מב, מקץ
אג"ק 21) – זה) דיום החסידי (האושפיזא המהר"ש כפתגם

תריז. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר

יד.22) טז, ראה פ'
יא.23) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ו.24) ד, ואתחנן
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ממנו, היצרֿהרע את ולסלק תחבולות, מיני בכל להכשילו המנסה שלו ביצרֿהרע ילחם שהוא במקום
ולהקשיב  בכנס לשבת ובמקום השם", "צבאות לכנס אותו וסוחב בתוכו, אצלו היצרֿהרע את הוא משאיר 

היצרֿהרע. שלו, המפקד להוראות הוא שומע השם", "צבאות מפקד של היום' ל'פקודת

הקהל'?! וב'שנת בביתֿהכנסת השם" "צבאות בכנס ליצרֿהרע יש מקום איזה

של  ביוםֿטוב ב"הקהל" השם" "צבאות בכנס יושב הוא הרי כזה, למצב מגיע הוא איך - ולכאורה
אמר  הוא קצר זמן ולפני הסוכות, כראוי"7חג עובדו אם ולב כליות ובוחן וכו' עליו ניצב ה' -25"הנה

הכל, למרות - והוא רצונו, את מקיים הוא אם ולב, כליות 'מבחן' לו ועושה אחד, כל ליד ניצב שהקב"ה
היצרֿהרע? בקול שומע

מיד  ל'חכם', עצמו את שחושב ילד בפניו עומד שכאשר היצרֿהרע, של חכמתו את רואים כאן אלא,
אצלו. חיילים להיות אותם ומושך גדול, הכי ל'בוץ' בקולו) השומעים חבריו (ואת הילד את הוא מכניס

הצדיק, יוסף של ביומו הסוכות, בחג השם", "צבאות של "הקהל", שבכנס - היא בפועל והתוצאה
ובמקום  שלו... המשחקים עם שמח הוא ה', שמחת עם לשמוח במקום - בביתֿהכנסת קדוש במקום

היצרֿהרע"... ב"צבא חייל נהיה הוא השם", ב"צבאות חייל להיות

והשלימה  האמיתית בגאולה צדקנו משיח פני לקבלת ללכת שמתכוננים בזמן אנו שנמצאים ובפרט
חייל  שהוא ה'יצרֿהרע' עם שלו... ה'משחקים' עם - המשיח? פני את לקבל כזה ילד ילך מה עם -

בצבאו...

למדריכים: בנוגע גם להוסיף ויש

בכנס. שמדברים למה יקשיבו שהילדים כדי סדר, לעשות הוא מדריך של תפקידו

אינו  שהוא רק לא מזה וכתוצאה הילדים, בין מסתובב המדריך הפוך: בדיוק הוא המצב לפועל אך
להראות  דואג הוא מיד - ומקשיב רגוע שיושב ילד שבראותו ועד מקשיבים. לא הילדים גם אלא מקשיב,

להקשיב. יכול לא והילד אותו, ומבלבל לידו ומסתובב המדריך... שהוא לילד

היה  ומי "הקהל", זה מה וילמדו ויקשיבו השם" "צבאות בכנס שישבו שבמקום - היא והתוצאה
המדריך! מהתנהגות חיה' 'דוגמא ללמוד אפשר איך הם חושבים - ממנו ללמוד אפשר ומה הצדיק, יוסף

„È:לפועל ובנוגע .

שיתבונן  עלֿידי – והוא וכל, מכל היצרֿהרע את ולסלק המצב, את ולתקן לשפר יש ולהבא מכאן
היא  יצרֿהרע, לו שיש אותו לימדה שהתורה שהסיבה וילמד

בסביבתו  הנמצאים ומדריכיו הוריו ואת אותו לצער כדי לא ואפילו היצרֿהרע, בקול שישמע כדי לא -
– אלא להקשיב... לו ומפריעים

וכסיל" זקן "מלך היצרֿהרע, על להתגבר יוכל ואז שלו, האמיתית החכמה את ינצל שהוא ,26כדי
אותו. ולגרש

שיצליח  מובטח הוא אזי "יגעת", היצר, נגד וילחום יעבוד שאם מהקב"ה מיוחד כח מקבל אחד וכל
"ומצאת" הימים".27במשימתו, ל"כל לעולם, היצרֿהרע את ממנו ויסלק ,

למלחמה  יצאו - שלהם המצוות שלהם, הכחות כל עם יחד השם" "צבאות חיילי כל כאשר ובפרט,
- ביצר להילחם יצטרכו לא שאפילו ועד לגמרי, אותו לסלק שיצליחו בוודאי אזי - ביצרֿהרע משותפת
יפחד  - לטובה התנהגותם את ושינו תשובה, עשו השם" "צבאות שחיילי רואה היצרֿהרע כאשר כי

הקשיים. וכל המלחמות כל יתבטלו וממילא  מהם, יברח והוא מהם, ֿ הרע היצר
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ובפירש"י.26) יג ד, קהלת

רע"ב.27) ו, מגילה
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התורה  אומרת שעליו - שלישי יום שהיום מזה היא היום, המלחמה להצלחת מיוחד וסיוע ונתינתֿכח
לבריות" וטוב לשמים .28"טוב

אחד  כל יחזור וכל, מכל ויגרשהו ביצרֿהרע וילחם הדברים את יקיים אכן אחד שכל ועלֿידיֿזה
עתה  זה שאמרתם כפי  - יהודי לכל  שניתן בשם כולם7ויזכה  "ועמך -miwicv גם לו יהיה מזו: ויתירה ."

השלימות. בתכלית התשובה עבודת של המעלה את

כל  שיקבל השכר את מזכיר הסוכות שחג ובפרט צדקנו, משיח ביאת את ויזרז ימהר בוודאי זה וכל
לויתן" של עורו "סוכת - המשיח בזמן ואחד .29אחד

המקדש. בית שיבנה ממש בקרוב שנזכה ויהיֿרצון

ÂË"הגאולה את שמקרבת צדקה "גדולה אשר הצדקה, במצות לסיים הכנסים בכל כנהוג בזריזות 30. ,
עין" כהרף אפילו עיכבן ש"לא עד גדולה, .31הכי

"ושמחת  ניגון - בעושיו" ישראל ש"ישמח המראים - שמחה ניגוני עם הכנס את שיסיימו ובפרט
בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה וניגון בחגך",

צדקה: של מטבעות שלוש מהילדים, ואחת אחד לכל יחלקו השירה ולאחרי

הקשור  בענין לצדקה - שלישית "הקהל". עם הקשור בענין לצדקה - שניה סתם. לצדקה - ראשונה
שיריים. שום ממנו ישאר שלא עד באמיתיות, היצרֿהרע ביטול עם

ויבלבלו  למדריך, שייכים שאינם דברים יעשו שהם במקום [אשר המדריכים עלֿידי תהיה והחלוקה
לילדים  מסביר שהוא ועד והישר, הטוב בדרך להתנהג הילדים את יחנכו - זה במקום הנה הילדים, את
הרי  - בקולו לגמרי ישמעו לא הילדים אם אפילו שאז ככה, פעמים כמה מאד, טוב להתנהג שצריך
כולם  ול"עמך השם", ל"צבאות באמת השייכים מחונכים ילדים יהיו הם מדבריו, חצי כשיקיימו אפילו

צדיקים"].

את  ולחזק  "הקהל", של בפעולות להוסיף אחד כל של הגמורה ההחלטה עם בצירוף הצדקה, ונתינת
השם", "צבאות

יהודי. לילד לגשת שיפחד ועד היצרֿהרע, על ופחד אימה יטילו

בגאולה  הקדושה, לארצנו בריקוד ונבוא שמחה, של ניגון ועם צדקנו, משיח עם ביחד נרקוד וכולנו
והשלימה. האמיתית

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחד ב"הקהל"32כולנו מתאספים הם שגם - קטנים מקטני ,
אחרית  ועד השנה מרשית בה אלקיך הוי' עיני גו' תמיד אשר "ארץ אל הנה", ישובו גדול "קהל -

,33שנה"

ידיך" כוננו אדנֿי וב "מקדש הקודש ובהר הקודש, עיר בירושלים גופא "שיבנה 34ושם לעיל כאמור ,
'יוםֿטוב'. שמחת עם לבב וטוב שמחה ומתוך בימינו", במהרה המקדש בית

ממש. בימינו במהרה - והעיקר

בחגך". "ושמחת [ניגנו

כו'". המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן הש"ץ

ואחת  אחד לכל לתת סענט, עשר של מטבעות שיחיו, ומדריכות למדריכים נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
כנ"ל]. מטבעות, שלוש שיחיו, והילדות מהילדים
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ועוד.28) ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין
א.29) עה, ב"ב
ב).30) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, שם
מא.31) יב, בא ופירש"י מכילתא

ט.32) יו"ד, בא
יב.33) יא, עקב
יז.34) טו, בשלח
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.g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy .c"qa
- ziaxr zlitz ixg`l -

מוגה  בלתי

ד'הושענא ‚ ה'אושפיזין' עם גם קשור - הגאולה ענין רבה', 'הושענא של המיוחד ענינו ...והנה, .
שבזוהר  (מהאושפיזין המלך דוד החסידיים 16רבה', (מהאושפיזין מהורש"ב ואדמו"ר (17:(

הידועה  בשיחתו מהורש"ב אדמו"ר בדברי מודגשת שביניהם המשותפת היוצא 18הנקודה "כל בענין
ישיבת  להתייסדות בקשר מלך") הדרת עם ("ברוב גדולה באסיפה שנאמרה שיחה - דוד" בית למלחמת

" הם הישיבה שתלמידי - תמימים' cec'תומכי zia iliig"משיחך עקבות חרפו "אשר אלו נגד שילחמו "19,
מלכא  דוד ביאת שיפעלו עד דוד, בן משיח אור גילוי "חוצה", החסידות תורת מעיינות הפצת עלֿידי

ממש. בפועל משיחא

מו"ח  כ"ק עלֿידי גם - שלאחריֿזה ובשנים זו, בשיחה שנאמרו הביאורים ופרטי אריכות כל וכידוע
מקומו  ממלא יחידו, (בנו דורנו נשיא בדפוס 20אדמו"ר לפרסם גם שצוה אריכות 21), רק לא - ועיקר ועוד ,

אלא זוdzlertהביאור, שיחה lretaשל dceara.הזה היום עד שלאחריֿזה, בשנים והן בשעתה, הן ,

'הושענא  ענין תוכן - משיחא מלכא דוד ביאת עם קשורה שב'אושפיזין' המשותפת שהנקודה ונמצא,
רבה'.

ולבאר „ להקדים צורך יש כהלכתם", "מוספים זו, שנה שבקביעות החידוש שיתבאר לפני והנה, .
ושייכותו  רבה'. 'הושענא ענין כללות - כסדרם" "תמידים השנים, שבכל המשותף לענין בנוגע

הדבר ונשנה חוזר בשנה שנה שמידי הכוונה שאין - `oteל'אושפיזין' eze`aפעם שבכל כיֿאם ,sqep
ielir ה מעלת גם אלא כסדרם", ד"תמידים התוקף מעלת רק לא כאן שיש ונמצא, ,yecig ד"מוספים

כהלכתם".

בזה: והענין

בקודש" "מעלין - הכלל ישנו קדושה, עניני דומם 22בכל בבחינת אינם קדושה עניני אחר: ובסגנון .
תמידי), באופן - מזה ויתירה לזמן, (מזמן וגידול צמיחה הצומח, בחינת מעלת בהם יש אלא חסֿושלום,
פרטי  כל התכללות ובדוגמת עלֿדרך – המדבר בחינת למעלת ועד החיּות, ענין החי, בחינת מעלת וגם

בתחילתו  אור' ב'תורה (כמבואר התחתון באדם דומםֿצומחֿחיֿמדבר חיים'23עניני ב'תורת ובארוכה ,24.(

מ  נלקחים קדושה עניני שכל מכיון - הדבר oeilrdוטעם mc` ענין בהם נעשה בשנה שנה מידי לכן ,
שבאיןֿערוך. להוספה עד העיקר, על שבהוספה חידוש אלא סתם, חידוש רק ולא חידוש, של

רבותינו  ביאורי בתוספת שבעלֿפה, ותורה שבכתב [תורה תורה בעניני לדיבור בנוגע - ולדוגמא
ובעיקר  - גם אלא הקודם, על שחוזרים באופן רק זה שאין דורנו], נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד נשיאינו,

הוספה. של באופן -

המשנה  וצריך 25ובלשון יכול בשלימות, הענין כל לימוד לאחרי גם כלומר, בה", והפך בה "הפך
' לעשות אלא אחד, פרט להוסיף רק לא בה", "הפך בה"dktdnלהיות "הפך מספיק ולא הענין, בכל '

הלאה. וכן בה", והפך בה "הפך להיות צריך אלא אחת, פעם
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ועוד.16) ואילך. ב קג, ח"ג
ועוד.17) ותש"ג. תרצ"ז דחגה"ס א' ליל שיחת
תרס"א.18) שמח"ת
נב.19) פט, תהלים
שממלא 20) – מקום " "ממלא התואר בפירוש כמ"פ כמדובר

mewndאת lkדהקודמו.zenilya ההוספה גם יש לזה, ונוסף
מדילי'.

(21141 ס"ע תש"ב סה"ש ואילך. ב תשפז, ח"ד לקו"ד
ואילך.
וש"נ.22) א. כח, ברכות
ואילך.23) ד ג, בראשית
ואילך.24) ד יח, שם
מכ"א.25) פ"ה אבות



g"nyz'dס 'dax `pryed' lil zgiy

" - המשנה דברי כהמשך - הדבר daוטעם `lekc הענינים שכל - בזה הפירושים אחד לומר ויש ,"
מסיני  למשה נאמרו ותיק", "תלמיד עלֿידי הדורות כל סוף ועד במשך ויתגלו שכל 26שנתגלו היינו, ,

הגדולה" כנסת לאנשי כו' לזקנים ויהושע ליהושע ו"מסרה רבינו, למשה ונאמרו בתורה, ישנם ,27הענינים
מוגבל  אינו "הרבה" שהתואר פעמים כמה כמדובר - הרבה" תלמידים ל"העמידו כח ונתנו אמרו שהם
ולכן  אחד), תלמיד הוספת עלֿידי (אפילו יותר גדול מספר להיות יכול המספר, שיגדל ככל כי במספרים,

כו'" למקרא נכנסים אדם בני "אלף תלמידים, אלף אפילו ולדוגמא: "הרבה". זה "הרבה",28אין זה אין -
הכתוב  ובלשון כו', אלפים שלושת או אלפיים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ואחד, אלף להיות שיכול מכיון

יוסף  של בברכתו אתמול) החומש "29(בשיעור  -zeaax"מנשה אלפי גו' .30אפרים

- רבה') 'הושענא ענין (וכללות רבה' ד'הושענא ל'אושפיזין' בנוגע בנידוןֿדידן, גם מובן ומזה
עוז  וביתר שאת ביתר יתווסף שעלֿידיֿזה כדי כיֿאם כו', נושן ישן דבר לחזור כדי באים אינם שבוודאי

שלפניֿזה. השנים כל לגבי

ענין ‰ הוא ונקודתם שתוכנם - ו'אושפיזין' רבה' 'הושענא לעניני בנוגע החידוש ולבאר להוסיף ויש .
יותר: בפרטיות - צדקנו משיח בביאת והשלימה האמיתית הגאולה

הקיצין" כל ש"כלו כבר נאמר - הגמרא הגלות31בזמן ומתארך נמשך ואףֿעלֿפיֿכן ,mipy ieaix.

xzeinאפילו cg` rbxשל גלות אודות מדובר שהרי ביותר, חמור ענין הוא – l`xyiבגלות ipa lk,
"שכינתא  - ועיקר בגלותא"!32ועוד

ישראל  בני כל גם אלא זה, שבדורנו ישראל בני אודות רק לא מדובר - עצמם ישראל לבני ובנוגע
בהן  הכלולות הפרטיות הנשמות ריבוי וכל כלליות, נשמות ריבוא (ששים שלפניֿזה הדורות ),33שבכל

ש  זמן כל dfכי epxec(בתמיה) דרא" ש"אכשור היות עם -34-zelba `vnpבגלות נמצאים ,cgienr כל
אברהם" היה "אחד הראשון, מהיהודי החל הדורות, שבכל ישראל שבפשוטים 35בני הפשוט ליהודי ועד ,

מגלות וקלֿוחומר במכלֿשכן – הדורות כל האחרון,dpikydשבסוף זה שבדורנו ישראל בני עם ביחד
רז"ל  למצרים 36כמאמר "גלו - הגליות לכל בנוגע ומפרט והולך עמהם", שכינה ישראל שגלו מקום "בכל

עמהם" שכינה האחרון) זה (גלות לאדום "גלו ואחרֿכך עמהם", שכינה לבבל גלו עמהם.. .37שכינה
מסכת  בסוף מהסוגיא (כמובן משיחא" "עקבות הגלות, זמן סוף לירידת עד - גופא האחרון ובגלות

סוטה).

`cgואם rbx,ביותר חמור - וכו' ולשכינה הדורות, שבכל ישראל בני לכל - בגלות מיותר
אודות כשמדובר `jexעלֿאחתֿכמהֿוכמה ikd onf jyn."הקיצין כל ש"כלו לאחרי

יצאו  כן ד"ואחרי בעילוי יותר עוד יתווסף שעלֿידיֿזה כדי היא הגלות שאריכות לומר, צריך כן ועל
lecb yekxa"38 ב"מעשינו ההוספה עלֿידי כדי 40ועבודתינו"39, בו שיהיה וכלל, כלל שבאיןֿערוך עילוי ,

הגלות. אריכות את 'להצדיק'

- ו'אושפיזין' רבה' 'הושענא – הגאולה שעניני מובן, efומזה dpyaשל באופן yecigeהם dtqed לגבי
מכיון  שלפניֿזה), בשנים רבה' 'הושענא לגבי (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שעברה בשנה רבה' 'הושענא
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(26.252 ע' חי"ט בלקו"ש נסמן
רפ"א.27) אבות
רפ"ב.28) ויק"ר
יעקב 29) בברכות ממ"ש כמובן - השבטים לכל גם ושייך

ברך כברכתו אשר הברכות"`mze"איש בכל כולם ש"כללן ."
שלהיותן משה, בברכות ומכ"ש ובפירש"י). כח מט. ixg`l(ויחי

ואדרבה, יעקב. בברכת שהיו הענינים כל בהן יש יעקב, ברכת
יוסף  דברכת המיוחדת מהשייכות ולהעיר עוז. וביתר שאת ביתר
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק של (הראשון) ששמו מכיון - זה לדורנו

"יוסף". הוא דורנו
יז.30) לג, ברכה

ב.31) צז, סנהדרין
ועוד.32) סע"א. עה, סע"א. סו, ב. ד, זח"ג
א).33) (מח, פל"ז תניא ראה
וש"נ.34) (ובפירש"י). ב לט, יבמות
כד.35) לג, יחזקאל
א.36) כט, מגילה
מסעי.37) ס"פ ספרי
יד.38) טו, לךֿלך
רפל"ז.39) תניא
ועבודתינו",40) "מעשינו כבר נשלמו לפנ"ז שעוד אע"פ

הקיצין". כל ש"כלו ועד הגאולה, קץ הגיע וכבר



סי g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy

" - המשנה דברי כהמשך - הדבר daוטעם `lekc הענינים שכל - בזה הפירושים אחד לומר ויש ,"
מסיני  למשה נאמרו ותיק", "תלמיד עלֿידי הדורות כל סוף ועד במשך ויתגלו שכל 26שנתגלו היינו, ,

הגדולה" כנסת לאנשי כו' לזקנים ויהושע ליהושע ו"מסרה רבינו, למשה ונאמרו בתורה, ישנם ,27הענינים
מוגבל  אינו "הרבה" שהתואר פעמים כמה כמדובר - הרבה" תלמידים ל"העמידו כח ונתנו אמרו שהם
ולכן  אחד), תלמיד הוספת עלֿידי (אפילו יותר גדול מספר להיות יכול המספר, שיגדל ככל כי במספרים,

כו'" למקרא נכנסים אדם בני "אלף תלמידים, אלף אפילו ולדוגמא: "הרבה". זה "הרבה",28אין זה אין -
הכתוב  ובלשון כו', אלפים שלושת או אלפיים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ואחד, אלף להיות שיכול מכיון

יוסף  של בברכתו אתמול) החומש "29(בשיעור  -zeaax"מנשה אלפי גו' .30אפרים

- רבה') 'הושענא ענין (וכללות רבה' ד'הושענא ל'אושפיזין' בנוגע בנידוןֿדידן, גם מובן ומזה
עוז  וביתר שאת ביתר יתווסף שעלֿידיֿזה כדי כיֿאם כו', נושן ישן דבר לחזור כדי באים אינם שבוודאי

שלפניֿזה. השנים כל לגבי

ענין ‰ הוא ונקודתם שתוכנם - ו'אושפיזין' רבה' 'הושענא לעניני בנוגע החידוש ולבאר להוסיף ויש .
יותר: בפרטיות - צדקנו משיח בביאת והשלימה האמיתית הגאולה

הקיצין" כל ש"כלו כבר נאמר - הגמרא הגלות31בזמן ומתארך נמשך ואףֿעלֿפיֿכן ,mipy ieaix.

xzeinאפילו cg` rbxשל גלות אודות מדובר שהרי ביותר, חמור ענין הוא – l`xyiבגלות ipa lk,
"שכינתא  - ועיקר בגלותא"!32ועוד

ישראל  בני כל גם אלא זה, שבדורנו ישראל בני אודות רק לא מדובר - עצמם ישראל לבני ובנוגע
בהן  הכלולות הפרטיות הנשמות ריבוי וכל כלליות, נשמות ריבוא (ששים שלפניֿזה הדורות ),33שבכל

ש  זמן כל dfכי epxec(בתמיה) דרא" ש"אכשור היות עם -34-zelba `vnpבגלות נמצאים ,cgienr כל
אברהם" היה "אחד הראשון, מהיהודי החל הדורות, שבכל ישראל שבפשוטים 35בני הפשוט ליהודי ועד ,

מגלות וקלֿוחומר במכלֿשכן – הדורות כל האחרון,dpikydשבסוף זה שבדורנו ישראל בני עם ביחד
רז"ל  למצרים 36כמאמר "גלו - הגליות לכל בנוגע ומפרט והולך עמהם", שכינה ישראל שגלו מקום "בכל

עמהם" שכינה האחרון) זה (גלות לאדום "גלו ואחרֿכך עמהם", שכינה לבבל גלו עמהם.. .37שכינה
מסכת  בסוף מהסוגיא (כמובן משיחא" "עקבות הגלות, זמן סוף לירידת עד - גופא האחרון ובגלות

סוטה).

`cgואם rbx,ביותר חמור - וכו' ולשכינה הדורות, שבכל ישראל בני לכל - בגלות מיותר
אודות כשמדובר `jexעלֿאחתֿכמהֿוכמה ikd onf jyn."הקיצין כל ש"כלו לאחרי

יצאו  כן ד"ואחרי בעילוי יותר עוד יתווסף שעלֿידיֿזה כדי היא הגלות שאריכות לומר, צריך כן ועל
lecb yekxa"38 ב"מעשינו ההוספה עלֿידי כדי 40ועבודתינו"39, בו שיהיה וכלל, כלל שבאיןֿערוך עילוי ,

הגלות. אריכות את 'להצדיק'

- ו'אושפיזין' רבה' 'הושענא – הגאולה שעניני מובן, efומזה dpyaשל באופן yecigeהם dtqed לגבי
מכיון  שלפניֿזה), בשנים רבה' 'הושענא לגבי (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שעברה בשנה רבה' 'הושענא
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(26.252 ע' חי"ט בלקו"ש נסמן
רפ"א.27) אבות
רפ"ב.28) ויק"ר
יעקב 29) בברכות ממ"ש כמובן - השבטים לכל גם ושייך

ברך כברכתו אשר הברכות"`mze"איש בכל כולם ש"כללן ."
שלהיותן משה, בברכות ומכ"ש ובפירש"י). כח מט. ixg`l(ויחי

ואדרבה, יעקב. בברכת שהיו הענינים כל בהן יש יעקב, ברכת
יוסף  דברכת המיוחדת מהשייכות ולהעיר עוז. וביתר שאת ביתר
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק של (הראשון) ששמו מכיון - זה לדורנו

"יוסף". הוא דורנו
יז.30) לג, ברכה

ב.31) צז, סנהדרין
ועוד.32) סע"א. עה, סע"א. סו, ב. ד, זח"ג
א).33) (מח, פל"ז תניא ראה
וש"נ.34) (ובפירש"י). ב לט, יבמות
כד.35) לג, יחזקאל
א.36) כט, מגילה
מסעי.37) ס"פ ספרי
יד.38) טו, לךֿלך
רפל"ז.39) תניא
ועבודתינו",40) "מעשינו כבר נשלמו לפנ"ז שעוד אע"פ

הקיצין". כל ש"כלו ועד הגאולה, קץ הגיע וכבר

g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy

נוספה dnilyשבינתיים dpy יותר יתווסף שעלֿידיֿזה אלא אינה ומטרתה שתכליתה הגלות, אריכות של
שבאיןֿערוך. ועילוי להוספה עד הגאולה, של גדול") ("רכוש בעילוי

בכל  להתבטא צריך - השנים בכל השוה הכללי בענין (גם) זו בשנה והחידוש ההוספה - זה וענין
בית  ב'שמחת והן תהלים, ואמירת תורה', 'משנה (ולימוד) באמירת הן רבה', 'הושענא עבודת עניני

שלפניֿזה  בלילות השמחה לגבי בהוספה רק 41השואבה', לא - ה'הושענות' באמירת ההוספה בדוגמת ,
ובהדגשה  חדשים, ענינים גם מוסיפים אלא שלפניֿזה, הימים של ה'הושענות' את פעם עוד שחוזרים מה

ד" ובסגנון צדקנו, משיח ביאת אודות a`מיוחדת df dpdבלשון ,"deedובאופן ,ielb ואומר באצבעו מראה ,
.42זה 

*

Â הסוכות בחג המיוחד החידוש עם גם לקשר יש - רבה' 'הושענא ענין כללות אודות לעיל האמור .
הקהל': 'שנת זו, בשנה

שבעם  גדול או המלך עלֿידי כפשוטו, "הקהל" ציווי קיום שייך שלא מכיון - הזה צריך 43בזמן ,
לזמן  בנוגע גם מוכח ומזה והטף". והנשים מ"האנשים ואחת אחד כל עלֿידי להעשות הדבר
מכיון  אבל שבעם, הגדול או המלך עלֿידי נעשית  "הקהל" שפעולת שאף - קיים היה שביתֿהמקדש

בכל dldwddשפעולת לפעול יכולים שלכן זה, מעין בהם שיש מוכח, והטף", והנשים ב"האנשים היא
ובשלימות  באמיתיות מהם .44אחד

הקב"ה: עם ישראל של האחדות נקודת  את ומדגיש מגלה ש"הקהל" - הענין ונקודת

"אב  הרי והטף", והנשים "האנשים ובכללות ישראל, בבני דרגות חילוקי וכמה כמה שיש אףֿעלֿפי
לכולנה" ב 45אחד היא כשמציאותם כי ממש, אחת מציאות שהם מזה, ויתירה ,a` המגיד כתורת -

ספריו  שני צורתם 46בתחילת נחקק היה ישראל שנבראו קודם ש"אף ובן', ד'אב המשל בביאור
היא47במחשבה" מציאותם כל הרי -a`d ze`ivn.

"הקהל" שענין בני ונמצא, כל מאוחדים שמצדה 'יחידה', בחינת הנשמה, עצם התגלות מצד הוא
לייחדך" "יחידה הקב"ה, עם האחדות בתכלית העם,48ישראל את ד"הקהל הענין נעשה עלֿידה ולכן ,

אלקיכם" ה' את ליראה גו' והטף והנשים 49ezenilyaeהאנשים ezzin`l.

הוא ה"הקהל" מקום גם להיותו ycwndÎziaaולכן, שבמקום, ה'יחידה' בחינת הוא ביתֿהמקדש כי -
בדי  שני בין שכינתו "צמצם הקדשים, (בקודש עולם" של "יחידו וגילוי להשראת המיוחד המקום

ה'יחידה'50הארון" בחינת מצד הקב"ה עם ישראל כל של האמיתית אחדותם מתגלית זה ובמקום ,(
לייחדך". "יחידה שבנשמתם,
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שלפנ"ז),41) הלילות (לגבי מועט הוא בכמות שהזמן ואף
- להוש"ר המיוחדים העבודה בעניני גם לעסוק שצריכים מפני
ללילות  בערך גם מרובה המרובה, את המחזיק מועט זה הרי

שלפנ"ז.
שנקראת 42) כפי – בכללותה השבוע פרשת ובדוגמת ע"ד

"וזאת בשם ".dkxadבכ"מ
(43.20 הערה תשמ"ז נצו"י בלקו"ש נסמן
ס"ב.44) דחגה"ס ו' ליל שיחת גם ראה
רפל"ב.45) תניא ראה
מקומות 46) בריבוי הובאו הרי - תלמידיו ע"י שנכתבו דאף

שלאח"ז  נשיאינו ורבותינו הזקן רבינו ע"י החסידות בתורת
במקומות  שהובאו הריב"ש צוואת בספר התורות (משא"כ
מבלי  החסידות בתורת שהובאו מהמגיד תורות שיש ועד ספורים),

רפ"ב) (אבות המשנה פירוש ולדוגמא: המגיד, של שמו להזכיר
"ממך", הם ד"למעלה" הענינים שכל ממך', למעלה מה "דע
הזקן  רבינו בשם בכ"מ שהובאה תורה - האדם בעבודת שתלויים
הזקן  שרבינו שלאחרי - בזה הביאור וי"ל אייר). י"ג יום" ("היום
"תורתו", שנעשית באופן כו' למדה המגיד, מרבו זו תורה קיבל
גם) אלא מקבל, בבחינת רק (לא שנעשה ועד שמו", על "נקראת

לרבו ritynבבחינת ביחס וגם לרבים). זו תורה ולהורות (ללמד
ז, (תענית מכולם" יותר ומתלמידי כו' למדתי "הרבה בבחינת -

וש"נ). א.
סע"ג.47) ב, או"ת
דחגה"ס.48) ג' דיום הושענות
יבֿיג.49) לא, וילך
ז.50) פ"ה, ב"ר ראה



g"nyz'dסב 'dax `pryed' lil zgiy

בנוגע הוא ה"הקהל" שענין (א) מובן ynnומזה l`xyi lkl בנוגע ובפרט והטף", והנשים "האנשים ,
כידוע  העתידה, בגאולה שיהיה ישאר 51ל"הקהל" לא אחד יהודי שאפילו באופן תהיה העתידה שהגאולה
ממש  ישראל כל אלא חסֿושלום, הקודש 52בגלות להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו יבואו ,

הקדשים  לקודש עד ה"הקהל"53ולביתֿהמקדש, בענין לפעול (וצריך) יכול מישראל ואחד אחד שכל (ב) ;
ד" ובאופן ה'יחידה', בחינת בו שיש מכיון -ynn"54 בני שאר את) (ומאחד עם מתאחד שעלֿידיֿזה ,

לייחדך". "יחידה אלקיכם"), ה' את ("ליראה הקב"ה עם יתאחדו שכולם ישראל,

של  נשמתו שהרי - רבה' ב'הושענא יתירה בהדגשה הוא "הקהל" ענין שתוכן לבאר יש ועלֿפיֿזה
בחינת היא ו'אושפיזין' רבה' 'הושענא עם קשורה והתגלותו (שבואו צדקנו zillkdמשיח 'dcigi'd55,

השלימות. בתכלית כפשוטו) (גם ה"הקהל" ענין נעשה שעלֿידה

.Ê(גם אלא ה"הקהל", ענין כללות מצד רק (לא זו בשנה רבה' ב'הושענא לחידוש גם באים ומכאן
הרביעי: ביום - השבוע בימי קביעותו מצד

שכתוב  כמו המאורות, נתלו שבו - הרביעי היום של המיוחד המאורות 56ענינו שני את אלקים "ויעש
גו'". הקטן המאור ואת גו' הגדול המאור את הגדולים,

"נ  ענין "נ zוהנה, עם גם קשור המאורות" המאורות"hלו שניהם 57לו היו בריאתם בתחילת שהרי, -
"המאור  ונעשית נתמעטה זה ובגלל הלבנה, קטרגה שאחרֿכך אלא הגדולים", המאורות "שני שוים,

ב"נ 58הקטן" יותר גדול עילוי יתווסף שעלֿידיֿזה – היא בזה הכוונה אמנם, .z כמו המאורות", לו
ובאיןֿערוך,59שכתוב  יותר נעלה באופן גו'", שבעתיים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור "והיה

הגדולים". המאורות כ"שני בריאתם תחילת לגבי גם מאין) יש בדוגמת שהוא לחידוש עד

מיוחד  עילוי יש רביעי שביום "נ 60ונמצא, עליה', צורך ה'ירידה עילוי -h כדי המאורות", לו
ב"נ  יתווסף שבאיןֿערוך.zשעלֿידיֿזה באופן המאורות" לו

הידוע  נמצא,61ועלֿפי - הגלות לירידת עד וכו' החטא לענין והמקור השורש הוא הלבנה שקטרוג
ה  ענין לכללות בנוגע עליה' צורך ה'ירידה הענין את מדגיש המאורות) נתלו (שבו הרביעי zelbשיום

dle`beהוא משיחא", ל"עקבות עד הגלות, אריכות הגלות, ירידת שכל ,wxe j` יבואו שעלֿידיֿזה כדי
עד  הגלות, ירידת גודל ערך לפי עילוי, אחר בעילוי - גופא ובזה גדול", "רכוש הגאולה, עילוי לתכלית
עלֿידי  והשלימה האמיתית גאולה השלימות, בתכלית רבה" ה"הושענא תהיה שבו היום, רבה' ל'הושענא

משיחא. מלכא דוד

*

Á בחומש היומיים השיעורים אודות שלפניֿזה בלילות להמדובר בהמשך שנה 62. לקביעות בהתאם
יותר  אשר - כהלכתם") ("מוספים כו'63זו נשיאינו רבותינו בדרושי ומבואר כתוב לפניכם, שקריתי ממה

"ברכה", בפרשת רביעי יום זו, שנה בקביעות רבה' ב'הושענא החומש שיעור עם הנ"ל כל לקשר יש -
באוהליך".64שהתחלתו  ויששכר בצאתך זבולון שמח אמר "ולזבולון
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וש"נ.51) בתחלתו. חי"א לקו"ש ראה
וזהבם 52) "כספם – אליהם השייכים הענינים כל גם כולל

בעצמם. הם ועאכו"כ ט). ס, (ישעי' אתם"
היחידה 53) בחי' מצד – מישראל כאו"א של האמיתי מקומו

שבנשמתו.
ממעל54) אלקה רפ"ב).ynn"חלק (תניא "
ל"ת 55) ב). קצ, במק"מ (נדפס ב רס, לזח"ג רמ"ז ראה

ועוד. חנוך. ויתהלך ה) (א, עה"פ בראשית להאריז"ל
טז.56) א, בראשית
ח"א 57) לקו"ד (ראה זה בענין הזקן רבינו מפתגם גם להעיר

אֿב). מב,

עה"פ.58) פירש"י
כו.59) ל, ישעי'
טוב"60) כי בו ש"הוכפל השלישי, יום עילוי לגבי גם

הכנה  הוא השלישי יום שעילוי וי"ל, ז). א, בראשית (פירש"י
הרביעי. יום של להעילוי

(סה"מ 61) תרצ"א המושלים יאמרו כן על ד"ה ראה
ובכ"מ. ח"א). קונטרסים

השבוע 62) פרשת הזמן", עם לחיות ש"יש הזקן רבינו כפתגם
ס"א). (כנ"ל והיום

רפ"ז.63) יומא – חז"ל ל' ע"ד
יח.64) לג,



סג g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy

בנוגע הוא ה"הקהל" שענין (א) מובן ynnומזה l`xyi lkl בנוגע ובפרט והטף", והנשים "האנשים ,
כידוע  העתידה, בגאולה שיהיה ישאר 51ל"הקהל" לא אחד יהודי שאפילו באופן תהיה העתידה שהגאולה
ממש  ישראל כל אלא חסֿושלום, הקודש 52בגלות להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו יבואו ,

הקדשים  לקודש עד ה"הקהל"53ולביתֿהמקדש, בענין לפעול (וצריך) יכול מישראל ואחד אחד שכל (ב) ;
ד" ובאופן ה'יחידה', בחינת בו שיש מכיון -ynn"54 בני שאר את) (ומאחד עם מתאחד שעלֿידיֿזה ,

לייחדך". "יחידה אלקיכם"), ה' את ("ליראה הקב"ה עם יתאחדו שכולם ישראל,

של  נשמתו שהרי - רבה' ב'הושענא יתירה בהדגשה הוא "הקהל" ענין שתוכן לבאר יש ועלֿפיֿזה
בחינת היא ו'אושפיזין' רבה' 'הושענא עם קשורה והתגלותו (שבואו צדקנו zillkdמשיח 'dcigi'd55,

השלימות. בתכלית כפשוטו) (גם ה"הקהל" ענין נעשה שעלֿידה

.Ê(גם אלא ה"הקהל", ענין כללות מצד רק (לא זו בשנה רבה' ב'הושענא לחידוש גם באים ומכאן
הרביעי: ביום - השבוע בימי קביעותו מצד

שכתוב  כמו המאורות, נתלו שבו - הרביעי היום של המיוחד המאורות 56ענינו שני את אלקים "ויעש
גו'". הקטן המאור ואת גו' הגדול המאור את הגדולים,

"נ  ענין "נ zוהנה, עם גם קשור המאורות" המאורות"hלו שניהם 57לו היו בריאתם בתחילת שהרי, -
"המאור  ונעשית נתמעטה זה ובגלל הלבנה, קטרגה שאחרֿכך אלא הגדולים", המאורות "שני שוים,

ב"נ 58הקטן" יותר גדול עילוי יתווסף שעלֿידיֿזה – היא בזה הכוונה אמנם, .z כמו המאורות", לו
ובאיןֿערוך,59שכתוב  יותר נעלה באופן גו'", שבעתיים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור "והיה

הגדולים". המאורות כ"שני בריאתם תחילת לגבי גם מאין) יש בדוגמת שהוא לחידוש עד

מיוחד  עילוי יש רביעי שביום "נ 60ונמצא, עליה', צורך ה'ירידה עילוי -h כדי המאורות", לו
ב"נ  יתווסף שבאיןֿערוך.zשעלֿידיֿזה באופן המאורות" לו

הידוע  נמצא,61ועלֿפי - הגלות לירידת עד וכו' החטא לענין והמקור השורש הוא הלבנה שקטרוג
ה  ענין לכללות בנוגע עליה' צורך ה'ירידה הענין את מדגיש המאורות) נתלו (שבו הרביעי zelbשיום

dle`beהוא משיחא", ל"עקבות עד הגלות, אריכות הגלות, ירידת שכל ,wxe j` יבואו שעלֿידיֿזה כדי
עד  הגלות, ירידת גודל ערך לפי עילוי, אחר בעילוי - גופא ובזה גדול", "רכוש הגאולה, עילוי לתכלית
עלֿידי  והשלימה האמיתית גאולה השלימות, בתכלית רבה" ה"הושענא תהיה שבו היום, רבה' ל'הושענא

משיחא. מלכא דוד

*

Á בחומש היומיים השיעורים אודות שלפניֿזה בלילות להמדובר בהמשך שנה 62. לקביעות בהתאם
יותר  אשר - כהלכתם") ("מוספים כו'63זו נשיאינו רבותינו בדרושי ומבואר כתוב לפניכם, שקריתי ממה

"ברכה", בפרשת רביעי יום זו, שנה בקביעות רבה' ב'הושענא החומש שיעור עם הנ"ל כל לקשר יש -
באוהליך".64שהתחלתו  ויששכר בצאתך זבולון שמח אמר "ולזבולון
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וש"נ.51) בתחלתו. חי"א לקו"ש ראה
וזהבם 52) "כספם – אליהם השייכים הענינים כל גם כולל

בעצמם. הם ועאכו"כ ט). ס, (ישעי' אתם"
היחידה 53) בחי' מצד – מישראל כאו"א של האמיתי מקומו

שבנשמתו.
ממעל54) אלקה רפ"ב).ynn"חלק (תניא "
ל"ת 55) ב). קצ, במק"מ (נדפס ב רס, לזח"ג רמ"ז ראה

ועוד. חנוך. ויתהלך ה) (א, עה"פ בראשית להאריז"ל
טז.56) א, בראשית
ח"א 57) לקו"ד (ראה זה בענין הזקן רבינו מפתגם גם להעיר

אֿב). מב,

עה"פ.58) פירש"י
כו.59) ל, ישעי'
טוב"60) כי בו ש"הוכפל השלישי, יום עילוי לגבי גם

הכנה  הוא השלישי יום שעילוי וי"ל, ז). א, בראשית (פירש"י
הרביעי. יום של להעילוי

(סה"מ 61) תרצ"א המושלים יאמרו כן על ד"ה ראה
ובכ"מ. ח"א). קונטרסים

השבוע 62) פרשת הזמן", עם לחיות ש"יש הזקן רבינו כפתגם
ס"א). (כנ"ל והיום

רפ"ז.63) יומא – חז"ל ל' ע"ד
יח.64) לג,

g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy

בענין  ה'שטורעם' עם קשור - באוהליך' ויששכר בצאתך זבולון "שמח - ויששכר זבולון של החיבור
באוהליך": ויששכר בצאתך "זבולון הקצוות שני ישנם ב"הקהל" גם כי ה"הקהל".

"תקרא  היא "הקהל" ומטרת תכלית שהרי, - באוהליך" "יששכר ענין ב"הקהל" מודגש גיסא, מחד
("באוהליך"), בביתֿהמקדש ("יששכר") התורה מן פרשיות (ושמיעת) קריאת גו'", הזאת התורה את

הזאת". התורה דברי כל את גו' ילמדו ולמען ישמעו "למען

בהכרח - "הקהל" הציווי לקיים כדי גיסא, בצאתך")dvegd(מביתֿהמקדש)z`vlולאידך ("זבולון
את mrdולהקהיל lk לעיל כמוזכר בתוספתא 65, שכתוב עומדים 66מה כהנים (ד"הקהל") היום "אותו

העם, כל את להקהיל כדי כו'", ותוקעין ומריעין תוקעין בידיהם, זהב של וחצוצרות ובפרצות בגדרים
קטנים  לקטני עד והטף", והנשים באוהליך".67"האנשים ד"יששכר לסוג שייכים שאינם אלה גם ,

ועוד: זאת

ב  הלימוד על אינה ההדגשה dbydeעיקר dpad מהקב"ה התורה נתינת ענין עצם על כיֿאם כו',
הרמב"ם  כפסקֿדין לבם 68כבמתןֿתורה, להכין חייבין מכירין, שאינן וגרים לועזות שם שיש "אףֿעלֿפי

ברעדה  וגילה ויראה באימה לשמוע אזנם 69ipiqaולהקשיב ea dpzipy meik מכוין לשמוע, יכול שאינו ומי ..
בה נצטווה עתה כאילו עצמו ויראה האמת, דת לחזק אלא הכתוב קבעה שלא זו, לקריאה itneלבו

dxeabddrney."האֿל דברי להשמיע הוא שליח שהמלך ,

שהיא  ה'יחידה') (בחינת הנשמה עצם מצד - וזבולון יששכר חיבור מודגש ב"הקהל" שגם ונמצא,
ישראל כל אחד"deyaאצל בלב אחד "כאיש כבמתןֿתורה, הקב"ה, עם ישראל כל מתאחדים שמצדה ,70,
הכתוב  הימים",71ובלשון כל אותי ליראה העם.. את לי הקהל בחורב.. אלקיך ה' לפני עמדת אשר "יום

הימים". כל אלקיכם ה' את ליראה גו' העם את "הקהל - ב"הקהל" ועלֿדרךֿזה

Ë" - הברכה ופתיחת התחלת שבו לזבולון, בנוגע - בזה להוסיף ויש .oeleafle שמח oeleafאמר
בצאתך":

"זבולון - מטה למטה עד ירידה של ענין זבולון אצל מודגש גיסא, לחוף jz`vaמחד "זבולון ,"
ישכון  כו'"72ימים בספינות לפרקמטיא מחוץ 73ויוצא גם יציאה אלא מ"אוהליך", יציאה רק לא כלומר, ,

ב'ימים' רק (לא היתה בספינות זבולון של שיציאתו הכתובים בפשטות כמובן ישראל, ארץ של לגבולה
ימים" "שבעה ישראל, ל"איים 74שבארץ עד ישראל, ארץ של לגבולה שמחוץ בימים ובעיקר) גם אלא ,

בארוכה 75רבים" כנ"ל אתמול, התהילים בשיעור הכתוב ).76(כלשון

מדור" בית זבול.. בית "לשון - העילוי תכלית זבולון אצל מודגש גיסא, בנוגע 77ולאידך שכתוב כמו ,
בניתי "בנה leafלביתֿהמקדש zia"עולמים לשבתך מכון וירידה 78לך יציאה זו שאין רק לא היינו, ,

זבול  "בית - נעלה הכי ענין זה הרי עצמה ישראל שבארץ זאת, עוד אלא ישראל, ארץ של לגבולה מחוץ
jxaziלך", el dxic.

'דירה', בלשון משתמשים כלל בדרך שלכן סתם, מ'דירה' למעלה הוא זבול" ש"בית להוסיף, [ויש
אףֿעלֿפי  – כו' פנימיים הכי לענינים בנוגע בלבד, ספורים במקומות מובא זבול" "בית הלשון ואילו
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ס"ה.65) דחגה"ס ד' ליל שיחת
ה"ח.66) פ"ז סוטה
בהערה.67) 489 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
ה"הֿו.68) פ"ג חגיגה הל'
תורה.69) למתן בנוגע – א) כב, (ברכות חז"ל לשון ע"ד

לדיוקי  בנוגע – שם ובהערות 71 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה
כו'. הלשונות

שם.70) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פירש"י

יו"ד.71) ד, ואתחנן
יג.72) מט, ויחי
בפרשתנו.73) עה"פ פירש"י
סע"ב.74) עד, ב"ב
א.75) צז, תהלים
ואילך.76) ס"ו דחגה"ס ו' ליל שיחת
כ.77) ל, ויצא פירש"י
יג.78) ח, מ"א



g"nyz'dסד 'dax `pryed' lil zgiy

מקיף שהוא לבוש כמו רק לא ומקיף, חיצוני הכי דבר היא סתם האדם,aexwdש'דירה' מדת לפי העשוי ,
מקיף האדם wegxdכיֿאם ממדת - בערך שלא - יותר גדול הבית שהרי האדם, מדת לפי עשוי שאינו ,79.[

לו להיות הקב"ה שנתאווה - בזה mipezgzaוההסברה dxic80 לתחתון עד התחתון, שמציאות היינו, ,
"זבולון  - יהודי של עבודתו כללות וזוהי יתברך, ומהותו לעצמותו דירה נעשית ממנו, למטה שאין
זבול" "בית "זבולון", ממנו לעשות ממנו, למטה שאין תחתון "בצאתך", הקצוות: שני לחבר - בצאתך"

ותחתון. עליון מ'גדר' שלמעלה לנקודה עד ממנו, למעלה שאין עליון יתברך, לו

עצמותו  גילוי יהיה שאז - רבה' 'הושענא ענין שזהו – צדקנו משיח בביאת בגילוי יהיה זה וענין
שכתוב  כמו למטה, ולבוש"81יתברך בכנף ממך יתכסה שלא "פירוש, מוריך", עוד יכנף גילוי 82"לא ,

מתגלה  שבה עולמים", לשבתך מכון לך, זבול "בית קבע, דירת בתחתונים, יתברך לו דירה ממש, עצמותו
עצמותו  בכל בדירה .83הדר

*

È.בתהלים היומי השיעור על גם להתעכב יש כן כמו .

חל  שבו בחודש, כ"א יום שיעור החודש, לימי שנחלק כפי תהילים לשיעור שבנוגע - ובהקדמה
שעברה  בשנה כבר דובר - כסדרם" ד"תמידים באופן רבה' (ק"ד)84'הושענא הראשון שהמזמור ונתבאר ,
מהורש"ב. לאדמו"ר שייך (ק"ה) השני והמזמור המלך, לדוד שייך

ש'הושענא  כהלכתם"), ("מוספים זו שנה בקביעות החידוש עם הקשור ענין על עתה נתעכב ולכן,
ל  שנחלק כפי תהילים בשיעור - בשבוע הרביעי ביום חל reaydרבה' ini:

"אשר  פ"ט, מזמור של האחרונים בפסוקים וחותמו סיומו - בשבוע הרביעי ביום התהלים שיעור
ואמן". אמן לעולם ה' "ברוך משיחך", עקבות חרפו אשר ה' אויבך חרפו

המשותפת  שהנקודה ג) (סעיף לעיל כאמור - רבה' ב'הושענא ה'אושפיזין' עם קשור זה וענין
שבה  דוד", בית למלחמת היוצא "כל בענין מהורש"ב אדמו"ר של הידועה בשיחתו מודגשת שביניהם
אלה  עם להלחם משיחא", "עקבות הגלות, זמן בסוף דוד" בית "חיילי של תפקידם בפרטיות נתבאר

חז"ל  ובלשון משיחך", עקבות חרפו משיח,85"אשר של לרגליו צפה מחרף, דור אחר דור ראית "אם
ואמן", אמן לעולם ה' ברוך בתריה, כתיב מה משיחך, עקבות חרפו אשר ה' אויבך חרפו אשר דכתיב
עד  דוד, בן משיח אור גילוי חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק הוא דוד" בית "חיילי של שתפקידם היינו,

ממש. כפשוטו ובגילוי בפועל צדקנו משיח ביאת שפועלים

‡È:הענין ביאור .

שלימוד  - דוד" בית "חיילי - תמימים' 'תומכי ישיבת של ביסודה מהורש"ב אדמו"ר של חידושו
בחינת  נעלם, והכי מכוסה  הכי באופן הם גופא שברזין לענינים  עד שבתורה, דרזין רזין החסידות, תורת
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הוא79) בו שהדר אף לביהמ"ק: בנוגע נם דוגמתו `mcוי"ל
oeilrd*ביהמ"ק שמדת לומר שייך לא וא"כ ,dlecbxzei ממדת

הארון', בדי שני בין שכינתו** ש"צמצם מכיון הרי - בו הדר
לא  ואפילו ביהמ"ק, של שטחו בכל אינה הדירה שעיקר היינו
ש"בין  מצומצם הכי בשטח כיֿאם הקדשים, קודש של שטחו בכל
(שלא  יותר גדולה היא הבית שמדת לומר שפיר שייך הארון", בדי

הארון". בדי "בין - שכינתו" "צמצם שבו השטח לגבי בערך)

ובכ"מ.80) פל"ו. תניא ועוד. ט"ז. נשא תנחומא ראה
כ.81) ל, ישעי'
שם.82) תניא
פי"ב.83) זו) שנה ר"ה (קונטרס תשמ"א היום זה ד"ה ראה

וש"נ.
פ"ז.84) ח"ו הישועה מעייני
תקמט).85) (רמז בסופו עמוס יל"ש

,("jl leaf zia izipa dpa" xn` eilry) dnly oipa ,oey`x ziaa ± (a ,e `"n) "eznew dn` miyelye eagx mixyre ekx` dn` miyy" (*
c"t zecn) "d`n mex lr d`n lr d`n" ± (`"rq ,b a"a) "oipaa lecb" ,"oexg`d dfd ziad ceak 'idi lecb" ,xzei lecb 'idy ipy zia elit`e

.(e"n
.n"k`e .(f"t `"deidry) `ipzd xtqa owfd epax jix`dy itk ,eheytk mevnv `le ,mipezgzd iabl `l` epi` mevnvd oipr zellky s` (**



סה g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy

מקיף שהוא לבוש כמו רק לא ומקיף, חיצוני הכי דבר היא סתם האדם,aexwdש'דירה' מדת לפי העשוי ,
מקיף האדם wegxdכיֿאם ממדת - בערך שלא - יותר גדול הבית שהרי האדם, מדת לפי עשוי שאינו ,79.[

לו להיות הקב"ה שנתאווה - בזה mipezgzaוההסברה dxic80 לתחתון עד התחתון, שמציאות היינו, ,
"זבולון  - יהודי של עבודתו כללות וזוהי יתברך, ומהותו לעצמותו דירה נעשית ממנו, למטה שאין
זבול" "בית "זבולון", ממנו לעשות ממנו, למטה שאין תחתון "בצאתך", הקצוות: שני לחבר - בצאתך"

ותחתון. עליון מ'גדר' שלמעלה לנקודה עד ממנו, למעלה שאין עליון יתברך, לו

עצמותו  גילוי יהיה שאז - רבה' 'הושענא ענין שזהו – צדקנו משיח בביאת בגילוי יהיה זה וענין
שכתוב  כמו למטה, ולבוש"81יתברך בכנף ממך יתכסה שלא "פירוש, מוריך", עוד יכנף גילוי 82"לא ,

מתגלה  שבה עולמים", לשבתך מכון לך, זבול "בית קבע, דירת בתחתונים, יתברך לו דירה ממש, עצמותו
עצמותו  בכל בדירה .83הדר

*

È.בתהלים היומי השיעור על גם להתעכב יש כן כמו .

חל  שבו בחודש, כ"א יום שיעור החודש, לימי שנחלק כפי תהילים לשיעור שבנוגע - ובהקדמה
שעברה  בשנה כבר דובר - כסדרם" ד"תמידים באופן רבה' (ק"ד)84'הושענא הראשון שהמזמור ונתבאר ,
מהורש"ב. לאדמו"ר שייך (ק"ה) השני והמזמור המלך, לדוד שייך

ש'הושענא  כהלכתם"), ("מוספים זו שנה בקביעות החידוש עם הקשור ענין על עתה נתעכב ולכן,
ל  שנחלק כפי תהילים בשיעור - בשבוע הרביעי ביום חל reaydרבה' ini:

"אשר  פ"ט, מזמור של האחרונים בפסוקים וחותמו סיומו - בשבוע הרביעי ביום התהלים שיעור
ואמן". אמן לעולם ה' "ברוך משיחך", עקבות חרפו אשר ה' אויבך חרפו

המשותפת  שהנקודה ג) (סעיף לעיל כאמור - רבה' ב'הושענא ה'אושפיזין' עם קשור זה וענין
שבה  דוד", בית למלחמת היוצא "כל בענין מהורש"ב אדמו"ר של הידועה בשיחתו מודגשת שביניהם
אלה  עם להלחם משיחא", "עקבות הגלות, זמן בסוף דוד" בית "חיילי של תפקידם בפרטיות נתבאר

חז"ל  ובלשון משיחך", עקבות חרפו משיח,85"אשר של לרגליו צפה מחרף, דור אחר דור ראית "אם
ואמן", אמן לעולם ה' ברוך בתריה, כתיב מה משיחך, עקבות חרפו אשר ה' אויבך חרפו אשר דכתיב
עד  דוד, בן משיח אור גילוי חוצה, המעיינות בהפצת לעסוק הוא דוד" בית "חיילי של שתפקידם היינו,

ממש. כפשוטו ובגילוי בפועל צדקנו משיח ביאת שפועלים

‡È:הענין ביאור .

שלימוד  - דוד" בית "חיילי - תמימים' 'תומכי ישיבת של ביסודה מהורש"ב אדמו"ר של חידושו
בחינת  נעלם, והכי מכוסה  הכי באופן הם גופא שברזין לענינים  עד שבתורה, דרזין רזין החסידות, תורת
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הוא79) בו שהדר אף לביהמ"ק: בנוגע נם דוגמתו `mcוי"ל
oeilrd*ביהמ"ק שמדת לומר שייך לא וא"כ ,dlecbxzei ממדת

הארון', בדי שני בין שכינתו** ש"צמצם מכיון הרי - בו הדר
לא  ואפילו ביהמ"ק, של שטחו בכל אינה הדירה שעיקר היינו
ש"בין  מצומצם הכי בשטח כיֿאם הקדשים, קודש של שטחו בכל
(שלא  יותר גדולה היא הבית שמדת לומר שפיר שייך הארון", בדי

הארון". בדי "בין - שכינתו" "צמצם שבו השטח לגבי בערך)

ובכ"מ.80) פל"ו. תניא ועוד. ט"ז. נשא תנחומא ראה
כ.81) ל, ישעי'
שם.82) תניא
פי"ב.83) זו) שנה ר"ה (קונטרס תשמ"א היום זה ד"ה ראה

וש"נ.
פ"ז.84) ח"ו הישועה מעייני
תקמט).85) (רמז בסופו עמוס יל"ש

,("jl leaf zia izipa dpa" xn` eilry) dnly oipa ,oey`x ziaa ± (a ,e `"n) "eznew dn` miyelye eagx mixyre ekx` dn` miyy" (*
c"t zecn) "d`n mex lr d`n lr d`n" ± (`"rq ,b a"a) "oipaa lecb" ,"oexg`d dfd ziad ceak 'idi lecb" ,xzei lecb 'idy ipy zia elit`e

.(e"n
.n"k`e .(f"t `"deidry) `ipzd xtqa owfd epax jix`dy itk ,eheytk mevnv `le ,mipezgzd iabl `l` epi` mevnvd oipr zellky s` (**

g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy

שבתורה  גם 86ה'יחידה' יומשך בעבודת dlbpב , חיות ומשפיע שפועל ובאופן שבתורה, נגלה ללימוד עד ,
כו'. התפילה

עד  האדם, מציאות בכל חודר שבתורה, התענוג בחינת החסידות, תורת שלימוד - יותר ובפרטיות
דבר  בכל שמפעפע (תענוג) השמן ובדוגמת עלֿדרך שברגל, מעיינותיך 87לעקב "יפוצו - מזה ויתירה .

ה"חוצה". במקום גם הפצה של באופן  באים עצמם שהמעיינות חוצה",

הפירו  גם שזהו לומר משיחך":ויש ב"עקבות ש

בספרים  כדאיתא מישראל, ואחת אחד שבכל ה'יחידה' בחינת על קאי - ואחת 88"משיחך" אחד שבכל
לה" (ש)נקראו שמות מ"חמשה ה'יחידה' בחינת ענין שזהו משיח, ניצוץ יש מבחינת 89מישראל ניצוץ ,

צדקנו. משיח נשמת הכללית, ה'יחידה'

עד  האדם, של מציאותו בכל וחודרת שמאירה כפי ה'יחידה' בחינת על קאי - משיחך" ו"עקבות
נמשכת  שם שגם רחוק, למקום להליכה עד ההליכה, בענין העקב פעולת גם כולל שברגל, העקב לבחינת
בחינת  התורה, פנימיות והמשכת גילוי חוצה, המעיינות הפצת עבודת עלֿידי ה'יחידה', בחינת וחודרת

ה"חוצה". במקום גם שבתורה, ה'יחידה'

ה"חוצה", למקום יוצאים כאשר שגם - בצאתך" "זבולון לענין והשייכות הקשר מובן ועלֿפיֿזה
שעלֿידיֿזה  שבתורה, ה'יחידה' בחינת התורה, פנימיות מעיינות את ה"חוצה" במקום ומגלים ממשיכים

שבמקום. ה'יחידה' בחינת ביתֿהמקדש, ובדוגמת עלֿדרך זבול", "בית בבחינת ה"חוצה" גם נעשה

·È,תהלים וספר תורה' 'משנה אמירת מלבד שהרי - רבה' 'הושענא ליל בעבודת גם מודגש זה וענין .
בזה. וכיוצא זוהר, מאמרי התורה, פנימיות עניני גם רבה' הושענא ליל  ב'תיקון יש

יותר: ובפרטיות

שהוא  ועד רבה', הושענא ליל ב'תיקון שאומרים וכו' הזוהר מאמרי של הפשוט הפירוש שמבין מי גם
'הושענא  בליל שלומד ענינים באותם כתוב מבין, שהוא ממה שיותר יודע - התורה בפנימיות אמיתי ידען

רבה'.

שכתוב  כמו צדקנו, משיח ביאת לאחרי יהיה התורה פנימיות לימוד שעיקר הידוע עלֿפי 90ובפרט

צפונותיה" ומסתר טעמיה סוד להם "לבאר פיהו", מנשיקות עתה 91"ישקני הגילויים שכל כך, כדי ועד ,
' לבחינת עד אלא עתיק'zeipevigאינם 'פנימיות בחינת גילוי יהיה ולעתידֿלבוא העילוי 92עתיק', ולכן ,

הוא צדקנו משיח ביאת לאחרי התורה פנימיות בלימוד blשיתווסף jxra `lyixn פנימיות' עילוי כמו ,
עתיק'! 'חיצוניות לגבי עתיק'

התורה  פנימיות ללמוד זוכים שעלֿידיֿזה הזה, בזמן התורה פנימיות לימוד להיות צריך זה, עם וביחד
בחסידות  המבואר עלֿדרך רז"ל 93לעתידֿלבוא, מאמר בידו"94בפירוש ותלמודו לכאן שבא מי ,95"אשרי

גם  מובן ומזה כו'". מהפנימיות ממש  מהות בגןֿעדן משיג הזה, בעולם התורה גופי לימוד ש"עלֿידי
התורה  פנימיות ללמוד לזכות כדי הזה, בעולם התורה פנימיות לימוד של ההכנה להיות שצריכה

.96לעתידֿלבוא 

בתור  - התורה פנימיות עניני ולימוד לאמירת בנוגע מיוחדת הדגשה יש רבה' 'הושענא בליל ולכן,
ה'הושענות'. באמירת בא", זה "הנה צדקנו, משיח ביאת של ל'שטורעם' הכנה
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ואילך.86) ס"ה תוה"ח של ענינה קונטרס ראה
ס"ה.87) סק"ה יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
פנחס.88) ס"פ עיניים מאיר
לז.89) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר
ב.90) א, שה"ש
עה"פ.91) פירש"י
בסופו.92) שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח ראה
ובכ"מ.

ובכ"מ.93) ג. ו, ואתחנן לקו"ת
וש"נ.94) א. נ, פסחים
בנוגע 95) הוא העליונים בעולמות שהלימוד מכיון דלכאורה,

המבואר  [ולדוגמא: וכו' הקב"ה של שמותיו רוחניים, לענינים
דרקיע  במתיבתא קמיפלגי ד"ה ואילך) סע"ב כב, (תזריע בלקו"ת

גשמיים. לענינים בנוגע בעוה"ז הלימוד נפק"מ למאי – כו']
ע'96) .19 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש 8ראה הערה  580

וש"נ.
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‚È מבין שאינו שטוען מי גם מישראל, ואחת אחד כל עלֿידי להיות צריך זה שענין להוסיף, ויש .
קאמר" מאי ידע "שלא למי גם שייכת תהילים שאמירת כשם - התורה פנימיות ומאמרי עניני ,97פירוש

בעצמו". ישראל מלך דוד אמרם כאילו כו' לנו נחשבת ש"תהא רצון" ה"יהי את אומר הוא שגם ועד

ביאור: ליתר

שמקבל  בכך רק לא שמתבטאת שייכות - מישראל ואחת אחד לכל שייך התורה פנימיות לימוד גם
שכתוב  כמו כולה, התורה כל את שייכות 98בירושה אלא יעקב", קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו כפסקֿדין – והשגה הבנה של באופן בלימוד גם להתבטא 99שצריכה

ודרשות  ברמזים הן ההלכות בפשטי הן בפשטֿרמזֿדרושֿסוד.. לעסוק לתיקונה צריכה נפש ש"כל
אינו  ולכן כו'", שלימותה תיקון זהו שהדבר וסודות.. מכיון אחר, של בלימודו ידיֿחובתו לצאת יכול

נשמתו. לשלימות נוגע

דוד", בית "חיילי עבודת אודות מהורש"ב אדמו"ר של הידועה השיחה לאחרי - זה בדורנו ובפרט
כח  ונתן שזיכה דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק וממלאֿמקומו, בנו של וההסבר הביאור לאחרי ובפרט 
בהפצת  לעסוק דוד", בית "חיילי של לעבודתם להצטרף ישראל, כלל בתוככי מאתנו, ואחת אחד לכל

חוצה, המעיינות

תמימים', ב'תומכי שלמד מי אצל שלמדו אלה והן תמימים', ב'תומכי בעצמם שלמדו אלה הן -
פועלת  כו', הגבלה מכל למעלה להיותו יהודי, אצל שהרי תמימים', ב'תומכי שלמד מי שראו אלה ואפילו

- בלבד ראיה גם

חוצה, המעיינות בהפצת ולעסוק התורה, פנימיות ללמוד וצריך יכול ואחד אחד שכל בוודאי הרי
מלאכתך  ("כל מנוחה ומתוך שלום, ובדרכי נועם בדרכי אבל דוד", בית "מלחמת - האמור ובסגנון

בחינת 100עשויה" עם הקשור שבתורה, התענוג בחינת התורה, פנימיות והפצת גילוי עלֿידי ותענוג, (
משיחא. מלכא דוד ביאת פועלים ֿ זה שעלֿידי – והעיקר שבאדם, התענוג

*

„È וכן רבה', 'הושענא עבודת עניני בכל להיות שצריך העילוי גודל מובן לעיל, האמור כל עלֿפי .
- באיןֿערוך - מיוחד עילוי בהם שניתווסף הסוכות), חג ימי (שבכל ו"הקהל" שמחה לעניני בנוגע

רבה'. 'הושענא של לעילוי בהתאם

יותר: ובפרטיות

הסוכות, חג ימי מכל יותר גדולה שמחה להיות צריכה הזמן שבמיעוט - השואבה בית לשמחת בנוגע
ב'הושענאdax'שמחה שנמצאים מכיון ,'dax"שינה טעם טעמנו ש"לא ובאופן של 101', מגדר למעלה ,

היא  השמחה שאז ושמחתֿתורה, שמיניֿעצרת ערב גם הוא רבה' 'הושענא לזה, ונוסף לגמרי. שינה
הסוכות. חג ימי שבעת כל לגבי יותר נעלה באופן

הגדרים  כל פורצת ששמחה מכיון ועיקר: רבה',102ועוד ב'הושענא הרי - הגלות גדרי מפריצת החל ,
השמח  בענין להוסיף יש הגאולה, ענין ביותר מודגש וביתר שבו שאת ביתר הגלות) גדרי את (שפורצת ה

(תשועה) "הושענא (ובפרט ה' ש"תשועת ומכיון כהרף daxעוז. המקום עיכבן "לא - עין" כהרף ("
הקודש 103עין" עיר בירושלים הקדושה, בארצנו ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת את חוגגים וממילא ,
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גם 97) כו') התורה ברכת (ומברך י"ח יוצא בתושב"כ שהרי
אינו  אם שבתושבע"פ אף המלות, פירוש אפילו מבין אינו אם
ספ"ב). לאדה"ז ת"ת (הל' כלל לימוד נחשב אינו הפירוש מבין

ד.98) לג, ברכה
ה"ד.99) פ"א

הל'100) או"ח אדה"ז שו"ע ט. כ, יתרו ופירש"י מכילתא
סכ"א. סש"ו שבת

א.101) נג, סוכה
ואילך.102) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
מא.103) יב, בא ופירש"י מכילתא



סז g"nyz'd 'dax `pryed' lil zgiy

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו מישראל, ואחד אחד כל של האמיתי למקומו עד השלישי, ובביתֿהמקדש
הארון".104ובבנותינו" בדי "בין הקדשים, בקודש - שבנשמתו ה'יחידה' בחינת מצד ,

שאת  ביתר "הקהל" פעולות בכל להוסיף צריך רבה' שב'הושענא – ל"הקהל" בנוגע ועלֿדרךֿזה
היא "הקהל" בעניני הפעולה שהרי - הגאולה ענין רבה', ל'הושענא ובשייכות בקשר עוז, dpkdוביתר

יתירה  השתדלות להיות צריכה רבה' ב'הושענא ולכן, העתידה. בגאולה שיהיה והעיקרי האמיתי ל"הקהל"
העתידה  בגאולה שיהיה ל"הקהל" כהכנה בידו", "תלמודו בבחינת "הקהל", .105בענין

לפעול  יצליח אם חישובים לעשות שאין - "הקהל" בעניני הפעולה להצלחת בנוגע בזה ענין ועוד
פעולתו, הצלחת תהיה מדה באיזו לדעת "נביא" שאינו לכך נוסף שהרי בלבד, מיעוט על או רבים על

אמרם "כאילו תהלים, מזמור שיאמר עלֿידיֿזה – רבות לפעול בידו l`xyiהברירה jln cec,"בעצמו
עניני גם פעל המלך דוד נאמר miqpוהרי עליהם התהילים, מזמורי תפילותיו, עלֿידי מהטבע, 106שלמעלה

הוא zeltz"כלו שלו שה'אושפיזא' רבה', ב'הושענא יתירה בהדגשה הוא זה ענין אשר ישי", בן דוד
d cecjln.

ÂË העיקר הוא והמעשה .107- עיקר זה וגם ועוד לעיל, האמורים היום עבודת עניני בכל לעסוק -
כולה. השנה ובכל על נמשכת פעולה זו שתהיה

הקהל' 'שנת היא כולה השנה שהרי - "הקהל" לענין בנוגע ישתדל 108ובפרט ואחד אחד שכל –
"מקדש  קדוש, במקום וטף, ונשים אנשים ומצוותיה,110מעט"109להקהיל תורה יהדות, בעניני לעוררם ,

לעיל  'מפעל')111כמדובר (או ל'מבצע' וכמה כמה עוד עם ביחד ולהתארגן להצטרף ונכון שכדאי
חזק" יאמר ולאחיו יעזורו רעהו את ש"איש כדי "הקהל",112"הקהל", בעניני הפעולה לדרכי הקשור בכל

ענינו. לפי וחוג מקום בכל

חז"ל, ובמדרשי בש"ס שנאמרו הסימנים כל לפי שהרי, - זו הקהל' ל'שנת בנוגע נוספת והדגשה
שיהיה  ל"הקהל" כהכנה "הקהל" בעניני לפעול הצורך יותר מודגש ולכן ממש, הגלות בסוף אנו נמצאים

משיחא. מלכא דוד עלֿידי השלישי, בביתֿהמקדש

.ÊË האמיתית הגאולה את יותר עוד ותזרז תמהר האמורים, הענינים בכל שהפעולה ויהיֿרצון
המקום  עיכבן ש"לא ובאופן טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל משיחא, מלכא דוד עלֿידי והשלימה

עין". כהרף

בשמחתֿתורה. הברכה" "וזאת פרשת קריאת שמסיימים כפי ישראל", כל "לעיני גלוי באופן - זה וכל

להשלמה" התחלה החדשים 113ו"מתכיפין "שמים הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית -
החדשה" ,114והארץ
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ט.104) יו"ד, בא
ההכנה 105) שבין הערך ריחוק מודגש כאן שגם ולהעיר,

המדובר  ע"ד העתידה. בגאולה שיהי' הענין לעיקר הזה בזמן
הערך  וריחוק לחילוק עד בידו", "ותלמודו בענין (סי"ב) לעיל
ה"הקהל" שהרי, - עתיק לפנימיות עתיק חיצוניות שבין
"מקדש  השלישי, בביתֿהמקדש בעזרה יהי' העתידה שבגאולה
הנצחיות  כמו נצחי, בית דקוב"ה", "בנינא ידיך", כוננו אדנֿי
הפרשיות  וקריאת הנצחיות*, מגדר שלמעלה לדרגא עד דהקב"ה,

משיחא. מלכא דוד ע"י תהי' בתורה
כ.106) עב, תהלים

מי"ז.107) פ"א אבות
זו.108) שנה תשרי וא"ו במכתב הערה ראה
א.109) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
תורה 110) בית ממנו שעושה לאחרי הפרטי, ביתו – גם כולל

כמדובר  מעט", "מקדש בדוגמת חב"ד, "בית וגמ"ח, תפילה
כמ"פ. בארוכה

דחגה"ס.111) ה' ליל שיחת תשרי. י"ג שיחת
ו.112) מא, ישעי'
בראשית.113) לחתן "מרשות" נוסח
כב.114) סו, ישעי'

,k"k ax onf jyneiy onf xcbe 'igaa `"k ltep epi` df oeyly . . zeigvp oeyl jiiy `l my ,q"` 'igaa onfdn dlrnl `edy xaca" ,ixdy (*
,`linae ,(cere .a ,f icewt z"ewl mb d`xe .b ,fq daey zay z"ewl) "'ek llk onfd jynd jiiy `l my ,onfd xcbe 'igaa epi`y dn la`

.(p"ye .a ,`l zekxa) "mc` ipa oeylk dxez dxaic"y iptn `l` epi` "zeigvp" x`ezd



g"nyz'dסח (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy

כידוע  ומצוות, תורה עצמו: לאדם בנוגע שהם כפי וארץ משמים והתוארים 115החל החילוקים שאחד
ב  - יותר ובפרטיות (מצוות). וארץ (תורה) שמים – הוא ומצוות התורה שבכתב של תורה – עצמה תורה

ב"שמים  הפשוט הפירוש ועד התורה, בלימוד חידוש  שנעשה היינו, ("ארץ"), שבעלֿפה ותורה ("שמים")
השנה  כל על חידוש של באופן שנעשים ("ארץ"), גשמיים וענינים ("שמים") רוחניים ענינים - וארץ"

העצמי  למרחב עד רויחא, ובכולם רויחא, ומזוני חיי בני .116כולה,

באופן  לא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בלבד, ודרוש רמז של באופן ישארו לא אלו ענינים שכל - והעיקר
והשלימה  האמיתית מהגאולה החל טפחים, מעשרה למטה ממש, בפשט יומשכו אלא בלבד, סוד של

ממש. כפשוטה

עם  ביחד משיחא, מלכא לדוד פנים' 'קבלת לשמחת באים שמחתנו" "זמן שמשמחת – ובפשטות
עפר" שוכני ורננו "הקיצו נשמתוֿעדן, מהורש"ב אדמו"ר החסידי, שאר 117ה'אושפיזא' כל - ועמהם ,

מגדר  למעלה שהם לאחריֿזה, שבאים אלה וכן ה'אושפיזין'), הזמנת (כנוסח שלפניֿזה ה'אושפיזין'
'בעלים' בבחינת אלא (אורחים), אחד 118'אושפיזין' שכל לעתידֿלבוא, ומצב המעמד כללות בדוגמת -

ובגלוי. בפועל והרוחניים, הגשמיים הענינים כל על 'בעלֿהבית' הוא מישראל ואחד

למטה  ממש, בפשטות משיחא, מלכא דוד עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - לנו" תהיה ו"כן
שב"אחישנה" ד"אחישנה" ובאופן טפחים, עין".119מעשרה כהרף המקום עיכבן "לא ומיד, תיכף ,

•
g"nyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

כ"רגל ‚ שמיניֿעצרת של בענינו גם מודגש הסוכות) לחג (בהמשך "הקהל" שענין להוסיף, ...ויש .
לענין עצמו, a"ywבפני x"ft."

ובהקדמה:

הפשוט  הטעם אשר קש"ב"), "פז"ר הסימן (כבנידוןֿדידן, 'סימנים' בתורה מצינו ענינים וכמה בכמה
הידוע  ועלֿדרך הזכרון. לתועלת - הוא מקומות 12לכך שבריבוי תורה' 'משנה בספרו הרמב"ם של בדרכו

לזכירה. סימן מנינא, נקט

כלומר, הדיוק, בתכלית הוא ה'סימן' שגם מובן, הדיוק, בתכלית הם התורה עניני שכל מכיון אמנם,
כו'. הענין לתוכן עצמו ה'סימן' גם שייך הזכרון, תועלת מלבד

ה"הקהל": הענין תוכן על גם מרמז קש"ב" "פז"ר הסימן ובנידוןֿדידן,

"xft הפסוק בפירוש רש"י ובלשון פיזור, מלשון הוא (בשיעור 13" יעקב" עין בדד בטח ישראל "וישכון
" cigieהיומי), cigi lkתאנתו ותחת גפנו תחת איש ,oixfetn"14.

ל" באים אחת aywומ"פזר" הקשבה של למצב פזוריהם) (ממקומות יחדיו מתאספים שכולם - "
הרמב"ם  ובלשון אחד, לדבר מקשיבים שכולם לבם15("קשב"), "להכין - ל"הקהל") aiywdle(בנוגע

האֿל". "שליח.. מהמלך, הפרשיות קריאת את לשמוע אזנם"

לךֿלך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ובכ"מ.115) בתחילתו. בראשית תו"א
השינוי 116) (למרות ו"מרחב" ד"רויחא" התוכן שהרי,

שוה. – האותיות) בצירופי
יט.117) כו, ישעי'
פ"ח.118) ח"ג הישועה מעייני ראה
א.119) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
אגרת 12) וראה וש"נ. סל"ד. הרמב"ם כללי מלאכי, יד

קאפח). בהוצאת – ע (ע' להרמב"ם תחה"מ
כח.13) לג,
(14`zeilrnlחלק זה שהרי –zekxadn הכי לברכה ועד ,

שבט  דכל הפרטיות הברכות לאחרי ישראל, לכל שנאמרה נעלית,
הסוכות). דחג וה' ג' לילות שיחות בארוכה (ראה בפ"ע

ה"ו.15) פ"ג חגיגה הל'



סט g"nyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy

כידוע  ומצוות, תורה עצמו: לאדם בנוגע שהם כפי וארץ משמים והתוארים 115החל החילוקים שאחד
ב  - יותר ובפרטיות (מצוות). וארץ (תורה) שמים – הוא ומצוות התורה שבכתב של תורה – עצמה תורה

ב"שמים  הפשוט הפירוש ועד התורה, בלימוד חידוש  שנעשה היינו, ("ארץ"), שבעלֿפה ותורה ("שמים")
השנה  כל על חידוש של באופן שנעשים ("ארץ"), גשמיים וענינים ("שמים") רוחניים ענינים - וארץ"

העצמי  למרחב עד רויחא, ובכולם רויחא, ומזוני חיי בני .116כולה,

באופן  לא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בלבד, ודרוש רמז של באופן ישארו לא אלו ענינים שכל - והעיקר
והשלימה  האמיתית מהגאולה החל טפחים, מעשרה למטה ממש, בפשט יומשכו אלא בלבד, סוד של

ממש. כפשוטה

עם  ביחד משיחא, מלכא לדוד פנים' 'קבלת לשמחת באים שמחתנו" "זמן שמשמחת – ובפשטות
עפר" שוכני ורננו "הקיצו נשמתוֿעדן, מהורש"ב אדמו"ר החסידי, שאר 117ה'אושפיזא' כל - ועמהם ,

מגדר  למעלה שהם לאחריֿזה, שבאים אלה וכן ה'אושפיזין'), הזמנת (כנוסח שלפניֿזה ה'אושפיזין'
'בעלים' בבחינת אלא (אורחים), אחד 118'אושפיזין' שכל לעתידֿלבוא, ומצב המעמד כללות בדוגמת -

ובגלוי. בפועל והרוחניים, הגשמיים הענינים כל על 'בעלֿהבית' הוא מישראל ואחד

למטה  ממש, בפשטות משיחא, מלכא דוד עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה - לנו" תהיה ו"כן
שב"אחישנה" ד"אחישנה" ובאופן טפחים, עין".119מעשרה כהרף המקום עיכבן "לא ומיד, תיכף ,

•
g"nyz'd (zetwd iptl) dxez zgny lil zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

כ"רגל ‚ שמיניֿעצרת של בענינו גם מודגש הסוכות) לחג (בהמשך "הקהל" שענין להוסיף, ...ויש .
לענין עצמו, a"ywבפני x"ft."

ובהקדמה:

הפשוט  הטעם אשר קש"ב"), "פז"ר הסימן (כבנידוןֿדידן, 'סימנים' בתורה מצינו ענינים וכמה בכמה
הידוע  ועלֿדרך הזכרון. לתועלת - הוא מקומות 12לכך שבריבוי תורה' 'משנה בספרו הרמב"ם של בדרכו

לזכירה. סימן מנינא, נקט

כלומר, הדיוק, בתכלית הוא ה'סימן' שגם מובן, הדיוק, בתכלית הם התורה עניני שכל מכיון אמנם,
כו'. הענין לתוכן עצמו ה'סימן' גם שייך הזכרון, תועלת מלבד

ה"הקהל": הענין תוכן על גם מרמז קש"ב" "פז"ר הסימן ובנידוןֿדידן,

"xft הפסוק בפירוש רש"י ובלשון פיזור, מלשון הוא (בשיעור 13" יעקב" עין בדד בטח ישראל "וישכון
" cigieהיומי), cigi lkתאנתו ותחת גפנו תחת איש ,oixfetn"14.

ל" באים אחת aywומ"פזר" הקשבה של למצב פזוריהם) (ממקומות יחדיו מתאספים שכולם - "
הרמב"ם  ובלשון אחד, לדבר מקשיבים שכולם לבם15("קשב"), "להכין - ל"הקהל") aiywdle(בנוגע

האֿל". "שליח.. מהמלך, הפרשיות קריאת את לשמוע אזנם"

לךֿלך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ובכ"מ.115) בתחילתו. בראשית תו"א
השינוי 116) (למרות ו"מרחב" ד"רויחא" התוכן שהרי,

שוה. – האותיות) בצירופי
יט.117) כו, ישעי'
פ"ח.118) ח"ג הישועה מעייני ראה
א.119) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
אגרת 12) וראה וש"נ. סל"ד. הרמב"ם כללי מלאכי, יד

קאפח). בהוצאת – ע (ע' להרמב"ם תחה"מ
כח.13) לג,
(14`zeilrnlחלק זה שהרי –zekxadn הכי לברכה ועד ,

שבט  דכל הפרטיות הברכות לאחרי ישראל, לכל שנאמרה נעלית,
הסוכות). דחג וה' ג' לילות שיחות בארוכה (ראה בפ"ע

ה"ו.15) פ"ג חגיגה הל'

.g"nyz'd dxez zgny mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

איןֿסוף ‚ 'עצמות על קאי ש"אותי" - חיים" מים מקור גו' "אותי הלשון בדיוק להוסיף ...ויש .
ברוךֿהוא.

ידעו כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו "ולא לעתידֿלבוא על שכתוב מה למקטנם `izeועלֿדרך
גדולם" ובהקדמה:5וער ברוךֿהוא'. איןֿסוף 'עצמות על קאי ש"אותי" כידוע -

חז"ל  במדרשי (דוגמת 6מצינו ישראל מגדולי תורה ילמדו שבהם בתיֿמדרש, יהיו לעתידֿלבוא שגם
ש"תורה מכיון מזה: ויתירה הזה), בזמן תצא"dycgהלימוד רב7מאתי גם יצטרכו ,ycg,צדקנו משיח -

העם  כל את תורה .8שילמד

ותלמיד רב של לימוד שלכן ezzin`lוהרי התלמיד, השגת לגבי בערך שלא היא הרב שהשגת - הוא
השכל  את שמלביש עלֿידיֿזה התלמיד, של שכלו לפיֿערך כו' והשגתו שכלו את לצמצם הרב צריך

בשלמה  שנאמר לאופן עד כו', זר דבר עילוי 9ב"משל", גודל שמצד היינו, משל", אלפים שלושת "וידבר
שלמה  שיוכל 10חכמת עד דרגות, אלפים ג' לדרגה מדרגה השכל ירידת משל", אלפים ל"שלושת הוצרך ,

אדם  בני לשאר מושג .11להיות

" פירוש מהו השאלה: נשאלת ecnliואםֿכן, `lכי גו' רעהו את איש erciעוד mlek למקטנם אותי
גדולם"?! ועד

בזה: והביאור

והשגת לידיעת יהיה dxezdבנוגע בוודאי - אלקות) (ידיעת התורה פנימיות והן שבתורה, נגלה הן -
של "ידעו cenilענין לענין בנוגע אבל ותלמיד, רב של  ילמדו ezenvrידיעת `ize",באופן "לא כי - גו'

erci mlek"מוריך עוד יכנף ש"לא דמכיון ולבוש"12אותי", בכנף ממך יתכסה "שלא יצטרכו 13, לא ,
מעבירו  ואחרֿכך בשכלו, הענין את תופס שהרב ותלמיד, רב כמו המפסיק, ממוצע רק (לא ל'ממוצע'

אותי". ידעו כולם "כי המחבר), ממוצע לא אפילו אלא לתלמיד, גם

גדולם": ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי גו' ילמדו "לא - עצמו זה בכתוב מודגש זה וחילוק

ידעו  כולם כי גו' ילמדו ש"לא מכיון (קטן לכאורה, ו"גדולם" ד"קטנם" החילוק יהיה לא אותי",
התורה)?! בידיעת ברוחניות, וגדול

שבנוגע  אלא ל"גדולם", "קטנם" בין חילוק יהיה התורה וידיעת ללימוד שבנוגע לומר צריך כן ועל
- "אותי" עצמותו, ומשוה "mlekלידיעת "השוה - בהשוואה גדולם" ועד ד"למקטנם ובאופן אותי", ידעו

וגדול" .14קטן

בידו" "תלמודו - הזה בזמן התורה בלימוד גם שבתורה 15[ודוגמתו נגלה הן התורה, לימוד רק לא -
לעתידֿלבוא  התורה ללימוד זוכים שעלֿידיֿזה התורה, פנימיות ד"16והן הענין גם אלא ,ize` אתם

ידעו17לוקחים" "כולם שעלֿידיֿזה ,ize`,[לעתידֿלבוא "
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לג.5) לא, שם
ועוד.6) א. כט, מגילה ראה
ג.7) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
שער 8) א. יז, צו לקו"ת ספ"ט. תשובה הל' רמב"ם ראה

ועוד. פ"ג. מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. פנ"ו האמונה
יב.9) ה, מ"א

(דה"א 10) ה'" כסא על שלמה "וישב בו שנאמר כך, כדי עד
כג). כט,

ובכ"מ.11) ב. צח, מג"א ואילך. ב מב, מקץ תו"א ראה
כ.12) ל, ישעי'
א).13) (מו, פל"ו תניא
הנוראים.14) בימים מאמינים" "וכל פיוט
וש"נ.15) א. נ, פסחים
ובכ"מ.16) ד. כב, שה"ש ג. ו, ואתחנן לקו"ת ראה
פמ"ז.17) תניא ו. פל"ג, שמו"ר וראה יז. אמור תנחומא



g"nyz'dע ziy`xa zyxt zay zgiy

איןֿסוף  'עצמות על קאי - חיים" מים מקור גו' "אותי שכתוב שמה בנידוןֿדידן, גם מובן ומזה
נמשך  וממנו ומהותו, עצמותו "אותי", הוא חיים" מים ד"מקור השלימות שתכלית היינו, ברוךֿהוא',

בהשוואה. גשמיים וחיים רוחניים חיים 'לחיים', בברכת המכוונת ה'חיים' ענין

לךֿלך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

•
g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

- '` zecreezd -
מוגה  בלתי

להיותו ‚ היא האדם, עבודת עלֿידי נעשית בכלל הפרטים שהתאחדות לכך הסיבה ביאור: ...ליתר .
"oeilrl dnc`" נקרא זה שם (שעל "mc`("22 באופן נמצאים הפרטים ריבוי כל הקב"ה שמצד כשם שלכן ,

הפשוטה  אחדות אחדות, שותף 23של ש"נעשה לעליון", "אדמה האדם, עלֿידי גם כן להיות צריך ,
בראשית" במעשה בהתאם 24להקב"ה האחדות, ענין את הנבראים פרטי בכל שפועל עלֿידיֿזה ,

בדרכיו"25לציווי  רחום 26"והלכת היה אתה אף רחום, נקרא הוא אחדות 27וכו'"("מה ובנידוןֿדידן, ,(
הבריאה. פרטי ריבוי כל

הוא הסדר הקב"ה שאצל - הענינים לסדר בנוגע עיקרי חילוק ישנו זה שבענין dhnlאלא dlrnln,
הוא הסדר האדם אצל dlrnlואילו dhnln:

("עשר  ספירות עשר לפרטים, ההתחלקות מתחילה ואחרֿכך ('כלל'), הפשוטה אחדות הוא - הקב"ה
עשר" אחד ולא עשר תשע, הבריאה,28ולא התהוות נעשית שעלֿידם מאמרות, עשרה נשתלשלו שמהם ,(

אין ל"עלמות עד פרטים, ופרטי פרטים עולמות"xtqnריבוי אלא עלמות אלֿתקרי הוא 29, הסדר כלומר, .
הפרטים. אל מהכלל - למטה מלמעלה

נברא האדם שהרי - למעלה מלמטה להיפך, הוא הסדר האדם, אצל כלומר,ixg`lואילו הנבראים, כל
דפרודא" "עלמא פירוד, של למצב עד כו', פרטים ריבוי כבר והסתר 30שיש העלם מלשון "עולם" ,31,

הקב"ה. של אחדותו את ולפעול ולגלות להמשיך צריך זה ובמצב

לךֿלך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ב).22) (קצג, סל"ג ח"ב אכ"ח מאמר מפאנו) (לרמ"ע עש"מ
ועוד. א. ג, של"ה

ובכ"מ.23) ואילך. ב ע, נח תו"ח ראה
ועוד.24) רע"ב. קיט, א. יו"ד, שבת – חז"ל ל'
ט.25) כח, תבוא
שמכיון 26) אלא הקב"ה, של דרכיו כל – רבים לשון "דרכיו"

ועאכו"כ הקב"ה, של דרכיו יודעים אנו להם lkשאין שאין דרכיו,
הם  דרכיו גם הרי איןֿסוף, הוא שהקב"ה (דכשם ותכלית קץ

בדרכיו" "והלכת הציווי קיום לכן דאיןֿסוף), lretaynnבאופן
ש  הקב"ה של לדרכיו בנוגע רק eplשייך elbzp,תושב"כ) בתורה

בתושבע"פ). ופירושה
סקנ"ו 27) או"ח אדה"ז שו"ע ה"ו. פ"א דעות הל' רמב"ם

ס"ג.
מ"ד.28) פ"א יצירה ספר
ועוד.29) רע"ב). (יד, בהקדמה תקו"ז
ובכ"מ.30) ספל"ג. תניא ראה
וניגוד 31) סתירה כלומר, סתירה, מלשון גם – "הסתר"

לאלקות. (כביכול)

א.32) קעח, ח"ג רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר
בתחילתו. ב"ר וראה

"כח 33) הו"ע שבתורה גו'" אלקים ברא "בראשית גם הרי
להתחיל  צריך הי' "לא - עצמה לתורה בנוגע ואילו גו'", מעשיו
שנצטוו  ראשונה מצוה שהיא לכם, הזה מהחודש אלא התורה את
ע"י  מתןֿתורה - יותר ובפרטיות בראשית), ר"פ (פירש"י ישראל"

עשה"ד.
רטז,34) זח"ג ב). (מג, תכ"א תקו"ז וראה כט. סו"ס אגה"ק
סע"א.

(פירש"י 35) הן" הדברות עשרת בכלל מצוות תרי"ג "כל
שהם  הראשונות, דברות בשני - יותר ובכללות יב). כד, משפטים
רמ"ח  כל כולל אנכי דיבור כי כולה, התורה כל "כללות
(תניא  ל"ת" מצוות שס"ה כל כולל לך יהי' ולא מצוותֿעשה,

רפ"כ).
(פירש"י 36) אחד" בדיבור הדברות עשרת הקב"ה "שאמר

א). כ, יתרו
וש"נ.37) .382 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
כד.38) ו, ואתחנן



עי g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy

איןֿסוף  'עצמות על קאי - חיים" מים מקור גו' "אותי שכתוב שמה בנידוןֿדידן, גם מובן ומזה
נמשך  וממנו ומהותו, עצמותו "אותי", הוא חיים" מים ד"מקור השלימות שתכלית היינו, ברוךֿהוא',

בהשוואה. גשמיים וחיים רוחניים חיים 'לחיים', בברכת המכוונת ה'חיים' ענין

לךֿלך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

•
g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

- '` zecreezd -
מוגה  בלתי

להיותו ‚ היא האדם, עבודת עלֿידי נעשית בכלל הפרטים שהתאחדות לכך הסיבה ביאור: ...ליתר .
"oeilrl dnc`" נקרא זה שם (שעל "mc`("22 באופן נמצאים הפרטים ריבוי כל הקב"ה שמצד כשם שלכן ,

הפשוטה  אחדות אחדות, שותף 23של ש"נעשה לעליון", "אדמה האדם, עלֿידי גם כן להיות צריך ,
בראשית" במעשה בהתאם 24להקב"ה האחדות, ענין את הנבראים פרטי בכל שפועל עלֿידיֿזה ,

בדרכיו"25לציווי  רחום 26"והלכת היה אתה אף רחום, נקרא הוא אחדות 27וכו'"("מה ובנידוןֿדידן, ,(
הבריאה. פרטי ריבוי כל

הוא הסדר הקב"ה שאצל - הענינים לסדר בנוגע עיקרי חילוק ישנו זה שבענין dhnlאלא dlrnln,
הוא הסדר האדם אצל dlrnlואילו dhnln:

("עשר  ספירות עשר לפרטים, ההתחלקות מתחילה ואחרֿכך ('כלל'), הפשוטה אחדות הוא - הקב"ה
עשר" אחד ולא עשר תשע, הבריאה,28ולא התהוות נעשית שעלֿידם מאמרות, עשרה נשתלשלו שמהם ,(

אין ל"עלמות עד פרטים, ופרטי פרטים עולמות"xtqnריבוי אלא עלמות אלֿתקרי הוא 29, הסדר כלומר, .
הפרטים. אל מהכלל - למטה מלמעלה

נברא האדם שהרי - למעלה מלמטה להיפך, הוא הסדר האדם, אצל כלומר,ixg`lואילו הנבראים, כל
דפרודא" "עלמא פירוד, של למצב עד כו', פרטים ריבוי כבר והסתר 30שיש העלם מלשון "עולם" ,31,

הקב"ה. של אחדותו את ולפעול ולגלות להמשיך צריך זה ובמצב

לךֿלך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ב).22) (קצג, סל"ג ח"ב אכ"ח מאמר מפאנו) (לרמ"ע עש"מ
ועוד. א. ג, של"ה

ובכ"מ.23) ואילך. ב ע, נח תו"ח ראה
ועוד.24) רע"ב. קיט, א. יו"ד, שבת – חז"ל ל'
ט.25) כח, תבוא
שמכיון 26) אלא הקב"ה, של דרכיו כל – רבים לשון "דרכיו"

ועאכו"כ הקב"ה, של דרכיו יודעים אנו להם lkשאין שאין דרכיו,
הם  דרכיו גם הרי איןֿסוף, הוא שהקב"ה (דכשם ותכלית קץ

בדרכיו" "והלכת הציווי קיום לכן דאיןֿסוף), lretaynnבאופן
ש  הקב"ה של לדרכיו בנוגע רק eplשייך elbzp,תושב"כ) בתורה

בתושבע"פ). ופירושה
סקנ"ו 27) או"ח אדה"ז שו"ע ה"ו. פ"א דעות הל' רמב"ם

ס"ג.
מ"ד.28) פ"א יצירה ספר
ועוד.29) רע"ב). (יד, בהקדמה תקו"ז
ובכ"מ.30) ספל"ג. תניא ראה
וניגוד 31) סתירה כלומר, סתירה, מלשון גם – "הסתר"

לאלקות. (כביכול)

א.32) קעח, ח"ג רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר
בתחילתו. ב"ר וראה

"כח 33) הו"ע שבתורה גו'" אלקים ברא "בראשית גם הרי
להתחיל  צריך הי' "לא - עצמה לתורה בנוגע ואילו גו'", מעשיו
שנצטוו  ראשונה מצוה שהיא לכם, הזה מהחודש אלא התורה את
ע"י  מתןֿתורה - יותר ובפרטיות בראשית), ר"פ (פירש"י ישראל"

עשה"ד.
רטז,34) זח"ג ב). (מג, תכ"א תקו"ז וראה כט. סו"ס אגה"ק
סע"א.

(פירש"י 35) הן" הדברות עשרת בכלל מצוות תרי"ג "כל
שהם  הראשונות, דברות בשני - יותר ובכללות יב). כד, משפטים
רמ"ח  כל כולל אנכי דיבור כי כולה, התורה כל "כללות
(תניא  ל"ת" מצוות שס"ה כל כולל לך יהי' ולא מצוותֿעשה,

רפ"כ).
(פירש"י 36) אחד" בדיבור הדברות עשרת הקב"ה "שאמר

א). כ, יתרו
וש"נ.37) .382 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
כד.38) ו, ואתחנן

g"nyz'd ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa
dxezÎzgnyl jynd - 'a zecreezd

מוגה  בלתי

המבול‚ ענין הענין: ...ביאור .dxeza"לעולם תורה קדמה שנה "אלפיים מהעולם, למעלה )6(שהיא
- התורה עניני ככל - aehdהוא zilkz שדור בתורה כתוב יהיה העולם בריאת לפני שעוד יתכן לא שהרי  ,

לעונש  עד הירידה, בתכלית הבלתיֿרצויה הנהגתם את המכריח דבר כו', חמור הכי עונש יקבלו המבול
חסֿושלום, לגריעותא אינו בתורה שהוא כפי המבול שענין לומר צריך עלֿכרחך ודאי אלא חמור, הכי

הטוב. תכלית - אדרבה אלא

ועשו  "יעקב - לדבר בפרשה"7[דוגמא "בפרשה",8האמורים שהוא כפי עשו של ענינו שגם ,dxeza9

ליעקב  נמשך זה עילוי שגם אלא התיקון'. מ'עולם שלמעלה התוהו' 'עולם הטוב, תכלית הוא הרי -10,
חסידות  בדרושי בארוכה כמבואר כו', דתוהו' ה'אורות את גם ].11שיורש

המבול: עם שקשורים נעלים הכי ענינים שמצינו - המבול מעלת גדלה כך כדי ועד

נאמר  - ראשון בית ביתֿהמקדש, בירח lea"בירח 12בבנין "מהו הבית", כלה השמיני החודש הוא
בירח לשלם leanבול, הקב"ה עתיד מרחשון "וכן - דלעתיד למקדש בנוגע ועלֿדרךֿזה כו'". מ' חסר

.13לו"

בנוגע רק שבנוגע onflולא - עצמו למבול בנוגע מזה, יתירה אלא בול"), ("ירח המבול היה שבו
נאמר  דלעתידֿלבוא קדמוניות",14לשלימות וכשנים עולם כימי וירושלים יהודה מנחת לה' "וערבה

חז"ל  בימי 15ואמרו ומצב המעמד בדוגמת היא דלעתידֿלבוא שהשלימות היינו, נח", כימי עולם, "כימי
נח" ד"ימי העילוי גודל מובן שמזה .16נח,

בתורה)„ שרשו מצד רק (לא העולם במציאות ונתגלה נמשך המבול שענין לאחרי שגם להוסיף, ויש .
ועילוי: טוב של ענין בו היה -

נאמר  - המבול ירידת "הורי mybd"ויהי17בתחילת מקרא: של בפשוטו רש"י ומפרש הארץ", דן על
mingxaיהיו יחזרו dkxa".שאם inyb

העולם, על מבול להביא החליט שהקב"ה כך, כדי עד המבול, בדור הירידה גודל לאחרי עצמך: והגע
התחיל  שכבר ולאחרי בתשובה, יחזרו אולי והמתין אפו שהאריך שנה ועשרים מאה עברו שכבר ולאחרי

המבול" מי מפני התיבה אל גו' נח ויבוא הארץ, על מים היה "והמבול ממש, בפועל נח 18המבול "אף ,
המים" שדחקוהו עד לתיבה נכנס ולא אמנה.. "ויהי19מקטני לאחריֿזה נאמר -mybd גשמי" הארץ", על

ירדו זה במצב שגם היינו, dkxaברכה", inyb.חדא וברגעא חדא בשעתא בתשובה חוזרים היו אילו -

לךֿלך  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ועוד.6) ד. וישב תנחומא ג. צ, תהלים מדרש ראה
של 7) שרשו  מצד כי תולדות), ר"פ (רמב"ן ויעקב" "עשו או

שהוא כפי ליעקב zeilrnl`,עשו, קודם לקו"ש ה"ה גם (וראה
.(120 ע' ח"ה
פירש"י וש"נ.8) .114 ע' ח"כ לקו"ש וראה תולדות. ר"פ

שבתורה,9) הקושיות על גם קאי שבתורה עשו שבחי' וי"ל
ו  העלם של יותר,ענין גדול עילוי ניתוסף עי"ז אבל כו', הסתר

והשקו"ט  הקושיות ריבוי מצד בבלי, דתלמוד העילוי גודל כידוע
ואילך. פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי (ראה כו'

ועוד).
לך 10) שמתיו גביר "הן לז) כז, (תולדות הכתובים כפשטות

(שם, גו' תריד" "כאשר (ורק גו'" לעבדים לו נתתי אחיו כל ואת

מ)).
ותרצ"ה 11) פח), ע' – (פ"ג תר"ל המושל רוח אם ד"ה ראה

צוה  תורה ד"ה ואילך). ב שסא, ח"ב קונטרסים סה"מ – (פ"דֿה
.(40 ע' – (פ"ב ותש"ב ואילך), ל ע' – (פ"ה תרנ"ד

לח.12) ו, מ"א
קפד).13) (רמז עה"פ יל"ש
ד.14) ג, מלאכי
ועוד.15) בסופו. איכ"ר ד. פ"ז, ויק"ר
ואילך.16) 16 ע' ח"ל לקו"ש בארוכה ראה
יב.17) ז, נח
וֿז.18) שם
ז.19) שם, פירש"י



עב

g"nyz ixyz e"k ,'a mei zgiy
- eigiy migxe`l 'zillk zecigi'a -

מוגה  בלתי

בברכה"‡. ד"פותחין הכלל לכל 1עלֿפי ברכה של בענין שתהיה, איזו הזדמנות, בכל לפתוח יש
ישראל. כלל בתוך ואחד, אחד ולכל ישראל

לפני  דוקא - ואדרבה בלבד, קצר לזמן שנפרדים לפני גם להיות צריכה בברכה" ד"פותחין זו, והנהגה
מישראל  ואחד אחד שכל הרגילות הברכות על להוסיף - פעולתה וגדולה ונכון, טוב דבר זה הרי הפרידה,
(שבעיקר, ממש בקרוב תהיה צדקנו משיח שביאת אףֿעלֿפי שכן, ישראל. ולכלל ואחד אחד לכל מאחל
שזהו  אז, עד שתשפיע כזו במידה בברכות הוספה נדרשת הרי קצרה), היא שהפרידה לכך הטעם זהו

רגילה. ברכה מאשר יותר

יהודי  שכאשר מובן בחיים, הוראה חיים" "תורת הקדושה, תורתנו עלֿפי היא זו שדרישה ומכיון
נפשו  מצד גם לעצמו שמאחל מה זהו בעצם, שהרי כן, מחליט (ובוודאי הדרישה את לקיים מחליט

דילהון" "נפשא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה קדישא", דילהון "גופא גם שהרי יוסיף 2הבהמית, בוודאי אזי - (
דהיינו, הקב"ה. של במדתו תהיה הקב"ה של בברכתו וההוספה וכהנה, כהנה אלו ברכות על הקב"ה

והרחבה. הקדושה הפתוחה המלאה מידו

תענוג  ותוספת חשק תוספת רצון, בתוספת לרעהו, מאיש הברכות בנתינת יוסיף גופא זה הרי כן, ואם
הקב"ה  ברכת זה) לאחר או זה עם (ביחד תבוא עצמו, ומצד רצונו מצד שלו, לברכות שבנוסף בידעו -

ככה. פעמים כמה תהיה והברכה הברכות, ממקור

חוזרים · בעצם, אבל צדקנו. משיח שיבוא עד הקצרה, הפרידה מפני כאמור, היא, בברכה ההוספה .
מישראל, ואחת אחד כל את לקבץ הקב"ה יתחיל הגאולה לפני עוד שכן המשיח, ביאת לפני עוד ונפגשים
וכמה  כמה עם נפגשים בדרך בהליכה כבר כן, ואם אחד. למקום ביחד כולם את ויביא ישראל, כל ואת

הולכים וכולם שונים ממקומות -מההולכים גופא ושם הקודש, לארץ - המקום לאותו אחד, בכיוון
ולקודשֿהקדשים. לביתֿהמקדש הקודש, להר הקודש, עיר לירושלים

– אחת  לנקודה ביחד והולכים תבל קצווי מכל מתאספים שכאשר במוחש שרואים וכפי
אחד  כל ישב (שבו הפרטי מהמקום נוסף  צעד בכל בדרך, ההליכה בתחילת כבר  הרי  - לקודשֿהקדשים

תאנתו" ותחת גפנו "תחת הסמוכים 3ואחד ממקומות הבאים באלו תחילה אנשים. עוד עם נפגשים (
ועוד  עוד עם נפגשים - ללכת שממשיכים וככל ממקומו), שונים מקומות הם אלו מקומות שגם (למרות

הדרך. באותה ההולכים אנשים

שמגלה  אמת", "תורת התורה, ואומרת מודיעה כך אבל הוא, שכן בשר בעיני רואים תמיד לא ואמנם
ועבודתינו" "מעשינו ומקיים 4אשר רוצה שיהודי דבר וכל ועושה, רוצה שיהודי דבר כל - הגלות בזמן

וממילא  לקודשֿהקדשים, ועד ישראל בארץ ישראל בני כל של קיבוצם את יותר מקרב - ה' בעבודת
נפגשים  יותר וכשמתקרבים ועבודה, מעשה כל עלֿידי יותר, עוד מתקרבים שעה ומדי יום שמדי מובן

צדיקים" כולם ש"ועמך (ומכיון זה בכיוון עושים הם שגם (כנ"ל) יהודים יותר אחד 5עם כל באמת, הרי ,
אחד). בכיוון עושים והטף" והנשים "האנשים ישראל וכל מישראל ואחת

- רצויה כוונה מתוך היא שהפרידה כיון הרי נפרדים, כאילו נראה בשר שבעיני למרות הנה ולכן,
זה  ומתקרבים הולכים - אדרבה הרי יהודיים, יוםֿיום ובחיי היהדות בדרך הקב"ה, רצון עלֿפי להתנהג
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פותחין 1) ד"ה הערה 641 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה
בברכה.

רע"ב.2) ע, זח"ג

ד,ד.3) מיכה ה. ה, מ"א
רפל"ז.4) תניא ראה
כא.5) ס, ישעי'

g"nyz ixyz e"k ,'a mei zgiy

- גופא ושם ישראל, בארץ אחד, גשמי במקום להפגש, - (כאמור) אחד בכיוון שהולכים מכיון לזה,
כנ"ל. לקודשֿהקדשים, ועד הקודש, עיר בירושלים

מיוחד:‚ זמן הוא הזמן גם כאשר נוספת בהדגשה בא לעיל האמור כל .

חודש  של ועבודתינו" ב"מעשינו ביחד ועסקו תשרי, חודש במשך ביחד שהיו לאחר היא זו פגישה
מ  החל ישראל"xwirזה, ל"מלך הקב"ה המלכת - הארץ"6העבודה כל על בלב 7ו"מלך אחד "כאיש ,

בתקיעת 8אחד" שוה, התפילה בנוסח לכולם, שוה ובאופן לבו, בכל פעולה בזה, פעל ואחד אחד שכל –
הפרטים. שאר בכל וכן שוה, שופר

" הכיפורים ויום תשובה ימי עשרת דרך הענין, נמשך חזרו 9בשנה"`zgואחרֿכך יחד כולם כאשר -
בעבודה  - ביחד היו בשנה" ב"אחת אז שגם ֿ ידיֿזה על והגוף , הנפש  בפנימיות הקב"ה אל יותר  והתקרבו
[ויש  בשנה" "אחת בתורה הנקרא ויחיד אחד ביום - זה וכל הענינים, ובאותם התפילות באותן אחת,
הוא  אףֿעלֿפיֿכן ויחידה), אחת שהיא אחת שנה (במשך ויחיד אחד יום שזהו למרות בזה, הדיוק לומר
ואחד  אחד כל של תפילתו של ההשפעה ניכרת השנה ימות כל שבמשך כולה, השנה כל על משפיע

הכיפורים]. יום היום, באותו ישראל כלל כל עם ביחד מישראל,

הכיפורים' יום 'עבודת בסוף צעקה, מתוך קוראים, ישראל שכל האחרון לפתגם עד ונמשך בא זה וכל
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק [וכפירוש בירושלים". הבאה "לשנה - היום) עבודת לכללות 10(הקשורה

תבוא  שהגאולה אלא שלימה, שנה לחכות שצריך חסֿושלום, פירושו, אין בירושלים" הבאה ד"לשנה
הבאים  החדשים וכל ושמחתֿתורה, עצרת שמיני הסוכות, חג ועבודת הכיפורים יום לאחר ומיד תיכף
חשון, בראשֿחודש שעוד מכיון בירושלים, הבאה בשנה הכיפורים יום יהיה וממילא ישראל, בארץ יהיו

פעמים]. וכמה כמה כמדובר הקודש, בארץ יהיו כבר לכן, קודם או

מישראל  ואחד אחד שכל להשתדל מרץ בתוספת זירוז, תוספת להיות צריכה כמה עד מובן ועלֿפיֿזה
היוםֿיום  בחיי כראוי ובהנהגתו ביהדותו חיזוק תוספת ולהביא לו להועיל שעשויות הברכות כל את יקבל
וכדלקמן], הקהל', ב'שנת כמודגש שלו, ובחוג במשפחתו עלֿכלֿפנים מנהיג בתור תפקידו - [כולל שלו

ועידוד. ברכות יותר לו ונותן מוסיף גופא וזה

ממש  בימינו שבמהרה כיון בלבד, קצר לרגע יהיו והפרידה הנסיעה אשר יותר, עוד ממהר זה וכל
והקב"ה  ביחד, וכולם מקומותיהם מכל ישראל וכל מישראל, ואחד אחד כל קיבוץ את הקב"ה יסיים

בגלותא" "שכינתא לעיל).11בראשם, (כמוזכר בגשמיות גם אחד, במקום - צדקנו משיח עם ויחד ,

ההצעה:„ באה לכך, ראוי 'כלי' לעשות וכדי .

הענין  המשכת פועלת האדם מצד מסויימת הנהגה אשר פעמים) כמה (וכמדובר התורה פסק ידוע
לרעהו, מאיש טובים באיחולים די לא בפועל לעיל האמור את להמשיך כדי - ובנידוןֿדידן מלמעלה.
"אנשים  נוסף, ליהודי טובה לעשות כדי בו התלוי כל את יעשה ואחד אחד שכל בפועל להשתדל יש אלא

בקטן  גם שייך מעשה (והרי דוקא ממש בפועל טובה בפעולה - מאלו סוג ובכל וטף", פעולה 12נשים ,(
עתה. עד ומצבו למעמדו ביחס טובה  לו שתוסיף

ה'כלי' שענין מקומות בכמה וכמבואר האמורות, הברכות המשכת שיפעול ראוי 'כלי' יהיה ועלֿידיֿזה
שצריכים  שהענינים 'תובע' עצמו שהוא אלא לתוכו, שנותנים מה שמקבל בלבד זו שלא הוא, תורה עלֿפי
בטוב  וגלוי, מואר הכי ובאופן  ביותר, רבה ובמידה גדולה, הכי בזריזות לו ינתנו אליו  מושפעים להיות

והנגלה. הנראה
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מוסף.6) בתפלת מלכיות מפסוקי ו. מד, שם
כו'7) "אלוקינו ברכת (חתימת דר"ה העמידה תפילת נוסח

ההפטרה. ובברכת בקידוש וכן כו'"). מלוך
שם.8) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פירש"י

לד.9) טז, אחרי תצוה. ס"פ
(10.83 ע' ריש תש"ה סה"ש
ועוד.11) סע"א. עה, סע"א. סו, ב. ד, זח"ג
ואילך.12) ב יב, חולין ראה



עג g"nyz ixyz e"k ,'a mei zgiy

- גופא ושם ישראל, בארץ אחד, גשמי במקום להפגש, - (כאמור) אחד בכיוון שהולכים מכיון לזה,
כנ"ל. לקודשֿהקדשים, ועד הקודש, עיר בירושלים

מיוחד:‚ זמן הוא הזמן גם כאשר נוספת בהדגשה בא לעיל האמור כל .

חודש  של ועבודתינו" ב"מעשינו ביחד ועסקו תשרי, חודש במשך ביחד שהיו לאחר היא זו פגישה
מ  החל ישראל"xwirזה, ל"מלך הקב"ה המלכת - הארץ"6העבודה כל על בלב 7ו"מלך אחד "כאיש ,

בתקיעת 8אחד" שוה, התפילה בנוסח לכולם, שוה ובאופן לבו, בכל פעולה בזה, פעל ואחד אחד שכל –
הפרטים. שאר בכל וכן שוה, שופר

" הכיפורים ויום תשובה ימי עשרת דרך הענין, נמשך חזרו 9בשנה"`zgואחרֿכך יחד כולם כאשר -
בעבודה  - ביחד היו בשנה" ב"אחת אז שגם ֿ ידיֿזה על והגוף , הנפש  בפנימיות הקב"ה אל יותר  והתקרבו
[ויש  בשנה" "אחת בתורה הנקרא ויחיד אחד ביום - זה וכל הענינים, ובאותם התפילות באותן אחת,
הוא  אףֿעלֿפיֿכן ויחידה), אחת שהיא אחת שנה (במשך ויחיד אחד יום שזהו למרות בזה, הדיוק לומר
ואחד  אחד כל של תפילתו של ההשפעה ניכרת השנה ימות כל שבמשך כולה, השנה כל על משפיע

הכיפורים]. יום היום, באותו ישראל כלל כל עם ביחד מישראל,

הכיפורים' יום 'עבודת בסוף צעקה, מתוך קוראים, ישראל שכל האחרון לפתגם עד ונמשך בא זה וכל
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק [וכפירוש בירושלים". הבאה "לשנה - היום) עבודת לכללות 10(הקשורה

תבוא  שהגאולה אלא שלימה, שנה לחכות שצריך חסֿושלום, פירושו, אין בירושלים" הבאה ד"לשנה
הבאים  החדשים וכל ושמחתֿתורה, עצרת שמיני הסוכות, חג ועבודת הכיפורים יום לאחר ומיד תיכף
חשון, בראשֿחודש שעוד מכיון בירושלים, הבאה בשנה הכיפורים יום יהיה וממילא ישראל, בארץ יהיו

פעמים]. וכמה כמה כמדובר הקודש, בארץ יהיו כבר לכן, קודם או

מישראל  ואחד אחד שכל להשתדל מרץ בתוספת זירוז, תוספת להיות צריכה כמה עד מובן ועלֿפיֿזה
היוםֿיום  בחיי כראוי ובהנהגתו ביהדותו חיזוק תוספת ולהביא לו להועיל שעשויות הברכות כל את יקבל
וכדלקמן], הקהל', ב'שנת כמודגש שלו, ובחוג במשפחתו עלֿכלֿפנים מנהיג בתור תפקידו - [כולל שלו

ועידוד. ברכות יותר לו ונותן מוסיף גופא וזה

ממש  בימינו שבמהרה כיון בלבד, קצר לרגע יהיו והפרידה הנסיעה אשר יותר, עוד ממהר זה וכל
והקב"ה  ביחד, וכולם מקומותיהם מכל ישראל וכל מישראל, ואחד אחד כל קיבוץ את הקב"ה יסיים

בגלותא" "שכינתא לעיל).11בראשם, (כמוזכר בגשמיות גם אחד, במקום - צדקנו משיח עם ויחד ,

ההצעה:„ באה לכך, ראוי 'כלי' לעשות וכדי .

הענין  המשכת פועלת האדם מצד מסויימת הנהגה אשר פעמים) כמה (וכמדובר התורה פסק ידוע
לרעהו, מאיש טובים באיחולים די לא בפועל לעיל האמור את להמשיך כדי - ובנידוןֿדידן מלמעלה.
"אנשים  נוסף, ליהודי טובה לעשות כדי בו התלוי כל את יעשה ואחד אחד שכל בפועל להשתדל יש אלא

בקטן  גם שייך מעשה (והרי דוקא ממש בפועל טובה בפעולה - מאלו סוג ובכל וטף", פעולה 12נשים ,(
עתה. עד ומצבו למעמדו ביחס טובה  לו שתוסיף

ה'כלי' שענין מקומות בכמה וכמבואר האמורות, הברכות המשכת שיפעול ראוי 'כלי' יהיה ועלֿידיֿזה
שצריכים  שהענינים 'תובע' עצמו שהוא אלא לתוכו, שנותנים מה שמקבל בלבד זו שלא הוא, תורה עלֿפי
בטוב  וגלוי, מואר הכי ובאופן  ביותר, רבה ובמידה גדולה, הכי בזריזות לו ינתנו אליו  מושפעים להיות

והנגלה. הנראה
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מוסף.6) בתפלת מלכיות מפסוקי ו. מד, שם
כו'7) "אלוקינו ברכת (חתימת דר"ה העמידה תפילת נוסח

ההפטרה. ובברכת בקידוש וכן כו'"). מלוך
שם.8) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פירש"י

לד.9) טז, אחרי תצוה. ס"פ
(10.83 ע' ריש תש"ה סה"ש
ועוד.11) סע"א. עה, סע"א. סו, ב. ד, זח"ג
ואילך.12) ב יב, חולין ראה



g"nyzעד ixyz e"k ,'a mei zgiy

בנוגע  הקב"ה, של לברכותיו ה'כלי' עשיית אודות הנ"ל הנקודה לפועל: בנוגע - יותר ובפרטיות
אלו  כל את במחשבתו, לזכור צריך ואחד אחד כל זאת בכל ונפרדים, שנוסעים שאףֿעלֿפי היא, לעניננו

ביחד. כאן שהיו הזמן במשך נפגשו שעימם

השמחה, ימי את והן הנוראים' ה'ימים את הן ביחד וערכו תשרי חודש במשך ביחד שהיו ובפרט
בסמיכות  שבאה בראשית' ו'שבת שמחתֿתורה בשמחת ובפרט סוכה, באותה ביחד והתוועדו

לשמחתֿתורה.

בלבד  זו לא מזו: ויתירה כולה, השנה כל על נמשך זה הרי - השנה כל התחלת - [ומ"בראשית"
בתוספת  וגדל הלוך ומוסיף, הלוך הולך שיהודי מכיון אלא השנה, כל על נמשכים תשרי חודש שעניני
לשעה]. משעה ואפילו ליום, מיום בזה ההוספה ישנה הרי - מואר יותר ועוד יהודי יותר עוד ובאופן חיות

שהיציאה  מדגישים לשלום", "צאתכם לומר כדי נוספת פעם מתאספים כאשר גם – זה על ונוסף
בכ  ולהעלות להוסיף כוונה מתוך דהיינו לשלום", "צאתכם - היא ("צאתכם") ועניני והפרידה טוב עניני ל

כמוך" לרעך "ואהבת - בתורה" גדול ב"כלל - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחד 13יהדות, לכל טובה לעשות
בממונו  או טובה, עצה עלֿידי בפועל טובה - לראש לכל האפשרי: ככל ישראל ולכל מישראל ואחת
כשאין  גם אבל מעצמו. כמובן כן, לעשות יש בוודאי  הרי - בפועל זאת לעשות אפשר שאם וכיוצאֿבזה,
ברור  בכלֿזאת מקום, בריחוק כשנמצאים - ובנידוןֿדידן בפועל, לטובה נצרך איננו והזולת בזה, צורך
יהודי  לאותו טוב עניני  בכל יותר עוד יוסיף שהקב"ה פועלת יהודי, אודות הטובה המחשבה שעצם

שבעולם. הברכות כל את לו ואיחל טובות מחשבות עליו חשב אחר שיהודי

בזמני  ובפרט בפעם, פעם מדי - ועלֿכלֿפנים ביומו, יום מדי ואחת אחד לכל נתונה זו ואפשרות
וערב  בראשית' 'שבת (ועד תשרי חודש בימי אתם ביחד שהיה אלו יהודים אודות להיזכר - סגולה
יהיו  שעלֿידיֿזה במעלותיהם, לחשוב - חשון) מברכים שבת לאחר כבר שהוא מרחשון ראשֿחודש

יותר. בהתעוררות מעלותיהם

ואזי  כאחד", "כולנו הם ישראל שבני בראותו הקב"ה, של ברכותיו את ממשיך גופא זה - וכאמור
וציוה  סיפר דורנו שנשיא הזקן אדמו"ר כפתגם ביותר, הגדול התענוג את שבשמים" ל"אבינו יש

מפוזרים 14להדפיס  ("כולנו"), שבניו שאףֿעלֿפי בראותו הוא הקב"ה של ביותר הגדול התענוג אשר -
ביחד  הנה, - בעולם בשליחותם גם ומחולקים שונים, בענינים לפרנסתם, ומתעסקים, שונים במקומות
אלא  סתם, "כאחד" רק ולא כאחד", ד"כולנו במצב כולם נמצאים אחר ליהודי השייך בכל הרי זה, עם

אחד". בלב אחד "כאיש

בנוגע  גם וכמובן ואחד, אחד כל של ביתו בני לכל בנוגע הברכות, בכל יותר עוד יתווסף ועלֿידיֿזה
לעצמו.

מישראל  ואחד אחד לכל מזכירה כולה השנה כל אשר הקהל', ב'שנת בעמדנו - בזה נוספת והדגשה
מוסיף  גופא וזה ומצוותיו, תורתו הקב"ה, עם ולקשרם נוספים יהודים עם להתאחד איך דרכים לחפש
והברכה  החיזוק מלבד - זה וכל ישראל, כלל ועם ואחד אחד כל עם מהם ואחד אחד כל את ומאחד

הקהל'. ב'שנת שניתנת הקב"ה מאת המיוחדת

בארוכה‰ (כמדובר אשר ולפרט, להוסיף ויש השבתֿקודש . נח"15ביום ש"נח באופן היא הברכה (
בכפליים  מנוחה - הגוף מנוחת מתוך והן הנפש מנוחת מתוך הן באים הענינים שכל היינו פעמים, שני

לזולת. בנוגע והן לעצמו בנוגע הן בגשמיות, והן ברוחניות והן הגוף, ומצד הנפש מצד -

טוב  כי בו שהוכפל השלישי ליום באור שנערך זה לכינוס במיוחד זה לקשר וטוב 16ויש לשמים טוב ,
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ובפירש"י.13) יח יט, קדושים
וש"נ.14) תיג. ע' ח"ג שלו אג"ק ראה

ואילך.15) ס"ב לשמח"ת המשך (ב) בראשית שבת שיחת
ו).16) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פירש"י

g"nyz ixyz e"k ,'a mei zgiy

ואחת 17לבריות  אחד כל מינוי עלֿידי (כרגיל) הוא זה כינוס סיום שגם ובפרט פעמים, כמה כמדובר ,
עד  הצדקה, מקבל האדם או המוסד עם הנותן התאחדות - הוא שענינה לצדקה, כשליח ומאתנו מאתכם
שיש  עם" "ברוב מעלת בתוספת - זה וכל המוסד , חברי וכל המוסד כללות עם אחת למציאות שנעשים

הצדקה. כמצות גדול בדבר מיוחד ענין בה

הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת להם יש שכאשר יהודים, לא גם אדם, בני בטבע במוחש שרואים וכפי
"בנים  ישראל, לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה יותר, ובהצלחה יותר בשלימות הם מעשיהם כל אזי

אלקיכם" לה' הוא 18אתם מהם ואחת אחד וכל צדיקים", כולם "ועמך נאמר מהם ואחת אחד כל שעל ,
דורנו  נשיא פתגם פאקן 19בכלל ("פאנאנדער המטען את לפרוק הם מתחילים תשרי, מחודש בבואם אשר

טוב  בכל והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו החודש, במשך מהקב"ה שקיבלו פעלקאך") די
והברכה  שהטוב כך המתאים, במקום והטוב מהברכה ענין כל החודש) (בסיום ומעמידים וגשמי, רוחני

האפשרי. במקסימום יפעלו

לקבלת  גם שזוכים מובן הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת מתוך - נח" ש "נח באופן בא זה שכל ומכיון
גופא. ל"רוויחא" ביחס אפילו "רוויחא", ובכולם רוויחא, ומזוני חיי בבני הקב"ה של ברכותיו

Â:בזה והענין ל"לךֿלך". באים נח" ומ"נח .

בחסידות  מבואר "לךֿלך" הכתוב -20על עתה שנוסעים זו והליכה נסיעה עם גם זה לקשר ויש -
ֿ דהיינ  "לך כלומר:jlו עצמך, אל ,"

ממקום  שהולך נראה היה העולם אומות לעיני הנה הלך, הראשון, היהודי אבינו, שאברהם בשעה
הליכה  היתה ("לך") ההליכה החסידות) (וכביאור באמת אבל לעיר, ומעיר למדינה ממדינה למקום,
אל  יותר פנימי באופן יותר, קרוב ונעשה הולך שהיה היינו "לך", - להגיע צריך היה שאליו למקום

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא נפשו פנימיות אל .21עצמו,

"ואברכה  יהיה ממילא החסידות, ביאור עלֿפי "לךֿלך", יהיה כאשר - הכתוב המשך מובן וממילא
המצטרך. בכל הברכות כל יתברך ממנו יומשכו "לךֿלך" יהיה שאם מבטיח שהקב"ה היינו גו"',

מכל  הארץ עמי שכל ועד גשמי, טוב וכל רוחני טוב כל בכפליים, נח" מ"נח מתחיל ובפרטיות:
גשמיים  בענינים גם ביומו יום מדי ומתווספת ההולכת בברכה הם מבורכים ישראל שבני רואים האומות,
לבני  לסייע כדי בהם התלוי כל עושים הם שגם פועל זה שממילא ועד בהם, מושג לו יש יהודי שאינו
העולם  שאומות לעתֿעתה, צורך, יש הגלות מפני (אשר צרכיהם ובכל בפרנסתם הטבע, בדרך ישראל,
זה  הרי - ישראל לבני הקב"ה ברכות את רואים העולם שאומות דמכיון בפרנסתם), ישראל לבני יסייעו
לעזור, שמח שהוא בלבד זו שלא אומר, עצמו והוא עזרתם, את לבקש צורך שאין עד עליהם, משפיע
שמפני  ענינים (באותם ליהודי לעזור שביכלתו - גדול הכי והאושר גדול הכי כבוד בעיניו שזהו אלא
קושי, כל ללא ועונג, כבוד בדרך הוא שהסיוע מובן ולכן כנ"ל), העולם, לאומות להגיע צריך הגלות

לבב. וטוב שמחה ומתוך

העולם  אומות עלֿידי אותם מקבלים שתהיה, סיבה איזו שמפני וההשפעות, הברכות בכל ועלֿדרךֿזה
מתוך  בא זה שכל - תשרי מחודש הנמשכות הברכות כל - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העולם, טבע עלֿידי או
השגחה  בשר בעיני רואים - ואדרבה וכלל, כלל דאגות שום ללא אמיתית, בריאות ומתוך אמיתי עונג

ו"הטוב והנגלה הנראה בטוב דוקא eplפרטית "22.

*

Ê הגוף ומנוחת הנפש מנוחת מתוך פנויים, והלב המוח אזי הברכות, כל לקבלת זוכים כאשר והנה, .
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ועוד.17) ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין
א.18) יד, ראה פ'
(19.442 ע' חי"ד בלקו"ש הובא תש"ז. שמע"צ שיחת ראה
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ואחת 17לבריות  אחד כל מינוי עלֿידי (כרגיל) הוא זה כינוס סיום שגם ובפרט פעמים, כמה כמדובר ,
עד  הצדקה, מקבל האדם או המוסד עם הנותן התאחדות - הוא שענינה לצדקה, כשליח ומאתנו מאתכם
שיש  עם" "ברוב מעלת בתוספת - זה וכל המוסד , חברי וכל המוסד כללות עם אחת למציאות שנעשים

הצדקה. כמצות גדול בדבר מיוחד ענין בה

הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת להם יש שכאשר יהודים, לא גם אדם, בני בטבע במוחש שרואים וכפי
"בנים  ישראל, לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה יותר, ובהצלחה יותר בשלימות הם מעשיהם כל אזי

אלקיכם" לה' הוא 18אתם מהם ואחת אחד וכל צדיקים", כולם "ועמך נאמר מהם ואחת אחד כל שעל ,
דורנו  נשיא פתגם פאקן 19בכלל ("פאנאנדער המטען את לפרוק הם מתחילים תשרי, מחודש בבואם אשר

טוב  בכל והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו החודש, במשך מהקב"ה שקיבלו פעלקאך") די
והברכה  שהטוב כך המתאים, במקום והטוב מהברכה ענין כל החודש) (בסיום ומעמידים וגשמי, רוחני

האפשרי. במקסימום יפעלו

לקבלת  גם שזוכים מובן הגוף, ומנוחת הנפש מנוחת מתוך - נח" ש "נח באופן בא זה שכל ומכיון
גופא. ל"רוויחא" ביחס אפילו "רוויחא", ובכולם רוויחא, ומזוני חיי בבני הקב"ה של ברכותיו

Â:בזה והענין ל"לךֿלך". באים נח" ומ"נח .

בחסידות  מבואר "לךֿלך" הכתוב -20על עתה שנוסעים זו והליכה נסיעה עם גם זה לקשר ויש -
ֿ דהיינ  "לך כלומר:jlו עצמך, אל ,"

ממקום  שהולך נראה היה העולם אומות לעיני הנה הלך, הראשון, היהודי אבינו, שאברהם בשעה
הליכה  היתה ("לך") ההליכה החסידות) (וכביאור באמת אבל לעיר, ומעיר למדינה ממדינה למקום,
אל  יותר פנימי באופן יותר, קרוב ונעשה הולך שהיה היינו "לך", - להגיע צריך היה שאליו למקום

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא נפשו פנימיות אל .21עצמו,

"ואברכה  יהיה ממילא החסידות, ביאור עלֿפי "לךֿלך", יהיה כאשר - הכתוב המשך מובן וממילא
המצטרך. בכל הברכות כל יתברך ממנו יומשכו "לךֿלך" יהיה שאם מבטיח שהקב"ה היינו גו"',

מכל  הארץ עמי שכל ועד גשמי, טוב וכל רוחני טוב כל בכפליים, נח" מ"נח מתחיל ובפרטיות:
גשמיים  בענינים גם ביומו יום מדי ומתווספת ההולכת בברכה הם מבורכים ישראל שבני רואים האומות,
לבני  לסייע כדי בהם התלוי כל עושים הם שגם פועל זה שממילא ועד בהם, מושג לו יש יהודי שאינו
העולם  שאומות לעתֿעתה, צורך, יש הגלות מפני (אשר צרכיהם ובכל בפרנסתם הטבע, בדרך ישראל,
זה  הרי - ישראל לבני הקב"ה ברכות את רואים העולם שאומות דמכיון בפרנסתם), ישראל לבני יסייעו
לעזור, שמח שהוא בלבד זו שלא אומר, עצמו והוא עזרתם, את לבקש צורך שאין עד עליהם, משפיע
שמפני  ענינים (באותם ליהודי לעזור שביכלתו - גדול הכי והאושר גדול הכי כבוד בעיניו שזהו אלא
קושי, כל ללא ועונג, כבוד בדרך הוא שהסיוע מובן ולכן כנ"ל), העולם, לאומות להגיע צריך הגלות

לבב. וטוב שמחה ומתוך

העולם  אומות עלֿידי אותם מקבלים שתהיה, סיבה איזו שמפני וההשפעות, הברכות בכל ועלֿדרךֿזה
מתוך  בא זה שכל - תשרי מחודש הנמשכות הברכות כל - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העולם, טבע עלֿידי או
השגחה  בשר בעיני רואים - ואדרבה וכלל, כלל דאגות שום ללא אמיתית, בריאות ומתוך אמיתי עונג

ו"הטוב והנגלה הנראה בטוב דוקא eplפרטית "22.

*

Ê הגוף ומנוחת הנפש מנוחת מתוך פנויים, והלב המוח אזי הברכות, כל לקבלת זוכים כאשר והנה, .
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רבה  ובהצלחה לבב, וטוב שמחה מתוך המעיינות, הפצת והחסידות, היהדות להפצת מסורים להיות -
ומופלגה.

'שנת  זו, בשנה ישראל, כלל כל ושל מאתנו, ואחת אחד כל של המיוחדת, השליחות - זה ובכלל
- (כאמור) פעם,ytglהקהל' אחר פעם שיעוררוהו עד להמתין שלא דהיינו ב"הקהל". לפעול הזדמנויות

חברים  לאסוף הזדמנויות בעצמו ולחפש ללכת צריך והטף", הנשים "האנשים ואחת, אחד כל אלא
עליהם. להשפיע שביכלתו חברות) - (והנשים

יהודיים, חיים הם מה קטנים, ולקטני למבוגרים לכל, חיה' 'דוגמא היותו עלֿידי – לראש ולכל
הלב" אל נכנסים הלב מן היוצאים "דברים שהרי יצליח, ובוודאי בדיבור, השפעה ופועלים 23וכמוֿכן

זה. בכיוון פועלים הם ואף כן, עושים בסביבתו הנמצאים כל שגם ובפרט פעולתם,

יותר: ובפרטיות

לפעול  וביכלתו ילדים, או אנשים של מסוים מספר על השפעה בעל הוא שיהיה, מי יהיה אדם, כל
חיה'). 'דוגמא שיהיה היא ההשפעה התחלת - (וכאמור יהדות עניני בכל יותר שיוסיפו עליהם

בארוכה  שדובר (כפי המשוער מן יותר הרבה ומופלגה, רבה בהצלחה בזה יצליח ובוודאי
שלפניֿזה  ).24בהתוועדויות

העיקר" הוא :25ו"המעשה

למעשה הזמן בא למקומו, חוזר ואחד אחד כל כאשר לעירו,lretaעתה, נוסע ואחד אחד כל שהרי ,
בזה לעסוק החובה עליו מוטלת וממילא השפעה, בעל הוא ששם שלו, ולחוג .lretaלשכונתו

- אדרבה לעשות, מכריח שמישהו מפני - חסֿושלום - להיות צריכה לא בזה שהפעולה ולהוסיף
לעני  יהודים להקהיל ביותר, גדולה ותאוה דרישה פנימי, ברגש מרגיש עצמו טובה הוא לעשות יהדות, ני

השכונה, לכל ועד ומשפחתו, מביתו החל יהודים, עוד על חיה') 'דוגמא היותו ֿ ידי (על ולהשפיע ליהודי
המדינות. לכל עד והערים, השכונות ולשאר 

ויקויים  שלו, ה"הקהל" את הקב"ה יסיים ממש בימינו שבמהרה כך לידי יביאו אלו פעולות אשר ועד
אחד" לאחד תלוקטו "ואתם ממש "האנשים 26בפועל מישראל, ואחת אחד כל את לוקח שהקב"ה היינו ,

ישראל  שכל כך הגאולה, לקראת ביחד, כולם את ומוביל - בידו בכלל, קטנים וקטני והטף", והנשים
ממהר  לזה, ובהמשך לגאולה, ומתקרבים אחד בכיוון הולכים כולם שהרי ב ), סעיף (כנ"ל בדרך נפגשים

ב"אחישנה" "אחישנה" אחד".27הקב"ה, לאחד תלוקטו ד"ואתם הקיום שלימות את ומזרז גופא,

בעבודתם  חיּות ישראל, ובכלל מישראל, ואחת אחד בכל שנותן עלֿידיֿזה היא הזירוז והתחלת
האמיתית  הגאולה את יותר עוד ממהרת שב"אחישנה") ד"אחישנה" (באופן זו וזריזות ב"הקהל",
ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקודש, בארץ כולם נפגשים ממש ובקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה רב"28אלקיך מלך "קרית הקודש עיר בירושלים - גופא ושם ,29.
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש - ובביתֿהמקדש  הבית, הר הקודש, בהר - ביחד כולם - גופא .30ושם

חיים" מלך פני "באור ובהוספה יותר, פנימי בגילוי הקב"ה מתגלה וארון 31ושם הברית לוחות מלבד .
בקודשֿהקדשים, – הקודש

עין" כהרף אפילו עיכבן ו"לא ממש, בימינו במהרה - כאמור - זה .32וכל

*
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המשך 24) (ב) בראשית ש"פ ואילך. ס"כ תשרי י"ג שיחת

ועוד. סכ"ה. לשמח"ת
מי"ז.25) פ"א אבות
יב.26) כז, ישעי'
א.27) צח, סנהדרין ראה

יב.28) יא, עקב
ג.29) מח, תהלים
יז.30) טו, בשלח
טו.31) טז, משלי
מא.32) יב, בא ופירש"י מכילתא

g"nyz ixyz e"k ,'a mei zgiy

Á בתור ואחת אחד כל בפעולת יותר עוד להוסיף וכדי  הנ"ל, כל קיום בזירוז יותר עור להוסיף כדי .
(והוא  אחד דולר קטנים, קטני כולל ואחת, אחד לכל יתנו אלו, מעין בכינוסים כנהוג הנה חיה', 'דוגמא
לגשת  למי מיד ימצא - והנסיעה ה"לךֿלך" עתה מתחיל לשם אשר - למקומו ובבואו משלו), יוסיף
את  לו מוסר והוא צדקה של שליחות בידו שיש ולומר בזה), וכיוצא בשטר או (במטבע, בידו כשהממון

כן. עשה כבר בעצמו שהוא לו שאומר כדי תוך ביהדות, מסוימת פעולה המקבל, יפעל שבו הממון

את  ומזרז ממהר - בפועל שיבוא והעיקר - מחשבה ואפילו אלו, בענינים דיבור ואפילו מעשה, וכל
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה - הקב"ה של בפועל המעשה

הקשר  ואל ופנימיותו יהדותו אל עצמו, אל שלו בהליכה - שלו ב"לךֿלך" ואחד אחד כל יוסיף ואזי
הענינים. בכל הקב"ה ברכות המשכת - הכתוב המשך בפועל שמתקיים עד הקב"ה, עם שלו

Ë.אבידה השבת בדיני דאיירי ברמב"ם, היומי השיעור עם זה לקשר ויש .

מצוות, שתי כוללת אבידה השבת שמצות הרמב"ם כותב ואבידה, גזילה הלכות בריש בזה: והענין
האבידה". "להשיב מצותֿעשה, – והשניה האבידה", מן יתעלם "שלא - לאֿתעשה מצות אחת

כלומר: המצוות. שתי את הענינים) (בפנימיות מקיימים לעיל שבהאמור לומר ויש

 ֿ "לך השחר,jlעבודת בברכות אומרים ויום יום בכל דהנה, אבידה. השבת של מצותֿעשה ענין היא "
בעולמות  שמקורה היינו היא", טהורה - וטף נשים אנשים מישראל, ואחת אחד בכל – בי שנתת "נשמה
וגודל  לכן, קודם למצבה ביחס השינוי גודל ומפני הגשמי, הזה לעולם עד ירדה ומשם עליונים, הכי

עמיקתא" לבירא רמא "מאיגרא "אבודה".33הירידה עצמה את מרגישה לפעמים הרי ,

לה  שיזכיר עלֿידיֿזה הנשמה, של ה"אבידה" את להשיב אבידה" "השבת עבודת להיות צריכה ואזי
אשר  שקבע והוא הגשמי, התחתון, הזה בעולם כשהיא גם תמיד, אתה נמצא שהקב"ה פעם אחר פעם
ירידת  קודם אשר וכיוצאֿבזה, ושתיה כאכילה גשמיים, לענינים ביום מסויים זמן מקדיש יהודי כל

כלל. לזה שייכות לה היתה לא בגוף הנשמה

הקב"ה. של שליחותו את מקיימת היא גופא שבזה לנשמתו מזכיר הוא הרי ואםֿכן,

שהשליחו  אףֿעלֿפי מכיון ולכן, לחשוש, ממה לה אין "אבידה", להיות שעלול כזה למקום היא ת
ובזה  מ"אבידתה", לחזור הנשמה שביכולת ואמר כח, נתינת גם שהוא ציווי בתורתו, ציווה שהקב"ה

קיום והן מצותֿעשה קיום הן בה שיש באופן אבידה השבת - dyrzÎ`lגופא zevn באופן להשבה עד ,
ובעצמו, בכבודו הקב"ה עם ממש, אחד דבר שנעשית עד מתאחדת, היא הרי בגוף, שהיא שכפי כזה

משמרה ש"ואתה מכיון ומהותו, ".iaxwaעצמותו

וטף, נשים אנשים ביתו, מבני החל שבסביבתו, ישראל בני כל על כן ומשפיע הולך ואחרֿכך
ומביא  זה, לפני ההצלחה את בראותו אחרות, לשכונות גם שממשיך ועד שלו, השכונה תושבי והיהודים

אבידה". ד"השבת האמורה השליחות את לשם גם

לנותני  עמם שנפגש אלו את שעושה - גם כולל הצדקה, מצות עם השליחות את מקשרים - וכאמור
צדקה.

תלוקטו  "ואתם - ממש בימינו במהרה לעשות עומד שהקב"ה ה"צדקה" את יותר עוד מזרז זה וכל
משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה הגדול, ה"הקהל" וטף, נשים אנשים, ישראל", בני אחד לאחד

צדקנו,

ממש. בימינו ובמהרה לבב, ובטוב ובשמחה

(או  אותו לתת אחד, דולר של שטר שיחיו מהנוכחים ואחד אחד לכל נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
למקומו. חזרה בבואו לצדקה חילופו)
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Á בתור ואחת אחד כל בפעולת יותר עוד להוסיף וכדי  הנ"ל, כל קיום בזירוז יותר עור להוסיף כדי .
(והוא  אחד דולר קטנים, קטני כולל ואחת, אחד לכל יתנו אלו, מעין בכינוסים כנהוג הנה חיה', 'דוגמא
לגשת  למי מיד ימצא - והנסיעה ה"לךֿלך" עתה מתחיל לשם אשר - למקומו ובבואו משלו), יוסיף
את  לו מוסר והוא צדקה של שליחות בידו שיש ולומר בזה), וכיוצא בשטר או (במטבע, בידו כשהממון

כן. עשה כבר בעצמו שהוא לו שאומר כדי תוך ביהדות, מסוימת פעולה המקבל, יפעל שבו הממון

את  ומזרז ממהר - בפועל שיבוא והעיקר - מחשבה ואפילו אלו, בענינים דיבור ואפילו מעשה, וכל
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה - הקב"ה של בפועל המעשה

הקשר  ואל ופנימיותו יהדותו אל עצמו, אל שלו בהליכה - שלו ב"לךֿלך" ואחד אחד כל יוסיף ואזי
הענינים. בכל הקב"ה ברכות המשכת - הכתוב המשך בפועל שמתקיים עד הקב"ה, עם שלו

Ë.אבידה השבת בדיני דאיירי ברמב"ם, היומי השיעור עם זה לקשר ויש .

מצוות, שתי כוללת אבידה השבת שמצות הרמב"ם כותב ואבידה, גזילה הלכות בריש בזה: והענין
האבידה". "להשיב מצותֿעשה, – והשניה האבידה", מן יתעלם "שלא - לאֿתעשה מצות אחת

כלומר: המצוות. שתי את הענינים) (בפנימיות מקיימים לעיל שבהאמור לומר ויש

 ֿ "לך השחר,jlעבודת בברכות אומרים ויום יום בכל דהנה, אבידה. השבת של מצותֿעשה ענין היא "
בעולמות  שמקורה היינו היא", טהורה - וטף נשים אנשים מישראל, ואחת אחד בכל – בי שנתת "נשמה
וגודל  לכן, קודם למצבה ביחס השינוי גודל ומפני הגשמי, הזה לעולם עד ירדה ומשם עליונים, הכי

עמיקתא" לבירא רמא "מאיגרא "אבודה".33הירידה עצמה את מרגישה לפעמים הרי ,

לה  שיזכיר עלֿידיֿזה הנשמה, של ה"אבידה" את להשיב אבידה" "השבת עבודת להיות צריכה ואזי
אשר  שקבע והוא הגשמי, התחתון, הזה בעולם כשהיא גם תמיד, אתה נמצא שהקב"ה פעם אחר פעם
ירידת  קודם אשר וכיוצאֿבזה, ושתיה כאכילה גשמיים, לענינים ביום מסויים זמן מקדיש יהודי כל

כלל. לזה שייכות לה היתה לא בגוף הנשמה

הקב"ה. של שליחותו את מקיימת היא גופא שבזה לנשמתו מזכיר הוא הרי ואםֿכן,

שהשליחו  אףֿעלֿפי מכיון ולכן, לחשוש, ממה לה אין "אבידה", להיות שעלול כזה למקום היא ת
ובזה  מ"אבידתה", לחזור הנשמה שביכולת ואמר כח, נתינת גם שהוא ציווי בתורתו, ציווה שהקב"ה

קיום והן מצותֿעשה קיום הן בה שיש באופן אבידה השבת - dyrzÎ`lגופא zevn באופן להשבה עד ,
ובעצמו, בכבודו הקב"ה עם ממש, אחד דבר שנעשית עד מתאחדת, היא הרי בגוף, שהיא שכפי כזה

משמרה ש"ואתה מכיון ומהותו, ".iaxwaעצמותו

וטף, נשים אנשים ביתו, מבני החל שבסביבתו, ישראל בני כל על כן ומשפיע הולך ואחרֿכך
ומביא  זה, לפני ההצלחה את בראותו אחרות, לשכונות גם שממשיך ועד שלו, השכונה תושבי והיהודים

אבידה". ד"השבת האמורה השליחות את לשם גם

לנותני  עמם שנפגש אלו את שעושה - גם כולל הצדקה, מצות עם השליחות את מקשרים - וכאמור
צדקה.

תלוקטו  "ואתם - ממש בימינו במהרה לעשות עומד שהקב"ה ה"צדקה" את יותר עוד מזרז זה וכל
משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה הגדול, ה"הקהל" וטף, נשים אנשים, ישראל", בני אחד לאחד

צדקנו,

ממש. בימינו ובמהרה לבב, ובטוב ובשמחה

(או  אותו לתת אחד, דולר של שטר שיחיו מהנוכחים ואחד אחד לכל נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
למקומו. חזרה בבואו לצדקה חילופו)
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eigiy devnÎxa ipzgl 'zecigi'
מוגה  בלתי

להם 1מדברים  ולספר ביחד יהודים לקבץ - וכמפורסם כמוזכר הוא שענינו "הקהל", אודות לאחרונה
שיהיו  מי וכן ברֿמצוה, נעשו שזהֿעתה לאלו במיוחד שייך זה הרי וכמובן, ה'. מצוות קיום אודות
ללימוד  חיה', 'דוגמא שיהיו עלֿידי שבסביבתם אלו כל ואת עצמם, את להכין עליהם בקרוב: ברֿמצוה

כראוי. ה' מצוות כל וקיום התורה

כולו, או עלֿכלֿפנים, בחלקו יהיה התורה ולימוד בציבור, תהיה שהתפילה דהיינו ד"הקהל", ובאופן
אדמ  שכתב (כמו דוקא" הזקן "בעשרה 'דוגמא 2ו"ר בהיותו שבסביבתו, הקהל כל על גם להשפיע וכן ,(

כולה. השנה כל במשך והן תשרי בחודש ויוםֿטוב, בשבת הן היוםֿיום, בחיי יהודי של להנהגתו חיה'

מתוך  טוב, הכי באופן אלו ענינים בכל לעשות כדי הכחות את נותן הקב"ה מאליו, כמובן והנה,
הם  גם שיוסיפו חברות) על - בתֿמצוה לבנות (ובנוגע חברים על בהשפעה להוספה בנוגע וכן בריאות,
בריאים  עלֿידיֿזה יהיו וממילא בנשמתם, יותר עוד בריאים יותר, עוד ה' יראי ויהיו יהדות, עניני בכל

יותר. ובשלימות בגופם

מכם, ואחד אחד מכל ירוו והסבתות הסבים וכן ביחד, וכולם מהוריכם, ואחת אחד שכל ויהיֿרצון
"הקהל") (בפרשת הכתוב וכלשון טובות, ושנים ימים לאורך נחת רוב ביחד, הימים",3ומכולכם "כל -

"מחיל  הליכה של באופן ומצוותיה תורה לקיים ישראל, לכלל עתה נכנסים שאתם זה, ב"הקהל" וישתתפו
חיל" .4אל

ומלמדות  והמלמדים ראשיֿהישיבות הוריכם, ישראל, כלל עם ביחד ללכת, קרובה הקדמה יהיה וזה
הנה" ישובו גדול "קהל הגדול, ה"הקהל" אל - אתכם עלֿידי 5שחינכו והשלימה האמיתית בגאולה ,

צדקנו. משיח

*

זו  כעין בהזדמנויות כנהוג

בקרוב, שנכנסים או זהֿעתה, שנכנסו אלו על גם יחולו שבוודאי לעיל, האמורות לברכות בנוסף -
– ישראל לקהל

או  בשבתֿקודש וכשחל הברֿמצוה, ביום בצדקה להוסיף המנהג אודות אתם יודעים ובוודאי
טובה  בשעה שיהיה הברֿמצוה לזכות - הרגילה הנתינה מלבד הברֿמצוה, יום בערב - ביוםֿטוב

ומוצלחת,

בברכותיו  יותר עוד יוסיף וזה בצדקה, יותר עוד להוסיף מצוה, לשליח מכם ואחד אחד כל יעשו ולכן
סוגיהם. לכל שלכם ומחנכות ולמחנכים להוריכם לכם, הקב"ה של

והשלימה  האמיתית הגאולה את ממש, בקרוב יותר, עוד תמהר שהצדקה - כנ"ל העיקר, והוא ועוד
צדקנו. משיח עלֿידי

אחד" בלב אחד "כאיש תתייצבו יחד וביחד 6וכולכם צדקנו משיח עם ביחד ללכת השם", ב"צבאות ,
בגלותא" "שכינתא ממש.7עם בימינו במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה הקדושה, לארצנו ,

(או  אותו לתת אחד דולר של שטר שיחיו, מהנוכחים ואחד אחד לכל נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
לצדקה. חילופו)
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(1.577 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
סכ"ג.2) אגה"ק
יג.3) לא, וילך
ח.4) פד, תהלים

ז.5) לא, ירמי'
שם.6) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פירש"י
ועוד.7) סע"א. עה, סע"א. סו, ב. ד, זח"ג

g"nyz'd oeygÎxn g"xc 'a ,gp t"y zegiyn .c"qa
זה ‡ שבש"ק הענינים ריבוי על בהוספה .

כפשוטו  בזמן הקודם בענין לפתוח יש (כדלקמן),
ספרֿתורה  כתיבת סיום -1axra אשר זה, ש"ק

"פותחין  להכלל בהתאם גם היא זה בענין הפתיחה
כידוע 2בברכה" ב'3, באות היא התורה שהתחלת

")aר"ת .dkxaראשית"),

בערב  הי' הספרֿתורה כתיבת שסיום ומכיון
ישראל  (כמנהג הסיום חגיגת הרי, - שעושים 4שבת

dgnydlecb גם נמשכת תורה) ספר כתיבת בסיום
השבת  .5ביום

בהספרֿתורה  הקריאה המשך לזה: ונוסף
פעמים  ג' בו לקרוא הש"ק,6(שצריך ביום - הוא (

והקריאה  נח, בפ' בשחרית, שקראו הקריאה
הקריאה  על (נוסף לךֿלך בפ' במנחה, שיקראו
חודש). ראש בפ' – הסיום לאחרי מיד שבת, בערב

דיום  הענינים לשאר "פתיחה" נעשה זה וענין
והענין 7הש"ק  נח, פ' שבת (מרחשון), ר"ח שבת -

כדלקמן. הקהל', ד'שנת ש"ק הכללי

הדברים:· ביאור .

ניתוסף  חדש, ספרֿתורה כתיבת מסיימים כאשר
רק עיקרי xtqna(לא ענין גם) אלא התורה, ספרי

-dxez xtq ועד התורה, ענין בכללות חידוש היינו, ,
ממש  ספרֿתורה 8ל"חדשים" כמו ,oey`xd שכתב

בארון  והניחו רבינו, הלוחות 9משה עם ביחד ,
שבתורה  החקיקה אותיות לוחות), .10(ושברי

יתירה  בהדגשה הוא זה שענין להוסיף, ויש
זמן בסמיכות ספרֿתורה כתיבת Îzgnylבסיום

dxezמסיימים שבו -l`xyi lk התורה (קריאת) את
להשלמה" התחלה ו"מתכיפין "בראשית 11כולה, ,

הארץ" ואת השמים את אלקים בריאה 12ברא ,
מחודש  .13באופן

פועל  התורה שבכתיבת שהחידוש ומובן,
כאו"א  מעבודת החל – הענינים שאר בכל חידוש

באופן המצוות וקיום התורה (בכל ycegnבלימוד
חדשים" בעיניך יהיו גם 14יום לחידוש ועד ,(

(שהרי  צבאם וכל וארץ שמים העולם, בעניני
עלמא" וברא באורייתא (גם)15"אסתכל היינו ,(

בכל  הקב"ה של ברכותיו בהמשכת חידוש
בגשמיות  רויחא, ומזונא חיי בבני המצטרך,

יחד. גם וברוחניות

חדש  ספרֿתורה כתיבת שסיום לומר, ויש
היעוד  לקיום ודוגמא) (מעין הכנה גם 16נעשה

"dycg dxez– (עי"ז?) ע"ז וביחד תצא", מאתי
והארץ  החדשים "השמים – בעולם החידוש

עושה" אני אשר .17החדשה

חדש ‚ שבספרֿתורה החידוש ענין והנה, .
עם  גם קשור שהוא י"ל בעולם) גם ועי"ז (בתורה

נח. ופ' חודש, ראש (שבת) – זה זמן
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48 שבארץ 1) חב"ד בכפר מנחם" "בית ביתֿהכנסת עבור
הקודש.

לקו"ש 2) וראה (שבתניא). באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת
וש"נ. בברכה. פותחין ד"ה הערה 641 ע' חכ"ד

שם.3) בלקו"ש בהנסמן וראה ויגש. ר"פ זהר
ח"ו 4) שלו אג"ק – אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב בארוכה ראה

וש"נ. ואילך. עג ע'
"וביום 5) – לשמחה מסוגל זמן הוא השבת שיום ובפרט

יו"ד). יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות" אלו שמחתכם
לארץ 6) – ובנדו"ד אחר, למקום לטלטלו מותר – לאח"ז ורק

קלה). סו"ס או"ח השולחן ערוך (ראה הקודש
שהתחלת 7) היינו, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל ע"ד

כתיבת  סיום (ובנדו"ד, בתורה – היא הענינים כל ופתיחת
דמיני' תשרי, (בחודש התשובה ענין שאפילו ועד, ספרֿתורה),
בעניני  החסרון את לתקן בכחה (שלכן, מתורה שלמעלה אזלינן)
(ראה  התורה ע"י בפועל ונתהווה נתגלה – ומצוותי') התורה

וש"נ). .121 ע' חי"ח לקו"ש א'תה. ע' ח"ג תער"ב המשך
(8– חדשים" בעיניך  יהיו יום ד"בכל מהציווי וק"ו במכ"ש

כולה, התורה לכל בנוגע ועאכו"כ שבתורה, פרטי ענין לכל בנוגע
שלימה. ספרֿתורה

א 9) יד, ב"ב – הדעות (כב' הארון מצד או הארון, בתוך
כו). לא, וילך פרש"י ואילך.

כאילו 10) הכתוב עליו מעלה – כתבו א: ל, מנחות גם ראה
משא"כ  הלוחות, קבלו בה"ס אשר ולהעיר – סיני. מהר קבלו
תיכף  אשר ולהעיר ירחו. ירדן על מואב בערבות שהי' הס"ת

מ  באה ואילך).לאח"ז ט שם, (וילך הקהל צות
בראשית.11) לחתן "מרשות" פיוט
א.12) א, בראשית
יד.13) סו"ס אגה"ק תניא עיין
עקב 14) א. יט, יתרו פרש"י גם וראה טז. כו, תבוא פרש"י
יג. יא,
א.15) קעח, ח"ג ע"ב. ריש קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"ג זהר

בתחלתו. ב"ר ואה
ג.16) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
כב.17) סו, ישעי'
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g"nyz'd oeygÎxn g"xc 'a ,gp t"y zegiyn .c"qa
זה ‡ שבש"ק הענינים ריבוי על בהוספה .

כפשוטו  בזמן הקודם בענין לפתוח יש (כדלקמן),
ספרֿתורה  כתיבת סיום -1axra אשר זה, ש"ק

"פותחין  להכלל בהתאם גם היא זה בענין הפתיחה
כידוע 2בברכה" ב'3, באות היא התורה שהתחלת

")aר"ת .dkxaראשית"),

בערב  הי' הספרֿתורה כתיבת שסיום ומכיון
ישראל  (כמנהג הסיום חגיגת הרי, - שעושים 4שבת

dgnydlecb גם נמשכת תורה) ספר כתיבת בסיום
השבת  .5ביום

בהספרֿתורה  הקריאה המשך לזה: ונוסף
פעמים  ג' בו לקרוא הש"ק,6(שצריך ביום - הוא (

והקריאה  נח, בפ' בשחרית, שקראו הקריאה
הקריאה  על (נוסף לךֿלך בפ' במנחה, שיקראו
חודש). ראש בפ' – הסיום לאחרי מיד שבת, בערב

דיום  הענינים לשאר "פתיחה" נעשה זה וענין
והענין 7הש"ק  נח, פ' שבת (מרחשון), ר"ח שבת -

כדלקמן. הקהל', ד'שנת ש"ק הכללי

הדברים:· ביאור .

ניתוסף  חדש, ספרֿתורה כתיבת מסיימים כאשר
רק עיקרי xtqna(לא ענין גם) אלא התורה, ספרי

-dxez xtq ועד התורה, ענין בכללות חידוש היינו, ,
ממש  ספרֿתורה 8ל"חדשים" כמו ,oey`xd שכתב

בארון  והניחו רבינו, הלוחות 9משה עם ביחד ,
שבתורה  החקיקה אותיות לוחות), .10(ושברי

יתירה  בהדגשה הוא זה שענין להוסיף, ויש
זמן בסמיכות ספרֿתורה כתיבת Îzgnylבסיום

dxezמסיימים שבו -l`xyi lk התורה (קריאת) את
להשלמה" התחלה ו"מתכיפין "בראשית 11כולה, ,

הארץ" ואת השמים את אלקים בריאה 12ברא ,
מחודש  .13באופן

פועל  התורה שבכתיבת שהחידוש ומובן,
כאו"א  מעבודת החל – הענינים שאר בכל חידוש

באופן המצוות וקיום התורה (בכל ycegnבלימוד
חדשים" בעיניך יהיו גם 14יום לחידוש ועד ,(

(שהרי  צבאם וכל וארץ שמים העולם, בעניני
עלמא" וברא באורייתא (גם)15"אסתכל היינו ,(

בכל  הקב"ה של ברכותיו בהמשכת חידוש
בגשמיות  רויחא, ומזונא חיי בבני המצטרך,

יחד. גם וברוחניות

חדש  ספרֿתורה כתיבת שסיום לומר, ויש
היעוד  לקיום ודוגמא) (מעין הכנה גם 16נעשה

"dycg dxez– (עי"ז?) ע"ז וביחד תצא", מאתי
והארץ  החדשים "השמים – בעולם החידוש

עושה" אני אשר .17החדשה

חדש ‚ שבספרֿתורה החידוש ענין והנה, .
עם  גם קשור שהוא י"ל בעולם) גם ועי"ז (בתורה

נח. ופ' חודש, ראש (שבת) – זה זמן
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48 שבארץ 1) חב"ד בכפר מנחם" "בית ביתֿהכנסת עבור
הקודש.

לקו"ש 2) וראה (שבתניא). באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת
וש"נ. בברכה. פותחין ד"ה הערה 641 ע' חכ"ד

שם.3) בלקו"ש בהנסמן וראה ויגש. ר"פ זהר
ח"ו 4) שלו אג"ק – אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב בארוכה ראה

וש"נ. ואילך. עג ע'
"וביום 5) – לשמחה מסוגל זמן הוא השבת שיום ובפרט

יו"ד). יו"ד, בהעלותך (ספרי השבתות" אלו שמחתכם
לארץ 6) – ובנדו"ד אחר, למקום לטלטלו מותר – לאח"ז ורק

קלה). סו"ס או"ח השולחן ערוך (ראה הקודש
שהתחלת 7) היינו, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל ע"ד

כתיבת  סיום (ובנדו"ד, בתורה – היא הענינים כל ופתיחת
דמיני' תשרי, (בחודש התשובה ענין שאפילו ועד, ספרֿתורה),
בעניני  החסרון את לתקן בכחה (שלכן, מתורה שלמעלה אזלינן)
(ראה  התורה ע"י בפועל ונתהווה נתגלה – ומצוותי') התורה

וש"נ). .121 ע' חי"ח לקו"ש א'תה. ע' ח"ג תער"ב המשך
(8– חדשים" בעיניך  יהיו יום ד"בכל מהציווי וק"ו במכ"ש

כולה, התורה לכל בנוגע ועאכו"כ שבתורה, פרטי ענין לכל בנוגע
שלימה. ספרֿתורה

א 9) יד, ב"ב – הדעות (כב' הארון מצד או הארון, בתוך
כו). לא, וילך פרש"י ואילך.

כאילו 10) הכתוב עליו מעלה – כתבו א: ל, מנחות גם ראה
משא"כ  הלוחות, קבלו בה"ס אשר ולהעיר – סיני. מהר קבלו
תיכף  אשר ולהעיר ירחו. ירדן על מואב בערבות שהי' הס"ת

מ  באה ואילך).לאח"ז ט שם, (וילך הקהל צות
בראשית.11) לחתן "מרשות" פיוט
א.12) א, בראשית
יד.13) סו"ס אגה"ק תניא עיין
עקב 14) א. יט, יתרו פרש"י גם וראה טז. כו, תבוא פרש"י
יג. יא,
א.15) קעח, ח"ג ע"ב. ריש קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"ג זהר

בתחלתו. ב"ר ואה
ג.16) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
כב.17) סו, ישעי'
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"yceg y`x:"

הלבנה, חידוש – הוא חודש ראש של ענינו
ללבנה" ש"מונין – בישראל (מכיון 18ודוגמתו ,

ללבנה" להתחדש 19ש)"דומין עתידים "שהם -
-20כמותה" והעיקרי האמיתי להחידוש ועד ,

תצא", מאתי חדשה "תורה כאשר לבוא, לעתיד
והארץ  החדשים "השמים כאמור, בעולם, והחידוש

ר"ח. דשבת בהפטרה כמ"ש החדשה",

צ"ל ראשֿחודש שבכל מובן, yecigומזה
ומצוותי', התורה בעניני הן ישראל, של בעבודתם
לשם  יהיו מעשיך ש"כל כיון הרשות, בעניני והו

דעהו"21שמים" דרכיך נמשך 22ו"בכל עי"ז אשר ,
כמ"ש  הקב"ה, של ברכותיו בהמשכת חידוש גם
עלינו  הקב"ה "יחדשהו החודש: דברכת בנוסח

תיכף. שמפרסם כמו ברכה, עניני בכל כו'"

יתירה  בהדגשה הוא זה שענין להוסיף, ויש
של  בעבודתם לחידוש בנוגע הן - מרֿחשון בר"ח
כולה  השנה דכל העבודה שעיקר מכיון ישראל,
תשרי, חודש סיום לאחרי מרֿחשון, בר"ח מתחילה

במועדות" ד"ויעקב 23ה"מרובה הסדר מתחיל שאז ,
לדרכו" והן 24הלך כולה: השנה דכל בעבודה

שר"ח  מכיון הקב"ה, של בברכותיו לחידוש בנוגע
הוא בכח oey`xdמרֿחשון ישראל שמברכים

השביעי, "חודש תשרי, לחודש הקב"ה של ברכתו
על  ישראל לכל טוב ברוב ומשביע המשובע שהוא

השנה" .25כל

ראשֿחודש  דפרשת הקריאה כאשר ובפרט
עתה  שזה בספרֿתורה היתה דר"ח) א' (ביום
מודגש  שאז – חדש תורה ספר כתיבתו, נסתיימה

כנ"ל. בעולם, והן בתורה הן החידוש, ענין יותר

פרשת„ .gp:ובהקדמה -

דובר  - המבול ענין – נח דפ' התוכן אודות
הוא 26לעיל  בתורה המבול שענין לומר שבהכרח

חז"ל  ובלשון הטוב, תכלית התורה) עניני 27(ככל

גם  כמרומז לקבל", ש"יכולים באופן טובה", "רוב
על  הגשם "ויהי והענין: הכתובים בפשטות

"הורידו 28הארץ" ,mingxa יחזרו inybיהיו29שאם
dkxa"30.(בארוכה (כנ"ל

- התורה בפנימיות המבואר ע"פ ובפרט
ונייחא  לעליונים "נייחא נח", ד"נח הפירוש

ֿ 31לתחתונים" והנחת המנוחה ענין שלימות היינו, ,
ובתחתונים. בעליונים רוח

חסידות  בדרושי כמבואר – מזה ויתירה
בתיבת  שהרי לע"ל, ומעין דוגמת הי' נח "שבתיבת
עשו  לא ועכ"ז יחד, הבהמות וכל החיות כל היו נח
גם  שנמצא זל"ז, השחיתו ולא כלל זל"ז רעה
. . בתיבה יחד הכל . . כבש עם זאב גר עכשיו
הר  בכל ישחיתו ולא ירעו שלא לע"ל מעין

שבפסוק 32קדשי" סתומה מ"ם היא נח "תיבת ,33

זאב  וגר קץ, אין ולשלום שם ולכן המשרה, לםרבה
כ  כבש תכלית 34ו'"עם עם קשורה נח שפ' היינו ,

לבוא. דלעתיד השלימות

במדרש  שמ"ש לומר, יש "עולם 35ועפ"ז שנח
העולם  חידוש על רק (לא קאי - ראה" חדש
החידוש  על גם אלא) המבול, לאחרי כפשוטו,
החדשה", והארץ החדשים "השמים לבוא, דלעתיד
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א.18) כט, סוכה
ד,19) בראשית אוה"ת וראה ג. פ"ה ב"ר שם. סוכה ראה

ועוד. ואילך, סע"ב
ברכות 20) הל' רמב"ם א. מב, מסנהדרין – לבנה קידוש ברכת

הט"ז. פ"י
ספ"ג.21) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 22) או"ח אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב.
ס"ב.23) שם אדה"ז שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב לטואו"ח ב"י

ס"ח. סקל"א או"ח אדה"ז לשו"ע השלמה גם וראה
(24556 ע' ח"ב לקו"ש וראה ב. לב, ויצא – הכתוב ל'

וש"נ. בהערות.
ס"ע 25) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק אלול. כ"ה יום" "היום

וש"נ. ואילך. תל

ואילך.26) ס"ב לשמח"ת המשך (ב) בראשית שבת שיחת
וש"נ.

א.27) כג, תענית
יב.28) ז, פרשתנו
לאחרי 29) שאפילו כך, כדי עד התשובה, מעלת גודל מצד

האריך  שהקב"ה שנה ק"כ במשך תשובה עשו שלא הירידה גודל
המבול, התחיל שכבר לאחרי גם הרי, בתשובה, יחזרו אולי אפו

– המבול דור באנשי תלוי dpzyiהי' `ly,ברחמים מהורדתו
חדא  בשעתא תשובה, הרהור ע"י – ברכה" "גשמי להיות וימשיך

חדא. וברגעא
(א) התשובה דענין מהשייכות גם שניות dxezlולהעיר לוחות

כדברך" ש"סלחתי לאחרי ביוהכ"פ, שניתנו לוחות) שברי (וכן
ל" (ב) התשובה, עבודת ycegע"י y`x,החידוש ענין – "

התשובה. עבודת ע"י כהלכתם", "מוספים
עה"פ.30) פרש"י
ובכ"מ.31) פרשתנו, ריש בתו"א נבתאר ה. פ"ל, פרשתנו ב"ר
פצ"ה.32) תרל"ז וככה המשך
ו.33) ט, ישעי'
א.34) תרע, ג) (כרך פרשתנו אוה"ת
ח.35) פ"ל, פרשתנו ב"ר
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במדרש  הכתוב 36וכדאיתא מנחת 37על לה' "וערבה
כימי  עולם "כימי גו'", עולם כימי וירושלים יהודה

נח".

החידוש גם - חדשה dxezaולפנ"ז "תורה ,
תצא": מאתי

הפסוק  נח 38על לחיי שנה מאות שש "בשנת
השמים  וארובות רבה תהום מעיינות כל נבקעו וגו'

בזהר  איתא - שנין 39נפתחו" מאה "ובשית :
ומבוע  לעילא דחכמתא תרעי יתפתחון לשתיתאה
שנה  מאות שש בשנת וסימנך וכו' לתתא דחכמתא
כל  ("נבקעו המבול שהתחלת היינו, וגו'", נח לחיי
רומז  נפתחו") השמים וארובות רבה תהום מעיינות
האחרונים, בדורות התורה פנימיות גילוי להתחלת
דדוקא  האריז"ל "כמ"ש הששי, דאלף חצות לאחרי
זאת  לגלות ומצוה מותר האחרונים אלו בדורות

ד"יתפרנסון"40החכמה" באופן לגילוי עד הבנה 41, ,
ד"יפוצו  ובאופן חב"ד, חסידות בתורת והשגה,
חוצה  ההפצה לשלימות עד חוצה", מעיינותיך

זה. בדורנו

הגילוי  לשלימות הכנה נעשה זה וענין
תצא", מאתי חדשה "תורה – התורה דפנימיות
שאז  צדקנו, משיח ע"י התורה פנימיות לימוד

ה' את דעה הארץ מלאה "כי היעוד minkיקויים
"miqkn mil42, בזמן גם הי' זה שדוגמת די"ל,

(כמו  במים מכוסה הי' כולו שהעולם המבול,
מים  כולו העולם "כל שהי' הבריאה בהתחלת

ד"כמים 43במים" השלימות תכלית ובדוגמת ע"ד ,(
לבוא  לעתיד מכסים" .44לים

כאשר  יתירה בהדגשה הוא זה ענין וכאמור,
ביותר  מודגש שאז חדש, בספרֿתורה נח פ' קורין

כנ"ל. ובעולם, בתורה החידוש, ענין

דס"ת,‰ (החידוש לעיל האמור כל לקשר ויש .

המיוחד  הענין עם נח) בפ' חדש" ו"עולם דר"ח,
שנת - זו .ldwdבשנה

ל"הקהל" ספרֿתורה כתיבת דסיום :45הקשר

ספרֿתורה  כתיבת שסיום (ס"ב) לעיל נתבאר
ובדוגמת  ע"ד התורה, בכללות חידוש של הו"ע
הענין  תוכן גם וזהו דמתןֿתורה. החידוש כללות
אזנם  ולהקשיב לבם להכין "חייבין - ד"הקהל"
שניתנה  כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע
הגבורה  ומפי בה נצטווה עתה כאילו . . בסיני בו

.46שומעה"

הוא  הספרֿתורה כתיבת שסיום להוסיף, ויש
"לעיני l`xyiבתיבות lk"47 הענין ובדוגמת ע"ד ,

והטף" והנשים האנשים העם את שהרי,48ד"הקהל ,
המורא  . . החזקה היד . . והמופתים האותות "כל

ישראל" כל לעיני משה עשה אשר נעשו 49הגדול ,
וטף. נשים אנשים ממש, ישראל" כל "לעיני

– הוא ד"הקהל" התכלית ועיקר: "d`xilועוד
אלקיכם" ה' התורה 50את דכל התכלית גם וזוהי ,

ליראה  האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצונו –
אלקינו" ה' .51את

Â:"ל"הקהל חודש" ד"ראש הקשר .

עם  קשור דר"ח שהענין (ס"ג) לעיל האמור ע"פ
כמותה" להתחדש עתידים "שהם דישראל, החידוש

שב" מובן, -y`x כאו"א אצל נתחדש חודש"
ה" ענין "ראש"y`xמישראל היותו כלומר, שבו, "

לפי  כאו"א אחרים, על "מלך") (דוגמת ומשפיע
קטן  ועד מגדול כאו"א על מוטל שלכן, ,52ענינו,

לו  שיש אלו את "להקהיל" ד"הקהל", החיוב
יהדות, בעניני ולחזקם לעוררם עליהם, השפעה
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ועוד.36) בסופו. איכ"ר ד. פ"ז, ויק"ר
ד.37) ג, מלאכי
יא.38) ז, פרשתנו
א.39) קיז, ח"א
ב).40) (קמב, סכ"ו אגה"ק
(41.35 הערה 136 ע' חכ"ד לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ.
הי"ד.42) ספר וחותם סיום רמב"ם ט. יא, ישעי'
בתחלתו.43) תשמ"ז נח לקו"ש א. שם, וראה ב. פ"ה, ב"ר
ואילך.44) ס"ה שם לקו"ש בארוכה ראה

וראה 45) ס"ת. וכתיבת הקהל, – האחרונות עשה מצוות שתי
תשמ"ז. וילך לקו"ש בארוכה

ה"ו.46) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
"לעיני 47) התורה סיום קורין שאז לשמח"ת, בסמיכות ובפרט

ישראל". כל
והשייכות  הקשר ע"ד שם ) (וילך האברבנאל מפ ' גם ולהעיר

ההוא". בזמן המלך מעשה ל"דמיון בשמח"ת התורה דהשלמת
יב.48) לא, וילך
ברכה.49) ס"פ
יג.50) שם, וילך
כד.51) ו, ואתחנן
ושמכם",52) "זרעכם ר"ח: דשבת בהפטרה הכתוב ובלשון

גדולים. על קאי ו"שמכם" קטנים, על קאי ש"זרעכם" די"ל,
ב). טז, קרח – הכתוב (לשון שם" "אנשי
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פרשיות  קריאת ודוגמת ע"ד ומצוותי', תורה
ה" ע"י ב"הקהל" ומנהיג jlnהתורה ראש ,"

האחרונה). בתקופה בארוכה (כמדובר

מצות  כי: - מרֿחשון בר"ח מיוחדת ובהדגשה
היתה ביהמ"ק w"ndiaa53"הקהל" בנין סיום והרי, ,

oey`xdבחודש בול oeygÎxnהי' "בירח הוא 54,
הבית" כלה השמיני שגם 55החודש אלא עוד, ולא .

מרֿחשון, בחודש תהי' השלישי ביהמ"ק חנוכת
במדרש  בול,56כדאיתא בירח הבית "משנעשה

בחודש  ש"נפתח עד חודש" י"ב נעול נעשה
הקב"ה  עתיד מרחשון "וכן ומסיים, מועדות",
שתהי' השלישי ביהמ"ק בחנוכת - לו" לשלם

מרֿחשון. בחודש

Ê:"ל"הקהל - המבול ענין - נח  דפ' הקשר .

ד"הקהל" הענין הי' נח zenilydבתיבת zilkza
גם  אלא ונשיהם), ובניו (נח המדבר מין רק לא -

החי  העולם 57מכל דכל ("הקהל") האחדות היינו, ,
חדש". "עולם נעשה התיבה מבאי שהרי, כולו,

הימים" כל . . ה' את ד"ליראה :50ובאופן

(בעד  ראו התיבה באי שכאשר פשוט, וגם מובן
"חלון" ענשם 58ה"צהר", לתיבה, מחוץ נעשה מה (

פעל  זה הרי - תשובה עשו שלא המבול דור של
השלימות. בתכלית ה'" את ד"ליראה הענין את

תמימה" "שנה במשך הי' שהמבול ,59ומכיון
הזמנים  שינויי כל הפעולה 60הכוללת הרי -

" היא, ה", את minidד"ליראה lk."

Á והתחלת הספרֿתורה, כתיבת שסיום ויה"ר .
חזקה" הוי זימני "בתלת ג"פ, זה בס"ת 61הקריאה

תורה  יהדות, עניני בכל חיזוק תוספת תפעל -
ומצוותי',

העם  את ד"הקהל בהענין - ובמיוחד כולל
אלקיכם  ה' את ליראה גו' והטף והנשים האנשים

הימים", כל

ה"הקהל" את יותר עוד ומזרזים ממהרים שעי"ז
בני  אחד לאחד תלוקטו "ואתם – והעיקרי השלם

הנה"62ישראל" ישובו גדול "קהל לארצנו 63, ,
המקדש  ולבית הקודש, עיר לירושלים הקדושה,
כאמור, ממש, בימינו במהרה שיבנה השלישי
דמכיון  בר"ח, ומיד תיכף מרֿחשון, בחודש
ולבוא  להתגלות יכול השמים", מן ויבוא ש"יגלה

השבת  ביום .64אפילו

"שמחו  – ר"ח דשבת בהפטרה הכתוב ובלשון
בה" וגילו ירושלים מכל 65את אחיכם את "והביאו ,

בית  . . ירושלים קדשי הר על . . לה' מנחה הגוים
בשבתו 66ה'" שבת ומידי בחדשו חודש מידי "והי' ,

לפני" להשתחוות בשר כל וכדאיתא 67יבוא ,
בירושלים 68במדרש  בשר כל שיבוא אפשר "היאך

חודש  בראש באים היאך . . חודש ובכל שבת בכל
אלא  העולם, מסוף וטוענים miardובשבת באים

שהנביא  הוא . . לירושלים אותם מביאים אותם
מי  תעופינה".69מקלסו כעב אלה

Ë בס"ת) לקרוא שהולכים הכתוב גם ויקויים .
"לךֿלך  - דרעוין) (רעוא מנחה בתפלת החדש)
אשר  הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך

די"ל 70אראך" ,df lk:למעליותא

ומקורך"jl"לך לשרשך לעצמך, "לך, - "71,
ומקורו, לשרשו שב מישראל שכאו"א היינו,

חד" כולא וקוב"ה שהולך 72"ישראל עי"ז ,
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פועל 53) בכללותה) (וירושלים המקדש שבית לכך נוסף

שזהו  – ה"ו) פ"ג חגיגה ירושלמי (ראה ישראל כל של אחדותם
והטף". והנשים האנשים העם את ד"הקהל הענין תוכן

(54– המבול ענין נח, לפ' דביהמ"ק מהשייכות גם להעיר
קפד)). (רמז עה"פ (יל"ש כו'" מבול בירח בול, בירח "מהו

לח.55) ו, מלכיםֿא
שם.56) יל"ש
כא).57) ו, (פרשתנו יאכל" אשר "מכל – הצומח מין וגם
ובפרש"י.58) טז ו, פרשתנו
(פרש"י 59) הלבנה על יתירה שהחמה ימים י"א – כולל

יד). ח, פרשתנו
ובשנה 60) פי"ט), ח"ד (עבוה"ק שינוי מלשון ש"שנה" כידוע

מלשון  "שנה" הזמנים, שינויי כל עוה"פ ונשנים חוזרים שלאח"ז,
ג'נאה  בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע (ראה שונה

שנה). ע' ולהרד"ק

וש"נ.61) ע"ב. ריש קו, ב"מ
יב.62) כז, ישעי'
ז.63) לא, ירמי'
ועוד.64) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י ראה
יו"ד.65) סו, ישעי'
כ.66) שם,
כג.67) שם,
תקג).68) (רמז עה"פ יל"ש
ה.69) ס, ישעי'
לך.70) לך ר"פ
ע'71) תרס"ו המשך סע"ב. תרפ, ד) (כרך לך לך אוה"ת ראה

ובכ"מ. תש"ה. תש"ב. לך לך ד"ה שצז. סז.
א.72) עג, זח"ג ראה

g"nyz'd oeygÎxn g"xc 'a ,gp t"y zegiyn

טבעו  שעוזב אביך", ומבית וממולדתך "מארצך
העבודה  ע"י - ובמיוחד (כולל כו' ורגילותו
כל  אלקיכם ה' את ליראה גו' העם את ד"הקהל

הימים"),

"לךֿלך שנעשה ו lועד גו'lארצך מולדתך
אשר  הארץ אל האמיתית) ולמולדתו (לארצו

בשלימותה  ישראל ארץ - ,73אראך"

בכתוב  בך 74וממשיך "ונברכו ברכה", "והי' -
האדמה" משפחות .75כל

È"פשוטו מידי יוצא מקרא ו"אין שנה 76. -
בר"ת  נרמזות שכולן הברכות, בכל ומבורכת טובה

האל"ףֿבי"ת: באותיות כלולות) (ובמילא שלהן

שנת`שנת שנתaניןaורה, שנת bיהמ"ק, אולה,
cשנת ו dיצה, שנתdוד שנתeדר, טוב, כיות fעד

שנת שנתgגדולות, וארוכים, טובים ובה hיים
שנת שנתiמרובה, טוב, שנתkעוד ימוד lלכלה,

חדשה  ב"תורה ומופלגה רבה בהצלחה התורה
שנת תצא", שנתnמאתי –pרומים, גדולים סים

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ,77"כימי
מארמ"צ  צאתך דימי הנסים לגבי גם ,78"נפלאות"

שנתqשנת דשמייא, שנתrייעתא שנת tוז, דיון,
v– מבין vדקה ישראל בקיבוץ הקב"ה של דקתו

שנת שנתwהגליות, שנתxוממיות, מחה,yוממות,
שנתzשנת ו zורהzהלה, שובה,zפלה

המיידית  הברכה והפנימית 79ובמיוחד העיקרית
הספרֿתורה  עם ביחד רוקדים ומיד שתיכף –
משיח  פני לקבל ספריֿהתורה, כל ועם החדש,
מלכה, מלוה סעודת עורכים ואח"כ צדקנו,

משיחא" מלכא דדוד משיח 80"סעודתא עם ביחד ,
הקודש  עיר בירושלים הקדושה, בארצנו צדקנו,

ממש. בימינו במהרה השלישי, המקדש ובבית
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31 "לזרעך 73) ו), (יב, בארץ" אברם "ויעבור הכתובים כהמשך
לארכה  בארץ התהלך ל"קום ועד ז), (שם, הזאת" הארץ את אתן

שעי"ז – יז) (יג, לקו"ש dpwולרחבה" (ראה כולה הארץ את
וש"נ). ואילך. מט ע' חט"ו

בֿג.74) שם,
ושרותיהם 75) אומניך מלכים "והיו כג) מט, (ישעי' מ"ש ע"ד

"מעשה  רע"א) יט, (זבחים בגמרא מהמפורש ולהעיר מניקותיך".
אומניך". מלכים והיו בי' "אקיים הגלות בזמן שגם רב"

ב.76) יב, בא יז. לז, וישב פרש"י וש"נ. א. סג, שבת

טו.77) ז, מיכה
וש"נ.78) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
(79" הרמב"ם dxezכפס"ד dgihad. . תשובה לעשות . .

ה"ה). פ"ז תשובה (הל' נגאלין" הן ומיד
הבדלה 80) כוונת האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח

ומוצ"ש.



פג g"nyz'd oeygÎxn g"xc 'a ,gp t"y zegiyn
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ב.76) יב, בא יז. לז, וישב פרש"י וש"נ. א. סג, שבת

טו.77) ז, מיכה
וש"נ.78) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
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eäì,xvpckeapàeä àáéø÷alkn ,ycwnd zia jeza epi`y s` - §§¨¦¨
,`vnp `ed mewn zaxwa mewnéúàå.`eai `edy yyeg ip`e - §¨¥

déì eçìLilyna weqtd jynda xen`d z`,'÷Bçøî Cøãa Cìä' ¨§¥¨©§¤¤¥¨
.yeygl jl oi`e

eäì çìLoiicr ,wegx mewnl 'd jld m` s` ,xvpckeapeäì úéà ¨©§¦§
déì eúééîe éîçø eòác é÷écöeywai mde ,miwicv l`xyil yi - ©¦¥§¨©£¥©§¥

.ycwnd zial edexifgie mingxdéì eçìLjynda xen`d z` ¨§¥
miweqtd(k f ilyn)ïéàå ,'Bãéa ç÷ì óñkä øBøö'oeyl'óñk'xen`d §©¤¤¨©§¨§¥¤¤

o`k,íé÷écö àlà.mingx eywai `le mlerd on miwicvd exhtpy ¤¨©¦¦
,miwicvl iepik `ed 'sqk' oeyly `xnbd dgikenøîàpLb ryed) ¤¤¡©

(a,'íéøBòN Cúìå íéøBòN øîBçå óñk øNò äMîça éì äøkàå'¨¤§¤¨¦©£¦¨¨¨¤¤§¤§¦§¤¤§¦
dynga' mixvnn m`cty ,l`xyil 'd zad` lr fnxn df weqte

.sqk e`xwpy miwicvd zekfa epiid 'sqk'e ,oqipa 'xyr
eäì çìL`ny yyeg ip` oiicr ,xvpckeapäáeLúa éòéLø éøãä ¨©§¨§¥§¦¥¦§¨

déì eúééîe éîçø eòáe,mingx eywaie ,daeyza miryxd exfgi - ¨©£¥©§¥
.ycwnd zial edexifgie,ïîæ ïäì òá÷ øák ,déì eçìLxefgi `ly ¨§¥§¨¨©¨¤§©

,laa zelb zepy miray ixg` cr ycwnd zialøîàpLjynda ¤¤¡©
weqtd,'Búéá(ì) àáé àñkä íBéì'eïéàoeyl'àñk'o`k xen`dàlà §©¤¤¨Ÿ¥¥¤¤¤¨

øîàpL ,ïîæ(c `t mildz)xtFW Wcga ErwY','eðbç íBéì äñka §©¤¤¡©¦§©Ÿ¤¨©¤¤§©¥
.jkl creind reaw onfa epiid 'dqka'e

eäì çìLxvpckeapàøèénîe àbìzî éúàc àðéöî àìå àeä àååúéñ ¨©§¦§¨§¨¨¦¨§¥¥¦©§¨¦¦§¨
miblyd zngn `al leki ipi`e ,eizqd ztewz `id dzr -

.minybdeàøeèc àpéMà àz ,déì eçìLjxc l`xyi ux`l `az - ¨§¥¨©¦¨§¨

,miblyde minybdn jilr epibi mixdde ,mixdd zizgzøîàpL¤¤¡©
(` fh ediryi)øë eçìL'[xidn gilyÎ]ìà äøaãî òìqî õøà ìLBî ¦§©¥¤¤¦¤©¦§¨¨¤

,'ïBiö úa øäedfy ,'ux` lyen' l` egly a`ene oenr ,xnelk ©©¦
.'oeiv za xd l` dxacn rlq' jxc `eaiy ,xvpckeapeäì çìL̈©§

,xvpckeapàðéúà éà,myl `ea` ok` m` -àðáéúéc àzëec éì úéì ¦¨¥¨¥¦§¨§¨¦§¨
déa.minybdn xzzqdl milyexi zeaiaq ea zayl mewn il oi` - ¥

,déì eçìLd zexrníälL úBøáw,l`xyi ly -ïéøéèìtî ïéìeòî ¨§¥§¨¤¨¤§¦¦©§¦¦
ElL,jizepnx`n xzei miaehe migaeyn -áéúëc(aÎ` g dinxi)úòa' ¤§¦§¦¨¥

úàå åéøN úBîöò úàå äãeäé éëìî úBîöò úà eàéöBé 'ä íeàð àéää©¦§¦¤©§©§¥§¨§¤©§¨¨§¤
íéìLeøé éáùBé úBîöò úàå íéàéápä úBîöò úàå íéðäkä úBîöò©§©Ÿ£¦§¥©§©§¦¦§¥©§§¥§¨©¦
íeáäà øLà íéîMä àáö ìëìe çøiìå LîMì íeçèLe ,íäéøáwî¦¦§¥¤§¨©¤¤§©¨¥©§Ÿ§¨©¨©¦£¤£¥

,'íäéøçà eëìä øLàå íeãáò øLàådinxi `apzdy weqta x`eane ©£¤£¨©£¤¨§©£¥¤
ick ok eyre ,oaxegd onfa ,mdixawn l`xyi zenvr z`ved lr

.xvpckeap ly e`avl mewn zeptl
,miwicvd ezny xvpckeapl a`ene oenr ixaca xkfedy jk ab`
ez`ia mcewy x`ean mda ,giynd oipra zexnin `xnbd d`ian

:minkg icinlz ehrnziòéîL éî ,÷çöé éaøì ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¦¦§¨¦§¦©
Cìjl reci m`d -éúà úîéà`eai izn -déì øîà .éìôð øaiax ¨¥©¨¥©©§¥¨©¥

,wgviïàîdpeknd `ed in -déì øîà .'éìôð øa'iltp xa ,ongp ax ©©©§¥¨©¥
l iepik `ed.çéLîl ,wgvi iax el xn`déì úéø÷ éìôð øa çéLî- ¨¦©¨¦©©©§¥¨¥¥

.'iltp xa' giynd z` dpkn dz` ikeïéà déì øîà,eiepik edf ,ok - ¨©¥¦
áéúëc(`i h qenr)íé÷à àeää íBia' ¦§¦©©¨¦
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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לפסוק  נח...1בקשר לחיי שנה מאות שש "בשנת
השמים  וארובות רבה תהום מעיינות כל נבקעו

הק' בזוהר נאמר שנין 2נפתחו", מאה "ובשית :
ומבועי  לעילא דחכמתא תרעי יתפתחון לשתיתאה
בשביעאה". לאעלא עלמא ויתתקן לתתא דחכמתא
שערי  יפתחו השישי לאלף מאות השש בשנת דהיינו:
יתוקן  והעולם למטה החכמה ומעיינות למעלה חכמה

השביעי. לאלף להכנס שיוכל כדי

לעילא  דחכמתא "תרעי האלה: הענינים שני
בפסוק  (המרומזים לתתא" דחכמתא "נבקעו 3ומבועי :

medzכל zepiirn(לתתא דחכמתא (מבועי רבה"
הם:minyd"וארובות לעילא) דחכמתא (תרעי נפתחו"

(לתתא)) העולם וחכמות (עילא) התורה .4חכמת

בפנימיות  יתירה התגלות היתה ההוא בזמן ואכן
.5התורה 

צדק" ה"צמח אדמו"ר אמר לכך שהקץ,6בקשר ,
ההיא שבשנה  העובדה היה תר"ח, לשנת qtcpשחושב

"מלאה  היא: המשיח ביאת (ותכלית לקוטיֿתורה, ספר
ה'drcהארץ ספר 7את נדפס כן לפני שנים וכמה .(

(בתקצ"ז  התורה 8תורהֿאור פנימיות לימוד כאשר .(
" של מצב מתקיים – כזה באופן (לשון oeqpxtzi"9הוא

לשון  הזוהר, ספר ללימוד ביחס זוהר' ה'תיקוני
"ויפוצו" ובירור), פירוש – מעיינות 10שמשמעותה של

היתה  שהתגלותו ת"ק 11הבעש"ט, לשנת .12קרוב

מיוחד. באופן העולם חכמות גם אז התפתחו כן

היא  התורה פנימיות שהתגלות מובן להבין: וצריך
"מלאה  יהיה המשיח בימות כי השביעי, לאלף הכנה
שהיא  התורה פנימיות וגילוי ה'", את דעה הארץ

לכך  מתאימה הכנה היא המשיח, תורת של .13"מעין"
כהכנה  העולם חכמות התפתחות משמשת כיצד אך

השביעי" לאלף

ב"חדא  הענינים שני את מביא הק' הזוהר ועוד:
התגלות  ביניהם: הדדיות שישנה מובן ולכן מחתא",
"גרמה" המשיח) לימות (כהכנה התורה בחכמת חדשה
מתבסס  מה על להבין ויש העולם, בחכמות להתפתחות
נמוכה  בדרגה הם העולם חכמות והלא ביניהם, הקשר

התורה  חכמת לדרגת באיןֿערוך (לעילא),14(לתתא)
התורה? פנימיות ובמיוחד

.·
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התורה  "בשביל נבראו ותכולתו כולו העולם
ישראל" הקדושֿברוךֿהוא lkו"15ובשביל שברא מה

`l`בעולמו e`xa `l"מובן 16לכבודו כן, ואם .
עלֿידי  מנוצל להיות היא נברא כל ושלימות שתכלית

ה'. בעבודת יהודים

העולם  חכמות לגבי גם הכוונה 17וכך :
התניא  (בלשון הוא בהן 18שבהתפתחותן "להשתמש (

לתורתו" או ה' לעבודת

כל  לא – דא" סביל מוחא כל ש"לאו כיוון [אך
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יא.1) ז, פרשתנו
("וארובות 2) הכתוב סיום הובא לא שלפנינו בדפוסים – א. קיז, ח"א

ראש  בעטרת וכן כאן, לזהר באוה"ח הובא ברא"ג אבל נפתחו"). השמים
הכתוב. סיום גם בזהר שגרסי משמע, א) (נה,

הקודמת.3) שבהערה רא"ג
לזהר.4) תרי"ב) (שאלוניקי, הבוקר אשמורת ס'
רביי 5) אפילו משיחא ליומי קריב יהא וכד א): (קיח, בזהר ועיי"ש

וראה  שם. אמת דרך וראה כו'. דחכמתא טמירין לאשכחא זמינין דעלמא
ואילך. 206 ע' ח"ז לקו"ש תרס"ו. המשך בסוף שנדפסה שיחה בארוכה

(6.237 ע' שלום תורת ראה
החזקה,7) יד ספרו וחותם בסיום רמב"ם – ובארוכה ט. יא, ישעי'

רפ"ט). תשובה הל' (ושם עיי"ש
ובכ"מ.8) טז. ע' יום היום ראה
לזהר:9) מלך מקדש ובהקדמת בסופו). (ת"ו התקו"ז לשון

(לתקו"ז yxetiykיתפרנסון... מלך ובכסא כו'. מאמריו אמיתות להם
כמה  זה אשר) (אף כו' המשיח לימות קרוב דוקא בתראה בדרא שם):

כו' יתפרנסון של) באופן דוקא צ"ל הלימוד (כי כו' שנתגלה שנים מאות
eyxeti'כו זלה"ה האר"י שגילה בהקדמות העמוקים כו'epiaiyמאמריו

דבגיני' הסגולה עכ"ז כו' טוב שכר לו שיש הגם בעלמא גירסא הלומד כי
גם  ראה – כו'. המאמרים פירושי וילמדו כשיתפרנסון היא דרור וקראתם

ההקדמות. לשער הרח"ו הקדמת כן
ובכ"מ.10) יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק
ועוד).11) א. לא, ח"א (לקו"ד תצ"ד שנת
צו.12) ר"פ אוה"ח עיין
רפל"ז.13) תניא ראה
ואילך.14) נז ע' שמיני ואילך. ב תצו, בראשית אוה"ת ראה
ועוד.15) בראשית. ר"פ פרש"י ב'. דרע"ק אותיות
ספ"ו.16) אבות
חכמה 17) בחי' יש פרטי נברא דבכל ע"ב), ריש (סא, מדרמ"צ להעיר

ע"ש. כו', חלקיו לשאר אח"כ נמשך ומחכמה הנברא ראשית שהיא
ספ"ח.18)
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רק  זה ענין שייך אלה, לדרגות להגיע מסוגל אדם
של  טעמו "וזהו הזקן: אדמו"ר כדברי סגולה, ליחידי

ozriqe o"anxde m"anxd שאיננו ואדם בהן" שעסקו
שבנפשו  חב"ד בחי' ומטמא "מלביש לכך מסוגל

].19האלוקית"

.‚
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שאין  מאליו, ברור שהדבר למרות להבהיר, יש
באוניברסיטאות  הלימוד לבעיית הנ"ל בכל הכוונה
(וחמירא  וסכנה חמור, איסור ממש שהוא וכיו"ב,

מאיסורא  וההשקפה 20סכנתא האוירה כל שהרי (
בכפירה zihxtdחדורות dgbyda מקובלת הקב"ה. של 

המתערב  כח שום שאין ההנחה מאליו מובן כדבר שם
לימודי  נלמדים המכריע ובחלקם העולם, בחוקי

ע"ז  אמונות ,eke'21כפירה,

וצניעות, בושה גדרי קיימים אינם ככולם וברובם
כל  ולהיפך: אלה, בגדרים המתחשב לכל ולועגים

יותר. נעלה – יותר הפרוץ

mqxetne,בקמפוסים השורר האיום המצב
בדבר  להאריך ואין וכו', הטיול במקומות בפנימיות,

כ"כ. איומה במידה ובמיוחד בכלל, מבהיל

אלא  ינזק לא היא) (או שהוא הטענה מפורסמת
צדיק  שאפילו התשובה, גם ומפורסמת – בנסיון יעמוד
שנת  של האחרון היום בתחילת מהקב"ה מבקש גמור
לידי  תביאנו "אל התפילה: לפני עוד לחייו ה120ֿ

מקומו.22נסיון" כאן אין אך בזה, להאריך וניתן .

.„
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העולם  חכמות התפתחות קשורה שבזוהר כיוון
בעבודת  שתועלתן מובן בשביעאה", ל"אעלא בהכנה
המשיח. לימות הכנה שהוא בענין מתבטאת ה'

כיצד? השאלה: ונשאלת

כי 23הייעוד  יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה
בימות  שיהיו העיקריים הענינים מן הוא דיבר" ה' פי

"מלאה  של באופן רק יהיה לא האלקות גילוי המשיח.
"drcהארץ גם אלא ה'". ה'e`xeאת פי כי בשר כל

דיבר".

ה  ב"עין רק ראיה תהיה (כפי lkyipgexdלא אלא "
האמצעי  אדמו"ר "24שמבאר גם (oira zinyb di`x

zinybd" רק ולא ,"oirאלא inybdגשמית" xyad
הנאמר  מן הנלמד כפי דיבר" ה' פי "כי יראה עצמו

כל ו"ראו ולא בשר" כל "וראו (כמו ipirבפסוק: בשר"
עינינו") .25"ותחזינה

הכנה  לבין העולם חכמות התפתחות בין הקשר
העולם  חכמות ניצול זה: לענין שייך המשיח לימות
של  ל"מעין" בהכנה מועיל לתורתו או ה' לעבודת

ראיה – בשר" כל ziynne"וראו zinyb עבודת בעניני
ה'.

.‰
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שהתגלה  הטבע מכוחות אחד לדבר: דוגמא
מששת  קיים היה כי (אם האחרונות בשנים והתפתח
ידוע  היה לא אדם לבני אך תקפו, בכל בראשית ימי
קול  של מיידית לשמיעה האפשרות הוא כך) על

למקום  מסויים טלפון ממקום (עלֿידי רב. במרחק אחר
מכך  רדיו),26ויותר עלֿידי

תנועותיו. כל וראיית האדם ראיית גם ולאחרונה

ממש  אדם, של והגה הגה כל לשמוע  זו אפשרות
מבהירה  ולראותו, תבל, קצוי בכל נשמע, הוא בו ברגע

ואזן iygenבאופן רואה "עין להבדיל, של הענין את
מיד 27שומעת" לשמוע יכולה שלמטה "אזן" אם ,

בקצה  שנעשה מה לראות) יכולה – שלמטה (ו"עין"
(או  ה"אזן" לגבי זה ענין שקיים קלֿוחומר – העולם
עין  יוצר אם ישמע הלא אוזן ("הנוטע שלמעלה "עין")

יביט" עושה,28הלא שאדם מה כל ח"ו. הגבלות ללא ,(
– ממש רגע באותו – נקלט חדרים, בחדרי ואפילו
"וכל  (וממילא) שומעת" ואזן רואה "עין עלֿידי

נכתבים" בספר .29מעשיך
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וכן 19) לש"ש, העולם חכמות בלימוד שונות דרגות – שם. תניא
חי"ב  בלקו"ש נת' – ז"ל" ורמב"ן הרמב"ם "שיודע... התניא לשון דיוק

ואילך. 197 ע'
א.20) יוד, חולין
כו'21) לקרות שלא הקב"ה צוונו ה"ב: ע"ז, דהל' פ"ב רמב"ם ראה

ובה"ג).xdxdpולא (עיי"ש כו' עבודתה ע"ד תשאל שלא כו'
א.22) קז, סנהדרין וראה ב). ס, (ברכות השחר בברכות
ה.23) מ, ישעי'

פל"ו.24) תניא וראה ואילך. פכ"ה האמונה שער
האמונה 25) שער שם. בתניא (הובא ח נב, ישעי' וראה התפלה. נוסח

ועוד. גו'. יראו בעין עין כי רפכ"ו):
ז.26) סעיף בפנים לקמן ראה
מ"א.27) פ"ב אבות
ועוד.28) ואילך. ב רעט, ח"ב קונט' בסה"מ נת' ט. צד, תהלים
למשלים,29) בנוגע ואילך) ב (רכו, ח"א קונט' סה"מ בארוכה ראה

.44 הערה לקמן וראה עיי"ש. ממש, במוחש היא אלקות השגת שע"י
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מוחשית  הדגמה התבוננותו 25ועלֿידי תהיה זו
ובוחן  עליו ומביט וכו' עליו נצב ה' "והנה של בענין

כראוי" עובדו אם ולב יותר 30כליות הקרוב באופן
עיוני  בשכל השגה של בדרך רק ולא גשמית, לתפיסה
וממילא  בשלימותה), האדם על משפיעה תמיד (שלא

יותר  הדבר מחשבה 31ישפיע ועל שבלב, המדות על
ומעשה. דבור

.Â

¯„‚ÂÓ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰ÏÁ˙ÎÏÓ Â‡¯·˘ ÌÈÈÚ Ì˘È
˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜·

ובשביל  התורה "בשביל נבראו העולם עניני כל
ומדגישים  מסויימים דברים מציינים חז"ל אך ישראל",

נבראו לענין dligzklnשאלה מסויים לשימוש רק
העולם  היה "לא לדוגמא: ומצוות. תורה של מוגדר
המשכן  בשביל – נברא? ולמה בזהב, להשתמש ראוי

ביהמ"ק" .32ובשביל

ובשביל  התורה "בשביל שנבראו העולם עניני כל
עלֿידי  להתממש בריאתם כוונת יכולה ישראל",
רשות  (דברי העולם בעניני בפועל בהם שמשתמשים

) משיגים ועלֿידיֿזה xzeiוכו'), xge`n תועלת (
ה'. בעבודת

לשימוש  חז"ל, כדברי שנבראו, בענינים כן לא
היה  ש"לא נאמר למשל, "זהב", לגבי ומוגדר, מיוחד
העולם  לעניני ניצולו – בזהב" להשתמש ראוי העולם

היא,dcixiהוא לכתחילה בריאתו מטרת כל כי לגביו,
שכדי  (אלא והמקדש. המשכן לצרכי בו שישתמשו
הזהב  את ה' ברא לכן לאדם, חפשית בחירה שתהיה

בו  להשתמש שאפשר המשכן wxלא33באופן "בשביל
ביהמ"ק"). ובשביל

גם  מתבטא ה"זהב", כדוגמת לעיל, שהובא הרעיון
העולם  חכמות התפתחות נקשרה הק' בזוהר בעניננו.

ש  לכך, הוכחה וזוהי התורה, (פנימיות) התגלות idefעם
lk התפתחותן לתועלת 34כוונת לנצלן (ואפשר .

כנ"ל). חפשית, בחירה שתהיה כדי רק אחרים בענינים

תועלת  העולם מחכמות לקבל שאפשר בכך כלומר,
אין  עדיין ד') בסעיף שנתבאר (כפי ה', בעבודת
(כי  התפתחותן, של האמיתית התכלית מתממשת

שמועיל  רשות של ענין אלא הן אין כזה באופן
ה'). לעבודת

היא  להתפתחותן מלכתחילה האמיתית הכוונה
והפצת  להתגלות ובעיקר תומ"צ, של לענין ניצולן

zeinipt חכמות התפתחות נקשרת בזהר שהרי התורה,
התגלות עם התורה.zeiniptהעולם

.Ê

È˘· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÎÁ· ˘ÂÓÈ˘‰
ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ· Â˘„ÂÁÈ˘ ÌÈÈÚ‰

ימו  של החידוש מתבסס ד', בסעיף ת כמוסבר
ה' את דעה הארץ "מלאה ענינים: שני על המשיח

כל "וראו של באופן וזאת מכסים", לים ".xyaכמים
להפצת  העולם חכמות את לנצל יש כזה ובאופן
כדי  משיח) של תורתו "מעין" (שהיא התורה פנימיות
לתורתו  כהכנה התורה פנימיות גילוי יהיה שעלֿידיֿזה
דעה" הארץ "מלאה הנ"ל: הענינים בשני משיח של

"מעין". ולפחות בשר", כל ו"וראו

להפיץ  כדי ברדיו משתמשים כאשר לכך: ודוגמא
בפנימיות  הנלמד הענין נשמע התורה, פנימיות את

lazובכלzeinybaהתורה, ievw.

חודרים ברדיו שנלמדים החסידות דברי lkaועוד:
mlerd את שיקלוט רדיו מקלט שם שאין למקום וגם ,

מקום, בכל כידוע, (שמתפשט, ותפקיד lretaהקול ,
לא אך ולעבדו הקול את לקלוט רק הוא ycglהמקלט

קול).

" (א) הענינים: שני של "מעין" ישנו d`lnוכך
ux`d.ומקום מקום בכל הגבלות, ללא – ה'" את דעה

כל "וראו של באופן זה xya(ב) ברגע נשמע הקול – "
.zeinybaממש

.Á

Ï˘ ÌÈÈÚ ÌÈ‡¯ ÔÓˆÚ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÎÁ·
‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ

משתמשים  כיצד רק מבהיר הנ"ל, הענין כל
לענין העולם ומצוות.`xgבחכמות תורה של לענין –
העולם בחכמות onvrאך cvn שום רואים איננו

חכמות  בין האמיתית ההתאחדות לקדושה. שייכות
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אדה"ז 30) שו"ע בתחילתו. או"ח רמ"א וראה רפמ"א. התניא לשון
פנ"ב. ח"ג ממו"נ דֿה). סעיף – (ובמהד"ת שם

שהוא 31) מפני ביותר ולהתפעל א): (מה, שם האמונה שער ראה
ע"ש. כו', יותר מקרוב

כיו"ב).32) עוד (ועיי"ש א פל"ה, שמו"ר

כח,33) (שבת מרז"ל אגדה); (מדברי ד א, בראשית מפרש"י ולהעיר
ועוד. ל"תחש". בנוגע ה) כה, תרומה פרש"י ב.

(34192 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה ראה – מציאותו כל שזוהי ובמילא
ואילך.
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העולם שבחכמות היא, והתורה ייראו onvraהעולם
התורה  פנימיות של .35ענינים

הפשוטה  האחדות את מגלה התורה של 36פנימיות
לאחדות  סתירה איננו הנבראים ריבוי בעולם, הקב"ה

הקב"ה  של הנבראים 37הפשוטה ריבוי אדרבה, אלא ,

כפי  האלוקות, של הפשוטה האחדות מן דוקא נובע
מקומות  בכמה .38שמבואר

אחדות  היא העולם של האמיתית שהמציאות כיוון
במציאות  גם האחדות מתבטאת אלקות, של פשוטה

"אחדות". תהיה בו שגם עצמו, העולם

אחדות  היא (שבפנימיותה שבעולם זו ו"אחדות"

עלֿידי  ויותר יותר מתגלה אלקות) של פשוטה

העולם. חכמות התפתחות

כוח  הוא הטבע מכוחות אחד שכל חשבו בעבר

envrנפרד ipta מורכב העולם בנוי שממנו והחומר ,
miaxeמיסודות mipey התפתחות שמתקדמת ככל אך ,

והפירוד  שהריבוי בעובדה יותר מכירים העולם, חכמות

אופן  בלבד: חיצוני ענין הוא השונים היסודות שבין
וכו'. וצמצומם התפשטותם חלקיקיהם, שבין הצירוף

מבוססת  המציאות שנקודת למסקנה נוטים ויותר יותר

(חומר zecg`zdעל ואיכות כמות ענינים: שני של
רק  היא פשוטה [אחדות והכוח) (=אנרגיה) הכוח נושא

על 39באלוקות  הנברא מציאות מתבססת ולכן ,
ואיכות  כמות פרטים: שני ].40התאחדות

לבין  העולם חכמות התפתחות בין הקשר וזהו
לאלף  כהכנה התורה פנימות – להבדיל – התגלות

,41השביעי 

ממילא  מביא התורה פנימיות להתפתחות 42גילוי

העולם  זאת חכמות בדרך כי של 43, תורתו "מעין" קיים

באופן  בעולם) הקב"ה של אחדותו את (שמגלה משיח
כל "וראו של הענין "מעין" שהעולם xyaשל – וגו'"

ה"אחדות" את ורואים ה', לאחדות "כלי" נעשה עצמו
עצמו. בעולם

איננה  בעולם האחדות שבעצם, לפתע, מגלים ואז
האלקות  של הפשוטה האחדות (שמתגלה 44אלא

התורה). בפנימיות

" nlr`ועלֿידיֿזה owzzi"בשביעאה לאעלא

ממש. בקרוב

,e"kyz mihtyn t"ye uwn t"y zgiyn)
(f"lyz ,xc` g"ke oeygxn 'c
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אתגליא 35) זמנא ובההוא :(5 הערה (דלעיל הזהר מהמשך להעיר
וגו'. עמים אל אהפוך אז כי ט) ג, (צפני' הה"ד לכולא

הוא 36) ופשוט כלל ריבוי בחי' מבלי הוא אחדות פשוטה, "אחדות
קלד). ע' תרע"ח (סה"מ כו'" כלל התחלקות מבלי

נה,37) תו"א ראה – "יחיד" על ב"אחד" המעלה כידוע – ואדרבה
ועוד. ואילך. פ"ח הק"ש שער אמ"ב ב.

ועוד.38) א. מט, דרמ"צ ראה
(39.473ֿ4 ע' חט"ו בלקו"ש נדפס – מכתב ראה
להורות 40) בתחלה בי"ת ולמה עה"ת: לפי' עזרא אבן הקדמת ראה

יסוה"ת  הל' רמב"ם וראה וצורה. עצם שהם שנים והנבראים אחד ה' כי
ואכ"מ. שם). 19 (וע' שם ובהערות פ"ד קודש מבד ולהעיר סה"א. פ"ד

וכל 41) הצנזור): ע"י (שנשמט ספי"א מלכים הל' מרמב"ם להעיר

כלו  העולם ולתקן המשיח למלך דרך לישר אלא אינן כו' האלו הדברים
בנדו"ד. וק"ו ומכ"ש – בארוכה. עיי"ש כו', ביחד ה' את לעבוד

עבדים 42) (דרושי המלך דסעודת כו') (עצמות השיריים בענין ראה
ועוד). ואילך. סע"ד רצג, סידור – היינו

והנכבד 43) כן): אחר (ד"ה לפיה"מ הרמב"ם מהקדמת להעיר
אלא  אינם החכמות ששאר כו' הקב"ה אחדות לנפשו לצייר שבמושכלות

בארוכה. עיי"ש כו', האלקי לדעת שיגיע עד בהם להרגיל
כו'44) המשלים שע"י ,(29 הערה (דלעיל קונט' מסה"מ להעיר

הדברים  והיינו בעולם, חלקו את הנה"א ומזכך "מברר גשמיים מדברים
מה  והיינו האלקי ענין בהם רואה ה"ה אלקות משיג ע"י אשר הגשמי'
עיי"ש  כו'", ממש אחד דבר שהם ואיך בהמשל הנמשל פרטי שרואה

בארוכה.

אגרות קודש
 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...וזאת למודעי, אשר כנראה שכמה מאנ"ש טועים הם ומפרשים דעתי נגד העתקה מצרפת 

שכוונתי היא לתועלת קיום המוסדות ולשמירתם ולוותר על התועלת הפרטית של האישים, ואין זה 

מתאים כלל וכלל, כי דעתי, ולדאבוני ראיתי זה במוחש עד עתה, שבההעתקה הרי כמעט רובם ככולם 

האט מען אנגעווארן ברוחניות ולעו"ז האט מען ניט פארדינט בגשמיות ואינני רואה עדיין לע"ע סיבות 

שישתנה זה בעתיד הקרוב, ובמילא תמיהני על אלו הרוצים בהעתקה דוקא, ובקשר לכל הנ"ל הנה 

מה שמדגיש כל אחד במכתבו שבהעתקתו לא יהי' היזק להמוסדות שלנו, הנה אינו שייך להענין, כיון 

שהחשש הוא במניעת היזק מההעתקה להנוסע והמעתיק גופא.
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ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קא

רמז, "בלע" בגי' "המן — אגג" מזרע עמלק, הם הלעומת 
דדעת דקדושה, דבחינתם שיודעים את רבונם ומכוונים 

למרוד בו וכו'

דדעת  הלעומת  הם  כולם  והמן,  ואגג  עמלק  הנה 

דקדושה.

ועמלק ואגג והמן יצאו מתמנע כמ"ש1 ותמנע היתה 

פלגש לאליפז כו' ותלד לאליפז את עמלק, תמנ"ע ב' 

פעמים מנצפ"ך2 דינים קשים.

עמלק במלוי3 גימט' עת ועם ד' אותיותיו הוא דעת, 

כי עמלק בחינתו הוא שיודע4 את רבונו ומכוון למרוד 

בו.

כי בחינתו  בגובה,  גג שהוא  וכן אגג שהוא מלשון 

הוא גסות וגאוה, וכל מלכי עמלק נקראים אגג כמ"ש 

כי  והיינו  ע"ש,  מלכו  מאגג  וירום  בפסוק  ברשב"ם5 

כללות ענין קליפת עמלק הוא גסות וגאוה, שע"ז רומז 

1( בראשית לו, יב.

2( תמנע בגי' 560, ב' פעמים מנצפ"ך )2 × 280( = 560. והנה אותיות 

מנצפ"ך מורה על גבורות, ובפרט ב' פעמים מנצפ"ך, והוא:

בסוג  מיוחדות,  הן  "מנצפ"ך"  האותיות  פירוש:  מנצפ"ך.  אותיות 

האותיות  כל  דשאר  בית,  דהאלף  האותיות  כל  משאר  עצמן,  בפני 

באים בראש התיבה, באמצע, או בסוף, משא"כ האותיות "מנצפ"ך" 

רק בסוף  ך'" הם באים  ף',  ץ',  ן',  — היינו האותיות הסופיות "ם', 

התיבה.

וראה במאורי אור ע' מנצפ"ך וז"ל: "מנצפ"ך הם ה' גבורות, ולכן הם 

באים בסוף התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע הגבורות". ובלקוטי 

וגבול  "מדה  וז"ל:  עמוד שמ  לזהר שמות־דברים  הערות  יצחק  לוי 

התיבה,  בסוף  הבאים  מנצפ"ך  אותיות  ה'  וכמו  הגבורות,  מצד  הם 

שעד פה תבוא ולא יותר, וכל מדה וגבול מצד הגבורות". ועיין לקוטי 

יעקב מע'  נשים. קהלת  תורה מהאריז"ל פרשת שופטים בענין ח"י 

מנצפך.

אותיות  ה'  וז"ל:  תשמח־ט  עמוד  לפסח  דרושים  התורה  ובאור 

מנצפ"ך שהם מפרידים ומחלקים את הקול, כי הקול הוא פשוט כקול 

בהמה, ולהיות הקול מתחלק לה' מוצאות מהגרון בומ"פ וכו' הוא 

ע"י ה' גבורות מנצפ"ך ע"ש.

3( פירוש: עי"ן )בגי' 130( + מ"ם )80( + למ"ד )74( + קו"ף )186( 

474, כמספר  בגי'  ד"עמלק"  אותיות  ד'   )4( ע"ת, +  כמנין   ,470  =

"דעת". ראה גם לעיל סימן צב.

4( תו"כ בחוקותי כו, יד. ראה לקוטי שיחות חלק יט עמוד 224 הערה 
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עמלק  מלכי  כי  מלכו, שאול.  מאגג  וירום  וז"ל:  ז(  כד,  )במדבר   )5

פלשתים  מלכי  פרעה,  קרוים  מצרים  מלכי  כל  כמו  אגג  נקראין 

אבימלך, ושל ירושלים מלכי צדק אדוני צדק.

אגג שהוא מלשון גג שהוא בגובה.

שהוא  דעת  א'  האות  שהוא  דעת,  על  רומז  ואגג6 

החיות7 להו' מדות הנחלקים לג' חג"ת וג' נה"י.

וכן המן בן המדתא האגגי הוא הלעומת דדעת, שזהו 

המלך  יחפוץ  למי  ואמר8  ביותר  וגסות  בגאוה  שהי' 

לעשות יקר יותר ממני.

המן המדתא אגג, מספרם9 רומז על שרשי הדינים, 

שברי"ם, שמות אלקים, כידוע10.

מה  והוא  דתהו,  דעת  בלע  מהמלך  הם  ובשרשם 

שתיבות המ"ן אג"ג גימט'11 בל"ע במכוון.

כידוע  שם,  בחינתו  להם  המקור  שהוא  עמלק  וכן 

שעמלק ובלעם בחינתם א' בכלל, שלכן הם מתהפכים 

למעלה,  בלעם  תכתבו  אם  באותיותיהם12,  זב"ז 

6( פירוש: מבאר ד"אגג" מרמז לבחי' "דעת", הן מצד ה"פירוש" של 

התיבה, )מלשון גג כנ"ל(, והן מצד ה"גימטריא", ו"צירוף" האותיות 

"אלף גימל גימל" — דאות "א" האות הראשון בחי' דעת, והוא נותן 

חיות לשאר )האותיות( המדות, שהן "ג" — חסד, גבורה, תפארת. 

ועוד "ג" — נצח, הוד, יסוד.

7( ראה תניא סוף פרק ג' וז"ל: הדעת הוא קיום המדות וחיותן והוא 

כולל חסד וגבורה פי' אהבה וענפי' ויראה וענפי' ע"ש. ועיין גם לעיל 

סימן כג הערה 24.

8( אסתר ו, ו.

9( פירוש: המ"ן )בגי' 95(, + המדת"א )450(, + אג"ג )7( = 552, 

וכן "שברים" בגי' 552.

10( ראה פרי עץ חיים שער השופר פ"ג וז"ל: "שברים גי' אלקי"ם 

דיודין ש', אחוריים דאלקים גי' ר, וב"ן אותיות שיש באלקים פשוט 

ומלוי ומלוי דמלוי, הכל הוא תקנ"ב, כמנין שברים". ע"ש.

פירוש:

אלקי"ם במלוי יודי"ן הוא: אלף )111(, + למ"ד )74(, + ה"י )15(, 

+ יו"ד )20(, + מ"ם )80( = 300, אות "ש".

אחוריים דאלקים, הוא: א' )1(, + א"ל )31(, + אל"ה )36(, + אלק"י 

)46(, + אלקי"ם )86( = 200, אות "ר".

וכן אותיות אלקי"ם פשוט הוא )5 אותיות( + "אלקים דמלוי" הוא 

אל"ף, למ"ד, ה"י, יו"ד, מ"ם )13 אותיות( + "מלוי דמלוי" היינו: 

אל"ף, למ"ד, פ"י, למ"ד, מ"ם, דל"ת, ה"י, יו"ד, יו"ד, וא"ו, דל"ת, 

מ"ם, מ"ם )34 אותיות(, ביחד 5 + 13 + 34 = 52, ב"ן אותיות.

סך הכל: 300 + 200 + 52 = 552, כמספר "שברים". גם ילקוט לוי 

יצחק עה"ת ח"א סימן קע. )עוד במלוי נ"ב ראה לקמן סימן קלא(.

11( המ"ן )בגי' 95(, + אג"ג )7( = 102. וכן "בלע" 102.

12( ראה ניצוצי שמשון )אמרות מהמקובל ר' שמשון מאוסטרופליא 

 .71 יז עמוד  פ' בלק. תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז חלק  ז"ל( 

לקוטי שיחות חלק ב עמוד 338 ואילך.

וז"ל ניצוצי שמשון שם: איתא בלמודי האר"י ז"ל וז"ל בלעם ועמלק 

מצד הטומאה — יראה ואהבה בטומאה, נגד יראה ואהבה בקדושה 

— משה ויעקב. והנה "בקשר אחד תמצאנו עכ"ל. ופירוש דבריו מה 

שאמר והנה בקשר אחד תמצאנו", ר"ל בציור אחד כזה:

ילקוט לוי יצחק על התורה



פט

ותחלקהו לשנים, ועמלק למטה ותחלקהו לב'.

אותיות  וכן  שווים,  הם  באלכסון  עם"   — "עם  אותיות  לפניך  והרי 

"אה" — "אה" באלכסון הם שווים, וזהו בלעם ועמלק ויראה ואהבה 

לכאן ולכאן. ]ג[ )כת"י רצ"ה, לקוטי שושנים(

וראה גם בעשרה מאמרות )הרמ"ע מפאנו ז"ל( מאמר חקור דין חלק 

ה' פרק ח' מענין זה. ספר המאמרים — תורת שמואל תרכ"ז עמוד 

קעט.

ובלעם13 הוא בחי' בלע בן בעור כידוע.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רצד, רצה

13( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית עמוד רט. דברים חלק ב' 

עמוד תרמג, וש"נ. תורת חיים בראשית עמוד קיז, א. ילקוט לוי יצחק 

עה"ת ח"א סימן קפב.

אביהם  ם  ׁשֵ וכן  בלע",  הוא  "בלעם"  של  ראשונות  האותיות  ורמז 

שווה, "בלע בן בעור", ו"בלעם בן בעור" )במדבר כה, ה(. ראה גם 

לקמן סימן קד.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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נח ח, ח – וישלח את היונה מאתו לראות 
הקלו המים מעל פני האדמה

)תוכן: רמז בפרשה על העתיד, ד' גליות ואח"כ 
גאולה שאין אחרי' גלות(

א. וישלח את היונה וגו' רמז גם כן כל זאת הפרשה על 
רמוזים  היונה  בענין  כי  הנעלם  במדרש  אמרו  וכן  העתיד 
הגליות וכנסת ישראל היא משולה ליונה דכתיב יונתי בחגוי 
הסלע, ובעונה נשתלחה ונתגרשה כדכתיב שלח מעל פני. 
וזהו וישלח את היונה מאתו בגלות בבל ולא מצאה היונה 
מנוח לכף רגלה שהכביד מלך בבל עולו עליהם וכתיב שם 

ובטרם יתנגפון רגליכם על הרי נשף.

וזהו  וקבלה.  בתשובה  שחזרה  התיבה  אל  אליו  ותשב 
וישלח ידו ויקחה כדכתיב וידי אדם מתחת כנפיהם, חזרה 
יון. ותבא  לחטוא כבראשונה ויוסף שלח את היונה בגלות 
יון  שגלות  ולפי  בתשובה.  שחזרה  ערב  לעת  היונה  אליו 
ערב  לעת  אמר  קדירה,  כשולי  ישראל  של  פניהם  החשיך 
לפי שחשך עליהם היום וערבה כל שמחה. והנה עלה זית 
טרף בפי' לולי שהעיר השם רוח הכהנים המשוחים בשמן 

זית שהם חשמונאי ובניו כמעט אבדה שארית ישראל...

אח"כ חזרה לחטוא כבראשונה וגלתה גלות רביעי הוא 
גלות אדום, וזהו וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את 
יספה שוב אליו עוד היא מעצמה  ולא  היונה בגלות אדום 
מעפרה  ויקימה  אותה  יעורר  הוא  ברוך  שהקדוש  אלא 
כדכתיב אקים את סכת דוד הנופלת. וזהו נפלה ולא תוסיף 
קום בתולת ישראל שפירושו ולא תוסיף קום מעצמה אלא 
שהקדוש ברוך הוא יסייעה ויתן לה יד. וזהו אקים את סוכת 
דוד וזהו ולא יספה שוב אליו עוד מעצמה לפי כובד הגלות 

והשעבוד עד שהשם יסייעה.
צרור המור

ערב  לעת  היונה  אליו  ותבוא   – יא  ח,  נח 
והנה עלה זית טרף בפיה וגו'

)תוכן: רמז שהגאולה תהי' בעת ערב(

שיהיו  לישראל  מזה  רמז  ערב,  לעת  היונה  אליו  ותבוא 
נגאלין לעת ערב שנאמר והי' לעת ערב יהי' אור )זכרי' יד, 

ז(.
מרבינו משה הדרשן רבו של רש"י ז"ל

)תוכן: רמז בפסוקים לגלות מצרים ובבל, וגלות 
זה האחרון(

כ"ד תמוז . . בו שלח נח מן התיבה את היונה שנית  א. 

)נח ח, יא( ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף 
התוספות'  'בעלי  האילנות  ראשי  נראו  היום  ואותו  בפיה 
בידו  כזית  מרורים  מזונותי  יהי'  אמרה  רש"י  ופירש  שם, 
של הקב"ה ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. בי"ז תמוז 
בפעם  היונה  נשלחה  שאז  התוספות'  'בעלי  דברי  הבאתי 
לישראל  ונרמז  מנוח  מצאה  ולא  בתמוז  י"ז  והי'  ראשון 
שאז  החורבן  התחלת  היו  בתמוז  ובי"ז  ליונה  שנמשלו 

נבקעה העיר ע"ש.

בי"ז  היונה  נשלחה  פעמים  ג'  הנה  בזה  להוסיף  עוד  ויש 
תמוז ובכ"ד בו ובא' באב בפעם הראשון לא מצאה מנוח ובב' 
עלה זית טרף בפי' ובג' חרבו פני האדמה בו נרמז לישראל 
מצאה  ולא  למצרים  ראשונה  יתברך  ממנו  גלותם  ג'  על 
ותשב  מצרים  של  קשה  ומעבודה  רוח  מקוצר  מנוח  היונה 
שועתם  ותעל  ויזעקו  כג(  ב,  )שמות  כמש"נ  בתשובה  אליו 
אל האלקים וגו'. וישמע אלקים את נאקתם וגו' וישלח ידו 
מכותיו וגבורותיו ע"י משה עבדו ויקחה אליו לעם ויבא אותה 
אליו כמש"נ )יתרו יט, ד( ואבא אתכם אלי. והתיבה תרמוז 
לצלא דקוב"ה והוא באברתו יסך עליהם ותחת כנפיו יחסיון.

ויוסף שלח את היונה היא גלות בבל והנה שמה לא הרעו 
לה מלכי בבל ופרס ומהם הי' גדולים בחצרי מלכים כדניאל 
חנני' מישאל ועזרי' מרדכי ורעיהם ובכל זאת ותבוא אליו 
כמו  נאמר  לא  וע"כ  שלימה  גאולה  הי'  שלא  אעפ"י  היונה 
לעיל וישלח ידו ויקחה ויבא אותה אליו רק היא באתה אליו 
ברשות ותחת מלכי פרס ובמעט עם ומחסור ודוחק הרבה 
יהיו מזונותי  ואמרה  זית טרף בפי'  אמנם היא הביאה עלי 
הקב"ה  של  בידו  בירושלים  אלקינו  בבית  כזית  מרורים 
כמו שהי' להם תחלה מניעות וסיבות משכניהם סביב ולא 
מתוקים בדבש בידי בשר ודם כמלכי פרס שטוב הי' להם 

במדינותיהם.

ועל גלות המר הארוך האחרון נרמז שליחות הג' מן התבה 
ובעבור שאין זמן ומועד לגאולה ולבא לפומא לא גלאי לא 
נאמר בה שיבה. והיא ממש דומה לגלות הזה שנאמר בה 
כן  נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל כמו  ב(  ה,  )עמוס 
כאן נאמר ולא יספה שוב אליו עוד וכשם ששם במערבא 
מתרצי לה הכי )ברכות דף ד' ע"ב( נפלה ולא תוסיף לנפול 
עוד קום בתולת ישראל. כמו כן כאן נאמר וישלח את היונה 
ולא יספה עוד להשתלח ולילך בגלות אחרי גאולתה מטעם 
תחת  לעולם  עוד  תהי'  אליו  כשתשוב  עוד  אליו  שוב  כי 
לקדשה  שנית  וישוב  ויגאלינו  האחרון  גלות  זה  כי  כנפיו. 
ע"י  הארץ  נתקנה  נח  שבימי  וכשם  עוד  לגרשה  יוסף  ואל 
מי המבול כמו כן בגאולתינו כתיב )ישעי' יא, ט( כי מלאה 

הארץ דעה וגו' כמים לים מכסים.
דבר יום ביומו כ"ד תמוז

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נח

לא הגלה הקדוש־ברוך־הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים . . הכוונה ב'גרים' היא לניצוצות הקדושה שנפלו 
ונתפזרו בכל העולם, וצריכים להתברר על־ידי ישראל, ובשביל זה גלו ישראל לבין האומות.

ממאמר שבת פרשת נח ה'תשכ"ח
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i"yx£˜ÈcˆLÈ‡ Á Á ˙„ÏBz ‰l‡∑,והזּכירֹו הֹואיל ≈∆¿……«…«ƒ«ƒְְִִִ
ׁשּנאמר: ּבׁשבחֹו, י)ס ּפר ּדבר (משלי לברכה". צּדיק "זכר  ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

מעׂשים  צּדיקים, ׁשל ּתֹולדֹותיהם ׁשעּקר ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַאחר:
קח)∑ÂÈ˙¯„a.טֹובים  ּדֹורׁשים (סנהדרין מרּבֹותינּו יׁש ִ¿……»ְִֵֵֵַ

היה  צּדיקים ּבדֹור היה ׁשאּלּו ּכלֿׁשּכן לׁשבח, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותֹו
לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. היה צּדיק ּדֹורֹו לפי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

נחׁשב  היה לא אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹצּדיק,
‰˙‰ÁŒCl.לכלּום  ÌÈ‰Ï‡‰Œ˙‡∑ הּוא ּובאברהם ְִ∆»¡…ƒƒ¿«∆…«ְְַָָ

כד)אֹומר: צרי(לקמן היה נח לפניו", התהּלכּתי "אׁשר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה אברהם אבל לתמכֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָסעד

ל',לׁשֹון ∑‰˙‰Cl.מאליו  ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו עבר, ֵֵָƒ¿«∆ְְִֶֶָָ
ּכבד  אחד:ּבלׁשֹון ּבלׁשֹון ּולׁשעבר להּבא מׁשּמׁשת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

יג) לׁשעבר.(שם נח", התהּל" להּבא. ,"התהּל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ"קּום
יב) א להּבא.(שמואל ,"עבדי ּבעד ח)"התּפּלל א "ּובא (מלכים ְְְֲִֵֶַַַָָָ

ׁשהּוי"ו  אּלא עבר, לׁשֹון הּזה", הּבית אל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהתּפּלל
להּבא ׁשּבראׁשֹו .הֹופכֹו ְְְֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ctwzz'a zxb` ,i jxk ycew zexb`)

מה־ּׁשאין־ּכן  ּבזה וד[ר]ז"ל ּבדֹורֹותיו, היה צּדיק הּכתּוב ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשלמה', ּב'ּתֹורה הקׁשה וכן והקׁשה אברהם, ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָּבדֹורֹו
ּבזה  לֹומר יׁש – נ"ח. ּבן אברהם היה נח ּכׁשּמת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

ּבּדֹור ּבדֹורֹותיו  ׁשּלֹוׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹודהּכּונה הּפרנס ׁשהּוא הינּו , ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
וכּו' ּופרנסיו ּדֹור רז"ל וכלׁשֹון פס"ו)ּומנהיגֹו .(ויק"ר ְְְְְִִַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gp zyxt eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

לבין  נח ׁשל התנהגּותֹו ּבין ההבדל את מסּביר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹהזֹוהר
אח  ׁשהיּו ּבעא הצדיקים "לא דֹורֹו על התּפלל לא ׁשנח ריו, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

נח", "מי ּבכינּוי המּבּול מי מכּונים ולכן עלמא", על ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹרחמין
היּו (=ׁשּבֹו עלמא" על רחמי ּבעי דלא ּתלין, הוּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ"דביה

הצדיקים  ואילּו העֹולם), על רחמים ּבקׁש ׁשלא ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּתלּויים,
ּכפי  דֹורם, ּבני ּבׁשביל נפׁשם את מסרּו אחריו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבאּו
מּספר נא מחני אין "ואם אמר רּבינּו ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמֹוצאים

ּכתבּת". ְֲֶָָָאׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 19 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

gp lW Fzwcv¦§¨¤Ÿ©

ּבּבּבּבדרתיו דרתיו דרתיו דרתיו  היההיההיההיה ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ֹֹנחנחנחנח ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
היה  ׁשאּלּו ּכל־ׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבדֹור
היה  לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹלפי

לכלּום רש"י)נחׁשב ובפירוש ט. (ו, ְְִֶָ
טעמייהּו מאי להבין: צרי לגנאי' ּדֹורׁשים ה'יׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָּבדעת
ּבהמה  ּבגנּות ׁש"אפילּו ּובפרט לׁשבח, ולא לגנאי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדדרׁשינן
לא  ׁשהּתֹורה ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה הּכתּוב" ּדּבר לא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹטמאה

נח? ׁשל ּבגנּותֹו ְְִֵֶַַֹּתדּבר
ּבלׁשֹון  מדּברת אינּה ׁשהּתֹורה - זה ּכלל ּבזה: הּטעם לֹומר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הלכה, ּבדבר מה־ּׁשאין־ּכן הּתֹורה; לסּפּורי רק מתיחס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמגּנה

ׁשהיא  הגם ּביֹותר, הּברּורה ּבּלׁשֹון הּתֹורה מׁשּתּמׁשת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשם
הּברּורה  ּבּלׁשֹון להאמר צרי הלכה ּפסק ּכי נקּיה, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָלׁשֹון

למעׂשה. ּבנֹוגע לטעֹות מקֹום יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּביֹותר,
- "ּבדֹורֹותיו" הּתבה ּבהֹוספת ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבפעל: להנהגה ּבנֹוגע טעּות לׁשלל הּתֹורה מתּכּונת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלגנאי,
לא  ׁשּצדקתֹו ּכ על הּמֹורים נח ּבהנהגת ענינים ּכּמה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹמצינּו

ּבׁשלמּות ז)היתה ז, ובפרשתנו ט. ו, רש"י בפירוש ולכן,(ראה , ְְְִֵֵָָָ
היה  נח, ׁשל צדקתֹו ּבתאּור מסּתּפקת היתה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּומּׁשּום  הּבלּתי־רצּויֹות, אּלּו מהנהגֹות וללמד לטעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹמקֹום
ׁשהנהגֹות  לנּו להֹורֹות "ּבדֹורֹותיו", ּתבת הּכתּוב מֹוסיף ְְְִִֵֶַַַָָָָָהכי

מהם. ללמד ואין רצּויֹות, ּבלּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֹאּלּו

‰Â‰ט  ÌÈÏL È‡kÊ ¯·b Á Á ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«…«…«¿«««¿ƒ¬»
:Á CÈl‰ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a È‰B¯„a¿»ƒ¿««¿»«¿»«ƒ…«

epxetq

å(h).çð úãìBz.eini iclie eipipr §ŸŸ©¦§¨¨§©§¥¨¨
.÷écö.dUrnA ©¦§©£¤
.íéîz.zFlMUnA ¨¦§ª§¨

.åéúøãazvw Eid mde .eizFxFC itM §ŸŸ¨§¦¨§¥¨§¨

,FNWe Knl lWe glWEzn lW FxFC¤§¤©§¤¤¤§¤
WWA FxFC ipA EcilFdW zFxFCde§©¤¦§¥§¥

.dpW zF`n¥¨¨
.çð Cläúä íéäìàä úàKld ¤¨¡Ÿ¦¦§©¥Ÿ©¨©

ipA gikFde FzlEfl aihidl eikxcA¦§¨¨§¥¦§¨§¦©§¥
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.iIclMd iqExA eilr azM okei dxez §¥¨©¨¨§¦©©§¦¦
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dqpxRd zFcxHn dlSd©¨¨¦¦§©©§¨¨

ּבּבּבּבדרתיו דרתיו דרתיו דרתיו  היההיההיההיה ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ֹֹנחנחנחנח ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי לגנאי. אֹותֹו ׁשּדֹורׁשין יׁש - ְְְְִִִִֵֶַַָָָּבדֹורֹותיו

לכלּום נחׁשב היה לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ט.ואּלּו (ו, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש

לא  טמאה ּבהמה "ּבגנּות אפילּו הרי הּדבר: ּתמּוּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹלכאֹורה
הּכתּוב" א)ּדּבר קכג, בתרא בבא ּבּתֹורה (ראה נכּתבה ּומּדּוע ְְִִֵַַַַָָָ

נח? ׁשל ְֶַֹ"ּגנּותֹו"
ללּמדנּו הּכתּוב ּבא ּגּופא ׁשּבזה לֹומר צרי על־ּכרח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא

למעׂשה. הּנֹוגע ְְֲִֵֶַַַָענין
אדמּו"ר  מבאר הּתבה" אל "ּבא הּפסּוק על הּדברים: ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבאּור

אֹור" "ּתֹורה ּבּספר אׁשר (פרשתנו)הּזקן ּכאן מרּמז ׁשהּכתּוב , ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּפרנסה  "טרדֹות על הרֹומזים הּמּבּול, מּמי להּנצל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכדי
אל  ולּכנס "לבֹוא" צרי הּזה" עֹולם ׁשּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּמחׁשבֹות

והּתפּלה. הּתֹורה ּתבֹות - ְְִֵֵַַַָָָה"ּתבה"
ׁשּנכנס  ידי על הּמּבּול מּמי נּצל ׁשּנח זה לחׁשב: האדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעלּול
ׁשּנמצא  מי א ּתמים, צּדיק היֹותֹו מּפני הּוא הּתבה, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאל
מ"ּמי  להּנצל יכֹול הּוא ׁשּגם יאמר מי נחּותה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבדרּגא

והּתפּלה? הּתֹורה לתיבֹות "ּכניסה" על־ידי ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהּמּבּול"
היה  "לא אברהם ׁשל ׁשּבדֹורֹו לגנאי, נח את ּדרׁשּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹולכן
ּבדרּגת  אינֹו אם ּגם אחד, ׁשּכל להׁשמיענּו לכלּום", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשב
ּכניסה  על־ידי הּזידֹונים הּמּבּול מּמי להּנצל יכֹול ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"צּדיק",

והּתפּלה. הּתֹורה ְְְִֵַַָָלתיבֹות

(é)ìL çð ãìBiå:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL ©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

(àé)õøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîç̈¨«

i"yx£˙ÁMzÂ∑ּכֹוכבים ועבֹודת ערוה נז)לׁשֹון ,(סנהדרין «ƒ»≈ְְֲִֶַַָָ
ּכמֹו:( ּכֹוכבים: ועבֹודת ּדרּכֹו", את ּבׂשר ּכל הׁשחית "ּכי ערוה: אחרים: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָספרים

ז) ּתׁשחיתּון"(דברים ÒÓÁ.)"ּפן ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ∑ספרים (ּגזל ְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ְִֵָָ

ׁשּנאמר: ג)אחרים: ּבכּפיהם"(יונה אׁשר החמס .)"ּומן ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(áé)-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«
:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ˙ÈÁL‰ŒÈk∑ מינן לׁשאינן נזקקין - ועֹוף חּיה ּבהמה, .אפּלּו ƒƒ¿ƒ»»»ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(âé)éðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½
íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈

:õøàä-úà¤¨¨«¤
i"yx£¯NaŒÏk ı˜∑ זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ≈»»»ְֵֶַָָָ

והֹורגת  לעֹולם ּבאה אנּדרלמּוסיא ּכֹוכבים, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָועבֹודת
ורעים  ÒÓÁ.טֹובים ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk∑ נחּתם לא ְִִָƒ»¿»»»∆»»ְֶַֹ

ּדינ  על ּגזר אּלא קח)הּגזלם ∑‡˙ı¯‡‰Œ.(סנהדרין ְִֵֶַַַָָָ∆»»∆

לֹו: ודֹומה הארץ, מן ט)ּכמֹו את (שמות "ּכצאתי ְְְִִֵֶֶֶָָ
טו)העיר", א מן (מלכים רגליו", את "חלה העיר. מן ְִִִִֶַָָָָָ

ׁשאף  הארץ, עם הארץ", "את אחר: ּדבר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָרגליו.
ונּטׁשטׁשּו נּמֹוחּו הּמחרׁשה עמק ׁשל טפחים .ג' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

ÈÂ˙י  ÌÁ ˙È ÌL ˙È ÔÈ· ‡˙Ïz Á „ÈÏB‡Â¿ƒ…«¿»»¿ƒ»≈»»¿»
:˙ÙÈ»∆

ÈÏÓ˙‡Â‡˙יא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ«
:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒ

‡¯Èיב  ˙ÏaÁ˙‡ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»ƒ¿«»«¬≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L‡ ‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ«ƒ»ƒ¿»¡«»»¿≈««¿»

lÚ˙יג  ‡¯Òa ÏÎ„ ‡v˜ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»««
ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒƒ
ÔB‰ÏaÁÓ ‡‡ ‡‰Â ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚ Ì„√̃»»≈ƒ«»¿»¬»¿«∆¿

:‡Ú¯‡ ÌÚƒ«¿»

epxetq
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zzgWdA ,dzgWd KxcA dzid WprŸ¤¨§¨§¤¤©§¨¨§©§¨©
lfbaE ,dclFYd zlwlwnd mMxC©§¨©§©§¤¤©¨¨§¨¥
"gnw ipghe" oiprM ,zFpicOd lwlwnd©§©§¥©§¦§¦§©§©£¦¤©

(a ,fn diryi).bi dxez

(bi).øNa ìk õ÷onf mdl iYavwdW ¥¨¨¨¤¦§©§¦¨¤§©
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(ãé)äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®
:øôka õeçîe úéaî dúà zøôëå§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−©«Ÿ¤

i"yx£˙·z EÏ ‰NÚ∑ ולּמה לפניו. והּצלה רוח הרּבה ¬≈¿≈«ְְְְֵֶַַַָָָָָָ
הּמּבּול  ּדֹור אנׁשי ׁשּיראּוהּו ּכדי זה? ּבבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהטריחֹו
?'ל ּזאת 'מה אֹותֹו: וׁשֹואלין ׁשנה ק"כ ּבּה ְְֲִֵַָָָֹעֹוסק
להביא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא 'עתיד להם: אֹומר ְְִִֵֶַָָָָָוהּוא

יׁשּובּו אּולי לעֹולם', ׁשמֹו,∑Ù‚ŒÈˆÚ¯.מּבּול ּכ ַַָָָ¬≈…∆ְָ
ּגפרית, ׁשם על זה? מּמין עליהם ולּמה ׁשּנגזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבֹו ּבהמה ∑˜ÌÈp.להּמחֹות לכל מדֹורים, מדֹורים ְִָƒƒְְְְִִֵָָ
ּבּגמרא ∑Ùka¯.וחּיה  ּומצינּו ארּמי, ּבלׁשֹון זפת ְַָ«…∆ְְֲִִִֶֶַַָָָ

ּתׁשים, הּמים ׁשהיּו עלֿידי מׁשה, ׁשל ּבתבתֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ'ּכפרא'.
ׁשּלא  ּכדי ועֹוד מּבחּוץ, וזפת מּבפנים ּבחמר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹּדּיּה

ּכאן  אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק אֹותֹו מּפני יריח ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומחּוץ  מּבית זּפתּה הּמים, .חזק ְִִִִִֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 34 cenr ,eh jxk zegiyÎihewla oiieri)

daYd zIUr onf KWn¤¤§©£¦©©¥¨

וגווגווגווגו'''' עציעציעציעצי־־־־גפרגפרגפרגפר ּתּתּתּתבתבתבתבת לללל יד)עעעעׂשׂשׂשׂשהההה (ו, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ּבּה מׁשּתּדל היה ׁשנה ועׂשרים פרשתנו מאה טוב (לקח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

בתחלתו)

,ּכל־ּכ רב זמן מׁש ּבעׂשּיתּה התעּכב מּדּוע להבין: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי
ּובפרט  גפר" עצי ּתבת ל "עׂשה הּצּוּוי ּבקּיּום נזּדרז ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹולא

ּכּלֹו? העֹולם וקּיּום הּצלתֹו ּתלּויה ְְִֶֶַָָָָָָֻׁשּבזה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
ּבעצמֹו ׁשּנח והינּו גֹו'", ּתבת ל "עׂשה היה הּקּב"ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹצּוּוי
מּובן  לבד, הּכל לעׂשֹות צרי היה ואם הּתבה. את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיבנה
ׁשהסּפיק  הּדבר מפלא ואדרּבה, הּזמן. אריכּות טעם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהיטב
ּתֹו ּבעצמֹו הּכל וכּו' אר אּמה מאֹות ׁשלׁש ּתבת ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹֹֹלבנֹות

מיּדי. קׁשה ולא לבד, ׁשנה ועׂשרים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹמאה

(åè)ìL dúà äNòz øLà äæåCøà änà úBàî L §¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈µŸ¤
ìLe daçø änà íéMîç äázä:dúîB÷ änà íéL ©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«

(æè)øäö|äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì äNòz ´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôeíéL ¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

:äNòz©«£¤«¨
i"yx£¯‰ˆ∑,חּלֹון אֹומרים: אבן יׁש אֹומרים: ויׁש …«ְְְִִֵֵֶֶַ

להם הּמאירה שם)טֹובה רבה plÎz‰.(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â ְִֶַָָָ¿∆«»¿«∆»
‰ÏÚÓÏÓ∑ קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע ּכּסּויּה ƒ¿«¿»ְְִֶֶַָָָָֻ

למּטה  הּמים ׁשּיזּובּו ּכדי אּמה, על ועֹומד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמלמעלה

ּומּכאן אינֹו(מּכאן אחרים ÌÈNz.)ּבספרים dcˆa∑ ׁשּלא ְֲִִִִִֵֵָָָ¿ƒ»»ƒֶֹ
הּגׁשמים  ÌÈLÏLe.ּבּהיּפלּו ÌiL ÌizÁz∑'ג ְְִִַָָ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

למדֹור, אמצעים לאדם, עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָעלּיֹות
לזבל .(שם)ּתחּתּיים ְְִִֶֶַ

(æé)õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìíéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨¨®¦

:òåâé õøàa-øLà ìk¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«
i"yx£‡È·Ó È‰ È‡Â∑ עם הנני להסּכים מּוכן «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒְְְִִִִַָ

ּכבר: לפני ואמרּו ׁשּזרזּוני ח)אֹותם "מהֿאנֹוׁש(תהלים ְְְְְֱִֵֶַָָָָָ
את ∑ÏeaÓ.ּכיֿתזּכרּנּו" ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּבּלה ְְִִֶ«ְִִֵֶֶֶֶַָֹ

.לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את ׁשהֹוביל לׁשֹון הּכל, וזהּו ְְִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ÔÈ¯B„Óיד  ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„ ‡˙B·z CÏ „·ÈÚƒ≈»≈»¿»ƒ¿«¿¿ƒ
‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z ˙È „aÚz«¿≈»≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎa¿»¿»

‡¯k‡טו  ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz d˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈»«¿»¿»«ƒ»¿»
ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡˙B·˙„¿≈»«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯«

Ó‡Ïe˙‡טז  ‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰≈«¿≈¿≈»¿«¿»
d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â ‡lÚlÓ dpÏÏÎLz¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«
ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈÈz ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó ÈeLz¿«ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚz«¿¿ƒ«

ÏÚיז  ‡iÓ ‡ÙBË ˙È È˙ÈÓ ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»«¿≈»»»«»«
ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk ‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

:˙eÓÈ ‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»¿

epxetq

mibfOd cFr Eid `l iM ,lEAOd xg ©̀©©©¦Ÿ¨©§¨¦
dfle .oFW`xd mzEnlW lr zFxRde§©¥©§¥¨¨¦§¨¤
miIg ilrA zlik` iWFp`d oiOl xYdª©©¦¨¡¦£¦©©£¥©¦

.lEAOd xg`ci dxez ©©©©

(ci).úáz Eì äNò,mdl aEvTd onGA £¥§¥©©§©©¨¨¤
.EaEWie E`xi ornleh dxez §©©¦§§¨

(fh).íéNz dcöa`Ed iM ,DAgx cvA §¦¨¨¦§©¨§¨¦
."rlv" `xTi Kx`d z`tE ,"cv" `xTi¦¨¥©§©¨Ÿ¤¦¨¥¤©

.íizçz.zFIp`A milBxOd ©§¦¦©ª§¨¦¨¢¦
ìLe íiðL.íéLmiIYgzl minFC §¦¦§¦¦¦§©§¦¦

.milBxOdfi dxez ©ª§¨¦
(fi).ìeanä úà àéáî éððä éðàådY` ©£¦¦§¦¥¦¤©©©¨



gpצד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k ipy meil inei xeriy
והביאם  הּכל את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאּונקלֹוס,
ׁשם  ׁשּננערּו ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻלבבל

מּבּול, מתי ּב'חכמת (ּכל מהרׁש"ל הּגיּה וכן מימי, אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשּבת  ּבמּסכת .)ׁשלמה' ְְֶֶַַָֹֹ

(çé)äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà E ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«

i"yx£È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑(רבה היה (בראשית ּברית : «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְִָָ
הּפרֹות  על יהרגּוהּוצרי וׁשּלא ויעפׁשּו, ירקבּו ׁשּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּדֹור  EzL‡Â.רׁשעים EÈ·e ‰z‡∑ לבד האנׁשים ְִֶַָ«»»∆¿ƒ¿¿ְֲִַָָ
הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו מּכאן לבד, .(שם)והּנׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

(èé)-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ.(חגיגה ÌÈL∑,מּׁשנים ּפחתּו לא ׁשּבהם הּפחּות ואחד מן זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.נקבה  ְֵָ

(ë)Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤
éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì äîãàä:úBéçäì E ¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«

i"yx£e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó∑(רבה ו (בראשית ּבאּו, ּומאליהם ּדרּכם. הׁשחיתּו ולא ּבמיניהם, ׁשּדבקּו ׁשהּתבה אֹותן כל ≈»¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּה הכניס .קֹולטּתּו ְְִִַָ

(àë)zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈
éìà:äìëàì íäìå Eì äéäå E ¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«

(áë):äNò ïk íéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
i"yx£Á NÚiÂ∑הּתיבה ּבנין קח)זה .(סנהדרין «««…«ְִֵֶַַָ

ß ixyz e"k ipy mei ß

æ(à)-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

i"yx£˜Ècˆ È˙È‡¯∑ ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מקצת ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק נאמר ולא »ƒƒ«ƒְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ
.(ב"ר)ּבפניו ְָָ

‡zיח  ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â CnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ»¿≈¿≈»«¿
:CnÚ CÈ· ÈLe C˙z‡Â CÈ·e¿»¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

ÏÈÚzיט  ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

ÏkÓeכ  dÊÏ ‡¯ÈÚa ÔÓe È‰BÊÏ ‡ÙBÚÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ…
ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁƒ̄¬»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬

:‡Ói˜Ï C˙ÂÏ¿»»¿«»»

LBÎ˙Âכא  ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ ÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»ƒ»≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿
:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂ C˙ÂÏ¿»»ƒ≈»¿¿≈»

Ú·„:כב  Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

C˙Èaא  L‡ ÏÎÂ z‡ ÏeÚ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«≈»
‡¯„a ÈÓ„˜ È‡kÊ È˙ÈÊÁ C˙È È¯‡ ‡˙B·˙Ï¿≈»¬≈»»¬≈ƒ««√»«¿»»

:ÔÈ„‰»≈

epxetq

z` `ia` skY ip`e ,daYd milWY©§¦©¥¨©£¦¥¤¨¦¤
,cqtde dlRn oFWl `Ede ,lEAOd©©§§©¨¨§¤§¥
z` `ia` ip` :xn` .dlap lM oiprM§¦§©¨§¨¨¨©£¦¨¦¤
ippde" iYxn`W cqtdde dlROd©©¨¨§©¤§¥¤¨©§¦§¦§¦

"ux`d z` mzigWnwEqR) ©§¦¨¤¨¨¤¨

(bi.gi dxez

(gi),éúéøa úà éúîé÷äåxg` ©£¦Ÿ¦¤§¦¦©©
.lEAOdhi dxez ©©

(`k)äzàådYr.ìëàî ìkî ..ç÷ §©¨©¨©¦¨©£¨
mipinl mipFW milk`n©£¨¦¦§¦¦

.mipFWak dxez ¦
æ(`),÷écö éúéàø Eúà ék.LziA `l ¦Ÿ§¨¦¦©¦Ÿ¥§

,Kkitl,Eúéa ìëå äzàLliaWA §¦¨©¨§¨¥§¦§¦§
.mhNn`a dxez £©§¥



צה gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"ye ,n"yz dxy iig zyxt w"yven zgiy t"r)

aiY"d l` `FaldPOn z`vle - "d ¨¤©¥¨§¨¥¦¤¨

ההההּתּתּתּתיבהיבהיבהיבה אלאלאלאל ּבּבּבּביתיתיתית וכלוכלוכלוכל אאאאּתּתּתּתהההה א)ּבּבּבּבאאאא (ז, ֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
זה ּפסּוק על הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת היא (הובא מפּורסמת ְְִֵֶֶֶַַַַַָ

ובכ"מ) ואילך. ס"ח טוב' שם ל'כתר רֹומז בהוספות "ּתיבה" אׁשר ,ֲֵֵֶָ
הּוא  הּתיבה" אל "ּבא והּפירּוׁש והּתפּלה, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹלתיבֹות
ּתיבֹות  ּבתֹו עצמֹו את ּולהכניס "לבֹוא" צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּיהּודי

והּתפּלה. ְְִַַָָהּתֹורה
הּפרׁשה ּבהמׁש ּדהרי ּפלא, הּדבר טז)ולכאֹורה מצּוה (ח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּולפירּוׁש הּתיבה"! מן "צא - לנח ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּקּב"ה
אי - ּותפּלה ּדתֹורה הּקדֹוׁשֹות הּתיבֹות על קאי ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁש"ּתיבה"

הּדבר? ִֵַָָָייּתכן
הּכּונה  ׁשּמּצד האדם, ּבעבֹודת הּסדר הּוא ּכ ׁשּבאמת ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאּלא

מהתּבֹודדּותֹו לצאת הּוא נדרׁש ּבתחּתֹונים" "ּדירה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשל
אל  ּולהביא והּתפּלה, הּתֹורה ּתיבֹות עם ּבחדרֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהסּתּגרּותֹו

הּקדּוׁשה. אֹור את ּכּולֹו ְֶַָָָהעֹולם
ּכלֹומר: הּתיבה". אל "ּבא ׁשל ההכנה מּוכרחת זה, עם ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹיחד
ה"ּתיבה" ּבתֹו עצמֹו את להׁשקיע יהּודי צרי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשית־ּכל
ּתמימה" "ׁשנה ׁשל זמן מׁש ׁשם ולהיֹות ּותפּלה, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּדתֹורה

יד), ח, פרשתנו הּזמּנים (פרש"י ׁשינּויי ּכל את ּבתֹוכּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָהּכֹוללת
ּובכל  ּובּתפּלה ּבּתֹורה הּוא חדּור ּכאׁשר ואז, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאפׁשרּיים;

יׁש ׁשּיֹוצא הּפרטים, - הּתיבה" מן ּד"צא לעבֹודה הּכח ּבידֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
."יתּבר לֹו "ּדירה להיֹות ּומקּדׁשֹו הּתחּתֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָָלעֹולם

(á)ìkî|äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä ¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðL§©−¦¦¬§¦§«
i"yx£‰¯B‰h‰∑למדנּו ליׂשראל, טהֹורה להיֹות ּתֹורההעתידה נח יח)ׁשּלמד Ú·L‰.(עירובין ‰Ú·L∑ ּכדי «¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹƒ¿»ƒ¿»ְֵ

ּבצאתֹו קרּבן מהם .ׁשּיקריב ְְְִֵֵֶֶַָָ

(â)äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ úBiçì§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑הּמפרׁש מן סתּום ּולמד מדּבר, הּכת ּוב - .ּבּטהֹורים «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

(ã)õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ

:äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰Ú·L „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk∑(קח ימי (סנהדרין ז' אּלּו ƒ¿»ƒƒ¿»ְֵֵ

הּצּדיק, מתּוׁשלח ׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבלֹו ׁשחס ְְִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשל  ׁשנֹותיו וחׁשב צא הּפרענּות. את ועּכב ּכבֹודֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻעל
ׁשנה  מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמתּוׁשלח,

נח  BÚ„.לחּיי ÌÈÓÈÏ Èk∑ זמן אחר זמן עֹוד? מהּו ְֵַַֹƒ¿»ƒְְַַַַַ
ׁשנה  ועׂשרים מאה על נֹוסף ÌBÈ.זה, ÌÈÚa¯‡∑ ְְִֵֶֶַָָָָ«¿»ƒ

לצּור  ליֹוצרם להטריח ׁשּקלקלּו הּולד, יצירת ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכנגד
ממזרים  .צּורת ְִֵַַ

(ä):ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«
i"yx£Á NÚiÂ∑ לּתבה ּביאתֹו .זה «««…«ִֵֶַָָ

(å)íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìò©¨¨«¤

Ú·L‡ב  ‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ…¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»«¿»
‡ÈÎ„ ‡‰˙È‡ ‡Ïc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡a˜Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»«¿»

:‡a˜Â ¯Îc ÔÈ¯z ‡È‰ƒ¿≈¿«¿»¿»

Îc¯ג  ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»

ÁÓ˙ד  ‡‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈
ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»

ÈÈ:ה  d„wÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«¿≈¿»

iÓ‡ו  ‰Â‰ ‡ÙBËÂ ÔÈL ‰‡Ó zL ¯a ÁÂ¿…««ƒ¿¿»¿ƒ¿»»¬»«»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

epxetq

(a).äøBähädkxal mpFxkf EpizFAx ExiMfdW FnM ,daxwdl mixWM mNM f` EidW(` fhw ,a ehw migaf),DpFfn zNbqA ok FnkE , ©§¨¤¨¨ª¨§¥¦§©§¨¨§¤¦§¦©¥¦§¨¦§¨¨§¥¦§ª©§¨
"mA mznhpe" Ktd lr(bn ,`i `xwie).b dxez ©¥¤§¦§¥¤¨



gpצו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k ipy meil inei xeriy

(æ)äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®
:ìeanä éî éðtî¦§¥−¥¬©©«

i"yx£ÂÈ·e Á∑ לפי לבד, והּנׁשים לבד האנׁשים …«»»ְְְְֲִִִַַַָָָ
הּמּטה  ּבתׁשמיׁש ּבצער ׁשּנאסרּו ׁשרּוי ׁשהעֹולם .מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

Ïean‰ ÈÓ ÈtÓ∑ מאמין היה, אמנה מּקטּני נח אף ƒ¿≈≈««ְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ

עד  לּתבה נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואינֹו
הּמים  .ׁשּדחקּוהּו ְִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr k jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבצערצערצערצער ׁשׁשׁשׁשררררּוּוּוּויייי ׁשׁשׁשׁשהעהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ז)ממממּפּפּפּפניניניני ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבחרּבן  עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבתנחּומא
ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם
על  ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ׁשיטת מקרא, ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשל
ּכן  ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי הארץ, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהׁשחתת

,ּכרח ועל הארץ. על ּדרּכן את להיטיב הּברּיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָצריכים
לעיל  ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי ׁשהעֹולם מּפני הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם

כד־כה) ד, עׂשּו(בראשית אּתם . . לּבהלה יֹולדֹות אנּו מה :ְֲֶֶַַָָָָ
ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַמצותכם,

(ç)äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨
:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«

(è)äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥¨®
:çð-úà íéýìû äeö øLàk©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

i"yx£Á Ï‡ e‡a∑ מאליהן.ÌÈL ÌÈL∑:ׁשנים היּו הּפחּות מן זה, ּבמנין הׁשוּו ּכּלם »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְְִִִֶַַָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"y zgiy itÎlr)

`liOn KxcA§¤¤¦¥¨

ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  ּוּוּוּונקבהנקבהנקבהנקבה זכרזכרזכרזכר ההההּתּתּתּתיבהיבהיבהיבה אלאלאלאל נחנחנחנח אלאלאלאל ּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
נח נח נח נח  אתאתאתאת אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ֱֱֱֱִִִִָָָָֹֹצצצצּוּוּוּוהההה ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ַַַַֹֹ

מאליהן" - נח אל רש"י)"ּבאּו ט. (ז, ֲֵֵֶֶַָֹ
הם  אּלא הּתבה, אל ּבעלי־החּיים ּבהבאת התעּסק לא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנח
ּכפי  הּתיבה, את הכין ׁשּנח ׁשּלאחר והיינּו, "מאליהן". ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבאּו
ּבעלי־החּיים  ּכל ּובאּו התקּבצּו - הּקּב"ה על־ידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּנצטּוה

נח. ׁשל מּצידֹו הׁשּתּדלּות ּבלי מּמילא, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹּבדר
נפלאה: הֹוראה מּכאן ְְְִִַָָָָָָולמדנּו

לׁשּמׁש נבראתי "אני ׁשליחּותֹו, ּבמילּוי לעסֹוק נדרׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָיהּודי
קֹוני" קידושין)את הענינים (סוף לׁשאר לדאֹוג לֹו ואין ; ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ׁשאר  יפעלּו ׁשליחּותֹו, את ממּלא הּוא ּכאׁשר ּכי  - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּנדרׁשים
מּצידֹו. מיּוחדת הׁשּתּדלּות ללא מּמילא, ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהענינים

נצר ׁשּפעם הּבעל־ׁשם־טֹוב, על הּידּוע הּסיּפּור ְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָּובדּוגמת
ּובלי  החּלֹון, על והקיׁש הּבּתים לאחד הל מסּוים, ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלדבר
את  לֹו ונתנּו אליו ּבאּו ואחר־ּכ) לביתֹו חזר למענה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחּכֹות
על  סֹומ הּוא אם - מּמה־ּנפׁש אֹותֹו: ּוכׁשּׂשאלּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָמבּוקׁשֹו).
ּברצֹונֹו ואם החּלֹון?. על להקיׁש עליו ּבכלל מּדּוע ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּנס,

לֹו! ׁשּיענּו עד לחּכֹות עליו הרי הּטבע, ּבדר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָלפעֹול
ׁשּיהּודי  הּוא הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ּכי הּבעל־ׁשם־טֹוב, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוהׁשיב
אפילּו להיֹות יכֹולה זֹו ּופעּולה טבעית, ּפעּולה "ּכלי", ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָיעׂשה
עׂשה  מּצידֹו ׁשהּוא ּולאחר ּבחּלֹון; נקיׁשה ּכמֹו קטּנה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּפעּולה
הענינים  ּכל ּוׁשאר לביתֹו, לחזֹור ּכבר הּוא יכֹול ׁשּלֹו, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאת

מעצמם!... ְְֲִֵַָיפעלּו

(é)ì éäéå:õøàä-ìò eéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤

(àé)LL úðLaéðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî- ¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½
ãçì íBé øNò-äòáLa-ìk eò÷áð äfä íBia L §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨

:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðéòî©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«

dnÚז  È‰B· ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á Ï‡ÚÂ¿»…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈
:‡ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓ ‡˙B·˙Ï¿≈»ƒ√»≈»»

ÈÏ˙‰‡ח  Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ»¿…ƒ»≈««¿»

Îc¯ט  ‡˙B·˙Ï Á ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈«¿«…«¿≈»¿«
:Á ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‡a˜Â¿»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…«

‰BÂי  ‡ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔÓÊÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈»»¬
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

Á¯Èa‡יא  Á ÈiÁÏ ÔÈL ‰‡Ó zL ˙Laƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿«≈…«¿«¿»
‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Ú·La ‡Èzƒ¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¿»¿»
ÈeÎÂ ‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ ÔÈ„‰»≈ƒ¿¿»»«≈¿»«»¿«≈

:eÁzt˙‡ ‡iÓL¿«»ƒ¿«»



צז gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k iyily meil inei xeriy
i"yx£ÈM‰ L„Áa∑,מרחׁשון זה אֹומר: אליעזר רּבי «…∆«≈ƒְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע קח)רּבי להֹוציא ∑eÚ˜·.(סנהדרין ְִִֵֶַַָֻƒ¿¿ְִ
¯a‰.מימיהן  ÌB‰z∑חטאּו הם מּדה, ּכנגד מּדה ֵֵֶ¿«»ְְִִֵֶֶָָָ

רּבה" ּב"ּתהֹום ולקּו האדם", רעת .ּב"רּבה  ְְְִַַַָָָָָָָ

(áé)íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéì̈«§¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ÌLb‰ È‰ÈÂ∑:אֹומר הּוא ּולהּלן «¿ƒ«∆∆«»»∆ְֵַָ
ּברחמים, הֹורידן ּכׁשהֹורידן, אּלא הּמּבּול", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ"ויהי
למּבּול  היּו חזרּו ּוכׁשּלא ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו .אם ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

'B‚Â ÌBÈ ÌÈÚa¯‡∑ לפי הּמנין, מן ראׁשֹון יֹום אין «¿»ƒ¿ְְִִִִֵַָ

ּכל  נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ּבכסלו  ּבכ"ח ּכלים יֹום ארּבעים נמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵַַָָמעינֹות",
מלא  אחד ּכסדרן, נמנין ׁשהחדׁשים אליעזר, ְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלרּבי

מּכסלו  וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב הרי חסר, .ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

(âé)çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå:äázä-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤©¥¨«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ¿∆∆««∆ְְִֵֶֶַָָ
לּתבה, נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו 'אּלּו אֹומרים: ְְִִִִֵַָָָּדֹורֹו

אֹותּה ׁשֹוברין ֿ אנּו הּקדֹוׁשּֿברּו אמר אֹותֹו', והֹורגין ְְְִִַַָָָָָ
יקּום' מי ּדבר ונראה ּכּלם, לעיני מכניסֹו 'אני .הּוא: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

(ãé)dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈
óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëå§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´

ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì:ó §¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
i"yx£Ûk Ïk ¯Btˆ∑מין ּכל ׁשל צּפֹור הּוא, חגביםּדבּוק לרּבֹות ּכמֹו:(ּכנף, נֹוצה, לׁשֹון זה, א)ּכנף אֹותֹו(ויקרא "וׁשּסע ƒ»»»ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

נֹוצה  מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף עֹולה. נֹוצתּה ׁשאפּלּו .)ּבכנפיו", ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

(åè)-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaä©¨½̈£¤−¬©©¦«

(æè)äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬
:Bãòa ýåýé øbñiå íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

i"yx£B„Úa '‰ ¯bÒiÂ∑ הּקיף ׁשברּוה, ׁשּלא עליו הגן «ƒ¿…«¬ְִִֵֵֶָָָָֹ
ּבהם. הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים ׁשל הּתבה ּופׁשּוטֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ׁשּבּמקרא, "ּבעד" ּכל וכן הּמים. מן ּכנגּדֹו סגר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמקרא:
הּוא: 'ּכנגד' כ)לׁשֹון ּכלֿרחם",(בראשית ב "ּבעד  (מלכים ְְְֶֶֶֶַָ

ּבני",ד) ּובעד ב)"ּבעד עֹור",(איוב ּבעד (תהלים "עֹור ְְֲִֵַַַַָ
ּבעדי",ג) יב)"מגן א ּכנגד (שמואל ,"עבדי ּבעד "התּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

עבדי. ֲֶָ

ß ixyz f"k iyily mei ß

(æé)íénä eaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´©©À¦
:õøàä ìòî íøzå äázä-úà eàNiå©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ∑,ּבּמים מקצתּה הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, עׂשרה אחת ּבּמים היתה מׁשּקעת «»»≈«»»∆ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
יֹוכיחּו ׁשּלפנינּו .ּומקראֹות ְְִִֵֶָָ

‡¯ÔÈÚaיב  ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á ‡¯ËÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

ÙÈÂ˙יג  ÌÁÂ ÌLÂ Á Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaƒ¿«»»≈»…«¿≈¿»»∆∆
ÔB‰nÚ È‰B· ÈL ‡˙Ï˙e Á ˙z‡Â Á Èa¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈¿ƒƒ¿

:‡˙B·˙Ï¿≈»

dÊÏיד  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ dÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ Ôep‡ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
ÏÎÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿ƒ¿»

:Á¯Ùc Ïk ¯tˆ Ïk È‰BÊÏ ‡ÙBÚ»ƒ¿ƒ…ƒ«»¿»»

ÏkÓטו  ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï Á ÌÚ elÚÂ¿«ƒ…«¿≈»¿≈¿≈ƒ»
:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»¿«≈

Ók‡טז  elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜Â ¯Îc ‡iÏÚÂ¿»«»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»
:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa) ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»¿≈¿≈¬ƒ

‡¯Ú‡יז  ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡ÙBË ‰Â‰Â«¬»»»«¿¿ƒƒ««¿»
ÏÚÓ ˙Ó¯z‡Â ‡˙B·z ˙È eÏËe ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»¿ƒ»»«≈«

:‡Ú¯‡«¿»
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(çé)äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìò©§¥¬©¨«¦

i"yx£e¯a‚iÂ∑ מאליהן. «ƒ¿¿ֲֵֵֶ

(èé)eqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk̈¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦

(ë)eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−
:íéøää¤«¨¦«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ∑,ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל ההרים למעלה לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו .לאחר ¬≈∆¿≈«»ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)øNa-ìk òåâiå|óBòa õøàä-ìò Nîøä ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³
ìëå õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ

:íãàä̈«¨¨«

(áë)øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬
:eúî äáøça¤¨«¨−̈¥«

i"yx£ÌÈiÁ Áe¯Œ˙ÓL∑ חּיים רּוח ׁשל Áa¯·‰.נׁשימה ¯L‡∑ׁשּבּים ּדגים קח)ולא .(סנהדרין ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ

(âë)íe÷éä-ìk-úà çîiå|øLà|äîãàä éðt-ìò ©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
i"yx£ÁÓiÂ∑,הּוא וּיפעל וּיּפעל,לׁשֹון לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ

ה"א, ׁשּסֹופּה ּתבה ּכל "וּיבן". "וּיפן", מּגזרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא
יּו"ד  וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, מחה, ּבנה, ְְֵֶָָָָָָָּכגֹון:

הּיּו"ד  ּתחת ּבחירי"ק נקּוד Á.ּבראׁשּה, C‡∑ לבד ְְִִַַַָָֹ«…«ְַ

אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו ּדם (ב"ר)נח, וכֹוהה ּגֹונח ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מזֹונֹות  ׁשאחר אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹמּטרח

נאמר: ועליו והּכיׁשֹו, יא)לארי, ּבארץ (משלי צּדיק "הן ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
.יׁשּלם" ְַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 35 'r d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zEgilXd zcFarA dlEtM d`xFd¨¨§¨©£©©§¦

נח נח נח נח  אאאא ִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיּׁשּׁשּׁשּׁשאראראראר ַַַַֹֹ
ּגֹונח  היה אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו נח, לבד - נח א"ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּדם" רש"י)וכֹוהה כג. (ז, ְֵָ

ּב' רׁש"י מביא - ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח נח ׁשהיה ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבּטעם
מזֹונֹות  "איחר ב) והחּיֹות". הּבהמֹות "מּטֹורח א) ְְְִִִֵֵֵַַַַּפירּוׁשים:

יׁשּולם". ּבארץ צּדיק הן נאמר ועליו והּכיׁשֹו, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארי

‡¯Ú‡יח  ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»¿ƒ«¬»««¿»
:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

‡¯Ú‡יט  ÏÚ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»««¿»
Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ¯ ‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ»«»»«»ƒ¿»

:‡iÓL¿«»

iÓ‡כ  eÙÈ˜z ‡lÚÏÓ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»¿ƒ«»
:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«»

ÙBÚa‡כא  ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈««¿»¿»
ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¬»¿»≈«

:‡L‡ ÏÎÂ ‡Ú¯‡«¿»¿…¬»»

È‰BÙ‡aכב  ÔÈiÁc ‡Áe¯ ‡˙ÓL Èc Ïk…ƒƒ¿¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ
:e˙ÈÓ ‡zLaÈa Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«∆¿»ƒ

‡¯Ú‡כג  Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È Ïk ˙È ‡ÁÓe¿»»»¿»ƒ««≈«¿»
‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
¯a ¯‡zL‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„Ì ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿»«¿«

:‡˙B·˙a dnÚ È„Â Á…«¿ƒƒ≈¿≈»

epxetq

(gi).äázä CìzåzxAbYd zIgcA ©¥¤©¥¨¦§¦©©¦§Ÿ¤
.dHnNn d`Adhi dxez ©¨¨¦§©¨

(bk).íe÷éä ìk úà çîiåilrA lW ©¦©¤¨©§¤©£¥

x`AW FnM ,mignvE miaUr `l ,miIg©¦Ÿ£¨¦§¨¦§¤¥¥
Unx cr dndA cr mc`n" Fxn`A§¨§¥¨¨©§¥¨©¤¤

."minXd sFr cre§©©¨©¦

.õøàä ïî eçniåoipe x`WE mW ©¦¨¦¨¨¤¥§¥§¦
.ckpeck dxez ¨¤¤
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ה': ּבעבֹודת ּדר הם מֹורים אּלּו, ּפירּוׁשים ּבב' דייקת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַוכד
מּטֹורח  ּדם וכֹוהה "ּגֹונח היה ׁשּנח הראׁשֹון, ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּפירּוׁש
להתמּסר  יהּודי צרי ּכּמה עד מלּמדנּו - והחּיֹות" ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּבהמֹות
ּבׁשפל  הּנמצאים לאּלּו ּולסּייע להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלׁשליחּותֹו,
נדמים  הרּוחני מּצבם ׁשּמּצד לכאּלּו ואפילּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמדרגה,
ּכדי  עד רב, ּבטֹורח ּכרּו הּדבר אם ּגם ו"חּיֹות"; ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָּכ"ּבהמֹות"
את  ּולקיים להמׁשי עליו ר"ל, ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּצב

ויהי־מה. ְִִִַׁשליחּותֹו,
להתחּׁשב  ׁשּלא עצמֹו את מרּגיל יהּודי ּדכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאיברא,
ּבכל  הּקּב"ה ׁשל לׁשליחּותֹו להתמּסר אּלא והּקֹוׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּטֹורח
על  לוּתר מּוכן ׁשהּוא ּכׁשם ּכי לחׁשֹוב, הּוא עלּול - ְְְִֵֵֶַַַַָָָמּצב

זּולתֹו עם ּגם ינהג ּכ הּגׁשמּיים, ּוצרכיו ׁשּלֹו הּגּוף ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָמנּוחת
ׁשּלֹו; צרכיו על ׁשּיוּתר מּמּנּו ויתּבע יד" ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּבחֹוזק

מּׁשּום  רק נענׁש ׁשּנח הּׁשני, הּפירּוׁש ׁשּקא־מׁשמע־לן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוזהּו
לאר  מזֹונֹות לדאֹוג "ׁשאיחר יׁש הּזּולת לצרכי ּכי והיינּו י", ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

- מאחרים רק אפילּו אֹו ּבכ מחסירים ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָּבׁשלימּות,
חס־וׁשלֹום. עֹונׁש ּכ על ְִֶַַַַָָמּגיע

ׁשל  נעלֹות מדרגֹות לתּבֹוע אּתה צרי מעצמ ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהוי־אֹומר:
אּולם ההההּזּזּזּזּוּוּוּולתלתלתלת"אתּכפיא"; את ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבילבילבילביל להעמיד אּתה צרי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לרּוץ  ועבד עליו לרּכב סּוס "אפילּו ,צרי ּׁשהּוא מה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּכל
ּובזמּנֹו! ּבעּתֹו ְְְִִַָָלפניו",

(ãë)ä eøaâiå:íBé úàîe íéMîç õøàä-ìò íén ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬§©−«

ç(à)-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤
çeø íéýìû øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk̈©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ

:íénä ekLiå õøàä-ìò©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑,הּוא הּדין מּדת הּׁשם, זה «ƒ¿…¡…ƒִִֵֶַַַ

הּצּדיקים, ּתפּלת עלֿידי רחמים למּדת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָונהפכה
למּדת  רחמים מּדת הֹופכת רׁשעים ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָורׁשעתם

ׁשּנאמר: ו)הּדין, האדם (בראשית רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָ
רחמים  מּדת ׁשם והּוא אמחה" ה' וּיאמר kÊiÂ¯.וגֹו' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ«ƒ¿…

'B‚Â Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡∑ זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה ¡…ƒ∆…«¿ְְֵֶַַַָָ
ּבּתבה  ׁשּמׁשּו וׁשּלא לכן, קדם ּדרּכם הׁשחיתּו .ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ∑ ּתנחּומין עברה רּוח והנחה ««¬≈¡…ƒ«ְְֲִַַַָָָָ
‰‡¯ı.לפניו  ÏÚ∑ הארץ עסקי ּכמֹו:∑ekLiÂ.על ְָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…ְ

ב) חמ (אסתר חמה "ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל .ת ְְֲֲֵֶֶַַַָָ

(á)àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬
:íéîMä-ïî íLbä©¤−¤¦©¨¨«¦

i"yx£˙ÈÚÓ e¯ÎqiÂ∑ ּכל" ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְִִֶָ
מהם  ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמעינֹות",
וכּיֹוצא  טבריא חּמי ּכגֹון לעֹולם, צר ּבהם ׁשּיׁש ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹותן

ּכמֹו:∑ÏkiÂ‡.ּבהן  מ)וּיּמנע, תכלא (תהלים "לא ֶָ«ƒ»≈ְְִִַַָָֹ
,"כג)רחמי מּמ"(בראשית יכלה ."לא ְְֲִִֶֶַֹ

(â)eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´
:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«

i"yx£ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó∑,לחסר התחילּו ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְֲִִַֹ
ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז - ּכיצד? ּבסיון, אחד ְְְְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא

ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ג' הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָהּגׁשמים,
ואּיר  וניסן ואדר ק"נ ּוׁשבט הרי קי"ח, -. ְְְֲֲִִֵַָָָָ

ÔÈLÓÁÂכד  ‰‡Ó ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»««¿»¿»¿«¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

Ïkא  ˙ÈÂ ‡˙ÈÁ Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»¿»»
ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â ‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»¿«¿«¿»»«

:‡iÓ eÁÂ ‡Ú¯‡«¿»¿»«»

iÓL‡ב  ÈeÎÂ ‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿»«≈¿»¿«≈¿«»
:‡iÓL ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»

e¯ÒÁÂג  ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â¿»«»≈««¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÛBqÓ ‡iÓ«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ

epxetq

(ck).íBé úàîe íéMîç ..eøaâiå©¦§§£¦¦§©
mY cr ,ExaB mWBd zlgzd mFInE¦©§¨©©¤¤¨§©Ÿ
mWBd zNgYn mFi z`nE miXng£¦¦§©¦§¦©©¤¤
f"iA EnlWe ,ipXd Wcgl f"iA didW¤¨¨§©Ÿ¤©¥¦§¨§§
z`nE miXngd EidW ,iriaXd Wcgl©Ÿ¤©§¦¦¤¨©£¦¦§©
dgp f`e ,minlW miWcg dXng mFi£¦¨¢¨¦§¥¦§¨¨¨

iM .dgFC zxAbY mEW did `NW daYd©¥¨¤Ÿ¨¨¦§Ÿ¤¨¦
ligzd mWBd zlgzd mFIn mpn`̈§¨¦©§¨©©¤¤¦§¦
lM Erwap" Fxn`M ,dHnNn zxAbYd©¦§Ÿ¤¦§©¨§¨§¦§§¨

"dAx mFdY zFpirn(`i weqt)`l mpn` , ©§§§©¨¨§¨Ÿ
miOd ipR lr zkll daYd dligzd¦§¦¨©¥¨¨¤¤©§¥©©¦
daYdW midFaB KM lM miOd EidW cr©¤¨©©¦¨¨§¦¤©¥¨

ini EnlW xW`ke .ux`d lrn dnẍ¨¥©¨¨¤§©£¤¨§§¥
,calA dHnNn zxAbY did mWBd©¤¤¨¨¦§Ÿ¤¦§©¨¦§©

"w z`ln cr KWnpegFpA f`e ,mFi p §¦§©©§Ÿ§¨§©
dgp ,daYd z` dgFCd zxAbYd©¦§Ÿ¤©¨¤©¥¨¨¨

.daYd` dxez ©¥¨
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(ã)íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−
:èøøà éøä ìò Lãçì©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑ לכסלו ׁשביעי והּוא סיון, «…∆«¿ƒƒְְְְִִִִֵָ
הּגׁשמים  ּפסקּו ÌBÈ.ׁשּבֹו ¯NÚ ‰Ú·La∑ מּכאן ְְִֶַָָ¿ƒ¿»»»ִָ

אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ׁשהיתה למד ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻאּתה
ראׁשי  נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לירידת  למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב זה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָההרים",
עׂשרה  חמׁש ההרים על ּגבהים היּו והם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּגׁשמים,

חמׁש ּבאב אחד עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאּמה,
נמצא  ימים, לד' אּמה הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעׂשרה
הּתבה  ונחה אּמֹות, ד' אּלא חסרּו לא ּבסיון ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבט"ז
עׂשרה  אחת מׁשּקעת ׁשהיתה למדּת, הּמחרת. ְְְְְֳֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻליֹום

ההרים  ראׁשי ׁשעל ּבּמים .אּמה ִִֵֶֶַַַַָָָ

(ä)éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòä«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯ 'B‚Â È¯ÈNÚa∑,אב זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒֶָ
ּתאמר  ואם הּגׁשם. ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

אלּול, ׁשאּתה הּוא ּכׁשם הּגׁשם, ׁשּפסק לכסלו ועׂשירי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשביעי  והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש ְְְִִִִִֵֶַַָֹאֹומר:

אפׁש אי אי להפסקה. ׁשביעי ,ּכרח על ּכן, לֹומר ר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ארּבעים  ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה
ּתגּברת  ׁשל וחמּׁשים ּומאה ּגׁשמים, ירידת ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום
לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ּבסיון, אחד עד ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמים
לירידה, אּלא למנֹות אפׁשר אי והעׂשירי סיון. זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָאין

מֹוצא  אּתה אי אלּול, והּוא להפסקה אֹומר אּתה ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאם
הארץ", מעל הּמים חרבּו לחדׁש ּבאחד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבראׁשֹון
ׁשלח  ההרים, ראׁשי מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי
הרי  הּיֹונה, ּבׁשליחּות הֹוחיל יֹום וכ"א העֹורב, ְְֲִִִֵֵֶַָָאת

ההרים  ראׁשי מּׁשּנראּו יֹום ּפני ׁשּׁשים ׁשחרבּו עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשחרבּו נמצא נראּו, ּבאלּול ּתאמר ואם ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹהאדמה.
אּלא  זה ואין ראׁשֹון אֹותֹו קֹורא והּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבמרחׁשון
יהֹוׁשע  ּולרּבי עֹולם, לבריאת ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָֻּתׁשרי,

ניסן  .הּוא ִָ

(å)ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬
:äNò øLà äázä©¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ∑ ההרים ראׁשי NÚ‰.מּׁשּנראּו ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ ּפתח (ב"ר)לצהר∑‡˙ זה ולא , ƒ≈«¿»ƒְִִִֵֶֶָָ∆««≈»¬∆»»ְְֶֶַַֹֹ
ויציאה  לּביאה העׂשּוי .הּתבה ְִִִֵֶַָָָָ

(æ)úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤
:õøàä ìòî íénä©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£·BLÂ ‡BˆÈ∑ ולא הּתבה, סביבֹות ּומּקיף הֹול »»ְְִִֵֵַַָֹ
ּכמֹו זּוגֹו, ּבת על חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, ְְְִִֶַַַָָָהל

חלק' ּב'אּגדת קח)ׁשּׁשנינּו ‰ÌÈn.(סנהדרין ˙L·È „Ú∑ ְִֵֶֶַַָָ«¿…∆««ƒ
היה  מּוכן אּגדה: מדרׁש אבל ּכמׁשמעֹו, ְְְְֲִַַַָָָָָָָּפׁשּוטֹו

ּבימי  ּגׁשמים ּבעצירת אחרת, לׁשליחּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָהעֹורב
ׁשּנאמר יז)אלּיהּו, א מביאי (מלכים "והעֹורבים לֹו: ם ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

ּובׂשר" .לחם ֶֶָָ

(ç)íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà çlLéå©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦
:äîãàä éðt ìòî¥©−§¥¬¨«£¨¨«

Ú·La˙ד  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙ÁÂ¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

Á¯È‡ה  „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

È˙ו  Á Á˙Ùe ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒƒ¿«…«»
:„·Ú Èc ‡˙B·z ˙ek««≈»ƒ¬»

Ú„ז  ·È˙Â ˜tÓ ˜Ùe ‡a¯Ú ˙È ÁlLÂ¿««»»¿»¿«ƒ«¿«ƒ«
:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ eLÈaÈc¿«ƒ«»≈««¿»

‰˜e‡Èlח  ÈÊÁÓÏ d˙ÂlÓ ‰BÈ ˙È ÁlLÂ¿««»»ƒ¿»≈¿∆¬≈¬«ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««≈«¿»

epxetq

ç(f).áøòä úà çlLéåm` zF`xl ©§©©¤¨Ÿ¥¦§¦
,mixdd iW`x E`xPW xg` xie`d Waï¥¨£¦©©¤¦§¨¥¤¨¦

.Flaql axFrd lkEIW ot`A§Ÿ¤¤©¨¥§¨§

,áBLå àBöé àöiålFki `NW ©¥¥¨¨¤Ÿ¨
.Flaqlg dxez §¨§

(g).äðBiä úà çlLéå,dpFId oin lM ©§©©¤©¨¨¦©¨

.draW draW EidW¤¨¦§¨¦§¨
.el÷ä úBàøìoPwY ,ENwd m`W ¦§£©¤¦¥¥§©¥

.DbdpnM milCbOaE mixdAh dxez ¤¨¦©¦§¨¦§¦§£¨



קי gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k iyily meil inei xeriy
i"yx£‰Bi‰Œ˙‡ ÁlLÈÂ∑:ּכתיב ׁשהרי ימים, ז' לסֹוף «¿««∆«»ְְֲִִֵֶָ

אּתה  זה מּכלל אחרים". ימים ׁשבעת עֹוד ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ"ויּיחל
ימים  ז' הֹוחיל ּבראׁשֹונה ׁשאף אין ∑ÁlLÈÂ.למד ִִִֵֶַָָָָ«¿««ֵ

ׁשליחּות, לׁשֹון ללכת זה ׁשּלחּה ׁשּלּוח, לׁשֹון אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָ
מנֹוח, ּתמצא ׁשאם הּמים, קּלּו אם יראה ּובזֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָלדרּכּה,

אליו  ּתׁשּוב .לא ֵָָֹ

(è)åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³¨Æ

:äázä-ìà åéìà dúà àáiå äçwiå©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«

(é)çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬
:äázä-ïî äðBiä-úà¤©−̈¦©¥¨«

i"yx£ÏÁiÂ∑וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ויחּל(איוב ׁשמעּו "לי ּבּמקרא : יׁש והרּבה .ּו", «»∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(àé)úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè̈¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְֲִֵֵֶָָָָָ
ׁשּכל  לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָּפעמים

ּכמֹו נקבה, לׁשֹון ׁשּבּמקרא ה)יֹונה השירים "ּכיֹונים (שיר : ְְְְְִִֵֶַָָָ
רֹוחצֹות", מים אפיקי ז)על הּגאיֹות (יחזקאל "ּכיֹוני : ְֲֲִִֵֵֵַַַָ

הֹומֹות", ז)ּכּלם ּפֹותה"(הושע "ּכיֹונה :.Û¯Ë∑,חטף ְָָָֻ»»ַָ

ודרׁשּו מזֹון, לׁשֹון אּגדה: יח)ּומדרׁש ּבפיה,(עירובין : ְְְְְִִַַָָָָָ
ּבידֹו ּכּזית מרֹורין מזֹונֹותי 'יהיּו אמרה: מאמר. ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָלׁשֹון
ּבידי  ּכדבׁש מתּוקין ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִִִֵֶַָָָֹׁשל

.ּבׂשרֿודם' ָָָָ

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑ וּיתמּתן וּיּיחל, וּימּתן. וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון .הּוא «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(âé)ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
äñëî-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´

:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£ÔBL‡¯a∑ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ּתׁשרי, הּוא אליעזר יב)לרּבי השנה טיט,∑e·¯Á.(ראש ּכמין נעׂשה »ƒְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֻ»¿ְֲִִַָ

מעלה  ׁשל ּפניה .ׁשּקרמּו ְְֶֶֶַָָָָ

(ãé)äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La∑,ּבי"ז הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒְִִִֵֶַַָָֹ
ׁשּמׁשּפט  הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו

היה  ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּגריד ∑L·È‰.ּדֹור נעׂשה ְִַַָָָָָ»¿»ֲִַָָ
.ּכהלכתּה ְְִָָ

¯‚dÏט  ˙Ò¯ÙÏ ÁÓ ‰BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿««»¿«¿«¿««¿«
ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ ˙·˙Â¿»«¿»≈¿≈»¬≈«»««≈»
d˙È ÏÈÚ‡Â d·ÒÂ d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈»«

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ¿»≈¿≈»

ÛÈÒB‡Âי  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
:‡˙B·z ÔÓ ‰BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

Û¯Ëיא  ‡‰Â ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‰BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»¿»¿«
È¯‡ Á Ú„ÈÂ dÓeÙa ˙ÈÁ ¯È·z ‡˙ÈÊ≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«…«¬≈

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡ÈÓ e‡Èl«̃ƒ«»≈««¿»

ÁlLÂיב  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

Áa„יג  ‰‡Ó„˜a ÔÈL „ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¿«¿»»¿«
˙È Á ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·e‚ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
Èt‡ e·e‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿«≈

:‡Ú¯‡«¿»

ÓBÈ‡יד  ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa ‡Èz ‡Á¯È·e¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ««¿»

epxetq

(h).õøàä ìë éðt ìò íéî ékmB ¦©¦©§¥¨¨¨¤©
,ax zEgl did mi`xPd mixdd iW`xA§¨¥¤¨¦©¦§¦¨¨©©
skl gFpn d`vn `l" mW mBW ot`A§Ÿ¤¤©¨Ÿ¨§¨¨©§©

."Dlbxi dxez ©§¨
(bi).äázä äñëî úà çð øñiåaWg ©¨©Ÿ©¤¦§¥©¥¨¨©

.iIxzFOd xie`d zEgl Wai xaMW¤§¨¨¥©¨£¦©¨¦¦

.äîãàä éðt eáøç äpäå`l la` §¦¥¨§§¥¨£¨¨£¨Ÿ
.z`vl lkEIW ot`A EWaici dxez ¨§§Ÿ¤¤©¨¥



gpקב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(cq zxaeg zeniyx)

היההיההיההיה תמימהתמימהתמימהתמימה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ההההּמּמּמּמּבּבּבּבּוּוּוּולללל ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר יד)ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט ח, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חדׁשים  ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו

חדׁש י"ב מתקּימת ג)ואינּה פ"א, שבת ירושלמי א. נח, .(חולין ְְִֵֶֶֶַָֹ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות התקּימּו אי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוקׁשה,
אם  ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ּבסיבּוב ּתלּוי זה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדבר

חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו ּברּיה מתקּימת הּׁשנה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנתעּברה
סקכ"ד)העּבּור פ"ד יו"ד לא (פמ"ג הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון . ְִִִֵֶַַַָָֹ

לגּבי  עֹולם ׁשני למסּפר נכנסה לא זֹו וׁשנה הּמּזלֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּמׁשּו
זה. לענין ּגם לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכּמה

ß ixyz g"k iriax mei ß

(åè)éå:øîàì çð-ìà íéýìû øaã ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ

(æè)éðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöéðá-éLðe EE ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−
:Czà¦¨«

i"yx£'B‚Â EzL‡Â ‰z‡∑ הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, .איׁש «»¿ƒ¿¿¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ

(æé)äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
eöøLå Czà àöéä õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´

:õøàä-ìò eáøå eøôe õøàá̈½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤
i"yx£‡ˆÂ‰∑,היצא קרי. היצא ּכתיב, אמר הֹוצא «¿≈ְְְְֱִִֵֵֵַַֹ

הֹוציאם  לצאת, רֹוצים אינם אם הֹוצא, ׁשּיצאּו. ְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָלהם
·‡¯ı.אּתה  eˆ¯LÂ∑ הּבהמה ׁשאף מּגיד ּבּתבה, ולא ַָ¿»¿»»∆ְְִֵֵֶַַַַָָֹ

ּבתׁשמיׁש נאסרּו .והעֹוף ְְְְִֶֶַָ

(çé):Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«

(èé)NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk̈©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´
:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìò©¨¨®¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«

i"yx£Ì‰È˙ÁtLÓÏ∑ ּבמינן לּדבק עלֿמנת עליהם .קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(ë)ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå|äøähä äîäaä ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòä ìkîe¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©

i"yx£‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,ׁשבעה ׁשבעה מאּלּו להכניס הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לי צּוה לא ּכדי אמר: אּלא ƒ…«¿≈»«¿…»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מהם קרּבן ל"ד)להקריב ופרשה כ"ו פרשה רבה, .(בראשית ְְְִֵֶַָָ

(àë)Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä çéø-úà ýåýé çøiå©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À
íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò ìl÷ì óñà àì́ŸÂŸ¦Â§©¥̧³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈
úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî òø íãàä áì øöé ékÂ¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬

:éúéNò øLàk éç-ìk-úà¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦

ÓÈÓÏ¯:טו  Á ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…«¿≈»

ÈLeטז  C·e C˙z‡Â z‡ ‡˙B·z ÔÓ ˜etƒ≈»«¿¿ƒ¿»¿»¿≈
:CnÚ C·¿»ƒ»

ÙBÚa‡יז  ‡¯Na ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ CnÚ ˜Èt‡«≈ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

·È‰Bיח  ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á ˜Ùe¿«…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ
:dnÚƒ≈

LÁ¯cיט  Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»»ƒ¬»¿»»…¿»≈
:‡˙B·z ÔÓ e˜Ù ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿¬»¿¿»ƒ≈»

ÏkÓכ  ·ÈÒe ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Á ‡·e¿»…«ƒ¿¿»√»¿»¿ƒƒ…
ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓe ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ…»¿≈¿«≈¬»»

:‡Áa„Óa¿ƒ¿¿»

ÈÈכא  ¯Ó‡Â da¯e˜ ˙È ‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¬»»¿»≈«¬«¿»
‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï d¯ÓÈÓa¿≈¿≈»≈¿≈«»«¿»
‡L‡„ ‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L‡ È·BÁ ÏÈ„a¿ƒ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»∆¡»»
Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈaƒƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿≈»»

:˙È„·Ú„ ‡Ók ÈÁc¿«¿»¿»»ƒ



קג gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ¯ÚpÓ∑ מּמעי לצאת מּׁשּננער ּכתיב, מנעריו ƒ¿À»ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

הרע  יצר ּבֹו נּתן ‡ÛÒ.אּמֹו, ‡Ï∑ ּכפל .ולאֿאסף ִִֵֶַָָ……ƒְִַָֹֹ
ׁשּכתּוב הּוא לׁשבּועה, נד)הּדבר נׁשּבעּתי (ישעיה "אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּכפל  זֹו, אּלא ׁשבּועה ּבּה מצינּו ולא נח", מי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹמעבר
ּדרׁשּו וכן ׁשבּועה, והיא ּבמּסכת ּדבריו, חכמים ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

לו)ׁשבּועֹות .(דף ְ

(áë)õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå̈²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú∑ עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ִִ
ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָהּללּו,
ּכסלו  חצי זרע. ּכסלו, וחצי ּומרחׁשון ּתׁשרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָחצי

קֹור  ׁשבט, וחצי מציעא'וטבת ּב'בבא קו:)וכּו', (דף ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּכמֹו( ּתמיד, ּכלֹומר ּכלֿימי", "עד אחרים: יט)ספרים טמאתֹו(במדבר "עֹוד ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֻ

מחרף.∑˜¯.)ּבֹו" ׂשעֹורים ∑Û¯Áקׁשה זרע עת …ֵֶֶָֹ…∆ְִֵֶַ
ׁשבט  חצי הּוא קר, מהר. להתּבּׁשל החריפין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֹוקטניֹות,

ניסן וחצי וחצי (מהרש"ל)ואדר ואּיר ניסן חצי קציר, . ְֲֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָ
ׁשּמיּבׁשים ∑˜ıÈ.סיון  ּוזמן ּתאנים לקיטת זמן הּוא ִָ«ƒְְְְְְִִִֵֶַַַַ

ּכמֹו קיץ, ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, טז)אֹותן ב "והּלחם (שמואל : ְְְִֶֶַַַָָ
הּנערים"והּקיץ החּמה,∑ÌÁÂ.לאכל ימֹות סֹוף הּוא ְְֱִִֶַַַָֹ»…ְַַָ

חם  ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב ּביֹותר,חצי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
קׁשי  קיטא 'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכמֹו

e˙aLÈ.מּקיטא' ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÂ∑ׁשּׁשבתּו מּכלל ְִַָ¿»«¿»…ƒ¿…ְְִֶָָ
הּמּזלֹות, ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּבין ּכל נּכר ולא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

לילה ּובין ל"ד)יֹום ופרשה כ"ה פרשה רבה e˙aLÈ.(בראשית ‡Ï∑ ְֵַָ…ƒ¿…
יּפסקּו ּכסדרן לא מּלהתנהג אּלה .ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר חםחםחםחם ׁשׁשׁשׁשהעהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשרירירירי,,,, וחציוחציוחציוחצי ואלואלואלואלּוּוּוּולללל אבאבאבאב (רש"י חציחציחציחצי ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
כב) ח,

ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּומה
ׁשּכבר  (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

- עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות וגּוף האויר ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנתחּמם
זריחת  ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא ְְִִִֶַַַֹרׁש"י
ּכפי  ,ואיל ּבאב עׂשר מחמּׁשה נחלׁש ּכׁשּלעצמּה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשמׁש

ּבּמציאּות. ְִִֶַׁשרֹואים

è(à)íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt§¬§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−
äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä óBò-ìk̈´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²

:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, .(איוב ¿ƒ¿∆ְְְְֲִֵֶַַ

חּיּות לׁשֹון קנא)ואּגדה: שבת צח ׁשהּתינֹוק (סנהדרין זמן ׁשּכל , ְְְִִֶֶַַַָָָ
העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין חי, יֹומֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבן

העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָעֹוג
יהיה  אימתי - יהיה" וחּתכם "ּומֹוראכם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

חּיים  ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על .מֹוראכם ְֲִֶֶֶַַַַַַַָ

B˜Â¯‡כב  ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ»≈«¿»¿»«¬»»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â ‡ÓBÁÂ¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èƒ¿¿

ÔB‰Ïא  ¯Ó‡Â È‰Ba ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב  Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ Èe ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ

epxetq

(`k).ççépä çéø úàiE`x f` didW ¤¥©©¦Ÿ©¤¨¨¨¨
.daxwdl§©§¨¨

,Baì ìà 'ä øîàiågpl dNB `NW ©Ÿ¤¤¦¤Ÿ¦¨§Ÿ©
.zixA miwde eizFvn ElATW cr ,eipalE§¨¨©¤¦§¦§¨§¥¦§¦

.òø íãàä áì øöé ékzFidA iM ¦¥¤¥¨¨¨©¦¦§
xW`n mizEgR Kli`e o`Mn mibfOd©§¨¦¦¨¨¥¨§¦¥£¤
gMd mdA xi`i `l ,lEAOd mcw Eid̈Ÿ¤©©Ÿ¨¦¨¤©Ÿ©
ot`A ,dpFW`xaM mdixErPn ilkVd©¦§¦¦§¥¤§¨¦¨§Ÿ¤
eilr xABzOd dE`zOl mnFwzIW¤¦§¥©¦§©¤©¦§©¥¨¨

.eixErPnak dxez ¦§¨
(ak)øéö÷å òøæ ,õøàä éîé ìk ãòŸ¨§¥¨¨¤¤©§¨¦

àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å§Ÿ¨Ÿ§©¦¨Ÿ¤§¨©§¨Ÿ
.eúaLénzdNn "EzAWi `l"lr ci ¦§ŸŸ¦§Ÿ¦§©§¦©

mdl iYlAbdW irah iYlA ot`d FzF`¨Ÿ¤¦§¦¦§¦¤¦§©§¦¨¤
lBlB lr WnXd KlIW dfe ,lEAOd xg ©̀©©©§¤¤¥¥©¤¤©©§©
didY FzIhpaE ,mFId deWn eTn dhFp¤¦©©§¥©¦§¦¨¦§¤
mcw iM .miPnGd dN` lM zEPYWd zAq¦©¦§©¨¥¤©§©¦¦Ÿ¤
ewA cinY WnXd Kldn did lEAOd©©¨¨©£©©¤¤¨¦§©
zr cinY f` did dfaE ,mFId deWn©§¥©¨¤¨¨¨¨¦¥
zFcFqil illM oETY did FaE ,aia`d̈¨¦¨¨¦§¨¦¦

.mdini Kx`lE miIg ilralE mignvE§¨¦§©£¥©¦§Ÿ¤§¥¤
cr ,"ux`d ini lM" df didIW xn`e§¨©¤¦§¤¤¨§¥¨¨¤©

lEwlTd z` KxAzi l`d oTzi xW £̀¤§©¥¨¥¦§¨©¤©¦§
ux`d" Fxn`M ,lEAOA DA dUrPW¤©£¨¨©©§¨§¨¨¤

"dUr ip` xW` dWcgd(ak ,eq ediryi), ©£¨¨£¤£¦Ÿ¤
deWn ew l` WnXd Kldn aEWi f` iM¦¨¨©£©©¤¤¤©©§¥
zFcFqil illM oETY didie ,f`nM mFId©§¥¨§¦§¤¦§¨¦¦
mdini Kx`lE miIg ilralE mignvle§¦§¨¦§©£¥©¦§Ÿ¤§¥¤
iM" Fxn`M ,lEAOd mcw didW FnM§¤¨¨Ÿ¤©©§¨§¦
oA `hFgde ,zEni dpW d`n oA xrPd©©©¤¥¨¨¨¨§©¤¥

"lNwi dpW d`n(k ,dq my)dvx dfe . ¥¨¨¨§ª¨§¤¨¨
"oipxY axre xwa i`vFn" Fxn`A§¨§¨¥Ÿ¤¨¤¤©§¦

(h ,dq mildz).` dxez



gpקד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k iriax meil inei xeriy

(â)÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤̧¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́
:ìk-úà íëì ézúð áNò¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑(נט הרׁשיתי (סנהדרין ׁשּלא : »∆ƒ¿∆¿»¿»ְִִֵֶֹ
הראׁשֹון -ּבׂשר,)לאכֹול (לאדם ולכם עׂשב, ירק אּלא ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

לכם  "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהפקרּתי עׂשב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכירק
."אתּֿכל  ֶֹ

(ã):eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
i"yx£BÓ„ BLÙa ¯Na∑,החי מן אבר להם אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל הּבׂשר ּכלֹומר ּתאכלּו BLÙa.לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ¿«¿
BÓ„∑ּבֹו נפׁשֹו ˙‡eÏÎ.ּבעֹוד ‡Ï BLÙa ¯Na∑ »ְְַ»»¿«¿……≈

תאכלּו" לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף החי, מן אבר ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹהרי
החי  מן ּדם .הרי ֲִֵַַָ

(ä)äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

:íãàä Lôð-úà¤¤¬¤¨«¨¨«
i"yx£ÌÎÓc ˙‡ C‡Â∑ לכם ׁשהּתרּתי אףֿעלּֿפי ¿«∆ƒ¿∆ְִִִֶֶַַַָ

מהּׁשֹופ אדרׁש" ּדמכם "את ּבבהמה, נׁשמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנטילת
עצמֹו אףֿעלּֿפי ∑ÌÎÈ˙LÙÏ.ּדם עצמֹו, החֹונק אף ְַַ¿«¿…≈∆ְִֵַַַַַ

ּדם  מּמּנּו יצא iÁ‰.ׁשּלא Ïk „iÓ∑ׁשחטאּו לפי ִֶֶָָָֹƒ«»«»ְְִֶָ
הּמ ּבהן,ּדֹור לׁשלט רעֹות חּיֹות למאכל והפקרּו ּבּול ְְְְְֲִֶַַַַַָָֹֻ
מט)ׁשּנאמר לפיכ(תהלים נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל : ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

החּיֹות  את עליהן להזהיר הצר.Ì„‡‰ „iÓe∑ ְְְֲִֵֶֶַַַַֻƒ«»»»

אדרׁש אני עדים, ואין ּבמזיד ההֹורג ‡LÈ.מּיד „iÓ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַֹƒ«ƒ
ÂÈÁ‡∑ׁשֹוגג,)מי (מּיד והרגֹו ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ

ׁשאף  לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹאני
ּגלּות, לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה. צרי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּכמֹו מּמּנּו, ּדֹורׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נכנע, אינֹו ְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא
ּבמּסכת  לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדרׁשּו
וכּו' אחד לפּונדק מזּמנן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .'מּכֹות': ְְְְְֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr i jxk zegiy ihewl)

עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ּדּדּדּדםםםם ה)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹופפפפ ט, הּפׁשט (רש"י ּדר ׁשעל־ּפי הינּו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָ
על־ידי־זה  יבֹוא ׁשּלא אף עצמֹו, ּדם לׁשּפ לאדם לֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאסּור
ׁשהּוא  תאכלּו", לא "דמֹו ׁשל האּסּור (ּוכמֹו למיתה אֹו ְְְִִִֵֶֶָָָֹֹֹלחלי
את  אבינּו אברהם מל לא מּדּוע מּובן זה לפי החי). מן ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּדם

ׁשּלא  עד הּתֹורה ּכל את ּׁשּקּים אף ׁשּנצטּוה, קדם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעצמֹו
ׁשהרי - ּדֹוחה נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוה ה ה ה נּתנה ׁשּזה ּופׁשּוט ּדמֹו, לׁשּפ לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

הּמילה, על ּכׁשּנצטּוה מה־ּׁשאין־ּכן נּתנה. ׁשּלא מצוה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקּיּום
עצמֹו. ּדם ׁשֹופ ׁשל האּסּור את ּדֹוחה זה צּוּוי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָהרי

(å)íìöa ék CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôLŸ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤
:íãàä-úà äNò íéýìû¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£CÙMÈ BÓc Ì„‡a∑המיתּוהּו עדים יׁש אם »»»»ƒ»≈ֲִִִֵֵ
וגֹו'"אּתם, ּבצלם "ּכי ‰‡„Ì.לּמה? ˙‡ ‰NÚ∑ ְְִֶֶֶַָָ»»∆»»»

את  העֹוׂשה עׂשה להיֹות: וצרי חסר, מקרא ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָזה
ּבּמקרא  הרּבה וכן .האדם, ְְְִֵֵַַָָָָ

ÏÎÈÓÏג  È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁ¯ Ïk»ƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
:‡lk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»…»

˙ÔeÏÎ:ד  ‡Ï dÓc dLÙa ‡¯Na Ì¯a¿«ƒ¿»¿«¿≈¿≈»≈¿

iÓ„ה  Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ÔBÎÓc ˙È Ì¯·e¿«»ƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«
¯·b „iÓ ‡L‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«¿«
‡LÙ ˙È Úa˙‡ È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc¿≈»¿»«¬ƒ∆¿«»«¿»

:‡L‡„∆¡»»

ÓÈÓ¯ו  ÏÚ ÔÈ„‰Òa ‡L‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ«≈«
˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa È¯‡ „LzÈ dÓc ‡iic«»«»¿≈ƒ¿»¬≈¿«¿»«¿»¬«»

:‡L‡¡»»

epxetq

è(c).BLôða øNa CàlW xUA K` ©¨¨§©§©¨¨¤
.ig `EdW ,FWtp mr FcFrA ig©§¦©§¤©

,Bîc.ig FcFrA WxRW FnC oM mbe ¨§©¥¨¤¥©§©
,eìëàú àìxYn zOd on WxR la` ŸŸ¥£¨¥©¦©¥ª¨

.gp ipald dxez ¦§¥Ÿ©
(d)íëéúLôðì íëîc úà Càå§©¤¦§¤§©§Ÿ¥¤

.LøãàmC Wxc` `NW iR lr s` ¤§Ÿ©©¦¤Ÿ¤§Ÿ©
mFwn lMn ,mkcIn miIg ilrA x`W§¨©£¥©¦¦¤§¤¦¨¨
liaWA "mknC" z` Wxc ¤̀§Ÿ¤¦§¤¦§¦

xzFi ilv` zFaEWg odW ,"mkizWtp"©§Ÿ¥¤¤¥£¤§¦¥
z`fe .miIg ilrA x`W lM zFWtPn¦©§¨§¨©£¥©¦§Ÿ
:mitNgzn mipt` lr didY dWixCd©§¦¨¦§¤©¢¨¦¦§©§¦

c`d dMfi m`Wf` dPd - mìk ãiî ¤¦¦§¤¨¨¨¦¥¨¦©¨
,íãàä ãiîe ,epLøãà äiç,FliSdl ©¨¤§§¤¦©¨¨¨§©¦

..mcIn ip`v z` iYWxce" KxC lr©¤¤§¨©§¦¤Ÿ¦¦¨¨
"mdiRn ip`v iYlSde(i ,cl l`wfgi). §¦©§¦Ÿ¦¦¦¤

Lôð úà Løãà åéçà Léà ãiî¦©¦¨¦¤§Ÿ¤¤¤
.íãàä,EdliS`W dfl dMfi `l m` ¨¨¨¦Ÿ¦§¤¨¤¤©¦¥

z` Wxc` ,eig` Wi`" - Edbxdie§©©§¥¦¨¦¤§Ÿ¤
rxRdl FbxFdd eig` cIn bExdd "Wtp¤¤¤¨¦©¨¦©§§¦¨©

.dIgd cIn `l la` ,EPOne dxez ¦¤£¨Ÿ¦©©©¨
(e),CôMé Bîc íãàalW oiC ziA ¨¨¨¨¦¨¥¥¦¤

.dHn©¨
.íéäìà íìöa ékmC zFid mrhe ¦§¤¤¡Ÿ¦§©©¡©

x`W mC Wxc` `le Wxcp mc`d̈¨¨¦§¨§Ÿ¤§Ÿ©§¨
,"dUr midl` mlvA iM" ,miIg ilrA©£¥©¦¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨
mi`xwPd milCaPd minvrd mlvA§¤¤¨£¨¦©¦§¨¦©¦§¨¦



קה gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k iying meil inei xeriy

(æ):dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàå§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

i"yx£e·¯e e¯t Ìz‡Â∑(ה לברכה (כתובות הראׁשֹונה ּפׁשּוטֹו, לפי ׁשאינֹו: מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ¿«∆¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה סג)עֹוסק  .(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

ß ixyz h"k iying mei ß

(ç):øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ

(è)íëòøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−
:íëéøçà©«£¥¤«

i"yx£È‰ È‡Â∑ ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַָָֹ
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹלעסק

עׂשה. וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת ׁשּלא ּובאחרֹונה הּוא ְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּברית  וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: ְְְְֲִִִִִֶַַַָאמר
אֹות  ל ואּתן .להבטחתי, ְְְְִֵֶַָָ

(é)äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ

:õøàä úiç©©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎz‡ ı¯‡‰ ˙iÁ∑ עם הּמתהּלכים הם ««»»∆ƒ¿∆ְְִִִֵַַ

‰z·‰.הּברּיֹות  È‡ˆÈ ÏkÓ∑ ׁשקצים להביא ְִַƒ……¿≈«≈»ְְִִָָ
‰‡¯ı.מׂשים ּור  ˙iÁ ÏÎÏ∑ ׁשאינן הּמּזיקין, להביא ְִָ¿…««»»∆ְִִִֵֶַַָָ

הּברּיֹות  עם הּלּוכן ׁשאין אּתכם', אׁשר ה'חּיה .ּבכלל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àé)øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²
ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBòúçL −¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£È˙Ó˜‰Â∑והֹול ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו לבריתי, קּיּום .אעׂשה «¬ƒ…ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ

(áé)ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À
úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ

:íìBò¨«

e‚Òeז  ‡Ú¯‡· e„ÈÏÈ˙‡ e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿
:d·«

ÓÈÓÏ¯:ח  dnÚ È‰B·ÏÂ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

ÌÚÂט  ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ
:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈa¿≈«¿≈

ÙBÚa‡י  ÔBÎnÚc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿¿»
ÏkÓ ÔBÎnÚc ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»¿ƒ¿ƒ…

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù«¿≈≈»¿…≈««¿»

ÏÎיא  ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈≈»
‡ÙBË „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡ÙBË ÈnÓ „BÚ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»»¿»¿≈»»

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ¿«»»«¿»

ÔÈaיב  ·‰È ‡‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈
Èc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»«¿»ƒ

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚƒ¿¿»≈«¿»

epxetq

z`" ,mdn dfi` dUr ,"midl`"¡Ÿ¦¨¨¥¤¥¤¤
l`d xn`W f`n mpn` iM ."mc`d̈¨¨¦¨§¨¥¨¤¨©¨¥

"mc` dUrp" KxAzi(ek ,` lirl)gM ozp ¦§¨©©£¤¨¨¨©Ÿ©
,mdn cg`A F` ,milCaPd minvrÄ£¨¦©¦§¨¦§¤¨¥¤
,okEn `UFp lM lr ilkU gM riRWdl§©§¦©Ÿ©¦§¦©¨¥¨
zFidae .iWFp`d oiOdn cg` lM `Ede§¨¤¨¥©¦¨¡¦¦§
`id xW` ,"midl` mlvA" mc`d̈¨¨§¤¤¡Ÿ¦£¤¦
ig `Ed DA xW` ziWFp`d FWtp©§¨¡¦£¤¨©
FWtpe FnC didIW iE`x ,liMUn©§¦¨¤¦§¤¨§©§

mlSd dfl mizxWnd zipEIgd©¦¦©§¨§¦§¤©¤¤
xzFi mdicA`n cIn miWxcpe miaWgp¤§¨¦§¦§¨¦¦©§©§¥¤¥

.miIg ilrA x`W lM iIgnf dxez ¥©¥¨§¨©£¥©¦
(f).eáøe eøt ízàåmC EkRWY l`e §©¤§§§©¦§§©

.mc`dg dxez ¨¨¨
(h).éúéøa úà íé÷î éððä éðàålr ©£¦¦§¦¥¦¤§¦¦©

ip` iwp mC EkRWY `NW i`pYd df¤©§©¤Ÿ¦§§¨¨¦£¦
cFr zgWl `NW "izixA z` miwn"¥¦¤§¦¦¤Ÿ§©¥
zgXY iwp mC zkitWA la` .ux`d̈¨¤£¨¦§¦©¨¨¦¦¨¥

sipgi `Ed mCd iM" Fxn`M ,ux`d̈¨¤§¨§¦©¨©§¦
'ebe "xRki `l ux`le ,ux`d,dl xacna) ¨¨¤§¨¨¤Ÿ§ª©§

(bldwli zFxard x`W lM lr la` .£¨©¨§¨¨£¥¦§¤
zgXY `le ,`hFgd.ux`di dxez ©¥§Ÿ¦¨¥¨¨¤

(`i)ì ìeaî ãBò äéäé àìåúçL §Ÿ¦§¤©§©¥
.õøàädlRn' ot` mEW didi `l ¨¨¤Ÿ¦§¤Ÿ¤©¨¨

mvr z` zigWIW 'cqtde§¤§¥¤©§¦¤¤¤
.ux`dai dxez ¨¨¤



gpקו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÏBÚ ˙¯„Ï∑ ׁשּלא ּדֹורֹות ׁשּיׁש חסר, נכּתב ¿……»ְִֵֵֶֶַָֹ

לאֹות, ּדֹורֹוהצרכּו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ׁשּצּדיקים לפי ְְְְְְִִִִֶַָֻ
ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו יהּודה מל חזקּיהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשל

רבה)יֹוחאי .(בראשית ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 31 cenr ,dl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

i"AWx lW FxFce EdIwfg lW FxFC¤¦§¦¨§¤©§¦

עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם:::: לדרתלדרתלדרתלדרת .... .... אאאאֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ההההּבּבּבּבריתריתריתרית יב)זאתזאתזאתזאת (ט, ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
ל  ּדֹורֹות, לׁשני ּפרט ּכתיב, ודֹורֹולדרת . . חזקּיה ׁשל דֹורֹו ְְְְְְְִִִִֵֶָָֹֹ

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ב)ׁשל לה, פרשה רבה (בראשית ְִִֶֶַָ
הּקׁשת: נראתה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק הּטעם לפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁש

ז"ל חכמינּו ח)אמרּו ל, פרשה רבה נח (בראשית הּמּבּול ׁשאחרי ְֲֲֵֵֶַַַַַָָֹ
ונתעּלה  העֹולם נטהר הּמּבּול ׁשעל־ידי חדׁש", "עֹולם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָראה

חדׁש". "עֹולם ׁשּנקרא עד מאד, ּגבֹוהה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹלמדרגה
עֹוד  יהיה ׁש"לא להראֹות הּקׁשת אֹות ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
הארץ  נטהרה הּמּבּול על־ידי ּכי - הארץ" לׁשחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּבּול
ּכזה  ׁשפל ּבמּצב יהיה ׁשהעֹולם עֹוד ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאפן

לתּקנֹו. מּבּול ּדרּוׁש ְְְִֶֶַַָׁשּיהיה

ּבּכתּובים נאמר לבא, העתידה הּגאּולה על ּגם (ישעיה והּנה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
כב) החדׁשה".סו, והארץ החדׁשים "הּׁשמים יהיּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשאז

"עֹולם  ּכמֹו ׁשּיהיה עד מאד ּגבֹוהה לבחינה יתעּלה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעֹולם
ָָחדׁש".

ורּבי  חזקּיהּו ּבדֹורֹות ׁשּדוקא ׁשּזה לֹומר יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשניהם  ּכי הּוא, הּקׁשת לאֹות הצרכּו לא יֹוחאי ּבן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֻׁשמעֹון

העתידה. לּגאּלה ְֲִִַַָָָָֻׁשּיכים
ז"ל חכמינּו אמרּו - א)חזקּיהּו צד, הּקּב"ה (סנהדרין "ּבּקׁש ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ספר  חּבר - יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מׁשיח". חזקּיהּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּברחמי" גלּותא מן ּביּה "יפקּון אׁשר נשא הּזהר מהימנא (רעיא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ב) .קכד,

(âé)éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa ézúð ézL÷-úà¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−
:õøàä ïéáe¥¬¨¨«¤

(ãé)úLwä äúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬©¤−¤
:ïðòa¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ ÈÚa∑ לעֹולם ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה .ּכׁשּתעלה ¿«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr dl jxk zegiyÎihewl)

לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם  ואבואבואבואבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן חחחחׁשׁשׁשׁש להביאלהביאלהביאלהביא לפנילפנילפנילפני ּבּבּבּבמחמחמחמחׁשׁשׁשׁשבהבהבהבה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתעלהעלהעלהעלה ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יד) ט, (רש"י

הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיׁש
חס־  למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא  ְְֶֶַַַָָָָָָהעֹולם
אּלא  ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוׁשלֹום?

ּוכדכתיב  האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, חרטה, ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
- "וּימח" מחלט מחלט מחלט מחלט ּבֹו ּכּונת אאאאּבּבּבּבּוּוּוּודדדד ׁשאין לֹומר, יׁש זה לפי . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻֻֻ

אחד  מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, העֹולם להׁשחתת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֻרׁש"י
ּבתֹור הּמּבּול) ּכדֹור אדם ּבני מתנהגים (ׁשּבֹו חחחחׁשׁשׁשׁשּבעֹולם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

ענׁש.ואבואבואבואבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹון ן ן ן  ּבתֹור ולא מחלט), (אּבּוד ְְְֲֲֲֲִֶַַַַַַַַָֹֹֻ

(åè)-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨
ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½

ì:øNa-ìk úçL §©¥−¨¨¨«

˜ÌÈיג  ˙‡Ï È‰˙e ‡Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»¿»
:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈«¿»

ÈÊÁ˙˙Âיד  ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Ú È˙eÚa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»¿ƒ¿¬≈
:‡Úa ‡zL«̃¿»«¬»»

ÔBÎÈÈ·eטו  È¯ÓÈÓ ÔÈ· Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈≈¿ƒ≈≈
È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

:‡¯Na ÏÎ ‡ÏaÁÏ ‡ÙBËÏ ‡iÓ „BÚ«»¿»»¿«»»»ƒ¿»

epxetq

(bi).ïðòa ézúð ézL÷ úàiYxCq ¤©§¦¨©¦¤¨¨¦©§¦
.raHA didIW¤¦§¤©¤©

.úéøa úBàì äúéäåzWTd zFidA §¨§¨§§¦¦§©¤¤
xwgOd inkg E`lp mpn` iM .dlEtM§¨¦¨§¨¦§©§¥©¤§¨
,zipXd zWTd irav xcql mrh zzl̈¥©©§¥¤¦§¥©¤¤©¥¦

zWTd irav xcq Ktd lr `Ed xW £̀¤©¥¤¥¤¦§¥©¤¤
zF` didY `ide ,zlBxOd dpFW`xd̈¦¨©ª§¤¤§¦¦§¤
mxn`M ,aIg mxFCW xFCd iwiCvl§©¦¥©¤¨©¨§¨§¨

'LiniA zWTd dz`xp mElM',fr zeaezk) §¦§£¨©¤¤§¨¤
(az` zrC EcOlie EgikFie ElNRzie ,§¦§©§§¦¦©§©©¤

.mrdci dxez ¨¨
(ci).ïðò éððòazWTd d`xY `l iM §©§¦¨¨¦Ÿ¥¨¤©¤¤

KGd ixg` ar xEkr opr zlEfA§©¨¨¨¨©£¥©¨
.gNdeeh dxez §©©



קז gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyiy meil inei xeriy

(æè)íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû ïéa¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£‰iÁ LÙ Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa∑ הּדין מּדת ּבין ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ִִֵַַ

ּובין  ּביני לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל
הּדין  מּדת ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא חּיה, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלֿנפׁש

עליכם אתכם)(לקטרג ונזּכר לחּייב האֹות את רֹואה אני ,. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(æé)øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê∑ ׁשאמרּתי האֹות הרי לֹו: ואמר הּקׁשת, .הראהּו …«¿ƒְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ß ixyz 'l iyiy mei ß

(çé)úôéå íçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤
:ïòðë éáà àeä íçå§¾̈−£¦¬§¨«©

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ‡e‰ ÌÁÂ∑?ּכאן לֹומר הצר למה ¿»¬ƒ¿»«ְַַָָָֻ
נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ׁשהּפרׁשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹלפי
ּכתב  לא ועדין ּכנען, נתקּלל ועלֿידֹו חם ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשּקלקל

הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֻּתֹולדֹות
כנען" אבי הּוא "וחם ּכאן: .לֹומר ְְֲִַַָָָ

(èé)ìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äL §¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤

(ë):íøk òhiå äîãàä Léà çð ìçiå©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤
i"yx£ÏÁiÂ∑(רבה לֹועׂשה (בראשית ׁשהיה חּלין, עצמֹו «»∆ְִֶַָָָָֻ

אחרת  ּבנטיעה ּתחּלה ‰‡„Ó‰.לעסק LÈ‡∑ אדֹוני ְְֲִִִֶֶַַָָֹƒ»¬»»ֲֵ
ּכמֹו א)האדמה, "איׁש(רות Ì¯k.נעמי": ÚhiÂ∑ ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆

זמֹורֹות  עּמֹו הכניס לּתבה ּתאנים ּכׁשּנכנס ויחּורי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ
רבה) .(בראשית

(àë):äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ

i"yx£Ïb˙ÈÂ∑ וּיתּפעל ּכתיב,∑‡‰Ï‰.לׁשֹון אהלה  «ƒ¿«ְְִֵַָ»√…ְֳִָָ
ׁשֹומרֹון, ׁשם על ׁשּנקראּו הׁשבטים לעׂשרת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָרמז

ׁשּנאמר הּיין, עסקי על ׁשּגלּו אהלה, (עמוס ׁשּנקראת ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
יין"ו) ּבמזרקי "הּׁשֹותים :. ְְְִִִֵַַ

˜ÌÈטז  ¯k„ÓÏ dpÊÁ‡Â ‡Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«¿ƒ¿«¿«
‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ»»≈≈¿»«¿»≈»«¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ««¿»

ÔÈaיז  ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«»»¿»ƒ¬≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ««¿»

ÌÁÂיח  ÌL ‡˙B·z ÔÓ e˜Ù Èc Á È· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ≈»≈¿»
:ÔÚÎ„ È‰e·‡ ‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ»»∆¿»¬ƒƒ¿»«

Ïkיט  e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á Èa ÔÈl‡ ‡˙Ïz¿»»ƒ≈¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»
:‡Ú¯‡«¿»

Ó¯k‡:כ  ·Èˆe ‡Ú¯‡a ÁÏt ¯·b Á È¯LÂ¿»≈…«¿«»«¿«¿»¿ƒ«¿»

B‚aכא  ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓ È˙Le¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
:dkLÓ«¿¿≈

epxetq

(fh).íìBò úéøa økæì äéúéàøe§¦¦¨¦§Ÿ§¦¨
zNtY `Ede ,dPOn aAqOA giBW ©̀§¦©©§ª¨¦¤¨§§¦©
aiW` ornl uxRA mcnre miwiCSd©©¦¦§¨§¨©¤¤§©©¨¦
zixA" xkFf FnM ,zigWdn dng¥¨¥©§¦§¥§¦

."mlFrfi dxez ¨
(fi)úBà úàæ çð ìà íéäìà øîàiå©Ÿ¤¡Ÿ¦¤Ÿ©Ÿ

.úéøaäzF`" `id dIpXd zWTd z`f ©§¦Ÿ©¤¤©§¦¨¦
lHn LA `vFIM lre Lilre ,"zixAd©§¦§¨¤§©©¥§ª¨
ipA xirdlE ,DzF`xdA xxFrzdl§¦§¥§¥¨¨§¨¦§¥

.aihidl liMUdl aEWl xFCdgi dxez ©¨§©§¦§¥¦
(gi).ïòðë éáà àeä íçådnFC §¨£¦§¨©¤

ot`A ,rxl mqxtnd orpkl eikxcA¦§¨¨¦§©©©§ª§¨§Ÿ©§Ÿ¤
,zEnCdA mB zn`A orpkl a` didW¤¨¨¨¦§©©¤¡¤©§¦¨

prM"ixn`d Kia`" oi,fh l`wfgi) §¦§©¨¦¨¡Ÿ¦
(b.hi dxez

(hi)ìL.çð éða älà äLzFid mre §Ÿ¨¥¤§¥Ÿ©§¦¡
ipA" mzFid xEarA dPd ,rWxd mkFzA§¨¨¨¨¦¥©£¡¨§¥
Fxn`A ,mNM z` KxAzi l`d KxA "gpŸ©¥¥¨¥¦§¨©¤ª¨§¨§

"ux`d z` E`lnE EaxE ExR"(` ,h lirl), §§¦§¤¨¨¤
."ux`d lk dvtp dN`n" oklek dxez §¨¥¥¥¤¨§¨¨¨¨¤

(k).çð ìçiåiYlA lrtA ligzd ©¨¤Ÿ©¦§¦§Ÿ©¦§¦
xW` miUrn dGn EkWnp okle ,zF`p̈§¨¥¦§§¦¤©£¦£¤
lEwlTd on hrn mpn` iM ,EUri `lŸ¥¨¦¨§¨§©¦©¦§
FnM ,sFQA EPOn dAxd aAqi dlgzdA©©§¨¨§©¥©§¥¦¤©§
.dlgzdA zErHdn zFnkgA dxwIW¤¦§¤©¨§¥©¨©©§¨¨
mrd lgIe" Fxn`A dxFd FnvrA dfe§¤§©§¨§¨§©¨¤¨¨

"zFpfl(` ,dk xacna).`k dxez ¦§



gpקח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyiy meil inei xeriy

(áë)ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiå©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬
ì:õeça åéçà-éðL ¦§¥«¤−̈©«

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ∑(רבה מרּבֹותינּו(בראשית יׁש ««¿»¬ƒ¿««ֵֵֵַ
על  הזּכר לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֻאֹומרים:

ונתקּלל  ‡·ÂÈ.הּדבר ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ∑:אֹומרים יׁש ְְִֵַַָָ««¿≈∆¿«»ƒְִֵ
ע)סרסֹו רבעֹו,(סנהדרין אֹומרים: רבה)ויׁש .(בראשית ְְְְִֵֵָ

(âë)íëL-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©§¤´
íäéáà úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´£¦¤®

:eàø àì íäéáà úåøòå úépøçà íäéðôe§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ∑"וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב אין «ƒ«≈»∆∆ְְִִִֵֶַַַָ

ע) מּיפת,(סנהדרין יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על לּמד ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
לקבּורה  זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית ּבניו זכּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָלכ

ׁשּנאמר לט)לבניו, קבר",(יחזקאל מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבזרעֹו נאמר אביו, את ׁשּבּזה כ)וחם ינהג (ישעיה "ּכן : ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נערים  ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמלֿאּׁשּור
וגֹו'" ׁשת וחׂשּופי ויחף ערֹום Ì‰ÈÙe.ּוזקנים ְְְֲִֵֵֵֵַָָ¿≈∆

˙Èp¯Á‡∑ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ¬…«ƒְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּפניהם  הפכּו לכּסֹותֹו, עצמם להפ והצרכּו ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֻאצלֹו

.אחֹורּנית  ֲִַ

(ãë)Bða Bì äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−§¬
:ïèwä©¨¨«

i"yx£ÔËw‰ Ba∑,והּבזּוי מט)ּכמֹוהּפסּול ּבזּוי (ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה :". ¿«»»ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

(äë):åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«

i"yx£ÔÚk ¯e¯‡∑ ּבן אֹוליד ׁשּלא לי ּגרמּת אּתה »¿»«ְִִֵֶַַָָָֹ
לׁשּמׁשני, אחר מׁשּמׁשרביעי להיֹות רביעי ּבנ ארּור ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָ

טרח  עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻאת
להם  אמר ׁשּסרסֹו? חם ראה ּומה מעּתה. ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעבֹודתי

זה  והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלאחיו:
ּבנים  ג' לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻאת

רביעי?! ּבן מבּקׁש .ועֹודּנּו ְְְִִֵֵֶַ

(åë)ãáò ïòðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£ÌL È‰Ï‡ '‰ Ce¯a∑,לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ּכנען ׁשעתיד ארץ את להם ּכנען ∑È‰ÈÂ.לתת להם »¡…≈≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒƒְֶַַָ
עֹובד  .למס ְֵַ

È¯Ú˙‡כב  ˙È ÔÚÎ„ È‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ«¬»»¬ƒƒ¿««»∆¿¿»
:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ï ÈeÁÂ È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒƒ¿≈¬ƒ¿»

Û˙kכג  ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL ·ÈÒe¿≈≈»∆∆»¿»¿«ƒ«¿«
‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¬»¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿¿»
ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â ÔB‰e·‡„«¬¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»«¬

:BÊÁ ‡Ï»¬

dÏכד  „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ Á ¯Úz‡Â¿ƒ¿«…«≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈
:‡¯ÈÚÊ d¯a¿≈¿≈»

È‰Èכה  ÔÈ„·Ú ÁÏt „·Ú ÔÚk ËÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«∆∆»««¿ƒ¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

ÔÚÎכו  È‰ÈÂ ÌLc d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈ƒ≈¿««
:ÔB‰Ï ‡„·Ú«¿»¿

epxetq

(ak)úåøò úà ïòðë éáà íç àøiå©©§¨£¦§©©¥¤§©
.åéáà,FpA orpM Fl dUrW oFiGA d`x ¨¦¨¨¦¨¤¨¨§©©§

mpFxkf mzvw ixacM qExQd `Ede§©¥§¦§¥§¨¨¦§¨
dkxal(` ,r oixcdpq)iqExA azke , ¦§¨¨§¨©§¦

`Ede ,sEXM ici lr FqxQW iIclMd©©§¦¦¤¥§©§¥¦§
mpn` iM .dgn `le d`x FrWxA§¦§¨¨§Ÿ¦¨¦¨§¨
zexre" Fxn`M ,"dexr" `xTi oFlTd©¨¦¨¥¤§¨§¨§§©§©

"`fgnl `pl Kix` `l `Mln,c `xfr) ©§¨Ÿ£¦¨¨§¤¡¥
(ci"xaC zexr" oke ,(c ,`k mixac)xn`i §¥¤§©¨¨¥¨¥

.dPbn xaC lr©¨¨§ª¤
ì ãbiå.õeça åéçà éðLlr gnVW ©©¥¦§¥¤¨©¤¨©©

.FpA zNrRbk dxez §ª©§
(bk).úépøçà íäéðôelrtA mB §¥¤£Ÿ©¦©§Ÿ©

,eil` zFptl gxkd zvw didW ,iEQMd©¦¤¨¨§¨¤§¥©¦§¥¨
sqFp didie ,zF`xl `NW ;EpR `lŸ¨¤Ÿ¦§§¦§¤¨

.oFaSr mdilrck dxez £¥¤¦¨
(ck).ïèwä Bðamd ixd ipa ipA' §©¨¨§¥¨¦£¥¥

hTd did orpkE ,'mipaMmg ipaAW o §¨¦§©©¨¨©¨¨¤¦§¥¨
(e ,i oldl)lW mipa ipaAW ohTd ilE`e ,§©©¨¨¤¦§¥¨¦¤

ohw" eikxcA did df mre ,f` gpŸ©¨§¦¤¨¨¦§¨¨¨¨
."c`n iEfA miiFBAdk dxez ©¦¨§Ÿ

(dk).åéçàì äéäé íéãáò ãáòiM ¤¤£¨¦¦§¤§¤¨¦

Fl iE`x did "eig`l car" FzFid¡¤¤§¤¨¨¨¨
iEfaE dlrnA ohw didW oeiM ,rahA§¤©¥¨¤¨¨¨¨§©£¨¨
"al mkgl lie` care" Fxn`M ,mNMn¦ª¨§¨§§¤¤¡¦©£©¥

(hk ,`i ilyn)didIW siqFd F`hgA okl ,¨¥§¤§¦¤¦§¤
."micar car"ek dxez ¤¤£¨¦

(ek),ïòðë éäéå.Frxf ¦¦§©©©§
.Bîì ãáò,mW rxflE mW idl`l ¤¤¨¥Ÿ¥¥§¤©¥

ia`We mivr iahg EidIe" Fxn`M§¨§©¦§Ÿ§¥¥¦§Ÿ£¥
"'d gAfnlE dcrl min,h ryedi) ©¦¨¥¨§¦§©

(fk.fk dxez
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(æë)ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáò¤¬¤¨«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, .מתרּגם: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ
ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ∑ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְִִִֵֶַַָָ

ּכרׁש,חכמים: ׁשּבנה ליפת, אלהים ׁשּיפּת אףֿעלּֿפי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא - ׁשני ּבית יפת, מּבני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה

ׁשּבנה  ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? ׁשהיה והיכן ׁשלמה, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹ
ׁשם  Ú·„.מּבני ÔÚÎ È‰ÈÂ∑מּׁשּיגלּו ׁשם,אף ּבני ְִֵֵƒƒ¿««∆∆ְְִִֵֵֶַ

ּכנען  מּבני עבדים להם .יּמכרּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(çë)ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:äðL̈¨«

(èë)íéMîçå äðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

é(à)eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬
:ìeanä øçà íéða íäì̈¤²¨¦−©©¬©©«

(á):ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«
i"yx£Ò¯È˙Â∑רבה)ּפרסזֹו .(בראשית ¿ƒ»ָָ

(â):äîøâúå úôéøå æðkLà øîb éðáe§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«

(ã):íéðããå íézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−§«Ÿ̈¦«

(ä)ìì Léà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîBðL Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®
:íäéBâa íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«

(å):ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe§¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©

(æ)àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®
:ïããe àáL äîòø éðáe§¥¬©§−̈§¨¬§¨«

dkLÓaכז  dzÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚÎ È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

ÔÈLÓÁÂכח  ‰‡Ó ˙Ïz ‡ÙBË ¯˙a Á ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«¿»¿«¿ƒ
:ÔÈL¿ƒ

ÔÈLÓÁÂכט  ‰‡Ó ÚLz Á ÈÓBÈ ÏÎ BÂ‰Â«¬»≈…«¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

ÙÈÂ˙א  ÌÁ ÌL Á Èa ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿≈…«≈»»»∆
:‡ÙBË ¯˙a ÔÈa ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»«»»

Ï·e˙Âב  ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe ¯ÓBb ˙ÙÈ Èa¿≈∆∆∆»»«¿»»¿»
:Ò¯È˙Â CLÓe∆∆¿ƒ»

Ó¯‚B˙Â‰:ג  ˙ÙÈ¯Â ÊkL‡ ¯ÓBb È·e¿≈∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿»

ÌÈ„„Â:ד  ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡ ÔÂÈ È·e¿≈»»¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÔB‰Ú¯‡aה  ‡iÓÓÚ ˙Â‚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»¿«¿¬
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ dLÈÏÏ ¯·b¿«¿ƒ»≈¿«¿¬»¿¿«¿≈

ÔÚÎe:ו  ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ È·e¿≈»ƒ¿«ƒ¿»«

ÓÚ¯Â‰ז  ‰z·ÒÂ ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»¿«¿»
:Ô„„e ‡·L ‰ÓÚ¯ È·e ‡Îz·ÒÂ¿«¿¿»¿≈«¿»¿»¿»

epxetq

(fk).íL éìäàaicrlA ,zFWxcn iYA §¨¢¥¥¨¥¦§¨¦§£¥
.dxigAd ziA¥©§¦¨

.Bîì ãáò`NW mB ztilE mWl ,zipW ¤¤¨¥¦§¥§¤¤©¤Ÿ
.WCwOd iniAgk dxez ¦¥©¦§¨

(hk).úîiå,oEknd xERQd oipr mcw ©¨ŸŸ¤¦§©©¦©§ª¨

mWA `xwl mdxa` zExxFrzd `Ede§¦§§©§¨¨¦§Ÿ§¥
.'d` dxez

é(e).ïòðëe èeôe,hER ipA xiMfd `l §¨©Ÿ¦§¦§¥
lr `xwp cg` iFbl eipA lM Eid iM¦¨¨¨¨§¤¨¦§¨©
"mY` hEtE WEM qxR" Fxn`M ,FnW§§¨§¨©¦¨

(d ,gl l`wfgi).f dxez

(f).äìéåçå àáñ Leë éðáelM didW §¥§¨©£¦¨¤¨¨¨
PW mipAd caNn ,iFbl mdn cg`E`xw ¤¨¥¤§¦§©©¨¦¤¦§§

"LiYgY `aqE WEM" Fxn`M ,FnW lr©§§¨§§¨©§¤
(b ,bn diryi).g dxez
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(ç)øab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ
:õøàä¨«¤

i"yx£¯Bab ˙BÈ‰Ï∑ הּפּלגה ּדֹור ּבעצת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על העֹולם ּכל .להמריד ƒ¿ƒְְֲִַַַַַַַָָָָָָָ

(è)øîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£„Èˆ ¯Bab∑ ּומטען ּבפיו, ּברּיֹות ׁשל ּדעּתן צד ƒ«ƒְְְְִִֶַַָָָ
ּבּמקֹום  ‰'.למרד ÈÙÏ∑ ּפניו מתּכּון על .להקניטֹו ְִַָֹƒ¿≈ְְְִִֵַַַָָ
¯Ó‡È Ôk ÏÚ∑,ּפנים ּבעּזּות מרׁשיע אדם ּכל על «≈≈»«ְְִִַַַַָָָָ

ּכנמרד  'זה יאמר: ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹיֹודע
ציד' רבה)ּגּבֹור .(בראשית ִִַ

(é)äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®
:øòðL õøàa§¤−¤¦§¨«

(àé)äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½
:çìk-úàå øéò úáçø-úàå§¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©

i"yx£ı¯‡‰ŒÔÓ∑ מּתֹוכם יצא הּמגּדל, לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ׁשֹומעין ּבניו את אּׁשּור ׁשראה ּכיון ƒ»»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
רבה) .(בראשית

(áé):äìãbä øéòä àåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«
i"yx£‰Ï„b‰ ¯ÈÚ‰∑,נינוה ג)ׁשּנאמרהיא לאלהים (יונה ּגדֹולה עיר היתה "ונינוה :". »ƒ«¿…»ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

(âé)íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−
:íéçzôð-úàå§¤©§ª¦«

i"yx£ÌÈ·‰Ï∑ ללהב ּדֹומים .ׁשּפניהם ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t«¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»
ÌÈzLÏt∑ וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם ¿ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻֻ

לאּלּו, אּלּו נׁשֹותיהם מׁשּכב מהם מחליפין ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
.ּפלׁשּתים  ְְִִ

ÈÂ‰ÓÏח  È¯L ‡e‰ „¯Ó ˙È „ÈÏB‡ LeÎÂ¿ƒ»ƒ¿…»≈¿≈¬≈
:‡Ú¯‡a ÛÈwz ¯a‚ƒ««ƒ¿«¿»

Ó‡˙È¯ט  Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÛÈwz ¯a‚ ‰Â‰ ‡e‰¬»ƒ««ƒ√»¿»«≈ƒ¿««
:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙ ¯ab „¯Ók¿ƒ¿…ƒ««ƒ√»¿»

k‡Â„י  C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ LÈ¯ ‰Â‰Â«¬»≈«¿≈»∆¿∆∆¿««
:Ï··„ ‡Ú¯‡a ‰ÏÎÂ¿«¿≈¿«¿»¿»∆

(יא  ‡Ú¯‡ ÔÓ נ"א‰‡¯e˙‡ ˜Ù ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ ƒ«¿»≈»«ƒ¿«¬»»
) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰ÂÈ ˙È ‡·e נ"א‡z¯˜ (È·BÁ¯ ¿»»ƒ¿≈¿»¿……¿≈«¿»
:ÁÏk ˙ÈÂ¿»»«

˜¯z‡יב  ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰ÂÈ ÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ¿»∆∆≈ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»
:‡˙a«̄¿»

(יג  È‡¯ˆÓe'הס È˙בכל „ÈÏB‡ (ÌÈ¯ˆÓe ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ»
:È‡ÁezÙ ˙ÈÂ È‡·‰Ï ˙ÈÂ È‡ÓÚ ˙ÈÂ È‡„eÏ»≈¿»«»»≈¿»¿»»≈¿»«¿»≈

e˜Ùיד  Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

epxetq

(g).ãøîð úà ãìé LeëåmzF` KFzA §¨©¤¦§Ÿ§¨
ihxR Wi` cli FnW lr E`xwPW¤¦§§©§¨©¦§¨¦

.xFAbl mqxtnh dxez §ª§¨§¦
(h).'ä éðôìxir" oiprM ,c`n xFAB ¦§¥¦§Ÿ§¦§©¦

"midl`l dlFcB(b ,b dpei). §¨¥Ÿ¦
,ãéö øBab ãøîðk øîàé ïk ìò©¥¥¨¥§¦§Ÿ¦©¦
,miiFBA Kln FzxEaB rnWlE§¥©§¨¨©©¦

,Fxn`Mi dxez §¨§

(i).ìáa Bzëìîî úéLàø éäzådfe ©§¦¥¦©§©§¨¤§¤
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קיי gp zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyiy meil inei xeriy

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´
:éðòðkä úBçtLî eöôð̈½Ÿ¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ ¯Á‡Â∑ הרּבה מׁשּפחֹות נפצּו .מאּלה ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ äëàa:òL «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑ וקצה סֹוף לׁשֹון "ּגבּול" ּכל ארצֹו, לחברֹו:∑Î‡a‰.סֹוף האֹומר ּכאדם נראה, ולי ּדבר. ׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּפלֹוני''ּגבּול  למקֹום ּתבא אׁשר עד מּגיע .זה ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

(ë)ìì íúçtLîì íç-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâa§«¥¤«

i"yx£Ì˙ˆ¯‡a Ì˙LÏÏ∑ הם חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו .אףֿעלּֿפי ƒ¿……»¿«¿…»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(àë)ìeúôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤
:ìBãbä©¨«

i"yx£¯·ÚŒÈaŒÏk È·‡∑ׁשם הּנהר היה -.ÈÁ‡ ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ
ÏB„b‰ ˙ÙÈ∑?ׁשם אם הּגדֹול, יפת אם יֹודע איני ∆∆«»ִִִֵֵֵֶֶַַָ

אחר  ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשהּוא
ׁשנה  ת"ק ּבן ׁשהרי הּגדֹול, יפת אֹומר הוי ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמּבּול",
ׁשׁש ּבׁשנת היה והּמּבּול להֹוליד, ּכׁשהתחיל נח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהיה

ּבן  היה ּבבניו ׁשהּגדֹול נמצא, [לנח]. ׁשנה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמאֹות
למאה הּגיע לא וׁשם ׁשנה, אחר מאה ׁשנתים עד ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ÙÈ˙.הּמּבּול  ÈÁ‡∑ ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ַַ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ
ּבּזהּו וזה אביהם, את .ּכּבדּו ְְֲִִִֶֶֶָ

(áë):íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða§¥¬¥−¥¨´§©®§©§©§©−§¬©«£¨«

(âë):Lîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«

(ãë):øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤

Á˙:טו  ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚÎe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

È‡Lb¯b:טז  ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡È‡ÒBz:יז  ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח  È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡Úk ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט  ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡Úk ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«

ÔB‰LÈÏÏכ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÁ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡a¿«¿»¿¿«¿≈

Èaכא  ÏÎc ÔB‰e·‡ ‡e‰ Û‡ „ÈÏÈ˙‡ ÌLÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¬¿»¿≈
:‡a¯ ˙ÙÈc È‰eÁ‡ ¯·Ú≈∆¬ƒ¿∆∆«»

eÏÂ„כב  „LÎt¯‡Â ¯eM‡Â ÌÏÈÚ ÌL Èa¿≈≈≈»¿«¿«¿«¿«¿
:Ì¯‡Â«¬»

LÓÂ:כג  ¯˙‚Â ÏeÁÂ ıeÚ Ì¯‡ È·e¿≈¬»¿¿∆∆»«

‡ÈÏB„כד  ÁÏLÂ ÁÏL ˙È „ÈÏB‡ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«ƒ»»«¿∆«ƒ
:¯·Ú ˙È»≈∆
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(dl ,k ` mikln).ak dxez



gpקיב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyiy meil inei xeriy

(äë)åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«

i"yx£‰‚ÏÙ∑,הּבקעה מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות נתּבלּבלּו ƒ¿¿»ְְְְְְִִִַַַָָֹ
ׁשּקרא  נביא, עבר ׁשהיה למדנּו העֹולם. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָונתּפּלגּו
ׁשּבסֹוף  עֹולם', ּב'סדר וׁשנינּו העתיד, ׁשם על ּבנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשם

נתּפּלגּו, יקטן ימיו הרי ימיו, ּבתחּלת ּתאמר ׁשאם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד מּמּנּו צעיר ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאחיו

כ  "ויהי ואחרּֿכ וגֹו'", ילד "ויקטן הארץ ׁשּנאמר: ל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לסּתם  הּכתּוב ּבא לא ימיו, ּבאמצע ּתאמר ואם ְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹֹוגֹו'".
נתּפּלגּו ּפלג מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, .אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ÔË˜È∑,עצמֹו ּומקטין ענו להעמיד ׁשהיה זכה לכ »¿»ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
הּללּו הּמׁשּפחֹות .ּכל ְִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dk jxk zegiy ihewl)

העתידהעתידהעתידהעתיד ׁשׁשׁשׁשםםםם עלעלעלעל ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשםםםם ׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקרארארארא נביאנביאנביאנביא,,,, עברעברעברעבר (י,ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
כה)

ּבעל  ׁשל ענינֹו את מבּטא ׁשּׁשם הכרח אין הּפׁשט ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבדר
- אברהם ּכמֹו זאת, מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק אם (רק ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּׁשם
ׁשּׁשם  הּפׁשט ּבדר הכרח יׁש אּלא־אם־ּכן ּגֹוים), המֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאב

ּברׁש"י  מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ׁשּלכן הּׁשם, לבעל ׁשּי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
דברי־  לרׁש"י הּמיחס ּפרּוׁש ּוראה ׁשמֹות. ּדמדרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻהענין
אחרים  ׁשמֹות אבל עבר, היה ּגדֹול נביא כג: א, ֲֲִִֵֵֵֶָָָָָהימים־א

לּדרׁש. נּתנּו ְִִֵָֹלא

(åë)-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤
:çøé-úàå úåîøöç£©§−̈¤§¤¨«©

i"yx£˙ÂÓ¯ˆÁ∑אּגדה ּדברי מקֹומֹו, ׁשם רבה)על .(בראשית ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

(æë):äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå§¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«

(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë)éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬
:ïè÷é̈§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

Ït‚כה  „Á ÌeL ÔÈa ÔÈ¯z e„ÈÏÈ˙‡ ¯·ÚÏe¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆
È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ È‰BÓBÈa È¯‡¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜È»¿»

ÈÂ˙כו  ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡ ˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ¿»¿»ƒ»«¿»¿»»∆¿»
:Á¯È ˙ÈÂ ˙ÂÓ¯ˆÁ¬«¿»∆¿»»«

Ï˜c‰:כז  ˙ÈÂ ÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ¿»¬»¿»»¿»ƒ¿»

L·‡:כח  ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט  Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È Èa¿≈»¿»

eË¯ל  ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡ÁÈ„Ó»ƒ¿»

ÔB‰LÈÏÏלא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב  Á Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

epxetq

(dk).õøàä äâìôð åéîéá ék ,âìt¤¤¦§¨¨¦§§¨¨¨¤
WcTd gExA oEMW ,xar zlrn ricFd¦©©£©¥¤¤¦¥§©©Ÿ¤
,FpA iniA zFidl f` cizr didX dn©¤¨¨¨¦¨¦§¦¥§

xESw zAq ricFdl blR FpA mW `xwe§¨¨¥§¤¤§¦©¦©¦
mpn` iM ,d`lde blRn mc`d iIg ipW§¥©¥¨¨¨¦¤¤¨¨§¨¦¨§¨
,mWpre dbNRd ipA `hg did df zAq¦©¤¨¨¥§§¥©©§¨§¨§¨

zinF`zRd zEPYWdd mBfn lwlTW¤¦§¥¦§¨©¦§©©¦§¦
.xie`l xie`nek dxez ¥£¦©£¦



קיג gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ycew zayl inei xeriy

ß oeygxn '` ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑הּקדׁשלׁשֹון.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑ »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒ

את  לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאּו
ּדבר  מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע נעלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהעליֹונים.
"ּודברים  אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל יחידֹו על ְְִִֵֵֶַַַָָָָאחר:

חּדים (אחדים", ּדברים אחרים: לאלף )ספרים אחת אמרּו: . ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבימי  ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָותרנ"ו

סמֹוכֹות לֹו ונעׂשה ּבאּו רבה)הּמּבּול. .(בראשית ְֲֶַַַָֹ

(á)øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈
:íL eáLiå©¥¬§¨«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒa∑ ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים ׁשהיּו ¿»¿»ƒ∆∆ְְְִִִֶָָ
י)למעלה: ונסעּו(לעיל הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

מצאּו ולא ּכּלם, את להחזיק מקֹום להם לתּור ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשם
ׁשנער  .אּלא ְִֶָָ

(â)íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½
øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈

:øîçì íäì äéä̈¨¬¨¤−©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑:לאּמה לכּוׁש,אּמה מצרים ƒ∆≈≈ְְְִִַָָֻֻ

לכנען  ּופּוט לפּוט, עצמכם.∑‰·‰.וכּוׁש הזמינּו ְְְִַַ»»ְְְִֶַַ
עצמן  ׁשּמכינים הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה', ְְְְִִֶַַָָָָָָּכל

למּׂשא  אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ∑‰·‰.ּומתחּברים ְְְְְִִִֵַַָָָָ»»

ּבלע"ז  אפקרליי"ר אבנים ∑ÌÈ·Ï.הזמינּו, ׁשאין ְְִַַַ¿≈ƒֲִֵֶָ
ּבקעה  ׁשהיא Ù¯NÏ‰.ּבבבל, ‰Ù¯NÂ∑ עֹוׂשין ּכ ְְִִֶֶָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ִָ

בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים דאכשטיינע)הּלבנים, ,(ציגעל ְִִֵֶַ
ּבכבׁשן  אֹותן הּקיר ∑ÓÁÏ¯.ׂשֹורפים .לטּוח ְְְִִָָ«…∆ִַַָ

(ã)äáä eøîàiå|BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð ©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£ıeÙŒÔt∑ מּכאן להפיצנּו מּכה ׁשּום עלינּו יביא .ׁשּלא ∆»ֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬
:íãàä éða eðä−§¥¬¨«¨¨«

i"yx£˙B‡¯Ï '‰ „¯iÂ∑ ּבא אּלא ,לכ הצר לא «≈∆ƒ¿ְְֶַָָָֹֻ
ויבינּו. ׁשּיראּו עד הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹללּמד

ּתנחּומא  רּבי ‰‡„Ì.ּבמדרׁש Èa∑,מי ּבני אּלא ְְְִִַַַָ¿≈»»»ְִֵֶָ
הראׁשֹון  אדם ּבני אּלא ּוגמּלים? חמֹורים ּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּמא

ואמר: הּטֹובה את ג)ׁשּכפה נתּתה (לעיל אׁשר "האּׁשה ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהׁשּפיעם  ּבמי למרד ּבּטֹובה ּכפּו אּלּו אף ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹעּמדי".

הּמּבּול  מן ּומּלטם .טֹובה ְִִַַָָ

Á„:א  ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»

eÁkL‡Âב  ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

ÔÈ·Ïג  ÈÓ¯ e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯ea ÔepÙ¯NÂ נ"י˙Â‰Â (‡¯ea ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡·‡Ï ‡z·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

Ïc‚Óe‡ד  ‡z¯˜ ‡Ï È· e·‰ e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿≈»»«¿»«¿¿»
‡Ï „ÈaÚÂ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ dLÈ¯Â¿≈≈»≈«≈¿«»¿«¿≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙ ‡ÓÏÈc ÌeLƒ¿»ƒ¿««««≈»«¿»

˜¯z‡ה  È„·BÚ ÏÚ ‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»«»≈«¿»
:‡L‡ Èa B· Èc ‡Ïc‚Óe«¿¿»ƒ¿¿≈¬»»

epxetq

àé(a).íãwî íòñðamirFxd bdpnM §¨§¨¦¤¤§¦§©¨¦
drxn `vnl mFwnl mFwOn mirqFPd©§¦¦¨§¨¦§Ÿ¦§¤

.zF`pb dxez ¨
(b).íéðáì äðaìð äáämiYA zFpal ¨¨¦§§¨§¥¦¦§¨¦

ihxR zvr dzid z`fe ,o`v zFxcbe§¦§Ÿ§Ÿ¨§¨£©§¨¥
l` Wi` Exn`Ie" Fxn`M ,dfA oFndd¤¨¨¤§¨§©Ÿ§¦¤

."Edrxc dxez ¥¥

(c).øéò eðl äðáð äáä eøîàiåz`f ©Ÿ§¨¨¦§¤¨¦Ÿ
z` Kilndl xFCd ixU zvr dzid̈§¨£©¨¥©§©§¦¤

.iWFp`d oiOd lM lr cFxnp¦§©¨©¦¨¡¦
eðl äNòðå íéîMá BLàøå ìcâîe¦§¨§Ÿ©¨©¦§©£¤¨

.íLdidYW dxf dcFar ,"mW dUrp" ¥©£¤¥£¨¨¨¤¦§¤
mW iWFp`d oiOd lkA `vie ,lCbOA©¦§¨§¥¥§¨©¦¨¡¦¥
aWgYW ot`A ,Dxir lcbe DnFwn DaBŸ©§¨§Ÿ¤¦¨§Ÿ¤¤¥¨¥

,mc`d ipA lM lv` midl`d idl ¡̀Ÿ¥¨¡Ÿ¦¥¤¨§¥¨¨¨
dzid dfA dpEMde .mNM EWxci dil`e§¥¤¨¦§§ª¨§©©¨¨¨¤¨§¨

lr KlFOdWlM lr Klni xird DzF` ¤©¥©¨¨¦¦§Ÿ©¨
zWixC mW zFidA iWFp`d oiOd©¦¨¡¦¦§¨§¦©

.mNMd dxez ª¨
(d).úàøì 'ä ãøiådcixid oFWl dPd ©¥¤¦§Ÿ¦¥§©§¦¨

oi`WM KxAzi l`d lr xn`i zF`xl¦§¥¨¥©¨¥¦§¨©§¤¥



gpקיד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ycew zayl inei xeriy

(å)ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈
øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä äæå§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬

:úBNòì eîæé̈«§−©«£«
i"yx£„Á‡ ÌÚ Ô‰∑ ׁשעם עּמהן, יׁש זֹו טֹובה ּכל ≈«∆»ִֵֶֶַָָָ

לעׂשֹות  החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם .אחד ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ÌlÁ‰∑,עׂשֹותם אמרם, לעׂשֹות ּכמֹו: הם .להתחיל «ƒ»ְְְְֲֲִֵַַָָָ

˙BNÚÏ 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï∑"יּבצר" ּבתמיהה, …ƒ»≈≈∆¿«¬ְִִִֵָָ
רּוח  "יבצר לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. מניעה, ְְְְְְִִֶַַָֹלׁשֹון

עו)נגידים" .(תהלים ְִִ

(æ)eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eäòø úôN Léà¦−§©¬¥¥«

i"yx£‰„¯ יתרה ∑‰·‰ מענותנּותֹו נמל ּדינֹו .ּבבית »»≈¿»ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
נבנה",∑‰·‰ "הבה אמרּו: הם מּדה, ּכנגד מּדה »»ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

נרדה" "הבה ואמר: מדד ּכנגּדם ∑Ï·Â‰.והּוא ְְְְְֵֶַַָָָָָָ¿»¿»

אחרֹונה  וה"א רּבים, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש נּו"ן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּונבלּבל,
נרדה  ׁשל ּכה"א eÚÓLÈ.יתרה ‡Ï∑ לבנה ׁשֹואל זה ְְְֵֵֵֶָָ…ƒ¿¿ְֵֵֶָ

מחֹו את ּופֹוצע עליו עֹומד וזה טיט, מביא .וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

(ç)eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤©©§§−
:øéòä úðáì¦§¬Ÿ¨¦«

i"yx£ÌMÓ Ì˙B‡ '‰ ıÙiÂ∑ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים נפּוץ" "ּפן ּׁשאמרּו: מה הּזה, (משלי ּבעֹולם «»∆»ƒ»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
תבֹואּנּוי) היא רׁשע "מגֹורת :". ְְִֶַָָ

(è)úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤

i"yx£ÌˆÈÙ‰ ÌMÓe∑ לעֹולם חלק להם ׁשאין לּמד ƒ»¡ƒ»ִֵֵֵֶֶֶָָָ
ּדֹור  ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ׁשל קׁשה: זֹו אי וכי ְִֵֶֶַַַָָָהּבא.
יד  ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, יד ּפׁשטּו לא אּלּו ְְְִֵֵַַָָָָָָָָֹהּפּלגה,
מן  נאבדּו לא ואּלּו נׁשטפּו ואּלּו ּבֹו, להּלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעּקר

מריבה  והיתה ּגזלנים היּו הּמּבּול ׁשּדֹור אּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם?
ורעּות  אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו נאבדּו. לכ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהם,
למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּביניהם,

הּׁשלֹום  וגדֹול הּמחלקת .ׁשּׂשנאּוי ְֲֶֶַַַָָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr bk jxk zegiy ihewl)

ההההּבּבּבּבאאאא לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם חלקחלקחלקחלק להםלהםלהםלהם ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין ט)למדלמדלמדלמד יא, (רׁש"י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם אּמֹות ׁשחסידי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשמע,
הרמּב"ם ׁשּכתב ספ"ח)ּוכפי מלכים לדּיק (הלכות יׁש ולכאֹורה . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מהּמׁשנה להרמּב"ם ּכן הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ (סנהדרין ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

וׁשםׁשם) כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): ּדֹור (קז, : ְְְְִֶַָָָָָ
כו'. סדֹום אנׁשי . . הּפּלגה ּדֹור . . ְְֵַַַַַָָהּמּבּול

ÔB‰lÎÏו  „Á ÔLÈÏÂ „Á ‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«»«¿ƒ»«¿»¿
ÔB‰pÓ ÚÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc ÔÈ„Â¿≈¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ïc‡ז  ÔB‰LÈÏ Ônz ÏaÏ·e ÈÏb˙ e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»ƒ»¿ƒ»
:d¯·Á ÔLÈÏ L‡ (¯·b) ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿«¡«ƒ««¿≈

‡¯Ú‡ח  ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È ÈÈ ¯c·e««¿»»¿ƒ«»««≈»«¿»
) È·ÓÏ eÚÓe נ"י(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈

:‡z¯«̃¿»

ÈÈט  ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
Èt‡ ÏÚ ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»««≈

:‡Ú¯‡ Ïk»«¿»

epxetq

ipRn `N` Wprl iE`x f` oiprd̈¦§¨¨¨§Ÿ¤¤¨¦§¥
oaM ,oiprd sFqA eil` KWnPd lEwlTd©¦§©¦§¨¥¨§¨¦§¨§¤
sFql dxFY dcxi' Exn`W dxFnE xxFq¥¤¤¨§¨§¨¨§
FA azMW mFcq oipr did oke .'FYrC©§§¥¨¨¦§©§¤¨©

"d`x`e `P dcx`"(`k ,gi oldl)iM , ¥§¨¨§¤§¤¦
x`Xn xzFi f` mrWx did `l mpn`̈§¨Ÿ¨¨¦§¨¨¥¦§¨
izlEf ,dGd mlFrA mWprl icM zFO`d̈ª§¥§¨§¨¨¨©¤¨¦
didW ,mr iIpr cbp zEIxfk`d oiprA§¦§©¨©§¨¦¤¤£¦¥¨¤¨¨
Fxn`M ,sFQA xEnB lEwlw EPOn KWnp¦§¨¦¤¦§¨©§¨§
ipr cie ..KzFg` mcq oFr did df dPd"¦¥¤¨¨£§Ÿ£¥§©¨¦

"dwifgd `l oFia`e(hn ,fh l`wfgi)oke . §¤§Ÿ¤¡¦¨§¥
Fxn`M ,mzFlbdA l`xUi Wpr did̈¨Ÿ¤¦§¨¥§©§¨§¨§

"mzixg` dn d`x`",al mixac) ¤§¤¨©£¦¨
(k.e dxez

(e).ãçà íò ïälEHAd mpn` iM ¥©¤¨¦¨§¨©¦
`Ed zFaWgn `ipnE miiFB zvr xtOd©¥¥£©¦¥¦©§¨
zAql m` ,mdipiA dxFTd zwlgOd©©§Ÿ¤©¨¥¥¤¦§¦©
dPde .zFpFWNd zAql m`e zFzCd©¨§¦§¦©©§§¦¥
Eid iM ,zCd oiprA cg` mr Eid dN ¥̀¤¨©¤¨§¦§©©¨¦¨
,d"a`vd iWp` zrcA miniMqn mNMª¨©§¦¦§©©©§¥©

.oFWNA miniMqn mNM Eid df mre§¦¤¨ª¨©§¦¦©¨
.úBNòì ílçä äæåd`vnp oM mbe §¤©¦¨©£§©¥¦§§¨

EUrW dlgzdd z`f dYr mNkl§ª¨©¨Ÿ©©§¨¨¤¨
.mNM znMqdA§©§¨©ª¨

.íäî øöaé àì äzòårpFn oi` oM m` §©¨Ÿ¦¨¥¥¤¦¥¥¥©
DzF` didze ,mzpEM milWdn mdl̈¤¥©§¦©¨¨¨§¦§¤¨
lkl zillM Exgai xW` dxf dcFar£¨¨¨£¤¦§£§¨¦§¨
zrcl mdn cg` dpti `le ,mc`d oin¦¨¨¨§Ÿ¦§¤¤¨¥¤¨©©
lMd xvFi iM oiadlE KxAzi `xFAd z ¤̀©¥¦§¨©§¨¦¦¥©Ÿ
zwlgn didYWM dxwi df Ktde .`Ed§¥¤¤¦§¤§¤¦§¤©§Ÿ¤
lM iM ,xkPd idl` oiprA zFO`d oiA¥¨ª§¦§©¡Ÿ¥©¥¨¦¨
midl`d idl` WIW aWgY dPdn zg ©̀©¥¥¨©§Ÿ¤¥¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦
FaE ,FYrcl miniMqn zFdFl`d lMW¤¨¨¡©§¦¦§©§

xcqe mxcq mlWiFxn`M ,zE`ivOd ª§©¦§¨§¥¤©§¦§¨§
inW lFcB F`an cre WnW gxfOn iM"¦¦¦§©¤¤§©§Ÿ¨§¦

"miFBA(`i ,` ik`ln).f dxez ©¦



קטו gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ycew zayl inei xeriy

(é)ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰L ˙‡Ó Ôa ÌL∑ הּמּבּול אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .ּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàåãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤
:çìL-úà¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåL ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL̈¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåäðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)ìLe íézL eòø éçéå:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦´§½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

ÔÈLי  ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈL ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡ÙBË»»

LÓÁיא  „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיב  LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו  ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙טז  „ÈÏB‡Â ÔÈL Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז  ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט  eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כ  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
:‚e¯N¿

epxetq

(`i).úBðáe íéða ãìBiåxiMfd `l ©¤¨¦¨Ÿ¦§¦
zFxFC dxUrd dN`n cg` mEWA§¤¨¥¥¤¨£¨¨
dxUr mzF`A xiMfdW FnM ,"znIe"©¨Ÿ§¤¦§¦§¨£¨¨

gp cre mc`OW zFxFC(d wxt)md iM , ¤¥¨¨§©Ÿ©¦¥
xERQd oipr didIW mcw Ezn mNMª¨¥Ÿ¤¤¦§¤¦§©©¦

Eid EN` la` ,lEAOd `Ede f` oEknd©§ª¨¨§©©£¨¥¨
xERQd oipr ligzdW onGA miIg mNMª¨©¦©§©¤¦§¦¦§©©¦
mdxa` zElCYWd `Ede ,dfA oEknd©§ª¨¨¤§¦§©§©§¨¨
zFxFCd iwiCv lMn xzFi Epia`̈¦¥¦¨©¦¥©
ipal ricFdl ,'d mWA `xwl eiptNW¤§¨¨¦§Ÿ§¥§¦©¦§¥

,FzEkln xcd cFakE eizFxEaB mc`d̈¨¨§¨§£©©§
(ai ,dnw mildz it lr)zFzFarA mkWnlE§¨§¨©£

cqg zad`(c ,`i ryed it lr)mkW Fcarl ©£©¤¤§¨§§¤
cg`(h ,b diptv it lr).ai dxez ¤¨



gpקטז zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ycew zayl inei xeriy

(àë)íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(áë)ìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«

(âë)äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®
ñ :úBðáe íéða ãìBiå©¬¤¨¦−¨«

(ãë):çøz-úà ãìBiå äðL íéøNòå òLz øBçð éçéå©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(äë)äøNò-òLz çøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe äðL̈−̈§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(åë)-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤
:ïøä-úàå øBçð̈−§¤¨¨«

(æë)íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

(çë)ãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiåBz ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàa§¬©§¦«

i"yx£ÂÈ·‡ Á¯z ÈtŒÏÚ∑אביו רבה)ּבחּיי .(בראשית «¿≈∆«»ƒְִֵַָ
ׁשּקבל  מת, אביו ׁשעלֿידי אֹומרים יׁש אּגדה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומדרׁש
צלמיו, את ׁשּכּתת על נמרד לפני ּבנֹו אברם על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתרח
אם  ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב והרן האׁש, לכבׁשן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָוהׁשליכֹו
מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם מּׁשּלֹו, אני נֹוצח ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאברם

אמר  אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו אמרּו אברם, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּוכׁשּנּצל
האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו אני. אברם מּׁשל הרן: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָלהם
ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים. אּור וזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָונׂשרף,

וכן ּבקעה. כד)אּור, וכן(ישעיה ה'", ּכּבדּו "ּבארים (שם : ְְְְִִֵֵַָָֻ
אּור יא) קרּוי עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת :. ְְִִֶַַָָָֹ

(èë)íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàå©«£¦¬¦§¨«
i"yx£‰kÒÈ∑ ׂשרה הּקדׁש,,זֹו ּברּוח ׁשסכתה ׁשם על ƒ¿»ְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ּביפיּה סֹוכין ׂשרי (וׁשהּכל אֹותּה "וּיראּו ׁשּנאמר ּכמֹו אחרים: ספרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

נסיכּות)פרעה" לׁשֹון יסּכה, ועֹוד: ל"ט . בסנהדרין הוא (וכן ְְְְְִִַָֹ
ׂשר להדיא) ּכמֹו ׂשררה . לׁשֹון .ה, ְְְָָָָ

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

Ô˙‡Óכא  ‚e¯N ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

BÁ¯:כב  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

Ô˙‡Óכג  ¯BÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כד  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
:Á¯z»«

Ó‡‰כה  Á¯z ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»»«¿ƒ»∆«¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ¯NÚ ÚL˙e¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡·¯Ìכו  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L Á¯˙ ‡ÈÁÂ«¬»∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»
:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»

‡·¯Ìכז  ˙È „ÈÏB‡ Á¯z Á¯z ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«∆«∆«ƒ»«¿»
:ËBÏ ˙È „ÈÏB‡ Ô¯‰Â Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»¿»»ƒ»

Ú¯‡a‡כח  È‰e·‡ Á¯z Èt‡ ÏÚ Ô¯‰ ˙ÈÓeƒ»»««≈∆«¬ƒ¿«¿»
:È‡cÒÎ„ ‡¯e‡a d˙e„lÈ„¿«»≈¿»¿«¿»≈

‡z˙כט  ÌeL ÔÈL ÔB‰Ï ¯BÁÂ Ì¯·‡ ·ÈÒe¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒƒ«
Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ ˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡«¿»»»¿ƒ«»ƒ¿»«»»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ ‡‰e·‡¬»¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»

ÏÂ„:ל  dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N ˙Â‰Â«¬«»«¬»»≈»¿»



קיז gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` ycew zayl inei xeriy

(àì)ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ
eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãò©¨−̈©¥¬§¨«
i"yx£Ìz‡ e‡ˆiÂ∑ וׂשרי לֹוט עם ואברם ּתרח .וּיצאּו «≈¿ƒ»ְְְְִֵֶַַַַָָ

(áì)úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨
øça çøzÑ:* ¤−©§¨¨«

i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑ מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְֵֶַַַָָָָָ
ׁשהרי  ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובא

יב)ּכתיב: ׁשנה (לקמן וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן "ואברם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ּכׁשּנֹולד  היה ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבצאתֹו
עדין  מחרן. אברם ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאברם,
מיתתֹו הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָנׁשארּו

ל  ּתרח הּדבר ׁשל יהא ׁשּלא אברם? ׁשל יציאתֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אביו, ּכּבּוד את אברם קּים לא ויאמרּו: לּכל ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֹֻמפרסם
מת. הּכתּוב קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּניחֹו

ועֹוד ( אחרים: מתים,)ספרים קרּויים ּבחּייהם אף ׁשהרׁשעים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר: חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָוהּצּדיקים

חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן הּנּו"ן ∑Ô¯Áa."ּובניהּו ְְִֶֶַָָָָ¿»»ַ
מקֹום הפּוכה  ׁשל אף חרֹון אברם, עד :ל לֹומר ,: ְְֲֲֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבחרןחרןחרןחרן ּתּתּתּתרחרחרחרח לב)ווווּיּיּיּימתמתמתמת ללללֹוֹוֹוֹו(יא, והלוהלוהלוהל זקןזקןזקןזקן (רׁש"י)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּניחיחיחיחֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּגמרא ב)איתא לג, מּפני (קידושין לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ
זה  ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: וכתב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹאביו.
ׁשעלה  ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני הקּביל לא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֻלגדּלה
אברהם  ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעכ"ל.

רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי ּבה', להאמין אֹותֹו טו)לּמד טו, לך (לך ְְֲִִִִֵֶַַַַָ
את  אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתרח

מּפניו. לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹאביו,
נח פרשת חסלת

סימן. לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

(*423 ועמ' ,63 עמ' חט"ו לקו"ש ע"פ

a¯לא  ËBÏ ˙ÈÂ d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»«
Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰»»«¿≈¿»»««»≈ƒ««¿»
ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚ e˜Ùe d¯a¿≈¿»ƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»ƒƒ«»

ÈÓe˙לב  ÔÈL LÓÁÂ Ô˙‡Ó Á¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈∆«»»«¬≈¿ƒƒ
Ù Ù Ù :Ô¯Áa Á¯z∆«¿»»

å øåáéöì äøèôääú"åîùìãôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì

epxetq

(`l).ïòðk äöøà úëììl` zpkEOd ¨¤¤©§¨§©©©¤¤¤
lMn diEvxE ,zFlMUOA zFlrOd mxB¤¤©©£©ª§¨§¨¦¨
'd xW` ux`" Fxn`M ,zFvx`d̈£¨§¨§¤¤£¤

"Dz` WxC Lidl`(ai ,`i mixac)`le . ¡Ÿ¤Ÿ¥Ÿ¨§Ÿ
lM xie`M lEAOd mWbA Dxie` wGdª©£¦¨§¤¤©©©£¦¨
DnWB `l" Fxn`M ,zFvx`d x`W§¨¨£¨§¨§Ÿª§¨

"mrf mFiA(ck ,ak l`wfgi)Exn` xakE , §¨©§¨¨§
ux` lW Dxie`' dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨£¦¨¤¤¤

.'miMgn l`xUial dxez ¦§¨¥©§¦
(al).ïøça çøz úîiålCYWd `le ©¨¨¤©§¨¨§Ÿ¦§©¥

xE`n mrqpA biVdl EpEMX dn biVdl§©¦©¤¦§§©¦§¨§¨¥
mdxa` lv` llM `A `le ,miCUM©§¦§Ÿ¨§¨¥¤©§¨¨

mWA mW F`xwaE ,orpM ux`A FzFidA¦§§¤¤§©©§¨§¨§¥
.f` FnW zNcB lM mr ,'ddf Ktde ¦¨§ª©§¨§¥¤¤

Frxfe `Ed dkf okle ,dn onf hFl dUr̈¨§©¨§¨¥¨¨§©§
Ekf `le ,mdxa` zFpYOn dn wlgA§¥¤¨¦©§©§¨¨§Ÿ¨
miaFxTd gxY i`v`v x`W dfl̈¤§¨¤¡¨¥¤©©§¦

.xzFi F` EdFnM mdxa`l§©§¨¨¨¥



קיח

יום ראשון - כ"ה תשרי
פרק כ, פרק קיט מפסוק א

עד סוף פסוק צו

יום רביעי - כ"ח תשרי
פרק כ, מפרק קלה 
עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו תשרי
פרק כ, פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט תשרי
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום שלישי - כ"ז תשרי
פרק כ, מפרק קכ
עד סוף פרק קלד

יום שישי - ל' תשרי
פרק כ, מפרק קמה 

עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' מרחשון
פרק כ, מפרק א עד סוף פרק ט

לשבוע פרשת נח תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



קיט ixyz d"k oey`x mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ה ראשון יום
אגרת כה  ,glw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøîà ïéáäì äë,276 'nr cr.'åâå åì

.dkly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aehÎmyÎlrad

Îyecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz zpyn z"dw

dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd zervn`a `edÎjexa

.'eke zelba od d`xid e`

xacd jky ,my aezk jynda

edyin rney `edyk mb

,lltzn `edy drya xacn

dn myl" envrl aeygi

`edÎjexaÎyecwd ize` `iad

zrya xaci fldy o`k

lkd df ixd ,izlitz

,`l` ,"zihxt dgbyda

`ide dpikyd `ed xeaicd

aezk jk) "dzxy" (dpikyd)

d myoeylxiaqiy itk j` ,

oeyld (ef zxb`a) owfd epax

"dzxy" `l `id dni`znd

ly eita ("dyalzp" m`Îik

m` (oldl my aezk) hxtae ,dltzd zceara wfgz`y ick ,mc` eze`

beqa lekiak dnvr dnvnv dpikydy `vei ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd

itk .ezceara xzi fexifl eze` `iadl i`cea xacd jixv ,dfk mc`

aehÎmyÎlrad ly df xn`nl zeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd

dpikydy xne`ddzxyxacd - lltzn icediy drya xacnd ieba

ly (zeyalzd elit` e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira dyw did

zncwda ,ef zxb`a xiaqdl owfd epax `a df oipr .'eke ieba dpikyd

lry - "dxfÎdcear caer eli`k qrekd lk" l"f epizeax xn`n xe`ia

e` eze` dkd fldyke ,`edÎjexaÎyecwdn `ed xac lky zrcl icedi

dx`d dfa dyalzd ,qrk icil e`iadl milelrd mixeaic xaic

dkdyk ,dyrn zrya ,mc` eze` mb llek `xap lk dignd dpikydn

.mixeaic mze` xaicyk e` eze`

`xb oa irnyyk jlnd cec xn`y dnn jk lr di`x `ian `edy itke

Îyecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd" :eze` lliw

zrya digd jxazi eit gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f xn`i `edÎjexa

el ozpe irny z` dyrngekd'd" jkl `xew `ed ,mixeaic mze` xacl

xn`zx`d zeyalzd oipr hexhexta xiaqn owfd epaxy itke ,"llw el

ly exn`n `ian owfd epax oi`y dn .'eke zetilwa mb dpikyd

,xnel ile` xyt` - eilr eywdy dxen`d `iyewde aehÎmyÎlrad

eytp xqny ,owfd epax ly exq`n ixetiqa mi`ven ep`y dn jxcÎlr

,aehÎmyÎlrad ly drepzn melyeÎqg cxtp zeidl `ly ynn lreta

oir zi`xnl `l s`e dlw dryl `l s`1owfd epaxy ,eppipra mb jk ,

`l` ,aehÎmyÎlrad zxez lr `iyew ly oipr xikfdl `ly mb xdfp

.jk lr eywdy `iyewd zvxezn `linae ,oiprd z` xiaqn `ed

,äðéa éøîà ïéáäìoeyld jxcÎlr ,dxez ly dpada - §¨¦¦§¥¦¨
ilyna2`xnbd xn`n jxcÎlre ,3sl` - z"iaÎs"l`" :

,dxez cenl :i"yx yxtn ,"dpiaàø÷pä øôqa áeúkM äî©¤¨©¥¤©¦§¨
eö","L"áéø úà- ©¨©¦©

l`xyi iax ly ez`eev
`xwp jk - (aeh) myÎlra

,xtqdúîàaL íâä£©¤¤¡¤
ììk Búàeö dðéà4å ,- ¥¨©¨¨§¨§

,aehÎmyÎlradäeö àìŸ¦¨
÷ø ,Búøéèt éðôì ììk§¨¦§¥§¦¨©

,xtqay mipiprd -íä¥
åéúBøîà éèewì¦¥¦§¨

úBøBähäjxcÎlr - ©§
xn`pd "`id dxedh"
oiivnd ,dnypd iabl
dnypd zbixcn
"dxedh" ;"zeliv`"ay
minyd mvrk" oeyln

"xdehl5,éèe÷ì øúa éèe÷ì eèwlL ,cg` `ly ,xnelk - ¤¦§§¥¨©§¥
zxezn zexni` ehwly dnke dnk eid `l` ,mixacd z` hwil

ziprz zkqna oeyl `ed "ihewl xza ihewl" .aehÎmyÎlrad6,
lä ïeëì eòãé àìå,Bzðkúî ìò ïBLz` wiecna `hazy - §Ÿ¨§§©¥©¨©©§ª§

xne` did aehÎmyÎlrady ,oldl xiaqiy itk ,oiprd okez
"y"aixd z`eev" xtqay zexezd eli`e ,yici` ztya ezxez

,ycewd oeyl opeyl.Bzîàì úîà àeä ïeëîä Càz`fe - ©©§ª¨¡¤©£¦
"y"aixd z`eev"a `aend xn`nd xiaqdl owfd epax ligzn

:k"w oniq,àeäå,xaqei xn`nd -ì"æø øîàî íéc÷äa7ìk" : §§©§¦©£©©©¨
íòhäå ,"'eëå í"ekò ãáBò elàk ñòBkäqrekd recn - ©¥§¦¥©§§©©©

,dxf dcear caer eli`k `edäðéa éòãBéì ïáeî8úòaL éôì , ¨§§¥¦¨§¦¤§¥
;äðeîàä epnî ä÷lzñð Bñòk`edÎjexaÎyecwda - ©£¦§©§¨¦¤¨¡¨

,`xape `xap lk lr zihxt dgbyd `idy ,ezgbydeelà ék¦¦
¯ Bì úàæ äúéä 'ä úànL ïéîàî äéämiyrnd e` mixeaicd ¨¨©£¦¤¥¥¨§¨Ÿ

`a mdy - qrk icil eze` e`iady,`edÎjexaÎyecwdn eàìŸ
.ììk ñòëa äéämze` dyr e` mixeaic mze` xaicy in lr - ¨¨§©©§¨

.miyrneäkî Bà Bìl÷î äøéça ìòa àeäL íãà-ïaL óàå§©¤¤¨¨¤©©§¦¨§©§©¥
òø ìò íéîL éðéãáe íãà éðéãa áiçúîe ,BðBîî ÷éfî Bà©¦¨¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥¨©¦©Ÿ©

Búøéçaezekdl e` ellwl ,dl` mirx miyrn zeyrl xgay - §¦¨
`edy iptn ,my` `l `edy xnel xyt` i` ,dxe`kl ,ixd ,'eke
,xacl di`xe ;ezgbyde `edÎjexaÎyecwd ly cala gily

?miny ipicae mc` ipica aiiegn `ed ixdyìò ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©
,íéîMä ïî øæâð øák ÷fpäeze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy - ©¦¨§¨¦§©¦©¨©¦
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נו.1. ע' ב' חוברת ב.2."התמים" א.3.א, קד, הצ"צ,4.שבת אדמו"ר כ"ק הגהת ע"פ וניתוספה "כלל", לתיבת ליתא לפנינו בתניא
קה"ת. הוצאת התניא  ספר שבסוף התיקון" ב"לוח ו.5.הובאה כד, ב.6.משפטים דעות 7.ו, הל' רמב"ם א. קעט , ח"ג  ב. כז, זח"א

ובכ"מ. הראשונים". "חכמים בשם ה"ג "יודעי8.פ"ב דתואר הקשר כאן.·È‰"ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - דוקא



ixyzקכ e"k ipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ו שני יום
,276 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...è"ùòáä ù"î òãåðëå,hlw 'nr cr.úééðçåø

xegal dvex did `ly iptn z`f dyer did `l mc`ezxigaa
,fldl rxdl:oky ,dke dk oia lawn fld did wfpd z` ixd

.íB÷nì íéçeìL äaøäåoiprd lk .dxfbpy dxifb rval - §©§¥§¦©¨
lr (i"yx `iany) `zliknd jxcÎlr `ed ,o`k xaecnd

weqtd9dp` miwl`de" :
aezky dn edfy ,"ecil10:

,"ryx `vi miryxn"
wfipd lr xfbpy zexnly
aaqn - wfp eze` lawl
eze`y `edÎjexaÎyecwd
wifnd didi miieqn mc`
my ,j` .wfipl wifiy

xaecnbbeyaÎoi`yÎdn ,
`ed xacdyk okcifna,

z`f dyer wifndyk
`l `ed m`e ,ezxigaa
itk) ixd ,z`f dyer did

ziprz zkqna zxne` `xnbdy11mewnl migely daxd (
oi`y ,xen`dn gken ,miptÎlkÎlr .dxifbd z` mciÎlr rval
`ed `l oky ,dnecke el wifdy mc`d lr qrka zeidl wfipl

diddaiqdon oicd xfb `id daiqd ,el rxi`y dn lr
cala ef `ly ,efn dxizi owfd epax xn`i oldl .minyd
zillkd zexyt`d z` ozepd xac ,oicd xfb did xakyk
zlefl rxdl oeirxd elit` `l` - el rxdl lkei fldy

ixd ,z`f zeyrl dyrn zrya el yiy gekdegekdoeirxl
mc` eze`y xacd oaen `l`) `edÎjexaÎyecwdn `a df
zeyrl `le ef daygn zegcl leki did ,dxiga lra `edy

y eze` fibxny iptn `l ixd `ed eqrk j` ,(dyrn eze`fld
,el wifd `ed dnl eze` fibxn `l` ,el rxdl ezxigaa xga
oicÎxfb `id ewfidl daiqdy dpen`d el dxqgy iptn z`fe
:owfd epax oeylae .fld ly drxd ezxiga `le minyd on

,ãBò àìåzeyxd z` dpzp minyd on dxifbdy dn - §Ÿ
zexyt`dezillkd,wfpii `edyBæ äòLa elôà àlà¤¨£¦§¨¨

Bìl÷î Bà eäknL Lnîa ixd -eze`,ynn onfLaìúî ©¨¤©¥§©§¦§©¥
Ba,wifna -,Bîi÷îe eäiçîä Cøaúé åét çeøå 'ä çkŸ©§©¦¦§¨¥©§©¥§©§

áeúkL Bîëe12,"ìl÷ Bì øîà 'ä ék" :,z`f xne` cec - §¤¨¦¨©©¥

,cec z` llwl `xb oa irnyl xn` `edÎjexaÎyecwdy
øîà ïëéäå`edÎjexaÎyecwd -ì?éòîLmi`ven okid - §¥¨¨©§¦§¦

?cec z` llwl irnyl xn`i `edÎjexaÎyecwdy ep`àlà¤¨
ì äìôpL Bæ äáLçnLBçîe Baìa éòîL,cec z` llwl - ¤©£¨¨¤¨§¨§¦§¦§¦Ÿ

,'ä úàî äãøé- ¨§¨¥¥
aaiq `edÎjexaÎyecwd
eala dlrzy zeaiqd
irny ly egenae

,ef daygn"åét çeø"å§©¦
,`edÎjexaÎyecwd ly -

íàáö ìk äiçîä- ©§©¤¨§¨¨
weqtd oeylk13gexae" :

,"m`av lk eitäéçä¤¡¨
äòLa éòîL ìL Bçeø¤¦§¦§¨¨
elà íéøác øacL¤¦¥§¨¦¥
÷lzñð elà ék ;ãåãì§¨¦¦¦¦§©¥
òâø Cøaúé "åét çeø"©¦¦§¨¥¤©
eäæå) .äîeàî øaãì ìBëé àì ¯ éòîL ìL Bçeøî ãçà¤¨¥¤¦§¦Ÿ¨§©¥§¨§¤

Lnî àéää úòa ¯ "Bì øîà 'ä ék"mze` xaicyk - ¦¨©¨¥©¦©¨
,mixeaic,ãåc úà "ìl÷"eze` digd dyrn zryay jka - ©¥¤¨¦

,mixeaic mze` xacl gekd el ozpe."'Bâå Bì øîàé éîe"- ¦Ÿ©§
mipewize zexrd"a iaxd oiivn "el" dlnd lr .ok ziyr recn

y ("`ipz" seqa qtcpy) "xyt` jxcadxe`kl("el") ef dln
o`k weqta ixdy ,zxzein14,"ok ziyr recn xn`i ine" :aezk

"el" dlnd "dxe`kl"y xne` iaxdy dn - ."el" dlnd ila
zpeeky zeidl lekiy iptn dfy ,yxtl mivexy yi ,zxzein

zldwa xg` weqt lr `id owfd epax15jln xac xy`a]" :
xn`i ine [oehlyelxnel leki in" ezernyny ,"dyrz dn

`edÎjexaÎyecwdlwgec ixdy oeeik j` ;"?dyer dz` dn
epax `iai ,"xn`i ine"a miizqnd weqtd zece` exacay xnel
"el" dlndy ,xnel ile` xyt` ,(zldwa) xg` weqt owfd
in"y yxtn `ed `l` weqtdn `l `id owfd epax `iany
yiy itk) `xb oa irnyl dpeekd oi` "ok ziyr recn xn`i
in" :"llw el xn`"y 'dl "el" `id dpeekd `l` (jk miyxtn
irnyl zeevl jk ziyr recn `edÎjexaÎyecwdl xnel leki

."cec z` llwl

áúkM äî òãBpëå§©©©¤¨©
ìò ì"æ áBè-íL-ìòaä©©©¥©©

÷eñt16'ä íìBòì" : ¨§¨
,"íéîMa ávð Eøác- §¨§¦¨©¨¨¦

aehÎmyÎlrad xiaqd

zekix`a df weqt
z` uitde xe`iaae
yxcna z`aend dcewpd
- lirl `aenk) mildz
"dpen`de cegid xry"
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äòùá åìéôà àìà ãåò àìå íå÷îì íéçåìù äáøäå
çåøå 'ä çë åá ùáìúî åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ
ìì÷ åì øîà 'ä éë ù"îëå åîéé÷îå åäééçîä 'úé åéô
éòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà éòîùì øîà ïëéäå
íàáö ìë 'éçîä åéô çåøå 'ä úàî äãøé åçåîå åáìá
ãåãì åìà íéøáã øáéãù äòùá éòîù ìù åçåø äéçä
éòîù ìù åçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð åìéà éë
àéää úòá åì øîà 'ä éë åäæå) äîåàî øáãì ìåëé àì

'åâå åì øîàé éîå ãåã úà ìì÷ ùîî

ù"î òãåðëå
óåøéöù íéîùá áöð êøáã 'ä íìåòì ô"ò ì"æ è"ùòáä
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יג.9. כא, יד.10.משפטים כד, א' ב.11.שמואל י.12.יח, טז, ב' ו.13.שמואל לג, שם.14.תהלים ד.15.ש"ב תהלים 16.ח,
פט. קיט,



קכי ixyz e"k ipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,('` wxtpL úBiúBà óeøvLàeäL ,íéîMä ïäa eàøá ¤¥¦¤¦§§¨¤©¨©¦¤
"'eë òé÷ø éäé" :øîàî"mind jeza -17e`xap df xn`nny , ©£©§¦¨¦©

,minydïä,df xn`n ly eizeize` -úBãîBòå úBávð ¥¦¨§§
.íîi÷ìe íúBéçäì íìBòì íéîMa úBLaìîxaqeny itke - §ª¨©¨©¦§¨§©£¨§©§¨

cegid xry"a hexhexta
'a wxte '` wxt "dpen`de
lka xacd jky -

.mi`xapdàìå§Ÿ
íéøôBkL íéôBñBìéôäk§©¦¦¤§¦

,úéèøt äçbLäa- §©§¨¨§¨¦
ly zihxtd ezgbyda
lk lr `edÎjexaÎyecwd
mixaeq mde ,xvepe `xap
`xap mlerdy zexnly
epi`e `edÎjexaÎyecwdn
Îyecwd oi` j` ,oencw
lr gibyn `edÎjexa

,oky .mi`xapdïénãîe§©¦
úà áæBkä íðBéîãa§¦§¨©¥¤
íéîL äNò" ,'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦
LBðà äNòîì ,"õøàå̈¨¤§©£¥¡

;åéúBìeaçúåe` adf zkizgn) mlebn dyer mc`y miyrnl - §©§¨
dyere mipey mixneg aaxrny eizeleagzle ,ilk (dnecke sqk

,ilk mdnéøö éìkä ïéà áeL ¯ éìk óøBvì àöé øLàk ékC ¦©£¤¥¥©¥§¦¥©§¦¨¦
åéãiL óàL ,óøBvä éãéì,gtpd ly -epîéä úB÷lñî- ¦¥©¥¤©¤¨¨§ª¨¥¤

,ilkdnàeä,ilkd -.Bîöòî íi÷jk ;gtpd ly ezxfr ila - ©¨¥©§
Îyecwdy ixg`y ,ux`e miny z`ixaa ,md miayeg ,xacd
Îyecwdl melyeÎqg xzei miwewf md oi` ,mze` `xa `edÎjexa
Îyecwd lry - zihxt dgbyda mixtek md okle ,`edÎjexa

,mi`xapd lr cinz gibydl `edÎjexa,íäéðéò úBàøî çèå§¨¥§¥¥¤
,ze`xln zeweac mdipir -LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥©£¥¡

Liî Lé àeäL ,åéúBìeaçúåmc`d xvei miiw xaky xacn - §©§¨¤¥¦¥
,epyi xak ely xnegdy ,sqk zkizgn lynl enk ,ipy "yi"
oky ,xviil jixv did `l `ed sqkd z`y ixd ,ilk mc`d xvei

,miiw did xak df,äðeîzäå äøevä äpLnL ÷øzxevn - ©¤§©¤©¨§©§¨
`ly oeeik ,ixd ;ilkd ly ezxeve ezenc xviin `ed sqkd xneg

xac mey xviycgly ezipaz s`e ,xak miiw did xacd oky ,
dppi` ,sqkdn xvi `edy ilkdyecigsqkl oky ,sqka sqep

,ilk epnn zeyrl (zexyt`d) "zeilelr"d dligzkln yi
ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiy ,jk `xap sqkd ixdy

`l mc`dyycigilkd oi` ,ezxivi xg`l okl ,xac mey jka
z` mi`ex miteqelitd oi` - ,eze` xviy mc`d icil wewf

,dl` mc` dyrn oia lcaddàeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤
.ïéàî Lémiiw did `l ,ux`e miny z`ixa iptl -xac mey, ¥¥©¦

did `ly ixnbl ycg `edy xac ,"yi" deedzp ,mz`ixa mre
xac `xapyk ,f`e ,llk df iptl miiwycgowfd epax xiaqi)

ea didi ,ycgd xacd z` `xay gekdy gxkdd on (oldl
.lhazn ycgd xacd did jk `leli`y ,cinz eze` ycgie

,"oi`n yi" `id ux`e miny z`ixa ixd ,miptÎlkÎlràeäå§
øLà ,ìLî-Cøc ìò óeñ-íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨£¤

éìBä'ä C,mid z` - ¦
ìk äfò íéã÷ çeøa§©¨¦©¨¨

äìéläiwl`d gekd - ©©§¨
yalzd mid z` rway
,dfr zigxfn gexa

íénä eò÷aiå18,eavpe - ©¦¨§©¨¦
,dnegkçeøä ÷ñt elàå§¦¨©¨©

íénä eéä ¯ òâøk§¤©¨©©¦
ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨
àìå ,íòáèå íkøãk§©§¨§¦§¨§Ÿ

,äîBçk eî÷xry"a - ¨§¨
`ed "dpen`de cegid
,"wtq ila" dfy siqen
mewn mey oi`y ,xnelk
eid mindy aeygl
dnegk miavip mix`yp
dzid gexdy ixg`

` ,rbxl zwqetmexfl mrahl mixfeg i`ceea eid md `l,cxena
íéna äæ òáhL óà,cxena mixbip zeidl -àøáð ïk-íb àeä ©¤¤©¤©©¦©¥¦§¨
,ïéàî Lé Lcçîedid `l ,"oi`" did df iptly mewnay - §ª¨¥¥©¦

eyexitl m`zda ,xnelk .dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah
miavip mpi`e cxena minxef mdy ,mina df rah ,iaxd ly
.mina "oi`n yi" `xap `ed envr df rah ,dnegk mewna

a `xap - "oi`n yi" e`xap mnvr mindy lr sqep ,xnelkjez
,ixd ;dnegk mewna cenrl `le minxef zeidl rahd mind
dn ,dnegk miavip zeidl mina drityde dfrd gexd d`ayk
xac xevil gexd lr did `l - ?mina lertl gexd lr did
,ipy "yi"l cg` "yi" zepyl dilr did `l` ,"oi`"n "yi" ,ycg
xg` "yi"l ,mirrepzne minxef zeidln mind rah z` zepyl
jka yiy oeeik ,z`f lkae ,dnegk miavip zeidl ,rah ly
eze`y gxkdd on - dnegk miavip zeidl mina yecig meyn
xvii ,miavip mind z` dzyry gexd ,yecigd z` lrty gek
,yecigd lhazn - df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z`
gekd lry gxkdd on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd
rahdy jk lr ,`l` .yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd
epax `ian - "oi`n yi" `xap `ed ,cxena mixbip zeidl mina
epyi m`y xn`py ,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd
`lina mexfiy gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap
oipr `ed "mewn qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena
`l` ,"oi`n yi" cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr
j` ;"mewn qtez" `edy ote`a `lina `ed `xapd z`ixa mr
mdly rahdy mi`xap ixd mpyi ,oky - jk dppi` mind znixf
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ùã÷ä úøâà
òé÷ø éäé øîàî àåäù íéîùä ïäá åàøáðù úåéúåà
íìåòì íéîùá úåùáåìî úåãîåòå úåáöð ïä 'åë
äçâùäá íéøôåëù íéôåñåìôäë àìå íîéé÷ìå íúåéçäì
äùåò 'ä äùòî úà áæåëä íðåéîãá ïéîãîå úéèøô
àöé øùàë éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå íéîù
óàù óøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë óøåöì
úåàøî çèå åîöòî íéé÷ àåä åðîéä úå÷ìåñî åéãéù
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
äùòîì äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé àåäù õøàå íéîù
äæò íéã÷ çåøá 'ä êéìåä øùà î"ãò óåñ íé úòéø÷î
åéä òâøë çåøä ÷ñô åìéàå íéîä åò÷áéå äìéìä ìë
åî÷ àìå íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä
ùãåçîå àøáð ë"â àåä íéîá äæ òáèù óà äîåçë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ו.17. א, כא.18.בראשית יד, בשלח



ixyzקכב e"k ipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

enk ,micner md ,ixnbl xg` `ed mdly rahd ,jk epi`
uegd on xacl dwewf dpi`e - zcnery mipa` zneg lynl

:owfd epax oeylae ,dze` wifgiyúávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤
.ïk Bðéà íénä òáhL ÷ø ,çeø éìa dîöòîyi m`e - ¥©§¨§¦©©¤¤©©©¦¥¥

zeidl `ly mind raha
zeidl `l` micner

ixd ,cxena minxefrah
dfyi" `xap xac `ed

,dn .mind jeza "oi`n
gekd lr did ,`eti`
,gexa yalzdy iwl`d
did `l `ed - ?lertl
,"oi`n yi" lertl jixv
ixnbl ycg xac xevil
df iptl did `ly
wx eilr did ,mi`xapa

l cg` "yi" zepyl"yi"
dnixfd rahn) xg`
,(dnegk zeaivid rahl
,lecb `lt df z`f lkae

lrty gekd - ycgnd gekd lry mipian ep`y ,"yecig"
,cin yecigd lhazi zxg` ,yeciga cinz lertl - df yecig
ly yecigay ,owfd epax oldl xiaqi ,xnegeÎlwe okyÎlk ixd
ony i`cea - mi`xapd lk z`ixaa xacdy itk ,"oi`n yi"
xacd z` `xay iwl`d gekd - ycgnd gekd lry gxkdd
cin xefgl `le ,"yi" didi xacdy ,yecigd z` cinz lertl -
dnecnd d`eeydl m`zda mby ixd ."oi`"l dligzak
egekay mc` dyrnl ux`e miny dyrn miteqelitd mincny
jixvy ote`a - "yin yi"a mb ixd - "yin yi" wx xevil

zeidlyecigmind rahn enk) xg` "yi"l cg` "yi"n iepiy ,
gxkdd on (dnegk micner zeidl ly rahl cxena mexfl
gekdy ,aiign df ixd ,cinz lertl ycgnd gekd lry
ixd .`xapa cinz didiy gxkdd on ,`xapd z` `xay iwl`d
dyrnl ux`e miny dyrn mz`eeyday xwyd lr sqepy
on df oi`y miayeg mdy jka mb mireh md ,eizeleagze yep`
,o`k m`e ,ycegnd xaca cinz cenri ycgnd gekdy gxkdd
gxkdd on - ipy "yi"l cg` "yi" iepiya wx `ed yecigdy

- ycegnd xaca cinz lrtie cenri ycgnd gekdyïkL-ìëå§¨¤¥

,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî Lé úàéøáa øîçå-ì÷å§©¨Ÿ¤¦§¦©¥¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©
,óeñ-íé úòéøwî øúBé àìôå àìôäåixd-änk-úçà-ìò §©§¥¨¤¤¥¦§¦©©©©©©¨

ïî ïéàî Lé àøBaä çk íBìLå-ñç úe÷lzñäaL änëå§©¨¤§¦§©§©§¨Ÿ©©¥¥¥©¦¦
éøö àlà ,Lnî ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ àøápäC ©¦§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤©¨¤¨¨¦

ìòBtä çk úBéäì- ¦§Ÿ©©¥
z` lrete xveid gekd

,`xapdìòôpa,`xapa - ©¦§¨
,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz̈¦§©£§©§

Bæ äðéçáe19gek ly - §¦¨
cinz cnerd `xead
,eniiwle ezeigdl `xapa
çeø"å "'ä øác" àeä§©§©
úBøîàî äøNòaL "åét¦¤©£¨¨©£¨

,íìBòä àøáð ïäaL- ¤¨¤¦§¨¨¨
dxyray "'d xac"
z` `xead zexn`n
cinz cner ,`xapd
dxyrny ,`xapa
itexiv mi`a zexn`nd

ize`xeaicd ze
xne` `edy itk ,`xap lk `xead "'d xac" z` zeaikxnd
mpi`y mi`xapd mby ,'` wxta "dpen`de cegid xry"a
zexn`nd dxyrn zeig mdl jynp zexn`nd dxyra mixkfp
ly zexenze mitelig iciÎlre mipeyd zeize`d itexiv iciÎlr

,('eke dipy ze` dtilgn zg` ze`y) zeize`dõøà elôàå©£¦¤¤
daL íîBc úðéçáe úéîLbä Bæläxtry -20mb ixd ea yi ©¥©©§¦§¦©¥¤¨

ea d`xpy oipr ixd `id dginve ,mignv ginvdl gnevd gek
d`xp `ly ,xtray mnecd eli`e ,lecbl ohwn genvl zeig
lecbl ohwn dginv ly zeig `l elit` ,zeig ly oipr mey ea
Laìîä úBøîàî äøNòî "'ä øác" àeä ïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨§©¥£¨¨©£¨©§ª¨
ïéàì eøæçé àìå ,"ïéà"î "Lé"å íîBc úBéäì ïîi÷îe ïää¤§©§¨¦§¥§¥¥©¦§Ÿ©§§§©¦

.eéäLk Lnî ñôàå."yi"l "oi`"n e`xapy iptl -eäæå ¨¤¤©¨§¤¨§¤
ì"æ é"øàä áúkL21,íéîe øôòå íéðáàk ,íîBca íbL ,- ¤¨©¨£¦©¤©©¥©£¨¦§¨¨©¦

,zeig mey dxe`kl mda d`xp `lyLôð úðéça íäa Lé¥¨¤§¦©¤¤
.úéiðçeø úeiçåmiiwne digne eze` `xay "'d xac" `ede - §©£¦¦

xtrd e` oa`dy itk "oi`" zeidl aeyl `le mnec zeidl eze`
"'d xac"y ,owfd epax xiaqn oldl .eedzpy iptl eid mind e`

:"dpiky"d `ed - mi`xapd lk deednd
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ùã÷ä úøâà
çåø éìá äîöòî úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé
ïéàî ùé úàéøáá å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø
úòéø÷î øúåé àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù
ïéàî ùé àøåáä çë å"ç úå÷ìúñäáù å"ëàò ñ"é
ì"ö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé àøáðä ïî
äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
ïäáù úåøîàî äøùòáù åéô çåøå 'ä øáã àåä
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà åìéôàå íìåòä àøáð
ùáåìîä úåøîàî 'éî 'ä øáã àåä ïîåé÷å ïúåéç äáù
ïéàì åøæçé àìå ïéàî ùéå íîåã úåéäì ïîéé÷îå ïäá
íéðáàë íîåãá íâù ì"æéøàä ù"æå åéäùë ùîî ñôàå

.úééðçåø úåéçå ùôð 'éçá íäá ùé íéîå øôòå
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כבפנים.19. "זו", שצ"ל רבינו כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "זה", לפנינו: ¯·ÂÈ:ה 20.בתניא ˜"Î ˙¯Ú דכאן "ארץ" מפרש "כנראה
ב) נצב ה' ל(דברך בניגוד - כאן הפי' נראה לי הארץ). בתדשא (כמו עפר -ÌÈÓ˘ שהיוחה"א) ותחתונים" עליונים ול"עולמות שקדמו,

לחילוקÈÈÚ"˘פ"א וא"צ .(ÁÎ„כאבנים "בדומם תומ"י מפרש והרי כו'. שם 21.כו"'.ÙÚÂ¯הצומח ג"כ וראה ג. פרק ל"ט שער ע"ח
נ'. שער



קכג ixyz g"kÎf"k 'cÎ'b mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ז שלישי יום
יום ג 'ֿ ד 'כ "ז ֿ כ "ח תשרי  ,hlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ç"éì òãåð äðäå,278 'nr cr.õøàì

תשרי  כ"ח רביעי יום
,278 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöøàáù àìà),nw 'nr cr:((íäîò

,ïç éòãBéì òãBð ,äpäåzxez) dxzqp dnkg irceil - §¦¥©§§¥¥
,(dlawd"'ä øác" ékzpiga ,mi`xapd z` digne dednd - ¦§©

zewl`a efìa "äðéëL" íLa àø÷ð,ì"æø ïBLq"ya - ¦§¨§¥§¦¨¦§©©
,dnecke miyxcneåz`xwp `id -"äàzz ànà"`n`"d - §¦¨©¨¨

,"dpezgzd"àúéðBøèî"e©§¦¨
,dkln -ìa,øäfä ïBL ¦§©Ÿ©

èøôáe,xdfa -Léøa- ¦§¨§¥
zligza,àøàå úLøt- ¨¨©¨¥¨

`aen my - .a ,ak sc
da dpigad lr lyn
,xacn `edÎjexaÎyecwd
,"`zipexhn" ,jln zan

L éôì,"'d xac" -ïëBM §¦¤¥
íéàøápa Laìúîe¦§©¥©¦§¨¦

,íúBéçäì`ed okle - §©£¨
oeyln ,"dpiky" `xwp
"d`zz `ni`"e ,"okey"
miqgiiznd ,"`zipexhn"e
"`n`" `idy dpigal
z` dignd "dkln"e
miqegd z`e dicli

,daxwaìáeïBL ¦§
íLa àø÷ð íéìa÷îä©§ª¨¦¦§¨§¥
øác" íL ìò ,"úeëìî"©§©¥§©

"ïBèìL Cìî22ék , ¤¤¦§¦
Búeëìî âéäðî Cìnä©¤¤©§¦©§

.ïç éòãBéì íéòeãé íéøçà íéîòè ãBòå ,Bøeaãa-gdnk §¦§§¨¦£¥¦§¦§§¥¥
p.(dlawd zxez) dxzq,úàæ úòãeîe,xacd recie -ék- ©©Ÿ¦

,oky .zeax zebxc opyi ,'d xac ,"zekln" zpigaaúðéça Lé¥§¦©
,"úeìéöàc úeëìî" úâøãîemler ly "zekln"d zxitq - ©§¥©©§©£¦

,"zeliv`"d"äàéøác úeëìî" úðéçáe"zekln"d zxitq - §¦©©§¦§¦¨
,"d`ixa"d mler ly.'eëåopyi "'d xac" zpigaay ixd - §

,zeax zebxc"'ä øác" àeä ,"úeìéöàc úeëìî" Leøôe¥©§©£¦§©
úeìéöà úðéçaî ïäL úBìBãbä úBîLð äeäîe äiçîä, ©§©¤§©¤§¨©§¤¥¦§¦©£¦

Ba øîàpL ,ïBLàøä íãà úîLð Bîk23,"'eë åétàa çtiå" : §¦§©¨¨¨¦¤¤¡©©¦©§©¨
ef dnyp gtp `edÎjexaÎyecwdy xnelk - "miig znyp -

,"zeliv`" zpigaaàöBiëå íéàéápäå úBáàä úBîLð Bîëe§¦§¨¨§©§¦¦§©¥
ïäa- mi`iapd ly mzlrn `hazn dna yxtn owfd epaxe - ¨¤

Lnî 'äì äákøî eéäL)24,åéìà úeàéöna Lnî íéìèáe , ¤¨¤§¨¨©©¨§¥¦©¨¦§¦¥¨
,`edÎjexaÎyecwd l` -ì"æø øîàîk25úøaãî äðéëL : §©£©©©§¦¨§©¤¤

.äLî ìL BðBøb CBzî- ¦§¤Ÿ¤
dyn ly elehia ,xnelk
,jk lk lecb did
zaygp dpi` ez`eapy
dn xacnd `ed eli`k

`edÎjexaÎyecwdy
`l` ,xacl eilr deevn
xacn dligzklny
envr `edÎjexaÎyecwd
,dyn ly epexb zervn`a
éìòáe íéàéápä ìk ïëå§¥¨©§¦¦©£¥

çeøìB÷ äéä ,Lãwä ©©Ÿ¤¨¨
Laìúî ïBéìòä øeaãå§¦¨¤§¦§©¥
,Lnî íøeaãå íìB÷a§¨§¦¨©¨
é"øàä áúkL Bîk§¤¨©¨£¦
úeëìî"e .(ì"æ©©§
øác" àeä ,"äàéøác¦§¦¨§©
äeäîe äiçîä "'ä©§©¤§©¤
íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦
,äàéøaä íìBòaL¤§¨©§¦¨

íúìòî ïéàL- ¤¥©£¨¨
,mzbixcneúìòîk- §©£©

zbixcne.'eëå úeìéöàä"dxivi"d mler ly "zekln"y - ¨£¦§
mler ly mixvepd z` digne dednd "'d xac"d `id

,"dxivi"d,"äiNòc úeëìî"emler ly "zekln"d zpiga - ©§©£¦¨
,"diyr"däfä íìBò úà äeäîe äiçnä "'ä øác" àeä§©©§©¤§©¤¤¨©¤

å ,øôòä ãBñé ãò ,Bììëaok -úçzî øLà íénä ¦§¨©§¤¨¨§©©¦£¤¦©©
õøàì26lr xy` mi`xapd lk zeedzdy ,xen`l m`zda - ¨¨¤

dn ,"dpiky"d zpigan `id dnc`d iptzelbzdÎyecwd ly
mipipr mze` mi`xap cvik ,ztqep dxaqd dyexc ,`edÎjexa
owfd epaxe - iwl`d xe`d "cbp"ky "zetilw"n mdy mlera

:xiaqn

úBöøàaL àlà)¤¨¤§©§
úBnàä,ux`l uega - ¨ª
úeiçä"'d xac"n - ©©

,mlerd z` my dignd

úeLaìúä éãé-ìò àeä©§¥¦§©§
íéðBöéçä íéøN̈¦©¦¦
íéòáL ìò íépîîä©§ª¦©¦§¦
ãøBiL ,eðéäc .úBnàª§©§¤¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäå
ì"æø ïåùìá äðéëù íùá '÷ð 'ä øáã éë ç"éì òãåð
ô"øá èøôáå øäæä ïåùìá àúéðåøèîå äàúú àîéàå
ïåùìáå íúåéçäì íéàøáðá ùáìúîå ïëåùù éôì àøàå
ïåèìù êìî øáã ù"ò úåëìî íùá '÷ð íéìáå÷îä
íéøçà íéîòè ãåòå åøåáéãá åúåëìî âéäðî êìîä éë
'ìî úâéøãîå 'éçá ùé éë úàæ úòãåîå ç"éì íéòåãé
úåìéöàã 'ìî 'éôå .'åëå äàéøáã 'ìî 'éçáå úåìéöàã
ïäù úåìåãâä úåîùð äåäîå 'éçîä 'ä øáã àåä

àðù ø"äãà úîùð åîë úåìéöà 'éçáîåéôàá çôéå åá '
åéäù) ïäá àöåéëå íéàéáðäå úåáàä úåîùð åîëå 'åë
åéìà úåàéöîá ùîî íéìèáå ùîî 'äì äáëøî
ïëå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî äðéëù ì"æøàîë
ïåéìòä øåáãå ìå÷ äéä ÷"äåø éìòáå íéàéáðä ìë
'ìîå (ì"æéøàä ù"îë ùîî íøåáãå íìå÷á ùáìúî
'éëàìîäå úåîùðä äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äàéøáã
'åëå 'éöàä úìòîë íúìòî ïéàù äàéøáä íìåòáù
æ"äåò úà äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äéùòã úåëìîå
.õøàì úçúî øùà íéîäå øôòä ãåñé ãò åììëá

úåùáìúä éãé ìò àåä úåéçä â"åòä úåöøàáù àìà)
ãøåéù åðééäã úåîåà 'ò ìò 'éðåîîä 'éðåöéçä íéøù
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ד.22. ח, ז.23.קהלת ב, ובכ"מ.24.בראשית רפמ"ו. ועוד.25.ב"ר א. רלד, זח"ג ד.26.ראה כ, יתרו - הכתוב לשון



ixyzקכד g"k iriax mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"äiNòc úeëìî" íLa àø÷pä ,"'ä øác"î õBöéð- ¦¦§©©¦§¨§¥©§©£¦¨
,cala uevip `a envr "'d xac"nyíéøOä ìò øéàîe- ¥¦©©¨¦

,mik`lndéwî úðéçáa äìòî ìL,äìòîlî ó`ede - ¤©§¨¦§¦©©¦¦§©§¨
aey yxtníäì CLîð àlà ,Lnî íäa Laìúî Bðéà Cà©¥¦§©¥¨¤©¨¤¨¦§¨¨¤

øéànL Bæ äøàäî úeiç©¥¤¨¨¤¥¦
äìòîlî íäéìò£¥¤¦§©§¨

éwî úðéçáa.ó ¦§¦©©¦
íéøOäîe,mik`lndn - ¥©¨¦

,úBnàì úeiç òtLð¦§©©¨ª
úBôBòå úBiç úBîäáìå§¦§¥©§

,íäéúBöøàaLuega - ¤§©§¥¤
dligza ,xnelk ;ux`l
zene`a zeigd zrtyp
,"xacnd oin" ,onvr
zendaa okn xg`le

,igd oin ,dneckeåoinlÎ §
,mnecd,úéîLbä õøàì̈¨¤©©§¦

íäL íéiîLbä íéîMìå§©¨©¦©©§¦¦¤¥
íélbìbä27àlà)miiw - ©©§©¦¤¨

mi`xapd oia lcad
,mnvrõøàå íéîML¤¨©¦¨¨¤

úBôBòå úBiçå úBîäáe§¥§©§
íéòtLð ¯ íéøBäè- §¦¦§¨¦

mzeige mrty milawn
å ,dâð útìwîilraÎ ¦§¦©Ÿ©§

miigdå íéàîhäúBLôð ©§¥¦§©§
úBnàämzeig milawn - ¨ª

.(úBtì÷ øàMî- ¦§¨§¦
wlga zekix`a xaqenk
wxt "`ipz"d xtq ly '`
ztilw" oia lcadd ,'e
,rxe aeh zaxernd "dbep
zetilw 'b" x`y oial

.rx oleky "ze`nhdíäa øLà ìëå õøàå íéîL ,äpäå§¦¥¨©¦¨¨¤§¨£¤¨¤
éáéLç Lnî àìk ílk ¯ úBnàä úBöøàamiaygp - §©§¨ªª¨§¨©¨£¦¥

,melkkíéøOä éaâì,mik`lnd -.íîei÷å íúeiç íäL §©¥©¨¦¤¥©¨§¦¨
éáéLç Lnî àìk íéøOäå,ynn melkk miaygp -éaâì §©¨¦§¨©¨£¦¥§©¥

íäéìò øéànä "'ä øác"î õBöépäî íäì CLîpä úeiçä©©©¦§¨¨¤¥©¦¦§©©¥¦£¥¤
.äìòîlî,"siwn" ly ote`a -úeiçä ,ïë-ét-ìò-óàå ¦§©§¨§©©¦¥©©

íëBúì CLîpä,mipeilrd mixyae mik`lna -Bæ äøàäî ©¦§¨§¨¥¤¨¨
íéàø÷ð ïëlL ,íëBúa úeìb úðéçáa àeäly mixyd - ¦§¦©¨§¨¤¨¥¦§¨¦

,miebdàäìà" :déì eø÷å ,"íéøçà íé÷ìà" íLa§¥¡Ÿ¦£¥¦§¨¥¡¨¨
"àiäìàc28,ly dwel`d `edÎjexaÎyecwdl mi`xew mde - ¤¡¨©¨

,("miwl`"k ,mnvrl ,miaygp md mby xnelk) zeiewl`díbL¤©
.úe÷ìà úðéça ïä ,íä.mzeyiae mzybxda -ïëìåoeeik - ¥¥§¦©¡Ÿ§¨¥

dx`ddn `id (mzeyxa xy` lke) mlerd zene` ly zeigdy
milawn ok` md `lina ,mipeilrd mixya dxi`nd ziwl`d

okle ,mdn mzeigíäî íéòtLpä íéBbämixydn - ©¦©¦§¨¦¥¤
,mipeilrd,õ÷ úò ãò ,Lnî äøæ-äãBáò éãáBò íäly - ¥§¥£¨¨¨©¨©¥¥

,dcizrd dle`bdòláiL¤§ª©
,àøçà-àøèqäå úånä©¨¤§©¦§¨££¨

,zetilwd -Ctäà æà"å§¨¤§Ÿ
àø÷ì 'eë íénò ìà¤©¦¦§Ÿ

"'ä íLa ílë29.epax - ª¨§¥
dnl o`k xfeg owfd
iwl`d uevipdy xiaqdy
mixyd z` dignd
z` mkxce ,mipeilrd
,dxfÎdcear micaerd

:xne`e ,zelba `edåÎ §
icaer ly mzeigd
zeigd iciÎlr dxfÎdcear

,ziwl`dïk-íb àø÷ð¦§¨©¥
,"äðéëMä úeìb" íLa§¥¨©§¦¨
øLà äæ úeiçL øçàî¥©©¤©¤£¤
,íëBúa "úeìb" úðéçáa¦§¦©¨§¨
,lirl xaqedy itk -
úëLîpä äøàäî àeä¥¤¨¨©¦§¤¤
øác"î õBöépäî íäì̈¤¥©¦¦§©
íLa àø÷pä "'ä©¦§¨§¥

"äðéëL"lirl xen`k - §¦¨
"dpiky" `xwp "'d xac"y
,mxa .l"f epizeax oeyla
m` :dl`yd zxxerzn
did zelbd oipry ixd ,jk
mlerd z`ixa f`n ,cinz
mi`nhd mixacd lk mr
owfd epax xiaqn - ?eay

:lebir i`vgaäæ úeìâå)zetilwd ly ozeig llba mxbpd - §¨¤
,"'d xac"n uevip iciÎlr,Cìéàå úòcä-õò àèçî CLîð- ¦§©¥¥§¥©©©¨¥¨

`ly zetilwl zeig dkynp zrcdÎur `hg iciÎlry ,recik
- j` ,`hgd iptl mdl dzidãáì íéøBçà úðéça àeäå§§¦©£©¦§©

.äMã÷czpigan `ed mixyl f` jynpd uevipd ,xnelk - ¦§ª¨
,zewl`e dyecw ly ipevigde oezgzd cvdn ,cala "miixeg`"
íLøLå ìàøNé úæéçàå ,úBnàä ïéáì ìàøNé eìbLk Cà©§¤¨¦§¨¥§¥¨ª©£¦©¦§¨¥§¨§¨

íéðBéìòä íéðt úðéçáa àeäÎjexaÎyecwd ly zeiniptd - ¦§¦©¨¦¨¤§¦
,`ed,äîìL úeìb àéä Bæ äpäly zeiniptd mb ,oky - ¦¥¦¨§¥¨

lirl hexhexta xaqenk ;zene`d ly mixya dkynp zewl`
,my oiir ,'e wxt "daeyzd zxb`"aì"æø eøîà äæ ìòå30: §©¤¨§©©

:(("íänò äðéëL ¯ íBãàì eìb"¨¤¡§¦¨¦¨¤
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ùã÷ä úøâà
øéàîå äéùòã úåëìî íùá àø÷ðä 'ä øáãî õåöéð

é÷î 'éçáá äìòî ìù íéøùä ìòåðéà êà äìòîìî ó
äøàäî úåéç íäì êùîð àìà ùîî íäá ùáìúî

é÷î 'éçáá äìòîìî íäéìò øéàîù åæíéøùäîå ó
íäéúåöøàáù úåôåòå úåéç úåîäáìå â"åòì úåéç òôùð
íéìâìâä íäù íééîùâä íéîùìå úéîùâä õøàìå
íéøåäè úåôåòå úåéçå úåîäáå õøàå íéîùù àìà)
â"åòä úåùôðå íéàîèäå äâåð úôéì÷î 'éòôùð
íäá øùà ìëå õøàå íéîù äðäå .(úåôéì÷ øàùî
íéøùä éáâì éáéùç ùîî àìë íìåë â"åò úåöøàá
éáâì éáéùç ùîî àìë íéøùäå .íîåé÷å íúåéç íäù
íäéìò øéàîä 'ä øáãî õåöéðäî íäì êùîðä úåéçä
åæ äøàäî íëåúì êùîðä úåéçä ë"ôòàå äìòîìî
'é÷ìà íùá 'éàø÷ð ïëìù íëåúá úåìâ 'éçáá àåä
'éçá ïä íä íâù àéäìàã àäìà äéì åø÷å íéøçà
ãò ùîî æ"òò íä íäî íéòôùðä â"åòä ïëìå úå÷ìà
íéîò ìà êåôäà æàå à"èñäå úåîä òìåáéù õ÷ úò
úåìâ íùá ïë íâ àø÷ðå 'ä íùá íìåë àåø÷ì 'åë
íëåúá úåìâ 'éçáá øùà äæ úåéçù øçàî äðéëùä
àø÷ðä 'ä øáãî õåöéðäî íäì úëùîðä äøàäî àåä
àåäå êìéàå ã"äò àèçî êùîð äæ úåìâå) äðéëù íùá
ïéáì ìàøùé åìâùë êà äùåã÷ã ãáì íééøåçà 'éçá
íéðô 'éçáá àåä íùøùå ìàøùé úæéçàå úåîåàä
åìâ ì"æøà æ"òå äîéìù úåìâ àéä åæ äðä íéðåéìòä

:((íäîò äðéëù íåãàì
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פ"ג.27. יסוה"ת הל' רמב"ם שם.28.ראה מהרש"א ובחדא"ג א. קי, ט.29.מנחות ג, מא.30.צפני' יב, בא מכילתא ב. כט, מגילה
ובכ"מ.



קכה ixyz 'lÎh"k 'eÎ'd mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ט חמישי יום
,nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éë óà äðäå,nw 'nr cr:ì"æ é"øàä

שישי תשרי יום ל'
יום ה 'ֿ ו 'כ "ט ֿ ל 'תשרי  ,nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãàä ùôð äðäå,280 'nr cr:øåáéã àìá

"ãçà BîLe ãçà 'ä" ék óà ,äpäå31eðéäc ,`ed enyy - §¦¥©¦¤¨§¤¨§©§
LBãwä øäfa äpëîä "åét çeø"å Bøeac32àeä "BîL" íLa ¦§©¦©§ª¤©Ÿ©©¨§¥§

úeiçä úëLîäå äøàää ,ïë-ét-ìò-óà ¯ ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨©©¦¥©¤¨¨§©§¨©©©
"åét çeø"î úëLîpä©¦§¤¤¥©¦
'ãì ú÷lçúî Cøaúé¦§¨¥¦§©¤¤§
'ã ïäL ,úBðBL úBâøãî©§¥¤¥
,úeìéöà :úBîìBò¨£¦
.äiNò äøéöé ,äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨

éepéMäårax` oia - §©¦
,zebixcndúîçî àeä©£©

íéëñîe íéîeöîö¦§¦§¨¦
øBàä íöîöì ,(íéaø)©¦§©§¥¨
àlL ,Bøézñäìe úeiçäå§©©§©§¦¤Ÿ
Ck-ìk øéàî àäé§¥¥¦¨¨

Bîk äàéøaä íìBòa- §¨©§¦¨§
xi`n `edyíìBòa§¨

íìBòáe ,úeìéöàä̈£¦§¨
àeä äøéöéä`ed - ©§¦¨

mixzqen zeigdeéãé-ìò©§¥
øúBé íéëñîe íéîeöîö¦§¦§¨¦¥

.'eëå;"diiyr"d mlera jkn xzeie -ìáà,xen`d lk zexnl - §£¨
íBìLå-ñç éepL íeL ïéà,mikqnde minevnvd ici lr - ¥¦©§¨
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קכז היום יום . . . 

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ

הּוא  ׁשֶ לֹא  ֲאָבל  ְלָפָניו,  אֹוָתם  ִנים  ְמַנּגְ ְוָהיּו  ְזַמּנֹו  ּבִ רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ָהֶאְמָצִעי,  נּו  ְלַרּבֵ ַהְמֻיָחִסים 
י'ס קַאּפֶעלֶע"  ֶרּבִ ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען  ׁשֵ ּבְ ִוידּוָעה  ִנים –  ְמַנּגְ ַאְבֵרִכים  ֶאְצלֹו ְקבּוַצת  ְוָהְיָתה  ָרם.  ְמַחּבְ
ֵכִלים  ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ י ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ ל ָהַרּבִ ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ

ׁשֹוִנים.

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרק  ַער ַהִיחּוד ְוָהֱאמּוָנה ּפֶ ֵקן )ׁשַ נּו ַהּזָ ָמִים", ֵמִביא ַרּבֵ ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ סּוק "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ָהִעְנָין ַעל ּפָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ִהּלִ ּתְ ִמְדָרׁש  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲהַגם  ם־טֹוב,  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַהּקֶֹדׁש כ"ה(  ֶרת  ִאּגֶ א, 
ִני ָהָיה  יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור־ַהּמַ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ם ּבְ ּגַ
ִני ח"י ֱאלּול נֹוַלד  יֹום ׁשֵ י ּבְ ַמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ָ ּשׁ ב ּבַ ּצָ הּוא ַהּנִ ֲאָמר "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ ַהּמַ

ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

תֹו, ּוַמֲעִמידֹות אֹותֹו  ֻקּדָ ֶטן ִאּמֹו ַעד ֵעת ּפְ יחֹו ִמּבֶ י ָהָאָדם ִמּיֹום ּגִ יפֹות ֶאת ַחּיֵ ְצֹות ַמּקִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ין  ם ּבֵ א ּגַ קֹום ֶאּלָ ין ָאָדם ַלּמָ רֹות לֹא ַרק ּבֵ ִריא ּוְבִקְנָין ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ֶכל ּבָ ׂשֵ ֶקֶרן אֹוָרה ּבְ ּבְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ִרים ּבְ ָ ים ְמֻאּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוהֹוָראֹות ַחַז"ל הּוא ַחי ַחּיִ ְתַנֵהג ַעל ּפִ י ַהּמִ ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ

ה'תש"דכח תשרייום רביעי

חומש: נח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: )אלא שבארצות . . . עמהם(.

ין  דּוׁשִ ַעת ַהּקִ ְצֹות ֵהם ַטּבַ ם".. ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּמִ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ ׁשְ י ּגִ ֵלכּו ּגֹו' ְוָנַתּתִ ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ
ב ָלזּון אֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם. ָרֵאל ְלִהְתַחּיֵ רּוְך־הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש־ּבָ ׁש ַהּקָ ֶהם ִקּדֵ ּבָ ׁשֶ
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ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קכח

ה'תש"דכט תשרייום חמישי

חומש: נח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והנה . . . האר"י ז"ל.

ֶזה. ִקים ּבָ ֵיׁש ְמַפְקּפְ ת, ְוֹלא ּכְ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים ּבִ

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים הָאט געהַאט א מחלוקת מיט נָאך א בעל 
הבית, און זייענדיג ַאמָאל בא דעם בעש"ט אין שוהל הָאט ער געשריען, ַאז ער ווָאלט 

זיין בר פלוגתא קורע כדג זיין.
דער בעש"ט הָאט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און 
זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמַאכטע אויגען. דער בעש"ט הָאט ארויפגעלייגט 
זיין הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטַאנען 
לעבען אים, ּפלוצלונג הָאבען די תלמידים ָאנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק: זיי 

הָאבען געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.
ָאדער אין  יעדער כח איז פאראן א פועל דבר:  פון  בַאווייזט קלָאהר, אז  דָאס 
א לבוש חומרי, ָאדער א רוחני ווָאס מי קָאן אים ָאנעמען נָאר מיט העכערע און 

איידעלערע געפילען.

ַעם  ִית', ּוִבְהיֹותֹו ּפַ ַעל ּבַ ל ָהִעיר מֶעִזיּבּוז' ָהְיָתה לֹו ְמִריָבה ִעם עֹוד 'ּבַ ים' ׁשֶ ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ֶאָחד ֵמַה'ּבַ
ָדג". ָהָיה "קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ֶנֶסת הּוא ָצַעק, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ֵאֶצל ַהּבַ

ֵעיַנִים  ּבְ ְלָידֹו  ב  ּוְלִהְתַיּצֵ ֲחֵבירֹו,  ִעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיַדִים  ֵלב  ְלׁשַ ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  ה  ִצּוָ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָסמּוְך ֵאָליו. ְלֶפַתע  ָעְמדּו ּבְ ְלִמיִדים ׁשֶ ֵני ַהּתַ ְתֵפי ׁשְ דֹוׁשֹות ַעל ּכִ יַח ָיָדיו ַהּקְ ם־טֹוב ִהּנִ ַעל־ׁשֵ ֲעצּומֹות. ַהּבַ

ָדג! ִית' קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ַעל־ַהּבַ יַצד 'ּבַ דֹוָלה: ֵהם ָראּו ּכֵ ְלִמיִדים ִלְצעֹוק ִמּתֹוְך ֵאיָמה ּגְ ֵהֵחלּו ַהּתַ

ר ְלָתְפסֹו ַרק  ֶאְפׁשָ ְלבּוׁש ָחְמִרי, אֹו רּוָחִני ׁשֶ ָבר: ִאם ּבִ נֹו ּפַֹעל ּדָ ל ּכַֹח ֶיׁשְ ּכָ ּמִ ֵברּור, ׁשֶ ֶזה מֹוִכיַח ּבְ
ים ַנֲעִלים ַוֲעִדיִנים יֹוֵתר. חּוׁשִ ּבְ

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

ָיִחיד. –  ְלִלים ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ סּוִקים "יֹאַמר ָנא", ְוַגם ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהג' ּפְ ל: ּכֹוְפִלין "הֹודּו ַלה'" ַאַחר ּכָ ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה - קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה - ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך־  דֹוׁש־ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ
ה",  ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ לֹום "ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּגֹו'" ּוְכִתיב "ַוּיִ ָ הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו־ַהּשׁ
יצֹוצֹות  ר ַהּנִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָעיו ּבַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלַמּסָ ּגָ ֵזַרת ַהַהׁשְ י ּגְ רּוִרים. ְוַעל ּפִ ֻהְתַחל סֹוד ַהּבֵ

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ֵרר ַעל־ָידֹו ְמַחּכִ ִריִכים ְלִהְתּבָ ַהּצְ

ְוהֹוְלִכים  ָלֶהם  ים  ְמַחּכִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ רּוִרים  ַהּבֵ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ֵהם  רֹוִאים  ה,  ְרִאּיָ ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ב  ְמַסּבֵ ּבֹות  ַהּסִ ל  ּכָ ת  ְוִסּבַ ָהִעּלֹות  ל  ּכָ ִעיַלת  ה  ִהּנֵ ֵמֶהם[,  חּוץ  ים  ]=ְוַהֲאָנׁשִ ר  ּבַ ּדֶ א  ְוַעּמָ ַעְצָמם.  ּבְ ה  ּמָ ׁשָ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ בֹואּו ַלּמָ ּיָ ה ִעּלֹות ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  תשרי כ"ה ראשון יום הבא'? העולם 'חיי תכלית מהי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ìk eeàúä äæ éðtîe¦§¥¤¦§©¨
eçeðiL éãk ,çéLnä Cìnä úBîé ,íäéîëçå íäéàéáð ,ìàøNé¦§¨¥§¦¥¤§©§¥¤§©¤¤©¨¦©§¥¤¨
éãk ,äîëça eaøéå òBâøî íäì eàöîéå ...äòLøä úeëìnî¦©§¨§¨¨§¦§§¨¤©§©§©§§¨§¨§¥

.àaä íìBòä éiçì ekæiL¤¦§§©¥¨¨©¨
ביאור : וצריך

ה"א)(פ להלן שהוא"י לומר לאדם  אין כי  הרמב "ם  כתב 

הכתובות הברכות שאקבל "כדי  התורה  מצוות  את  מקיים 

אינה זו  ועבודה  הבא " העולם לחיי  שאזכה  כדי או בתורה

ישראל  שנביאי אמר  כאן ואילו  והחכמים , הנביאים  ממעלת 

בתורה לעסוק יוכלו שאז המשיח לימות  התאוו  וחכמיהם 

הבא "! העולם  לחיי  שיזכו "כדי  בחכמה  ולהרבות  ובמצוות 

לומר : ויש 

המשיח  לימות  לו  התאוו שישראל בחכמה  בריבוי  המטרה

להמשיך  כדי אלא  הבא, בעולם  שכר כך על  לקבל כדי  איננה 

הבא . בעולם  שיהיה  כפי ומצוות  בתורה  ולעסוק

הדברים : ביאור 

הרמב "ם כתב  ה' אהבת  ה"ג)על פ"י הראויה(להלן "האהבה  ,

מאד, עד  עזה  רבה  יתירה גדולה  אהבה ה' את  שיאהב  הוא 

תמיד ". בה  שוגה  ונמצא  ה ' באהבת  קשורה  נפשו  שתהא עד 

הבא בעולם  שתהיה  כפי בה ' והדביקות  האהבה  ושלימות 

מנוחה " להם  ש "אין א)היא , סד, אינו(ברכות הבא  העולם  היינו  ,

בהתקשרות תמידית  והתקרבות  עליה  המשך אלא  'שכר ' רק

בה '. ודביקות 

לימות וחכמיהם  נביאיהם  ישראל, כל ש "התאוו  ומה 

בתור  זה  אין בחכמה ", "ירבו  שבהם  xkyהמשיח" zlaw על

האהבה של  ושלימותה  לתכליתה  לזכות  כדי  אלא  העבודה 

בתמידות . בה  ולשגות בה ' והדביקות 

כדי המצוות  עשיית  את  הרמב "ם שולל אכן י' ובפרק 

בתור  הבא  העולם  בחיי xkyלזכות zlawכמו העבודה , על

כל  את  שאקבל 'כדי  המצוות  את  לעשות  שאין  גם  שכתב 

להיות צריכה  המצוות  עשיית כי  בתורה ', הכתובות  הברכות 

שכר . לקבל כדי ולא מתמדת  התעלות  בשביל 

(87 'nr ,bl zegiy ihewl)

ה'תשע"ח  תשרי כ"ו שני יום שמע  מקריאת כחלק מצרים יציאת זכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰øékæäì äåöîe¦§¨§©§¦
íBé úà økæz ïòîì" :øîàpL ,íBiáe äìéla íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦©©§¨©¤¤¡©§©©¦§Ÿ¤

...íéøöî õøàî Eúàö¥§¥¤¤¦§©¦
היא יום  בכל  מצרים  יציאת  זכירת  כאן הרמב "ם  דברי לפי

המצוות ? במניין  אותה  מונה  אינו כן אם  ומדוע  מהתורה . מצוה 

מצוה מביא שהרמב "ם העובדה  מעצם מבואר העניין אך

rnyזו z`ixw zevn mr cgiמצוה אינה  זו שהזכרה  ומכאן 

קבלת שעניינה  שמע  קריאת  ממצות  חלק  אלא  עצמה  בפני

שהיא מצרים  יציאת  את  גם בה  להזכיר  ויש  שמים  מלכות  עול

אלוקיכם ה ' 'אני  כנאמר ה ', מלכות בקבלת אותנו המחייבת 

מצרים  מארץ  אתכם  הוצאתי miwel`lאשר  mkl zeidl.'

שמע  קריאת בזמן  כרוך מצרים יציאת  הזכרת זמן  (עד ולכן 

היום) שעות שלוש כל סוף מתקיימת  זו מצוה  אין  מדוע ולכאורה , .

ביום  התלויות  המצוות  כשאר  וכדומה)היום , לולב אך (כנטילת ?

קריאת ממצות  וחלק  פרט היא  מצרים  יציאת  שזכירת כיון

שמע . קריאת לזמן  חופף  שזמנה  מובן שמע ,

ב)ובגמרא  יב, דנ(ברכות שחכמים  ראוימובא  פרשה  איזו ו

אפשרות והעלו  שמע , קריאת של שלישית  כפרשה לקבוע

שנאמרה משום ריבית  פרשת  את או בלק  פרשת את  לקבוע

מכאן שהוכיחו ויש  מצרים . יציאת  סז)בהן סי' חדש שקריאת(פרי

חז"ל  רצו  איך מהתורה  היא  אם  כי מדרבנן , היא  זו פרשה 

ולהחליפה ציצית  פרשת  לקרוא התורה חיוב את לעקור

אחרת . בפרשה 

סדר על אלו פרשיות  שלוש  "וקריאת  הרמב"ם  מלשון  אך

פרשת קריאת שגם  נראה  שמע " קריאת הנקראת  היא  זה

דברי ואת  מהתורה , שמע קריאת  מצות  בכלל היא  ציצית 

בקריאת אינה  המצוה  כי האמור, פי על  לבאר יש  הגמרא 

המסוימת  הראשונות)הפרשה  הפרשיות שתי בהזכרת(כמו אלא ,

מן ולכן  שמים, מלכות  עול מקבלת  כחלק  מצרים  יציאת 

בה שנזכרה  פרשה  כל בקריאת להתקיים  יכולה  היא  התורה

לקרוא . מהן  איזו קבעו  וחז "ל מצרים יציאת 

(gnw ,cnw 'r zekxa (wi'viiaeleq) mixeriy zeniyx)

ה'תשע"ח  תשרי כ"ז שלישי יום ליוהרא? לחשוש ולא להחמיר יש מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰àeäL éî ìk̈¦¤
Bîöò ìò øéîçäì äöø íà ¯ òîL úiø÷ úBø÷lî øeèẗ¦¦§§¦©§©¦¨¨§©§¦©©§

.åéìò úáMéî Bzòc äéäzL ,àeäå ;àøB÷ ,úBø÷ìå§¦§¥§¤¦§¤©§§ª¤¤¨¨
בדבר ונחפז טרוד "לבו  כי  שמע מקריאת פטור  חתן 

פנויה " דעתו  שאין ה"א)מצוה ... בקריאת(לעיל לכוון יוכל ולא ,

יוחנן רבי לדברי  גמליאל, בן שמעון  רבי ולדעת  (ברכות שמע .

ב), עצמואםיז, על  להחמיר  רוצה  בזההחתן ואין שמע, קורא

כל) לא ד"ה שם רש"י לבו". לכוון שיכול בעצמו יוהרא("שמראה .משום 

שנהגו במקום  שגם  באב , בתשעה  מלאכה  עשיית  לענין  וכן 

רבי וסובר  ממלאכה , בטלים  חכמים  תלמידי מלאכה , לעשות 

חכם תלמיד עצמו לעשות  רשאי אדם  שכל גמליאל  בן שמעון

ממלאכה  מלאכה)ולהיבטל  לעשות שנהגו במקום לחשוש(גם ואין ,

ליוהרא .

משנה ': ה 'לחם והקשה 

רשאי שמע  מקריאת  שהפטור  כרשב "ג  הרמב "ם  פסק  כאן

בהלכות ואילו יוהרא , משום  בזה  ואין  עצמו  על להחמיר



קכט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  תשרי כ"ה ראשון יום הבא'? העולם 'חיי תכלית מהי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ìk eeàúä äæ éðtîe¦§¥¤¦§©¨
eçeðiL éãk ,çéLnä Cìnä úBîé ,íäéîëçå íäéàéáð ,ìàøNé¦§¨¥§¦¥¤§©§¥¤§©¤¤©¨¦©§¥¤¨
éãk ,äîëça eaøéå òBâøî íäì eàöîéå ...äòLøä úeëìnî¦©§¨§¨¨§¦§§¨¤©§©§©§§¨§¨§¥

.àaä íìBòä éiçì ekæiL¤¦§§©¥¨¨©¨
ביאור : וצריך

ה"א)(פ להלן שהוא"י לומר לאדם  אין כי  הרמב "ם  כתב 

הכתובות הברכות שאקבל "כדי  התורה  מצוות  את  מקיים 

אינה זו  ועבודה  הבא " העולם לחיי  שאזכה  כדי או בתורה

ישראל  שנביאי אמר  כאן ואילו  והחכמים , הנביאים  ממעלת 

בתורה לעסוק יוכלו שאז המשיח לימות  התאוו  וחכמיהם 

הבא "! העולם  לחיי  שיזכו "כדי  בחכמה  ולהרבות  ובמצוות 

לומר : ויש 

המשיח  לימות  לו  התאוו שישראל בחכמה  בריבוי  המטרה

להמשיך  כדי אלא  הבא, בעולם  שכר כך על  לקבל כדי  איננה 

הבא . בעולם  שיהיה  כפי ומצוות  בתורה  ולעסוק

הדברים : ביאור 

הרמב "ם כתב  ה' אהבת  ה"ג)על פ"י הראויה(להלן "האהבה  ,

מאד, עד  עזה  רבה  יתירה גדולה  אהבה ה' את  שיאהב  הוא 

תמיד ". בה  שוגה  ונמצא  ה ' באהבת  קשורה  נפשו  שתהא עד 

הבא בעולם  שתהיה  כפי בה ' והדביקות  האהבה  ושלימות 

מנוחה " להם  ש "אין א)היא , סד, אינו(ברכות הבא  העולם  היינו  ,

בהתקשרות תמידית  והתקרבות  עליה  המשך אלא  'שכר ' רק

בה '. ודביקות 

לימות וחכמיהם  נביאיהם  ישראל, כל ש "התאוו  ומה 

בתור  זה  אין בחכמה ", "ירבו  שבהם  xkyהמשיח" zlaw על

האהבה של  ושלימותה  לתכליתה  לזכות  כדי  אלא  העבודה 

בתמידות . בה  ולשגות בה ' והדביקות 

כדי המצוות  עשיית  את  הרמב "ם שולל אכן י' ובפרק 

בתור  הבא  העולם  בחיי xkyלזכות zlawכמו העבודה , על

כל  את  שאקבל 'כדי  המצוות  את  לעשות  שאין  גם  שכתב 

להיות צריכה  המצוות  עשיית כי  בתורה ', הכתובות  הברכות 

שכר . לקבל כדי ולא מתמדת  התעלות  בשביל 

(87 'nr ,bl zegiy ihewl)

ה'תשע"ח  תשרי כ"ו שני יום שמע  מקריאת כחלק מצרים יציאת זכירת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰øékæäì äåöîe¦§¨§©§¦
íBé úà økæz ïòîì" :øîàpL ,íBiáe äìéla íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦©©§¨©¤¤¡©§©©¦§Ÿ¤

...íéøöî õøàî Eúàö¥§¥¤¤¦§©¦
היא יום  בכל  מצרים  יציאת  זכירת  כאן הרמב "ם  דברי לפי

המצוות ? במניין  אותה  מונה  אינו כן אם  ומדוע  מהתורה . מצוה 

מצוה מביא שהרמב "ם העובדה  מעצם מבואר העניין אך

rnyזו z`ixw zevn mr cgiמצוה אינה  זו שהזכרה  ומכאן 

קבלת שעניינה  שמע  קריאת  ממצות  חלק  אלא  עצמה  בפני

שהיא מצרים  יציאת  את  גם בה  להזכיר  ויש  שמים  מלכות  עול

אלוקיכם ה ' 'אני  כנאמר ה ', מלכות בקבלת אותנו המחייבת 

מצרים  מארץ  אתכם  הוצאתי miwel`lאשר  mkl zeidl.'

שמע  קריאת בזמן  כרוך מצרים יציאת  הזכרת זמן  (עד ולכן 

היום) שעות שלוש כל סוף מתקיימת  זו מצוה  אין  מדוע ולכאורה , .

ביום  התלויות  המצוות  כשאר  וכדומה)היום , לולב אך (כנטילת ?

קריאת ממצות  וחלק  פרט היא  מצרים  יציאת  שזכירת כיון

שמע . קריאת לזמן  חופף  שזמנה  מובן שמע ,

ב)ובגמרא  יב, דנ(ברכות שחכמים  ראוימובא  פרשה  איזו ו

אפשרות והעלו  שמע , קריאת של שלישית  כפרשה לקבוע

שנאמרה משום ריבית  פרשת  את או בלק  פרשת את  לקבוע

מכאן שהוכיחו ויש  מצרים . יציאת  סז)בהן סי' חדש שקריאת(פרי

חז"ל  רצו  איך מהתורה  היא  אם  כי מדרבנן , היא  זו פרשה 

ולהחליפה ציצית  פרשת  לקרוא התורה חיוב את לעקור

אחרת . בפרשה 

סדר על אלו פרשיות  שלוש  "וקריאת  הרמב"ם  מלשון  אך

פרשת קריאת שגם  נראה  שמע " קריאת הנקראת  היא  זה

דברי ואת  מהתורה , שמע קריאת  מצות  בכלל היא  ציצית 

בקריאת אינה  המצוה  כי האמור, פי על  לבאר יש  הגמרא 

המסוימת  הראשונות)הפרשה  הפרשיות שתי בהזכרת(כמו אלא ,

מן ולכן  שמים, מלכות  עול מקבלת  כחלק  מצרים  יציאת 

בה שנזכרה  פרשה  כל בקריאת להתקיים  יכולה  היא  התורה

לקרוא . מהן  איזו קבעו  וחז "ל מצרים יציאת 

(gnw ,cnw 'r zekxa (wi'viiaeleq) mixeriy zeniyx)

ה'תשע"ח  תשרי כ"ז שלישי יום ליוהרא? לחשוש ולא להחמיר יש מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰àeäL éî ìk̈¦¤
Bîöò ìò øéîçäì äöø íà ¯ òîL úiø÷ úBø÷lî øeèẗ¦¦§§¦©§©¦¨¨§©§¦©©§

.åéìò úáMéî Bzòc äéäzL ,àeäå ;àøB÷ ,úBø÷ìå§¦§¥§¤¦§¤©§§ª¤¤¨¨
בדבר ונחפז טרוד "לבו  כי  שמע מקריאת פטור  חתן 

פנויה " דעתו  שאין ה"א)מצוה ... בקריאת(לעיל לכוון יוכל ולא ,

יוחנן רבי לדברי  גמליאל, בן שמעון  רבי ולדעת  (ברכות שמע .

ב), עצמואםיז, על  להחמיר  רוצה  בזההחתן ואין שמע, קורא

כל) לא ד"ה שם רש"י לבו". לכוון שיכול בעצמו יוהרא("שמראה .משום 

שנהגו במקום  שגם  באב , בתשעה  מלאכה  עשיית  לענין  וכן 

רבי וסובר  ממלאכה , בטלים  חכמים  תלמידי מלאכה , לעשות 

חכם תלמיד עצמו לעשות  רשאי אדם  שכל גמליאל  בן שמעון

ממלאכה  מלאכה)ולהיבטל  לעשות שנהגו במקום לחשוש(גם ואין ,

ליוהרא .

משנה ': ה 'לחם והקשה 

רשאי שמע  מקריאת  שהפטור  כרשב "ג  הרמב "ם  פסק  כאן

בהלכות ואילו יוהרא , משום  בזה  ואין  עצמו  על להחמיר



v"ndqeקל ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה"י)תעניות  בתשעה(פ"ה מלאכה  לעשות  שנהגו שבמקום  כתב 

רשב"ג דעת  את  הביא  ולא  בו", בטלין  חכמים  "תלמידי באב

שאסור ומשמע  ממלאכה , ולהבטל  להחמיר אדם כל שרשאי 

יוהרא ? משום

ותירץ :

אחד  שכל הרמב"ם  סובר  באב , בתשעה  מלאכה לענין גם 

ממלאכה ולהיבטל להחמיר מלאכה)יכול לעשות שנהגו במקום (גם

העושה שכל  שם דבריו המשך על סמך כי זאת , הזכיר  ולא 

ומזה לעולם , ברכה סימן  רואה אינו  באב  בתשעה  מלאכה 

זה . ביום  ממלאכה  להימנע  אדם  לכל  שראוי מובן

חפץ ' 'דברי טו)ובספר  דרוש טולידו, ביאר :(להר"א

שישא  רב של  כביאורו נקט  שם)הרמב"ם  שלדעת(ברכות

משום בזה  ואין לקרוא יכול שמע  מקריאת הפטור  חכמים 

קורא החתן וגם  שמע  קריאת  קוראים  כולם כאשר כי  יוהרא 

באב בתשעה  מלאכה  לענין ואילו  כמתייהר , נראה  אינו עמהם 

עקיבא  כרבי ב)פסק  ל' ממלאכה (תענית להמנע  במקום שראוי (אף

לעשות) ברכה .שנהגו סימן  רואה  אינו מלאכה  בו העושה  כל  כי ,

יאמר לא  ממלאכה  בטל אותו  הרואה  כי  כיוהרא, נראה  ואינו 

וראה צא  שהרי חכם, לתלמיד עצמו שמחשיב משום  שזהו 

מלאכה . בימי גם יש  בטלנים  כמה 

ה'תשע"ח  תשרי כ"ח רביעי יום בשבת  לתפילה גאולה סמיכת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰Bì Léå§¥
íã÷ úaL áøòa ,úaL éìéì ìL úéáøò úlôz ìltúäì§¦§©¥§¦©©§¦¤¥¥©¨§¤¤©¨Ÿ¤
...úaLa ,úaL éàöBî ìL úéáøò ìltúî ïëå ;änçä ò÷LzL¤¦§©©©¨§¥¦§©¥©§¦¤¨¥©¨§©¨

.íéáëBkä úàö øçà ,dúðBòa òîL úiø÷ àø÷iL ãáìáe¦§©¤¦§¨§¦©§©§¨¨©©¥©¨¦
כן לעשות  ראוי שאין  וכותב  הרמב"ם  על  משיג  הראב"ד

(ברכת גאולה לסמוך  צריך  שהרי שעה , לצורך אלא  לכתחילה 

לתפילה שמע) קריאת  לאחר  הנאמרת  ישראל  גאל

קריאת וקורא  יום מבעוד  ערבית  מתפלל ואם  ֿ עשרה ), (שמונה 

לתפילה . גאולה  סומך  אינו בלילה, ֿ כך אחר  שמע

אשר"י (הגהות  הראשונים  כדעת  הרמב "ם  שדעת  ונראה 

משני לתפילה , גאולה  לסמוך צריך  אין שבשבת  ב ) ט, ברכות

טעמים :

הפסוקים מסמיכות  נלמדת לתפילה  גאולה  סמיכת  א.

ביום ה ' 'יענך – (גאולה) וגואלי' צורי  'ה ' ֿ כ): יט  (תהלים 

צרה '. 'יום אינו השבת  ויום  (תפילה ), צרה'

רש "י ב)ב . ד, גאולה(ברכות לסמיכות  שהטעם  מבאר

לו יש  מהמלך צרכיו  לבקש  בא  אדם  כאשר  כי הוא  לתפילה 

מצרים , גאולת  הזכרת  ידי על תחילה , ולשבחו  לרצותו 

צרכיו בקשת  בה  שאין  שבת  ובתפילת  צרכיו , יבקש  ואחר ֿכך

לתפילה . גאולה  לסמוך  צריך אין 

הרמב "ם : שיטת  מבוארת  זה ולפי

לסמוך  צריך אינו שבת  בערב  שבת  ליל תפילת  המתפלל

כיון שבת), (ערב  חול ביום שמתפלל למרות  לתפילה , גאולה

והמתפלל  צרכיו, בקשת  בה  שאין שבת  תפילת  שמתפלל

של  ערבית תפילת  שהיא  למרות  בשבת , שבת  מוצאי תפילת

לתפילה גאולה  לסמוך צריך אינו צרכיו, בקשת  בה  שיש  חול

צרה ' 'יום  שאינו  השבת  יום הוא כעת  ב,כי סי' או"ח יעבץ (משנת

.ג)

הזקן אדמו"ר  כתב ב)ולמעשה  קיא, סי' יש(שו"ע שלכתחילה 

גאולה לסמוך  צריך בשבת  שגם הראשונים  כדעת  להחמיר

חב "ד  למנהג  ולכן  להקל, ניתן הצורך  במקום  ורק  לתפילה 

בני 'ושמרו  הפסוקים  את  שבת  ליל בתפילת  אומרים  אין 

שלא עשרה , לשמונה השכיבנו ברכת  בין  השבת ' את  ישראל

לתפילה  גאולה  בין שם)להפסיק אדה"ז .(סידור

ה'תשע"ח  תשרי כ"ט חמישי יום לתפילה? תורה תלמוד מפסיקים אין מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰éî¦
÷ñBt ¯ älôzä ïîæ òébäå ,äøBz ãeîìúa ÷ñBò äéäL¤¨¨¥§©§¨§¦¦©§©©§¦¨¥
...ììk äëàìî äNBò Bðéàå Búeðnà BúøBz äúéä íàå ;ìltúîe¦§©¥§¦¨§¨¨ª¨§¥¤§¨¨§¨

.älôz úåönî äìBãb äøBz ãeîìz úåönL ,÷ñBt Bðéà¥¥¤¦§©©§¨§¨¦¦§©§¦¨
תורה תלמוד  בהלכות  ה"ד)גם  שאם(פ"ג הרמב"ם  פסק 

יפסיק אחרים  ידי על לעשותה  אפשר  שאי  מצווה  לפניו  היתה 

המצווה . ויעשה  תלמודו

להבין: ויש 

אחרת מצווה  מלעשות  פטור  במצווה  א)העוסק  כה, (סוכה

מפסיק תפילה זמן והגיע  תורה  בתלמוד העוסק  כן, אם  ולמה 

שאי מצווה  לעשות  כדי  תלמודו מפסיק  מדוע  וכן ומתפלל ?

אחרים ? ידי על  לעשותה אפשר 

יוסף ' ה 'ברכי ס"ז)ותירץ  לח סי' :(או"ח

התורה "עיקר  כי מצוות, משאר  שונה  תורה  תלמוד מצות

יקר וכל העיקר, הוא המדרש  ולא  המצווה, מעשה  ללמדנו 

לידי דבר  שמביא אלא אינו  תורה  תלמוד גדולת תפארת 

כדי לימודו מפסיק  התורה  בלימוד העוסק  ולכן, מעשה".

המצווה . את  לקיים 

רשב"י ("כגון  אומנתו שתורתו  מי כן, אם  ולמה,

תפילה ? לצורך תלמודו  מפסיק אינו  וחביריו")

בשולחנו  הזקן  אדמו"ר  מבאר  כך  ע"פ על  ס"ד, קו סי' (או"ח

המ"א) :דברי

כיון עיקר, כל מתפלל אינו  אומנתו ... שתורתו "מי

בשביל  גם  רגע , אפילו מלימודו מבטל אינו כן שמבלעדי

לימודו ולהפסיק  לבטל שצריך ואף  יבטל. לא  התפילה 

אלא ואינה הואיל תפילה, מכלֿמקום  המצוות ... כל לעשות 

העולם חיי להניח לו אין  הזה , עולם  עניני  על  רחמים  בקשת 

שעה". בחיי  ולעסוק 

תורה ' ג)וב'לקוטי  מב, החסידות :(תבוא בדרך מבואר 

להקב "ה האהבה  את לעורר היא  התפילה  עבודת 

'שינה ' בבחינת שהיא  מישראל  ואחד  אחד כל בלב  המסותרת 

וחבריו רשב "י אבל התפילה , ידי על משנתה ' 'לעוררה  וצריך

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לקב "ה וקשורים  דבוקים היו  אומנותו ' 'תורתו במדרגת  שהיו 

היתה לא  לה ' ואהבתם  התורה, לימוד ידי  על תמידי בקשר

התפילה לעבודת  זקוקים  היו  לא  ולכן כלל, 'שינה' בבחינת 

האהבה . את  'לעורר ' כדי

ה'תשע"ח  תשרי ל' שישי יום הציבור'? 'תפילת היא מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ãöéëå§¥©
ïúö÷î eéä elôàå ...øeavä úlôz àéä[ מהעשרה]øák ¦§¦©©¦©£¦¨¦§¨¨§¨

eéäiL ,àeäå ;äøNò ïäa ïéîéìLî ¯ ïúáBç éãé eàöéå eìltúä¦§©§§¨§§¥¨¨©§¦¦¨¤£¨¨§¤¦§
.eìltúä àì äøNòä áøŸ¨£¨¨Ÿ¦§©§

בשלחנו הזקן  אדמו"ר  כתב  ס"ה)וכן סט סי' "יש(או"ח שאם  ,

התפללו" שלא  מנין רוב  שהם כעת ששה מתפללים שאינם (וארבעה

למנין) "כמו משלימים xenbנחשבים  xeaivה 'משנה כתב וכן ."

סק"ח)ברורה ' .(שם

אדם ' א)וב'חיי סי' יט בציבור(כלל התפילה  "עיקר כתב:

גדולים שהם  אנשים  עשרה  שיתפללו  דהיינו י"ח, תפילת  הוא 

בעשרה להתפלל שעיקר  ההמון  שחושבין  כמו ולא  ביחד,

וברכו". וקדושה  קדיש  לשמוע  משום  רק הוא 

משה ' ה 'אגרות  כתב  זה פי  כח)ועל סי' 'תפילה(או"ח שדין 

בשישה די  ולא מתפללים עשרה שיהיו הוא  בציבור '

ומה ככולו'. 'רובו בזה  אומרים  ואין מנין רוב  שהם  מתפללים 

מקצת - התפללו  לא  העשרה  "רוב שאם הרמב "ם  שכתב

'תפילת של המיוחד לדין רק  כוונתו לעשרה ", משלים  המנין

כאן)ציבור' שמביאו והכל (כפי רם  בקול מתפלל  ש "אחד

כדי  dlitzaשומעים " mi`iwa mpi`y z` `ivedlדי ולזה  ,

'תפילה נחשבת לחש  תפילת  אבל  התפללו, שלא  בשישה 

מתפללים . העשרה  כל כאשר  רק  בציבור '

יצחק' ו)וה 'מנחת  סי' בדברי(ח"ט כן לפרש  שדחוק  כתב 

היינו ציבור ', כ 'תפילת  זאת  הגדיר הרמב"ם  שהרי  הרמב "ם

לא העשרה "רוב  רק  כאשר  גם  'ציבור' הם אנשים  שעשרה 

אם בלחש  בתפילה  שגם  הפוסקים  מגדולי  והביא  התפללו"

'תפילה זו הרי מתפללים  שאינם  וארבעה  מתפללים  שישה יש 

הזקן. אדמו"ר וכדברי בציבור',

ברוך' 'בית  שם)ובספר אדם חיי מזו:(על יתירה  כתב 

אינה בציבור  שתפילה  רק  לומר  היא  אדם ' ה 'חיי  כוונת

"לשמוע כדי עשרה  מתאספים  שאם  ההמון" שחושבין "כמו 

אלא - יחד ולהתפלל להקפיד צריך אין וברכו" וקדושה  קדיש 

דחשיב רובו , אפילו או  ביחד  מתפללים  "עשרה  שיהיו צריך

הלומדים על  ומתפלא  יחד ", מתפללים  עשרה  כאילו נמי 

כלל ". לזה  התכוון  שלא  "מה אדם' ה 'חיי  של בפיו  ששמו

ה'תשע"ח  חשון א' קודש שבת לתורה  העולה ברכות לאחר אמן עניית

:‰ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
äzà Ceøa' :Cøáîe ...äøBz øôñ çúBt ,ïéøBwä ïî ãçàå ãçà¤¨§¤¨¦©¦¥©¥¤¨§¨¥¨©¨

à ...'äïéðBò íòä ìëå ...äøBzä ïúBð ...íénòä ìkî eða øça øL £¤¨©¨¦¨¨©¦¥©¨§¨¨¨¦
,øôqä ììBâå ;úBø÷ì íéìLiL ãò ,àøB÷ Ck øçàå .'ïîà'¨¥§©©¨¥©¤©§¦¦§§¥©¥¤

.äøBzä ïúBð ...'ä äzà Ceøa' :Cøáîe§¨¥¨©¨¥©¨
כתב הקריאה  שלפני שבברכה  הרמב"ם , בדברי  לדקדק  יש 

זאת . השמיט שלאחריה  בברכה ואילו אמן", עונין העם  "וכל

והביאור :

א)בגמרא  כא, מן(ברכות לפניה  התורה  לברכת  "מנין  נאמר :

לאלוקינו", גודל הבו  אקרא , ה' שם  כי שנאמר , התורה?

תחילה  אברך אני רש "י: אקרא')ופירש  ה' שם ענו('כי ואתם  ,

אמן לאלוקינו')אחרי  גודל .('הבו

הברכה הרי המצוות , ברכות  משאר  בשונה כי ומכאן ,

iptlyחלק מהווה  והיא  מיוחד , מפסוק נלמדת  התורה  קריאת 

אמן עניית גם  וכך  בציבור , התורה  קריאת  של  המצוה  מעצם 

הפסוק . מאותו הנלמדת  שלאחריה

שלפני אמן עניית  חובת  את רק  הרמב "ם כאן  הזכיר  ולכן 

התורה , קריאת  מצות  לעצם  השייך מיוחד דין  שהיא הקריאה ,

הדין מצד  היא  האחרונה  הברכה  לאחר אמן  עניית  מה ֿשאין ֿכן

כתבו כבר  זה ודין  הברכות, כל לאחר  אמן עניית  של הכללי

ברכות . בהלכות  הרמב "ם 

'כי מהכתוב  הנלמדת  הראשונה  הברכה  כי לבאר , יש  ועוד

המוטלת  חובה  היא לאלוקינו ' גדול הבו אקרא  ה ' lkשם  lr
xeaivdבקריאה בין חובתם  ידי  אותם  מוציא  לתורה  והעולה ,

בלבד. העולה חובת  היא  שלאחריה  הברכה  אך בברכות , ובין

שכל  הראשונה הברכה  לגבי הרמב "ם  שהדגיש  וזהו 

אמן עניית  של הכללי הדין  מצד רק  לא  אמן , עונים  הציבור 

ידי יוצאים  הם זו  שבברכה  משום אלא ברכה  כל  לאחר 

לצאת צריכים  שאינם  האחרונה  בברכה  ֿ כן  מה ֿשאין חובתם ,

הכללי הדין מצד אלא  אמן  לענות  עליהם ואין  חובתם, ידי 

ברכה . כל שמיעת לאחר אמן עניית  של

(`kw 'iq a"g ,mcw ixxd)



קלי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לקב "ה וקשורים  דבוקים היו  אומנותו ' 'תורתו במדרגת  שהיו 

היתה לא  לה ' ואהבתם  התורה, לימוד ידי  על תמידי בקשר

התפילה לעבודת  זקוקים  היו  לא  ולכן כלל, 'שינה' בבחינת 

האהבה . את  'לעורר ' כדי

ה'תשע"ח  תשרי ל' שישי יום הציבור'? 'תפילת היא מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ãöéëå§¥©
ïúö÷î eéä elôàå ...øeavä úlôz àéä[ מהעשרה]øák ¦§¦©©¦©£¦¨¦§¨¨§¨

eéäiL ,àeäå ;äøNò ïäa ïéîéìLî ¯ ïúáBç éãé eàöéå eìltúä¦§©§§¨§§¥¨¨©§¦¦¨¤£¨¨§¤¦§
.eìltúä àì äøNòä áøŸ¨£¨¨Ÿ¦§©§

בשלחנו הזקן  אדמו"ר  כתב  ס"ה)וכן סט סי' "יש(או"ח שאם  ,

התפללו" שלא  מנין רוב  שהם כעת ששה מתפללים שאינם (וארבעה

למנין) "כמו משלימים xenbנחשבים  xeaivה 'משנה כתב וכן ."

סק"ח)ברורה ' .(שם

אדם ' א)וב'חיי סי' יט בציבור(כלל התפילה  "עיקר כתב:

גדולים שהם  אנשים  עשרה  שיתפללו  דהיינו י"ח, תפילת  הוא 

בעשרה להתפלל שעיקר  ההמון  שחושבין  כמו ולא  ביחד,

וברכו". וקדושה  קדיש  לשמוע  משום  רק הוא 

משה ' ה 'אגרות  כתב  זה פי  כח)ועל סי' 'תפילה(או"ח שדין 

בשישה די  ולא מתפללים עשרה שיהיו הוא  בציבור '

ומה ככולו'. 'רובו בזה  אומרים  ואין מנין רוב  שהם  מתפללים 

מקצת - התפללו  לא  העשרה  "רוב שאם הרמב "ם  שכתב

'תפילת של המיוחד לדין רק  כוונתו לעשרה ", משלים  המנין

כאן)ציבור' שמביאו והכל (כפי רם  בקול מתפלל  ש "אחד

כדי  dlitzaשומעים " mi`iwa mpi`y z` `ivedlדי ולזה  ,

'תפילה נחשבת לחש  תפילת  אבל  התפללו, שלא  בשישה 

מתפללים . העשרה  כל כאשר  רק  בציבור '

יצחק' ו)וה 'מנחת  סי' בדברי(ח"ט כן לפרש  שדחוק  כתב 

היינו ציבור ', כ 'תפילת  זאת  הגדיר הרמב"ם  שהרי  הרמב "ם

לא העשרה "רוב  רק  כאשר  גם  'ציבור' הם אנשים  שעשרה 

אם בלחש  בתפילה  שגם  הפוסקים  מגדולי  והביא  התפללו"

'תפילה זו הרי מתפללים  שאינם  וארבעה  מתפללים  שישה יש 

הזקן. אדמו"ר וכדברי בציבור',

ברוך' 'בית  שם)ובספר אדם חיי מזו:(על יתירה  כתב 

אינה בציבור  שתפילה  רק  לומר  היא  אדם ' ה 'חיי  כוונת

"לשמוע כדי עשרה  מתאספים  שאם  ההמון" שחושבין "כמו 

אלא - יחד ולהתפלל להקפיד צריך אין וברכו" וקדושה  קדיש 

דחשיב רובו , אפילו או  ביחד  מתפללים  "עשרה  שיהיו צריך

הלומדים על  ומתפלא  יחד ", מתפללים  עשרה  כאילו נמי 

כלל ". לזה  התכוון  שלא  "מה אדם' ה 'חיי  של בפיו  ששמו

ה'תשע"ח  חשון א' קודש שבת לתורה  העולה ברכות לאחר אמן עניית

:‰ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ìk̈
äzà Ceøa' :Cøáîe ...äøBz øôñ çúBt ,ïéøBwä ïî ãçàå ãçà¤¨§¤¨¦©¦¥©¥¤¨§¨¥¨©¨

à ...'äïéðBò íòä ìëå ...äøBzä ïúBð ...íénòä ìkî eða øça øL £¤¨©¨¦¨¨©¦¥©¨§¨¨¨¦
,øôqä ììBâå ;úBø÷ì íéìLiL ãò ,àøB÷ Ck øçàå .'ïîà'¨¥§©©¨¥©¤©§¦¦§§¥©¥¤

.äøBzä ïúBð ...'ä äzà Ceøa' :Cøáîe§¨¥¨©¨¥©¨
כתב הקריאה  שלפני שבברכה  הרמב"ם , בדברי  לדקדק  יש 

זאת . השמיט שלאחריה  בברכה ואילו אמן", עונין העם  "וכל

והביאור :

א)בגמרא  כא, מן(ברכות לפניה  התורה  לברכת  "מנין  נאמר :

לאלוקינו", גודל הבו  אקרא , ה' שם  כי שנאמר , התורה?

תחילה  אברך אני רש "י: אקרא')ופירש  ה' שם ענו('כי ואתם  ,

אמן לאלוקינו')אחרי  גודל .('הבו

הברכה הרי המצוות , ברכות  משאר  בשונה כי ומכאן ,

iptlyחלק מהווה  והיא  מיוחד , מפסוק נלמדת  התורה  קריאת 

אמן עניית גם  וכך  בציבור , התורה  קריאת  של  המצוה  מעצם 

הפסוק . מאותו הנלמדת  שלאחריה

שלפני אמן עניית  חובת  את רק  הרמב "ם כאן  הזכיר  ולכן 

התורה , קריאת  מצות  לעצם  השייך מיוחד דין  שהיא הקריאה ,

הדין מצד  היא  האחרונה  הברכה  לאחר אמן  עניית  מה ֿשאין ֿכן

כתבו כבר  זה ודין  הברכות, כל לאחר  אמן עניית  של הכללי

ברכות . בהלכות  הרמב "ם 

'כי מהכתוב  הנלמדת  הראשונה  הברכה  כי לבאר , יש  ועוד

המוטלת  חובה  היא לאלוקינו ' גדול הבו אקרא  ה ' lkשם  lr
xeaivdבקריאה בין חובתם  ידי  אותם  מוציא  לתורה  והעולה ,

בלבד. העולה חובת  היא  שלאחריה  הברכה  אך בברכות , ובין

שכל  הראשונה הברכה  לגבי הרמב "ם  שהדגיש  וזהו 

אמן עניית  של הכללי הדין  מצד רק  לא  אמן , עונים  הציבור 

ידי יוצאים  הם זו  שבברכה  משום אלא ברכה  כל  לאחר 

לצאת צריכים  שאינם  האחרונה  בברכה  ֿ כן  מה ֿשאין חובתם ,

הכללי הדין מצד אלא  אמן  לענות  עליהם ואין  חובתם, ידי 

ברכה . כל שמיעת לאחר אמן עניית  של

(`kw 'iq a"g ,mcw ixxd)

. שזוהי מדריגתו של משה שעבודתו הייתה בבחינת הראייה,   . כאשר העניין ד"שאו מרום עיניכם" הוא כדבעי, אזי נעשה "וראו" 
ובחינה זו רצה להמשיך לכל ישראל.

ממאמר שבת פרשת נח ה'תשכ"ח
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ה'תשע"ח  תשרי כ"ה ראשון יום

-rcndxtq
daEWY zFkld¦§§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעלת 1) מעולה כמה תשובה; בעל אדם התנהגות

התשובה.

.‡,e¯‡aL BÓk BÏ ‰e˙ Ì„‡ Ïk ˙eL¯e ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»¿»¿∆≈«¿
ÂÈÙa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ì„‡ ÏczLÈƒ¿«≈»»«¬¿»¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈtk ¯ÚÏÂ ÂÈ‡ËÁÓ2‡e‰Â ˙eÓiL È„k ,ÂÈ‡ËÁÓ ≈¬»»¿ƒ¿…«»≈¬»»¿≈∆»¿
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,‰·eLzŒÏÚ·««¿»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»

לג,2) (ישעיה בשוחד מתמוך כפיו נוער הכתוב: מלשון
גם  אלא לבד, שפתיים" ב"וידוי די לא כלומר: טו),

ועוון. חטא מכל להתרחק

.·,˙eÓÏ ‰ËB ‡e‰ el‡k BÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆»»«¿¿ƒ∆»
B˙ÚLa ˙eÓÈ ‡nLÂ3CÎÈÙÏ ,B‡ËÁa „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ¿∆»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ»
„iÓ ÂÈ‡ËÁÓ ·eLÈ4,·eL‡ ÔÈ˜Ê‡Lk ,¯Ó‡È ‡ÏÂ ; »≈¬»»ƒ»¿……«¿∆«¿ƒ»

¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .ÔÈ˜ÊiL Ì¯Ë ˙eÓÈ ‡nL∆»»∆∆∆«¿ƒ∆¿……»«
"ÌÈ·Ï EÈ„‚· eÈ‰È ˙Ú ÏÎa" :B˙ÓÎÁa5. ¿»¿»¿»≈ƒ¿¿»∆¿»ƒ

עוד 3) שהספיק ובטרם כחוטא, בה עומד שהוא זו בשעה
בתשובה. יום 4)לחזור "שוב י) משנה ב, פרק (אבות

את  תלמידיו "שאלו קנג.): (שבת ואמרו מיתתך". לפני אחד
וכל  להם: אמר ימות? יום איזהו יודע אדם וכי אליעזר: רבי
ימיו  כל ונמצא מחר ימות שמא היום, ישוב שכן!

שיקראוך,5)בתשובה". עת בכל ומזומן מוכן שתהא כדי
במעשה  שעה בכל עצמך "התקן אומר: בפירושו ז"ל ורש"י
החכם  שלמה ומשל בשלום. תיכנס - היום תמות שאם טוב,
לו  קבע ולא לסעודה המלך שהזמינו לאדם הזה הדבר את
וסך. ורוחץ כסותו מכבס מיד - פיקח או הוא חכם אם זמן,
שעה  כל יהיו וכן - הסעודה אל ייקרא עת עד מחר יום וכן
במסכת  רבותינו דרשוהו כך וסך. רחוץ והוא לבנים בגדיו

(שם). שבת"

.‚Ô‰a LiL ˙B¯·ÚÓ ‡l‡ ‰·eLz ÔÈ‡L ¯Ó‡z Ï‡«…«∆≈¿»∆»≈¬≈∆≈»∆
CÈ¯ˆL ÌLk ‡l‡ ;‰·‚e ÏÊ‚Â ˙eÊ ÔB‚k ,‰NÚÓ«¬∆¿¿¿»≈¿≈»∆»¿≈∆»ƒ
˙BÚ„a NtÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,el‡Ó ·eLÏ Ì„‡6 »»»≈≈»»ƒ¿«≈¿≈

k‰ ÔÓ ·eLÏÂ ,BÏ LiL ˙BÚ¯ÔÓe ‰·È‡‰ ÔÓe ÒÚ »∆∆¿»ƒ«««ƒ»≈»ƒ
Ïez‰‰ ÔÓe ‰‡w‰7„B·k‰Â ÔBÓn‰ ˙ÙÈ„¯Óe «ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿ƒ««»¿«»
˙BÏÎ‡n‰ ˙ÙÈ„¯Óe8CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈¿ƒ«««¬»¿«≈»∆ƒ«…»ƒ

LiL Ô˙B‡Ó ÌÈL˜ ˙BBÚ‰ el‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»¿≈»¬»ƒ≈»∆≈
‡e‰ ‰L˜ ,el‡a Ú˜L Ì„‡L ÔÓÊaL ,‰NÚÓ Ô‰a»∆«¬∆∆ƒ¿«∆»»ƒ¿»¿≈»∆
Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì‰Ó L¯ÙÏƒ¿…≈∆¿≈≈«¬…»»«¿

'B‚Â9." ¿

מגונות.6) הלהוט 8)ליצנות.7)מידות וסובא כזולל
הבריות. את ללסטם גם וסופו והשתייה, האכילה אחר

כגון:9) מחשבה, רק מעשה, בהן שאין עבירות כלומר:
ומושחתות. רעות מידות

.„˜Á¯Ó ‡e‰L ‰·eLzŒÏÚa Ì„‡ ‰n„È Ï‡Â¿«¿«∆»»««¿»∆¿À»
- ‰NÚL ˙B‡hÁ‰Â ˙BBÚ‰ ÈtÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««ƒƒƒ¿≈»¬¿««»∆»»
‡¯Ba‰ ÈÙÏ ‡e‰ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡≈«»»≈∆»»¿∆¿»ƒ¿≈«≈
B¯ÎNL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡Ï el‡k¿ƒ…»»≈»¿…∆»∆¿»
L·ÎÂ epnÓ L¯Ùe ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰L ,‰a¯‰«¿≈∆¬≈»««««≈¿≈«ƒ∆¿»«
,ÔÈ„ÓBÚ ‰·eL˙ŒÈÏÚaL ÌB˜Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B¯ˆÈƒ¿»¿¬»ƒ»∆«¬≈¿»¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡10:¯ÓBÏk , ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬…¿«
,ÌÏBÚÓ e‡ËÁ ‡lL el‡ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿»ƒ«¬«≈∆…»¿≈»

.Ì‰Ó ¯˙BÈ Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆

אמר 10) ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות
ל"רחוק" שלום לומר: ה' הקדים יט). נז, (ישעיה ה'
שלום  שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב,

אליו. קרוב תמיד שהיה גמור צדיק זהו ל"קרוב",

.‰Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â ,‰·eLz‰ ÏÚ eeˆ Ôlk ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒÀ»ƒ««¿»¿≈ƒ¿»≈
‰·eL˙· ‡l‡ ÔÈÏ‡‚11ÛBqL ,‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ ¯·Îe . ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆

,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È Èk ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿

."'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ ·LÂ ...EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú z·LÂ¿«¿»«¡…∆¿»¡…∆¿

(11- תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי
אם  יהושע: רבי לו אמר נגאלים. אין - לאו ואם נגאלים;
 ֿ הקדוש אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין
וישראל  כהמן קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד ברוךֿהוא

למו  ומחזירם תשובה צז:).עושים (סנהדרין טב"

.Â‰ÈÎMÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜nL ,‰·eLz ‰ÏB„b12, ¿»¿»∆¿»∆∆∆»»»«¿ƒ»
:¯Ó‡Â ,"EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿»≈«¡…∆¿∆¡«
·eLz Ì‡" :¯Ó‡Â ,"'‰ Ì‡ È„Ú Ìz·L ‡ÏÂ"¿…«¿∆»«¿À¿∆¡«ƒ»
¯ÊÁz Ì‡ :¯ÓBÏk ,"·eLz ÈÏ‡ ,'‰ Ì‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À≈«»¿«ƒ«¬…
˙‡ ˙·¯˜Ó ‰·eLz‰ .˜a„˙ Èa - ‰·eL˙aƒ¿»ƒƒ¿»«¿»¿»∆∆∆
,ÌB˜n‰ ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡ :ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ∆∆»»∆»ƒ¿≈«»
,„ÓÁÂ ·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â ˜Á¯Óe ıwLÓ¿À»¿À»¿≈»¿«»¿∆¿»

„È„ÈÂ ·B¯˜13ŒLB„w‰L ÔBLlaL ,‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿≈«»≈∆«»∆«»
˙‡ ·¯˜Ó da ,ÌÈ‡ËBÁ‰ ˜ÈÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯a»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆
‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈa¯ ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ÌÈ·M‰«»ƒ≈»ƒ≈«ƒ∆∆¡«¿»»
Ì‰Ï ¯Ó‡È Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆

"ÈÁ Ï‡ Èa14e·˙k" :B˙ÚL¯a e‰ÈÎÈa ¯Ó‡Â . ¿≈≈»¿∆¡«ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿
È¯È¯Ú ‰f‰ LÈ‡‰ ˙‡15;"ÂÈÓÈa ÁÏˆÈ ‡Ï ¯·b ∆»ƒ«∆¬ƒƒ∆∆…ƒ¿«¿»»

Ì˙BÁ ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰ÈŒÔ· e‰Èk ‰È‰È Ì‡"16 ƒƒ¿∆»¿»∆¿»ƒ∆∆¿»»
E˜z‡ Ì˘Ó Èk ÈÈÓÈ „ÈŒÏÚ17·ML ÔÂÈÎÂ ."'B‚Â ««¿ƒƒƒƒ»∆¿∆¿¿¿≈»∆»
Ba Ï·a¯Êa ¯Ó‡ ,B˙eÏ‚a18Ì‡ ‡e‰‰ ÌBia" : ¿»∆¡«ƒ¿À»∆¿««¿À

Ì‡ Èc·Ú Ï‡ÈzÏ‡LŒÔa Ï·a¯Ê EÁw‡ ˙B‡·ˆ '‰¿»∆»¬¿À»∆∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ¿À
"Ì˙BÁk EÈzÓNÂ '‰19. ¿«¿ƒ«»
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פו.).12) כל 13)(יומא מה): תהילים (ילקוט, מצינו וכן
מוסיף  הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה העושה
תשובה  משעשו קורח, בבני וראה בוא חביב. שם לו וקורא
לבני  שושנים על למנצח שנאמר: וידידים, שושנים נקראו:

א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל ובפסוק 14)קורח
רבתי, (פסיקתא אמרו וכן עמי". לאחיכם: "אמרו שלאחריו:
א, (הושע עמי לא אתם כי שאמר: הפה "הוא מד): פרק
(שם  אתה עמי - עמי ללא ואמרתי ואמר: וריפא חזר ט),

כה). בנים 15)ב, לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד
(רד"ק). לו יהיה לא - לו אין ואם בחייו; ימותו -

והיא 16) "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים הטבעת
בלילה. ולא ביום לא האדם מיד תסור אנתק 17)לא

משם. היה 18)ואסירך זרובבל שהרי דווקא, לאו בנו
בספר  כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה,
כבנים. הם הרי בנים בני אלא - יז) ג, (דבריֿהימיםֿא

בילקוט,19) הובאת כהנא, דרב (פסיקתא חז"ל ואמרו
וביטלה  הגזירה שביטלה תשובה "גדולה כב): ירמיה
ה', נאום אני, "חי שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה,
משם  ימיני... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי
מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב: אתקנך;
"ובני  וכתיב: ערירי". הזה האיש את "כתבו שנאמר: -

וגו'. שאלתיאל" אסיר, יכניה:

.Ê‰lÚÓ ‰nk20‰Ê ‰È‰ LÓ‡ - ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ «»¿À»«¬««¿»∆∆»»∆
eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ó Ïc·ÓÀ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈∆∆¡«¬≈∆»
,‰Ú BÈ‡Â ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆≈¿≈«¬∆
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"'B‚Â ‰lÙ˙ ea¯˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿¿ƒ»¿¿∆ƒ¿

ÔÈÙ¯BËÂ21˙‡Ê Lw· ÈÓ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÙa Ô˙B‡ ¿¿ƒ»¿»»∆∆¡«ƒƒ≈…
ÌÈ˙Ïc ¯bÒÈÂ ÌÎa Ì‚ ÈÓ" ;"È¯ˆÁ ÒÓ¯ ÌÎ„iÓƒ∆¿∆¿…¬≈»ƒ«»∆¿ƒ¿…¿»«ƒ
Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMa ˜a„Ó ‡e‰ ÌBi‰Â ;"'B‚Â¿¿«À¿»«¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
:¯Ó‡pL ,„iÓ ‰ÚÂ ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰«¿≈ƒ«¡…≈∆≈¿«¬∆ƒ»∆∆¡«
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â"¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆¿∆ƒ¿
¯·Î Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNÂ ˙Áa Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»¿««¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ."EÈNÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‰ˆ»̄»»¡…ƒ∆«¬∆¿…∆»
‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ÌÈe‡˙nL∆ƒ¿«ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»«ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ ÈÓÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÂ22"˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe23. ƒ»»ƒƒ≈»¿»ƒ«¿…ƒ

הלשון.20) על נופל כמו:21)לשון ומרסקים, חובטים
ועולליהם  ג). משנה ג, פרק (חולין בכותל וטרפה דרסה
יטרפון  ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע ירוטשו

משה.22)(הערוך). ה'23)בימי שקיבל שלמה, בימי
על  רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון קרבנותיהם את

כא:). (יומא כארי המזבח

.ÁÌÈÂÚÂ ÌÈÏÙL ˙BÈ‰Ï Ôk¯c ,‰·eL˙ŒÈÏÚa«¬≈¿»«¿»ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ
Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÏÈÒk‰ Ô˙B‡ eÙ¯Á Ì‡ .¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»«¿ƒƒ¿«¬≈∆
,CÎÂ Ck ‰NBÚ ˙ÈÈ‰ LÓ‡ :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿»∆∆∆»ƒ»∆»»»

eLÈb¯È Ï‡ - CÎÂ Ck ¯ÓB‡ ˙ÈÈ‰ LÓ‡Â24‡l‡ ,Ô‰Ï ¿∆∆»ƒ»≈»»»««¿ƒ»∆∆»
ÔÓÊ ÏkL ;Ì‰Ï ˙eÎÊ BfL ÔÈÚ„BÈÂ ÌÈÁÓNe ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆∆»¿«
- Ô‰Ó ÌÈÓÏÎÂ e¯·ÚL Ì‰ÈNÚnÓ ÌÈLBa Ì‰L∆≈ƒƒ«¬≈∆∆»¿¿ƒ¿»ƒ≈∆
‡e‰ ¯eÓb ‡ËÁÂ .˙Ïcb˙Ó Ì˙ÏÚÓe ‰a¯Ó Ì˙eÎÊ¿»¿À»«¬»»ƒ¿«∆∆¿≈¿»

ÌÈBL‡¯‰ EÈNÚÓ ¯ÎÊ :‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓBÏ25B‡ ! «¿««¿»¿…«¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯·c ¯ÈkÊ‰Ï B‡ ,BLi·Ï È„k ÂÈÙÏ Ô¯ÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿¿«¿ƒ¿»ƒ
Ïk‰ - ‰NÚ ‰Ó B¯ÈkÊ‰Ï È„k Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ«ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ∆»»«…
‰¯È‰Ê‰L ,ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏÏÎa ÂÈÏÚ ¯‰ÊÓe ,¯eÒ‡»À¿»»»ƒ¿«»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
."B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰¯Bz»»∆»∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

להם.24) לב ישימו נח:).25)אל מציעא (בבא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גוף 1) יש אם הבא; בעולם הרשעים ופירעון הצדיקים שכר

וכדומה. ושתייה אכילה או הבא, בעולם

.‡,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡È‰ ÌÈ˜ÈcvÏ ‰eÙv‰ ‰·Bh‰«»«¿»««ƒƒƒ«≈»»«»
dnÚ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â ,Ô‰nÚ ˙ÂÓ ÔÈ‡L ÌÈiÁ‰ ,‡È‰Â¿ƒ««ƒ∆≈»∆ƒ»∆¿«»∆≈ƒ»
zÎ¯‡‰Â CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú»̄»∆»«»¿««ƒ«»¿«¬«¿»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ."ÌÈÓÈ2- "CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :e„ÓÏ »ƒƒƒ«¿»»¿¿««ƒ«»
BlkL ÌÏBÚÏ - "ÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Â" ;·BË BlkL ÌÏBÚÏ»»∆À¿«¬«¿»»ƒ¿»∆À

C¯‡3,‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ¯ÎN .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰ e‰ÊÂ , »…¿∆»»«»¿«««ƒƒ
ÔBÚ¯Ùe ;BÊ ‰·BËa eÈ‰ÈÂ ‰Ê ÌÚÏ ekÊiL4ÌÈÚL¯‰ ∆ƒ¿¿…«∆¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÏÎÂ .e˙eÓÈÂ e˙¯kÈ ‡l‡ ,el‡ ÌÈiÁÏ ekÊÈ ‡lL ,‡e‰∆…ƒ¿¿«ƒ≈∆»ƒ»¿¿»¿»
ÈÁ BÈ‡L ˙n‰ ‡e‰ ,el‡ ÌÈiÁÏ ‰ÎBÊ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿«ƒ≈«≈∆≈«
˙¯k e‰ÊÂ ,‰Ó‰ak „·‡Â BÚL¯a ˙¯Î ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««¿≈»¿∆»≈
LÙp‰ ˙¯kz ˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰·e˙k‰«¿»«»∆∆¡«ƒ»≈ƒ»≈«∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‡È‰‰5ÌÏBÚa - "˙¯k‰" :6 «ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»≈»»
d˙B‡L ,¯ÓBÏk ;‡a‰ ÌÏBÚÏ - "˙¯kz" ,‰f‰«∆ƒ»≈»»«»¿«∆»
‰ÎBÊ dÈ‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ûeb‰ ÔÓ ‰L¯tL LÙp‰«∆∆∆»¿»ƒ«»»«∆≈»»
˙˙¯Î ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ìb ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ7. ¿«≈»»«»∆»«ƒ»»«»ƒ¿∆∆

ה"ד).2) פ"ה, התורה יסודי (הלכות למעלה עיין
לט:).3) ענשם.4)(קידושין כלומר: חובם, שטר שילום
סד:).5) וערירי.6)(סנהדרין זמנו קודם מרן 7)שימות

ממה  וכן כאן, רבינו שכתב "ממה אומר: ה"כסףֿמשנה"
ממנה" גדולה נקמה שאין "הנקמה (ה"ה): להלן שכתב
הזה  ה"כרת" אלא לרשע אחר וצער עונש שום שאין נראה,
דברי  כפי ולא התורה דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד;
- כרת אלא אדם עונש אין האלה הדברים לפי שהרי רז"ל.
פוטר  ונמצאת אדם, לכל כרת מחייבת התורה אין והלא
כל  על התשובה העונש?! מן החוטאים כל את זו בטענה
בביאור). ה"ה, (סוף בפרקנו לקמן ראה ז"ל. הרמב"ן נתן זה

.·˙BLÙ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈¿ƒ»∆»«¿
ÏÈ‡B‰ .˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk Ûe‚ ‡Ïa „·Ïa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿«¿…¿«¿¬≈«»≈ƒ
‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ - ˙BiÂb Ba ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¿…
Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ì„‡ŒÈa ˙BÙe‚L ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„»»ƒ»«¿»ƒ∆¿≈»»¿ƒƒ»∆

Ú¯‡È ‡ÏÂ .‰f‰ ÌÏBÚa8ÌÈ¯·c‰ ÔÓ Ba ¯·c »»«∆¿…∆¡«»»ƒ«¿»ƒ
‰„ÈÓÚÂ ‰·ÈLÈ ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ˙BÙebÏ ÔÈÚ¯‡nL∆¿…¿ƒ«»»«∆¿¿ƒ»«¬ƒ»
e¯Ó‡ Ck .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜BÁNe ·ˆÚÂ ‰˙ÈÓe ‰LÂ¿≈»ƒ»¿∆∆¿¿«≈»∆»»¿

ÌÈÓÎÁ9‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌÈBL‡¯‰ ¬»ƒ»ƒƒ»»«»≈…¬ƒ»
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ ‡l‡ ,LÈÓL˙ ‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ¿…¿ƒ»¿…«¿ƒ∆»«ƒƒ¿ƒ
È¯‰ .‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â Ô‰ÈL‡¯a Ì‰È˙B¯ËÚÂ¿«¿≈∆¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»¬≈
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L EÏ ¯¯a˙ƒ¿»≈¿∆≈»¿ƒ∆≈»¬ƒ»
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C¯c - "ÌÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ" :e¯Ó‡L ‰ÊÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿∆∆»¿«ƒƒ¿ƒ∆∆
‰„ÈÁ10‡Ïa ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ˜Ècv‰ :¯ÓBÏk ,e¯Ó‡ ƒ»»¿¿«««ƒƒ¿ƒ»¿…

‰ÚÈ‚È ‡Ï·e ÏÓÚ11Ô‰È˙B¯ËÚ" :e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ . »»¿…¿ƒ»¿≈∆∆»¿«¿≈∆
eÚ„iL ˙Úc :¯ÓBÏk ,"Ô‰ÈL‡¯a12eÎÊ dÏÏ‚aL - ¿»≈∆¿«««∆»¿∆ƒ¿»»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ13‰¯ËÚ‰ ‡È‰Â ,Ô‰nÚ ‰ÈeˆÓ - ¿«≈»»«»¿»ƒ»∆¿ƒ»¬»»
‰¯ËÚa" :‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰lL14BlŒ‰¯hÚL ∆»∆»ƒ¿»∆»«¿……»¬»»∆ƒ¿»

ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ."Bn‡ƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»«
ÁezL È„k Ûe‚ ‰ÁÓN‰ ÔÈ‡Â ,"ÌL‡¯15;L‡¯‰ ÏÚ …»¿≈«ƒ¿»¿≈∆»««»…

Ô‡k ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰¯ËÚ Ck16e‰Óe .‰ÚÈ„È‰ ‡È‰ »¬»»∆»¿¬»ƒ»ƒ«¿ƒ»«
ÌÈÚ„BiL - "‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰" :e¯Ó‡L e‰Ê∆∆»¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
ÌÈ‡M ‰Ó ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙zÓ‡Ó ÔÈ‚ÈNÓe«ƒƒ≈¬ƒ««»»«∆≈»

ÏÙM‰ ÏÙ‡‰ Ûeba Ì‰Â ÌÈÚ„BÈ17. ¿ƒ¿≈«»»≈«»≈

יארע.8) בקל: אותו שמנקדים יז:).9)ויש (ברכות
משל.10) המנוחה 11)דרך סמל היא "ישיבה" שהרי

עטרת 12)והשלוה. היא בחייהם להם שקנו הדעת
שבראשם. הבורא,13)תפארת להכרת הגיעו שבה מפני

עוה"ב. לחיי ממש,14)המביאה לעטרה הכוונה שאין
כל  על חזרנו יצחק: ר' אמר רבה) (שה"ש מצינו שכן
בנה", לשלמה עטרה בתֿשבע שעשתה מצינו ולא המקרא

ה"ג). (פ"י, לקמן ראה וסמל. משל כולו שהרי 15)אלא
הוא. מופשט שם בראשיהם"16)"שמחה" "ועטרותיהם

עמהם. אשר והדעת החכמה את ומסמל הוא, משל
לשון17) רבינו בעוה"ז. על משיג הראב"ד לשון. על נופל

אין  שאומר: למי קרובים בעיני הזה האיש "דברי ואומר:
לא  ראשי! וחיי בלבד. לנשמות אלא לגופות המתים תחיית
הצדיקים  "עתידים אמרו: שהרי זה. על חז"ל דעת היתה
"צדיקים  אמרו: וכן קיא:); (כתובות בלבושיהם" שיעמדו
עומדים  אלא לעפרם, חוזרים אינם להחיותם הקב"ה שעתיד
אלה  וכל כיו"ב. הרבה ועוד צב.), (סנהדרין בגוייתם"
שהבורא  אפשר אבל חיים; עומדים הם בגוויתם כי מוכיחים
וכגווית  המלאכים כגוויות ובריאות חזקות גויותיהם ישים
ולא  וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב, זכור אליהו
הראב"ד  ובין רבינו בין מפשר וה"כסףֿמשנה" משל"? יהיה
ואין  והראב"ד רבינו בין חילוק שאין נראה "לי ואומר:
העולם  - לרבינו בלבד: בשמות אלא בשיטותיהם הבדל
בסוף  בדבריו כמבואר הבא", "עולם יקרא: המות שלאחר
הביאם  שהראב"ד חז"ל, מאמרי אותם וכל זה. פרק
את  יפקוד כשהבורא התחיה", ל"עולם הם בהם, להסתייע
התחיה: לעולם קורא שהראב"ד אלא אותם, להחיות המתים
דברי  ואלו ואלו כהוגן, שניהם דברי עלו ובכך הבא. עולם
"עולם  זה בפרק רבינו הזכיר שלא פי על ואף חיים ". אלהים
לעיל  המתים בתחיית אמונתנו על דיבר כבר אולם התחיה",
בין  היהדות בתורת גדול כיסוד אותה וקבע ה"ו), (פ"ג,
פ"י), (סנהדרין למשנה בפירושו הדת עיקרי שלשהֿעשר
משה  מיסודי יסוד הוא המתים "ותחיית שם: דבריו ואלה
שלא  למי יהודית בדת דבקות ואין דת ואין ע"ה; רבינו

בזה". יאמין

.‚‰Ê ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ LÙ Ïk18‰ÓLp‰ dÈ‡ , »∆∆»¬»¿ƒ¿»∆≈»«¿»»
ÛebÏ ‰ÎÈ¯v‰19LÙp‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,20‰L ,‰Úc‰ ‡È «¿ƒ»¿∆»««∆∆∆ƒ«≈»

˙BÚc‰ d‚ÈN‰Â ,dÁÎ ÈÙk ‡¯Ba‰Ó ‰‚ÈN‰L∆ƒƒ»≈«≈¿ƒ…»¿«ƒ»«≈
˙B„¯Ùp‰21ÌÈNÚn‰ ¯‡Le22e¯‡aL ‰¯ev‰ ‡È‰Â ; «ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ«»∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ÈÚÈ·¯ ˜¯Ùa dÈÚ23‡È‰ , ƒ¿»»¿∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿¿≈«»ƒ
ÔÈ‡L ÈÙÏ - el‡ ÌÈiÁ .‰Ê ÔÈÚa LÙ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ≈¿ƒ∆≈
,Ûeb‰ ˙BÚ¯B‡nÓ ‡l‡ ˙Ân‰ ÔÈ‡L ,˙ÂÓ Ì‰nÚƒ»∆»∆∆≈«»∆∆»ƒ¿¿«
‰˙È‰Â ¯Ó‡pL ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆ e‡¯˜ Ûeb ÌL ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿¿««ƒ∆∆¡«¿»¿»

ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ24ÔÈ‡L ¯ÎN‰ e‰ÊÂ . ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿∆«»»∆≈
‰·BË ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â epnÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÎN»»¿«¿»ƒ∆¿«»∆≈«¬∆»»

ÌÈ‡È·p‰ Ïk dÏ ee‡˙‰L ‡È‰Â25. ¿ƒ∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ

וכדומה.18) כט) כה, (שמואלֿא אדוני נפש והיתה כגון:
לגוף 19) הצריכה למינהו חי כל נחלת החיונית הנשמה היא

היא. גם תאבד מותו ושעם בו, הנפש 20)ותלויה צורת
החיונית. הנשמה נשמת מעלה 21)החיונית, מלאכי הם

"שכלים  או נפרדות, צורות ונקראים: השונות, למדרגותיהם
בגוף, מחוברות שאינן רוחניות צורות שהם מפני נפרדים",
ה"ג). פ"ב, התורה יסודי (הלכות לעיל כמבואר

מרכבה.22) ומעשה בראשית ח"ט).23)מעשה (הלכות
בתרגום 24) וכן יפרדו. ולא לעד הצרורים הנצחיים החיים

עלמא. חיי בגנז גניזא דרבוני נפשא ותהא שם: יונתן
כ)25) לא, (תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמו:

(ה"ז). בסמוך לקמן כמבואר וכדומה,

.„dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰nÎÂ26ÏLÓ C¯c .27,"'‰ ¯‰" : ¿«»≈ƒ¿¿»∆∆»»«
,"'‰ ˙B¯ˆÁ"Â ,"L„w‰ C¯„"Â ,"BL„˜ ÌB˜Ó"e¿»¿¿∆∆«…∆¿«¿
,"'‰ ˙È·"e ,"'‰ ÏÎÈ‰"Â ,"'‰ Ï‰‡"Â ,"'‰ ÌÚ"Â¿…«¿…∆¿≈«≈
‰·BËÏ ,ÏLÓ C¯c dÏ e‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ ."'‰ ¯ÚL"Â¿«««¬»ƒ»¿»∆∆»»¿»

‰„eÚÒ :ÌÈ˜ÈcvÏ ˙nÊÓ‰ BÊ28ÏÎa dÏ ÔÈ¯B˜Â , «¿À∆∆««ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌB˜Ó»»»«»

זו.26) שאינה 27)לטובה האוזן את לשבר כדי ודמיון,
מגשמיות. מופשטים דברים פ"ג,28)שומעת (אבות

הבא. עולם לחיי שכוונתה: לסעודה", מתוקן "והכל מ"טו)
של  כוס כאן אין - הסעודה היא זו "ואם משיג: הראב"ד
עתיד  קיט:): (פסחים חז"ל שאמרו למה כוונתו ברכה".
לזרעו  חסדו שיגמול ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה
של  כוס הקב"ה נוטל ושותים שאוכלים לאחר יצחק, של
נוטל  והוא לדוד שמגיע עד האבות... כל על ומחזר ברכה
אין  הלא רבינו, כדברי הוא אם שואל: הוא ולכן ומברך".
"אותה  מתרץ: והכס"מ מניין? ברכה של וכוס - סעודה כאן
ששנינו: ומה התחיה"; ל"עולם מיועדת ברכה של כוס
המות, שאחר הבא" "עולם היינו - לסעודה" מתוקן "והכל
הבא  עולם היא: רבינו שיטת כי הנפשות". "עולם שהוא
גוף  בו אין עוה"ב הם. שונים דברים שני המתים ותחיית
שתיה  ולא אכילה לא בו אין ולכן לנפשות, אלא ואינו כלל
היא  שהתורה - גוף שיש ודאי התחיה בעולם אבל וכדומה;
מפורש  רבינו וכדברי ושתיה. אכילה שם ויש - לגופות גם
לבוא  לעתיד הצדיקים "סעודת קלה): (בראשית, בזוהר גם
וישתו  ויאכלו האלהים את ויחזו הכתוב: עלֿדרך תהיה
השגה  שישיגו עד ניזונים שזכו הצדיקים יא). כד, (שמות
הסעודה. וזוהי - זו אלא ושתיה אכילה ואין ה', בזיו שלימה
יום  ארבעים ה' עם שם ויהי בו: שכתוב ממשה, - ומניין?
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לד, (שמות שתה לא ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים
של  מזיו ניזון שהיה מפני - שתה? ולא אכל לא מדוע כח).
אמר  לבוא, לעתיד הצדיקים סעודת תהא זו ובדרך מעלה.
העם  להמוני - הבר? שור ומהו לויתן, מהו כן אם יהודה: ר'
ישראל  ביד כח ואין נמשכת שהגלות החכמים שראו תוקנו.
וחיזקום  שבתורה פסוקים על סמכו הצרות, עול לסבול
גדולה  בסעודה ולשתות לאכול הם שמזומנים ועודדום
עול  וסובל נושא ההמון רוב זה ועל - להם יתקן שהקב"ה
בה', לשמוח הוא: וכיסופם הצדיקים אמונת אבל הגלות.
ולא  "בך" - ד) א, (שה"ש בך ונשמחה נגילה ככתוב:

באכילה.

.‰˙¯kzL - ‰pnÓ ‰ÏB„b ‰Ó˜ ÔÈ‡L ,‰Ó˜p‰29 «¿»»∆≈¿»»¿»ƒ∆»∆ƒ»≈
˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ‰ Ô˙B‡Ï ‰kÊ˙ ‡ÏÂ LÙp‰«∆∆¿…ƒ¿∆¿»««ƒ∆∆¡«ƒ»≈

"d· ‰BÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz30ÔBc·‡‰ e‰ÊÂ .31‡e‰ ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»¿∆»¬«
"˙ÁLŒ¯‡a" :ÏLÓ C¯c ÌÈ‡È·p‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL32, ∆ƒ«¿ƒƒ∆∆»»¿≈««

"ÔBc·‡"Â33"‰zÙ˙"Â ,34"‰˜eÏÚ"Â ,35ÔBLÏ ÏÎÂ , «¬«¿»¿∆«¬»¿»¿
ÔÈ‡L ‰ÈÏk‰ ‡È‰L ÈÙÏ ,BÏ ÔÈ‡¯B˜ ‰˙ÁL‰Â ‰ÈÏk¿»»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÊBÁ BÈ‡L „ÒÙ‰‰Â ,‰Óe˜z ‰È¯Á‡36. «¬∆»¿»¿«∆¿≈∆≈≈¿»

החיים.29) עץ האילן מן הנכרת עשה 30)כענף כשלא
יג.). (שבועות עמו ועוונו תשובה, הנאמר 31)החוטא

(ויקרא  עמה מקרב ההיא הנפש את והאבדתי כרת: בעונש
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם את הנפש שאבדה ל), כג,
כבוד  ממקום שלוקחה וטהורה, זכה שהיתה מפאת
חמור. ואבדון גדול עונש וזה - מהם למעלה או המלאכים

כד).32) נה, יב).33)(תהלים פח, ל,34)(שם (ישעיה
 ֿ בניֿבן השריפה מקום תופת: מן ונגזר אש, מדורת לג).
בניהם  את מעבירים היו ששם ירושלים, של בדרומה הנוס
יהודה  מלך יאשיה מימות היה מקום שאותו ולפי באש.
- טמא וכל נבילות שם שהשליכו שבמקומות, הפחות
שכר  שנקרא כמו וגיהנם. תופת הרשעים: דין נקרא לפיכך
שורש  (רד"ק, המקומות כל מבחר להיותו גןֿעדן, הצדיקים:

יט.). (עירובין ראה מים 35)תופת). תולעת טו) ל, (משלי
מוצצת  חיה בצורת רעה רוח מפרשים: ויש דם. המוצצת

טרּפּה. רבינו 36)דם כאילו לטעות, מקום נתנה זו הלכה ְַָ
וכך  בביאורנו), ה"א למעלה (עיין גיהנם של בדינה כופר
העונש  את המתאר ז"ל, רבינו מדברי צרפת רבני הבינו
הבא  עולם מחיי וכריתתה הנפש באבדן ביותר הגדול
"ספר  את לגנוז שרצו וכמעט גיהנם. של מדינה ומתעלם
צרפת  לרבני אגרת וערך ז"ל הרמב"ן קם לולא המדע",
תובע  הוא ובה העולם), לבריאת תתקצ"ב ד"א (בשנת
מה  הודיעונו רבותינו, "ומחסדכם, ושואל: רבינו של עלבונו
ככופר  הוא כי אומרים, שאתם שמענו כי ההוא? ולספר לכם
ממנה  למעלה שאין "הנקמה שאמר: מפני גיהנם, של בדינה
כי  לשמועה האמנתי לא ואני - הנפש" שתיכרת היא:
לשון  באותה אמרוה רבותינו הלא מלא. אחריו קראתם
ואיני  מקום, בכל "כרת" אומר שהוא "לפי אמור): (ספרא,
כג, (ויקרא הנפש את והאבדתי אומר: כשהוא מהו; יודע
מלכפור  וחסֿושלום אבדון. אלא שאינו הכרת על לימד - ל)
תלמידכם: צעיר אני בעיני הוא וכך ותפתה... גיהנם שיש
בה  ונידונים לגיהנם תחילה יורדים כריתות חייבי כל

וזהו  לה. והולכת ומתבטלת כלה ונפשם חודש, שניםֿעשר
ז"ל  כלה שאמרו גופם חודש, שניםֿעשר "לאחר יז.): (ר"ה

הצדיקים", רגלי כפות תחת מפזרתם ורוח נשרפת ונשמתם
במקום  ולא דין במקום אינה ואילך שעה מאותה כלומר:
ומה  קיימים. הרב דברי ונמצאו - ואובדת בטלה אלא תענוג,
האבדון", הוא - נקמה אחריה שאין "הנקמה שאמר:
תחילה  שנתייסר אחרי ותכליתו, האבדון לסוף כוונתו:
שבתחילתה, הראשון בדין שיכפור לו וחלילה גיהנם. בעונש
- חטאיהם" כפי אותם "דנים ה"ה): פ"ג, (לעיל אמר שהרי
זוהי  העוברים... חטאת להתם נידונים הם בגיהנם ובודאי
ושמנוהו  כפים, על נשאנוהו לכן הזה. הספר בדברי דעתנו
אברהם  הגדול והרב לוניל בני כל ראו וכבר העינים. בין
אחד  ואין לגנזו. ציוו ולא ההוא הספר (הראב"ד) דוד בר'
בו  וחזו לו איוּו כולם אבל חוגר; חרבו לומדיו על מהם
קנאות", "אגרות קובץ הרמב"ן, (אגרת סוגר" ואין ופתחו

לפסיאה).

.Â¯ÎN ÔÈ‡L ,‰n„˙e ,BÊ ‰·BË EÈÈÚa Ï˜z ‡nL∆»≈«¿≈∆»¿«∆∆≈¿«
‡l‡ ,˙Ó‡‰ ÈÎ¯„a ÌÏL Ì„‡‰ ˙BÈ‰Â ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»»»»≈¿«¿≈»¡∆∆»
˙B¯eˆ ÏÚB·e ,˙B·BË ˙BÏÎ‡Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ B˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿∆«¬»≈
,ÔLŒÈÏ‰‡a ÔÎBLÂ ,‰Ó˜¯Â LL È„‚a L·BÏÂ ,˙B‡»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ¿»¿≈¿»√≈≈
,el‡Ï ÌÈÓBc‰ ÌÈ¯·„e ,·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏÎa LnzLÓeƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ»≈
ÌÈÏÈÂ‡‰ ÌÈLth‰ ÌÈi·¯Ú‰ el‡ ÔÈn„nL BÓk¿∆¿«ƒ≈»«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ»¡ƒƒ

‰nÊa ÌÈÙeËM‰37,eÚ„È ‰Ú„ŒÈÏÚ·e ÌÈÓÎÁ‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿ƒ»¬»«¬»ƒ«¬≈≈»≈¿
Ì‰a ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï·‰Â È‡·‰ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL∆»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈¬«»∆∆≈¿≈»∆

dÈ‡Â .˙ÏÚBz;‰f‰ ÌÏBÚa eÏˆ‡ ‰ÏB„‚ ‰·BË ∆∆¿≈»»¿»∆¿≈»»«∆
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ,‰iÂ‚e Ûe‚ ÈÏÚa e‡L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»«¬≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ

el‡‰38Ì‰Ï ‰e‡˙Ó LÙp‰ ÔÈ‡Â Ì‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ »≈»¿≈«≈¿≈«∆∆ƒ¿«»»∆
BˆÙÁ ‡ˆÓiL È„k Ûeb‰ C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ ,Ôz„nÁÓe¿««¿»∆»ƒ¿≈…∆«¿≈∆ƒ¿»∆¿

BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÈÂ39Ïk e‡ˆÓ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ; ¿«¬…«À¿ƒ¿«∆≈»ƒ¿¿»
da ‰È‰zL ‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ .ÌÈÏËa el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿≈ƒ«»«¿»∆ƒ¿∆»
‰f‰ ÌÏBÚa C¯c ÌeL ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰«∆∆»»«»≈∆∆»»«∆
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L .d˙B‡ Ú„ÈÏÂ d‚ÈN‰Ï¿«ƒ»¿≈«»∆≈»¿ƒ»»«∆
d˙B‡ Ï·‡ ;ÔÈe‡˙Ó e‡ dÏÂ Ûeb‰ ˙·BË ‡l‡∆»««¿»»ƒ¿«ƒ¬»»

C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ,„‡Ó „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰40˙B·BËa «»¿»«¿…¿≈»≈∆¿
,˙Ó‡‰ C¯„a Ï·‡ ;ÏLÓ C¯c ‡l‡ ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆∆»∆∆»»¬»¿∆∆»¡∆
Ûeb‰ ˙B·BËa ‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰ ˙·BË C¯ÚpL∆«¬…««∆∆»»«»¿«

ÔÎ BÈ‡ - ‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ‰f‰ ÌÏBÚa41‡l‡ ; »»«∆¿«¬»¿ƒ¿∆≈≈∆»
C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ¯˜Á ÔÈ‡ „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰ d˙B‡»«»¿»«≈≈∆¿≈»≈∆
zÙˆ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó" :„Âc ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBÈÓ„Â¿ƒ¿∆»«»ƒ»«¿¬∆»«¿»

.'B‚Â EÈ‡¯Èlƒ≈∆¿

תשעה 37) לעולם: ירדו זנות קבים עשרה מט:): (קידושין
וכו'. ערביא ודומיהן.38)נטלה ושתייה על 39)אכילה

השלימה. גופו ומה 40)בריאות מלשון: ודמיון, שיווי
יח). מ, (ישעיה לו תערכו שום 41)דמות שאין מפני

רבינו  יאמר וכן רחוק, דמיון גם ולו ביניהם, כלל דמיון
שלא  כמו כי יודע, "הוי פ"י): (סנהדרין למשנה בפירושו
כן  - הקולות משיג החרש ואין הצבעים, עין הסומא ישיג
אינם  שהדגים וכמו הנפשיים. התענוגים הגופות ישיגו לא
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הפכי  שהוא המים ביסוד היותם לפי האש, יסוד את יודעים
וכן  הרוחני. העולם תענוג הגופני הזה בעולם נודע אין כן -
מותו  אחרי מעלה לאותה ויעלה מאתנו מי כשיזכה אנחנו

בהם". רוצה ואינו הגופניים התענוגים משיג אינו -

.Ê,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰e‡˙‰Â „Âc dÓk ‰nÎÂ¿«»»«»ƒ¿ƒ¿«»¿«≈»»«»
‡ÏeÏ" :¯Ó‡pL42ı¯‡a '‰ ·eËa ˙B‡¯Ï ÈzÓ‡‰ ∆∆¡«≈∆¡«¿ƒƒ¿¿¿∆∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeÚÈ„B‰ ¯·k ."ÌÈiÁ43, «ƒ¿»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ
ÏÚ d‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ˙·BhL∆«»»«»≈…«»»»¿«ƒ»«

dÈ¯a44dÓˆÚÂ dÈÙÈÂ dÏ„b Ú„BÈ ÔÈ‡Â ,45‡l‡ À¿»¿≈≈«»¿»¿»¿»¿»¿»∆»
ÌÈ‡a˙nL ˙B·Bh‰ ÏkLÂ ;Bc·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«¿∆»«∆ƒ¿«¿ƒ
,ÛebaL ÌÈ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈÏ ÌÈ‡È·p‰ Ì‰a»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«

ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ Ï‡¯NÈ Ô‰a ÔÈ‰pL46·eLzL ÔÓfa ∆∆¡ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ««¿«∆»
ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ˙·BË Ï·‡ ;Ï‡¯NÈÏ ‰ÏLÓn‰«∆¿»»¿ƒ¿»≈¬»««≈»»«»≈

ÌÈ‡È·p‰ ‰en„ ‡ÏÂ ,ÔBÈÓ„Â C¯Ú dÏ47‡lL È„k , »≈∆¿ƒ¿¿…ƒ»«¿ƒƒ¿≈∆…
ÔÈÚ" :¯Ó‡ e‰ÈÚLiL ‡e‰ .ÔBÈÓca d˙B‡ e˙ÁÙÈƒ¿¬»«ƒ¿∆¿«¿»»««ƒ
,"BÏŒ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯Œ‡Ï…»»»¡…ƒ»¿«¬∆ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‡È· ÔÈÚ d˙B‡ ‰˙‡¯ ‡lL ‰·Bh‰ :¯ÓBÏk¿««»∆…»¬»»≈»ƒ¿…
ÌÈ‰Ï‡‰ d˙B‡ ‰NÚ - ÌÈ‰Ï‡ ‡l‡ d˙B‡ ‰‡»̄»»∆»¡…ƒ»»»»¡…ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÏ ‰kÁnL Ì„‡Ï48ÌÈ‡È·p‰ Ïk : »»»∆¿«∆»¿¬»ƒ»«¿ƒƒ
Ï ‡l‡ e‡a ‡Ï Ôlk‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ï·‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ À»…ƒ¿∆»ƒ«»ƒ«¬»»»«»

.E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ -«ƒ…»»»¡…ƒ»∆

נקוד 42) "למה ד.): (ברכות חז"ל שאמרו למה כיוון רבינו
שאתה  בך אני מובטח הקב"ה: לפני דוד אמר לולא? על
אם  יודע איני אבל לבוא, לעתיד לצדיקים טוב שכר משלם

לאו". אם ביניהם חלק לי לד:).43)יש כמו 44)(שם,
באמת. ויקרא).45)שהיא (פ' תנחומא כלשון תקפה.

ראה 46) לבד. מלכות שעבוד אלא עוה"ז ובין ביניהם שאין
ה"ב). (פ"ט, שנאמר:47)לקמן כמו ומשלים, בדמיונות

יא). יב, (הושע אדמה הנביאים לד:).48)וביד (ברכות

.ÁÈtÓ ‡Ï ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ e‡¯wL ‰Ê∆∆»¿¬»ƒ»»«»…ƒ¿≈
„·B‡ ÌÏBÚ‰ ‰ÊÂ ,‰zÚ ÈeˆÓ BÈ‡L49CkŒ¯Á‡Â ∆≈»«»¿∆»»≈¿««»

‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÌÏBÚ‰ B˙B‡ ‡B·È»»»≈«»»≈∆»¬≈
zÙˆ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,„ÓBÚÂ ÈeˆÓ50zÏÚt EÈ‡¯Èl »¿≈∆∆¡«¬∆»«¿»ƒ≈∆»«¿»

Ô˙B‡L ÈtÓ ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ ."'B‚Â¿¿…¿»»«»∆»ƒ¿≈∆»
e‡L ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ¯Á‡ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡a ÌÈiÁ‰««ƒ»ƒ»»»«««≈»»«∆∆»
Ì„‡ ÏÎÏ ‡ˆÓp‰ e‰ÊÂ ,LÙÂ Ûe‚a Ba ÌÈÓi«̃»ƒ¿»∆∆¿∆«ƒ¿»¿»»»

.‰BL‡¯a»ƒ»

לתהו 49) חוזר העולם שאין כמכחיש נראה הראב"ד: אומר
(סנהדרין  אמרו והרי עולמו, מחדש והקדושֿברוךֿהוא ובהו
שהוא  ונמצא חריב", וחד עלמא הוה שנין אלפי שיתא צז.):
שאין  ביארנו כבר ה"כסףֿמשנה": ומתרץ חדש? עולם
שקיבלו  והקבלה המות, אחר שהוא בעולם אלא מדבר רבינו
הבא. עולם על רבינו לדברי ענין אינה יחרב, שהעולם חז"ל

ח). אות (ויקרא, בתנחומא מפורש רבינו הרי 50)וכדברי
ועומד. צפון קיים, הוא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הצדיקים 1) שכר כאילו מהם, שנראה הפסוקים ביאור

הזה. בעולם הכול הרשעים ופירעון

.‡‰·Bh‰Â ,˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔznL Ú„BpL ¯Á‡Ó≈««∆»∆««¿»»∆ƒ¿¿«»
‡È‰ ,‰¯Bza ·e˙k‰ '‰ C¯c e¯ÓL Ì‡ dÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ»«¿∆∆«»«»ƒ

·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ2zÎ¯‡‰Â CÏ «≈»»«»∆∆¡«¿««ƒ«»¿«¬«¿»
e·ÊÚL ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ÌÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰Â ;"ÌÈÓÈ»ƒ¿«¿»»∆¿ƒƒ»¿»ƒ∆»¿
:¯Ó‡pL ,˙¯k‰ ‡È‰ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˜„v‰ ˙BÁ¯‡»¿«∆∆«¿«»ƒ«»≈∆∆¡«

˙¯k‰"3‰Ê e‰Ó - "d· dBÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz ƒ»≈ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»«∆
ÌÎÏ ÚÈbÈ - eÚÓLz Ì‡ :dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ·e˙kL∆»¿»«»À»ƒƒ¿¿«ƒ«»∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ck Ìk˙‡ ‰¯˜È - eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,Ck»¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿»»¿»»
‰ÓÁÏÓe ,·Ú¯Â Ú·N ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»«∆¿«¿»»ƒ¿»»
,˙eÏ‚Â ı¯‡‰ ˙·ÈLÈÂ ,˙eÏÙLÂ ˙eÎÏÓe ,ÌBÏLÂ¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ«»»∆¿»

B„ÒÙ‰Â ‰NÚÓ ˙ÁÏˆ‰Â4˙È¯a‰ È¯·c Ïk ¯‡Le ,5- ¿«¿»««¬∆¿∆¿≈¿»»ƒ¿≈«¿ƒ
e‡L ÔÓÊ·e .eÈ‰ÈÂ eÈ‰ ˙Ó‡ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ Ïk»»«¿»ƒ¡∆»¿ƒ¿ƒ¿«∆»
ÌÏBÚ‰ ˙B·BË eÈÏ‡ eÚÈbÈ ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ÌÈNBÚƒ»ƒ¿«»«ƒ≈≈»»
‰‡¯˜z ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ e‡L ÔÓÊ·e ;Ôlk ‰f‰«∆À»ƒ¿«∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿∆»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙B·e˙k‰ ˙BÚ¯‰ e˙B‡»»»«¿¿««ƒ≈≈»
Ô˙B‡ ‡ÏÂ ˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔzÓ ÛBÒ Ô‰ ˙B·Bh‰«≈««¿»»∆ƒ¿¿…»
Ïk ÏÚ ¯·BÚÓ ÔÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰ ÛBÒ Ô‰ ˙BÚ¯‰»»≈«¿»»∆¿ƒ≈≈«»

Ú¯Î‰ ‡e‰ Ck ‡l‡ .˙Bˆn‰6LB„w‰ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk «ƒ¿∆»»∆¿«»«¿»ƒ«»
ıÚ ,BÊ ‰¯Bz eÏ Ô˙ ‡e‰ Ce¯aÏÎÂ ,‡È‰ ÌÈiÁŒ »»«»»≈«ƒƒ¿»

BÚ„BÈÂ da ·e˙k‰ Ïk ‰NBÚ‰7‰BÎ ‰¯eÓ‚ ‰Úc8, »∆»«»»¿¿≈»¿»¿»
·¯Â ÂÈNÚÓ Ï„b ÈÙÏe .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ da ‰ÎBÊ∆»¿«≈»»«»¿ƒ…∆«¬»¿…
‰NÚ Ì‡L ,‰¯Bz· eÁÈË·‰Â .‰ÎBÊ ‡e‰ B˙ÓÎÁ»¿»∆¿ƒ¿ƒ»«»∆ƒ«¬∆
,„ÈÓz d˙ÓÎÁa ‰b‰Â LÙ ˙·BË·e ‰ÁÓNa d˙B‡»¿ƒ¿»¿«∆∆¿∆¿∆¿»¿»»»ƒ
,d˙BNÚlÓ e˙B‡ ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk epnÓ ¯ÈÒiL∆»ƒƒ∆»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»
eÏ ÚÈtLÈÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·Ú¯Â ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁ ÔB‚k¿…ƒƒ¿»»¿»»¿«≈»∆¿«¿ƒ«»
,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eÈ„È ˙‡ ˙B˜ÈÊÁn‰ ˙B·Bh‰ Ïk»«««¬ƒ∆»≈«¬«»
˜ÒÚ ‡lL È„k ,·‰ÊÂ ÛÒk Èea¯Â ÌBÏLÂ Ú·N ÔB‚k¿«¿»¿ƒ∆∆¿»»¿≈∆…«¬…
·L ‡l‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„a eÈÓÈ Ïk»»≈ƒ¿»ƒ∆«»ƒ»∆∆»≈≈
‰kÊpL È„k ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏÂ ‰ÓÎÁa „ÓÏÏ ÌÈÈet¿ƒƒ¿…¿»¿»¿«¬«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ,‰¯Bza ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»¿≈≈«»««
elŒ‰È‰z ‰˜„ˆe" :‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BËa ÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«¿»»«∆¿»»ƒ¿∆»

"'B‚Â9‰¯Bz‰ ·ÊÚ Ì‡L ,‰¯Bza eÚÈ„B‰ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»«»∆ƒ«¬…«»
˙ÚcÓ10ÔÓLiÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˜ÒÚÂ ƒ««¿«¬…¿«¿≈«¿«»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«

Ïk ÌÈ·ÊBÚ‰ ÔÓ ¯ÈÒÈ ˙Ó‡‰ ÔicL ,"ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ¿À«ƒ¿»∆««»¡∆»ƒƒ»¿ƒ»
ËÚ·Ï Ì‰È„È e˜fÁ Ô‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BË11, »»«∆∆≈ƒ¿¿≈∆ƒ¿…

˙B˜lÓ Ô˙B‡ ÌÈÚBn‰ ˙BÚ¯‰ Ïk Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe≈ƒ¬≈∆»»»«¿ƒ»ƒƒ¿
·e˙kL ‡e‰ .ÌÚL¯a e„·‡iL È„k ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈∆…¿¿ƒ¿»∆»
z„·ÚÂ .'B‚Â '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :‰¯Bza«»««¬∆…»«¿»∆¿¿»«¿»
Ïk Le¯t ‡ˆÓ ."Ca '‰ epÁlLÈ ¯L‡ EÈ·È‡ ˙‡∆…¿∆¬∆¿«¿∆»ƒ¿»≈»
Ì‡ :¯ÓBÏk ,BÊ C¯c ÏÚ ˙BÏÏw‰Â ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡»«¿»¿«¿»«∆∆¿«ƒ
ÚÈtLÓ - Bk¯c Ìz¯ÓLe ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ Ìz„·Ú¬«¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿∆«¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌkÓ ˙BÏÏw‰ ˜ÈÁ¯Óe el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÌÎÏ»∆«¿»»≈«¿ƒ«¿»ƒ∆«
È„k da ˜ÒÚÏÂ ‰¯Bza ÌkÁ˙‰Ï ÌÈÈeÙ eÈ‰zL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»¿«¬…»¿≈
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קלז daeyz zekld - rcnd xtq - ixyz e"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BlkL ÌÏBÚÏ - EÏ ·ËÈÈÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊzL∆ƒ¿¿«≈»»«»¿ƒ«¿¿»∆À
Ì˙‡ˆÓÂ ,C¯‡ BlkL ÌÏBÚÏ - ÌÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ,·BË¿«¬ƒ»ƒ¿»∆À»…¿ƒ¿≈∆
,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ :˙BÓÏBÚ‰ ÈLÏ ÌÈÎBÊƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ»»«∆
‰t ‰˜È ‡Ï Ì‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«≈»»«»∆ƒ…ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,‰kÊÈ ‰na BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒƒ≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«

"ÏB‡La ‰ÓÎÁÂ ˙Ú„Â ÔBaLÁÂ ‰NÚÓ ÔÈ‡ Èk"12. ƒ≈«¬∆¿∆¿¿««¿»¿»ƒ¿
Ì˙È‚Le '‰ ˙‡ Ìz·ÊÚ Ì‡Â13‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ¿ƒ¬«¿∆∆¿ƒ∆¿«¬»¿ƒ¿∆

˙eÊe14˙BÏÏw‰ Ïk ÌÎÈÏÚ ‡È·Ó - Ì‰Ï ‰ÓB„Â ¿¿∆»∆≈ƒ¬≈∆»«¿»
‰Ï‰·a ÌÎÈÓÈ eÏÎiL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ¯ÈÒÓe el‡‰»≈≈ƒ»«¿»«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»»

Â˙BNÚÏ ÌÏL Ûeb ‡ÏÂ Èet ·Ï ÌÎÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,„ÁÙ»««¿…ƒ¿∆»∆≈»¿…»≈«¬
‡ˆÓÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÓ e„·‡zL È„k ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈∆…¿≈«≈»»«»¿ƒ¿»
ÌÏBÚa „e¯Ë Ì„‡L ÔÓÊaL .˙BÓÏBÚ ÈL Ìz„a‡L∆ƒ«¿∆¿≈»∆ƒ¿«∆»»»»»
‡Ï ,˜qÚ˙Ó BÈ‡ ,ÔB·Ú¯e ‰ÓÁÏÓ·e ÈÏÁa ‰f‰«∆»…ƒ¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«≈…
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈÎBÊ Ô‰aL ,˙BˆÓ· ‡ÏÂ ‰ÓÎÁ·¿»¿»¿…¿ƒ¿∆»∆ƒ¿«≈»»«»

ליום 2) - לך" ייטב "למען לט:): (קידושין חז"ל ואמרו
וכו'. טוב בעוה"ז:3)שכולו - "הכרת" סד:) (סנהדרין

הקודם. בפרק כמבואר לעוה"ב, - המפורשים 4)"תכרת"
כח). דברים, כו: (ויקרא, התוכחה כוונתו 5)בפרשיות

אלה  מכל והלא סט), (שם, וגו' הברית דברי אלה לכתוב:
בעולם  ולפרט, לכלל לאדם, מיועד והעונש שהשכר משמע

הקודמים? לדברינו סותר וזה - הדברים 6)הזה סדר
הציע. אוקספורד: ונוסח בתורה.7)והצעתם. הכתוב כל את

שלא 8) בתורה פנים מגלה ואינו הכתובים את מעקם שאינו
לצדקה.9)כהלכה. לנו תהיה עוה"ז טובת כלומר:

נצחים  לחיי זה ידי על לזכות ולעשות, לשמור לנו שתאפשר
האנושי. למין והתכלית העיקר שהם הנפשות, בעולם

והכרח.10) אונס בלי שכחו 11)במתכוון, טובה מרוב כי 
מיטיבם. ה' במתים 12)את לא.): (שבת חכמינו אמרו שכן

מן  חפשי נעשה אדם שמת "כיון - ו) פח, (תהלים חפשי
בדברים 13)המצוות". עצמית ובשכחה בהתמסרות ועסקתם

שולל. האדם את ויין 14)המוליכים זנות הכתוב: כדברי
יא). ד, (הושע לב יקח ותירוש

.·,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È‡È· ,Ï‡¯NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
˙BiÎÏnÓ eÁeiL È„k ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ15ÔÈ‡L , ƒ«»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿À∆≈»

e‡ˆÓÈÂ ,Ô‚‰k ˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ô‰Ï ˙BÁÈpÓ«ƒ»∆«¬…¿»¿ƒ¿«…∆¿ƒ¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊiL È„k ,‰ÓÎÁ· ea¯ÈÂ ÚBb¯Ó Ì‰Ï»∆«¿«¿«¿¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿«≈»»
‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰ ‰a¯z ÌÈÓi‰ Ô˙B‡aL ÈÙÏ .‡a‰«»¿ƒ∆¿»«»ƒƒ¿∆«≈»¿«»¿»
,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙Ó‡‰Â¿»¡∆∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆
˙‡ LÈ‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e„nÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿…¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ∆
."ÌÎ¯NaÓ Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙¯ÈÒ‰Â" :¯Ó‡Â ,"e‰Ú≈̄≈¿∆¡««¬ƒ…ƒ∆≈»∆∆ƒ¿«¿∆
‰ÓÎÁ ÏÚa ,„Âc Ú¯fÓ „ÓÚiL CÏn‰ B˙B‡L ÈtÓƒ¿≈∆«∆∆∆«¬…ƒ∆«»ƒ««»¿»
‰LÓÏ ·B¯˜ ‡e‰ ÏB„‚ ‡È·Â ,‰ÓÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰Èƒ¿∆≈ƒ¿……¿»ƒ»»¿∆

ea¯16,'‰ŒC¯c Ì˙B‡ ‰¯BÈÂ ÌÚ‰ Ïk „nÏÈ CÎÈÙÏe ; «≈¿ƒ»¿«≈»»»¿∆»∆∆
˙È¯Á‡a ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,BÚÓLÏ ÌÈÈBb‰ Ïk e‡B·ÈÂ¿»»«ƒ¿»¿∆∆¡«¿»»¿«¬ƒ
ÛBÒÂ ."ÌÈ¯‰‰ L‡¯a '‰ ˙Èa ¯‰ ‰È‰È ÔBÎ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒ¿∆«≈¿…∆»ƒ¿

Blk ¯ÎN‰ Ïk17˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ‰B¯Á‡‰ ‰·Bh‰Â »«»»À¿«»»«¬»∆≈»∆¿≈
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ Ï·‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ,ÔBÚ¯‚Â¿≈»«≈»»«»¬»¿«»ƒ«

‡l‡ ,CÏB‰ B‚‰Ók ÌÏBÚÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰»»«∆¿»¿ƒ¿»≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¯·Îe .Ï‡¯NÈÏ ¯ÊÁz ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬…¿ƒ¿»≈¿»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡" : »ƒƒ≈≈»»«∆ƒ«»ƒ«
"„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡19. ∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»

מלכויות.15) הנה 16)משעבוד יד) אות תולדות (מדרש
כולו  - יג) נב, (ישעיה מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל
ונישא  האבות מן גדול שיהיה בןֿדוד: משיח על נאמר
הנבואה). במובן למשה וקרוב השררה, (במובן ממשה

התכליתי.17) הסופי, השכר עדיין אינו זה כל כלומר:
סג.).18) הגויים.19)(שבת עול צוארנו מעל שנפרוק

ביתר  זה כל מבואר וכן יג). פרק מלכים, (הלכות השווה
פ"י). (סנהדרין למשנה רבינו בפירוש שאת

ה'תשע"ח  תשרי כ"ו שני יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ועמי 1) לקטנים והמלמד מיראה; או מאהבה ה' עבודת

לשמה. בתורה העסק ילמדם; דרך איזה על הארץ,

.‡‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ‰NBÚ ÈÈ¯‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡«…«»»¬≈ƒ∆ƒ¿«»
BÚÂÏa˜‡L È„k d˙ÓÎÁa ˜Ò2˙B·e˙k‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¿≈¿»¿»»¿≈∆¬«≈»«¿»«¿

ÔÓ L¯Ù‡Â ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊ‡L È„k B‡ ,da»¿≈∆∆¿∆¿«≈»»«»¿∆¿ƒ
ÔÓ Ïˆp‡L È„k Ô‰Ó ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰L ˙B¯·Ú‰»¬≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆¿≈∆ƒ»≈ƒ
ÈiÁÓ ˙¯k‡ ‡lL È„k B‡ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˙BÏÏw‰«¿»«¿«»¿≈∆…ƒ»≈≈«≈
,‰f‰ C¯c‰ ÏÚ '‰ ˙‡ „·ÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈»«¬…∆««∆∆«∆
˙ÏÚÓ dÈ‡Â ‰‡¯iÓ „·BÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚ „·BÚ‰L∆»≈«∆∆∆≈ƒƒ¿»¿≈»«¬«
ÏÚ '‰ ÌÈ„·BÚ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓÎÁ‰ ˙ÏÚÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¿…«¬««¬»ƒ¿≈¿ƒ«

ı¯‡‰ŒÈnÚ ‡l‡ ‰Ê C¯c3,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰Â ∆∆∆∆»«≈»»∆¿«»ƒ¿«¿«ƒ
ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ,‰‡¯iÓ „·ÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÎpÁnL∆¿«¿ƒ»«¬…ƒƒ¿»«∆ƒ¿∆«¿»

‰·‰‡Ó e„·ÚÈÂ4. ¿««¿≈«¬»

ג).2) משנה א, פרק תורה 3)(אבות בידם שאין עם המוני
המועילים  נאים ובהרגלים במידות מנומסים אבל וחכמה,
הארץ" "עמי נקראו: ולפיכך הארץ. ויישוב החברה לחיזוק
המשנה  פירוש פי (על הארץ ליישוב טובה שחברתם

ז). משנה ה, פרק אבות רבינו 4)לרבינו, יאמר וכה
שאין  "לפי א): משנה י, פרק (סנהדרין המשנה בפירוש
או  תועלת, ממנו לו שתגיע כדי אלא מעשה עושה האדם
אותו  אצלו יהיה כן, אינו ואם הפסד; איזה ממנו שיסור
אלה  עשה תורה: לבעל ייאמר היאך וריק. הבל המעשה
ולא  יתברך, השם מאת העונש יראת מחמת לא המעשים
כל  שלא לפי מאוד, עד קשה דבר זה טוב? שכר לנחול כדי
ה' את (שעבד אבינו כאברהם האמת את משיגים בניֿאדם
אמונתם, על שיתיישבו כדי להמון התירו לכן מאהבה).
- העבירות מן ולהינזר שכר; לתקוות - המצוות את לעשות
האמת  את שישיגו עד זה על אותם "מזרזים העונש, מיראת

וידעוה".

.·CÏB‰Â ˙BˆÓ·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ ,‰·‰‡Ó „·BÚ‰»≈≈«¬»≈«»¿ƒ¿¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚa ¯·c ÈtÓ ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙B·È˙aƒ¿ƒ«»¿»…ƒ¿≈»»»»¿…ƒ¿≈
‰NBÚ ‡l‡ ;‰·Bh‰ L¯ÈÏ È„k ‡ÏÂ ‰Ú¯‰ ˙‡¯Èƒ¿«»»»¿…¿≈ƒ««»∆»∆
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‡·Ï ‰·Bh‰ ÛBÒÂ ,˙Ó‡ ‡e‰L ÈtÓ ˙Ó‡‰5.dÏÏ‚a »¡∆ƒ¿≈∆¡∆¿«»»…ƒ¿»»
ÌÎÁ Ïk ÔÈ‡Â ,„‡Ó ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ ‡È‰ BÊ ‰ÏÚÓe«¬»ƒ«¬»¿»¿…¿≈»»»

eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙ÏÚÓ ‡È‰Â ,dÏ ‰ÎBÊ6B‡¯wL , ∆»¿ƒ«¬««¿»»»ƒ∆¿»
B·‰B‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰7‡l‡ „·Ú ‡lL ÈÙÏ , «»»¬¿ƒ∆…»«∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ da eevL ‰ÏÚn‰ ‡È‰Â .‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ««¬»∆ƒ»»«»»
."EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆
„iÓ ,‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡ '‰ ˙‡ Ì„‡ ·‰‡iL ÔÓÊ·eƒ¿«∆∆¡«»»∆«¬»»¿»ƒ»

.‰·‰‡Ó ˙Bˆn‰ Ïk ‰NÚÈ«¬∆»«ƒ¿≈«¬»

וסוף 5) מאהבה "למוד סב.): (נדרים שאמרו כמו מאליה,
לבוא". לא.).6)הכבוד מא,7)(סוטה (ישעיה שנאמר

אוהבי. אברהם זרע ח):

.‚˙‡ ·‰‡iL ,‡e‰ ?‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«¬»»¿»∆∆¡«∆
BLÙ ‡‰zL „Ú ,„‡Ó ‰fÚ ,‰¯˙È ,‰ÏB„‚ ‰·‰‡ '‰«¬»¿»¿≈»«»¿…«∆¿≈«¿

‰‚BL ‡ˆÓÂ ,'‰ ˙·‰‡a ‰¯eL˜8el‡k „ÈÓz d· ¿»¿«¬«¿ƒ¿»∆»»ƒ¿ƒ
d˙B‡ ˙·‰‡Ó ‰Èet BzÚc ÔÈ‡L ,‰·‰‡‰ ÈÏÁ ‰ÏBÁ∆√ƒ»«¬»∆≈«¿¿»≈«¬«»
ÔÈa ,Bz·La ÔÈa - „ÈÓz d· ‰‚BL ‡e‰Â ‰M‡ƒ»¿∆»»ƒ≈¿ƒ¿≈
‰fÓ ¯˙È - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L ‰ÚLa ÔÈa ,BÓe˜a¿≈¿»»∆≈¿∆»≈ƒ∆
BÓk ,„ÈÓz da ÌÈ‚BL ÂÈ·‰B‡ ·Ïa '‰ ˙·‰‡ ‰È‰zƒ¿∆«¬«¿≈¬»ƒ»»ƒ¿
‰ÓÏML ‡e‰Â ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :eevL∆ƒ»¿»¿»¿¿»«¿¿¿∆¿……
ÏÎÂ ;"È‡ ‰·‰‡ ˙ÏBÁ Èk" :ÏLÓ C¯c ¯Ó‡»«∆∆»»ƒ««¬»»ƒ¿»

‰Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ ÏLÓ ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈL9. ƒ«ƒƒ»»¿ƒ¿»∆

בה.8) ועוסק שם,9)הוגה האמורים אהבה דברי שכל
האהובה  כנסתֿישראל בין ה' לאהבת משל אלא אינם

שבשמים. אביה לאוהבה

.„ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10ÈÈ¯‰ ,¯Ó‡˙ ‡nL : »¿¬»ƒ»ƒƒ∆»…«¬≈ƒ
‡¯w‡L ÏÈ·La ,¯ÈLÚ ‰È‰‡L ÏÈ·La ‰¯Bz „ÓÏ»≈»ƒ¿ƒ∆∆¿∆»ƒƒ¿ƒ∆∆»≈
„eÓÏz - ‡a‰ ÌÏBÚa ¯ÎN Ïa˜‡L ÏÈ·La ,Èa«̄ƒƒ¿ƒ∆¬«≈»»»»«»«¿
,ÌÈNBÚ Ìz‡M ‰Ó Ïk - "'‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï" :¯ÓBÏ«¿«¬»∆»«∆«∆ƒ

‰·‰‡Ó ‡l‡ eNÚ˙ ‡Ï11ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .12: …«¬∆»≈«¬»¿»¿¬»ƒ
eÈ‰ ÔÎÂ .ÂÈ˙BˆÓ ¯ÎNa ‡ÏÂ - "„‡Ó ıÙÁ ÂÈ˙BˆÓa"¿ƒ¿»»≈¿…¿…ƒ¿«ƒ¿»¿≈»
Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÈB·Ï ÌÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ≈∆

„eÁÈa Ì‰ÈÏÈkNÓe13ÌÈ„·Úk eÈ‰z Ï‡" : «¿ƒ≈∆¿ƒ«ƒ¿«¬»ƒ
·¯‰ ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,"'eÎÂ ·¯‰ ˙‡ ÌÈLnLÓ‰«¿«¿ƒ∆»«¿∆»ƒ¿≈∆»«

.‰·‰‡Ó e„·Ú :¯ÓBÏk ,BLnLÏ Èe‡»̄¿«¿¿«ƒ¿≈«¬»

סב.).10) נדרים מח; אות עקב ה'11)(ספרי, אהבת
יאמר  וכה טוב. שכר פרס, לקבל מנת על ולא ומצוותיו,
המעיין, ואתה, י): פרק (סנהדרין למשנה בפירושו רבינו
קטן  נער כי בדעתך שים לך: ממשיל שאני המשל זה הבן
לו  הגדול הטוב וזהו תורה, ללמדו המלמד אצל הביאוהו
שניו  למיעוט שהוא, אלא השלימות. מן שישיג מה לעניין
ולפיכך  הטוב... אותו מעלת מבין אינו שכלו, וחולשת
אהובים  שהם בדברים אותו לזרז המלמד יצטרך בהכרח
או  אגוזים לך ואתן קרא לו: ויאמר שניו, לקטנות אצלו
לפי  - הקריאה לעצם לא ומשתדל, קורא הוא ובזה תאנים.
המגדים, אותם לו שיתנו כדי אלא - מעלתה יודע שאינו

את È˜¯‰שאכילתם חושב ולפיכך הקריאה. מן יותר אצלו

עמל  באותו שישיג כדי בה, עמל הוא ויגיעה עמל הלימוד
מעט  או אחד, אגוז - והיא אצלו, האהובה התכלית את
שהיה  הדבר אותו בעיניו וייקל שכלו ויחזק וכשיגדל דבש.
חמוד  אחר בדבר חפצו ויעוררו יזרזוהו לפנים, נכבד אצלו
או  יפים, מנעלים לך ואקח קרא לו: יאמר ומלמדו יותר,
הלימוד, עצם לשם לא לקרוא ישתדל ובזה חמודים. בגדים
מן  יותר בעיניו נכבד ההוא והבגד המלבוש, לאותו  אלא
בעיניו  ויתבזה בשכלו, שלם יותר יהיה וכאשר התורה.
לו  ויאמר ממנו, גדול שהוא למה נפשו ישים הזה, הדבר
הוא  וכך שניים. או אחד דינר לך ואתן זו פרשה למוד רבו:
יותר  אצלו נכבד והוא הממון, אותו ולוקח ומשתדל קורא
הדינר  את שישיג אצלו, הלימוד שתכלית לפי - הלימוד מן

גדולה דעתו וכשתהיה זה שהבטיחוהו. בעיניו ונקלה
למוד, רבו; לו ויאמר נכבד יותר שהוא למה יתאווה השיעור
מפניך. ויקומו אדם בני ויכבדוך ודיין, ראש שתהיה כדי
ותהיה  הכבוד, מעלת להשיג כדי ומשתדל קורא והוא
וינשאו  אדם בני שיכבדוהו הכבוד אצלו: הלימוד תכלית
יאמרו  כזה לימוד ועל מגונה. זה וכל וישבחוהו. אותו
וישתדל  המצוות שיעשה כלומר: לשמה", "שלא החכמים:
דבר  בשביל אלא (החכמה), בעצמו הדבר לאותו לא בתורה
(אבות  ואמרו זה על חכמינו והזהירונו החכמה. זולת אחר
ולא  בה להתגדל עטרה תעשם "אל ה): משנה ד, פרק
החכמה  לימוד תכלית אצלו תהיה ולא בה... לחפור קרדום
שידע  אלא האמת תכלית אין וכן בלבד. אותה לדעת אלא
לעשותה. - ידיעתה ותכלית אמת, והתורה אמת שהוא
שהן  - המצוות אלה כשאעשה לומר: השלם לאדם ואסור
המידות  שהן - העבירות מן ואתרחק הטובות, המידות
שיאמר  כמו שזה לפי עליהן? שאקבל הגמול מה הרעות,
דבר  לו: אומרים והם קורא? כשאני לי יתנו מה הנער:
מבקש  שהוא - שכלו מיעוט רואים שאנו לפי פלוני.
כמו  כסכלתו, לו משיבים אנו - אחרת תכלית לתכלית,

כאיוולתו". כסיל "ענה יט.).12)שנאמר: (עבודהֿזרה
אחרים 13) כי לכולם, ולא דווקא ולמשכילים לנבונים

עונש, ולא גמול לא בשמים שאין ולחשוב לטעות עלולים
ג. משנה א, פרק (אבות סוכו איש באנטיגנוס שקרה כמו
את  המשמשים כעבדים תהיו "אל תלמידיו: לפני שדרש
ה' את לעבוד הייתה כוונתו פרס". לקבל מנת על הרב
אמר  ובייתוס, צדוק תלמידיו שני וטעו מיראה. ולא מאהבה
גמול  לאדם שאין בפירוש, אמר הרב הנה לחבירו: האחד
האחד  וסמך כוונתו. הבינו לא כי כלל תקווה ואין עונש ולא
בתורה  הכופרות כיתות ויסדו החכמים מן ופרשו חבירו את
על  ובייתוסים צדוקים ונקראו: החכמים, ובקבלת שבעלֿפה
"חכמים, י"א): משנה (שם, מזהיר שהתנא הוא שמם.

שם). רבינו, פירוש פי (על בדבריכם"! היזהרו

.‰‡lL È„k B‡ ¯ÎN Ïa˜Ï È„k ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»¿≈¿«≈»»¿≈∆…
ÏÎÂ .dÓLÏ ‡lL ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - ˙eÚ¯t ÂÈÏÚ ÚÈb«̇ƒ«»»À¿»¬≈∆≈∆…ƒ¿»¿»
ÈtÓ ‡l‡ ,¯ÎN Ïa˜Ï ‡ÏÂ ‰‡¯ÈÏ ‡Ï ,da ˜ÒBÚ‰»≈»…¿ƒ¿»¿…¿«≈»»∆»ƒ¿≈
da ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - d· ‰evL ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ˙·‰‡«¬«¬»»»∆∆ƒ»»¬≈∆≈»
‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ" :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿»¿¬»ƒ¿»«¬…»»«»
‡a dÓLÏ ‡lL CBznL ,dÓLÏ ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»

"dÓLÏ14˙‡Â ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏnLk CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»¿∆¿«¿ƒ∆«¿«ƒ¿∆
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Lp‰‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ,ı¯‡‰ŒÈnÚ ÏÏÎe ÌÈ «»ƒ¿»«≈»»∆≈¿«¿ƒ»∆»
ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ;¯ÎN Ïa˜Ï È„Îe ‰‡¯iÓ „·ÚÏ«¬…ƒƒ¿»¿≈¿«≈»»«∆ƒ¿∆«¿»
ËÚÓ ËÚÓ ‰Ê Ê¯ Ì‰Ï ÌÈl‚Ó ,‰¯˙È ‰ÓÎÁ eÓkÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿≈»¿«ƒ»∆»∆¿«¿«

ÔÈÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈb¯Óe15e‰e‚ÈNiL „Ú ,˙Áa ‰Ê «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿«««∆«ƒ
.‰·‰‡Ó e‰e„·ÚÈÂ e‰eÚ„ÈÂ¿≈»¿««¿≈«¬»

(14- חביריו את לקנטר מנת על ללמוד אבל נ:) פסחים
לו  נוח לשמה שלא העושה יז.): (ברכות אמרו ועליו אסור,
שלא  בתורה העוסק "כל ז.): (תענית אמרו וכן נברא. שלא

המוות". סם לו נעשית - הנכונה 15)לשמה הדרך זו שלא
פרס. לקבל מנת על ללמוד

.Â‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙·‰‡ ÔÈ‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆≈«¬««»»
‰bLiL „Ú Ì„‡ ÏL BaÏa ˙¯L˜16Èe‡¯k „ÈÓz d· ƒ¿∆∆¿ƒ∆»»«∆ƒ¿∆»»ƒ»»

‰evL BÓk ,‰pnÓ ıeÁ ÌÏBÚaM ‰Ó Ïk ·ÊÚÈÂ¿«¬…»«∆»»ƒ∆»¿∆ƒ»
·‰B‡ BÈ‡ ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :¯Ó‡Â¿»«¿»¿»¿¿»«¿¿≈≈

e‰Ú„iL ˙Úca ‡l‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰17Èt ÏÚÂ ; «»»∆»«««∆≈»≈¿«ƒ
‰a¯‰ Ì‡Â ,ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡ :‰·‰‡‰ ‰È‰z ‰Úc‰«≈»ƒ¿∆»«¬»ƒ¿«¿»¿ƒ«¿≈
ÔÈ·‰Ï BÓˆÚ „ÁÈÏ Ì„‡‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰a¯‰ -«¿≈¿ƒ»»ƒ»»»¿«≈«¿¿»ƒ
,BB˜ ˙‡ BÏ ÌÈÚÈ„Bn‰ ˙Be·˙e ˙BÓÎÁa ÏÈkN‰Ïe¿«¿ƒ¿»¿¿«ƒƒ∆
e¯‡aL BÓk ,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï Ì„‡a LiL Ák ÈÙk¿ƒ…«∆≈»»»¿»ƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a18. ¿ƒ¿¿≈«»

תשגה 16) באהבתה הכתוב: מלשון תמיד, בה שיעסוק
ברש"י, (הובא הדרשן משה רבי לפי יט). ה, (משלי תמיד
פירש: והראב"ד עסוק. והוראתו: בערבית, המלה מקור שם)

ש  - שגיאה בענייניו מלשון ישגה לה', אהבתו בכלל
נד:) (עירובין אמרו וכן לב. אליהם ישים שלא היוםֿיומיים
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה בןֿפדת, אלעזר רבי על
העליון  בשוק מוטל בו שהתעטף וסדינו ציפורי, של התחתון
תשגה  "באהבתה הפסוק: את עליו וסמכו ציפורי, של
עצמך  תעשה אהבתה "בשביל שם: רש"י, וכפירוש תמיד",
וראה  הלכה". לדבר ולרוץ עסקיך להניח ופתי שוגה
היה  לקיש "ריש א). הלכה סוף ה, פרק (ברכות בירושלמי
הרגיש. ולא בשבת לתחום מחוץ ויצא תורה בדברי מהרהר

תמיד". תשגה "באהבתה שנאמר: מה כפי 17)לקיים
יודעים  שאין דבר לאהוב אפשר שאי לפי אהבתו, - ידיעתו

אותו. יב).18)ומכירים הלכה ד, (פרק

È˙ÁÈO ‡È‰ ÌBi‰ Ïk E˙¯B˙ Èz·‰‡ ‰Ó»»«¿ƒ»∆»«ƒƒ»ƒ

dad` xtq `Ede ipW xtq¥¤¥¦§¥¤©£¨
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»

˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ .· .ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒ«¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
.„ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓ ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ‰k…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ .Â .˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .‰ .˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
.ÌÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

-dad̀xtqrnW z`ixw zFkld¦§§¦©§©
ÌÈÓÚt ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ,‡È‰Â ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .ÌBia«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומי 1) שמע קריאת ברכות נוסח קורא; הוא פרשיות כמה

ובבוקר. בערב קריאתה זמן תיקנן;

.‡·¯Úa :ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ‡¯B˜ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿«»∆∆
¯˜a·e2EaÎL·e' :¯Ó‡pL ,3‰ÚLa - 'EÓe˜·e «…∆∆∆¡«¿»¿¿¿∆¿»»

‰ÚL·e ;‰ÏÈÏ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ·ÎBL Ì„‡ŒÈa C¯cL∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆«¿»¿»»
ÌBÈ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈa C¯cL4. ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

של  לתוכנו בהתאם הוא כי שמע, קריאת בהלכות פתח
תדירות  שהן "המצוות כתב שעליו אהבה, ספר כל
סידר  לכן תמיד", ולזכרו המקום לאהוב כדי בהן שנצטווינו
סדר  על־פי אהבה, שבספר הגדולות ההלכות את הרמב"ם
כי  ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו המצוות: של התדירות
הוא  מהתורה תפילה וחיוב ביום, פעמיים מצוותה ק"ש

פעמיים. לא אבל יום" בכל "להתפלל
לפי  שבמעשה המצוות את מונה שבדיבור, המצוות אחר
(ובהקשר  יום כל שמצוותן תפילין קודם תדירותן, סדר
להם), משותפות הלכות וכמה שכמה וס"ת, מזוזה גם לזה
רק  הוא בציצית החיוב כבתפילין, שלא כי - ציצית אח"כ
שמהתורה  ברכות אח"כ כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם
(ובנוסף, שבע אם ורק האכילה, אחר רק לברך חייבים
תמידי  עניין שהוא "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם
אחת  פעם שהיא מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר

בחיים.
(26 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

אחר 2) ונמשך העולם הבלי אחר נפתה שהאדם מפני
הוא  צריך - וביחוד תאוותו שמים במלכות תמידי לזכרון

וציוונו  לזּכותנו, ה' מחסדי היה כן על החטא. מן לשמרו ַה'
אחת  האלה: העתים בשתי גמורה ובכוונה בקביעות לזכרו
האדם  בהיות כי היום, במשך מעשינו לכל להועיל ביום
ה' עיני כי לבו אל ויתן ומלכותו, ה' אחדות בבוקר זוכר
מחשבה  לו תהיה - יספור צעדיו וכל דרכיו כל על פקוחות
היום  כל יחטא שלא למשמר, הזה בדבר פיו והודאת זו
כל  עליו לשמור בלילה, זו הודאתו לו תועיל וכן ההוא.

ת"כ). מצוה ה'חינוך', (מלשון החטא מן הקדים 3)הלילה
העולם  בריאת כסדר ערבית, של קריאתֿשמע הכתוב
יום  בוקר ויהי ערב ויהי ככתוב: הלילה, מן היום שהתחיל

ה). א, (בראשית מ"ג.4)אחד פ"א, ברכות

.·:Ô‰ el‡ ,˙BiL¯t LÏL ?‡¯B˜ ‡e‰ ‰Óe«≈»»»ƒ≈≈
'ÚÓL'5'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,6'¯Ó‡iÂ' ,7ÔÈÓÈc˜Óe . ¿«¿»»ƒ»…««…∆«¿ƒƒ

ÌM‰ „eÁÈ da LiL ÈtÓ ,'ÚÓL' ˙L¯t ˙B¯˜Ï8 ƒ¿»»«¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ«≈
B˙·‰‡Â9B„eÓÏ˙Â10‡e‰L ,11Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ ¿«¬»¿«¿∆»ƒ»«»∆«…
Ba ÈeÏz12Èeeˆ da LiL ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' - ‰È¯Á‡Â . »¿«¬∆»¿»»ƒ»…«∆≈»ƒ

˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L (˙¯ÈÎÊ) ÏÚ13˙L¯t - CkŒ¯Á‡Â . «¿ƒ«¿»»«ƒ¿¿««»»»«
˙ˆÈˆ14˙Bˆn‰ Ïk ˙¯ÈÎÊ Èeeˆ da LÈ ‡È‰ ÌbL ,15. ƒƒ∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿
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ד.5) ו, יג.6)דברים יא, לז.7)שם, טו, האמונה 8)במדבר
אחד". ה' אלהינו "ה' - לו שני ואין אחד שהוא בה'

אלהיך".9) ה' את "ואהבת ככתוב: לאהבו, שעלינו
ודברת 10) לבניך "ושננתם ככתוב: - תורה תלמוד מצות

ה'.11)בם". יחוד אל יסודי 12)חוזר בהל' רבינו כלשון
אלוה  שם שיש דעתו על המעלה "וכל ה"ו): (פ"א, התורה
הגדול  העיקר הוא שזה - בעיקר כופר מזה... חוץ אחר
יש  "שמע" שפרשת לומר: רבינו וכוונת בו". תלוי שהכל

גם ותלמודו, ה' אהבת מלבד ‰'בה „ÂÁÈ ˙ÂˆÓ ולפיכך ,
עיקר  בה שאין שמוע" אם "והיה פרשת לפני אותה קוראים
ה' את "לאהבה ככתוב: ה', אהבת בה שיש אע"פ זה, גדול
בניכם" את אותם "ולמדתם ככתוב: תלמוד, וכן אלהיכם:

וילנה). דפוס לרמב"ם רב" "מעשה ככתוב:13)(הגהות
מצוותי". אל תשמעו שמוע אם פרשת 14)"והיה היא

ציצית. במצות המדברת כל 15)"ויאמר" את "וזכרתם
להקדימה  שמוע" אם "והיה פרשת היא וראויה ה'", מצוות
ב"והיה  הנאמרים ותלמודו, ה' "אהבת בה שאין ל"ויאמר"
אות  ח"א הרדב"ז, בזה קדמו וכבר רב). (מעשה שמוע" אם

הרמב"ם". ב"לשונות נ"ו

.‚‰ÏÈla ˙‚‰B ˙ˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡16- ««ƒ∆≈ƒ¿«ƒƒ∆∆««¿»
‰ÏÈla d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜17˙‡ÈˆÈ ÔB¯ÎÊ da LiL ÈtÓ , ¿ƒ»««¿»ƒ¿≈∆∆»ƒ¿¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ18ÌBia ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆÓe , ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊz ÔÚÓÏ' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e««¿»∆∆¡«¿««ƒ¿…∆≈¿≈∆∆

Ïk ÌÈ¯ˆÓ19el‡ ˙BiL¯t LÏL ˙‡È¯˜e .'EÈiÁ ÈÓÈ ƒ¿«ƒ…¿≈«∆¿ƒ«»»»ƒ≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰Ê ¯„Ò ÏÚ20. «≈∆∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ«¿«

הוא.16) ראיה זמן לאו ולילה אותו", "וראיתם בה שנאמר
לילה.17) של אשר 18)בקריאתֿשמע אלהיכם ה' "אני

מצרים". מארץ אתכם לרּבות 19)הוצאתי באה "כל" ַהמלה
חלה  מצרים שיציאת אףֿעלֿפי כי יב:), (ברכות הלילות את
וגו' ישראל" בני יצאו הפסח "ממחרת ככתוב: ביום,
שבלילה  היתה, בלילה הגאולה התחלת - ג) לג, (במדבר
ולאהרן  למשה "ויקרא ככתוב: לצאת, הרשות להם ניתנה
והוא  לא), יב, (שמות עמי" מתוך צאו קומו ויאמר: לילה,
ממצרים  אלהיך ה' "הוציאך א): טז, (דברים הכתוב שאמר

ס.). (ברכות ובירושלמי 20)לילה" מ"ב). ב' פרק (ברכות
פרשיות  שלש קוראים מה "מפני אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
כלולין  הדברות שעשרת מפני לוי, רבי אמר יום? בכל אלו

בהן".

.„˜eÒt ¯ÓB‚ ‡e‰Lk - ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿∆≈»
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' LÁÏa ¯ÓB‡ ,ÔBL‡ƒ̄≈¿««»≈¿«¿

Bk¯„k ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,'„ÚÂ ÌÏBÚÏ21'‰ ˙‡ z·‰‡Â' ¿»»∆¿≈¿≈¿«¿¿»«¿»≈
Ôk ÔÈ¯B˜ ‰nÏÂ .dÙBÒ „Ú 'EÈ‰Ï‡22‡È‰ ˙¯ÒÓ ? ¡…∆«»¿»»ƒ≈»…∆ƒ

ÂÈa ˙‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ı·wL ‰ÚLaL ,eÈ„Èa¿»≈∆¿»»∆»««¬…»ƒ∆»»
,ÌM‰ „eÁÈ ÏÚ ÌÊ¯ÊÂ Ìeˆ ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ»¿≈¿»«ƒ«≈
Ï‡LÂ .ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ da CÏ‰L '‰ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆»«»«¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿»«

˙eÏÒt ÌÎa LÈ ‡nL ,Èa :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì˙B‡23ÈÓ , »¿»«»∆»«∆»≈»∆«¿ƒ
eÏ ¯Ó‡L ÔÈÚk ;ÌM‰ „eÁÈa ÈnÚ „ÓBÚ BÈ‡L∆≈≈ƒƒ¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»
eÚ ?'B‚Â '‰M‡ B‡ LÈ‡ ÌÎa LÈ Ôt' :ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆ƒƒ»¿»
,'„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL' :e¯Ó‡Â ÌlÎÀ»¿»¿¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»

'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ - Ï‡¯NÈ eÈ·‡ ,epnÓ ÚÓL :¯ÓBÏk¿«¿«ƒ∆»ƒƒ¿»≈¡…≈
„Á‡24B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' :¯Ó‡Â Ô˜f‰ Á˙t . ∆»»««»≈¿»«»≈¿«¿

'„ÚÂ ÌÏBÚÏ25Á·L ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¿ƒ»»¬»ƒ¿»≈«∆«
‰Ê ˜eÒt ¯Á‡ Ô˜f‰ Ï‡¯NÈ Ba ÁaML26. ∆ƒ«ƒ¿»≈«»≈««»∆

('טור'21) ל"ואהבת" ועד" "עולם בין מעט להפסיק וצריך
קבלת  בין ריוח ליתן כדי והטעם: סא), סימן אורחֿחיים
מלכותו  כבוד שם ו"ברוך אחרים, לדברים שמים מלכות
פסחים  (ראה הוא, שמים מלכות קבלת מכלל ועד" לעולם

ענינו 22)נו.). ומה "שמע", מפרשת פסוק זה אין הלא
ובאחדותו.23)לכאן? בה' באמונתכם ופגם פסול

בלבנו 24) אין כך אחד, אלא בלבך שאין "כשם נו.) (פסחים
אחד". בהם 25)אלא ואין צדיקים, שבניו לה' הודאה דברי

לאמרו 26)פסול. התקינו אמרו, לא רבינו שמשה מתוך אבל
זרזם  שיעקב מצינו היכן שואל: והכסףֿמשנה (שם). בלחש
אלא  אמרו לא שם) (פסחים, בגמרא והלא ה', יחוד על
על  שאלם ולא לבניו, הימין קץ את לגלות יעקב שביקש
ב'ספרי' הדברים מקור מראה והוא ה'? ביחוד אמונתם
והדברים  וגו'. ישראל שמע הפסוק על ואתחנן פרשת
וכן  צח). (פ' בראשית רבה' ב'מדרש יותר מפורשים
לקריאתֿשמע? ישראל זכו "מהיכן (פ"ב) רבה' ב'דברים
להם: ואמר השבטים לכל קרא למיתה, יעקב שנטה בשעה
לאלוה  משתחווים אתם העולם מן נפטר משאני שמא

אמר והוא ישראל... שמע לו: אמרו ברוך ·ÈÁÏ˘‰:אחר...
הכיפורים  ביום לאמרו נוהגים מה ומפני וגו'. כבוד שם

ת  (סימן או"ח ה'טור' כתב רם? ה'מדרש בקול עלֿפי רי"ט)
למלאכי  שמע למרום, משה שעלה "בשעה (שם) רבה'
אותה  והוריד וגו', שם ברוך להקב"ה אומרים שהיו השרת
שמשה  מפני בפרהסיא, אותו אומרים אין (אבל לישראל.
וביום  בנו). ויקנאו המלאכים ידעו שלא בסתר, לקחו
אותו  אומרים השרת, כמלאכי נקיים שאנו הכיפורים

בפרהסיא.

.‰.‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
ÌÈzL C¯·Ó ÌBia27‰ÏÈl·e ;‰È¯Á‡Ï ˙Á‡Â ‰ÈÙÏ «¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿««¿«¬∆»««¿»

‰È¯Á‡Ï ÌÈzLe ‰ÈÙÏ ÌÈzL C¯·Ó28. ¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«¬∆»

ברכות.27) אלו 28)שתי ברכות ושבע מ"ד. פ"א, ברכות
ביום  "שבע קסד) קיט, (תהלים הפסוק על חז"ל סמכון

ה"ה). פ"א, ברכות (ירושלמי הללתיך"

.Â‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ' - ÌBia ‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»«≈≈
ÌÏBÚ ˙·‰‡' - ‰iL ‰Î¯·e ,'eÎÂ 'CLÁ29.'ez·‰‡ ∆¿¿»»¿ƒ»«¬«»¬«¿»

‰BL‡¯ ‰Î¯·e .'·ÈvÈÂ ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏLÂ¿∆«¬∆»¡∆¿«ƒ¿»»ƒ»
- dÏ ‰iL ,'eÎÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' - ‰ÏÈla ‰ÈÙlL∆¿»∆»««¿»«¬ƒ¬»ƒ¿¿ƒ»»
‰Î¯·e .'eÎÂ 'z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ ˙·‰‡'«¬«»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿¿»»
- dÏ ‰iL ,'‰eÓ‡Â ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏL ‰BL‡ƒ̄»∆«¬∆»¡∆∆¡»¿ƒ»»

.'e·ÈkL‰'«¿ƒ≈

שמואל,29) על החולקים יא:) (ברכות החכמים כדעת
להם, מסייע ומקרא רבה", "אהבה הוא שהנוסח האומר:
והגאונים  ב). לא, (ירמיה אהבתיך" עולם "ואהבת שנאמר:
"אהבת  - וערבית רבה", "אהבה - שחרית לומר הכריעו
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('טור' האשכנזי. המנהג וכן שניהם, ידי לצאת כדי עולם",
ס). סי' או"ח

.Ê,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»≈«≈««¿»
Ì˙BÁÂ 'Ce¯·'a da Á˙Bt30'Ce¯·'a da31¯‡Le ; ≈«»¿»¿≈»¿»¿»

Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,'Ce¯·'a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁ - ‰È˙BÎ¯aƒ¿∆»≈¿»««≈∆¿»¿≈»∆
'Ce¯·'a ‰ÁÈ˙t32Ïk ¯‡L ÌÚ ,el‡ ˙BÎ¯a . ¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿»»

˙BÎ¯a‰33¯ÙBq‰ ‡¯ÊÚ - Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰ «¿»»¬¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»«≈
Ìewz BÈcŒ˙È·e34Ì‰Ó ˙BÁÙÏ È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â ; ≈ƒƒ¿¿≈»»««ƒ¿≈∆

ÁÏ eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó .Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ'Ce¯·'a Ìz ¿…¿ƒ¬≈∆»∆ƒ¿ƒ«¿…¿»
‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Óe ;ÌzÁÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ -≈««∆…«¿…»∆ƒ¿ƒ∆…

ÌzÁÏ35ÌzÁÏ È‡M¯ BÈ‡ -36‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó . «¿…≈«««¿…»∆ƒ¿ƒ∆…
eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó ;ÁzÙÏ È‡M¯ BÈ‡ - 'Ce¯·'a ÁzÙÏƒ¿…«¿»≈««ƒ¿…«»∆ƒ¿ƒ

ÁzÙÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ - ÁzÙÏ37:¯·c ÏL BÏÏk . ƒ¿…«≈««∆…ƒ¿…«¿»∆»»
ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ Ïk38È¯‰ - ˙BÎ¯aa ÌÈÓÎÁ eÚ·hL »«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ«¿»¬≈

ÚaËnk C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,‰ÚBË ‰Ê39¯ÓB‡ BÈ‡L ÏÎÂ . ∆∆¿≈¿»≈««¿≈«¿…∆≈≈
‡Ï ,˙È·¯Úa '‰eÓ‡Â ˙Ó‡'Â ˙È¯ÁLa '·ÈˆÈÂ ˙Ó‡'¡∆¿«ƒ¿«¬ƒ∆¡∆∆¡»¿«¿ƒ…

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ40. »»¿≈»

בערב 31)ומסיים.30) וכן המאורות; יוצר ה' אתה ברוך
ערבים". המעריב ה' אתה "ברוך מסיים שהן 32)הוא מפני

לחברתה  הסמוכה ברכה "כל הוא וכלל לזו, זו סמוכות
שחתם  מפני מו.), (ברכות בברוך" פותחת אינה (שלפניה)
הברכה  וגם בשניה. בו לפתוח צריך אינו בברוך, בראשונה
לחברתה, סמוכה נקראת ויציב), (אמת קריאתֿשמע שלאחר
בשבילה  והברכות הואיל הפסק, נחשבת קריאתֿשמע אין כי

שם). (רש"י יש 33)תוקנו, שהרי דוקא, לאו הברכות כל
והמטיב", "הטוב ברכת כגון: תקנון, המשנה שחכמי ברכות
(ברכות  לקבורה שניתנו ביתר הרוגי כנגד ביבנה שתקנוה

אלא ה"א) פ"ב, ברכות הלכות (וראה הברכות ¯Â·מח:),
רוקח). ע"א.34)(מעשה לג הפירות,35)ברכות ברכת כגון:

בברוך. חותמות שאינן ע"א.36)והמצוות, יא, ברכות
לקצר;37) רשאי אינו - להאריך שאמרו "מקום (שם):

ברכה  "כל שם, רבינו ופירש להאריך". רשאי אינו - לקצר
ארוכה; נקראת: ברוך, ובסופה ברוך בתחילתה שיש
המשנה  פירוש איפוא ויהיה קצרה". נקראת: כן, ושאינה
בברוך  ולחתום לפתוח להאריך: שאמרו מקום רבינו: לדעת
לחתום  שלא או להתחיל, שלא כלומר: לקצר, רשאי אינו -

קבע.38)בברוך. של ונוסח צורה - ששינה 39)מטבע דוקא
שתיקנו  במקום שחתם כגון בחתימתה, או הברכה בפתיחת
שאמרה  הברכה, בנוסח רק שינה אם אבל לחתום; שלא
חוזר  אינו - הכוונה שינוי משום בהן שאין אחרות במלים
וכביאור  ה"ו), (פ"א, ברכות הל' לקמן רבינו כדברי ומברך,

שם. אמר 40)הכסףֿמשנה אפילו כלומר: יב., ברכות
או  ויציב", "אמת בהן התחיל שלא אלא האלו, הברכות
כראוי  הברכות קריאת ידי יצא לא - ואמונה" "אמת
יתירה, חשיבות להן יש האלו הברכות ושתי (כסףֿמשנה),
חסדך  בבוקר "להגיד ג) צב, (תהלים הפסוק: על ונוסדו
"ברכת  שם): (ברכות רש"י וכפירוש בלילות", ואמונתך
היא, אבותינו עם שעשה החסד על כולה - ויציב אמת
אמת  וברכת והעבירם; הים להם ובקע ממצרים שהוציאם

שיקיים  מצפים שאנו העתידות, על אף בה מדובר ואמונה
עריצים". ומיד מלכים מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו
חובת  ידי יצא לא הברכות, בנוסח אמרן לא אם ולפיכך
אימת  שהקב"ה לומר ניתקנו שעיקרן לפי כראוי, ִֵהברכה
 ֿ (כסף לעתידֿלבוא לנו לאמתּה ועתיד במצרים, ְְַָהבטחתו

משנה).

.ÁÌBia ÔÈa - ‰BL‡¯ ‰Î¯·Ï ‰iL ‰Î¯a ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»≈«
ÈÙÏ ,‡ˆÈ - ‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»≈¿»∆»≈¿«¬∆»»»¿ƒ

˙BÎ¯aa ¯„Ò ÔÈ‡L41'¯B‡ ¯ˆBÈ' Á˙t ˙È¯ÁLa . ∆≈≈∆«¿»¿«¬ƒ»«≈
'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' ÌiÒÂ42·È¯ÚÓ'a Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ…»»»«¿«¬ƒ

'ÌÈ·¯Ú43Á˙t ·¯Ú·e .‡ˆÈ - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈»»»∆∆»«
Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ'a¿«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈…»»»«

È¯ÚÓ'a ÌiÒÂ '¯B‡ ¯ˆBÈ'aÏkL ;‡ˆÈ - 'ÌÈ·¯Ú · ¿≈¿ƒ≈¿«¬ƒ¬»ƒ»»∆»
Ô˙ÓÈ˙Á ¯Á‡ ˙BÎÏB‰ ˙BÎ¯a‰44. «¿»¿««¬ƒ»»

ע"א.41) יב, חתם 42)ברכות המאורות", "יוצר שבמקום
ערבים". "המעריב אור".43)בברכת "יוצר שם.44)במקום

.Ë˙ÚMÓ d˙ÂˆÓ ?‰ÏÈla ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊŒÈ‡≈∆¿«¿ƒ«¿«««¿»ƒ¿»»ƒ¿«
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ÈˆÈ45¯Á‡Â ¯·Ú Ì‡Â .‰ÏÈl‰ ÈˆÁ „Ú ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ««¿»¿ƒ»«¿≈«

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚ ‡lL „Ú ‡¯˜Â46È„È ‡ˆÈ - ¿»»«∆…»»««««»»¿≈
B˙·BÁ47e¯Ó‡ ‡lL ;48˜ÈÁ¯‰Ï È„k ‡l‡ ,˙BˆÁ „Ú »∆…»¿«¬∆»¿≈¿«¿ƒ

‰ÚÈLt‰ ÔÓ Ì„‡49. »»ƒ«¿ƒ»

"ובשכבך".45) אמרה והתורה שכיבה, זמן מתחיל שמאז
בכדי 46) השמש, עלות קודם מזרח בפאת הנוצץ האור הוא

ברכות  למשנה בפירושו רבינו (מלשון שעה וחומש שעה
מ"א). קריאת 47)פ"א, זמן הוא הלילה כל התורה, שמן

שוכבים  אדם שבני זמן כל "בשכבך", נאמר: שהרי שמע,
הלילה. כל והוא פ"א,49)החכמים.48)- (ברכות העבירה,

שלא  כדי לדבריהם, סייג עשו "חכמים ששנינו: כמו מ"א).
ואוכל  לביתי, אלך ואומר: בערב, השדה מן בא אדם יהא
ואתפלל, קריאתֿשמע אקרא ואח"כ קימעא ואישן קמעא
מן  בא אדם אבל הלילה. כל ישן ונמצא שינה, וחוטפתו
- לקרות רגיל אם - הכנסת לבית נכנס - בערב השדה
ומברך" פתו ואוכל ומתפלל. קריאתֿשמע וקורא קורא...
שאדם  שבזמן רבינו, שכתב ה'פשיעה' וזוהי ד:). (ברכות
שינה  לידי בא הוא הרי קריאתֿשמע, לפני ושותה אוכל
לקרותה  זהיר יהיה לפיכך קריאתֿשמע, מצות מבטל ונמצא

(כסףֿמשנה). הכוכבים צאת אחר מיד שיאכל, קודם

.È‰ÏÚiL ¯Á‡ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«∆«¿ƒ««∆«¬∆
ı‰ Ì„˜ ,¯ÁM‰ „enÚ50È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰nÁ‰ ««««…∆»≈««»…»»¿≈

¯BkL ÔB‚k ,Òe‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;B˙·BÁ51B‡ »∆»ƒ≈»»»¿ƒ
¯ÓB‡ BÈ‡ ‰Ê ˙Úa ‡¯wL Òe‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏBÁ∆¿«≈»∆¿»∆»»¿≈∆≈≈

'e·ÈkL‰'52. «¿ƒ≈

השעה 50) והיא יא). ו, השירים (שיר הרימונים הנצו מלשון
יונה). (רבינו ההרים בראשי לזרוח מתחילה שהשמש

במזיד 51) ואיחר עבר אם אבל השחר; עמוד לאחר ונרדם
בין  לחלק שיש והטעם ט.). (ברכות חובתו ידי יצא לא -
בשעה  - "ובשכבך" אמרה שהתורה הוא: לאונס, מזיד
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עד  שיפרשו לחכמים הדבר ומסרה שוכבים, אדם בני שדרך
הוא  שכיבה זמן שעיקר פירשו והם שכיבה. זמן הוא אימתי
במזיד  שאיחר מי אפילו ולפיכך השחר. עמוד שיעלה עד
השחר, עמוד שיעלה עד לקראה יכול חצות, עד קראה ולא
הנץ  קודם השחר עלות אחר גם השוכבים אנשים שיש ולפי
לא  אבל אנוסים, לגבי הוא קריאה זמן שעדיין אמרו החמה,

(כסףֿמשנה). מזידים זמן 52)לגבי תחילת עתה שאין
וברש"י). (שם, שכיבה זמן סוף אלא שכיבה

.‡ÈÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ?ÌBia dpÓÊ ‡e‰ ‰ÊŒÈ‡Â¿≈∆¿«»«ƒ¿»»∆«¿ƒ
‰nÁ‰ ı‰ Ì„˜ ˙B¯˜Ï53C¯·Ïe ˙B¯˜Ï ¯Ó‚iL È„k , ƒ¿…∆»≈««»¿≈∆ƒ¿…ƒ¿¿»≈

‰B¯Á‡ ‰Î¯a54‰nÁ‰ ı‰ ÌÚ55‰Ê ¯eÚLÂ .56- ¿»»«¬»ƒ»≈««»¿ƒ∆
‰ÚL [¯eNÚ] BÓk57LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜58Ì‡Â . ¿ƒ»»…∆∆«¬∆«∆∆¿ƒ

‡ˆÈ - LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ¯Á‡≈«¿»»¿ƒ«¿«««∆«¬∆«∆∆»»
ÌBia ˙BÚL LÏL ÛBÒ „Ú d˙BÚL ,B˙·BÁ È„È59ÈÓÏ ¿≈»∆»»«»»«¿ƒ

¯Á‡Â ¯·ÚL60. ∆»«¿≈«

השחר.53) עלות המסיימת 54)אחרי קריאתֿשמע של
ישראל". הגמרא 55)ב"גאל וכדברי השמש, יציאת התחלת

מצוה) ומחבבי טובות מדות (בעלי "ותיקין ט:): (ברכות
גאולה  שיסמוך כדי החמה, הנץ עם אותה גומרים היו
 ֿ לדברי החמה הנץ (שזמן ביום", מתפלל ונמצא לתפילה

הידוע. ותיקין מנהג וזהו - הוא) יום תחילת 56)הכל של
החמה. דקות.57)נץ כשש כולו 58)שהוא השמש גוף

"היא  החמה, הנץ שעם בעוד הארץ, פני כל על הנראה
הירושלמי  (כלשון ההרים" ראשי על (זורחת) מטפטפת
שוינצינו  דפוס שגירסת להעיר וכדאי ה"ה). פ"א, ברכות
והרמ"א  השמש". שתעלה קודם שעה שיעור "כמו היא
היודע  שכל ואומר: זו בגירסא תומך נח, סימן או"ח ב'טור'
שהוא  החמה הנץ ששיעור יודע, התכונה בחכמת מעט
הוא  השמש גוף כל שיעלה עד השמש זריחת תחילת

מלאה". שעה מלכים 59)כשיעור דרך "שכן ט:) (ברכות
זמן  שהוא "ובקומך", בכלל זה והרי שעות", בשלוש לעמוד
רבע  הוא שעות שלש ושיעור שחרית. של קריאתֿשמע
מ"ג): פ"א, (ברכות למשנה בפירושו רבינו כדברי היום,
הזמניות". השעות הן בכל, הנזכרות השעות כל כי "ודע
וי"ב  ביום, שעות י"ב מהן שיש השעות הן ה'זמניות' וענין
עד  אמר כאילו שעות" שלש "עד שאמר ומה בלילה. שעות
שיהיה  בין תמוז, תקופת יום שיהיה בין היום, רביע כלות

טבת. תקופת כמנהג 60)יום לקרות מצוה - לכתחילה אבל
לעיל. האמור ותיקין

.·È˙È¯ÁL ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ÌÈc˜‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ì„˜ ÌÈÏL‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡««∆«¬∆««««««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ‰nÁ‰ ızL61,˜Ác‰ ˙ÚL·e . ∆»≈««»»»¿≈»ƒ¿««¿«
C¯cÏ ˙‡ˆÏ ÌÈkLÓ ‰È‰L ÔB‚k62‰lÁzÎÏ ‡¯B˜ - ¿∆»»«¿ƒ»≈«∆∆≈¿«¿ƒ»

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚLÓ63. ƒ∆»»««««

זה,61) בזמן משנתם הקמים אנשים ויש הואיל , ה: ברכות
"ובקומך". נקרא: ג"כ זה לכוין 62)הרי יוכל שלא וחושש

בקריאתֿשמע. שם הדין 63)לבו שכן מנוח, הרב וכתב שם.
הערבה  ביום וכן מילה, ברית או המת, קבורת בעיר יש אם

מיד  לקרותה יכולים בתחנונים, בו שמרבים רבה) (הושענא
השחר. עמוד אחר

.‚ÈÒe‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌBia ˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯Bw‰«≈««»»«¬ƒ»»»
B˙BÚa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64‡l‡ , …»»¿≈«¿ƒ«¿«¿»∆»

‰¯Bz· ‡¯B˜k ‡e‰ È¯‰65‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe . ¬≈¿≈«»¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯˜Â ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌBi‰ Ïk66. »«¬ƒ≈«¿»»««»»

הקורא 65)בזמנה.64) אדם כל משאר גרוע אינו שהרי
קריאתֿשמע  הקורא שכר שגדול אלא בתורה, פרשה

י:). (ברכות בתורה מהעוסק יותר (שם),66)בעונתה
של  קריאתֿשמע זמן יהיה לא למה מקשה: והכסףֿמשנה
"ובקומך" התורה לשון שמשמעות ונאמר היום, כל שחרית
שזמן  כמו היום, כל דהיינו קמים, אדם שבני זמן כל
שאנו  מפני הלילה, כל הוא ערבית של קריאתֿשמע
על  שוכבים אדם שבני זמן כל "ובשכבך" מלת  מפרשים
 ֿ בשולחן זהב' ה'טורי תירץ ויפה הלילה? כל והוא מיטתם,
אומרים  אנו בשכיבה שדוקא ד), ס"ק נ"ח (סימן או"ח ערוך
זמן  כל שהרי הלילה. כל והוא שוכבים, אדם שבני בשעה
ב"קימה" כן לא "שכיבה"; שם ישתנה לא ֵששוכב
קימה, נקראת ואין והילוך, לישיבה קימה שם שמשתנה

היום. בתחילת והוא ממיטתו כשקם אלא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) הפועלים מעכבת; היא היכן עד שמע קריאת כוונת

באותיותיה  לדקדק שצריך שמע; לקריאת מלאכתם מבטלים
הפרקים. בין שלום לומר מותר למי ידקדק; וכיצד

.‡ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔeÎ ‡ÏÂ ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆¿«¿…ƒ≈ƒ¿»ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - 'Ï‡¯NÈ ÚÓL' ‡e‰L2; ∆¿«ƒ¿»≈…»»¿≈»

‡¯B˜ ‰È‰ elÙ‡ .‡ˆÈ - BaÏ ÔeÎ ‡Ï Ì‡ ,¯‡M‰Â¿«¿»ƒ…ƒ≈ƒ»»¬ƒ»»≈
Bk¯„k ‰¯Bza3dÈbÓ B‡4˙BÚa el‡‰ ˙BiL¯t‰ ˙‡ «»¿«¿«ƒ«∆«»»ƒ»≈¿«

‡ˆÈ - ‰‡È¯˜5‡e‰Â ;6.ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔekL ¿ƒ»»»¿∆ƒ≈ƒ¿»ƒ

והוא 2) ה', ביחוד מדבר הראשון שהפסוק , יג: ברכות
הלב. כוונת צריך ולפיכך שמים, מלכות קבלת עיקר

בעלמא.3) לימוד יש 4)לשם אם לראות הספר את בודק
מתכוין. אינו לקריאה שאפילו טעות, יג.5)בו שם,

ובלבד.6)

.·Ôk¯„k ÔÈ¯B˜ Ì„‡ Ïk7ÔÈa ,ÔÈ„ÓBÚ ÔÈa - »»»ƒ¿«¿»≈¿ƒ≈
ÔÈ·ÎBL ÔÈa ,ÔÈÎl‰Ó8‰Ó‰· Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈa ,9. ¿«¿ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ««≈¿≈»

ÂÈÙe ÏËeÓ ‡e‰Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿ƒ«¿«¿»»»
˙BÁeË10Ú˜¯wa11ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bab ÏÚ CÏLÓ B‡ ,.‰ ««¿«À¿»««»»¿«¿»

ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .Bcˆ ÏÚ ·ÎBL ‡e‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ Ï·‡¬»≈¿≈«ƒ¿ƒ»»««
‰È‰L B‡ ,Bcˆ ÏÚ Ct‰˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰a¯‰ ¯Na»»«¿≈¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ∆»»

‡¯B˜Â BcˆÏ ËÚÓ ‰ËB - ‰ÏBÁ12. ∆∆¿«¿ƒ¿≈

למצב 7) מכוונים אינם ובקומך" "ובשכבך התורה דברי כי
כלומר: וקימה, שכיבה לזמן אלא עמידה או שכיבה של
ומתפללים, שיושבים ואלה י:). (ברכות ובבוקר בערב
על  להחמיר ומתכוונים קמים, הם לקריאתֿשמע וכשמגיעים
בידם, היא טעות - בעמידה שמים מלכות לקבל עצמם
כדרכו" קורא אדם "כל (שם) ביתֿהלל אמרו בפירוש שהרי
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סג, סימן או"ח בשו"ע וכן רש"י, בשם מיימוניות (הגהות
ב'). בסמוך.8)סעיף כמבואר צדם, ל.:9)על ברכות

במקומו  ישב תפילה... זמן והגיע החמור על רוכב "היה
 ֿ בקריאת כך, – כוונה צריכה שכולה בתפילה ואם ויתפלל".
– בלבד הראשון בפסוק אלא כוונה, צורך בה שאין שמע
מקורו  מציין והכסףֿמשנה (קובץ). עלֿאחתֿכמהֿוכמה

(לג:). כלפי 10)בקידושין שפניו כלומר: דבוקות,
דרך 11)הקרקע. שמים מלכות לקבל אסור כי יג:, ברכות

"פרקדן". הגמרא בלשון נקראת זו ושכיבה וגאוה. שררה
שם.12)

.‚˜eÒÙa „ÓBÚ - ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈««¿»≈¿»
ÔBL‡¯13ÔLÈ ‰È‰ .Cl‰Ó ‡e‰Â ‡¯B˜ ¯‡M‰Â ,14- ƒ¿«¿»≈¿¿«≈»»»≈

˜eÒt ‡¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈÚÓe B˙B‡ ÔÈ¯ÚˆÓ¿«¬ƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿»»
ÔBL‡¯15ÔÈ¯ÚˆÓ ÔÈ‡ ,‰L ezÒ‡ Ì‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe . ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈»≈¿«¬ƒ

B˙B‡16.

ואינו 13) מהלך, כשהוא כלֿכך בדעתו מיושב שאינו לפי
ובמדרש  ה"א), פ"ב, ברכות (ירושלמי כראוי לכוין יכול
מלכות  עליו לקבל "אסור אמרו: א) אות (לך, תנחומא
לבו  ויכוין אחד, במקום יעמוד אלא מהלך, כשהוא שמים

ויקרא ה', ביחוד ובזיע, ברתת וביראה באימה שמע לשמים
וכשמתחיל  וכו', כבוד שם ברוך ואחרֿכך ישראל...

עומד". רצה מהלך, רצה - ֿ 14)"ואהבת" אףֿעל מנמנם,
ממש. ישן שאינו כשהוא 16)בכוונה.15)פי קורא אלא

יג:). (ברכות כראוי בה מכוין שאינו ואףֿעלֿפי מנמנם,

.„‡¯˜iL „Ú ˜ÈÒÙÓ - ‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»»«¿ƒ«∆ƒ¿»
dlÎ ‰BL‡¯ ‰L¯t17ÔÈn‡‰ ÔÎÂ .18ÔÈÏËa »»»ƒ»À»¿≈»À»ƒ¿≈ƒ

Ô˙‡È¯˜ ‡‰˙ ‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿»»»ƒ»¿≈∆…¿≈¿ƒ»»
‡e‰ ‡¯B˜ - ¯‡M‰Â ;È‡¯Ú19˜ÒBÚÂ Bk¯„k ¬«¿«¿»≈¿«¿¿≈

L‡¯a B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a „ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡ .BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿¬ƒ»»≈¿…»ƒ»¿…
Ï˙k‰20‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe BÓB˜Óa ‡¯B˜ -21. «…∆≈ƒ¿¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

כוונה 17) צריכה הפרשה כל שאין ואףֿעלֿפי טז.), (שם
קריאתו  תהא שלא כדי זאת בכל בלבד, ראשון פסוק אלא
להפסיק  החכמים הצריכוהו עראי" כ"קריאת נראית

הרי"ף). בשם (כסףֿמשנה ולקרוא. פועלים 18)ממלאכתו
משום  בקריאתם שיש אע"פ אחרים, במלאכת העוסקים
בעליהם. למלאכת משועבדים והם מלאכה, ביטול

עצמו.19) במלאכת שעוסק זה דעתו 20)אפילו ואין
יפול. שמא הוא מפחד שהרי כלֿכך, עליו מיושבת

(שם).21) ולקרוא למטה לירד החכמים הטריחוהו ולא
אלא  במלאכה, עוסק שאינו הבית "בעל מנוח: הרב וכתב

וקורא". למטה יורד - בעבודה לזרום פועליו על עומד

.‰Œ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«¿ƒ«
‡¯B˜Â ˜ÒBt - ÚÓL22‰È‰ .‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿«≈¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»»»

˜ÒÙÈ ‡Ï - ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa ˜ÒBÚ23Ô‰È˜ÒÚ ¯Ó‚È ‡l‡ , ≈¿»¿≈«ƒ…ƒ¿…∆»ƒ¿…ƒ¿≈∆
˙B¯˜Ï ˙Ú ¯‡L Ì‡ ,‡¯˜ÈÂ24. ¿ƒ¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿

שקריאתֿשמע22) יא.), וקודמת (שבת קבוע, זמן לה יש
מצוותה  היום כל אלא קבוע, זמן לה שאין תורה לתלמוד
קריאתֿשמע  הקורא "גדול י:): (ברכות אמרו וכן היא,

בתורה". מהעוסק יותר במצוה 23)בעונתה, עוסק שהרי
על  יא.) (ברכות אמרו וכן מקריאתֿשמע, ופטור הוא,
חייב  אתה (הפרטית) שלך בלכת בדרך" "ובלכתך הפסוק:
הרבה  (לחםֿמשנה). מצוה בדרך בלכתך ולא שמע לקרות
ויפה  זו, להלכה ישיר מקור למצוא הרמב"ם מפרשי נתלבטו
(אדר"ת), תאומים רבינוביץ דוד אליהו ר' הגאון הראה
ברבי  "מעשה פ"א): (ברכות בתוספתא מפורשים שהדברים
מפני  קראו ולא קריאתֿשמע זמן והגיע אליעזר, ורבי עקיבא

וכו'. היו" ציבור בצרכי שאפילו 24)שעסוקים משמע
יפסיק  לא ציבור, בצרכי עוסק בעודו קריאתֿשמע זמן יעבור

(כסףֿמשנה).

.Â‰ÏÈÎ‡a ˜ÒBÚ ‰È‰25B‡ ,ıÁ¯Óa ‰È‰L B‡ , »»≈«¬ƒ»∆»»¿∆¿»
˙¯tÒ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L26˙B¯BÚa Ct‰Ó ‰È‰L B‡ ,27, ∆»»≈¿ƒ¿…∆∆»»¿«≈¿

ÔÈ„a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L B‡28‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â ,¯ÓBb - ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿««»≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜29ÔÓÊ ¯·ÚÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆»«¬…¿«

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‡¯˜Â ˜ÒÙe ‰‡È¯˜30. ¿ƒ»»«¿»»¬≈∆¿À»

קריאתֿשמע.25) זמן קודם בהיתר, באכילתו שהתחיל
שערו.26) כתיקונם.27)בגילוח עובדו אם לבדוק
בדין.28) היושבים שהות 29)דיינים יש ועדיין הואיל

הדבר  וטעם לח.). (סוכה להפסיק מחוייב אינו לקרוא,
בדברי  ואילו פוסק, אינו וכו' ותספורת רחיצה שבאכילה,
שהמפסיק  משום - ה"ד) (לעיל וקורא? פוסק הוא תורה
שגם  גמור, הפסק הפסקו אין לקריאתֿשמע תורה מתלמוד
באכילה  העוסק אבל היא; תורה תלמוד בכלל קריאתֿשמע

יפסיק  והוא בה, זה וכיוצא הרי לקריאתֿשמע, מאכילה
(כסףֿמשנה). ממש שם.30)הפסק סוכה,

.ÊÏaËÏ „¯iL ÈÓ31˙Bqk˙‰Ïe ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ƒ∆»«ƒ¿…ƒ»«¬¿ƒ¿«
‰nÁ‰ ızL Ì„˜32‰È‰ Ì‡Â .‡¯˜ÈÂ ‰qk˙ÈÂ ‰ÏÚÈ , …∆∆»≈««»«¬∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰qk˙È - ‡¯˜iL Ì„˜ ‰nÁ‰ ız ‡nL ‡¯È˙Óƒ¿»≈∆»»≈««»…∆∆ƒ¿»ƒ¿«∆
‡Ï ,‰qk˙È ‡ÏÂ .‡¯˜ÈÂ Ô‰a „ÓBÚ ‡e‰L ÌÈna««ƒ∆≈»∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿«∆…

ÔÁÈ¯L ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ·33‰¯Ln‰ ÈÓ· ‡ÏÂ ,Ú¯34‡ÏÂ , ¿«ƒ»»ƒ∆≈»«¿…¿≈«ƒ¿»¿…
ÌÈÏeÏˆ ÌÈÓ·35tÓ ,Ô‰a ˙È‡¯ B˙Â¯ÚL È36Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»∆¬»

ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓa ‡e‰ ‰qk˙Ó37‡¯B˜Â ,Ú¯ ÔÁÈ¯ ÔÈ‡L , ƒ¿«∆««ƒ¬ƒ∆≈≈»«¿≈
.BÓB˜Ó·ƒ¿

ותיקין 32)מטומאתו.31) שמעֿשל קריאת זמן שהוא
ובביאורנו). הי"א פ"א לעיל לקרוא 33)(ראה שאסור

וחכמינו  בזיון, משום רע ריח שיש במקום תורה דברי
ה' דבר "כי הפסוק: את כן העושה על קראו כד:) (ברכות

בהם 34)בזה". ששורים וקנבוס מים רע.פשתן וריחם
ושקופים.35) בך 36)זכים יראה "ולא אמרה והתורה

טו). כג, (דברים מאחריך" ושב דבר שאינם 37)ערות
כה:). (ברכות צלולים

.ÁÊÓ¯È ‡Ï ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰38‡ÏÂ ÂÈÈÚa «≈¿ƒ«¿«…ƒ¿…¿≈»¿…
ÂÈ˙BÚaˆ‡a ‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ˙ÙNa ı¯˜È39‡lL È„k , ƒ¿…ƒ¿»»¿…≈¿∆¿∆¿¿»¿≈∆…

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â .È‡¯Ú B˙‡È¯˜ ‰È‰ƒ̇¿∆¿ƒ»¬«¿ƒ»»≈««ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆiL40ÚÈÓL‰Ï CÈ¯ˆÂ .41 ∆»»¿≈»¬≈∆¿À∆¿»ƒ¿«¿ƒ«

.‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â .‡¯B˜ ‡e‰Lk BÊ‡Ï¿»¿¿∆≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»
‡ˆÈ - ˜c˜„ ‡Ï Ì‡Â ;ÂÈ˙Bi˙B‡a ˜c˜„Ï CÈ¯ˆÂ42. ¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿≈»»
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הקריאה.38) מענין שלא אחר דבר לצורך שהוא רמז
על 39) נופל שזה אלא הן, אחת לשון "וכולן יט: יומא

קורץ  יג): ו, (משלי שנאמר האצבעות, על נופל וזה העינים,
שם). רש"י (לשון באצבעותיו" מורה ברגליו, מולל בעיניו

כב):40) מג, (ישעיה אומר הכתוב עליו כן, העושה ועל
אלי,‡È˙Â"ולא בקריאתך מכוין אינך כלומר: יעקב", קראת

ולא  (תדירי קבע אותם עשה בם" "ודברת אומר והכתוב
שם). (יומא, וטפל) (מקרי ארעי תעשם ואל מקרי)

(41 ֿ (כסף בלבו שיקרא לא בשפתיו, קריאתו שיחתוך
מה  לאזנך השמע - ישראל" "שמע שנאמר משום משנה),

טו.). (ברכות מפיך מוציא טו:42)שאתה ברכות

.Ë˜ÊÁ‰ ‰t¯È ‡lL ¯ÓLÈ ?˜c˜„È „ˆÈk43‡ÏÂ , ≈«¿«¿≈ƒ¿…∆…¿«∆∆»»¿…
‰Ù¯‰ ˜fÁÈ44„p‰ ÁÈÈ ‡ÏÂ ;45Áp‰ „ÈÈ ‡ÏÂ ,46. ¿«≈»»∆¿…»ƒ««»¿…»ƒ«»

CÎÈÙÏ47ÈzL Ïk ÔÈa ,ÌÈ˜·c‰ ÔÈa ÁÂ¯ ÔzÏ CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒƒ≈∆«≈«¿≈ƒ≈»¿≈
˙¯Á‡‰Â ‰·z ÛBÒ Ô‰Ó ˙Á‡L ,˙BÓBc‰ ˙Bi˙B‡ƒ«∆««≈∆≈»¿»«∆∆
‡¯B˜ - 'E··Ï ÏÎa' ÔB‚k ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰·z ˙lÁz¿ƒ«≈»«¿»»¿¿»¿»¿≈
ÔÎÂ ;"E··Ï" ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,‰‰BLÂ "ÏÎa"¿»¿∆¿≈¿≈¿»¿¿≈

'ÏÈ˙t Ûk‰' ;'‰¯‰Ó Ìz„·‡Â'48Ô"ÈÊ ¯‡·Ï CÈ¯ˆÂ . «¬«¿∆¿≈»«»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈«ƒ
'e¯kÊz' ÏL49,'„Á‡' ÏL ˙"Ï„a CÈ¯‡‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆ƒ¿¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆∆∆»

˙BÁe¯ Úa¯‡·e ı¯‡·e ÌÈÓMa e‰ÎÈÏÓiL È„k50. ¿≈∆«¿ƒ≈«»«ƒ»»∆¿«¿«
¯ÓB‡k ‡‰È ‡lL È„k ,˙"ÈÁa ÛËÁÈ ‡lL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«¬…¿≈¿≈∆…¿≈¿≈

"„Á È‡"51. ƒ«

כגון:43) כרפויה, הדגושה האות את יבטא שלא הדגוש.
"ּב"שדך. במקום ּב"ב"יתך.44)"ב"שדך במקום ּב"ּב"יתך

במקום 45) ֿלבב כגון: נח, כשהוא שואֿנע יבטא ְְָשלא
.במקום 46)לבֿב ואהֿבּת כגון: כשואֿנע, שואֿנח ְְְַָָָ

א' לשואֿנע: סימן נתן בחור אליהו ר' והמדקדק ְְַָָואהבּֿת.
אלה: אופנים בחמשה נע הוא השוא כלומר: ה', ד' ג' ב'
שני  - ב דברים. שלמה, שבמילה: הראשונה באות - ְְָֹא
,ּבׁשכּב מׁשּפטי, כגון: המילה, באמצע רצופים ְְְְְִֵָשואים
כגון: גדולה, תנועה אחרי גדולה, - ג נע. הוא השני השוא
- ה הּברכה. ידּברּו, דגושה, אות - ד ּכתבה. ְְְְִַַָָָָשֹומרים,
וזולת  קללת; רננת, כגון: דומות, אותיות שתי ְְִִַַהדומות,

א  וב"מגן נח. הוא השוא יג)אלה, ס"ק ס"א (או"ח ברהם"
הנקודות  אלה כל חֹותם" "ּפיּתּוחי גדולה לתנועה סימן ִֵָנתן
(מגדל  אחרים מפרשים ולדעת קטנות. הן והיתר גדולות, הן

ונד" "נח רבינו בדברי הכוונה ועוד) ‡Â˙עוז, ÏÎ ÏÚ נחה
של  הלמ"ד לבבך" "בכל כגון: להיפך, וכן יניעה שלא
של  והלמ"ד המילה, בסוף היא שכן נחה, היא "בכל"
הוא  הרי "בכל" של הלמ"ד את יניע ואם נדה, היא "לבבך"
לבבך", "בכה כאומר ויראה "לבבך", של בלמ"ד מבליעה

להיפך. ולהבחין 47)וכן באותיותיה, לדקדק וצריך הואיל
לנח. נע הפסוק:48)בין על חז"ל וסמכו . טו: ברכות

הדבקים. בין ריוח שיתן תם, למודך שיהא "ולמדתם"
"וחרה  בין ריוח ליתן שצריך הוסיף: סא) (או"ח וב'טור'
להקפיד  צריך וכן "וחרף". כקורא נראה יהא שלא אף"
מילה  אחרי הבאה באל"ף המתחילה מילה בכל להפסיק
נראה  יהא שלא אותם" "ולמדתם כגון: במ"ם, המסיימת
ועוד. אותם", "וראיתם את" "ושמתם וכן "מותם", כקורא

כקורא 49) נראה יהא שלא ה"ד. פ"ב, ברכות ירושלמי

בניגוד  ושכר, פרס לקבל עלֿמנת ה' את שתעבדו "תשכרו"
מ"ג). (פ"א, באבות חכמינו כל 50)לדברי יג: ברכות

ושנותיו. ימיו לו מאריכים באחד, הוא 51)המאריך שאם
"איֿחד" כאומר הוא הרי באל"ף, ומאריך בחי"ת מקצר
הרי  באל"ף, גם חוטף הוא ואם שנים; אלא חד אינו כלומר

(כסףֿמשנה). שהיא מילה שום אומר אינו

.ÈdÈ·Ó ‰È‰iL ÔBLÏ ÏÎa 'ÚÓL' ˙‡ Ì„‡ ‡¯B˜52. ≈»»∆¿«¿»»∆ƒ¿∆¿ƒ»
LeaL È¯·cÓ ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÔBLÏ ÏÎa ‡¯Bw‰Â¿«≈¿»»»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈ƒ

ÔBLl‰ B˙B‡a ˜c˜„Óe ;ÔBLl‰ B˙B‡aL53BÓk ∆¿«»¿«¿≈¿«»¿
.L„w‰ ÔBLÏa ˜c˜„nL∆¿«¿≈ƒ¿«…∆

שומע.52) שאתה לשון בכל "שמע" שנאמר יג., ברכות
לתוכן 53) שיתאימו ונכונים, אמיתיים בביטויים שישתמש

שאינם  בביטויים ישתמש ולא בעברית, שמע" "קריאת
שמע" "קריאת תוכן של הנכונה המשמעות את הולמים

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÓÏ ‡¯Bw‰Ú¯Ù54‡ˆÈ ‡Ï -55ÌÈ¯·c ‰na . «≈¿«¿≈«…»»«∆¿»ƒ
‰L¯t ÌÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ˜eÒt‰ ¯„Òa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿≈∆«¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒ»»»

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰L¯ÙÏ56¯ÓB‡ È‡ , ¿»»»««ƒ∆≈««¬ƒ≈
‰¯Bza dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‡ˆiL57,˜eÒt ‡¯˜ . ∆»»¿ƒ∆≈»¿»»«»»»»

‰lÓ ‡¯˜ .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B‡¯˜e ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¿ƒ»¬≈∆¿À∆»»ƒ»
ÔÈ˜zLÓ - "ÚÓL ÚÓL" ‡¯wL ÔB‚k ,dÏÙÎe ˙Á‡««¿»»¿∆»»¿«¿«¿«¿ƒ

B˙B‡58.

למוקדם.54) המאוחר הפסוק לקרוא שמקדים הפוך, בסדר
ע"א.55) טו, להקדים 56)ברכות צריך שלכתחילה

שמוע" אם ל"והיה שמים, מלכות קבלת בו שיש "שמע"
ה"ב). (פ"א, לעיל וכמבואר המצוות, קבלת בו שיש

סדורות 57) ואינן מזו, זו רחוקות הן בתורה מקומן לפי שגם
בתורה  קודמת "ציצית" פרשת שהרי קריאתנו, סדר כפי

האחרונה. היא קריאתנו ובסדר לג:)58)לכולן, (ברכות
הן. רשויות שתי וכאילו מלכיות, שתי עליו כמקבל שנראה
משתקין  אין אבל מגונה, אלא אינו שלם, פסוק הכופל ברם

מלכויות  שתי עליו למקבל דומה זה שאין אלא אותו;
פ"ה, (ברכות ובירושלמי שם). רש"י (ע"פ בעלמא למתלוצץ

אמרו: אבל ה"ג) בציבור, אלא אמורים הללו הדברים "אין
שקורא  "אע"פ מעיר: והכסףֿמשנה הם". תחנונים - ביחיד
לכוין  יותר עדיף זאת בכל מגונה", זה הרי - וכופלו פסוק
אם  אותה ולכפול כתיקונה קריאתֿשמע מצות ולקיים לבו
"מגונה". יקרא אם לנו איכפת ולא הראשונה, בפעם כיון לא
ביום  פעמים שבע האלהים" הוא "ה' אומרים שאנו ומה
הוא, כשר מנהג רבה) (הושענא הערבה וביום הכיפורים
וגם  רקיעים, משבעה למעלה שדר ה', את שמשבחים
(תוספות  פעמיים זה פסוק נכפל לט) יח, (מלכיםֿא, במקרא

יב). סעיף סא, סימן או"ח ושו"ע לד, ברכות

.·ÈÔÈ‚e¯Ò d‡¯˜59‚e¯Ò ÔÈa ‰‰L elÙ‡ ;‡ˆÈ - ¿»»≈ƒ»»¬ƒ»»≈≈
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‚e¯ÒÏ60ÏÚ ‡¯˜iL ‡e‰Â ;‡ˆÈ , ¿≈¿≈ƒ¿…∆À»»»¿∆ƒ¿»«

‡ÏÂ ¯Ú BÈ‡L ÈÓ ‡e‰Â ,ÌÓ˙Ó d‡¯˜ .¯„q‰«≈∆¿»»ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈≈¿…
‡ˆÈ - ‰La Ìc¯61˜eÒÙa ¯Ú ‰È‰iL „·Ï·e ; ƒ¿»¿≈»»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈¿»

ÔBL‡¯62. ƒ
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וחוזר 59) ושוהה, מעט קורא כלומר: הפסקות, בהפסקות
מ"ב). פ"ב, מגילה (רע"ב, ושוהה מעט ברכות 60)וקורא

לד: ר"ה יג:61)כד: בכוונה,62)ברכות שיקראנו כדי
(ה"ג). לעיל וכמבואר

.‚È¯ÊBÁ - ‡¯˜ ‡Ï ˜ÙÒ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜ ˜ÙÒ»≈»»¿ƒ«¿«»≈…»»≈
‡¯B˜Â63¯·Óe ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C64Ú„È Ì‡ Ï·‡ . ¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¬»ƒ»«

‡Ï B‡ ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‡¯wL∆»»¿ƒ¿«≈ƒ≈«¿»∆»¿«¬∆»…
¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯·65‰ÚËÂ ‡¯˜ .C¯·Óe66¯ÊÁÈ - ≈«≈≈¿»≈»»¿»»«¬…

‰ÚhL ÌB˜nÏ67,‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈa epnÓ ÌÏÚ . «»∆»»∆¿«ƒ∆≈»»»¿»»»
CÈ¯ˆ BÊŒÈ‡Â ÌÈÏL‰ ‰L¯t BÊŒÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«≈»»»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ÏÈÁ˙‰Ï68z·‰‡Â' ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰L¯ÙÏ ¯ÊBÁ - ¿«¿ƒ≈¿»»»ƒ»∆¿»«¿»
'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡69. ≈¡…∆¿

היא.63) התורה מן קריאתֿשמע שמצות מפני כא. ברכות
הספק. מידי לצאת ולקרוא לחזור עליו אע"פ 64)לפיכך

חוזר  זאת בכל סופרים, מדברי אלא אינן עצמן שהברכות
שחייב  שכל מתחילה, החכמים תקנת היתה כך כי ומברך,
הרשב"א  (תשובת ברכותיה עם קוראה שמע, את לקרוא

בכסףֿמשנה). הובאה ש"ך, אינן 65)סימן הברכות כי
בדבר  מספק ומברכים חוזרים ואין סופרים מדברי אלא

הת  מן הי"ב).שאינו פ"ח, ברכות הל' לקמן (ראה ורה
אחת.66) מילה על אפילו או אחד, פסוק על שדילג
זה 67) הרי הלאה, יקרא לא שאם הסדר, על ויקרא ויגמור

למפרע  יצא.כקורא שלא את 68), לקרוא שהתחיל שיודע
הספיק  מה יודע ואינו הספק, במקום עצמו ומוצא שמע,

קרא. לא עדיין ומה להשלים, הראשון 69)כבר ההפסק כי
לפסוק  הנמשך ועד" "לעולם בין הוא בקריאתֿשמע
שהוא  "ואהבת" ובין שמים, מלכות קבלת שענינו "שמע",

סד). סי' או"ח ב"י וראה טז, (ברכות חדש ענין

.„È- ˜Òt ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Â ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a ‰ÚË»»¿∆¿««∆∆¿≈≈«¿≈»»«
˜¯t‰ L‡¯Ï ¯ÊBÁ70BÈ‡Â ,'Ìz·˙Îe' ‡¯B˜ ‰È‰ . ≈¿…«∆∆»»≈¿«¿»¿≈

'Ìz·˙Îe'a B‡ 'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'a ‡e‰ Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ¿¿«¿»∆¿«¿¿«¿»
.'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'Ï ¯ÊBÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'aL∆¿¿»»ƒ»…«≈¿¿«¿»∆¿«
- 'ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ' ‡¯wL ¯Á‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡Â¿ƒƒ¿«≈««∆»»¿««ƒ¿¿≈∆

CÏB‰ ‡e‰ BBLÏ Ïb¯‰ ÏÚL ,¯ÊBÁ BÈ‡71. ≈≈∆«∆¿≈¿≈

מהפרק;70) פסוק איזה קרא אם יודע שאינו ודוקא שם.
טעה  ואח"כ שנים, או אחד פסוק שקרא לו ברי אם אבל
שדילג  ממקום אלא להתחיל צריך אינו - פסוק איזה ודילג

(כסףֿמשנה). "וקשרתם"71)בלבד בין אבל שם. ברכות,
אי  שמוע", אם "והיה של "וקשרתם" לבין "שמע", של
והשני  וקשרּתם, בקמ"ץ שהראשון להסתפק, לו ָאפשר
מהר"ל  בשם ס"ד סימן או"ח (ט"ז וקשרּתם ֶבסגו"ל

מפראג).

.ÂËÌÈ¯Á‡ B· eÚ‚Ù B‡ ,ÌÈ¯Á‡a Ú‚Ùe ‡¯B˜ ‰È‰»»≈»««¬≈ƒ»¿¬≈ƒ
Ï‡BLÂ ÏÈÁ˙Óe ,˜ÒBt ,˜¯ÙÏ ˜¯t ÔÈa ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»≈∆∆¿∆∆≈«¿ƒ¿≈

ÌBÏL72ÂÈ·‡a Ú‚tL ÔB‚k ;B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ¿ƒ∆«»ƒ¿¿∆»«¿»ƒ
·ÈLÓe ;‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ B‡ Ba¯ B‡«ƒ∆»ƒ∆¿»¿»≈ƒ

BÏL BÏ Ô˙pL Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏLÌ73. »¿»»»∆»«»

לו 72) שמותר לומר צריך ואין בשלומם, לשאול מקדים
שלום. לו לומר הקדימו הם אם להתחיל 73)להשיב אבל

יג:). (ברכות לו אסור - שלום בשאילת

.ÊË˜ÒBÙ BÈ‡ - ‰L¯t‰ ÚˆÓ‡a ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿∆¿««»»»≈≈
‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈÓ ÌBÏLa ‡l‡ Ï‡LÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿…∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈

epnÓ74Òp‡ B‡ CÏÓ ÔB‚k ,75ÈÓ Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ∆¿∆∆«»¿«≈»∆¬»ƒ
BÏ Ô˙ Ì‡ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ÔB‚k ,B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿¿»ƒ«ƒ»«

.ÌBÏL BÏ ·ÈLÓe ˜ÒBt ,‰lÁz ÌBÏL»¿ƒ»≈≈ƒ»

ראשון 74) מפסוק חוץ הפסוק, באמצע ואפילו שם.
הסכנה  מפני לא אם מפסיק, שאינו שבקריאתֿשמע
לקדושה  לקדיש, ובנוגע ה"א). פ"ב, ברכות (ירושלמי
אפילו  להפסיק לו שמותר הפוסקים, הסכימו ולברכו,
מפני  שמפסיק ממה גרוע זה אין שהרי הפסוק, באמצע
ג). סעיף סו סימן או"ח (שו"ע הכבוד מפני ומשיב היראה
להפסיק  ראוי "אין אומר: בתשובותיו, שרבינו להעיר וכדאי
עוסק  שהוא לפי - הברכות באחת אפי' דבר, בשום ביניהם
(תשו' אחרת" מצוה בעד ממנה יפסיק ולמה במצוה,

לא). סי' פריימן הוצ' רק 75)הרמב"ם ולא חמסן.
לו  מותר שיצערנו, מתיירא אפי' אלא שיהרגנו, שמתיירא

(כסףֿמשנה). להפסיק

.ÊÈ‰BL‡¯ ‰Î¯a ÔÈa :ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈≈«¿»ƒ≈¿»»ƒ»
‰iLÏ76Ì‡ ‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ÔÈa ;'ÚÓL'Ï ‰iL ÔÈa ; ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa .'¯Ó‡iÂ'Ï 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ÔÈa ;'ÚÓL»…«≈¿»»ƒ»…«¿«…∆≈«¿»ƒ
.Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL ·ÈLÓe ,„B·k‰ ÈtÓ Ï‡BL ,el‡‰»≈≈ƒ¿≈«»≈ƒ»¿»»»
ÚˆÓ‡k ‰Ê È¯‰ - '·ÈvÈÂ ˙Ó‡'Ï '¯Ó‡iÂ' ÔÈa Ï·‡¬»≈«…∆∆¡∆¿«ƒ¬≈∆¿∆¿«

˜ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,˜¯t‰77‰‡¯i‰ ÈtÓ Ï‡LÏ ‡l‡ «∆∆¿…«¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈«ƒ¿»
.„B·k‰ ÈtÓ ·ÈL‰Ïe¿»ƒƒ¿≈«»

במוספנו 76) ראה עולם". ל"אהבת המאורות" "יוצר בין
רבינו". אלהים 77)"תשובות וה' י) י, (ירמיה כתוב שכן

ה'אמת, "אני ויאמר: פרשת סוף בין מפסיקים אין לפיכך
יד:). (ברכות ויציב לאמת אלהיכם"

ה'תשע"ח  תשרי כ"ז שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להפריש 1) לו נזדמן אם בהם; קוראים שאין המקומות

איזה  כנגד מפרישו; כיצד המרחץ בבית האסור מדבר חבירו
לקרות. אסור ערווה

.‡ÂÈ„È ıÁB¯ ,ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰2.‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓa «≈∆¿«≈»»¿«ƒ…∆∆ƒ¿»
- ‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ»»¿…»»«ƒ…∆∆ƒ¿»
ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ ,ÌÈÓ Lw·Ï CÏÈÂ d˙‡È¯˜ ¯Á‡È ‡Ï…¿«≈¿ƒ»»¿≈≈¿«≈«ƒ∆»¿«≈«»»

¯B¯ˆ· B‡ ¯ÙÚa3‰¯B˜· B‡4‡¯B˜Â Ô‰· ‡ˆBiÎÂ5. ¿»»ƒ¿¿»¿«≈»∆¿≈

עליו 2) מצוה - מלוכלכות ידיו שאין פי על אף טו.) ברכות
במקומות  נגעו ושמא הן, עסקניות ידיים שכן לרחצן,
על  זו רחיצה סמכו וחז"ל מזוהם; בדבר או בגוף, המכוסים
(תהילים  ה' מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ הפסוק:

ו). בתנ"ך 3)כו, ונמצא ל"צור", נרדף שם והוא אבן,
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ט). ט, עמוס יג; יז, ממנו 4)(שמואלֿב שעושים העץ
(הערוך). כתוב 5)התקרה לא כי מעכבים, המים ואין

מנקה  שהוא דבר בכל - כפי בנקיון ארחץ אלא במים ארחץ
לקמן  (ראה לתפילה ידיים נטילת ולעניין שם). (ברכות

ד). הלכה ד, פרק תפילה הלכות

.·‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡6, ≈ƒ…¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈
‡ÏÂ ˙B¯·w‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ;‰‡Bˆ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿…¿≈«¿»¿…

˙n‰ „ˆa7¯·w‰ ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .BÓˆÚ ¿««≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«¿««ƒ«∆∆
˙B¯˜Ï ¯zÓ - ˙n‰ ÔÓ B‡8ÌB˜Óa ‡¯wL ÈÓ ÏÎÂ . ƒ«≈À»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ - Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L9. ∆≈ƒ≈¿≈

בקרב 6) מתהלך אלוקיך ה' "כי שכתוב: לפי כו.) (ברכות
אלה  ומקומות טו), כג, (דברים קדוש" מחניך והיה מחניך...
קדוש". "מחניך בהם קורא אתה אין הם, שמזוהמים

עושהו"7) חרף לרש "לועג שנאמר: משום יח.) (ברכות
למתים, לועג כאילו הקברות בבית והקורא ה), יז, (משלי

לקרוא. יכולים על 9)(שם).8)שאינם שעבר כיוון
כדי  שוגג, היה ואפילו ולקרוא, לחזור קנסוהו חכמים דברי
כב:): (ברכות אמרו וכן (כסףֿמשנה). אחרת בפעם שייזהר
פי  על אף במקומו), צואה ומצא (שהתפלל וחטא "הואיל

תועבה". תפילתו שהתפלל,

.‚Ba LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÎe‰L L„Á‰ ‡qk‰Œ˙Èa≈«ƒ≈∆»»∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈
BÎB˙· ‡Ï Ï·‡ ,Bc‚Ï ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯zÓ -10. À»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿¬»…¿

L„Á‰ ıÁ¯Ó11BÎB˙a ˙B¯˜Ï ¯zÓ ,12ÈL eÈ‰ . ∆¿»∆»»À»ƒ¿¿»¿≈
:ÈM‰ ÏÚ ¯Ó‡Â ,‡qk‰ ˙È·Ï Ì‰Ó „Á‡ ÔnÊ ;ÌÈz·»ƒƒ≈∆»≈∆¿≈«ƒ≈¿»«««≈ƒ

CÎÏ BÈÓÊ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ - '‰ÊÂ'13‡Ï Ì‡14. ¿∆¬≈«≈ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ…
‰lÁzÎÏ Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ15‡ˆÈ - ‡¯˜ Ì‡Â ;16. ¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»»»

ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÔÈnÊÓ Ì‰ÈL È¯‰ - '‰Ê Ìb' :¯Ó‡»««∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,ıÁ¯n‰ ¯ˆÁ .Ô‰·»∆¬««∆¿»¿«»∆¿≈»»¿ƒ

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ba ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ÔÈLe·Ï Ba17. ¿ƒÀ»ƒ¿¿ƒ«¿«

פוסלתו 10) כסא לבית המקום את שהזמין ההזמנה שעצם
ב; עמוד י דף (שבת ומאוס מגונה ושמו הואיל בו, מלקרות

א). עמוד כו דף מעולם.11)ברכות אדם בו רחץ שלא
אינו 12) שמו וגם מעולם, זוהמא בו הייתה ולא הואיל

(שם). כך כל הכסא.13)מגונה אפשר 14)לבית כי
א), עמוד ז דף (נדרים אחר לתשמיש "וזה" לומר שהתכוון
התלמוד  בלשון נקרא צרכו כל מבואר שאינו כזה ודיבור

"יד  אלא (שם) הכלי עיקר אינה הכלי שיד כשם כי ,"
אלא  פירש לא זה אף עימה, מיטלטל הכלי כל בה שהאוחז

ממילא. משתמע והיתר דבריו בית 15)מקצת "יד שמא כי
הכסא". כבית אינה 16)הכסא גרידא והזמנה הואיל

כלל  כי הזמנה, בספק החמירו לא מדרבנן, אלא מועילה
שם). (ר"ן להקל" דרבנן "ספיקא י 17)הוא: דף (שבת

אין  ערומים, שם עומדים אדם בני שאין מכיוון א) עמוד
מחניך  "והיה בו: קורא ואתה שם, נראית דבר ערוות

קדוש".

.„‡e‰L ÔÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿«ƒ¿»∆»»ƒ¿»∆
L„w‰ È¯·cÓ18Œ˙È··e ıÁ¯n‰Œ˙È·a B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡ , ƒƒ¿≈«…∆»¿»¿¿≈«∆¿»¿≈

,„·Ïa B¯Ó‡Ï ‡ÏÂ .ÏÁ ÔBLÏa B¯Ó‡ elÙ‡Â ,‡qk‰«ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ¿…¿…¿»¿ƒ¿»

‡qk‰Œ˙È·a ‰¯B˙ŒÈ¯·„a BaÏa ¯‰¯‰Ï elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈«ƒ≈
LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,˙Ùph‰ ÌB˜Ó·e ıÁ¯n‰Œ˙È··e¿≈«∆¿»ƒ¿«ƒ…∆¿«»∆∆

¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ Ba19. »≈«¿«ƒ»

ותפילה.18) תורה דברי עמוד 19)כגון: כד דף (ברכות
המטונפים, במקומות תורה דברי הקורא כל שם: אמרו ב)
פסוק  טו פרק (במדבר בזה" ה' דבר "כי אומר: הכתוב עליו
להרהר  איסור שאין משנה, בכסף הובא הראב"ד, וכתב לא).
לכוון  כלומר: לכתחילה, אלא אלו במקומות תורה בדברי
תלמודו  היה אם אבל אסור; - תורה בדברי וליבו מחשבתו
בזבחים  כמבואר כלום, בכך אין - לאונסו והרהר בפיו שגור
תקמ"ו: סימן חסידים בספר וכתוב ב). עמוד קב (דף
בבית  החילוניים חשבונותיו לחשב לאדם ראוי שלפיכך
והכתוב  תורה, בדברי בו להרהר יבוא שלא כדי הכסא,
אמרות  ה' "אמרות ז) פסוק יב, פרק (תהילים אומר:

טהור. מקום אלא להם ראוי ואין טהורות",

.‰L„˜ ÔBLÏa Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ ,ÏÁ ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆…À»¿»¿»ƒ¿…∆
‡qk‰Œ˙È·a20ÌÈÈepk‰ ÔÎÂ .21'ÔepÁ'Â 'ÌeÁ¯' ÔB‚k , ¿≈«ƒ≈¿≈«ƒƒ¿«¿«

‡qk‰Œ˙È·a Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÔÓ‡'Â22. ¿∆¡»¿«≈»∆À»¿»¿»¿≈«ƒ≈
ÔÈ‡L ˙BÓM‰ Ô‰Â ,ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ Ï·‡¬»«≈«¿À»ƒ¿≈«≈∆≈»

ÔÈ˜ÁÓ23‡qk‰Œ˙È·a Ô¯ÈkÊ‰Ï ¯eÒ‡ -24Œ˙È··e ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«ƒ≈¿≈
ÔLÈ ıÁ¯n‰25¯·c ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ ÔncÊ Ì‡Â . «∆¿»»»¿ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»»

¯eÒ‡‰26LÈ¯ÙÓ - ‡qk‰Œ˙È·a B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·a27, »»¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈«¿ƒ
L„˜ ÈÈÚ·e L„˜ ÔBLÏa elÙ‡Â28. «¬ƒƒ¿…∆¿ƒ¿¿≈…∆

שלא 20) להחמיר היא חסידות ומידת ב) עמוד מ דף (שבת
הקודש, בלשון חול של דברים אפילו הכסא בבית לומר
אורח  אברהם" ב"מגן הובא תתקצ"ד, סימן חסידים (ספר

ב'). קט סעיף פ"ה סימן שמשבחים 21)חיים השמות
המיוחדים  שמותיו ואינם בלבד, הכינוי דרך על ה' את בהם

ה). הלכה ו פרק התורה יסודי הלכות דף 22)(ראה (שבת
ב). עמוד ואיבדתם 23)י שנאמר: משום למחקם, שאסור

ושבעה  ד) יב, פרק (דברים לה'... כן תעשון לא שמם... את
אֿלוה, אֿל, אדנ"י, או: יהו"ה, נמחקים: שאינם הם שמות
התורה  יסודי הלכות (ראה צבֿאות, שֿדי, אהיֿה, אלוקים,

ב). הלכה ו, כסף 24)פרק ובעל ב). עמוד י דף (שבת
"שלום" לומר שאסור רבינו הזכיר שלא תמה: משנה
ו, פרק (שופטים שנאמר משום אלה, במקומות לחבירו
שבת  במסכת כמבואר שלום", ה' לו "ויקרא כד) פסוק
הסוגיא  כאותה הלכה שאין סובר שרבינו לומר: ויש (שם)?
שכל  א): עמוד י (דף בסוטה נאמר שהרי שבת. שבמסכת
אלא  הקדושֿברוךֿהוא של שמו אינו להימחק הניתן שם
לה  דף (שבועות ז"ל חכמינו מנו ולא והואיל שמו; "מעין"
שאינם  השמות אלה בכלל "שלום" השם את א) עמוד
כינוי  אלא אינו ש"שלום" אומר אתה כורחך על - נמחקים,
אולם  יהודה). (לחם הכסא בבית לאמרו ומותר בלבד
"אלא") המתחיל דיבור א, עמוד י דף (סוטה בתוספות
(דף  בשבועות הברייתא ומסדר נמחק, אינו ש"שלום" כתבו:
אורח  אברהם" ה"מגן פסק לפיכך ושייר, תנא א) עמוד לה
להזכיר  אסור "שלום" שגם ג), קטן (סעיף פ"ה סימן חיים

הכסא. בית 25)בבית אבל המרחץ, בית על רק מוסב
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כמבואר  שמים, שם בו להזכיר אסור חדש אפילו הכסא
ג). (הלכה דבר 26)לעיל שם לעשות רוצה שחבירו כגון

מזה. להרחיקו רוצה והוא במסכת 27)איסור, כמסופר
מאיר  רבי של בתלמידו "מעשה ב): עמוד מ דף (שבת
הקרקע. להדיח וביקש (בשבת) המרחץ לבית אחריו שנכנס
שברצפה  הגומות ישווה (שמא מדיחין" אין לו: אמר
נמנע  לא המרחץ בבית שאף הרי - חורש) משום ויתחייב
כדי  שבת, בענייני דין לתלמידו מלהורות מאיר רבי

מאיסור. עניין 28)להפרישו לתלמידו שהורה מאיר כרבי
הקודש. ובלשון קודש (דין)

.ÂLiL ÔÓÊa ÔÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk ˙‡BˆÂ Ì„‡‰ ˙‡Bˆ«»»»¿«¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿«∆≈
˙B¯BÚ ÔÎB˙a29el‡ ÔB‚k Ú¯ dÁÈ¯L ‰‡Bˆ ÏÎÂ ,30- ¿»¿»»∆≈»«¿≈

Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡31ŒÈÓ „‚k ÔÎÂ ; »ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»¿≈¿∆∆≈
ÔÈ¯B˜ ,‰Ó‰a ÏL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ Ï·‡ .Ì„‡ ÏL ÌÈÏ‚«̄¿«ƒ∆»»¬»≈«¿«ƒ∆¿≈»ƒ

Ôc‚k32Ô‚c ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔË˜ .33È„Îa34 ¿∆¿»»»∆≈»∆¡…««ƒ»»ƒ¿≈
‡Ï ,ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡ - Ô‚„ ÈˆÈ· ‰LÏLk ÏB„b‰ ÏÎ‡iL∆…««»ƒ¿»≈≈»»≈«¿ƒƒ…

ÂÈÏ‚¯ ÈnÓ ‡ÏÂ B˙‡BvÓ35. ƒ»¿…ƒ≈«¿»

אותה 29) לתת שנוהגים וחזירים, כלבים צואת על מוסב זה
אדם  צואת אבל רע; ריחה ואז עיבודם בשעת  בעורות
שמע  לקרות אסור - עורות בלא אפילו אופן בכל רע שריחה

(כסף 30)כנגדה. תרנגולין של אדומה צואה כגון:
פרק 31)משנה). שם ירושלמי א; עמוד כה דף (ברכות

ה). הלכה איסור 32)ג, להם מצינו ולא רע, ריחם שאין
"מי  נאמר: הנ"ל שבירושלמי משיג: והראב"ד מקום. בשום
ברם, כנגדן". לקרוא אסור הדרך מן שבא חמור של רגליים
חמור". "מגללי היה רבינו של הירושלמי שנוסח נראה
בירושלמי  אגב, שלפנינו. בירושלמי הגירסה היא כן ואמנם
ובלבד  התרנגולים, מצואת "מרחיקים הוסיפו: (שם)
נסתפקו  א) עמוד כה (דף בברכות והתוספות באדומים",
"ספר  בעל של פירושו ומעניין "אדומים", המלה בפירוש
היו  אדום שבארץ לפי אדום, מארץ - אדומים החרדים":
ב), עמוד סד (דף בכתובות כמבואר מאוד, רעות השעורים
וכן  מסרחת, וצואתם שעורים התרנגולים מאכילים והיו

ע"ט). סימן חיים (אורח מיני 33)בב"ח לחמשת כולל שם
שועל  שיבולת כוסמין, שעורים, חיטים, והם: תבואה,

הזמן.34)ושיפון. שיעור עמוד 35)בתוך מב דף (סוכה
רע. ריחם שאין - והטעם ב),

.Êdc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,O¯Ák ‰L·È ‰‡Bˆ ‰˙È‰36. »¿»»¿≈»¿∆∆»ƒ¿¿∆¿»
d˜¯Ê Ì‡L „Ú ,O¯ÁÓ ¯˙BÈ ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿≈»≈≈∆∆«∆ƒ¿»»

C¯t˙z37dc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,¯ÙÚk ‡È‰ È¯‰ -38. ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»À»ƒ¿¿∆¿»
„i‰ ÔÈ·ÈË¯Ó eÈ‰ Ì‡ :Ú˜¯w· eÚÏ·pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ39 ≈«¿«ƒ∆ƒ¿¿««¿«ƒ»«¿ƒƒ«»

¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -40. »ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«À»

עליה 36) צואה שם עדיין כחרס כבר שנתייבשה פי על אף
א). עמוד כה דף אבל 37)(ברכות רבים. לשברים תישבר

(על  בגלילה שנפרכת פי על אף בזריקה, נפרכת אינה אם
שאם  "עד רבינו: שכתב וזהו כעפר, נידונית אינה הרגל), ידי
משנה). (כסף גלילה ידי על נפרכת למעט - וכו' זרקה"

כ"ריח 38) היא הרי כן, לא שאם רע, ריח לה שאין ודווקא

(הלכה  בסמוך כמבואר ידו, על לקרוא ואסור עיקר" לו שיש
מנת 39)י"ב). על "טופח זו בהרטבה שאין פי על ואף

כדי  בה אין הנרטבת זו שיד כלומר: (ללחלח), להטפיח"
כה  דף (ברכות כנגדם לקרוא אסור - אחרים גם להרטיב

א). (שם).40)עמוד בקרקע ניכר שרישומם פי על אף

.ÁCkŒ¯Á‡Â ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ Ì„‡ ˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ»»ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿««»
˙Bn‡ Úa¯‡ ?‡¯˜È41ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«¿«««∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

ÂÈt „‚k eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈcvÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡lÓ Ì‰L∆≈ƒ«¬»ƒƒ»¬»ƒ»¿∆∆»»
CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡¯È ‡lL „Ú Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿∆»¿««»

‡¯˜È42. ƒ¿»

כב:).41) שמתיר 42)(שם שמה להעיר, וראוי כו.). (שם
אלא  אינו "מצידיו", שהם בזמן אמות ארבע בהרחקת רבינו
כגון  לפניו, הליכה ידי על לאחוריו לסלקם לו אפשר כשאי
כ"לפניו" הם הרי - כשאפשר אבל לפניו, שוטף שנהר

משנה). (כסף עיניו כמלוא מהם להרחיק וצריך

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43˙Èaa Ô‰nÚ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»∆««ƒ
Ô‰Ó d·b ÌB˜Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÂL ÌB˜Óa¿»»∆¬»ƒ»»»»»…«≈∆
·LBÈ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ì‰Ó CeÓ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ»≈∆¬»»¿»ƒ≈

‡¯B˜Â ÌB˜n‰ „ˆa44‡e‰Â .Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ È¯‰L ,45, ¿««»¿≈∆¬≈ƒ¿«≈≈∆¿
Ú¯ ÁÈ¯ BÏ ÚÈbÈ ‡lL46‰‡Bv‰ ÏÚ ÈÏk ‰Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ∆…«ƒ«≈«»¿≈ƒ»»¿ƒ««»

,˙Èaa BnÚ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ ÏÚ B‡«≈≈«¿«ƒ««ƒ∆≈ƒ««ƒ
ÔÈ¯e·˜k el‡ È¯‰47Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,48. ¬≈≈ƒ¿ƒÀ»ƒ¿¿∆¿»

מהם.43) להתרחק אחד 44)שצריך בבית כשהם ואפילו
כה:). (ברכות אחרת כברשות הם הרי ובלבד.45)עימו,

ממקום 46) רע ריח ומריח בביתו מתפלל כשהוא זה ולפי
שיעבור  עד ולשהות בתפילתו להפסיק הוא צריך אחר,

(כסףֿמשנה). ככתוב:47)הריח מכוסים, שהם מכיוון
יד). כג, דברים צאתך" את וכיסית בה... "וחפרת

כה:).48) (ברכות

.È- ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ ‰‡Bv‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«»¿ƒ»∆¿ƒ
¯zÓ ,˙ÈÎeÎf‰ È¯Á‡Ó d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆∆»≈«¬≈«¿ƒÀ»

dcˆa ˙B¯˜Ï49ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ CB˙Ï ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ô˙ . ƒ¿¿ƒ»»«¿ƒƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ
˙Á‡ ÌÚt ÏL50Úa¯‡ CB˙a Ô‰nÚ ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ∆««««À»ƒ¿ƒ»∆¿«¿«

˙Bn‡51. «

הכתוב:49) כלשון בכיסוי, אלא בראייה תלוי הדבר שאין
עליה  מכסה הזכוכית מחיצת והרי - צאתך" את "וכיסית

שם). לעולם.50)(ברכות וכן רביעיות שתי פעמים ולשתי
אותם 51) מבטלים הם אין הרגליים, למי המים קדמו ואפילו

בטל", ראשון "ראשון, אומרים: ואין מרביעית. בפחות
- בנפילתה תיכף מתבטלת למים, הנופלת טיפה כל כלומר:

(שם). במים רביעית שיעור שיהיה צריך תמיד ¯·ÈÚÈ˙אלא
ברש"י). עו: (שבת וחצי ביצה כשיעור והיא: הלוג רביעית -
וחצי  אצבעים ברום אצבעים על "אצבעים רבינו: ובלשון
דברי  פי על ד, הלכה ט"ו פרק כפיים נשיאת (הלכות אצבע"
ממלא  - וחצי? ביצה משערים וכיצד קט.). פסחים התלמוד
הראשון  לכלי וייתן אחר, לכלי המים את ומערה במים כלי
השני, מהכלי המים את לתוכו יערה כך ואחר ביצים, שלוש
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של  שיעור הוא - השני בכלי שנשארו ההם המים ומחצית
תנ"ו). סימן אורחֿחיים טור פי (על וחצי ביצה

.‡È‡nb‰ ÏÚ BlcÒa „ÓBÚ - ‡n‚a ‰‡Bˆ ‰˙È‰»¿»»¿À»≈¿«¿»««À»
‡¯B˜Â52‡e‰Â ;53da Ú‚B BlcÒ ‰È‰È ‡lL54‰˙È‰ . ¿≈¿∆…ƒ¿∆«¿»≈«»»¿»

‰ÈÏÚ ˜˜B¯ - ‰tË BÓk ,¯˙BÈa ‰ËeÚÓ ‰‡Bˆ Bc‚k¿∆¿»¿»¿≈¿ƒ»≈»∆»
‡¯B˜Â ‰qk˙zL „Ú ‰·Ú ˜¯55‰‡Bˆ ˙LÈË ‰˙È‰ . …»∆«∆ƒ¿«∆¿≈»¿»¿ƒ«»

B¯Na ÏÚ56‰È‰ ‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙BÙpËÓ ÂÈ„È B‡ , «¿»»»¿À»ƒ≈«ƒ≈¿…»»
¯zÓ - Ô˙eL·È B‡ ÔË˜ ÈtÓ ÏÏk Ú¯ ÁÈ¯ Ô‰Ï»∆≈««¿»ƒ¿≈»¿»«¿»À»

ÁÈ¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B¯˜Ï57‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ú¯ ƒ¿¿ƒ∆≈»∆≈«»¬»ƒ»¿»
dÓB˜Óa58„ÓBÚ ‡e‰Lk ˙È‡¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ¿≈¿∆≈

„Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,·LBÈ ‡e‰Lk ˙È‡¯Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿≈¿∆≈»ƒ¿«
dÏ LÈÂ ‡È‰ ‰ÁÏ ‰‡Bv‰L ÈtÓ ,‰ÙÈ ‰ÙÈ Áp˜iL∆¿««»∆»∆ƒ¿≈∆«»«»ƒ¿∆»

ÁÈ¯59ÌÈB‡‚ ‰nÎÂ .Ú¯60˙B¯˜Ï BÏ ¯eÒ‡L ,e¯B‰ ≈«»¿«»¿ƒ∆»ƒ¿
˙BNÚÏ Èe‡¯ CÎÂ ;˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡61. ƒ»»»¿À»¿»»«¬

סנדלו.52) ידי על מכוסה היא ובלבד.53)שהרי
(שם).54) כמלבושו נידון לאלתר 55)שסנדלו ודווקא

היא  הרי - בצואה נבלע שהרוק לאחר אבל בעביו, כשהרוק
לקרוא  ואסור הלכה ·ˆÈ„‰מגולה, ג, פרק ברכות (ירושלמי

כל 56)ה). פני על נטושים והינם מלשון: התפשטות,
שם  שאין ועניינה: ט"ז). פסוק ל, פרק (שמואלֿא הארץ
הצואה. ממראה ומלוכלך מטושטש הגוף אלא צואה, עיקר

(תהילים 57) יה" תהלל הנשמה "כל לזה ורמז כה.), (ברכות
ולא  ההילול, בכלל הנושמים) (אברים והחוטם הפה ו) קנ,

שם). רש"י (מלשון האיברים הטבעת.58)שאר בפי
ל.).59) הובאו 60)(יומא אחרים, ומפרשים גאון האי רב

ג). (פרק לברכות יונה" "רבינו פי 61)בפירוש על שאף
מטונפות, שידיו בשעה הקריאה, לאסור אין הדין שמצד
קריאת  לקרוא הוא מגונה זאת בכל - רע ריח להם ואין הואיל
על  סמכו כה.) (ברכות ז"ל וחכמינו מטונפות. בידיים שמע
ו), לה, (תהילים כמוך" מי ה' תאמרנה עצמותי "כל הפסוק:
והחוטם, הפה כמו נושמים שאינם האברים גם כלומר:

ה'. אל קריאתנו בשעת ונקיים טהורים להיות צריכים

.·È¯wÚ BÏ LiL Ú¯ ÁÈ¯62˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó -63 ≈««∆∆ƒ»«¿ƒ«¿««
˜ÈÁ¯Ó - ÁÈ¯‰ ˜ÒÙ ‡Ï Ì‡Â ;ÁÈ¯‰ ˜Òt Ì‡ ,‡¯B˜Â¿≈ƒ»«»≈«¿ƒ…»«»≈««¿ƒ
ÈÓ ÔB‚k ,¯wÚ BÏ ÔÈ‡LÂ .ÁÈ¯‰ ˜ÒtL ÌB˜Ó „Ú«»∆»«»≈«¿∆≈ƒ»¿ƒ
ÌB˜Ó „Ú ˜ÈÁ¯Ó - ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«ƒ¿«»«¿ƒ«»

ÁÈ¯‰ ‰ÏÎzL64‡¯B˜Â65ÏL ËÈ·ÚÂ ÈÚ¯ ÏL Û¯b . ∆ƒ¿∆»≈«¿≈¿»∆¿ƒ¿»ƒ∆
ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ66,Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ , ≈≈«¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»

,Ú¯ ÁÈ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌeÏk Ì‰a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆¿¿≈»∆≈««
‡qk‰Œ˙È·k Ì‰L ÈtÓ67. ƒ¿≈∆≈¿≈«ƒ≈

רע.62) ריח ומעלה שם מונחת כשהיא 63)שצואה
צריך  היה לפניו, ומונחת מגולה הייתה שאילו מכוסה;
ח). (הלכה לעיל כמבואר עיניו, כמלוא ממנה להרחיק

שפסק 64) ממקום אמות ארבע להרחיק צריך אינו אבל
להרחיק  שצריך וסובר משיג והראב"ד כד.). (ברכות הריח
בגמרא  חסדא רב כדעת הריח, שפסק ממקום אמות ארבע
(סימן  חיים אורח ערוך בשולחן ההלכה נפסקה וכן (שם),

א). סעיף שם).65)ע"ט, חרס 66)(ברכות, כלי שניהם

עביט, קרוי: רגליים מי ושל גרף, קרוי: רעי אלא הם,
כה:). (ברכות רש"י לכך,67)מלשון ומיוחדים הואיל

בית  כל כדין מועילה, אינה מים רביעית לתוכם יתן ואפילו
ואין  יפה ורחוצים מתכת של או זכוכית של הם ואם כיסא.
(שולחן  בצידם שמע קריאת לקרות מותר - רע ריח בהם

א). סעיף ז, פרק חיים אורח ערוך

.‚ÈÌÈn‰ ÈtŒÏÚ ‰ËL ‰˙È‰L ÔB‚k ,˙¯·BÚ ‰‡Bˆ68 »∆∆¿∆»¿»»»«¿≈««ƒ
dc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -69˙¯·BÚ ‰‡Bˆk - ¯ÈÊÁ ÈÙe . »ƒ¿¿∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆∆

ÈÓc70Úa¯‡ epnÓ e¯·ÚiL „Ú Bc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â , »≈¿»ƒ¿¿∆¿«∆««¿ƒ∆«¿«
˙Bn‡71. «

בה.68) וכיוצא רעי של גרף לפניו שהעבירו עד 69)או
ח). (הלכה לעיל כמבואר אמות, ארבע לאחוריו שיעבירוה

(ברכות 71)דומה.70) בצואה תמיד מלוכלך שפיו מפני
כלומר: הנהר", מן עולה "אפילו הוסיפו: בגמרא ושם כה.).
כנגדו, לקרוא אסור ֿ בנהר התרחץ עכשיו שרק פי על אף
רעי", של "גרף של דין לו יש תמיד, מלוכלך שפיו מכיוון

י"ב). (הלכה לעיל כמבואר הכיסא, כבית הנידון

.„È˙Ùph‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Â ‡¯B˜ ‰È‰72ÁÈpÈ ‡Ï - »»≈¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ…∆…«ƒ«
ÂÈt ÏÚ B„È73‡¯˜ÈÂ74B˙B‡Ó ¯·ÚiL „Ú ˜ÈÒÙÈ ‡l‡ , »«ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ«∆«¬…≈

- ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‰˙ˆiL ‡¯Bw‰ ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈«≈∆»¿»ƒ∆«ƒ¿«»
dL‡a ‰ÏÎzL „Ú ˜ÈÒÙÈ75ÔÎÂ ;B˙‡È¯˜Ï ¯ÊBÁÂ , «¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B¯·ÁÓ Áe¯ ‰˙ˆÈ .‰¯B˙ŒÈ¯·„a¿ƒ¿≈»»¿»«≈¬≈««ƒ
‰¯B˙ŒÈ¯·„Ï ˜ÒBÙ BÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ˜ÈÒÙnL76. ∆«¿ƒƒ¿ƒ«¿«≈≈¿ƒ¿≈»

רגליים.72) מי או צואה שלא 73)מקום בלחש, שיקרא
חיים  אורח לטור (פרישה, בשפתיו שמרחש כלל ניכר יהא

פ"ה). כד 74)סימן מלשון 75)(ברכות הרע, ריח
צחנתו". ותעל באשו "ועלה כ) ב, (יואל הכתוב

לו 76) אפשר אי תורה בדברי כי - והטעם כה.), (ברכות
שמע  בקריאת אבל בחוץ; וללמוד המדרש בית את לעזוב

שם). רש"י (מפירוש ויקרא לחוץ יצא -

.ÂËÌ‡ BÏ ˜tzÒÂ ,˙Èaa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿ƒ«¿«««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
‰Ê È¯‰ - ÌL ÔÈ‡ B‡ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈≈«¿«ƒ≈»¬≈∆

˙B¯˜Ï ¯zÓ77Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‰tL‡· ‡¯B˜ ‰È‰ . À»ƒ¿»»≈»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ
,˜c·iL „Ú ‡¯˜È ‡Ï - ÌL ÔÈ‡ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈»…ƒ¿»«∆ƒ¿…
˜ÙÒ Ï·‡ .˙Ùph‰ ÌB˜Ó ‡È‰L ‰tL‡‰ ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«¿»∆ƒ¿«ƒ…∆¬»¿≈

˙B¯˜Ï ¯zÓ ,‰tL‡· elÙ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ78. ≈«¿«ƒ¬ƒ»«¿»À»ƒ¿

נקי.77) בחזקת הוא  בית סתם שם),78)כי (ברכות,
אלא  רגליים מי בצד לקרות תורה אסרה לא כי - והטעם
זרימת  בשעת אומרת: (זאת בלבד הקילוח עמוד כנגד
למחנה  מחוץ לך תהיה "ויד יג) כג, (דברים ככתוב: השתן),
אלא  כיסוי, בהם נאמר לא כלומר: חוץ", שמה ויצאת
הקילוח. עמוד כנגד אחרים יקראו שלא כדי לחוץ יציאה
נפילתם  אחרי גם בצידם לקרות שלא גזרו החכמים ברם
אבל  ספיקם; על ולא וודאם על אלא גזרו לא אבל לארץ,
יש  יד) (שם, צאתך" את "וכסית בה: שנאמר בצואה

בספיקא. אפילו להחמיר

.ÊË„Ú ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ¿¿∆∆»≈«¿«ƒ«
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‰Â¯Ú‰ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,˜ÈÁ¯iL79„Ú ∆«¿ƒ»»ƒ¿¿∆∆»∆¿»«
¯ÈÊÁiL80È˙ek elÙ‡ .ÂÈt81„‚k ‡¯˜È ‡Ï ,ÔË˜ B‡ ∆«¬ƒ»»¬ƒƒ»»…ƒ¿»¿∆∆

ÏÈ‡B‰ - ˙˜ÒÙÓ ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡ ,Ô˙Â¯Ú∆¿»»¬ƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿∆∆ƒ
.ÂÈt ¯ÈÊÁiL „Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰Â¿∆»»ƒ¿«∆«¬ƒ»»
Ûe‚a ÏkzÒÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Â¯Ú ‰M‡‰ Ûeb ÏÎÂ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒ»…ƒ¿«≈¿
‰l‚Ó ‰È‰ Ì‡Â .BzL‡ elÙ‡Â ,‡¯B˜ ‡e‰Lk ‰M‡‰»ƒ»¿∆≈«¬ƒƒ¿¿ƒ»»¿À∆

ÁÙË82dc‚k ‡¯˜È ‡Ï ,dÙebÓ83. ∆«ƒ»…ƒ¿»¿∆¿»

ולא 79) קדוש מחניך "והיה טו): כג, (דברים שנאמר משום
מאחריך". ושב דבר ערוות בך צריך 80)ייראה אינו אבל

אל  התורה הקפידה לא כי בצואה, כמו אמות ד' להרחיק
בלילה, או עיניו, את עצם אם זה ולפי בלבד, הראייה על
קריאת  לקרות מותר - הערווה את רואה שאינו סומא או
רואה  כשאינו אפילו בצואה, כן שאין מה כנגדה, שמע
כנגדה. לקרות אסור - וכדומה עיניו את שעצם כגון אותה,

זמן ÍÏÎÂÏÓשכל ÌÂ˜Ó‰˘ מחניך "והיה בו קורא אתה אין
א  ערוך (שולחן חיי קדוש" סימן ורח א; סעיף ע"ט סימן ם

ו). סעיף הואיל 81)ע"ו לומר: יכול שהייתי כה:) (ברכות
בעלי  כשאר דינם כ), כג, (יחזקאל בשרם" חמורים "ובשר
העמים  אל זה "ומכוון שאסור. לן משמע קא - חיים
כחייתו  ערומים והולכים הסלעים בנקיקי השוכנים הפראים
ע"ד). אות תצא פרשת תמימה" ("תורה שדה"

מכוסה.82) להיות שדרכו כה.),83)ממקום (ברכות
טפח, צריך באשתו שדווקא מיימוניות" ב"הגהות והעירו

לקר  ואסור ערווה נקרא מטפח פחות אחרת באשה ות אבל
כנגדה.

.ÊÈ‡e‰ Ck ,ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Ú „‚k ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆»¿∆∆∆¿«¬≈ƒ»
B˙Â¯Ú „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡84,Ì¯Ú ‡e‰Lk ‡¯˜È ‡ÏÂ ; »ƒ¿¿∆∆∆¿»¿…ƒ¿»¿∆»…

B‡ ¯BÚ B‡ „‚a ÏL ‰¯B‚Á ‰˙È‰ .B˙Â¯Ú ‰qÎiL „Ú«∆¿«∆∆¿»»¿»¬»∆∆∆
ÂÈ˙Ó ÏÚ ˜N85¯zÓ - Ì¯Ú BÙeb ¯‡ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««»¿»««ƒ∆¿»»…À»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï BÏ86B·˜Ú ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ;87 ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆…ƒ¿∆¬≈
ıˆBÁ - Ì¯Ú ‰È‰Â B˙ÈlËa ÔLÈ ‰È‰ .B˙Â¯Úa Ú‚B≈«¿∆¿»»»»≈¿«ƒ¿»»»…≈

BaÏ ˙ÁzÓ B˙ÈlËa88B¯‡eˆ ıÁÈ ‡Ï Ï·‡ .‡¯B˜Â ¿«ƒƒ««ƒ¿≈¬»…»…«»
ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰Â¯Ú‰ ˙‡ ‰‡B¯ BalL ÈtÓ ,‡¯˜ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆»∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

.‰¯B‚Á ‡Ïa ‡¯BwL∆≈¿…¬»

כה:).84) ולמטה.85)(ברכות ממתניו מכוסה והוא
כד:).86) תחתיו.87)(שם מקופלות ורגליו יושב כשהוא

קריאתו, בעת בבשרו יגעו שלא איבריו לשאר הדין והוא
בערוותו  נוגע אינו שאם לרבותא: משמיענו "עקבו" אלא
מותר  אותה, ורואה ערוותו נגד מכוון שהוא פי על אף

לברכות). יונה (רבינו נגדו לא 88)לקרוא שאם כד:) (שם
הערווה  את רואה ליבו הרי ליבו מתחת בטליתו יפסיק
אברים, לשאר רואה" "ליבו בין חז"ל שחילקו ומה ואסור.
א, (קהלת ככתוב "ראייה", לשון בלב שמצינו משום אפשר
תצא  פרשת תמימה" ("תורה חכמה הרבה ראה "וליבי טו):

ע"ה). אות

.ÁÈÏk - ˙Á‡ ˙ÈlËa ÌÈLÈ eÈ‰L ÌÈLÔ‰Ó „Á‡ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ««»∆»≈∆
˙ÁzÓ ‰qÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯˜Ï ¯eÒ‡89„Ú ;BaÏ »ƒ¿««ƒ∆¿«∆ƒ««ƒ«

‰Ê ¯Na ÚbÈ ‡lL „Ú ,Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ ˙ÈlË ‡‰zL∆¿≈«ƒ«¿∆∆≈≈∆«∆…ƒ«¿«∆

‰hÓÏe ÂÈ˙nÓ ‰Ê ¯N·a90BzL‡ ÌÚ ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«∆ƒ»¿»¿«»¿ƒ»»»≈ƒƒ¿
ÌÈpËw‰ B˙È·ŒÈ·e ÂÈ· B‡91,BÙe‚k ÔÙe‚ È¯‰ - »»¿≈≈«¿«ƒ¬≈»¿

Ú‚B B¯NaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó LÈb¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ≈∆¿ƒ»««ƒ∆¿»≈«
ÂÈt ¯ÈÊÁÓ ,Ì‰a92BaÏ ˙ÁzÓ ıˆBÁÂ93‡¯B˜Â94. »∆«¬ƒ»»¿≈ƒ««ƒ¿≈

עצמו.89) ערוות את רואה ליבו יהא לא 90)ולא שאם
(ברכות  עבירה הרהור לידי ויבואו בזה נוגע זה בשר הרי כן

הרהור.91)כד.). לידי יביאוהו ולא בהם רגיל שהוא
בה.92) להרהר יבוא שלא אפשר אי פניו יחזיר לא אם אבל
עצמו.93) ערוות את רואה ליבו יהא (שם).94)שלא

.ËÈ‡‰iL „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈpË˜ Ì‰ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«≈¿«ƒ¿ƒ¿»∆«∆¿≈
˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒÌÈzL Ôa ¯Îf‰«»»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«

‰L ‰¯NÚŒ˙Á‡95Ì˙È·˙ ‡‰iL ‡e‰Â ;„Á‡ ÌBÈÂ ««∆¿≈»»¿∆»¿∆¿≈«¿ƒ»
Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L ,ÌÈÏB„b ˙È·˙k96Œ¯Á‡Â ; ¿«¿ƒ¿ƒ»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«¿««

Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ˙ÈlË ˜ÈÒÙzL „Ú ‡¯˜È ‡Ï Ck»…ƒ¿»«∆«¿ƒ«ƒ≈≈∆¬»ƒ
Ô‰nÚ ‡¯B˜ - Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L eÈ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«≈ƒ»∆
Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL „Ú ,˜ÒÙ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¯Na ·e¯˜a¿≈»»¿≈»ƒ∆¿≈«∆ƒ¿∆«»»∆
ŒÌÈzL ˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒLÏL¿∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ97. ∆¿≈»»¿∆»

להם.95) מתאווה אדם ואין ביאה לכלל באו לא אז שעד
השער 96)(שם). והוא ז), טז, (יחזקאל הכתוב מלשון

וסימן  לבת, נערות סימן מהווה והוא הערווה במקום הגדל
מבוארים  וכן א), משנה ו, (פרק בנידה ומפורש לבן גדלות
פרק  אישות (הלכות תורה" ב"משנה הנערות סימני פרטי

דידן:97)ב). בנידון הם נקראים ואילך זה מגיל כי
ולא  בגופם מפותחים כשאינם ואפילו כד.); (ברכות גדולים

נערות". "סימני הביאו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חייבים 1) הטמאים אם שמע; מקריאת הפטורים הם מי

דינו  ובית עזרא תקנת וברכותיה, שמע קריאת לקרות
שבטלה.

.‡ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2ÌÈpË˜e3ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÌÈ¯eËt4. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿«
ÔÈÎ¯·Óe ,d˙BÚa d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»¿»»¿»¿ƒ

ÔÎpÁÏ È„k ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ5BaÏ ‰È‰L ÈÓ .˙BˆÓa ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆»»ƒ
˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÊtÁÂ „e¯Ë6 »¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¿

ÚÓLŒ˙‡È¯wÓe7¯eËt ,‰Ïe˙· ‡NpL Ô˙Á CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»»»∆»»¿»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ‡·iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓƒ¿ƒ«¿««∆»…»∆»¿ƒ∆≈«¿

ÌÈÏe˙a dÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÈeÙ8„Ú ‰‰L Ì‡Â . ¿»∆»…ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»»«
È‡ˆBÓ9˙aLŒÈ‡ˆBnÓ ˙B¯˜Ï ·iÁ - ÏÚ· ‡ÏÂ ˙aL »≈«»¿…»««»ƒ¿ƒ»≈«»

‰a Ò‚ BaÏÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰L ,CÏÈ‡Â10ŒÏÚŒÛ‡ ¿≈»∆¬≈ƒ¿»¿»«¿¿ƒ«»««
ÏÚ· ‡lL Èt11. ƒ∆…»«

המצוות 2) בכל ומחוייבים לישראל, שנמכרו כנענים,
בהן. חייבות ואע"פ 3)שהנשים שנה. מי"ג הפחותים

"לקרותה  ללמדם מצּווה והאב במצוות, לחינוך הגיעו ֶשכבר
כבסמוך. ועבדים 4)בעונתה" שנשים והטעם כ., ברכות

נוהגת  קריאתֿשמע שמצות מפני - מקריאתֿשמע פטורים
"שהזמן  מצותֿעשה וכל היום, מן ידועות בשעות רק
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עבודהֿזרה  (הלכות ממנה פטורים ועבדים נשים גרמא",
אמרו: ה"ג) (פ"ג, ברכות ובירושלמי ג). הלכה י"ב, פרק
את  - אחד" ה' ישראל... "שמע שנאמר: מניין? "עבדים
אחר". אדון לו שיש העבד יצא הקב"ה, אלא אדון לו שאין

אבל 5) המצוות, בכלל הקטנים אין התורה שמן אףֿעלֿפי
האב  חייב ולפיכך - במצוות לחנכם הוא סופרים מדברי
במצוות, לחנכו כדי בזמנה, לקרותה הקטן בנו את ללמד
גם  דרכו, פי על לנער "חנוך ו): כב, (משלי שלמה אמר וכן

ממנה". יסור לא יזקין "העוסק 6)כי היא: הלכה שכן
כה.). (סוכה המצוה" מן פטור אףֿעלֿפי 7)במצות

שמים. מלכות עול קבלת בה שיש מאד, והרי 8)שחשובה
מצוה. לדבר כטרוד החמישי 9)הוא היום כבר שהוא

כדברי  רביעי, ביום היה נשואיהם זמן שהרי לנשואיו,
ליום  נישאת "בתולה א) משנה פ"א, (כתובות המשנה

טרדת 10)הרביעי". עליו אין שוב בה, שנתרגל מתוך
ע"א.11)ין.הנישוא  טז, ברכות

.·˜ÒBÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡NBp‰ Ï·‡¬»«≈∆«¿»««ƒ∆≈
ÏaÏ·nL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯˜Ï ·iÁ - ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»ƒ¿ƒ¿≈»»∆¿«¿≈

BzÚc12.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿≈»«≈»∆

בתולים.12) עסק על מחשב אינו שהרי

.‚Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓ13- ÂÈÏÚ ƒ∆≈≈∆«»¿ƒ¿«≈»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ,ep¯a˜iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt»ƒ¿ƒ«¿««∆ƒ¿¿∆ƒ¿≈∆≈«¿

˙B¯˜Ï ‰Èet14- ˙n‰ ˙‡ ¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿«≈∆«≈
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,B˙Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡15Ì‡Â . ««ƒ∆≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

ËÓL ÈM‰Â ,¯nLÓ „Á‡‰ - ÌÈL ÌÈ¯ÓBM‰ eÈ‰16 »«¿ƒ¿«ƒ»∆»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ17¯Á‡‰ ËÓLÂ ,¯nLÓe ¯ÊBÁÂ ,‡¯B˜Â ¿»«≈¿≈¿≈¿«≈¿ƒ¿»»«≈

‡¯B˜Â18Œ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,˙ÓÏ ¯·˜ ¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ . ¿≈¿≈«≈∆∆¿≈»ƒ¿ƒ«
ÚÓL19. ¿«

(ויקרא 13) אמור בפרשת המנויים קרוביו מששת אחד כגון
בֿד). בכל 14)כא, שישתדל מי כשיש אפילו כלומר:

דעתו  אין כי מקריאתֿשמע, האבל פטור המת, צרכי
ה"א). ג, פרק ברכות (ירושלמי אבלו מפני עליו מיושבת
צאתך  יום את תזכור למען הפסוק על ז"ל חכמינו וסמכו
שאתה  "ימים - ג) טז, (דברים חייך ימי כל מצרים מארץ

בהם במתים"·ÌÈÈÁ,עוסק בהם עוסק שאתה ימים ולא
אחרת.15)(שם). ממצוה פטור במצוה, שהעוסק משום

מת 17)מסתלק.16) של אמות ארבע בתוך לקרוא שאסור
מצוות, בכלל אינו והמת הואיל לרש", "לועג משום -
ה). יז, (משלי עושהו" חרף לרש "לועג אומר: והכתוב

ע"א.18) יח, ע"ב.19)ברכות יד, שם

.„ÔÓÊÏ CeÓÒ B¯·˜Ï ˙n‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ∆«≈¿»¿»ƒ¿«
ÚÓLŒ˙‡È¯˜20ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,21Ì‡Â . ¿ƒ«¿«∆»ƒ≈»»»»»¿ƒ

˙‡ ÔÈeÏÓ Ô‰Â ,‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ÚÈb‰Â e‡ÈˆB‰Â eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿««¿ƒ»¿≈¿«ƒ∆
‰hn‰ È‡NB ÔB‚k ,Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ LiL Ïk - ˙n‰«≈…∆≈«ƒ»…∆»∆¿¿≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁ ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÙelÁÂ22ÈÙÏ eÈ‰L ÔÈa , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ≈∆≈∆»ƒ¿≈
¯‡Le .ÔÈ¯eËt - ‰hn‰ ¯Á‡Ï eÈ‰L ÔÈa ,‰hn‰«ƒ»≈∆»¿«««ƒ»¿ƒ¿»

Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ,ÔÈeÏÓ‰23ÔÈ·iÁ -24. «¿«ƒ∆≈«ƒ»…∆»∆«»ƒ

בזמנה.20) מקריאתֿשמע יתבטלו ע"א.21)שלא יט, שם
דבר  בשום שיתעסקו כבודו אין הוא חשוב ואדם הואיל
יוסף' ('בית בכבוד שיקברוהו עד בקריאתֿשמע, ואפילו
לא  ערוך' שב'שולחן להעיר וכדאי ע"ז). סימן או"ח 'טור'
בין  לחלק כתב לא ה'טור' וכן להלכה; זה חילוק הביאו
בדורותינו  שאין מפני - והטעם חשוב, לאדם פשוט אדם
בגללו  קריאתֿשמע יקראו שלא ראוי שיהא כזה, חשוב אדם

שם). יוסף', ('בית שיקברוהו להתחלף 22)עד היו רגילים
בה. לזכות חפצים שהכל המת, מיטת אלא 23)בנשיאת

בלבד. כבודו משום המת את ע"ב.24)מלווים יז, ברכות

.‰„tÒ‰a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰25,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â »¿ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«
„Á‡ „Á‡ ÌÈËÓL - Ô‰ÈÙÏ ÁpÓ ˙n‰L ÔÓÊa26 ƒ¿«∆«≈À»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»∆»
Ì‰ÈÙÏ ÏËeÓ ˙n‰ ÔÈ‡ .„tÒ‰Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ‡¯B˜Â27 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿≈≈«≈»ƒ¿≈∆

·LBÈ Ï·‡‰Â ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ¯B˜ ÌÚ‰ Ïk -»»»ƒ¿ƒ«¿«¿»»≈≈
ÌÓB„Â28˙‡ ¯a˜iL „Ú ˙B¯˜Ï ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ , ¿≈¿ƒ∆≈«»ƒ¿«∆ƒ¿…∆

.B˙Ó≈

('טור'25) המספידים החזנים מפי הספד דברי שומע שהעם
ע"ב). סימן משום 26)או"ח אחת, בבת כולם לא אבל

המת. מספידים 27)כבוד והם אחר בבית שהמת כגון
אחר  לצד החדר) (באותו נתון המת שהיה או כאן, אותו

יט.). ברכות רש"י יט.)28)(מלשון (ברכות ובגמרא
אתה  "צדיק ואומר: הדין, את עליו מצדיק שהאבל אמרו,
פרצותי  את שתגדור מלפניך רצון יהי עלי; הבא כל על ה'
ברי"ף  הוא וכן ברחמים". ישראל עמך כל פרצות ואת

וברא"ש.

.Â,ÔÈÓeÁz Ïa˜Ï ÌÈÏ·‡‰ e¯ÊÁÂ ,˙n‰ ˙‡ e¯·»̃¿∆«≈¿»¿»¬≈ƒ¿«≈«¿ƒ
ÌB˜nÏ ¯·w‰ ÌB˜nÓ Ì‰È¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿«∆∆«»

‰¯eL ˙BNÚÏ ÌÈÏ·‡‰ Ba ÌÈ„ÓBÚL29Ïa˜Ï ∆¿ƒ»¬≈ƒ«¬»¿«≈
elÙ‡ ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÌÚ‰ ÌÈÏBÎÈ Ì‡ :ÌÈÓeÁz«¿ƒƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¬ƒ

„Á‡ ˜eÒt30Ì‡Â ;eÏÈÁ˙È - ‰¯eMÏ eÚÈbiL Ì„˜ »∆»…∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ eÓÁÈ ‡l‡ ;eÏÈÁ˙È ‡Ï - Â‡Ï31¯Á‡Â , »…«¿ƒ∆»¿«¬∆»¬≈ƒ¿««

˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È Ô‰Ó e¯ËtiL32ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì„‡ŒÈa . ∆ƒ»¿≈∆«¿ƒƒ¿¿≈»»»¿ƒ
‰¯eMa33,ÌÈÏ·‡‰ Èt ÔÈ‡B¯ Ô‰L ,ÌÈiÓÈt‰ - «»«¿ƒƒƒ∆≈ƒ¿≈»¬≈ƒ

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBˆÈÁ‰Â ;ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿«ƒƒƒ¿≈»
ÔÓB˜Óa ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ - ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯34. ƒ∆»¬≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»

ביניהם 29) עובר והאבל ומכאן, מכאן בשורה עומד שהעם
אותו. ֿ 30)ומנחמים קריאת של הראשון הפסוק הוא

שמים. מלכות עול קבלת עיקר בו שיש (ברכות 31)שמע,
גמילות  ובכלל היא. התורה מן מצוה אבלים, שתנחומי יז:)
וגמילות  כאחד. ולמתים לחיים חסד שגומל היא, חסדים
ל:): מציעא (בבא חז"ל שאמרו כמו היא, התורה מן חסדים
"את  כ) יח, (שמות וגו' בה ילכו הדרך את להם והודעת
בהקדושֿברוךֿהוא  מצינו וכן חסדים, גמילות זו - הדרך"
מות  אחרי "ויהי יא): כה, (בראשית שנאמר אבלים, שניחם
יד.). סוטה (ראה בנו" יצחק את אלהים ויברך אברהם
אמרנו: שכבר מקריאתֿשמע, המנחמים פטורים ולפיכך

יונה). (רבינו המצוה מן פטור במצוה מדברי 32)העוסק
שהות  עוד כשיש אלא אמורים הדברים שאין משמע  רבינו
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אופן, בכל יתחילו - לקרוא שהות עוד אין אם אבל לקרוא,
(כסףֿמשנה, תנחומין במצוות התחילו לא שעדיין כיון

ע  סי' או"ח מגןֿאברהם סק"ד).וראה אחר:33)"ז ונוסח
שאין 34)בשורות. וסובר חולק, והראב"ד ע"ב. יז, ברכות

שהם  כל אלא רבינו, דברי כמשמעות "פנימיים" הפירוש
"פנימיים", הנקראים: הם לראותו, הצריכים האבל קרובי
שאינם  וכל החיצונה; בשורה עומדים כשהם ואפילו
נקראים: לראותו, צריכים ואינם האבל ממשפחת
קרוב  הפנימית בשורה עומדים הם ואפילו "חיצוניים",

לאבל.

.ÊÌ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜lÓ ¯eËÙ ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒƒ¿¿ƒ«¿«ƒ
,‡e‰Â ;‡¯B˜ - ˙B¯˜Ï BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆ»̄»¿«¿ƒ««¿ƒ¿≈¿

ÂÈÏÚ ‰Èet BzÚ„ ‡‰zL35¯eËt‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿≈«¿¿»»»¬»ƒ»»∆«»
Ï‰·Ó ˙B¯˜lÓ36·MÈ˙zL „Ú ˙B¯˜Ï È‡M¯ BÈ‡ - ƒƒ¿¿…»≈««ƒ¿«∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ BzÚc37. «¿»»

הראשון 35) בלילה "שקרא גמליאל ברבן שמצינו כמו
שה  - לתלמידיו ואמר (אשה), "איני שנשא" - כך על לו עירו

אחת" שעה אפילו שמים מלכות ממני לבטל לכם שומע
מ"ה). פ"ב, מיושב.36)(ברכות בלתי כדי 37)נרעש,

בכך  ומה שואל: והראב"ד בכוונה. ק"ש לקרוא שיוכל
יהיה  ולא בתורה, כקורא ויהא יקרא לכוין), יכול (שאינו
לקרות  חתן כל צריך ולדעתו מעליו? שמים שם כפורק
שבזמן  יז:): (ברכות ה'תוספות' כתבו וכבר קריאתֿשמע.
גם  יום, בכל שמע את בקראנו היטב מכוונים אנו שאין הזה
בה  יכוין שלא ואףֿעלֿפי לקרוא, צריך נשואיו בליל החתן
כאילו  כיהירות, נראה זה הרי יקרא, לא אם כי כראוי;
בטוח  איני היום ורק בקריאתי, מכוין אני פעם כל אומר:
סימן  (או"ח בשו"ע ההלכה נפסקה וכן כראוי, בה אכוין אם

ג). סעיף ע,

.ÁÔÈÎ¯·Óe ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«¿»¿ƒ
Ô˙‡ÓËa Ô‰Â ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ38¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿À¿»»««ƒ∆∆¿»

Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏ Ô‰Ï39a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔB‚k ,ÌBi· Baı¯L »∆«¬ƒÀ¿»»«¿«¿ƒ¿∆∆
d·kLÓe ‰·ÊÂ ‰c· B‡40Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41‡¯ÊÚÂ . ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»¿«≈»∆¿∆¿»

ewz BÈcŒ˙È·e42ŒÏÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·„· ‡¯˜È ‡lL , ≈ƒƒ¿∆…ƒ¿»¿ƒ¿≈»««
È¯˜43ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï44„Ú ∆ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»«¿≈ƒ«

ÏaËiL45‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿…¿…»¿»«»»¿»ƒ¿»≈¿…
‰ÏËa CÎÈÙÏ ,da „ÓÚÏ ¯eav‰ ·¯a ÁÎ ‰È‰46. »»…«¿…«ƒ«¬…»¿ƒ»»¿»

Œ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ ‰¯Bza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒ«
ÚÓL47ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa Ô‰Â48‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿≈«¬≈¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó49,ÌÏBÚÏ Ô˙¯‰Ëa ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ¿«¿ƒÀ¿»∆»¿ƒ¿»√»»¿»
L‡ ‰Ó - 'ÈÈ Ì‡ L‡k È¯·„ ‰Î ‡BÏ‰' :¯Ó‡pL∆∆¡«¬…¿»ƒ»≈¿À¿»»≈
ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Û‡ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡≈»¿«∆∆À¿»«ƒ¿≈»≈»¿«¿ƒ

‰‡ÓË50. À¿»

עליהם.38) טומאתם שעדיין עלֿידי 39)אףֿעלֿפי
מים. במקוה ועוד.40)טבילה רוקח" "מעשה בעל כנוסח

"ומשכבה". אחר: בטמא 41)ונוסח או בזה הנוגע כגון
מותרים  זאת בכל - נטהרים טבילתם אחרי שמיד מת,

אפילו  שהרי עליהם, טומאתם בעוד תורה בדברי לקרוא
(ברכות  סיני בהר התורה את קיבלו עצמם ומצורעים זבים

ע"ב.42)כב.). פב, לילה,43)בבאֿקמא מקרה בעל
טז). טו, ויקרא וראה יא. כג, (דברים הכתוב כלשון

לקרוא.44) באה 45)המותרים טומאתו אין קרי בעל כי
עליו  גזרו לפיכך הדעת, וזחות ראש קלות מתוך אלא לו
לתקנה  סמך מצאו ז"ל וחכמינו שם). וברש"י כב. (ברכות
וסמוך  בניך", ולבני לבניך "והודעתם תורה: בדברי נאמר זו.
(דברים  בחורב" אלהיך ה' לפני עמדת אשר "יום נאמר: לו
תורה  מתן קודם (שהרי אסורין קריין בעלי להלן מה טֿי) ד,
בעלי  כאן אף טו), יט, שמות ראה מנשותיהם, לפרוש נצטוו

כא:). (ברכות אסורים מעצמה 46)קריין בטלה כלומר:
את  לבטל יכול ביתֿדין "אין שהרי ביתֿדין, שביטלוה ולא
בחכמה  ממנו גדול אלאֿאםֿכן חבירו ביתֿדין דברי
עזרא  של ביתֿדינו ואחרי ה), משנה א, פרק (עדיות ובמנין"
ברוב  כח היה שלא מתוך אלא כמוהו, ביתֿדין עוד קם לא
קיום  על העם את ביתֿדין כפה לא בה, לעמוד הציבור
האיסור  פשט שלא כל הוא: וכלל מאליה. ובטלה התקנה
האיסור  הרי - בו לעמוד כח בו שאין מחמת הציבור ברוב
לבטלו  שיבוא אחר בביתֿדין אפילו צורך ואין מאליו, בטל
ה"ו). פ"א, ממרים הלכות (וראה לו.); (עבודהֿזרה

שאסור 47) ה"ד), (פ"ג, לעיל רבינו לדברי סותר זה ואין
המטונפים  במקומות תורה בדברי להרהר וכן "שמע" לקרוא
שאנו  או לעינינו, המונח נמאס בדבר מדובר שם כי -
דברי  שאומרים בזיון משום בזה ויש הרע, בריחו מרגישים
דבר  איננה כאן האמורה הטמאים טומאת אבל שם; תורה
הוא  טמא זה שאיש הוא: עיוני דבר אלא ומוחש, מורגש
מקבלים  תורה דברי "אין נאמר: זה ועל התורה, גזירת מצד

(כסףֿמשנה). קרי.48)טומאה" מטומאת טבלו שלא
הלכה 49) (פ"ד, תפילה הלכות לקמן ראה לתפילה, ובנוגע

שם). ובביאורנו "מעשה 50)דֿו שם: ואמרו כב., ברכות
בצחות, תלמודו את ביטא (לא מגמגם שהיה אחד בתלמיד
לו: אמר בתירא, בן יהודה מרבי למעלה היה) קרי בעל כי
מקבלים  תורה דברי שאין דבריך, ויאירו פיך פתח בני!

טומאה".

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ«¿«

dNtY zFkld1mipdM zMxaE
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ÏÎa '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡ .‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈«¬…∆¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (· .‰lÙ˙a ÌBÈƒ¿ƒ»¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

."mei lka dlitza 'd z` cearl"

ודיבור  שבלב, העבודה חלקים: שני התפילה במצות
כוונת  הוא התפילה של עניינה שעיקר ואע"פ התפילה.
אינה  בכוונה שאינה ש"תפילה כך כדי (עד הדיבור ולא הלב
שבדיבור, כמצוה זו מצוה נחשבת מכל־מקום תפלה"),

שבתפילה. הדיבור - "יתפלל" הלשון פשטות שזהו
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כי  אליו" "להתפלל לשון הרמב"ם נקט המצוות' וב'מניין
את  ולא שבתפילה הדיבור עניין את מונים המצוות' ב'מניין

שבה. הכוונה
(20 cenr g"l wlg y"ewl)

אלהים 1) ופללו כמו: שפוט, - וענינו פלל. משורש
כב), כא, (שמות בפלילים ונתן כה): ב, (שמואלֿא
שישפטנו  כלומר: ומשפט, פלילה ה' מאת מבקש והמתפלל
במשפט  אך ה' יסרני כד): י, (ירמיה הנביא כדברי ברחמים,

תמעיטני. פן באפך אל

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להוסיף 1) מותר אם התורה; מן וזמנן התפילות מניין אם

נדבה. תפילת להתפלל לציבור מותר אם התפילות; במניין

.‡:¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈¿»∆∆¡«
'ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ Ìz„·ÚÂ'2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3,e„ÓÏ «¬«¿∆∆¿»¡…≈∆ƒƒ«¿»»¿

ÏÎa B„·ÚÏe' :¯Ó‡pL ,‰lÙ˙ ‡È‰ BÊ ‰„B·ÚL∆¬»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»¿¿»
'ÌÎ··Ï4ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -5‰„B·Ú ‡È‰ BÊŒÈ‡ : ¿«¿∆»¿¬»ƒ≈ƒ¬»

‰lÙz BÊ ?·laL6˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÈ‡Â .7;‰¯Bz‰ ÔÓ ∆«≈¿ƒ»¿≈ƒ¿««¿ƒƒ«»
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‡f‰ ‰lÙz‰ ‰LÓ ÔÈ‡Â8‰lÙzÏ ÔÈ‡Â ; ¿≈ƒ¿≈«¿ƒ»«…ƒ«»¿≈«¿ƒ»

Úe·˜ ÔÓÊ9.‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«»«ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

"mei lka lltzdl dyrÎzevn"

בכל  "ולעבדו הפסוק על חז"ל מדרשת הרמב"ם למד
תפילה". זו שבלב, עבודה היא זו אי - לבבכם

שאף  כתב, המצוות' שב'ספר התפילה מצות ובביאור
יש  מ"מ למנותה), צריך (ואין הכוללים מהציוויים שהיא
זו  "ולעבדו - ה'ספרי' לדרשות ומציין להתפלל, הציווי בה

תלמוד". זה - ולעבדו גם־כן, "ואמרו ומוסיף: תפילה",
הד  את הביא המצוות' ב'ספר מדוע -וקשה: "ולעבדו רשה

לפוסקים  ראיה משמשת זו דרשה הלא תלמוד", זה
חז"ל  כדרשת הי"ד בספר פסק והרי מדרבנן, היא שתפילה
הוא  יום בכל להתפלל ושהחיוב תפילה" זו - ש"לעבדו

מהתורה.
היא  יום בכל שתפילה הרמב"ם סובר שבוודאי וי"ל
להוכיח  המצוות' ב'ספר שכוונתו אלא מדאורייתא,
אסמכתא  אינה תפילה" זו - "ולעבדו חז"ל שדרשת
"ולעבדו  שהדרשה וכמו ממש, מהתורה מ"ע אלא בעלמא
הוא  ת"ת כי אסמכתא, אינה תלמוד" זה - לבבכם בכל
זו  - "ולעבדו הדרשה גם כך דאורייתא, חיוב בוודאי
אסמכתא  ואינה מדאורייתא מ"ע על מלמדת תפילה"

דרבנן. למצוה
שהובאו  מכפי הדרשות סדר את הרמב"ם הפך לכן,
שהוא  הראיה ואח"כ דתפילה הדין קודם וכתב ב'ספרי',

תלמוד". זה - "ולעבדו מהדרשה תורה דין
מוני  שרוב כתב צדק' לה'צמח מצותיך" "דרך ובספר

דרבנן. הם התפילה ונוסח יום בכל שתפילה סברו המצוות
עניין  את מאוד עד החשיבה החסידות תורת הרי ולכאורה,
לא  התפילה' מצות ל'שורש שבביאורו יתכן ואיך התפילה,
להתפלל  ש"מצות־עשה הרמב"ם לשון את אפילו הביא
"וגם  אדמוה"ז שאמר הידועים הדברים ובפרט יום", בכל
ועוד, מימיהם". מאורות ראו לא מדרבנן תפילה האומרים
את  ובוודאי הצ"צ של כתביו את ראה הידוע, שעל־פי

התפילה'. מצות 'שורש של ההתחלה
הדבר  בביאור תורה' ב'לקוטי שכתוב מה על־פי ויבואר
בדוגמת  שהיא המצוות, ממנין ואינה דרבנן תפילה דמצות
"שהיא  האברים כל את ומקיים המעמיד השדרה" "חוט
ומקיים  המעמיד עיקר והיא להמצוות, ופנימית כוונה בחי'
את  הצ"צ שהדגיש שמה ונמצא, מצוות־עשה". הרמ"ח את
מפני  לא הוא מדרבנן, היא שתפילה הסוברים הפוסקים
את  ומקיים המעמידה היא אדרבא אלא חשובה, שאינה

המצוות. כל
דתפילה  הסוברים על באומרו אדמוה"ז של כוונתו גם וזו
כוונתו  שאין מימיהם" מאורות ראו ש"לא מדרבנן
על  להסתמך הרוצים שאלה אלא כך, הסוברים לפוסקים
"שלא  אמר עליהם התפילה, בערך להמעיט כדי דבריהם
שהתפילה  הביאור את ראו לא היינו מימיהם", מאורות ראו
ואינה  המצוות מכל למעלה שהיא עד מאוד מעלתה גדלה

עמהם. נמנית
(` oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)

ואףֿעלֿפי 2) קז:). (בבאֿמציעא ותפילה קריאתֿשמע זו
ב  הוא תפילה שחיוב זה בפסוק נתפרש הדעת שלא - יום כל

בכל  אחת פעם שהיא לומר נבוא כן, לא שאם זאת; מחייבת
(כסףֿמשנה). הדעת תסבלהו שלא דבר זהו - חייו ימי
ולעמוד  שנאמר: לדבר, זכר - לדבר ראיה שאין ואףֿעלֿפי
כג, הימיםֿא (דברי לערב וכן לה' ולהלל להודות בבוקר
את  "וברך נאמר: זה פסוק ובסוף הואיל אומרים: ויש ל).
חיוניים  צרכים הם ומים לחם והרי מימיך", ואת לחמך
שאדם  התפילה גם לפיכך - יום בכל להם צריך שהאדם

ספר'). ('קרית יום בכל היא צרכיו, בה דבר 3)שואל כל
למשה  עד איש מפי איש חז"ל שקיבלוהו שבעלֿפה מתורה
"מפי  רבינו: קוראו - בקרא אסמכתא לו ויש רבינו,

מלאכי"). ("יד הקודם 4)השמועה" הפסוק ומן הואיל
שבו ‰'"ועבדתם" ˙„Â·Ú ÏÚ ÂÈÂËˆ זו עבודה נתפרש לא

ה' שעבודת זה פסוק להביא רבינו הוצרך לפיכך טיבה. מה
אינו  הזה שהפסוק ומאחר תפילה. - וזו שבלב, עבודה היא

מצוה  בתורת אם מדבר דברים: סיפור דרך אלא ומחייב ְֶַ
ונתתי  - לבבכם בכל ולעבדו ה' את לאהבה תשמעו... שמוע
למצות  המקור "ועבדתם" הפסוק משמש לכן ארצכם, מטר

(כסףֿמשנה). ע"א.5)תפילה ב, המביעה 6)תענית
א  הלכה סוף כאן - קונו. לפני שיחו ושפך האדם לב רחשי
אומר: תל"ג) (מצוה וה'חינוך' שכ"ו). מנטובה, דפוס (לפי
אדם  בני על יחולו והטובות שהברכות לך הקדמתי "כבר
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הדריכם  שבראם הכל ואדון לבבם. וטוב פעולתם כפי
כל  בו ישיגו אשר פתח להם ופתח בהן, שיזכו במצוותיו
אשר  ברוךֿהוא, ממנו שיבקשו והוא: לטוב, משאלותיהם
יענה  הוא כי חסרונם, כל את למלא והיכולת הסיפוק בידו

באמת". יקראוהו אשר חז"ל 7)לכל אלא יום. שבכל
ה). (הלכה בסמוך כמבואר מנינם, באיזה 8)קבעו אלא

מלשון  נוסח, - משנה יתפלל. - לאדם לו שיזדמן נוסח
שתרגומו: יח) יז, (דברים הזאת התורה משנה הכתוב:
(כסףֿמשנה  נוסח - פתשגן ופירוש הדא. אורייתא פתשגן
גורסים: ויש פתשגן, ערך: 'הערוך', וכן מנוח). ה"ר בשם

התפילה". היא,9)"מטבע תפילה זמן זו שעה לומר:
כשרות  השעות כל אלא זמנה; עבר - השעה וכשעברה
ובקומך". "בשכבך קבוע שזמנה כקריאתֿשמע לא לתפילה,
ברכות  (תוספתא ששנינו כמו זמנה, קבעו ז"ל חכמינו אבל
נתנו  כך לקריאתֿשמע, קבע תורה שנתנה "כשם פ"ג):

לתפילה". קבע חכמים

.·CÎÈÙÏe10ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL11ÈÙÏ ,‰lÙza ÔÈ·iÁ ¿ƒ»»ƒ«¬»ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰ ‡lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L‡Ó¯b ÔÓf12·eiÁ ‡l‡ . ∆ƒƒ¿«¬≈∆…«¿«¿»»∆»ƒ

‡e‰ Ck BÊ ‰ÂˆÓ13Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó Ì„‡ ‡‰iL - ƒ¿»»∆¿≈»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÁ·L „ÈbÓe ,ÌBÈ ÏÎa¿»«ƒƒ¿∆«»»

ÂÈÎ¯ˆ Ï‡BL CkŒ¯Á‡Â14‰Lw·a ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L , ¿««»≈¿»»∆»ƒ»∆¿«»»
‰È„B‰Â Á·L Ô˙B CkŒ¯Á‡Â ,‰pÁ˙·e15ÏÚ '‰Ï ƒ¿ƒ»¿««»≈∆«¿»»««

BÁÎ ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,BÏ ÚÈtL‰L ‰·Bh‰16. «»∆ƒ¿ƒ«»∆»¿ƒ…

קבוע.10) זמן לתפילה ואין מכל 11)הואיל פטורים שהם
ה"ג). פי"ב, ע"ז הלכות (ראה גרמא. שהזמן מצוותֿעשה
שנשים  במצוות שחייבים כאן מדובר כנענים ובעבדים

ד.). (חגיגה (ברכות 12)חייבות היא זמנה התורה מן כי
מ"ג). התפילות 13)פ"ג, מטבע שאין מכיון כלומר:

וכמה  להתפלל? נתחייבנו מה א"כ התורה, מן ומנינן
ובהלכה  כאן רבינו לבאר הולך זה את להתפלל? נתחייבנו
(כסףֿמשנה). וכו' מתחנן אדם שיהא ומיישב: הבאה,

אדם 14) יסדר לעולם שמלאי: רבי "דרש ע"א: לב, ברכות
(יבקש  יתפלל ואחרֿכך הקדושֿברוךֿהוא של שבחו
החילות  אתה ה'... אל ואתחנן במשה: מצינו שכן צרכיו),
יעשה  אשר ובארץ בשמים אל מי אשר עבדך... את להראות
הארץ  את ואראה נא אעברה אחריו: וכתוב כמעשיך...
של  שבחו משה הקדים הרי - כדֿכה) ג (דברים, הטובה

בקשתו. את לפניו שהציע קודם לזה 15)מקום המקור
משעיר" וזרח בא מסיני ה' "ויאמר: ברכה) (פרשת ב'ספרי'
ישראל  של בצרכם פתח לא משה שכשפתח הכתוב, מגיד -
ה' ויאמר שנאמר: מקום, של בשבחו שפתח עד תחילה
שנאמר: ישראל, של בצרכם פתח ואח"כ וגו', בא מסיני
שנאמר: מקום, של בשבחו וחתם וחזר מלך, בישורון ויהי
בפתיחתו  מגדים' ('פרי כו). לג, (דברים ישורון כאל אין

לד.). (ברכות לזה סמוכים וראה או"ח). כח 16)לשו"ע
ויכלתו. השגתו

.‚ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡17Ì‡Â ;‰Lw·e ‰pÁ˙· ‰a¯Ó - ƒ»»»ƒ«¿∆ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ
ÌÈ˙ÙN Ï¯Ú ‰È‰18˙Ú ÏÎ·e ,BzÏÎÈ ÈÙk ¯a„Ó - »»¬«¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿¿»≈

:BzÏÎÈ ÈÙk „Á‡ Ïk - ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ»∆»¿ƒ¿»¿
ÌÈÓÚt ÔÈÏÏt˙Ó LÈÂ ,ÌBia ˙Á‡ ÌÚt Ïlt˙Ó LÈ≈ƒ¿«≈«««««¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

Lc˜n‰ ÁÎ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰È Ïk‰Â .‰a¯‰19ÏÎa , «¿≈¿«…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ…««ƒ¿»¿»
‰È‰iL ÌB˜Ó20„ÈÓz ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ .21ea¯ ‰LnÓ , »∆ƒ¿∆¿≈»»«»»»ƒƒ∆«≈

‡¯ÊÚ „ÚÂ22. ¿«∆¿»

צחות.17) לדבר לימודים לשון לו כלומר:18)שיש
ותשבחות. תפילות לערוך רגיל שיעמוד 19)שאינו

עומד  שביתֿהמקדש רוח לאותה מכוונים כשפניו בתפילה
יוסי  רבי של בנו אליעזר רבי של ב"משנתו שדרשו כמו שם,
תעבוד" ואותו תירא אלהיך ה' "את הפסוק: על  הגלילי"
כלומר: במקדשו, עבדהו בתורתו, עבדהו יג): ו, (דברים
אמרו: (ל.) ובברכות (כסףֿמשנה). המקדש נוכח התפלל
ו, (ד"הֿב שנאמר ביתֿהמקדש? כנגד לבו את שיכוין מניין
לרבינו  המצוות ספר (השווה הזה, הבית אל והתפללו לב):

ה). בין 20)מצוה בארץ שיהיה בין המתפלל: אל חוזר
שיהיה  בין המקדש: על שמוסב או לארץ. בחוץ שיהיה
לעולם  - בירושלים שיהיה ובין בגלגל שיהיה בין במדבר,

(כסףֿמשנה). נכחו מתפלל 21)יתפללו אחד כל שהיה
יכלתו. ובקיאים 22)כפי הקודש בלשון מדברים שהיו

בה.

.„,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ÈÓÈa Ï‡¯NÈ eÏbL ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿∆«»»»
˙Bn‡‰ ¯‡Le ÔÂÈÂ Ò¯Ùa e·¯Ú˙23Ì‰Ï e„ÏBÂ , ƒ¿»¿¿»«¿»»¿»»À¿¿»∆

,Ì˙ÙN eÏaÏa˙ ÌÈa‰ Ô˙B‡Â ,ÌÈBb‰ ˙Bˆ¯‡a ÌÈa»ƒ¿«¿«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿¿¿»»
˙BBLlÓ ˙·¯ÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙ÙN ‰˙È‰Â¿»¿»¿«»∆»¿∆»¿…∆∆ƒ¿

‰a¯‰24Ïk ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,¯a„Ó ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ; «¿≈¿≈»∆»»¿«≈≈»¿«≈»
Ì‰È·e' :¯Ó‡pL ,LeaLa ‡l‡ ,˙Á‡ ÔBLÏa Bk¯»̂¿¿»««∆»¿ƒ∆∆¡«¿≈∆
¯a„Ï ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡Â ,'B‚Â '˙È„BcL‡ ¯a„Ó ÈˆÁ¬ƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»«ƒƒ¿«≈
„Á‡ ‰È‰Lk ,‰Ê ÈtÓe .ÌÚÂ ÌÚ ÔBLÏÎÂ ˙È„e‰È¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈∆¿∆»»∆»
„Èb‰Ï B‡ ÂÈˆÙÁ Ï‡LÏ BBLÏ ¯ˆ˜z ,Ïlt˙Ó Ô‰Ó≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿…¬»»¿«ƒ
e·¯ÚiL „Ú ,L„w‰ ÔBLÏa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Á·L∆««»»ƒ¿«…∆«∆¿»¿
BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .˙B¯Á‡ ˙BBLÏ dnÚƒ»¿¬≈¿≈»∆»»∆¿»≈ƒ

ew˙Â e„ÓÚ ,Ck25ÏÚ ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒ‰BÓL Ì‰Ï »»¿¿ƒ¿»∆¿∆∆¿≈¿»«
¯„q‰26˙BBL‡¯ LÏL :27LÏLÂ ,'‰Ï Á·L - «≈∆»ƒ∆««¿»

˙BB¯Á‡28Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LÈ - ˙BiÚˆÓ‡Â ,‰È„B‰ - «¬»»¿∆¿»ƒ≈»∆¿≈«»
˙B·‡ BÓk Ô‰L ,ÌÈ¯·c‰29LÈ‡Â LÈ‡ ÈˆÙÁ ÏÎÏ «¿»ƒ∆≈¿»¿»∆¿≈ƒ»ƒ

¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏe30Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú eÈ‰iL È„k ,Ôlk ¿»¿≈«ƒÀ»¿≈∆ƒ¿¬¿ƒ«…
ÌÈ‚lÚ‰ el‡ ˙lÙz ‰È‰˙Â ,Ô˙B‡ e„ÓÏÈÂ31‰lÙz ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

‰Ê ÔÈÚ ÈtÓe .‰Áv‰ ÔBLl‰ ÈÏÚa ˙lÙ˙k ,‰ÓÏL¿≈»ƒ¿ƒ««¬≈«»«∆»ƒ¿≈ƒ¿»∆
Ó ˙BlÙz‰Â ˙BÎ¯a‰ Ïk ewz,Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙B¯cÒ ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ¿À»¿ƒ»ƒ¿»≈

.‚lÚ‰ ÈÙa Ce¯Ú ‰Î¯a Ïk ÔÈÚ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈ƒ¿«»¿»»»¿ƒ»ƒ≈

בקרבם.23) בלע"ז.24)ישבו ז'רגון בלולה, שפה
כמה 25) ובהם - זקנים ועשרים "מאה ע"ב: יז, מגילה

הסדר". על ברכות שמונהֿעשרה תיקנו - לפי 26)נביאים
המאוחר. ולאחר המוקדם להקדים המקראות, סדר

וקדושה.27) גבורות, אבות, עבודה,28)שהן: שהן:
שלום. ושים עיקריים.29)הודאה וכמו 30)דברים

שמסדר  לעבד דומות - "ראשונות לד.): (ברכות שאמרו
פרס  שמבקש לעבד דומות - אמצעיות רבו, לפני שבח
ונפטר  מרבו פרס שקבל לעבד דומות - אחרונות מרבו,

לו". כראוי,31)והולך בקשתם להביע יכולים שאינם
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לדבר  תמהר עלגים "ולשון ד): לב, (ישעיה הכתוב מלשון
צחות".

.‰ewz ÔÎÂ32ÔÈÓk ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ‡‰iL , ¿≈ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«
ÈL „‚k - ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙ˙ ÈzL :˙Ba¯w‰«»¿»¿≈¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈ„ÈÓ˙33ÛÒeÓ Ôa¯˜ LiL ÌBÈ ÏÎÂ ;34B· ewz , ¿ƒƒ¿»∆≈»¿«»ƒ¿
ÛÒeÓ Ôa¯˜ „‚k ˙ÈLÈÏL ‰lÙz35‡È‰L ‰lÙ˙e . ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆∆»¿«»¿ƒ»∆ƒ

;¯ÁM‰ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,¯˜a ÏL „ÈÓz „‚k¿∆∆»ƒ∆…∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ««««
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚kL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆¿∆∆»ƒ∆≈»«¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰ÁÓ ˙lÙz36˙‡¯˜ ‡È‰ ,ÔÈÙÒen‰ „‚kL ‰lÙ˙e ; ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»∆¿∆∆«»ƒƒƒ¿≈
.ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ

הגדולה.32) כנסת ליום 33)אנשי שנים במקדש שהקריבו
כח, (במדבר הערבים בין והשני בבוקר, אחד תמיד; עולה

חדשים.34)גֿד). ובראשי בשבתות ברכות 35)כגון:
ע"ב. מנוחת 36)כו, בעת שהוא תפילתה זמן שם על

ח) ג, (בראשית היום" "לרוח הגדול. אורה והשקט השמש
ו); יב, לשמות (רמב"ן יומא" "למנח אונקלוס: ְִַָמתרגם

מ"א). פ"ד (ברכות לרבינו המשנה" ב"פירוש זה ומעין

.Â˙Á‡ ‰lÙz Ïlt˙Ó Ì„‡ ‡‰iL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»»ƒ¿«≈¿ƒ»««
‰ÏÈla37ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙ È¯·È‡ È¯‰L , ««¿»∆¬≈≈¿≈»ƒ∆≈»«¿«ƒ

ÔÈÏkÚ˙Ó38‡È‰' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««¿»∆∆¡«ƒ
·¯Ú' :¯Ó‡pL ÔÈÚk ;'B‚Â '‰ÏÚ‰39ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â »…»¿»ƒ¿»∆∆¡«∆∆»…∆¿»√«ƒ

˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡Â .'ÈÏB˜ ÚÓLiÂ ‰Ó‰‡Â ‰ÁÈN‡»ƒ»¿∆¡∆«ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒ««¿ƒ
‰ÁÓe ˙È¯ÁL ˙lÙ˙k ‰·BÁ40e‚‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿ƒ««¬ƒƒ¿»¿««ƒ≈»¬

Ïlt˙‰Ï Ì‰È˙B·LBÓ ˙BÓB˜Ó ÏÎa Ï‡¯NÈ ÏÎ»ƒ¿»≈¿»¿¿≈∆¿ƒ¿«≈
‰·BÁ ˙lÙ˙k Ì‰ÈÏÚ ‰eÏa˜Â ,˙È·¯Ú41. «¿ƒ¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿ƒ«»

ערבית.37) תפילת הנקראת: ונשרפים.38)והיא נקטרים
לא.).39) ברכות (וראה תפילה יש בערב שגם הרי
להעיר 40) ויש רשות". ערבית "תפילת ע"ב: כז, שם

אין  (שם) ה'תוספות' שיכול שלדעת ב"רשות" הכוונה
ביחס  "רשות" נחשבת היא אלא שירצה, מתי לבטלה
ערבית  תפילת תידחה אז עובר, שזמנה אחרת למצוה

לבטלה. אין בחינם אבל דברכות.41)מפניה, פ"ד רי"ף
בקול  שמונהֿעשרה תפילת על חוזר הש"ץ אין ומכלֿמקום,
תפילת  שאין מפני - התפילות בשאר חוזר שהוא כמו רם,
אין  שהרי לבטלה; ברכות לברך אין ולפיכך חובה, ערבית
מדברי  חובתו. ידי להוציאו כדי בה, שנתחייב אדם כאן

ה"ט). (פ"א רבינו

.ÊCeÓÒ ,‰ÁÓ ˙lÙz ¯Á‡ ‰lÙz ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿ƒ»««¿ƒ«ƒ¿»»
„·Ïa ˙ÈÚz‰ ÌBÈa ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ42ÛÈÒB‰Ï È„k , ƒ¿ƒ«««»¿««¬ƒƒ¿»¿≈¿ƒ

‰lÙz‰ ‡È‰ BÊÂ ;˙ÈÚz‰ ÈtÓ ‰Lw·e ‰pÁz¿ƒ»«»»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰ÏÈÚ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰43È¯ÚL eÏÚ - ¯ÓBÏk , «ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿¬«¬≈

ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯zÒÂ LÓM‰ „Úa ÌÈÓL»«ƒ¿««∆∆¿ƒ¿¿»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ‡l‡ d˙B‡44. »∆»»ƒ¿ƒ«««»

שגוזרים 42) ציבור תעניות ושאר כיפור צום יום כמו
גשמים  עצירת על כגון: תבוא, שלא צרה כל על ביתֿדין
זכר  רק שהם בתמוז, ובי"ז באב בט' לא אבל וכדומה;
הלכה  י"ד, (פרק לקמן ראה לפנים, בהם שאירעו למאורעות

"מנין 43)ב). אמרו: ה"א) פ"ד, (ברכות ובירושלמי
(ישעיה  תפילה. תרבו כי גם נאמר: לוי: רבי אמר לנעילה?
אף  כלומר: נענה", - בתפילה המרבה שכל מכאן: טו) א,

תקנוה. תפילה לריבוי נעילה, כלומר:44)תפילת
ולכשתגמר  האילנות, ראשי על השמש בעוד אותה מתחילים

ה"א). פ"ד, ברכות (ירושלמי השמש תשקע

.Á˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú :LÏL ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¬ƒ
‡¯·e ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aM·e ;‰ÁÓe- ÌÈL„ÁŒÈL ƒ¿»««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ

ŒÌBÈ·e ;ÔÈÙÒen‰ ˙lÙ˙e ,ÌBÈ Ïk ÏL LÏL :Úa¯‡«¿«»∆»¿ƒ««»ƒ¿
.‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e ,el‡ Úa¯‡ :LÓÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ»≈«¿«≈¿ƒ«¿ƒ»

.ËÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,el‡ ˙BlÙz¿ƒ≈≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ
- Blk ÌBi‰ Ïk Ïlt˙‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯ Ì‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»»»¿ƒ¿«≈»«À

˙eL¯‰45BÓk - ÛÈÒBiL ˙BlÙz‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .B„Èa »¿¿»¿»»«¿ƒ∆ƒ¿
LcÁiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B·„ ·È¯˜Ó46ÏÎa ¯·c «¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ∆¿«≈»»¿»

˙BÎ¯a‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e ‰Î¯a47Ì‡Â . ¿»»¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»¿ƒ
‡È‰L ÚÈ„B‰Ï È„k ,Bic - ˙Á‡ ‰Î¯·a elÙ‡ LcÁƒ≈¬ƒƒ¿»»«««¿≈¿ƒ«∆ƒ
,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏLÂ .‰·BÁ ‡ÏÂ ‰·„¿»»¿…»¿»ƒ¿»«¬
ÔÈ‡Â Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»∆¿…¬ƒ≈∆¿≈

¯·c Ô‰a ÔÈpLÓ48. ¿«ƒ»∆»»

ע"א.45) כא, נראית 46)ברכות תפילתו תהא שלא כדי
לברכות  ברא"ש הובאה גאון. האי רבינו דעת והיא כחובה,

ט"ו). אות מבקש 47)(פ"ג, - חולה לו היה אם כגון:
פ"ו, (לקמן לשונו צחות כפי "רפאנו", בברכת רחמים עליו

ימי 48)ה"ג). בעשרת נוהגים שאנו ומה ע"א. לד, ברכות
אב  כמוך "מי "זכרנו" הראשונות: בשלוש להוסיף תשובה
בקשות  שהן מפני - ועוד "וכתוב" ובאחרונות: הרחמים",
אלו, בברכות מוסיפין אין יחיד בצרכי אבל רבים, בצרכי

ה"ג). (פ"ו, לקמן ראה

.ÈÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ∆≈
‰·„ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰49elÙ‡ ,Ïlt˙È ‡ÏÂ . «ƒ¿ƒƒ»¿«¿»»¿…ƒ¿«≈¬ƒ

,‰·„ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙·BÁ ˙Á‡ :ÌÈzL ÛÒeÓ ,„ÈÁÈ»ƒ»¿«ƒ««««¿««¿»»
ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ50ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ . ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»¿≈ƒ«¿ƒ

˙B˙aLa ‰·„ ˙lÙz Ïlt˙‰Ï ¯eÒ‡L ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿»»¿«»
‡l‡ ,‰·„ Ô‰a ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿»»∆»

„·Ïa ÌBi‰ ˙·BÁ51. ««ƒ¿»

הם.49) חובה קרבינות הציבור, קרבינות אלא 50)שכל
סג). ברכות הרי"ף, (דעת הציבור מטעם חובה בא היה
מוסף  להתפלל אסור זה טעם בלי גם הראב"ד, ולדעת
(ברכות  היום" כל אדם ויתפלל "הלואי אמרו: שלא בנדבה,
תפילת  שהיא חול של שמונהֿעשרה בתפילת אלא כא.),
בה  ולהוסיף לכופלה הוא יכול לפיכך ותחנונים, רחמים
הודאה  אלא שאינה ויוםֿטוב שבת בתפילת אבל בקשות;
תהא  שלא ולהודות, ולחזור להודות אסור ודאי - לה' ושבח
והפירות. המצוות ברכות בכל וכן לבטלה. ברכתו

האדם 51) שיהא "צריך ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש וכתב
לכוין  שיוכל בדעתו, ואמיד וזהיר וזריז עצמו את מכיר
עולות  לב נדיב בו: קוראים אז - סוף ועד מראש בתפלתו
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- יפה לכוין יכול אין אם אבל לא); כט, הימיםֿב (דברי
והלואי  יא). א, (ישעיה זבחיכם רוב לי למה בו: קרינן
וכן  ליום". הקבועות תפילות בשלש יפה לכוין שיוכל

ס"ד. ק"ז, סימן או"ח ערוך' ב'שולחן להלכה הוסכם

ה'תשע"ח  תשרי כ"ח רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתי 1) (הביננו) קצרה תפילה תקנוה; למה המינים ברכת

וכל  טובים, וימים שבתות תפילות סדר בה; יוצאים
השנה. מאורעות

.‡Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÈÓÈa2ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ea¯3,Ï‡¯NÈa ƒ≈«»«¿ƒ≈«»∆ƒƒ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈÏ ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰Â4È¯Á‡Ó ·eLÏ Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÒÓe ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»»≈«¬≈

BfL ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .ÌM‰5Ì„‡ŒÈa ÈÎ¯ˆ ÏkÓ ‰ÏB„‚ «≈¿≈»∆»»∆¿»ƒ»»¿≈¿≈»»
˙È·e ‡e‰ „ÓÚ -6‰È‰zL ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ˜˙‰Â BÈc- »«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»««∆ƒ¿∆

Ú·˜Â ,ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ „a‡Ï ÌM‰ ÈÙlÓ ‰Ï‡L d·»¿≈»ƒƒ¿≈«≈¿«≈»∆ƒƒ¿»«
‰lÙza d˙B‡7e‡ˆÓ .Ïk‰ ÈÙa ‰Îe¯Ú ‰È‰zL È„k , »«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¬»¿ƒ«…ƒ¿¿

‰¯NÚŒÚLz - ‰lÙzaL ˙BÎ¯a‰ Ïk8.˙BÎ¯· »«¿»∆«¿ƒ»¿«∆¿≈¿»

הוא 2) - הדורות" "סדר ובעל "היוחסין" ספר בעל לדעת
חכמי  לדעת אולם הזקן. הלל של בנו בן הזקן גמליאל רבן
אחר  שחי דיבנה השני גמליאל רבן הוא - האחרונים ישראל

הזקן. גמליאל רבן של נכדו והיה כנוסח 3)החורבן,
"המינים". הראשונים ונוסח האחרונים; הדפוסים
והדת  האמת מדרך שנטו ידועה כת "בני הם - וה"מינים"

לעצמם: וקראום:ÌÈÈÓ‡Óוקראו המלה קטעו וחז"ל ,
ÌÈÈÓ וכן (הערוך). שונים ממינים מינים ביניהם יש כי ,

:(31 עמוד והעבודה" התפילה ("תולדות בספר כתוב
ואפיקורסות: כפירה מיני כל כוללים ו'מינות' 'מין' "השמות
אליהו  רבי והמדקדק בהם". וכיוצא 'בייתוסים' 'צדוקים',
היו  ואפיקורס מין יאמר: פקר) ערך ("תשבי", בספרו בחור
נקראים  ותלמידיהם ודת, אמונה בעלי היו שלא אנשים שני
כמו: מינים, אומרים: ויש ואפיקורסים. מינים שמם: על
ישראל"). ("עבודת באמונה הממאנים י) יג, (ירמיה מאנים
ז). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות ראה למיניהם המינים על

הרומי.4) השלטון אצל ודילטוריא מלשינות ידי על
הזאת.5) הצרה שביבנה.6)הרחקת ישראל חכמי
השתים 7) הברכה תקווה", תהי אל "ולמלשינים ברכת היא

המינים" "ברכת ונקראת: עשרה שמונה שבתפילת עשרה
כח:). על 8)(ברכות עשרה" "שמונה אותה: קוראים ואנו
תחילתה. שם

.·‰¯NÚŒÚLz Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌBÈ ÏÎaL ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»»¿«∆¿≈
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯„q‰ ÏÚ el‡ ˙BÎ¯·9? ¿»≈««≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

˙eÎÓ BzÚ„ ‡ˆnLk10Ï·‡ .˙B¯˜Ï ¯‰Óz BBLÏe ¿∆»»«¿¿À∆∆¿¿«≈ƒ¿¬»
˜eÁ„Â „e¯Ë ‰È‰ Ì‡11Ïlt˙‰Ó BBLÏ ‰¯ˆwL B‡ , ƒ»»»¿»∆»¿»¿≈ƒ¿«≈

Ïk ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯·e ,˙BBL‡¯ LÏL Ïlt˙È -ƒ¿«≈»ƒ¿»»««≈≈»
˙BiÚˆÓ‡‰12B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,13. »∆¿»ƒ¿»«¬¿»»¿≈»

שהן.9) כמו כולן אותן אדם צלולה 10)שיתפלל שהיא
ולכוון. להתרכז יכול יכול 11)והוא ואינו קצרה שרוחו

הכוללת 12)לכוון. כלומר: בתכנה, להן דומה שהיא

האמצעיות. הברכות עשרה שלוש כל של תמציתן
כט.).13) (ברכות

.‚:˙BiÚˆÓ‡‰ Ïk ÔÈÚÓ ewzL ‰Î¯a‰ È‰BÊÂ¿ƒ«¿»»∆ƒ¿≈≈»»∆¿»ƒ
EÈÎ¯c ˙‡ ˙Ú„Ï eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÈ·‰"14˙‡ ÏBÓe , ¬ƒ≈¿»¡…≈»««∆¿»∆∆

E˙‡¯ÈÏ e··Ï15ÁÏÒÏ ,16ÌÈÏe‡b ˙BÈ‰Ï eÏ ‰È‰ .17, ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿…«¡≈»ƒ¿¿ƒ
·B‡ÎnÓ e˜Á¯18eM„Â ,19˙B‡a ekLÂ20,Eˆ¯‡ «¬≈ƒ«¿¿«¿≈¿«¿≈ƒ¿«¿∆

Úa¯‡Ó ÌÈˆeÙe21ÌÈÚBz‰Â ,ıa˜z22EzÚ„a ¿ƒ≈«¿«¿«≈¿«ƒ¿«¿¿
eËÙMÈ23E„È ÛÈz ÌÈÚL¯‰ ÏÚÂ ,24ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNÈÂ , ƒ»≈¿«»¿»ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿¿«ƒƒ

EÏÎÈ‰ Ôew˙·e E¯ÈÚ ÔÈ·a25„Â„Ï Ô¯˜ ˙ÁÈÓˆ·e ¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ≈»∆ƒ¿ƒ«∆∆¿»ƒ
¯ ˙ÎÈ¯Ú·e Ec·Ú26‡¯˜ Ì¯Ë .EÁÈLÓ ÈLÈ Ô·Ï «¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»

È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â' :¯Ó‡pL ¯·ck ,‰Ú˙ ‰z‡«»«¬∆«»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ
‡e‰ ‰z‡ Èk .'ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ ,‰Ú‡∆¡∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿»ƒ«»

‰˜eˆ ÏkÓ ÏÈvÓe ‰„Bt ,˙Ú ÏÎa ‰BÚ27‰z‡ Ce¯a . ∆¿»≈∆«ƒƒ»»»«»
."‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ¿»≈«¿ƒ»

דעת".14) לאדם חונן "אתה ברכת כנגד כנגד 15)מכוונת
לתורתך". אבינו לנו".16)"השיבנו "סלח כנגד

ישראל".17) "גואל ברכת  "רפאנו".18)כנגד כנגד
ה).19) כג, (תהילים ראשי בשמן דישנת לשון 20)מלשון:

"ברך  ברכת כנגד ב), כג, (שם ירביצני דשא בנאות כמו: נווה,
גדול 21)עלינו". בשופר "תקע כנגד הארץ, כנפות

ונשפטים 22)לחרותינו". הגויים בין התועים ישראל הם
כתורתך. לא אשר במשפטים מלכיהם ידי רצון 23)על יהי

סימן  יוסף" ("בית התורה משפטי שהם דעתך, על שיישפטו
כבראשונה". שופטנו "השיבה ברכת כנגד והיא ק"י),

עליהם 24) ידי את מניף הנני מלשון: כרשעתם, לייסרם
תקווה". תהי אל "ולמלשינים ברכת כנגד והוא יג). ב, (זכריה

עירך".25) ולירושלים הצדיקים", "על הברכות: כנגד
למשיחי 26) נר ערכתי לדוד קרן אצמיח שם הכתוב: כלשון

סמל  - ונר והחוזק; השילטון סמל - קרן יז), קלב, (תהילים
(תהילים  הרד"ק פירוש ראה לעמו. מאיר המלך כי המלכות,

דוד". צמח "את כנגד והיא קולנו".27)שם), "שמע כנגד

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Ï·‡ ;‰nÁ‰ ˙BÓÈa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ï‡L ¯ÓBÏ29ÌÈM‰ ˙k¯·a30˙B˙aL È‡ˆBÓa ÔÎÂ . «¿≈»¿ƒ¿««»ƒ¿≈¿»≈«»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ïc·‰ ¯ÓBÏ31.'˙Úc‰ ÔBÁ'a ««¿»»¿≈«»«

"הביננו".28) בתפילת תפילה חובת ידי היא 29)שיוצאים
לברכה". ומטר טל "ותן הגשם: על ברכת 30)הבקשה היא

עלינו". המדברת 31)"ברך חוננתנו", "אתה תפילת היא
את  אלה: שתי את ולכלול וכו'. לחול קודש בין ה' בהבדלת
חז"ל  אמרו "הביננו" בתפילת וה"הבדלה" "השאלה"
רגילה  בלתי תפילה שהיא מפני אפשר, שאי כט.) (ברכות
ידי  על המתפלל יתבלבל שמא - הדחק בשעת רק שמתפללים

ויטעה. זו הכללה

.‰ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aL·e32˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Ó , ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈∆«¿»
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa33: ¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ∆«

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·e ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»∆¿»ƒ
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ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈÚÓ34‰Î¯·a ÔÈÓ˙BÁ ˙B˙aMa . ≈≈«««»¿ƒƒ¿»»
Lc˜Ó' da Ì˙BÁ ÌÈÏ‚¯·e ,'˙aM‰ Lc˜Ó' ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ¿«≈««»»¿»ƒ≈»¿«≈

'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ35- ·BËŒÌBÈÂ ˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»«»¿
Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' :da ÌÈÓ˙BÁ36.'ÌÈpÓf‰Â ¿ƒ»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da ÔÈÓ˙BÁ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿ƒ»∆∆«»»»∆
'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó37Ì˙BÁ ,˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»»«»≈

ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da»∆∆«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿
.'ÔB¯kf‰«ƒ»

הם.32) ושמחה מנוחה ימי באשר ובקשה, תחינה ימי שאינם
ח).33) הלכה א, (פרק לעיל היום.34)כמבואר מעניין
המועדים 35) שכל מפני - זמנים ונקראים: המועדים, הם

האביב; בזמן - הפסח חג ידועים: בזמנים תלויים שבתורה
האסיף  בזמן - הסוכות חג חיטים; קציר בזמן - השבועות חג
לשל  ישראל קדושת והקדים בא). פרשת סוף בחיי, (רבינו
של  בקדושתם תלוייה הזמנים שקדושת מפני - זמנים
השנה  (ראש ששנינו כמו אותם. מקדש דין שבית ישראל:
אתם  תקראו אשר ה' מועדי אלה כתוב: ט) משנה ב, פרק
תקראו, אּתם אשר אלו" אלא מועדות לי "אין - ו') ֶַ(חסר
רבינו  לשון וזה (ברטנורא). הכתוב תלה דין בית ובקריאת
מסור  הדבר "שאין י): הלכה ב, פרק החודש קידוש (הלכות
לסמוך  ציווה הוא המועדות לשמור שציווה ומי להם; אלא

לקדושת 36)עליהם". השבת קדושת כאן ומקדימין
מששת  מאז וקיימת עומדת השבת שקדושת מפני - ישראל

בראשית  Ï‡¯˘Èימי Ï˘ Ì˙˘Â„˜· ‰ÈÈÂÏ˙ ‰È‡Â שהם ,
יז.). (ביצה דין בית קביעות ידי על (מסכת 37)יקדשוה

מתפללים  אנו הזה ביום כי ה), הלכה י"ט, פרק סופרים
השנה  (ראש לטובה הקדושֿברוךֿהוא לפני זיכרוננו שיעלה

טז.).

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú ˙lÙ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿«¬ƒ
‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz Ï·‡ ,‰ÁÓeƒ¿»¬»¿ƒ««»ƒ∆…«»»
LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a ÚLz Ïlt˙Óƒ¿«≈≈«¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰BL‡¯ .˙BiÚˆÓ‡ LÏLÂ ,ÌBÈ Ïk ÏL ˙BB¯Á‡«¬∆»¿»∆¿»ƒƒ»ƒ

˙BiÎÏÓ dÈÚ ,˙BiÚˆÓ‡‰39˙BB¯ÎÊ - ‰iL ;40; »∆¿»ƒƒ¿»»«¿À¿ƒ»ƒ¿
˙B¯ÙBL - ˙ÈLÈÏL41Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ . ¿ƒƒ»¿≈¿»««≈∆

dÈÚÓ42. ≈ƒ¿»»

בלבד.38) ברכות שבע השנה בראש שמתפללים
באי 39) שכל שדי: במלכות עולם תיקון על שמתפללים

מלכותו. עול את עליהם יקבלו בזיכרון 40)עולם שניזכר
לפניו. וממקראות 41)טוב לחירותינו. גדול בשופר שיתקע

וסמוך  כב), כג, (ויקרא אלוקיכם ה' אני כתוב: זאת, דרשו
והעברת  כד) (שם, וגו' תרועה זיכרון השביעי..., בחודש לזה:
אלו: - אלוקיכם" ה' "אני ט), כה, (שם תרועה שופר
תרועה" "שופר זיכרונות; אלו: - תרועה" "זיכרון מלכויות;
פרק  השנה ראש ירושלמי לב, השנה (ראש שופרות אלו: -

ח). הלכה על 42)ג, מלך ה' אתה ברוך - מלכויות חתימת
הברית; זוכר ה' אתה ברוך - זיכרונות חתימת וכו'; הארץ כל
לקמן  ראה תרועה. שומע ה' אתה ברוך - שופרות חתימת

השנה,). כל תפילות ("סדר

.ÊLÓÁÓ ‰lÙz ÏÎa Ïlt˙Ó ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa43 ¿«ƒƒƒ¿«≈¿»¿ƒ»≈»≈
˙BÎ¯a Ú·L ˙BlÙz44LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL : ¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»

˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ ;ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡«¬¿∆¿»ƒ≈≈«¿≈¿»««
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó≈∆∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

'ÌÈ¯etk‰45ÏÎa Ì˙BÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . «ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿«»≈¿»
˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó ‰lÙz¿ƒ»≈∆∆∆«»»»∆¿«≈««»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿«ƒƒ

מוסף,43) שחרית, כיפורים, יום בליל ערבית תפילת והן
ונעילה. פז:).44)מנחה (פרק 45)(יומא סופרים מסכת
ו). הלכה י"ט,

.Á‰L Ïk ÏL ÌBˆ ÌBÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
,‰LÂ˙lÙz Ïlt˙Ó Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌBˆ ÌBÈa Ï·‡ ¿»»¬»¿∆¿««≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ŒL‡¯ ÛÒeÓa Ïlt˙‰L BÓk ,˙BÎ¯a ÚLz ÌÈÙÒen‰«»ƒ≈«¿»¿∆ƒ¿«≈¿«…
ÔÓˆÚ ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡ Ì‰Â ;‰M‰46‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , «»»¿≈»«¿»«¿»…»¿…

Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡Â .¯˙BÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B47. ≈

לתקיעה 46) השנה לראש היובל "שווה ששנינו: כמו
שופר  והעברת ביובל: נאמר כו:). השנה (ראש ולברכות"
הכיפורים  ביום לחודש בעשור השביעי בחודש תרועה
שהרי  השביעי, בחודש לומר תלמוד שאין ט) כה, (ויקרא
כל  לך: לומר - השביעי בחודש הכיפורים שיום כבר נאמר
הוי  השביעי, בחודש שהוא השנה בראש עושה שאתה מה
ושופרות  זיכרונות מלכויות, כאן מה לחודש: בעשור עושה
השנה  ראש (ירושלמי ושופרות זיכרונות מלכויות, כאן אף -

ה). הלכה ג, יושבים 47)פרק ישראל שבטי כשכל - והוא
וחצי  גד ראובן, גלות לפני ראשון בית בימי כגון: בארץ,
היובל, פסק שאז כו) ה, (דבריֿהימיםֿא מנשה שבט

בארץ דרור וקראתם È·˘ÂÈ‰שנאמר: ÏÎÏ,(י כה, (ויקרא
ולא  עליה, יושביה שכל בזמן לב:): (ערכין חז"ל ואמרו
שמיטה  הלכות תורה, (משנה ראה מקצתם. שגלו בזמן

ח). הלכה י, פרק ויובל

.Ë‰Î¯·Ï Ì„˜ Á˙Bt ˙BlÙz‰Ó ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»≈«¿ƒ≈«…∆ƒ¿»»
'E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ÈÈ' :‰BL‡¯48. ƒ»¿»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È' :¯ÓB‡ ‰lÙz‰ ÛBÒa Ì˙BÁ ‡e‰LÎe49 ¿∆≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿¿»

ÂÈ¯BÁ‡Ï „ÚBˆ CkŒ¯Á‡Â ,'B‚Â 'ÈÙ È¯Ó‡50. ƒ¿≈ƒ¿¿««»≈«¬»

זבח 48) תחפוץ לא "כי שלאחריו והמקרא יח), נא, (תהילים
קרבן  שאין במזיד שעשה עוון על היא דוד תפילת ואתנה".
פיו  עם שיהא לה' התפלל והוא שבע. בת עוון - עליו מכפר
לפניו  לרצון תעלה שתפילתו כדי שידבר, מה להורותו
שיכפרו  וקרבינות מזבח לנו שאין אנו וגם עוונו. ויכופר
ממנו  לבקש אלה דוד בדברי תפילתנו את פותחים בעדינו,
א). פרק לברכות יונה רבינו פי (על התפילה בכוונת סיוע
שמונה  לתפילת ישראל" "גאל ברכת בין הפסק זה ואין
הוא  הרי בתפילה לאמרו קבועוהו שחכמינו כיוון עשרה,

ט:). (ברכות ארוכה כתפילה טו),49)נידון יט, (תהילים
שני  כי - פרקים עשר שמונה אחר אמרו שדוד ומתוך
גויים" רגשו ו"למה האיש" "אשרי הראשונים: הפרקים
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תיקנוהו  - נחשבים לאחד בו" חוסי כל ב"אשרי המסיים
(ברכות, התפילה ברכות עשרה שמונה אחרי לאמרו חכמינו

נג:).50)שם). (יומא פסיעות שלוש

.È,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó „ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ¿«≈«¿ƒ
,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒÚLz ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»¿«∆¿≈¿»ƒ¿»«»ƒ

'‰„B·Ú'a ¯ÓB‡Â51‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' : ¿≈»¬»¡…≈≈…≈¬≈«¬∆
˙lÙz Ïlt˙Ó ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ,ÛÒeÓa .'‡B·ÈÂ¿»¿»¿À∆≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ÛÒen‰52ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e .·BËŒÌBÈa Ïlt˙nL BÓk «»¿∆ƒ¿«≈¿¿»≈√»ƒ
LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Óƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿»

ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡53Ì˙BÁÂ ,L„ÁŒL‡¯ Ôa¯˜ «¬¿∆¿»ƒ≈≈»¿«……∆¿≈
'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó' ‰a54. »¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ

רצה.51) בחול 52)בברכת שהקריבו מוסף קרבן כנגד
כד.). (שבת מט.).54)מעניין.53)המועד (ברכות

.‡ÈL„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»¿À∆≈¿≈……∆
‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú Ïlt˙Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿«»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»
'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÓB‡Â ,˙B˙aM‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯a Ú·L∆«¿»ƒ¿»««»¿≈«¬∆¿»

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Ó ÛÒeÓa .‰„B·Úa55ÔÈÚa «¬»¿»«¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏLÓe ,˙aL56ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â ,˙aL ÔÈÚa «»«¿ƒ¿ƒ¿««»¿≈¿À««

Lc˜Ó' :ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿»»¿≈»¿»≈√»ƒ¿«≈
'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰57„ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e , ««»¿ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈

˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈa Ì˙BÁ ‡e‰L BÓk ,da Ì˙BÁ≈»¿∆≈¿∆»ƒ¿
.˙aLa¿«»

יצרת...55) "אתה שמתחיל: ראשֿחודש, בשבת כגון,
השביעי". ביום מלאכתך בשל 56)כילית חותם שהוא לא

כגון  שבת של עניין איזה הברכה בסוף שאומר אלא שבת,
הברכה  בסוף אומר הוא וכן וכדומה. במלכותך" "ישמחו
יז., (ביצה הודעת" להם קדשך "ושבת החתימה: לפני

הכסףֿמשנה). מט.).57)וכפירוש (ברכות

.·ÈÏlt˙Ó ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈÂ¿∆»ƒ¿¿∆»¿«»ƒ¿«≈
eÚÈ„BzÂ" :‰ÏÈla ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a58E˜„ˆ ÈËtLÓ ƒ¿»»¿ƒƒ««¿»«ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ¿∆

eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÏŒÔzzÂ .EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ e„nÏzÂ«¿«¿≈«¬À≈¿∆«ƒ∆»¿»¡…≈
„ÚBÓ „B·Îe ˙aL ˙M„˜59Ï‚¯‰ ˙‚È‚ÁÂ60ÔÈa . ¿À««»¿≈«¬ƒ«»∆∆≈

zÏc·‰ ·BË ÌBÈ ˙M„˜Ï ˙aL ˙M„˜61ÌBÈ ˙‡Â , ¿À««»ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿∆
zLc˜‰ ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LMÓ ÈÚÈ·M‰62zÏc·‰Â) «¿ƒƒƒ≈∆¿≈««¬∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

E˙M„˜a Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ zLc˜‰Â63ÈÈ eÏŒÔzzÂ .( ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿À»∆«ƒ∆»¿»
ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ,‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡¡…≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»
Ïk ÏL ·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBÓ·e ˙aLŒÈ‡ˆBÓ·e ."'eÎÂ¿¿»≈«»¿»≈∆»

'ÔBÁ ‰z‡'a ÏÈc·Ó ‰M‰64‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «»»«¿ƒ¿«»≈««ƒ∆
ÒBk‰ ÏÚ ÏÈc·Ó65. «¿ƒ««

לג:).58) ומצוה 59)(ברכות מלאכה, בעשיית שאסור
בזה. וכיוצא נקייה בכסות שלמי 60)לכבדו הקרבת היא

החג. בימי צרכי 61)חגיגה מלאכת מותרת טוב שביום
מלאכה  כל ובשבת ובישול, אפייה כגון: נפש", "אוכל

נפש". "אוכל מלאכת ואף ברך 62)אסורה, כן על ככתוב:
הרא"ש  ולדעת יא). כ, (שמות ויקדשהו השבת יום את ה'

עצרת", "שמיני לחג בזה הכוונה י"א). אות י, פרק (פסחים
סוכות. של המועד חול ימי לששת השביעי היום שהוא
האבד" "דבר מלאכת מותרת שבהם בזה: מהם הוא וקדוש
האבד". "דבר גם אסורה. עבודה מלאכת כל ובו

מובדלים 63) והלויים מהלויים, מובדלים שהכהנים
שבט  קדושת בין הבדל יש עצמם שבישראל הרי מישראל.

שם). ובתוספות קד. (פסחים י"ח.64)לשבט שבתפילת
בין  להבחין יודע שהחכם - בחכמה תלוייה שהבדלה ומפני
היא  חכמה, בברכת קבעוה - לטהור טמא ובין לחול קודש
(ברכות  בירושלמי אמרו וכן לג.). (ברכות הדעת" "חונן
מניין"? הבדלה - דעת אין "אם ב) הלכה ה, פרק

לאמרה 65) הייתה הגדולה כנסת אנשי בימי התקנה שעיקר
ולא  היו, שעניים מפני הכוס על תיקנוה ולא תפילה; בשעת
על  גם לומר תיקנוה - וכשהעשירו יין; לקנות בידם היה
ויענו  שישמעוה הבית ואנשי התינוקות בה לזכות כדי הכוס,

שם). (ירושלמי, אחריה אמן

.‚ÈÏÚ' :'‰‡„B‰'a ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒƒ¿»»«
'ÌÈqp‰66ÏÚ' ¯ÈkÊÓ - ‰kÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL . «ƒƒ«»∆»»ƒ¿«¬À»«¿ƒ«

˙BlÙz ¯‡La ¯ÈkÊnL BÓk ,ÛÒeÓa 'ÌÈqp‰67. «ƒƒ¿»¿∆«¿ƒƒ¿»¿ƒ

כד.).66) לחנוכה,67)(שבת מוסף שאין פי על אף
זאת  בכל זו, תפילה לידי בא היה לא השבת יום ואלמלא
מכל  לשנות שלא במוסף, גם חנוכה של להזכיר מחוייבים

(שם). היום תפילות שאר

.„È‰pÚ˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡ ,˙ÈÚz‰ ÈÓÈa68ÛÈÒBÓ , ƒ≈««¬ƒ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«»ƒ
'‰lÙz ÚÓBL'a69d¯ÓB‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe .'eÎÂ 'eÚ' : ¿≈«¿ƒ»¬≈¿¿ƒ«ƒ¿»

:da Ì˙BÁÂ ,'‡ÙB¯'Ï 'Ï‡Bb' ÔÈa dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a¿»»ƒ¿≈«¿»≈≈¿≈¿≈»
‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰'70Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ ;'(ÚÈLBÓe) »∆¿≈»»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰B·'a ÔÈÙÈÒBÓ ·‡a ‰ÚL˙a .˙BÎ¯a ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈
ÌÁ¯' :'ÌÈÏLe¯È71EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿»»ƒ«≈¿»¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈«∆

.'eÎÂ '‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ¿«¿»«ƒƒ∆¿«»ƒ»¬≈»¿

וכדומה.68) חלום תענית להתענות עליו היא 69)שקיבל
ואין  תפילה". ב"שומע בה שחותם קולנו" "שמע תפילת
לשליח  כמו נוספת מיוחדת ברכה לו שיקבעו חשוב היחיד

יג:). (תענית הלכה 70)ציבור ב, פרק (תענית ירושלמי
"נחם",71)ב). שלפנינו התפילה ובנוסח (שם), ירושלמי

המתחיל: דיבור ברש"י מח: (ברכות ראה הך. והיינו
סימן  חיים אורח יוסף" ב"בית (הובא והריטב"א "ובשבת").
אותה  אומרים המאורע דמשום כיוון "דעתי, כותב: תקנ"ז)
ערבית  היום: תפילות בכל לאומרה צריך הירושלמי, פי על
שמתו  כ'מי שהוא ושחרית שבערבית אלא ומנחה, שחרית
ולמנחה  'רחם': אומרים: בנחמה ואינו לפניו' מוטל

למי שדומה 'נחם', נוהגים ˘˜·¯אומרים: ואנו מתו".
תמה  וכבר בלבד. מנחה בתפילת באב בט' זו תפילה לומר
מזכירים  אנו אין למה ל"ד) אות ד, פרק (תענית הרא"ש
שמזכירים  כשם באב, תשעה של התפילות בכל אותה
ממוסף)? (חוץ חודש ראש תפילות בכל ויבוא" "יעלה
ששנינו  מה פי על המנהג מצדיק ז"ל קארו יוסף ורבינו
הציתו  לחשיכה סמוך שבתשיעי כט.): (תענית בברייתא
מזכירין  שעה באותה הלכך וכו' המקדש בית את האויבים
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תנחומיה  על ומתפללים ואבליה ירושלים שפלות במנחה
תקנ"ז).(בית  סימן חיים אורח יוסף

.ÂË‰iL ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk72„È¯BÓ' »¿«¿»ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ,'ÌLb‰73'Ïh‰ „È¯BÓ' -74È˙ÓÈ‡Ó . «∆∆ƒ««»ƒ«»≈≈»«

ŒÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓ ?'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡≈ƒ«∆∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆
‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË75ÏL ˙È¯ÁL ˙lÙz „Ú , »«¬∆««¿ƒ««¬ƒ∆

ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ76ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓe , »ƒ∆∆«ƒ¿ƒ««»ƒ∆
'Ïh‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ77. »ƒ∆∆«≈ƒ«»

"תחיית 72) ברכת גם: הנקראת "גבורות", ברכת היא
(שאם  המתים כתחיית שקולים שהגשמים ומתוך המתים".
לג.). (ברכות המתים בתחיית קבעוה יבול), אין גשמים אין

בהם.73) צורך ואין ישראל בארץ יורדים גשמים שאין
הגשמים 74) בימות בין לעולם: המתבקש דבר הוא שהטל

להיעצר  מטבעו שאין ומפני ד.). (תענית החמה בימות בין
להזכיר  חייבוהו לא - מתקיים העולם אין הוא שאלמלא -
העלול  לגשם אז בקשתינו שעיקר הגשמים בימות אף

ח). הלכה י (פרק לקמן וראה שמיני 75)להיעצר. הוא
בו  שנידונים פי על אף - הסוכות חג ימי בכל אבל העצרת.
של  המוספים מתפילת להזכירו היה הראוי ומן הגשמים, על
הטל" "מוריד שמזכירים כמו הסוכות. חג של הראשון יום
בכל  - הפסח חג של הראשון יום של המוספים מתפילת
קללה  סימן שהוא מפני הגשם, את בהם מזכירין אין זאת
וחכמינו  בה. ולאכול בסוכה לשבת צריכים שהרי החג, בימי
כוס  למזוג שבא לעבד דומה? הדבר למה "משל משלּו: ְָז"ל
צא  כלומר: כט.), (סוכה פניו" על קיתון רבו לו ושפך לרבו
הזכרת  זמן התחלת ולפיכך - בשימושך אפשי אי מלפני,
סוכה. זמן שאינו העצרת משמיני אלא אינה הגשמים

ב.).76) (תענית קללה סימן אלא הגשמים אין והלאה שמאז
ב):77) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי מפורש והטעם

הוא  שהטל מפני כלומר: בטל", המועדות כל שיצאו "כדי
פסח  של הראשון מיום שיזכרוהו התקינו לעולם, יפה סימן
עצרת  שמיני של מוספין תפילת עד מועדות, כל ראש שהוא

בטל. החגים כל יצאו ואז המועדות, אחרון שהוא

.ÊËÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÂLÁ¯Óa ÌÈÓÈ ‰Ú·MÓ78 ƒƒ¿»»ƒ¿«¿∆¿»¬ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈL ˙k¯·a79ÌLb‰ ¯ÈkÊnL ÔÓÊ Ïk ,80‰na . ¿ƒ¿«»ƒ»¿«∆«¿ƒ«»∆«∆

¯ÚLa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c81 ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»
el‡Ï ˙BÎeÓq‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯ˆÓ·e ‡È¯eÒ·e¿¿»¿ƒ¿«ƒ«¿«¿»≈

‰ÂÌÈML ÌBÈa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ,Ô‰Ï ÔÈÓBc ¿«ƒ»∆¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ
È¯Lz ˙Ùe˜z ¯Á‡82. ««¿«ƒ¿≈

"ותן 78) הבקשה: והיא ברכה, גשמי שיוריד לה' מתפללים
גבורות  להזכיר רק מתחילים עצרת ובשמיני ומטר"; טל
ובתענית  ומרצה. מקדים המבקש שכל - ריצוי דרך גשמים,
לנהר  שבישראל אחרון שיגיע "כדי אמרו: ג) משנה א, (פרק
ז' לפני הגשמים את שואלים אין לפיכך כלומר: פרת",
לשוב  הספיקו לא שעוד הרגל עולי מפני במרחשון,
במרחשוון, משבעה אבל הגשם, יטרידם שלא לבתיהם,
לשוב  כולם הספיקו כבר החג, אחר יום עשר חמישה שהוא
עיר  מירושלים ביותר הרחוק המקום שהוא פרת לנהר עד

מתוך 79)הקודש. עלינו", "ברך ברכת היא לג.) (ברכות

פרנסה. בברכת קבעום פרנסה, עד 80)שהגשמים היינו:

לעיל. כאמור הפסח, חג של הראשון בבל,81)יום היא
"בארעא  אונקלוס: מתרגם יב) יא, (בראשית שנער: "בארץ

נמוכים 82)דבבל". האלה שהמקומות מתוך י.), (תענית
את  שואלים לפיכך - למטר מהר כך כל צריכים ואינם
לתקופת  השישים יום שהוא זה מאוחר בתאריך הגשמים
שש  שהוא יום ורביע יום שס"ה שהיא החמה שנת תשרי.
תמוז, תקופת ניסן, תקופת תקופות: לארבע מתחלקת שעות,
אלא  לתקופה תקופה בין ואין טבת. ותקופת תשרי תקופת
הלכות  נו.; (עירובין וחצי שעות ושבע יום, ואחד תשעים

ב). הלכה ט, פרק החודש קידוש

.ÊÈ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓL‚Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ˙BÓB˜Ó¿∆≈¿ƒƒƒ¿»ƒƒ««»
˙Úa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL - ÌÈ˜BÁ¯‰ Ìi‰ Èi‡ ÔB‚k¿ƒ≈«»»¿ƒ¬ƒ∆«¿»ƒ»≈

Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L83'‰lÙz ÚÓBL'a84Ô‰L ˙BÓB˜Óe . ∆≈¿ƒƒ»∆¿≈«¿ƒ»¿∆≈
ÌÈÓÈ ÈL ·BËŒÌBÈ ÔÈNBÚ85'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ , ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆∆

˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ÛÒeÓ ˙lÙ˙a86, ƒ¿ƒ«»∆ƒ∆¿ƒƒ¬∆∆
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk CÏB‰Â Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿≈»¿«¿»ƒ

"שהרי 83) - ישראל ארץ כמנהג במרחשוון בז' ולא
ממיתים  אלא להם, טובים אינם ההן בארצות הגשמים
זה  הלא במרחשוון, המקום זה אנשי ישאלו ואיך ומאבדים;
א, פרק תענית לרבינו המשנה (פירוש והאיוולת? השקר מן

ג). ב"שומע 84)משנה צרכיו את השואל יחיד ככל
שואלים  ולא ח.). (עבודהֿזרה הברכה חתימת לפני תפילה"
העולם  לרוב מזיק והמטר הואיל השנים", ב"ברכת אותה
נידונים  הם ולכן ציבור, שאילת זמן זה אין - תמוז בתקופת
תפילה" ב"שומע אלא צרכיהם את מבקשים שאין כיחידים

יד:). בית 85)(תענית ששלוחי לארץ, שבחוץ המקומות
היו  לא החודש) קביעת יום על (המודיעים לתשרי דין
מפני  ימים שני טוב יום עושים היו שם אליהם, מגיעים
כיום  ואפילו גלויות. של שני טוב יום והוא: הספק,
משנים  אינם ידוע, חשבון פי על החודש בקביעות שבקיאים

ד:). (ביצה אבותיהם ממנהג ספק 86)מנהגם שהוא
המוסף  בתפילת בבוקר שהתחיל ומכיוון שמיני. ספק שביעי
לחוש  שיש פי על אף ובערבית, במנחה גם פוסק אינו שוב

ה.). (תענית הוא שביעי שמא

.ÁÈÏ‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì˙BÁ dlk ‰M‰ Ïk»«»»À»≈ƒ¿»»¿ƒƒ»≈
‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ' - ‰¯NÚŒÈzLÚ ˙k¯··e ,'LB„w‰«»¿ƒ¿««¿≈∆¿≈∆∆≈¿»»
„Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓi‰ ˙¯NÚ·e ;'ËtLÓeƒ¿»«¬∆∆«»ƒ∆≈…«»»«
CÏn‰' ˙ÈLÈÏMa Ì˙BÁ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ È‡ˆBÓ87 »≈«ƒƒ≈«¿ƒƒ«∆∆

'ËtLn‰ CÏn‰' - ‰¯NÚŒÈzLÚ·e ,'LB„w‰88. «»¿«¿≈∆¿≈«∆∆«ƒ¿»

מלכותו 87) מראה הוא אלו שבימים לפי יב:) (ברכות
העולם. את זה 88)לשפוט ואין העולם; את שופט שהוא

ומשפט", צדקה אוהב "מלך של החתימה למובן דומה
ובמשפט. בצדק יתנהגו שברואיו אוהב שהוא שפירושה:
שהוא  יד) ג, (יהושע הברית ארון נושאי וכן המשפט: המלך
שרבינו  להעיר: וראוי שם). רד"ק, (ראה הברית" "ארון כמו
בכל  החתימה שנוסח יאמר, ערבית) (בלשון בתשובתו
צריך  "ואינו ומשפט צדקה אוהב ה' אתה ברוך הוא: השנה
קובץ  (ראה בלבד תשובה ימי בעשרת אלא "מלך" להזכיר
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א  דף רוקח" ב"מעשה וכן צ"ז, סימן הרמב"ם" "תשובות
ב). עמוד

.ËÈel‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
ÈÓ' - ‰iM·e ,'eÎÂ 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' :‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»»¿≈¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ' - ‰‡„B‰·e ,'eÎÂ 'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ¿«»»¿…«¬∆

'ÌÈiÁ ¯ÙÒa' ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe ,'eÎÂ89.'ÂÎÂ ¿ƒƒƒ¿»»«¬»¿≈∆«ƒ¿
el‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
Ï·‡ 'BÎ ÔÎ·e ...EcÁt Ôz ÔÎ·e' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·aƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿≈¬»
‡e‰ ËeLt ‚‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒƒ¿»»

.'ÂÎÂ 'EcÁt Ôz ÔÎ·e' ,˙ÈLÈÏMa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿

זה 89) אמרו ששם אלא ח) הלכה י"ט, פרק סופרים (מסכת
ימי  לעשרת ולא הכיפורים ויום השנה ראש לעניין רק
בשלוש  צרכיו אדם ישאל "אל שאמרו: פי על ואף תשובה.
צרכי  אבל יחיד, בצרכי אלא זה אין - ואחרונות" ראשונות
המתחיל: דיבור שם ובתוספות לד., (ברכות שואלים רבים

ובביאורנו). ג הלכה ו, (פרק לקמן וראה ישאל"), "אל

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומי 1) וקטנה, גדולה מנחה זמן השחר; תפילת זמן מאימתי

דינו. מה התפלל ולא התפילה זמן שעבר

.‡ı‰ ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ¯ÁM‰ ˙lÙz¿ƒ««««ƒ¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈
‰nÁ‰2˙ÈLÈÏL ‡È‰L ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú ‰pÓÊe . ««»¿«»«»»¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰3„Ú Úa¯‡ ¯Á‡ Ïlt˙‰Â ‰ÚË B‡ ¯·Ú Ì‡Â . «¿ƒ»«»»¿ƒ¿«≈«««¿««

‰lÙz ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ÌBi‰ ˙BˆÁ4È„È ‡ˆÈ ‡Ï Ï·‡ ¬«»»¿≈«¿ƒ»¬»…»»¿≈
ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰lÙzL ÌLkL .‰pÓÊa ‰lÙz ˙·BÁ«¿ƒ»ƒ¿«»∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ
‰pÓÊa d˙B‡ Ïlt˙‰Ï Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ck ‰¯Bz‰«»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»ƒ¿«»

ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ eÏ ewzL BÓk5. ¿∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ

וראה 2) ההרים. בראשי לזרוח מתחילה שהחמה משעה
וחכמינו  י"א). הלכה (פ"א, קריאתֿשמע הלכות בביאורנו
ייראוך  ה) עב, (תהלים הפסוק על זה סמכו ט:) (ברכות ז"ל
"עם  עליהם? מוראך מקבלים מתי כלומר: וגו'. שמש עם
שם). (רש"י החמה הנץ עם וזה - יוצאת כשהשמש שמש",

האמורות 3) שעות וכל שעות. שתיםֿעשרה שהיום בזמן
(הלכות  שביארנו כמו זמניות", "שעות הן אלו, בענינים
כו:) (ברכות ז"ל וחכמינו י"א). הלכה פ"א, שמע קריאת
שהרי  - שעות? ארבע עד השחר תפילת מה "מפני אמרו:
רבי  העיד וכן שעות, ארבע עד והולך קרב שחר של תמיד
שקרב  שחר של תמיד "על מ"א) פ"ו, (עדיות בבא בן יהודה
לתמידים  כבשים להם היו לא אחת שפעם שעות". בארבע
הקב"ה  להם שהאיר עד התמיד, להקריב (נתעכבו) ונשתהו
התמיד, בלשכת מבוקרים טלאים שני ומצאו עיניהם את
רבי  העיד שעה אותה ועל ביום, שעות בארבע והקריבום
שעות  בארבע שקרב שחר של תמיד על בבא בן יהודה

ה"א). פ"ד, ברכות ולדעת 4)(ירושלמי ע"א. כו, ברכות
זמן  שהוא וחצי, שעות שש עד והולך מתפלל הכסףֿמשנה,
לו  אין מנחה זמן הגיע שלא עוד שכל המנחה. תפילת
חובתו'; ידי ויצא שחרית, תפילת מלהתפלל להמנע

דוקא. לאו היא כאן, האמורה תוספתא 5)ו"חצות"
פ"ב). (ברכות,

.·e¯Ó‡ ¯·k6ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚k ‰Án‰ ˙lÙzL ¿»»«¿∆¿ƒ««ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆≈
ÏÎa ·¯˜ „ÈÓz‰ ‰È‰L ÈÙÏe .dpÓÊ ewz ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒƒ¿¿«»¿ƒ∆»»«»ƒ»≈¿»

‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL˙a ÌBÈ7˙BÚL ÚLzÓ ‰pÓÊ ewz ¿≈«»∆¡»ƒ¿¿«»ƒ≈«»
'‰pË˜ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .‰ˆÁÓe8·¯ÚaL ÈÙÏe . ∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿«»¿ƒ∆¿∆∆

˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÁÒt‰«∆«∆»ƒ¿¿∆∆«»»¬ƒ∆
‰ˆÁÓe ˙BÚL LLa „ÈÓz‰9Ïlt˙n‰L e¯Ó‡ «»ƒ¿≈»∆¡»»¿∆«ƒ¿«≈

‰Ê ÔÓÊ ÚÈb‰MÓe .‡ˆÈ ‰ˆÁÓe ˙BÚL LL ¯Á‡Ó≈««≈»∆¡»»»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
'‰ÏB„‚ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .d·eiÁ ÔÓÊ ÚÈb‰10. ƒƒ«¿«ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿»

ה"ה).6) (פ"א, אףֿעלֿפי 7)לעיל מ"א). (פ"ה, פסחים
שעות  בשש שהוא ערב צללי משינטו הוא שחיטתו שזמן
כדי  - וחצי לשמונה שחיטתו זמן את מאחרים היו וחצי,
היחידים  שהיו והנדבות הנדרים כל לפניו להקריב שיספיקו
ועד  הערבים. בין של תמיד אחרי להקריבם שאסור מביאים,
תשע  שעה הגיעה כבר המזבח, על להקרבה אותו שהכינו

נח.). (פסחים אלא 8)וחצי אינו זמנה כי ע"ב. כו, ברכות

בלבד. ורבע את 9)שעה אחריו לשחוט שיספיקו כדי
את  דוחה צלייתו שאין יום, מבעוד ולצלותו הפסח קרבן

נח.). (פסחים משש 10)השבת זמנה כי ע"ב. כו, ברכות
של  מזמנה יותר וגדול וחצי. שעות תשע עד וחצי שעות
הובא  כו: לברכות חננאל רבינו (מפירוש קטנה מנחה

.(31 עמוד הגאונים" ב"אוצר

.‚‰pË˜e ‰ÏB„b Ïlt˙‰Ï ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‚‰»¬¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈¿»¿«»
Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .˙eL¯ ˙Á‡‰Â¿»««¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈»
ÈtÓ .Ô˙B ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰ÏB„b‰ ‡l‡ ˙eL¯ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿≈«ƒ≈ƒ¿≈

ÌBÈ ÏÎa ¯È„˙ BÈ‡L ¯·c „‚k ‡È‰L11Ì‡Â . ∆ƒ¿∆∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒ
‡l‡ ‰pË˜ Ïlt˙È ‡Ï ‰·BÁ ‰ÏB„b‰ Ïlt˙‰ƒ¿«≈«¿»»…ƒ¿«≈¿«»∆»

˙eL¯12. ¿

התמיד 11) את שחטו שבת, בערב פסח ערב כשחל שרק
וחצי. שעות באחת 12)בשש דבר, בה לחדש וצריך

כמבואר  חובה. ולא נדבה שהיא להודיע כדי מברכותיה,
ה"ט). א, (פרק לעיל

.„˙BÚL LLÓ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊL z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ≈»
‰pË˜ ‰ÁÓ ÔÓÊe .‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLz „Ú ‰ˆÁÓe∆¡»«≈«»∆¡»¿«ƒ¿»¿«»
‰ÚL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLzÓƒ≈«»∆¡»«∆ƒ»≈ƒ«»»

ÚÈ·¯e13BÏ LÈÂ .14Ú˜LzL „Ú d˙B‡ Ïlt˙‰Ï ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈»«∆ƒ¿«
‰nÁ‰15. ««»

יהודה 13) רבי כדעת רבעים, ושלשה שעות בעשר שהוא
בין  של הקטורת הקטרת כנגד מכוון זה וזמן כו:). (ברכות
רבעים. ושלשה עשר עד וחצי שעות מתשע שהיתה הערבים

תפילתי תכון ב): קמא, (תהלים אומר הכתוב ˜Ë¯˙וכן
כפי משאת מכוונת ÁÓ˙לפניך מנחה שתפילת הרי - ערב

לחםֿמשנה). ע"ב; כו, ברכות ('תוספות' הקטורת כנגד
(שם)14) החכמים שהרי פסוקה, הלכה בזה אין כלומר:

שם  בגמרא הכריעו ולא והואיל הערב; עד שזמנה סוברים
עושה; - כזה "העושה כז.): (שם, ואמרו מי, כדברי הלכה

לפיכך עושה", - כזה כדעת והעושה לתפוס שרוצה מי
החמה. שקיעת עד להתפלל יכול - כזמן 15)החכמים
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ומעלה, החמה משקיעת אבל דמו; וזריקת התמיד הקרבת
מנחה, להתפלל אסור - הכוכבים יצאו לא שעדיין אע"פ
כמבואר  ומעלה, החמה משקיעת נפסלת הדם זריקת שגם

מ"א). (פ"ד, לברכות יונה רבינו דעת וכן נו.). (זבחים

.‰„Ú ¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡ dpÓÊ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ¿«»««¿ƒ«««««
ÌBia ˙BÚL Ú·L16Ú·L ¯Á‡ ‰˙B‡ Ïlt˙n‰Â . ∆«»«¿«ƒ¿«≈»««∆«

ÚLtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙BÚL17ÈtÓ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ »««ƒ∆»«»»¿≈»ƒ¿≈
ÌBi‰ Ïk dpÓfL18. ∆¿«»»«

שנאמר 16) שעות, בשש היה מוסף קרבן הקרבת זמן שכן
"בבוקר" נאמר ולא ביומו, יום דבר לז): כז, (ויקרא במוסף
הקדמה  משמע ש"בוקר" כשם איחור, משמע "יום" וכל -

נח.). פסחים רש"י זמן 17)(מלשון ואיחר שהתעצל על
להעיר: וראוי כח.) (ברכות מצותה עיקר לפי התפילה
ראה  "עצל", במובן גם בתלמוד משמעותו "פושע" שהמונח
שלא  - באחרונה לביתֿהמדרש יכנס "אל מג:) (ברכות
וכן  שם); רש"י (כפירוש מתעצל כלומר: פושע", לו: יקראו
תעשם  מהם ומי פושעים תעשם מהם "מי (ז:): בחגיגה
היסוד  היא שה'זריזות' כשם כי אדר"ת). (הגהות זריזים",
יאיר  בן פנחס רבי כדברי ונכונה, טובה מדה לכל והשורש
וכו' נקיות" לידי מביאה "זריזות ט"ו): משנה פ"ט, (סוטה
ופשע. חטא כל אם היא העצלות כך - הקודש לרוח עד

מקדימים 18) שזריזים אלא היום, כל וקרב הולך מוסף שכן
הקרבינות  מעשה הלכות וראה ע"ב; כ, (מגילה למצוות

ה"ו). פ"ד,

.ÂÏlt˙n‰ - ‰·BÁ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯Ú‰ ˙lÙz¿ƒ«»∆∆««ƒ∆≈»»«ƒ¿«≈
„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ dpÓÊ ,d˙B‡»¿«»ƒ¿ƒ«««¿»«∆«¬∆«

¯ÁM‰19d˙B‡ ÌÈÏLiL È„k - dpÓÊ ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e . «««¿ƒ«¿ƒ»¿«»¿≈∆«¿ƒ»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ20. »ƒ¿ƒ«««»

כל 19) והולכים מתעכלים הערבים בין של תמיד אברי שכן
ה" (פ"א, לעיל וכמבואר ברכות 20)ו).הלילה, ירושלמי

ה"ו). א, (פרק בביאורנו לעיל ומבואר ה"א. פ"ד,

.Ê,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - dpÓÊ Ì„˜ ‰lÙz Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»…∆¿«»…»»¿≈»
˙lÙz Ïlt˙‰ Ì‡Â .dpÓÊa ‰˙B‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ¿≈ƒ¿«≈»ƒ¿«»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«

˜Ác‰ ˙ÚLa ˙È¯ÁL21¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ¯Á‡22- «¬ƒƒ¿««¿»««∆»»««««
‡ˆÈ23BÏŒLÈÂ .24ŒÈÏÈÏ ÏL ˙È·¯Ú ˙lÙz Ïlt˙‰Ï »»¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿ƒ∆≈≈

‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ,˙aLŒ·¯Úa ˙aL25Ïlt˙È ÔÎÂ . «»¿∆∆«»…∆∆ƒ¿«««»¿≈ƒ¿«≈
˙aLa ˙aLŒÈ‡ˆBÓ ÏL ˙È·¯Ú26˙lÙzL ÈÙÏ , «¿ƒ∆»≈«»¿«»¿ƒ∆¿ƒ«

˙eL¯ ˙È·¯Ú27‡¯˜iL „·Ï·e ;dpÓÊa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡ , «¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆ƒ¿»
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ dpÓÊa ÚÓLŒ˙‡È¯˜28. ¿ƒ«¿«ƒ¿«»««≈«»ƒ

לדרך.21) לצאת צריך שהיה שעיקר 22)כגון אףֿעלֿפי
החמה. הנץ משעת ע"א.23)מצוותה ל, ברכות

מחוייב.24) אינו אבל הוא, מנחה 25)יכול זמן מסוף
ולרבי  הואיל שעה, רבעי ושלשה שעות בעשר שהוא קטנה
מכאן  להתחיל לו מותר - מנחה זמן סוף הוא זה יהודה
עליו  שיקבל וצריך כז:). (ברכות מעריב תפילת והלאה
(שם). ואילך שעה מאותה מלאכה יעשה שלא שבת קדושת

ואין 26) חול. ועושהו בקודש כמקצר שנראה אףֿעלֿפי

כגון: מצוה, לדבר אנוס שהוא במי אלא אמורים, הדברים
חתן  עסקי על או המת, עסקי על התחום על להחשיך שצריך
בעשיית  אסור וכן הנר; על מברך ואינו מבדיל והוא וכלה.
אינו  - מצוה לדבר שלא אבל הכוכבים. צאת עד מלאכה
הובא  גאון, האי (רב הכוכבים יציאת עד חול של מתפלל
שם). לברכות ב'תוספות' וכן רצ"ג; סימן או"ח, ב'טור'

אבל 27) בשבת, שבת מוצאי תפילת על רק מוסב זה
מצוה  שהרי - זה בטעם צורך אין שבת, בערב שבת לתפילת
סוף  היא זו ששעה ומכיון הקודש, על מחול להוסיף היא
תפילת  בה להתפלל לו ראוי יהודה, לרבי קטנה מנחה

שבת. של ה"א:28)מעריב א, פרק ברכות ירושלמי
ידי  יצא לא - הכוכבים) צאת (לפני לכן קודם "הקורא

חובתו".

.Á- Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰lÙz ÔÓÊ ÂÈÏÚ ¯·ÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«»»¿«¿ƒ»¿…ƒ¿«≈
‰w˙ BÏ ÔÈ‡ ,„ÈÊÓa29‚‚BLa .ÌlLÓ BÈ‡Â ,30B‡ , ¿≈ƒ≈«»»¿≈¿«≈¿≈

ÌlLÓ - „e¯Ë B‡ Òe‡ ‰È‰L31ÔÓÊa ‰lÙz d˙B‡ ∆»»»»¿«≈»¿ƒ»ƒ¿«
,dpÓÊaL ‰lÙz ÌÈc˜Óe ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰lÙz¿ƒ»«¿»»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«»

ÔÈÓeÏLz‰ ˙‡ Ïlt˙Ó ‰È¯Á‡Â32. ¿«¬∆»ƒ¿«≈∆««¿ƒ

(קהלת 29) לתקון יוכל לא מעוות ז"ל: חכמינו אמרו ועליו
תפילה  או ערבית, של תפילה (במזיד) שביטל זה - טו) א,

כו.). (ברכות שחרית להתפלל.30)של ששכח
שחייב.31) מה הפורע שם.32)כאחד

.ËÈˆÁ ¯·ÚÂ ,˙È¯ÁL Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk33 ≈«»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ¿»«¬ƒ
˙lÙz - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ‰ÁÓ Ïlt˙È - ÌBi‰«ƒ¿«≈ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ«
Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË .˙È¯ÁL ÈÓeÏLz - ‰iM‰Â ,‰ÁÓƒ¿»¿«¿ƒ»«¿≈«¬ƒ»»¿…ƒ¿«≈

ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙È - ‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú ‰ÁÓ34: ƒ¿»«∆»¿»««»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒ
‰ÚË .‰ÁÓ ÈÓeÏLz - ‰iLe ,˙È·¯Ú - ‰BL‡ƒ̄»«¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿»»»
Ïlt˙Ó ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL „Ú ˙È·¯Ú Ïlt˙‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈«¿ƒ«∆»»««««ƒ¿«≈
- ‰iM‰Â ,˙È¯ÁL - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È¯ÁL«¬ƒ¿«ƒƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ»

˙È·¯Ú ÈÓeÏLz35. «¿≈«¿ƒ

הגיע 33) שאז שעה חצי ועוד היום חצי אלא דוקא, לאו
זמן  עדיין הגיע שלא כיון כן, לא שאם מנחה; זמן כבר
(כסףֿמשנה). מנחה? תפילת ראשונה יתפלל איך מנחה,

אומרים 34) אנו ואין 'שמונהֿעשרה'. תפילת פעמים שתי
וכל  הוא, רחמים - תפילה כי קרבינו", בטל יומו "עבר

כו.). (ברכות הוא זמנו מתפלל שהוא אם 35)אימת אבל
להתפלל  בערב חוזר אינו - ביומו מוסף התפלל ולא טעה
ואיך  היום, קרבינות הזכרת אלא אינו מוסף שהרי שתים,
('הגהות  זמנם? עבר שכבר היום קרבינות את בערב יזכור

שם). ברכות ה'תוספות', בשם מיימוניות'

.È‰lÙ˙ ‡ÏÂ BÊ ‰lÙ˙ ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË»»¿…ƒ¿«≈…¿ƒ»¿…¿ƒ»
.„·Ïa ‰B¯Á‡ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ - dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»≈¿«≈∆»«¬»ƒ¿»
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk≈«»»¿…ƒ¿«≈…«¬ƒ¿…ƒ¿»
‰B¯Á‡‰Â ,˙È·¯Ú - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬»
,ÔÈÓeÏLz dÏ ÔÈ‡ ˙È¯ÁL Ï·‡ .‰ÁÓ ÈÓeÏLz -«¿≈ƒ¿»¬»«¬ƒ≈»«¿ƒ

dpÓÊ ¯·Ú ¯·kL36.˙BlÙz ¯‡La ÔÎÂ . ∆¿»»«¿«»¿≈ƒ¿»¿ƒ

ארוכה 36) לשהיה תשלומים שיועילו בתלמוד מצינו שלא
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טעה  אם והואֿהדין שם), (ברכות ה'תוספות' דעת וכן כזו,
בזמנה; מנחה תפילת והתפלל שחרית, התפלל ולא
תשלומין, לה אין - שחרית התפלל שלא נזכר ובשלישית
בתפילה  אלא תשלומין תיקנו שלא כלֿכך; ששהה כיון
ההם, המקרים שבכל להעיר: וראוי (לחםֿמשנה). הסמוכה

ב" להתפלל רוצה „·‰אם ˙¯Â˙ כפי דבר, בה ושיחדש "
כן  לעשות ונכון בידו, הרשות - ה"א) (פ"א, לעיל המבואר

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÔÈÙÒeÓ ÏLÂ ‰ÁÓ ÏL ,˙BlÙ˙ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰37 »¿»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿∆»ƒ
ÏL Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓ ÏL Ïlt˙Ó -ƒ¿«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿«≈∆

ÔÈÙÒeÓ38,Ôk ¯eaˆa ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ,‰¯BnL ÈÓ LÈÂ . »ƒ¿≈ƒ∆∆∆≈ƒ¿ƒ≈
eÚËÈ ‡lL È„k39. ¿≈∆…ƒ¿

התפלל 37) לא ועדיין מנחה, תפילת זמן שהגיע כגון
מוסף. היא 38)תפילת מנחה שתפלת ע"א. כח, ברכות

והלכה  תדירה, אינה מוסף ותפילת יום), בכל (נוהגת תדירה
קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר ויבואו 39)היא:

תפילת  מנחה, זמן שיגיע קודם אפילו אחר, ביום להקדים
שאנו  המנהג את לתרץ רבינו ונתכוין מוסף. לתפילת מנחה
אפילו  למנחה מוסף תפילת להקדים הכיפורים ביום נוהגים
והעיר  יטעו". "שלא כדי שזה - מנחה זמן הגיע כשכבר
בפיוטים  הכיפורים ביום לקצר שמהראוי הכסףֿמשנה:
זמן  שיגיע קודם מוסף להתחיל כדי שחרית, שבתפילת

מנחה. תפלת

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) המהלך התפילה; את המעכבים דברים חמישה

יתפלל. מה סכנה

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰lÙz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»««ƒ
˙¯‰ËÂ ,‰Â¯Ú‰ ÈeqÎÂ ,ÌÈ„È ˙¯‰Ë :dpÓÊ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿«»»√«»«ƒ¿ƒ»∆¿»¿»√«

ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·„e ,‰lÙz ÌB˜Ó2.·l‰ ˙eÎÂ ,B˙B‡ ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ¿«»««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dlitzd z` oiakrn mixac dyng"

התפילה  מקום וטהרת הערוה וכיסוי ידים טהרת ..."
הלב". וכוונת אותו החופזים ודברים

כמו  הוא הלב כוונת כשאין התפילה שעיכוב ומשמע
היאך  וא"כ כולה, התפילה את המעכבים הדברים ארבעת
לבו, את כיוון ולא שהתפלל "מי בהמשך הרמב"ם פסק
- ראשונה בברכה לבו את כיוון ואם בכוונה. ויתפלל יחזור
אלא  מעכבת אינה הלב שכוונת היינו צריך", אינו שוב

ראשונה. בברכה
הוא  האחד הלב, בכוונת גדרים שני שישנם הוא: והביאור
בתפילה  מדבר והאחר כוונה, צריכה שתפילה הכללי הגדר
עול' 'קבלת לדבר, דוגמא כדבעי. בה כיוון שלא פרטית
כמו  בהם פרטי גדר אינו אבל המצוות בכל תנאי שהוא
עול  קבלת הוא הפרטי שעניינה קריאת־שמע במצות
לכל  הנוגע דבר שהוא ה' ידיעת למשל או שמים. מלכות
ובנוסף  עליהן, שציוה מי בגלל מקיימים שאנו המצוות

מגדר  חלק היא הידיעה ששם ה' ידיעת מצוות ישנה
ממש. המצוה

התפילה  במצות גדר היא הלב כוונת התפילה, בעניין ועד"ז
אבל  עומד", אתה מי לפני ב"דע הכוונה כלומר בכללות,
הבקשה  לתוכן בנוגע היא הלב כוונת - פרטית בתפילה
ראשונה. בברכה כיוון אם יצא זה שלעניין המילות, ופירוש
של  הכללי בגדר הרמב"ם מדבר תפילה, הלכות בריש
- להתפלל העומד של ברגש היינו בתפילה, הלב כוונת
להיות  שחייב כללי רגש שהוא עומד" אתה מי לפני "דע
בברכה  לבו כיוון "אם ומ"ש להתפלל. העומד כל אצל
בתפילה  לבקשה בנוגע הוא צריך" אינו שוב ראשונה,

המילות. פירוש היינו פרטית,
(e oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)

שהוא 2) כגון: בתפילתו, ונמהר נחפז להיות אתו המביאים
י). (הלכה בסמוך כמבואר לנקביו, צריך

.·˜¯t‰ „Ú ÌÈÓa ÂÈ„È ıÁB¯ ,„ˆÈk ÌÈ„È ˙¯‰Ë3 »√«»«ƒ≈«≈»»¿«ƒ««∆∆
Ïlt˙È Ck ¯Á‡Â4ÔÓÊ ÚÈb‰Â C¯ca Cl‰Ó ‰È‰ . ¿««»ƒ¿«≈»»¿«≈«∆∆¿ƒƒ«¿«

ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰lÙz¿ƒ»¿…»»«ƒƒ»»≈≈««ƒ
„Ú CÏB‰ ,‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙BÓL Ì‰L ,ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ∆≈¿«¬»ƒ«»≈«

Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ıÁB¯Â ÌÈn‰ ÌB˜Ó5BÈa ‰È‰ . ¿««ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈»»≈
¯ÙÚ· B‡ ¯B¯ˆa ÂÈ„È Áp˜Ó - Ôk ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÈ·e≈««ƒ≈«≈¿«≈«»»ƒ¿∆»»

‰¯B˜· B‡6.Ïlt˙Óe ¿»ƒ¿«≈

מ"ג;3) פ"ב, ידים מס' (וראה והזרוע, היד כף חיבור מקום
קו:). ו):4)חולין כו, (תהלים שנאמר ע"א. טו, ברכות

רבינו  וכתב ה'. מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ
בין  ידיו הנוטל "כל ב): הלכה ו, פרק ברכות (הלכות

ÏÈÙ˙Ï‰לאכילה ÔÈ· במצותיו קדשנו אשר תחילה: מברך -
כשאין  אף - היא חובה זו ונטילה ידים". נטילת על וצונו
- פת לאכילת ידיו ליטול צריך שהוא כשם מלוכלכות, ידיו

(כסףֿמשנה). נקיות שידיו וכן 5)אף שם; ברכות
ע"א. מו, הגירסא:6)בפסחים טו.) (ברכות ובגמרא

ובקסמית". ובצרור "בעפר,

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7ÂÈÙÏ ?8‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»¬»ƒ»»
¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯BÁ‡Ï ÌÈn‰ ÌB˜Ó¿««ƒ«¬»≈¿«¿ƒ«¬…
¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÓ ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .ÏÈÓ „Ú ‡l‡ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»∆»«ƒ¬»ƒ»«ƒ««ƒ≈

¯ÊÁÏ ·iÁ BÈ‡ -9‰na .Ïlt˙Óe ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ , ≈«»«¬…∆»¿«≈«»»ƒ¿«≈«∆
ÂÈ„È ‡l‡ ‰lÙ˙Ï ¯‰ËÓ BÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆»»»
Ï·‡ ;˙È¯ÁL ˙lÙzÓ ıeÁ ˙BlÙz ¯‡La ?„·Ïaƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¬»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ ,˙È¯ÁL10.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¬ƒ≈»»»»¿«¿»¿««»ƒ¿«≈
„·Ïa ÂÈ„È Áp˜Ó - ÌÈn‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ««ƒ¿«≈«»»ƒ¿»

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."eilbxe eici eipt ugex zixgy la`"

כתב  עז' וב'מגדל למה", רגליו ידעתי "לא השיג ובראב"ד
שנוי  אותו מצאתי תלמידו "ואני הראב"ד השגת על
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ר  טומנין... במה דפרק ורגליו בברייתא ידיו פניו אדם וחץ
וב'כסף  למענהו". ה' פעל כל שנאמר משום קונהו, בשביל
מכיון  אבל זו, ברייתא הראב"ד ראה שבוודאי כתב משנה'
מותר  האם בעניין אלא התפילה בעניין מדברת שאינה
הביאה. לא לכן עצמו, לייפות כדי ורגליו ידיו פניו לרחוץ
תלויה  והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת ביארו, ובאחרונים
בברייתא  הגירסא הרמב"ם, לדעת שבברייתא. בגירסא
ישראל", אלקיך לקראת "הכון הפסוק את גם כוללת הנ"ל
הגירסא  הראב"ד לשיטת אבל בתפילה. מדברת וממילא
עוסקת  אינה ולכן למענהו", ה' פעל "כל רק היתה

בתפילה.
(184 cenr `"l wlg y"ewl itÎlr)

המים.7) מקום עד מילין ד' ללכת שהמים 8)שמחוייב
שלפניו. בדרך הגמרא 9)נמצאים וגירסת ע"א. טו, ברכות

חוזר"; - ממיל פחות חוזר, אינו - "מיל היא: שלפנינו
אבל  חוזר, אינו ממיל "יותר לו: היתה אחרת גירסא ורבינו
מדת  רומית: בלשון - מיל צ"ב). סי' או"ח, (ב"י חוזר" מיל
אמה  ואלפים אמות, שתי - והפסיעה פסיעות. אלף של ארץ
ה'ערוך'. עלֿפי מ"ח), פ"ו, (יומא במשנה ונזכר המיל, -

יום 10) בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ ע"ב: נ, שבת
(כלומר, למענהו" ה' פעל כל שנאמר: משום קונו, בשביל
יותר  קונו" "כבוד לך שאין רבינו: וסובר לכבודו), ברא הכל
בתפילת  זו רחיצה ותיקנו רוקח). (מעשה התפילה מבשעת
חדשה, כבריה נעשים אנו שבשחר לפי - בלבד שחרית
אמונתך, רבה לבקרים חדשים כח): ג, (איכה ככתוב
לשרתו  לכבודו, מחדש שבראנו לה' להודות אנו וצריכים
קצ"א). סימן תשובה הרשב"א (מלשון בשמו ולברך
לרחוץ  לו למה כלומר: למה? רגליו ושואל: משיג והראב"ד
יחפים, בו שהולכים במקום מדבר רבינו אולם רגליו? את
רגליו  שאין במקום אבל ה), הלכה (פ"ה, לקמן וכמבואר

אבן'). ('טורי ברחיצתן צורך אין - מגולות

.„ÔÈ¯B‰hk „·Ïa Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯ ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿ƒ
ÌÈÏÏt˙Óe11ÏaËÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿…

¯·Îe .˙·kÚÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡ ,Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏÂ¿«¬ƒÀ¿»»≈«¿ƒ»¿«»∆¿»
e¯‡a12„·Ïa È¯˜ŒÏÚa ‡¯˜È ‡lL Ôw˙ ‡¯ÊÚL , ≈«¿∆∆¿»ƒ≈∆…ƒ¿»««∆ƒƒ¿»

ÏaËiL „Ú ‰¯B˙ŒÈ¯·„a13Œ¯Á‡ e„ÓÚL ÔÈcŒ˙È·e ; ¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿…≈ƒ∆»¿««
‰lÙ˙Ï Û‡ eÈ˜˙‰ Ôk14È¯˜ŒÏÚa Ïlt˙È ‡lL , ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿«≈««∆ƒ

eÚ‚ ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÈtÓ ‡ÏÂ .ÏaËiL „Ú „·Ïaƒ¿»«∆ƒ¿…¿…ƒ¿≈À¿»¿»√»»¿
d·15ÌÈÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ eÈ‰È ‡lL È„k ‡l‡ , »∆»¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ

Ì‰È˙BL Ïˆ‡16ÌÈÏB‚¯˙k17ewz ‰Ê ÈtÓe , ≈∆¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿
.ÔÈ‡Óh‰ ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï È¯˜ŒÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿««∆ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿≈ƒ

טבילה,11) צריכים וכו' קרי שראה "זב מ"ו: פ"ג, ברכות
הכל  - קרי ראה לא שאילו משם, משמע פוטר", יהודה ורבי
זובו  מחמת טומאתו למרות טבילה, צריך שאינו מודים

שם). ה"ח.12)(הרי"ף, פ"ד, שמע קריאת הלכות
בה 13) החמיר ראש, קלות מחמת לו באה זו שטומאה מפני

שם). וברש"י כב. לתפילה,14)(ברכות גזר לא עזרא כי

לטבילה  מים ימצא לא ושמא ותחנונים, רחמים שהיא משום
פ"ג, (ברכות בירושלמי אמרו וכן מלהתפלל. נמנע ונמצא
הטבילה  את התקינו לא עצמן כל חייא, רבי "אמר ה"ד):
שהוא  לו אומר אתה שאם תורה. תלמוד מפני אלא הזאת
ואעשה  אלך אומר: הוא אף טבילה) בלא (ללמוד מותר
אבן' 'טורי ובעל שם). פנים' (ב'מראה וראה וכו'. צרכי
עזרא  כלומר: לתפילה", "אך וגורס "אף", תיבת כאן מגיה
- לתורה בטלוה שאחריו וביתֿדין ולתפילה, לתורה תיקן
לתפילה. אך והעמידוה - טומאה מקבלים תורה דברי שאין
הכסףֿמשנה  דעת גם והיא (פ"ג). לברכות הרי"ף סובר וכן
(ה"ה), בסמוך עצמו רבינו מדברי לדבריו סמוכין ויש כאן.

שנבאר. טומאה,15)כמו מקבלים תורה דברי אין שהרי
ה"ח). פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל טורח 16)כמבואר ומשום

ימנעו. לא 17)טבילה, שהתרנגול אריסטו, בספרי וכתוב
לעולם. תאוותו ישביע

.‰·Ê elÙ‡L ,BÊ ‰wz ÔÓÊa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒƒ¿««»»∆¬ƒ»
È¯˜ ‰‡¯L18˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ ,19˙LnLÓe ,Ú¯Ê ∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«¿«∆∆

‰cŒÌc ‰˙‡¯L20ÔÎÂ ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ , ∆»¬»«ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿≈
ÔÈ‡ÓË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È¯w‰ ÈtÓ ‰lÙ˙Ï21ÔÎÂ ; ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«∆ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ¿≈

Ô˙B ÔÈc‰22ÈtÓ ‡l‡ ,‰¯‰Ë ÈtÓ BÊ ‰ÏÈ·Ë ÔÈ‡L , «ƒ≈∆≈¿ƒ»ƒ¿≈»√»∆»ƒ¿≈
„ÈÓz Ô‰È˙BL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ eÈ‰È ‡lL ,‰¯Êb‰23. «¿≈»∆…ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈∆»ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰lÙz ÏL BÊ ‰wz Ìb ‰ÏËa ¯·Îe¿»»¿»««»»∆¿ƒ»¿ƒ∆…
„ÓÚÏ ¯eava ÁÎ ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎ· ‰ËLÙ»¿»¿»ƒ¿»≈¿…»»…««ƒ«¬…

da24. »

ãycew zegiyn zecewpã

."...dlitz ly ef dpwz mb dlha xake"

הכנה  שהיא עזרא טבילת הרמב"ם ביטל לא ואף־על־פי־כן
משולם  ב"ר פנחס (לר' הרמב"ם וכתשובת כדבעי, לתפילה
טבילת  מעלת בדבר ואילך) 871 עמוד הרמב"ם אגרות -
טבילה  ביטל לא אופן שבשום שם שכתב ומה האנשים,

זו.
(345 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

הוא 18) טמא שהרי מזובו, מטהרתו לקריו טבילתו שאין
זובו. מחמת ימים ימים 19)שבעת שלשה בתוך

קרי. כטומאת מטמאתה שפליטתה אחרי 20)לתשמישה,
טמאים 21)התשמיש. עדיין - לקרים טבילתם אחרי ְְִָשגם

האחרת. טומאתם מחמת ימים שבעת שלמרות 22)הם
לקרים. יטבלו הנשארת, חכמים 23)טומאתם חילקו ולא ְְִָ

לקרי. קרי לעיל 24)בין בביאורנו וראה ע"א. כב, ברכות
"וכבר  כאן: רבינו מלשון ה"ח). (פ"ד, שמע קריאת הלכות

ÂÊ ‰˜˙ Ì‚ ‰ÏË· שבהלכה אבן' ה'טורי כדברי משמע "
ואחרֿכך  לתורה, עזרא תקנת ביטלו שמקודם הקודמת,

לתפילה. הטבילה גם ביטלו

.ÂÈ¯˜ŒÏÚa ÔÈ‡L ,„¯ÙÒ·e ¯ÚLa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»«∆≈««∆ƒ
ÌÈna B¯Na Ïk ıÁB¯L „Ú Ïlt˙Ó25ÔBk‰' ÌeMÓ , ƒ¿«≈«∆≈»¿»««ƒƒƒ

'Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ˙‡¯˜Ï26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«¡…∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
È¯˜ ‰‡¯L ‰ÏBÁ Ï·‡ ;ÏÚaL ‰ÏBÁ· B‡ ‡È¯·a¿»ƒ¿∆∆»«¬»∆∆»»∆ƒ
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BÒ‡Ï27‰ˆÈÁ¯‰ ÔÓ ¯eËt ,28‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,29Â .ÔÎ ¿»¿»ƒ»¿ƒ»¿≈»∆ƒ¿»¿≈
Ô‰a ÔÈ‡ - Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«≈»∆

‚‰Ó30Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯Â ÔÓˆÚ ÔÈÁp˜Ó ‡l‡ , ƒ¿»∆»¿«¿ƒ«¿»¿¬ƒ¿≈∆
.ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ

(כב.).25) בברכות כמבואר קבים, כלומר:26)בתשעה
זאת  בכל לתפילה. טבילה של תקנה בטלה שכבר אףֿעלֿפי
כבוד  משום גופם כל את לרחוץ עצמם על הם מחמירים
ה'. לפני בעמדנו וטהרתו הגוף הכנת הדורשת התפילה,

כג.). ברכות לילה.27)(וראה מקרה כגון רצונו, נגד
גם 28) לפיכך מכלום, פטור היה התקנה ביטול לפני גם כי

(כסףֿמשנה). בו החמירו לא התקנה ביטול אחרי
שהחולה 29) שהוא, מקום באיזה כשנהגו אפילו כלומר:

כי  בטל, והוא זו למנהג תוקף אין - ירחץ לאנסו קרי שראה
פטור  היה התקנה בזמן וגם הואיל הוא, שטות מנהג
שרוחץ  ודאי - לאנסו שראה הבריא אבל ומרחיצה. מטבילה
בריא  בין לחלק שיש והמקור וספרד. שנער מנהג לפי הוא,

ע"ב. כב, ברכות במס' הוא וכו', אינם 30)לחולה כלומר:
בטומאתם, ישארו הרחיצה אחרי וגם הואיל לרחוץ. נוהגים
באיזה  נהגו אם אבל וכו'. מקנחין אלא לרחוץ נהגו לא
בזמן  שהרי תוקף, לו ויש בטל מנהג זה אין - לרחוץ מקום

(לחםֿמשנה). בטבילה. מחוייבים היו התקנה

.ÊB˙Â¯Ú ‰qkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ?„ˆÈk ‰Â¯Ú‰ Èeqkƒ»∆¿»≈«««ƒ∆ƒ»∆¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ÔÈqÎnL C¯„k31„Ú Ïlt˙È ‡Ï - ¿∆∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«¿«…ƒ¿«≈«

BaÏ ˙‡ ‰qÎiL32ÔÈ‡Â Ò‡pL B‡ ,BaÏ ‰qÎ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«∆∆ƒ¿ƒ…ƒ»ƒ∆∆¡«¿≈
.‡ˆÈ ,Ïlt˙‰Â B˙Â¯Ú ‰qÎÂ ÏÈ‡B‰ - ‰qÎÈ ‰na BÏ«∆¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ¿«≈»»

.‰NÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe¿«¿ƒ»…«¬∆

כמבואר 31) מתניו, על חגורה עור של או בגד של שטלית
י"ז). הלכה פ"ג, שמע קריאת (הלכות ברכות 32)לעיל

לפני  כעומד עצמו להראות הוא "צריך בתפילה כי ע"א. כה,
לפני  מדבר אינו בקריאתֿשמע אבל באימה, ולעמוד המלך

שם). רש"י, (לשון המלך"

.ÁÌB˜Óa Ïlt˙È ‡Ï ?„ˆÈk ‰lÙz‰ ÌB˜Ó ˙¯‰Ë»√«¿«¿ƒ»≈«…ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ùph‰33‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,ıÁ¯n· ‡ÏÂ , «ƒ…∆¿…«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÈ‡L ÌB˜Óa ‡ÏÂ ,‰tL‡·34„Ú , »«¿»¿…¿»∆≈¿∆¿«»√»«
Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ep˜c·iL∆ƒ¿¿∆¿»∆»»»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÈÁ¯nL ÌLÎe .Ba ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ35˙i‡¯Óe ˙n‰ ÔÓe Ú¯ ÁÈ¯Â ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿≈««ƒ«≈≈¿ƒ«
‰Â¯Ú‰36‰lÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÁ¯Ó Ck ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï37. »∆¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿ƒƒƒ¿ƒ»

קריאת 33) הלכות רבינו כלשון צואה, בו שיש המקום הוא
ה"ד). (פ"ג, שם 34)שמע שיש ולתלות להסתפק שיש

-35)צואה. ומלפניו מלאחריו, שהם בזמן אמות ד'
עיניו. כנגד 36)כמלוא לקרות ולא פניו להחזיר שצריך

הט"ז). (פ"ג, ק"ש הלכות לעיל הכל כמבואר הערוה,
לתפילה".37) "וכן - שם אמרו ע"א. כו, ברכות

.Ë,‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ - BÓB˜Óa ‰‡Bˆ ‡ˆÓe Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈»»»ƒ¿ƒ¿»»
˜„· ‡lL ÈtÓ38Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ ,Ïlt˙‰ ‡lL „Ú ƒ¿≈∆…»««∆…ƒ¿«≈≈ƒ¿«≈

ÌB˜Óa39‰‡Bˆ ‡ˆÓe ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ¿»»»»≈ƒ¿ƒ»»»»

‰p˜¯ÊiL È„k ÂÈÙÏ Cl‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :Bc‚k40ÂÈ¯Á‡Ï ¿∆¿ƒ»¿«≈¿»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿«¬»
Â‡Ï Ì‡Â ;Cl‰È - ˙Bn‡ Úa¯‡41‰p˜lÒÈ - «¿««¿«≈¿ƒ»¿«¿∆»

ÔÈ„„ˆÏ42ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .˜ÈÒÙÈ - ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»«¿ƒ¿≈«¬»ƒ
¯ÎL Ba LiL ˙È·a ÌÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï43˙È·· ‡ÏÂ …»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆≈≈»¿…¿«ƒ

ÒÈ¯eÓ Ba LiL44eLetÚ ˙Úa45,Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ , ∆≈¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈«
.¯B‰Ë ÌB˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«»»

(כסףֿמשנה).38) כאן ידובר טהרה" בחזקת "שאינו במקום
(39- שהתפלל "אע"פ שם: אמרו שכן ע"ב. כב, ברכות

תועבה" רשעים "זבח כזו: לתפילה וקראו תועבה". תפילתו
נז). כא, שישאירנה.40)(משלי שנהר 41)כלומר, כגון

שלפניו. הכיוון בכל צואה שיש או לפניו, מושך
ד'42) ממנה שיתרחק עד לצדדים ילך כלומר: שם. ברכות,

כנגד  ומתפלל הואיל פניו, יחזיר אל לאחריו אבל אמות;
רבינו  בשם ('פרישה', מערב נגד פניו להפוך לו אסור מזרח,

שם). לברכות, השכר 43)יונה ריח כי ע"א. סה, עירובין
וטורדו. ופירושה:44)משכרו רומית. מלה - מורייס שם.

כן  נקרא וביחוד מאכל; דבר בהם לכבוש במים ניתך מלח
('הערוך'). כבוש מדג היוצא מעלה 45)הציר כשהוא

רע. וריחו גבו על לבנוני עיפוש

.ÈCÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk B˙B‡ ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«¿ƒ≈«ƒ»»»ƒ
- Ïlt˙‰Â ÂÈ·˜Ï CÈ¯v‰ ÏÎÂ ;Ïlt˙È ‡Ï - ÂÈ·˜Ïƒ¿»»…ƒ¿«≈¿»«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«≈

‰·ÚBz B˙lÙz46‰NÚiL ¯Á‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿«≈««∆«¬∆
‰Ò¯Ù È„k BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡Â .ÂÈÎ¯ˆ47- ¿»»¿ƒ»¿«¬ƒ«¿¿≈«¿»

Ïlt˙È ‡Ï ‰lÁzÎÏ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰lÙz B˙lÙz¿ƒ»¿ƒ»¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú48¯ÈÒÈÂ , «∆ƒ¿…«¿»∆»∆¿ƒ¿…¿»»¿»ƒ

BÁÈk49B„¯Bh‰ ¯·c ÏÎÂ BÚÈÂ50.Ïlt˙È CÎŒ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ¿»»»«¿»««»ƒ¿«≈

שאר 46) גם להוציא שאסור והואֿהדין ע"א. כג, ברכות
נקביו  שיהוי מחמת משוקץ שגופו זמן כל מפיו, תורה דברי

מיימוניות). ארבעה 47)(הגהות של מרחק - פרסה שם.
(צד.). בפסחים כמבואר בברכות 48)מילין, ורבותינו

תלך  כאשר רגלך שמר יז): ד, (קהלת הפסוק את דרשו (שם)
עומד  שאתה בשעה נקביך "שמור לומר: האלהים, בית אל

לפני". הגרון 49)בתפילה מן היוצא העבה הרוק הוא
שהוא  כל נענוע עלֿידי הפה מן היוצא הוא - ניעו בכח.
ונזכרים  וניעו") "כיחו ד"ה ג: בבאֿקמא ('תוספות'

נה:). (נדה בתפילתו.50)בברייתא אותו ומפריע

.‡È˜‰bL ÈÓ51˜‰Ùe52LhÚ˙Â53Ì‡ - B˙lÙ˙a ƒ∆ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ
Ïlt˙iL Ì„˜ BÙeb ˜„a Ì‡Â ;‰‚Ó ‰Ê È¯‰ ,BBˆ¯Ïƒ¿¬≈∆¿À∆¿ƒ»«…∆∆ƒ¿«≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - BÒ‡Ï ‡·e54B˙lÙ˙a ˜¯ BÏ ÔncÊ . »¿»¿≈¿»¿ƒ¿«≈…ƒ¿ƒ»
¯ÚËˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .B„‚·a B‡ B˙ÈlËa BÚÈÏ·Ó -«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿«≈

CÎa55B„È· B˜¯BÊ -56¯ÚËˆÈ ‡lL È„k ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ¿»¿¿»«¬»¿≈∆…ƒ¿«≈
„e¯Ë ‡ˆÓÂ ‰lÙza57,‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆÈ . «¿ƒ»¿ƒ¿»»»»ƒ∆«ƒ¿«»

„Ú ‰‰BL - BzÚ„Ï ‡lL ,‰lÙza „ÓBÚ ‡e‰Lk¿∆≈«¿ƒ»∆…¿«¿∆«
B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL58. ∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿ƒ»

בקול.51) הפה דרך מהקיבה רוח פיו 52)שהוציא שפתח
שעמד  אחרי או לישון, שרוצה כאדם גדולה בהרחבה
כלומר: הקים, גו - גיהוק נוטריקון: דורשין ויש משנתו.
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- פיהוק למעלה. גופו ופושט פיו מקים שפותח הקים, פה
כד.). ברכות (רש"י, התפרצות 53)הרבה הזרירה: הוא

תהל  עטישותיו י) מא, (איוב במקרא ונזכר מהנחירים, הרוח
לחולה". יפה "עיטוש : ע"ב נז, (ברכות אמרו וכן אור.

תראה 54) שלא פיו על ידו שישים אלא ע"ב. כד, ברכות
צ"ז). סימן או"ח ('טור' המלאה אנין 55)פתיחתו שהוא

בטליתו. רוקו להבליע לו וקשה בפיו,56)הדעת, לא אבל
ראש. קלות בתפילתו.57)משום לכוין יכול שאינו

ע"א.58) כד, דף ברכות, במסכת הכל

.·ÈBÈ‡Â ‰a¯‰ ¯ÚËˆÂ ,‰hÓlÓ Áe¯ ‡ÈˆB‰Ï Lwaƒ≈¿ƒ«ƒ¿«»¿ƒ¿«≈«¿≈¿≈
BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ59ÂÈ¯Á‡Ï Cl‰Ó -60Úa¯‡ »¿«¬ƒ«¿¿«≈¿«¬»«¿«

Ïk ÔBa¯" :¯ÓB‡Â ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL „Ú ÔÈzÓÓe ˙Bn‡««¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ»
ÌÈ·˜ ez¯ˆÈ ,ÌÈÓÏBÚ‰61,ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ ÌÈ·˜ »»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¬ƒ

nÏÎe ‰t¯Á ;e˙nÏÎe e˙t¯Á EÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb‰ »¿»«¿»∆∆¿»≈¿ƒ»≈∆¿»¿ƒ»
BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ."e˙˙ÈÓa ‰n¯Â ‰ÚÏBz ,eÈiÁa¿«≈≈»¿ƒ»¿ƒ»≈¿≈ƒ¿

.Ïlt˙Óeƒ¿«≈

שצריך 60)להתאפק.59) מפני לפניו, מהלך אינו אבל
מהלך  היה ואם להתפלל. שהתחיל המקום כנגד פניו שיהיו
שאין  לגמרי, שפוסק כמי ודומה לאחריו מניח היה לפניו,

יונה). (רבינו לתפילתו לחזור ע"ב.61)כוונתו כד, ברכות
הלב, כגון: - חלולים והאזנים. החוטם הפה, כגון: - נקבים

שם). וברש"י ס: ברכות (ראה והמעים הכרס

.‚È- ÂÈk¯a ÏÚ ÂÈÏ‚¯ŒÈÓ eÙËÂ ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰»»≈ƒ¿ƒ»¿»¿≈«¿»«ƒ¿»
ÌÈn‰ eÏÎiL „Ú ÔÈzÓÓ62Ì‡Â .˜ÒtL ÌB˜nÏ ¯ÊBÁÂ «¿ƒ«∆ƒ¿««ƒ¿≈«»∆»«¿ƒ

.L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ‰lÙz‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰L»»¿≈ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿…

הובאה 62) צ"ח (סימן הרמ"א וכתשובות ע"א. כג, ברכות
חולי  לו שיש "מי כתב: ע"ח) סימן או"ח במגןֿאברהם
כדי  יעשה מה לאנסו, תמיד מטפטפים רגליו שמי האבן,
אברו, סביב בגד לו לעשות להתיר יש להתפלל? שיוכל
ויתפלל; הכנסת לבית ויכנס נקיים, יהיו העליונים והבגדים

יפסיק". - רגלים מי הטפת ובשעת

.„ÈÚa¯‡ Cel‰ È„k ‰‰BL ,ÌÈÓ ÔÈzLn‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ«¿«
˙Bn‡63¯Á‡ ‰‰BL - Ïlt˙‰MÓe .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â , «¿««»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈∆««

,ÔÈzLÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ Cel‰ È„k B˙lÙz¿ƒ»¿≈ƒ«¿««¿««»«¿ƒ
ÂÈtÓ ‰lÙz‰ È¯·c ˜ÒÙiL È„k64. ¿≈∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ

יטנפו 63) שלא רגליו מי ניצוצות משום ע"ב. כז, מגילה
ארבע 64)בגדיו. הילוך (כדי אמות, ארבע "שכל שם:

ועדיין  בפיו, (שגורה) סדורה תפילתו התפילה). אחר אמות
מרחשות.שפתי  ו

.ÂË,‰eÎa dÈ‡L ‰lÙz Ïk ?„ˆÈk ·l‰ ˙ek«»««≈≈«»¿ƒ»∆≈»¿«»»
‰lÙz dÈ‡65¯ÊBÁ - ‰eÎ ‡Ïa Ïlt˙‰ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈¿…«»»≈

Ïlt˙Óe66˙LaLÓ BzÚ„ ‡ˆÓ .‰eÎa67„e¯Ë BaÏÂ ƒ¿«≈¿«»»»»«¿¿À∆∆¿ƒ»
‡a‰ CÎÈÙÏ .BzÚc ·MÈ˙zL „Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -»¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ»«»

¯ˆÓ B‡ ÛÈÚ ‡e‰Â C¯c‰ ÔÓ68„Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ , ƒ«∆∆¿»≈≈≈»¿ƒ¿«≈«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BzÚc ·MÈ˙zL69ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‰LÈ : ∆ƒ¿«≈«¿»¿¬»ƒƒ¿∆¿»»ƒ

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BzÚc ¯¯˜˙˙Â ÁeiL „Ú«∆»«¿ƒ¿»≈«¿¿««»ƒ¿«≈

שער 65) הלבבות" "חובת בספרו בחיי רבינו לשון וזה
המילות  כי "ודע תשיעי) חשבון ג, (פרק הנפש חשבון
- ותפילה כלב. - במילות והעיון כקליפה, - בלשון תהיינה
בלשונו  המתפלל וכשיתפלל כרוח. - (הכוונה) והעיון כגוף;
בלא  גוף תפילתו תהיה התפילה, עיון בזולת טרוד ולבו
יען  יג): כט, (ישעיה הכתוב אמר וכן לב. בלא וקליפה רוח,
ממני  רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו הזה, העם נגש כי
יאמר: נא) פרק ג, (חלק ה"מורה" בספר ורבינו וכו'. וכו'
ואתה  הכותל, אל ופניך שפתיך בהנעת תתפלל אם "אבל
אבל  לתכלית, שהגעת תחשוב לא וממכרך... במקחך חושב
אתה  קרוב ב) יב, (ירמיה בהם שנאמר למי קרוב אז תהיה

וכו'. מכליותיהם ורחוק וראה 66)בפיהם ע"ב. ל, ברכות
א). הלכה י, (פרק לקמן רבינו מיושבת.67)דברי בלתי

טו):69)מצטער.68) ח, (עזרא שנאמר ע"א. סה, עירובין
שם ונחנה אהוה אל הבא הנהר אל ÌÈÓÈואקבצם ‰˘Ï˘,

להתבונן  התחיל לא עזרא שגם הרי - וגו' בעם ואבינה
דעתו. נתישבה שאז ימים, שלשה אחרי רק הדרך מן כשבא
אנו  אין כך בין כי הזה, בזמן אלה  בכל נזהרים אנו ואין

מיימוניות). (הגהות בתפילה כ"כ מכוונים

.ÊËÏkÓ BaÏ ˙‡ ‰pÙiL ?‰ek‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ««»»∆¿«∆∆ƒƒ»
ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ ,˙B·LÁn‰««¬»¿ƒ¿∆«¿¿ƒ≈ƒ¿≈

‰ÈÎM‰70‰lÙz‰ Ì„˜ ËÚÓ ·LÈÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . «¿ƒ»¿ƒ»»ƒ≈≈¿«…∆«¿ƒ»
˙Áa Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿««
‡NB ‰È‰L ÈÓk B˙lÙ˙ ‰NÚÈ ‡ÏÂ .ÌÈeÁ˙·e¿«¬ƒ¿…«¬∆¿ƒ»¿ƒ∆»»≈

ÈB‡NÓ71CÎÈÙÏ .BÏ CÏB‰Â BÎÈÏLÓe72·LÈÏ CÈ¯ˆ ««¿ƒ¿≈¿ƒ»»ƒ≈≈
ÌÈ„ÈÒÁ .¯ËtÈ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÙz‰ ¯Á‡ ËÚÓ¿««««¿ƒ»¿««»ƒ»≈¬ƒƒ
‰ÚLÂ ‰lÙz Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL ÔÈ‰BL eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»ƒ»»««…∆¿ƒ»¿»»

‰ÚL ‰lÙza ÔÈÎÈ¯‡Óe ,‰lÙz ¯Á‡Ï ˙Á‡73. ««¿««¿ƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»»»

תמיד 70) לנגדי ה' שויתי שנאמר: ע"א, כב, סנהדרין
ח). טז, ע"ב.71)(תהלים כט, יהא 72)ברכות שלא כדי

למשוי. עליו דומה תפילתו כאילו ע"ב.73)נראה לב, שם

.ÊÈBÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ïlt˙È Ï‡ - ¯BkL74Ì‡Â .‰ek ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆≈«»»¿ƒ
‰·ÚBz B˙lÙz ,Ïlt˙‰75Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ƒ¿«≈¿ƒ»≈»¿ƒ»≈ƒ¿«≈

kÔ˜B¯˙iL76Èe˙L .B˙e¯ÎMÓ77Ì‡Â .Ïlt˙È Ï‡ - ¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ
‰lÙz B˙lÙz - Ïlt˙‰78BÈ‡L ‰Ê ?¯BkL ‰ÊŒÈ‡ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒ»≈∆ƒ∆∆≈

ÈÙa ¯a„Ï ÏBÎÈ - ?Èe˙L .CÏn‰ ÈÙÏ ¯a„Ï ÏBÎÈ»¿«≈ƒ¿≈«∆∆»»¿«≈ƒ¿≈
LazLÓ BÈ‡Â CÏn‰79ÏÈ‡B‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ; «∆∆¿≈ƒ¿«≈««ƒ≈ƒ

BÈÈ ¯ÈÒiL „Ú Ïlt˙È ‡Ï ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ¿»»¿ƒƒ«ƒ…ƒ¿«≈«∆»ƒ≈
ÂÈÏÚÓ80. ≈»»

עליו.74) מיושבת דעתו ע"א.75)שאין סד, עירובין
רוקח")76) "מעשה קושטא, (שונצינו, ראשונים ובדפוסים

מתרונן  כגבור הכתוב: כלשון מיינו", "כשיתרונן הנוסח:
יינו  שכרון מסיר שהוא ופירושו: סה), עח, (תהלים מיינו
יונתן: וכתרגום ששתה, בטרם שהיה כמו פקח ונעשה
שהוא  שם: פירש ורש"י חמרא. מן דמתפקח כגבור

מיינו". להקיץ בדיבור ומתגבר יין 77)"מתעורר ששתה
לשכרה. לא אבל שם.78)ושכר, מתבלבל 79)עירובין,
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ושינה 80)וטועה. מיל, "דרך שם: ואמרו ע"ב. סד, שם,
כששתה  אמורים? דברים במה היין. את מפיגים - שהיא כל
טורדתו  שדרך כלֿשכן מרביעית, יותר שתה אבל רביעית;
'ו'ש'כ'ר  צ"ט): סימן (או"ח ה'טור' וכתב משכרתו". ושינה

" תיבות: ראשי ט), י, (ויקרא 'ת'ש'ת È„Î'א'ל ‰˙˘ Ì‡Â
‰·ÚÂ˙ ¯ÂÎÈ˘ ˙ÏÈÙ˙ :ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÒ‡ - ˙ÈÚÈ·¯."

.ÁÈ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ,Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿«≈…ƒ¿¿…
‰ÁÈN CBzÓ ‡ÏÂ ,L‡¯Œ˙el˜ CBzÓ81CBzÓ ‡ÏÂ , ƒ«…¿…ƒƒ»¿…ƒ

‰¯B˙ŒÈ¯·c CBzÓ ‡l‡ ,ÒÚk CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó82. ¿ƒ»¿…ƒ««∆»ƒƒ¿≈»
ÔÈc CBzÓ ‡ÏÂ83‰ÎÏ‰Â84ŒÈ¯·c Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿…ƒƒ«¬»»««ƒ∆≈ƒ¿≈

CBzÓ ‡l‡ ;‰ÎÏ‰a „e¯Ë BaÏ ‡‰È ‡lL È„k ,‰¯B˙»¿≈∆…¿≈ƒ»«¬»»∆»ƒ
˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ ÔB‚k ,ÔeiÚ da ÔÈ‡L ‰¯B˙ŒÈ¯·c85. ƒ¿≈»∆≈»ƒ¿¬»¿

ע"א.82)ליצנות.81) לא, בדין,83)ברכות ישיבה
בדין. שיושבים הדיינים הלכתי,84)כגון: ומתן משא

יוכל  ולא תפילתו בעת בהם להרהר ויבוא עיון, הדורש
הלכה. דין אחר: ונוסח מחלוקת 85)לכוין. בהן שאין

(שם). והרהור עיון צריכות ואינן

.ËÈÌÈ˜¯t‰ ˙BlÙz86ŒL‡¯ ÛÒeÓ ˙lÙz ÔB‚k , ¿ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ««…
L„Á87Œ¯Á‡Â B˙lÙz ¯ÈcÒ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙B„ÚBÓ ˙lÙ˙e …∆¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿««

da ÏLkÈ ‡lL È„k ,Ïlt˙Óe „ÓBÚ Ck88Cl‰Ó ‰È‰ . »≈ƒ¿«≈¿≈∆…ƒ»≈»»»¿«≈
È„e„b ÌB˜Ó ÔB‚k ,‰kÒ ÌB˜Óa89,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ ƒ¿«»»¿¿¿≈«¿ƒ¿ƒ

:‡È‰ BÊÂ ,˙Á‡ ‰Î¯a Ïlt˙Ó - ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â¿ƒƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«≈¿»»««¿ƒ
‰¯ˆ˜ ÌzÚ„Â ÌÈa¯Ó Ï‡¯NÈ EnÚ ÈÎ¯ˆ"90ÔBˆ¯ È‰È . »¿≈«¿ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¿»¿»»¿ƒ»

È„k „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzzL ,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…≈∆ƒ≈¿»∆»¿∆»¿≈
·Bh‰Â ,d¯BÒÁÓ Èc ‰iÂ‚e ‰iÂb ÏÎÏe B˙Ò¯Ù«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»¿«

EÈÈÚa91"‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰NÚ92. ¿≈∆¬≈»«»¿»≈«¿ƒ»
ÏBÎÈ Ì‡Â ;Cl‰Ó ‡e‰Lk C¯ca d˙B‡ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»«∆∆¿∆¿«≈¿ƒ»
BzÚc ¯¯˜˙˙Â ·eMÈÏ ÚÈbÓ ‡e‰LÎe .„ÓBÚ - „ÓÚÏ«¬…≈¿∆«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿
¯NÚŒ‰ÚLz ,d˙w˙k ‰lÙz Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ -≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿«»»»ƒ¿»»»

˙BÎ¯a93. ¿»

תדירות.86) ולא ידועים לזמנים פעם 87)שהן שהיא
יום. לה.).88)לשלשים (ר"ה בהן רגיל שאינו מתוך

צרכיהם.90)קבוצות.89) לפרש יודעים שאינם
התכלית 91) תהיה לא אולי בעינינו. שטוב מה לנו תתן "לא

לנו" עשה הגמור, הטוב שהוא בעיניך, הטוב אלא טובה;
עשה  במקרא: מצינו וכן מנוח), רבינו בשם (כסףֿמשנה

טו). י, (שופטים בעיניך הטוב ככל לנו ברכות 92)אתה
ע"ב. "הביננו"93)כט, תפילת בין וזה ע"א. ל, שם

ברכות  שלוש צריכה "הביננו" תפילת קצרה": ל"תפילה
אותה  ומתפלל האחרונות, ברכות ושלוש הראשונות
ומתפלל. חוזר אינו - עליו מתיישבת וכשדעתו מעומד;
- סכנה במקום אלא אותה מתפללים שאין קצרה ותפילה
ומתפלל  והאחרונות, ראשונות ברכות שלש צריכה אינה
הוא  - לביתו בא וכשהוא מעומד; ובין מהלך בין אותה

ומתפלל. חוזר

ה'תשע"ח  תשרי כ"ט חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם;1) להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה

ומנהגיה. אפיים נפילת ודיניהן; וקידה כריעה השתחווייה,

.‡Ô‰a ¯‰f‰Ï Ïlt˙n‰ CÈ¯ˆ ÌÈ¯·„ ‰BÓL¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ»≈»∆
˜eÁ„ ‰È‰ Ì‡Â ,Ô˙BNÚÏÂ2Ò‡ B‡3¯·ÚL B‡ ,4‡ÏÂ ¿«¬»¿ƒ»»»∆¡»∆»«¿…
.ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ,Ô˙B‡ ‰NÚ5ÁÎÂ ,‰„ÈÓÚ :Ô‰ el‡Â »»»≈¿«¿ƒ¿≈≈¬ƒ»¿…«

Ôew˙Â ,ÌÈLeaÏn‰ Ôew˙Â ,Ûeb‰ Ôew˙Â ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
‰ÈÂÁzL‰Â ,‰ÚÈ¯k‰Â ,ÏBw‰ ˙ÈÂL‰Â ,ÌB˜n‰6. «»¿«¿»««¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»

כמבואר 2) בהם, להיזהר לו וקשה דחוק במצב שנמצא
ב). (הלכה בו.3)בסמוך וכיוצא חולי בלי 4)מחמת
במזיד. סיבה, בפרק 5)שום המנויים הדברים כחמשת לא

לפעמים  לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם
רבינו 6)ולהתפלל. יבארם האלה הדברים שמונת כל

הבאות. בהלכות

.·„ÓÚÓ ‡l‡ Ïlt˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈk ‰„ÈÓÚ7‰È‰ . ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«≈∆»≈…∆»»
;„ÓÚÈ ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ‰Ï‚Ú· B‡ ‰ÈÙÒa ·LBÈ≈ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ»«¬…«¬…

Â‡Ï Ì‡Â8Ïlt˙Ó ‰ÏBÁ .Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ , »ƒ»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈
BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎiL ‡e‰Â ;Bcˆ ÏÚ ·ÎBL elÙ‡9. ¬ƒ≈«ƒ¿∆»¿«≈∆«¿

Ba LÈ Ì‡ ;ÌÈÏBÁ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,·Ú¯‰Â ‡Óv‰ ÔÎÂ¿≈«»≈¿»»≈¬≈≈ƒ¿«ƒƒ≈
Ï‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ˙ÏÎÈ¿…∆¿«≈∆«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«

Ïlt˙È10,‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰ .‰zLÈÂ ÏÎ‡iL „Ú ƒ¿«≈«∆…«¿ƒ¿∆»»≈««¿≈»
„¯È ‡Ï - BzÓ‰a ÊÁ‡iL ÈÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡11, ««ƒ∆∆ƒ∆…¬¿∆¿…≈≈
MÈÓ BzÚ„ ‡‰zL È„k ,Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ ‡l‡˙· ∆»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿≈∆¿≈«¿¿À∆∆

.ÂÈÏÚ»»

שכתוב:7) כמו ה', עבודת היא התפילה כי ל.) (ברכות
בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
אורח  (טור לשרתו ה' לפני לעמוד ח): י, (דברים שנאמר
עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך צ"ח). סימן חיים
טז, פרק סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי

י"ב). יוסף 8)הלכה (בית הספינה וכן מתנועעת שהעגלה
צד). חיים בשעת 9)אורח להתפלל שלא נוהג היה ורש"י

ואמרו  מיימוניות,). (הגהות שמע קריאת רק וקרא חליו,
בבית  להתפלל אמרתי אני הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל:
על  התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת
שתדום  ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך;
על  בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה
שמעוני). בילקוט הובאת (פסיקתא, סלה ודומו משכבכם

אסור 10) - "המיצר א) הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי
עליו. מיושבת דעתו שאין מפני אם 11)להתפלל", כי

דעתו. ותיטרד הדרך עיכוב עליו קשה ירד,

.‚- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk Lc˜n‰ ÁÎ…««ƒ¿»≈«»»≈¿»»»∆
Ïlt˙Óe Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÁÎ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ12„ÓBÚ ‰È‰ . «¬ƒ»»…«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈»»≈
ÌÈÏLe¯È „‚k ÂÈt ˙‡ ÔeÎÓ - ı¯‡a13„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆¿«≈∆»»¿∆∆¿»»ƒ»»≈
Lc˜n‰ „‚k ÂÈt ÔeÎÓ - ÌÈÏLe¯Èa14„ÓBÚ ‰È‰ . ƒ»«ƒ¿«≈»»¿∆∆«ƒ¿»»»≈
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Lc˜naÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k ÂÈt ÔeÎÓ -15. «ƒ¿»¿«≈»»¿∆∆≈…∆«√»ƒ
˙BÁe¯‰ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ ‡lL ÈÓe ,‡ÓeÒ16Cl‰Ó‰Â , »ƒ∆…»¿«≈∆»¿«¿«≈

‰ÈÙÒa17BaÏ ˙‡ ÔeÎÈ -18.Ïlt˙ÈÂ ‰ÈÎM‰ „‚k ƒ¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿∆∆«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

אליך 12) והתפללו מח): ח, (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות
לאבותם. נתת אשר ארצם (שם,13)דרך שנאמר (שם),

בה. בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד):
הזה.14) הבית אל והתפללו לב): ו, הימיםֿב (דברי שנאמר
בית 15) הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום הקדשים הוא 16)קודש שאין
ירושלים. או ישראל ארץ נמצאת צד באיזה מבחין

לירושלים 17) פניו להחזיר לו אפשר שאי כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד ליבו 18)מפני "יפנה

בפירוש  רבינו הקדשים. קודש כנגד שפניו ויחשוב ורעיוניו
ה). משנה ד, פרק (ברכות המשנה

.„CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‡e‰Lk ?„ˆÈk Ûeb‰ Ôewzƒ«≈«¿∆≈ƒ¿ƒ»»ƒ
BÊ „ˆa BÊ ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ÔeÎÏ19,‰hÓÏ ÂÈÈÚ Ô˙BÂ , ¿«≈∆«¿»¿«¿≈≈»¿«»

,‰ÏÚÓÏ ÈeÙ BaÏ ‰È‰ÈÂ ;ı¯‡Ï ËÈaÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿∆ƒ»¿«¿»
ÌÈÓMa „ÓBÚ ‡e‰ el‡k20BaÏ ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÓe . ¿ƒ≈«»»ƒ«ƒ«»»«ƒ

ÔÈ˙eÙk21˙ÈÏ‡ÓN‰ ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ ,22„·Úk „ÓBÚÂ , ¿ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ¿≈¿∆∆
„ÁÙÂ ‰‡¯Èa ,‰ÓÈ‡a ,Ba¯ ÈÙÏ23ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»»««¿…«ƒ«»»«

ÂÈˆÏÁ24. ¬»»

ז)19) א, (יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר: י:), (ברכות
צריך  השכינה, עם לדבר שעומד מכיוון כי אחת, כרגל נראין
מלאך  הוא כאילו ולדמות מליבו החוץ מחשבות כל לסלק
לברוח, התנועה ממנו שנסתלקה רמז אחר: וטעם השרת.
חיים  אורח יוסף (בית ה' מבלעדי חפץ שום להשיג ולא

צה). והיו 20)סימן ג): ט, (מלכיםֿא אומר אחד כתוב
אומר  אחד וכתוב הימים; כל המקדש) (בבית שם וליבי עיני
מלמד: כיצד? הא - כפיים אל לבבנו נישא מא): ג, (איכה
ישראל, ארץ (כלפי למטה עיניו שייתן צריך "שהמתפלל
הללו" המקראות שני שיתקיימו כדי למעלה, וליבו רש"י)

קה:). הן 21)(יבמות כאילו ברעותה אחת חבוקות
בצד 22)קשורות. נרמז שהוא הרע יצר להכנעת רמז

צ"ה). סימן יוסף (בית "רבא 23)שמאל שמצינו: כמו
י.). (שבת מריה" קמיה כעבדא אמר: ומצלי, ידיה פכר

נשען 24) יהא לא וכן ראש. בקלות ה' לפני כעומד שנראה
אחר  נמשך רבינו מיימוניות"). ("הגהות דבר לשום ונסמך
על  ידו מניח היה "ולא (כד:): בברכות הגורס הרי"ף גירסת
כמו: צידו, - סנטרו הערוך ופירוש התפילה) (בשעת סנטרו"

צ"ה). סימן יוסף, (בית נוספת והנו"ן "סטרו,

.‰,‰lÁz ÂÈLeaÏÓ Ôw˙Ó ?„ˆÈk ÌÈLeaÏn‰ Ôewzƒ««¿ƒ≈«¿«≈«¿»¿ƒ»
ÔiˆÓe25'‰Ï eÂÁzL‰' :¯Ó‡pL ,¯c‰Óe BÓˆÚ ¿«≈«¿¿«≈∆∆¡«ƒ¿«¬«

B˙cÙ‡a ‰lÙza „ÓÚÈ ‡ÏÂ .'L„˜ ˙¯„‰a26‡ÏÂ , ¿«¿«…∆¿…«¬…«¿ƒ»«¬À¿»¿…
‰l‚Ó L‡¯a27˙Bl‚Ó ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ28ÈL‡ C¯c Ì‡ , ¿…¿À∆¿…¿«¿«ƒ¿Àƒ∆∆«¿≈

Èz·a ‡l‡ ÌÈÏB„b‰ ÈÙa e„ÓÚÈ ‡lL ,ÌB˜n‰«»∆…««¿ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿»≈
ÌÈÏ‚¯‰29B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡È ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »«¿»ƒ¿»»…∆¡…¿ƒƒ¿»

„e¯Ë BalL ÈtÓ ,Ïlt˙ÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ»
Ô‰a30B„Èa ˙BÚÓe ÌÈÏk ÊÁ‡È ‡ÏÂ .31Ïlt˙Ó Ï·‡ . »∆¿…∆¡…≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«≈

˙ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‚Á‰ ˙BÓÈa B„Èa ·ÏeÏÂ ‡e‰¿»¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«
ÌBi‰32- ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ÈBNÓ ‰È‰ . «»»««…¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏÈLÙÓ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‰È‰ Ì‡33 ƒ»»»≈«¿»»«ƒ«¿ƒ«¬»
ÈabŒÏÚ BÁÈpÓ - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ‰È‰ .Ba Ïlt˙Óeƒ¿«≈»»«¿»»«ƒ«ƒ««≈

,Ú˜¯˜34ÌÈÓÎÁ‰ Ïk C¯c .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¿«¿««»ƒ¿«≈∆∆»«¬»ƒ
ÌÈÙeËÚ Ô‰Lk ‡l‡ eÏÏt˙È ‡lL ,Ì‰È„ÈÓÏ˙Â35. ¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿∆»¿∆≈¬ƒ

"רב 25) ל:): (ברכות אמרו וכן בבגדיו, עצמו ומקשט
מצלי". והדר נפשיה, מציין הווה שילבש 26)יהודה בגד

החמודים  בגדיו יטנף שלא בו, להזיע בשרו על האדם
עליו  שילבש עד לבדו בו לצאת האדם מנהג ואין בזיעה;
ה). משנה ט, פרק ברכות לרבינו, המשנה (פירוש אחר. בגד

מגולה"27) כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו
ט"ו). הלכה י"ד, פרק סופרים יג:):28)(מסכת (חגיגה

רבו. לפני רגליו לגלות הוא ארץ דרך נתכוון 29)"לאו
לפני  העומדים ערב מדינות בני כל להוציא בזה רבינו
ברגליים  להתפלל מותר שלהם - מגולות ברגליים גדוליהם

משנה). (כסף ויתבזו 30)מגולות הארץ על יפלו שלא
כג:). הכלים 31)(ברכות מידו; יפלו שמא טרוד, ליבו כי

(שם). ויאבדו יתפזרו והמעות שחביבה 32)יישברו ומתוך
מא: (סוכה נטרד ואינו עליו כבד משאה אין המצוה, עליו
בידו  תפילות מחזור לאחוז מותר זה ומטעם שם) וברש"י
עצמה  תפילה לצורך תופסו והוא הואיל שמתפלל. בשעה
והרי  נטרד, ואינו כבד משאו אין ובדיוק, בעיון להתפלל כדי
חיים  אורח ערוך ובשולחן יונה; (רבינו ללולב דומה זה

ב). סעיף צ"ו, מונעו 33)סימן המשא כובד אין שאז
מציעא  (בבא ראשו על בעודו כן לא בתפילתו, מלכוון

משאו  "הנושא הנוסחא ששם אלא ÂÙÈ˙Îקה:), ÏÚ ורבינו "
צ"ז). סימן חיים אורח יוסף, (בית ראשו" "על גורס

בתפילתו.34) מלכוון מונעו המשא כובד כי (שם)
(הלכות 35) לקמן רבינו דברי ואלה י.). (שבת בטליתם

חכמים  לתלמידי הוא גדול "גנאי י"א): הלכה ג, פרק ציצית
סימן  חיים (אורח הב"ח וכתב עטופים. אינם והם שיתפללו
גאווה. דרך שזה ידיו, על וכסיות להתפלל נכון שלא צ"א)
אל  רשעים ויד גאווה רגל תבואני אל אומר: הכתוב ועליו

יב). לו, (תהלים תנידני

.ÂCeÓ ÌB˜Óa „ÓÚÈ ?„ˆÈk ÌB˜n‰ Ôewz36¯ÈÊÁÈÂ , ƒ«»≈««¬…¿»»¿«¬ƒ
Ï˙kÏ ÂÈt37„‚k ÌÈÁ˙Ù B‡ ˙BBlÁ ÁzÙÏ CÈ¯ˆÂ . »»«…∆¿»ƒƒ¿…««¿»ƒ¿∆∆

ÔÈeÎÂ' :¯Ó‡pL ,Ôc‚k Ïlt˙‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È38 ¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»∆∆¡«¿«ƒ
'ÌÏ˘e¯È „‚ d˙ÈlÚa dÏ ÔÁÈ˙t39Ú·B˜Â .'B‚Â ¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆¿¿≈¿¿≈«

„ÈÓz B˙lÙ˙Ï ÌB˜Ó40‰a¯Áa Ïlt˙Ó ÔÈ‡Â .41‡ÏÂ , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿«≈¿À¿»¿…
È¯BÁ‡42Œ˙È·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ¬≈≈«¿∆∆∆»ƒ≈∆¡ƒ»»¿≈

‰lÙ˙a „ÓBÚ‰ „ˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡Â .˙Òk‰43¯·ÚÏ B‡ «¿∆∆¿»≈≈¿«»≈ƒ¿ƒ»«¬…
.˙Bn‡ Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÙÏ¿»»«∆«¿ƒƒ∆«¿««

ãycew zegiyn zecewpã

ick milyexi cbpk migzt e` zepelg geztl jixve ..."
."ocbpk lltzdl

לבו  שיכוון לו ש"גורמין משום רק אינו בחלונות הצורך
מסתכל  רש"י שהוא (כפירוש נכנע ולבו שמים כלפי
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ירושלים, דרך תפילותיו שיעברו כדי אלא לד.), בברכות
ירושלים", "כנגד להיות צריכים שהחלונות מזה כדמוכח
העליה  עם קשורה ברוחניות שהעליה לזה דוגמא והוא

בגשמיות.
(11 dxrd 128 cenr c"i wlg y"ewl itÎlr)

הכתוב 36) וכן י:). (ברכות המקום לפני גבהות שאין לפי
ה'. קראתיך ממעמקים א): קל, (תהילים אומר

פניו 37) חזקיהו ויסב ב): לח, (ישעיה שנאמר ה:) (ברכות
הקיר  יוסף אל בבית (הובאת בתשובתו ורבינו ויתפלל.

אל  להתקרב שהצריכו שהטעם כתב: צ) סימן חיים אורח
המבטל  דבר לפניו יהא שלא כדי התפילה, בעת הקיר

שם).38)כוונתו. עזרא, (אבן ערבית בלשון חלונות
שעליו 39) ביתֿהמקדש, נגד מכוונת תפילתו שתהא כדי

הימים  כל שם וליבי עיני והיו ג): ט, (מלכיםֿא שלמה אמר
(ברכות  ורש"י שם). לדניאל, בפירושו גאון סעדיה (רבינו
מסתכל  שהוא ליבו: שיכוון לו גורמים "חלונות כתב: לד:)
רבינו". "תשובות במוספינו וראה ליבו". ונכנע שמים כלפי
חלונות  עשר שנים מצריך רנ"א) (עמוד פקודי פרשת ובזוהר
בשולחן  להלכה נפסק וכן כמוס, סוד פי על הכנסת לבית

ד). סעיף צ, סימן חיים (אורח (ברכות 40)ערוך כמאמרם
שכן  בעזרו, אברהם אלוקי - לתפילתו מקום הקובע כל ו:):
אל  בבוקר אברהם וישכם כז): יט, (בראשית בו נאמר
שיתפלל  רק ולא שם). התפלל (שכבר שם עמד אשר המקום
מקום  יקבע עצמו הכנסת בבית גם אלא קבוע, כנסת בבית
בירושלמי  אמרו וכן מיימוניות). (הגהות לתפילתו קבוע
ויהי  לב): טו, (שמואלֿב כתוב ד) הלכה ד, פרק (ברכות
לאלוקים. שם ישתחווה אשר הראש עד בא דוד
אדם  שצריך מכאן - "ישתחווה" אלא נאמר לא "השתחווה"

להתפלל. הכנסת בבית מקום לו כמאמרם 41)לייחד
לחורבה: נכנסים אין דברים ג' מפני א): עמוד ג, דף (ברכות
רבינו  ובא - המזיקין ומפני המפולת, מפני החשד, מפני
ומתיירא  בדרך כשהוא לתפילה, שאפילו רבותא: להשמיענו
לחורבה  ייכנס לא כן גם - דרכים עוברי יפסיקוהו שמא

משנה). היו 42)(לחם הכנסת בתי פתחי ו:) (ברכות
ואחוריהם  למערב פניהם ובמשכן: במקדש כמו במזרח,
לבית  פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל למזרח,
(רש"י  לפניו, מתפלל שהציבור במי ככופר נראה הכנסת
סביב  הפסוק: את עליו קראו (שם) ז"ל וחכמינו שם).

ט). יב, (תהילים יתהלכון עמוד 43)רשעים לא דף (שם
שמים, מלכות עליו מקבל חבירו כאילו שנראה מפני ב)
הדברים  שאין גאון האי רבינו וכתב מקבל. אינו והוא
או  בתפילה, עוסק אם אבל בטל, כשיושב אלא אמורים
מעליו  כפורק נראה זה שאין מותר, - ושבח שיר דברי שאר
למדוה  ז"ל ורבותינו מיימוניות). (הגהות שמים מלכות
עימכה  הניצבת האשה אני הכהן: לעלי שאמרה מחנה (שם)

שהיא שמשמע כו) א, (שמואלֿא ה' אל להתפלל ÓÚ„‰בזה
הוא בתוך ÓÚ„וגם לישב שאסור מפני אמותיה, ארבע בתוך

העמידה  ולא הישיבה, אלא אסרו ולא תפילה, של אמות ד'
שם). לברכות, יונה (רבינו

.ÊÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL d·b ÌB˜Óa „ÓÚÈ ‡Ï¯˙B …«¬…¿»»…«¿»¿»ƒ≈

Ïlt˙ÈÂ44,ÏÒÙÒ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿«≈¿…««≈ƒ»¿…««≈«¿»
‡qÎ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ45Ba LÈ Ì‡ - d·b ÔÈa ‰È‰ . ¿…««≈ƒ≈»»ƒ¿»»…«ƒ∆

,˙Èa‰ ¯eÚL ‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆ƒ««ƒ
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓe ‰iÏÚk ‡e‰ È¯‰¬≈«¬ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»»
Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ˙BvÁÓ ÛwÓÀ»¿ƒƒ»»««ƒ∆≈
,Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯) ‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««À»¿ƒ¿«≈

BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ È¯‰L ,¯k B‰·b ÔÈ‡L ÈtÓ46. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»∆¬≈»«¿¿«¿

לפני 44) גבהות שאין "לפי ב') עמוד י' דף (ברכות
הרי  טפחים, שלושה גבוה המקום אין אם אבל המקום";

ומותר. הקרקע כגוף נידון מגובה 45)הוא פחותים אפילו
עליהם, עומד כשהוא להתפלל אסור - טפחים שלושה
על  לעבוד לו אסור המקדש בעבודת שהרי חציצה; משום
(פרישה  היא עבודה במקום ותפילה - חציצה משום כלי גבי
צ"ח). סימן (שם, בטור מבואר וכן צ). סימן חיים לאורח
(מסכת  מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו

ט"ו). הלכה י"ד, פרק כרשות 46)סופרים נידון זה והרי
לעמוד  ציבור לשליח מותר זה ומטעם לעצמה. נפרדת
שהיא  פי על אף הכנסת, שבבית הבימה על ולהתפלל
חלוקה  רשות והיא הואיל טפחים, משלושה יותר גבוהה

עוז"). ("מגדל לעצמה

.Á‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÔÈn‡‰47B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a »À»ƒ∆»ƒ¿»»¿…»ƒ»
Ca„p‰ L‡¯a48‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,Ï˙k‰ L‡¯a B‡ ¿…«ƒ¿»¿…«…∆¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÔÈÏÏt˙Óe ‰hÓÏ ÔÈ„¯BÈ -49Ì‡Â .ÔzÎ‡ÏÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
ÔÈÏÏt˙Ó - ‰‡z‰ L‡¯a B‡ ˙Èf‰ L‡¯a eÈ‰»¿…««ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔÁ¯hL ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa50t˙Ó Ô‰ ‰Óe .‰a¯Ó?ÔÈÏÏ ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿À∆«≈ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡51LÏL ÔÈÏÏt˙Ó - ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»
˙BÎ¯a ¯NÚŒ‰ÚLz ÏL ˙BlÙz52Ô¯ÎNa ÔÈNBÚ eÈ‰ . ¿ƒ∆ƒ¿»»»¿»»ƒƒ¿»»

'eÈ·‰' ÔÈÏÏt˙Ó -53ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e . ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈≈»≈»≈¿ƒ
‰·z‰ ÈÙÏ54Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â55. ƒ¿≈«≈»¿≈¿ƒ∆«≈∆

עבודה.47) נותן במלאכת אלא עצמן, במלאכת לא
נדבכין 48) ד): ו, (עזרא בתנ"ך ונזכרת החומה בניין שורת

יונתן: תירגם טו) ב, (חגי אבן על אבן וכן גלל. אבן די
(ברכות  המשנה בפירוש ורבינו (הערוך). נדבך" על "נדבך
להציב  בעפר הקירות בוני "מנהג יאמר: ד) משנה ב, פרק
עץ  בכלי אותם וירקעו באמצע העפר ומשליכים לוחות, שני
הלוחות  מסירים כך ואחר ויקשר, הקיר תבנית יאחז עד יד
ליציקת  כיום הבונים שעושים (כמו בנו אשר הבניין מן ההם
ויכונן  יבנה בם אשר השניים מאלו האחד והלוח מלט).
על  המלה פירוש וזה "נדבך", אותו: קוראים הקיר

בעמדם 49)אמיתתה". בתפילתם לכוון להם אפשר אי כי
א). עמוד ט"ז דף (ברכות יפלו שמא הפחד מפני למעלה,

האילנות 50) שאלה מפני ה). הלכה ב, פרק שם (ירושלמי
בעלייתם  טורח ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי
יבטלו  ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך ובירידתם,

שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל שהיו 51)ממלאכת
עבודתם. בשכר מזונות רק אנו 52)מקבלים אין כי

מועט  ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים
שם). ג).53)(ברכות, הלכה ב, (פרק לעיל אין 54)ראה 1
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אין  כלומר: התיבה, לפני (חזן) ציבור שליח מעמידים
מדי. יותר מלאכה ביטול בזה שיש מפני בציבור, מתפללים

(שם).55) כהנים לברכת

.ËB˙lÙ˙a BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï ?„ˆÈk ÏBw‰ ˙ÈÂL‰«¿»««≈«…«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
BaÏa Ïlt˙È ‡ÏÂ56ÂÈ˙ÙNa ÌÈ¯·c‰ CzÁÓ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈¿ƒ∆»¿«≈«¿»ƒƒ¿»»

LÁÏa ÂÈÊ‡Ï ÚÈÓLÓe57BÏB˜ ÚÈÓLÈ ‡ÏÂ .58Œ‡l‡ , «¿ƒ«¿»¿»¿««¿…«¿ƒ«∆»
„Ú BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L B‡ ,‰ÏBÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆∆≈»¿«≈∆ƒ«
‡‰È ‡lL „·Ï·e ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏB˜ ÚÈÓLiL∆«¿ƒ«¬≈∆À»ƒ¿«∆…¿≈

BÏBwÓ ÔzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,¯eaˆa59. ¿ƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿»ƒ

דיבור.56) וחיתוך שפתיים הנעת דף 57)בלי (ברכות
פרק  (שמואלֿא אלקנה אשת בחנה שנאמר א) עמוד ל"א
שיחתוך  למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק יג): פסוק א,

לא וקולה להגביה בשפתיו; שאסור מכאן - (שם) יישמע
"מפני  ב): עמוד ל"ב דף (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו
עוברי  את לבייש שלא כדי בלחש? תפילה תיקנו מה
שבידם). עבירות על בתפילתם (המתוודים עבירה"

קולו 58) "המשמיע ב): עמוד כ"ד דף (ברכות חז"ל אמרו
 ֿ הקדושֿברוך אין (כאילו אמונה מקטני זה הרי - בתפילתו
רם  (בקול בתפילתו קולו המגביה לחש); תפילת שומע הוא
יח, (מלכיםֿא בהם שנאמר השקר" מנביאי זה הרי - יותר)

גדול. בקול ויקראו והמנהג 59)כח): שם) (ברכות
עורר  הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות קול להשמיע
וה"בית  זה. על תגר שקראו ויש הפוסקים, בין רב תימהון
הואיל  ואומר: עליו ממליץ ק"א) סימן חיים (אורח יוסף"
ימי  האלה שהימים וגם אלו; בברכות רגילים אנו ואין
לחוש  ואין יותר. לכוון כדי קולנו משמיעים אנו הם, תשובה
נותנים  התפילה להם שחביבה מתוך כי הציבור, לטירדת
בידם  מצויים וגם הקול. שמיעת למרות יטעו ולא דעתם,

יתבלבלו. ולא מחזורים

.ÈÏÎa ˙BÚÈ¯k LÓÁ Ú¯Bk Ïlt˙n‰ ?„ˆÈk ‰ÚÈ¯k¿ƒ»≈««ƒ¿«≈≈«»≈¿ƒ¿»
ÛBq·e ‰lÁza ,‰BL‡¯ ‰Î¯·a :‰lÙ˙e ‰lÙz60; ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»«¿ƒ»«

- ‰lÙz‰ ¯ÓBbLÎe ;ÛBq·e ‰lÁza - '‰È„B‰'·e«»»«¿ƒ»«¿∆≈«¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÒBÙe Ú¯Bk61‡e‰LÎe . ≈«≈«»¿ƒ«¬»¿∆

Ú¯Bk62CkŒ¯Á‡Â ,BÓˆÚ Ï‡ÓNÓ ÌBÏL Ô˙B - ≈«≈»ƒ¿…«¿¿««»
BÓˆÚ ÔÈÓÈÓ63.‰ÚÈ¯k‰ ÔÓ BL‡¯ dÈa‚Ó CkŒ¯Á‡Â , ƒƒ«¿¿««»«¿ƒ«…ƒ«¿ƒ»

'Ce¯·'a Ú¯Bk - ˙BÚÈ¯k‰ Úa¯‡a Ú¯Bk ‡e‰LÎe64; ¿∆≈«¿«¿««¿ƒ≈«¿»
'ÌM'a Û˜BÊ ,Û˜BÊ ‡e‰LÎe65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈≈«≈«∆¿»ƒ¬ƒ

‰Î¯a Ïk ˙lÁ˙a Ú¯Bk ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰a¿∆¿¬»…≈»≈«ƒ¿ƒ«»¿»»
,‰BL‡¯a ‰ÁML ÔÂÈk - CÏn‰Â .‰Î¯a Ïk ÛBÒ·e¿»¿»»¿«∆∆≈»∆»»»ƒ»

B˙lÙz Ïk ¯ÓBbL „Ú BL‡¯ dÈa‚Ó BÈ‡66. ≈«¿ƒ«…«∆≈»¿ƒ»

א).60) עמוד ל "ד דף ב)61)(ברכות עמוד נ"ג דף (יומא
מרבו. הנפטר יד 62)כתלמיד בכתב וכן שונצינו בנוסח

וכו'". שלום ונותן כורע "כשהוא מבואר 63)התימנים:
י"א). (הלכה אתה".64)בסמוך "ברוך אומר: כשהוא

ה'65) שנאמר: א), עמוד י"ב דף (ברכות ה' אומר: כשהוא
ח). פסוק קמ"ו, פרק (תהילים כפופים (ברכות 66)זוקף

ולהשפיל  להכניע צריך ביותר גדול שהוא מה "כל לד:)
שם). רש"י, (לשון עצמו"

.‡ÈÈtÓ ?‰lÁz BÏ‡ÓNÏ ÌBÏL Ô˙B ‰nÏÂ¿»»≈»ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿≈
‡e‰Lk - ¯ÓBÏk ;ÂÈt „‚kL ÔÈÓÈ ‡e‰ BÏ‡ÓNL∆¿…»ƒ∆¿∆∆»»¿«¿∆

ÔÈÓÈÏ ÌBÏL Ô˙B ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ67,CÏn‰ ≈ƒ¿≈«∆∆≈»ƒƒ«∆∆
ÔÓ ¯ËtiL ,eÚ·˜Â ;CÏn‰ Ï‡ÓNÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿…«∆∆¿»¿∆ƒ»≈ƒ

Ùz‰CÏn‰ ÈÙlÓ ÔÈ¯ËÙpL BÓk ‰l68. «¿ƒ»¿∆ƒ¿»ƒƒƒ¿≈«∆∆

הוא 67) וכן נג:), יומא (ראה יותר חשובה היא שהימין
למו. דת אש מימינו ב): לג, (דברים שנותנים 68)אומר

כאילו  עצמו רואה המתפלל וגם ממנו. כשנפטרים שלום לו
ח): פסוק ט"ז פרק (תהילים שנאמר פניו, ממול שכינה
שם). וברש"י ב עמוד נ"ג דף (יומא תמיד לנגדי ה' שיויתי

.·È„Ú Ô‰a Ú¯ÎÈL CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÚÈ¯k‰ Ïk»«¿ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«»∆«
e˜wt˙iL69BÓˆÚ ‰NÚÈÂ ,‰¯„MaL ˙BÈÏÁ Ïk ∆ƒ¿«¿»À¿∆«ƒ¿»¿«¬∆«¿

˙L˜k70Ú¯BÎk ‰‡¯Â ,BÓˆÚ ¯ÚˆÂ ËÚÓ ‰ÁL Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»»¿«¿ƒ≈«¿¿ƒ¿∆¿≈«
BÁk ÏÎa71LLBÁ BÈ‡ -72. ¿»…≈≈

(רש"י 69) חוליותיו שבפרקי הקשרים הם הפקקים, שיראו
הפקק  מן "ובגפנים מלשון ב). עמוד כ"ח דף ברכות

ב). עמוד פ' דף בתרא (בבא להעיר 70)ולמעלה" וכדאי
איסר  שיראה "עד אלא "כקשת", נזכר לא שם, שבתלמוד
האדר"ת  הרב ואמר ביאור. שם ברש"י וראה ליבו". כנגד
שיראה  עד שם: בתלמוד רבינו נוסחת הייתה דעתו שלפי
ואז  כקשת" עצמו "שיעשה כתב: כן ועל ליבו, כנגד יתר

הקשת. גבי על המתוח כיתר ליבו נגד כלומר:71)יראה
חולה. או זקן כגון: בה, ומצטער עליו קשה שהכריעה

בראשו 72) שנענע "כיוון כאמרם: חובתו, ידי יצא כבר כי
שם). (ברכות, צריך" אינו שוב -

.‚È‰ÚÈ¯kÓ BL‡¯ dÈa‚nL ¯Á‡ ?„ˆÈk ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»≈«««∆«¿ƒ«…ƒ¿ƒ»
ÂÈt ÏÚ ÏÙBÂ ,ı¯‡Ï ·LÈ ,˙ÈLÈÓÁ73‰ˆ¯‡ ¬ƒƒ≈≈»»∆¿≈«»»«¿»

‰ˆ¯iL ÌÈeÁz‰ ÏÎa ÔpÁ˙Óe74‰¯eÓ‡‰ ‰ÚÈ¯k . ƒ¿«≈¿»««¬ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¬»
ÌÈk¯a ÏÚ - ÌB˜Ó ÏÎa75ÌÈt‡ ÏÚ - ‰„È˜ ;76; ¿»»«ƒ¿«ƒƒ»«««ƒ

‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMt ‰Ê - ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ«∆ƒ¿»
‰ˆ¯‡ ÂÈt ÏÚ ÏËeÓ77. »«»»»¿»

וגו'73) ה' לפני ואתנפל בו: שנאמר משה, שעשה כמו
ארצה  פניו על ויפול ביהושע: מצינו וכן כה); ט, (דברים
כ"ב  דף (מגילה בתלמוד מצינו וכן ו); ז, פרק (יהושע וגו'
נפל  הציבור וכל הכנסת... לבית לבבל הגיע "רב ב): עמוד
סדרים: בשלושה תפילתו שיסדר כדי והטעם: פניו", על
ואחר  שמע, וקריאת דזמרה בפסוקי מיושב מתפלל תחילה
מתפלל  כך ואחר מעומד, עשרה" "שמונה מתפלל כך
בהר  ואשב בו: שכתוב רבינו משה תפילת כסדר - בנפילה
י  פרק (שם בהר עמדתי ואנוכי ט); פסוק ט פרק (דברים
אורח  טור יח) פסוק ט פרק (שם ה', לפני ואתנפל י); פסוק

קל"א). (סימן ה"טור"74)חיים בימי ואפילו רבינו בימי
לתפילת  קבועה נוסחה הייתה לא עוד שם) טור (ראה

התחנן אחד וכל בנוסח ÂÂˆ¯Î"תחנון" קבעוה כך ואחר .
וחנו  "רחום כיום: אותו אומרים שאנו חטא ידוע לפניך"ן תי

על 75)וכו'. מכרוע שנאמר: ב), עמוד לד דף (ברכות
כריעה  שלשון הרי - נ"ד) פסוק ח, פרק (מלכיםֿא ברכיו
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ברכיים. כריעת על מטה 76)נופלת אלא אינו הפנים, על
(מלכיםֿא  שנאמר ברכיו. על כורע ואינו הארץ כלפי פנים

ארץ. אפיים שבע בת ותיקוד ל"א): פסוק א כמו 77)פרק
ואמך  אני נבוא הבוא י): פסוק לז, פרק (בראשית שנאמר

ארצה). שטוח כולו (משמע ארצה לך להשתחוות ואחיך

.„ÈÈÓ LÈ - ‰lÙz ¯Á‡ ÌÈt ˙ÏÈÙ ‰NBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿ƒ«»ƒ««¿ƒ»≈ƒ
.‰ÈÂÁzL‰ ‰NBÚ ‡e‰L ÈÓ LÈÂ ,‰„È˜ ‰NBÚ ‡e‰L∆∆ƒ»¿≈ƒ∆∆ƒ¿«¬»»

ÌÈ·‡‰ ÏÚ ‰ÈÂÁzL‰ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡Â78‡l‡ , ¿»«¬ƒ¿«¬»»«»¬»ƒ∆»
Lc˜na79ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,80. «ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,ÂÈt ÏÚ ÏtÏ È‡M¯ ·eLÁ Ì„‡ ÔÈ‡Â¿≈»»»««ƒ…«»»∆»ƒ≈
ÚLB‰Èk ˜Ècˆ ‡e‰L BÓˆÚa Ú„BÈ ‡e‰81‰hÓ Ï·‡ . ≈«¿«¿∆«ƒƒÀ«¬»«∆
Ú˜¯wa Ô˙B‡ L·BÎ BÈ‡Â ,ËÚÓ ÂÈÙ82Ì„‡Ï ¯zÓe . »»¿«¿≈≈»««¿«À»¿»»

¯Á‡ ÌB˜Óa ÂÈt ÏÚ ÏtÏÂ ‰Ê ÌB˜Óa Ïlt˙‰Ï83. ¿ƒ¿«≈¿»∆¿ƒ…«»»¿»«≈

לא 78) משכית ואבן א): פסוק כ"ו פרק (ויקרא שנאמר
להשתחוות  שאסור מכאן - עליה להשתחוות בארצכם תתנו

ב). עמוד כ"ב דף (מגילה אבנים של רצפה (שם)79)על
אבל  משתחווה, אתה אי (בגבולין) - "בארצכם" שנאמר:

המקדש". בית של אבנים על משתחווה ו 80)אתה (פרק
ז). בזכות 81)הלכה בתפילתו שייענה הוא שמובטח

ויאמר  י): פסוק ז, פרק (יהושע בו שנאמר כיהושע, מעשיו
שאם  פניך. על נופל אתה זה למה לך, קום יהושע: אל ה'
ויחרפוהו  ייענה לא שמא - ייפול לא בצידקתו מובטח אינו
הלכה  ב, פרק (תענית ובירושלמי ב). עמוד י"ד דף (תענית
היא  שבושה הציבור, עם כשמתפלל אלא זה שאין אמרו: ו)
בינו  אבל להיענות, ראוי שאינו אחריו יהרהר שהקהל לו

מותר. - עצמו כיום 82)לבין עושים שאנו כמו אלא
ב). עמוד ל"ד דף כ"ב 83)(ברכות (דף במגילה מקורו

להתחנן  פניו על נפל שלא רב על שם שמסופר ב), עמוד
שם  ואמרו נפל, הכנסת שבבית הקהל וכל "תחנון" תפילת
ואסור  אבנים של ריצפה הייתה שבמקומו מפני הטעם:
למקום  לילך לו היה שם: הגמרא ושואלת עליה, להשתחוות
הרי  וכו' וכו' עימהם? פניו על וייפול עומד שהציבור
אחר  במקום פניו על וליפול אחד במקום להתפלל שאפשר

משנה). (לחם

.ÂËËeLt ‚‰Ó84ÌÈt‡ ˙ÏÈÙ ÔÈ‡L ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«««ƒ
ŒÈL‡¯· ‡ÏÂ ‰M‰ŒL‡¯· ‡ÏÂ ,ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aMa««»«¬ƒ¿…¿…«»»¿…¿»≈
È·¯Ú ÏL ‰ÁÓ· ‡ÏÂ ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ«¬À»¿ƒ¿…¿ƒ¿»∆«¿≈

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL85˙È·¯Ú· ‡ÏÂ ,86.ÌBÈ ÏÎaL «»¿»ƒƒ¿…¿«¿ƒ∆¿»
ŒÌBÈ·e .˙È·¯Úa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙBpL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ«¿≈∆¿«¿ƒ¿
‰lÙz ÏÎa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙB „·Ïa ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿»¿ƒ«¿≈∆¿»¿ƒ»

‰lÙ˙e87.˙ÈÚ˙Â ‰Lw·e ‰pÁz ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»«»»¿«¬ƒ

ישראל.84) בכל ומועד,85)שנתקבל חג ימי אלה כל כי
בתחנונים. בהם מרבים רומזת 86)ואין אפיים נפילת כי

לפי  בלילה השוררים קשים לדינים סמל שהיא לילה, למידת
שהיא  בלילה קשים דינים לעורר ראוי ואין הקבלה, תורת
"ספר  בשם קל"א סימן יוסף (בית דין אומרת כולה
הוסיפו  קל"א) (סימן חיים אורח ערוך ובשולחן צרורות").
ועוד, חתן ובבית האבל, בבית "תחנון" אומרים שאין עוד

שם. בשום 87)ראה פנינו על נופלים אנו שאין ומנהגנו:
כשאומר: ציבור, השליח בחזרת מוסף מתפילת חוץ תפילה,

רוקח). (מעשה וכו' והעם והכהנים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בו 1) מתפלל שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי העובר

המלאכות  התפילה, קודם לטעום מותר אם יתנהג; איך
הפטורים  הם מי התפילה; זמן לפני לעשות שאסור

מתפילה.

.‡È¯BÁ‡ ¯·ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡2‰ÚLa ˙Òk‰Œ˙È· »¿»»«¬…¬≈≈«¿∆∆¿»»
ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰L3‡NB ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ∆«ƒƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈»»≈

ÈB‡NÓ4ÈLa ÌÈÁ˙Ù ÈL ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰L B‡ , «∆»»¿≈«¿∆∆¿≈¿»ƒƒ¿≈
Á˙tÓ ÒkÈÂ CÏÈ ‡nL ,¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L ;˙BÁe¯∆»∆≈∆»≈≈¿ƒ»≈ƒ∆«
¯Ó‡È ,˙BiÒÎŒÈz· ÈL ¯ÈÚ· ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡‰»«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈»≈¿≈ƒ…«
LÈ Ì‡Â .Ba ÏÈ‚¯‰ ˙Òk‰Œ˙È·Ï CÏÈ ‡nL :‰‡B¯‰»∆∆»≈≈¿≈«¿∆∆»»ƒ¿ƒ∆
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ ,BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ¿ƒƒ¿…À»«¬…¿««ƒ∆≈
‡e‰L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ÔÈlÙz‰L ;el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL»∆»ƒ»≈∆«¿ƒƒƒƒ»»∆

‰lÙ˙ ÈÏh·nÓ BÈ‡Â ˙BˆÓ ¯Á‡ Û„B¯5. ≈««ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈¿ƒ»

הפתח.2) שבו הצד שכיון 3)באותו ע"א, סא ברכות
(רש"י). הכנסת בית ומבזה עול כפורק נראה נכנס, שאינו

מלהכניס.4) נמנע משאו שמפני ניכר אז שם.5)כי

.·‡ CÈ¯‡È ‡Ï ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙n‰¯˙BÈ B˙lÙz ˙ «ƒ¿«≈ƒ«ƒ…«¬ƒ∆¿ƒ»≈
B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ï·‡ ;È‡cÓ6Ì‡Â . ƒ«¬»≈¿≈«¿»¿¿»¿ƒ

B˙lÙz ¯Á‡ ¯ÓBÏ ‡a7ŒÌBÈ ÈecÂ ¯„Òk elÙ‡ »«««¿ƒ»¬ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ¯etk‰8‰Î¯a ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÓB‡ - «ƒƒ≈¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿»»

ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e9ÛÈÒBÓ - ‰Î¯a‰10. ¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»»ƒ

כשהיה 6) עקיבא: רבי של מנהגו היה "כך לא.: ברכות
הציבור; טורח מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל
זו  בזוית מניחו אדם עצמו, לבין בינו מתפלל וכשהיה
והשתחוויות". כריעות מפני - אחרת בזוית ומוצאו

"שמונהֿעשרה".7) תפילת גמר ארוך 8)אחרי שהוא
(שם). ע"א.10)מענין.9)מאד ח, ע"ז

.‚˙k¯·a ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ Lw·Ó ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»∆¿«≈»»«¬ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏBÁ11BBLÏ ˙eÁˆ ÈÙk12- ‰Ò¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ . ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿«¿»»

ÌÈM‰ ˙k¯·a ‰Lw·e ‰pÁz ÛÈÒBÓ13‰Ê C¯c ÏÚÂ , ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ¿««»ƒ¿«∆∆∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa14ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ï‡LÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»««≈∆¿ƒ»»ƒ¿…»¿»»
'‰lÙz ÚÓBL'a15‡Ï ,Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ï‡BL - ¿≈«¿ƒ»≈¬»…ƒ¿«…

˙BB¯Á‡ LÏL· ‡ÏÂ ˙BBL‡¯ LÏL·16. ¿»ƒ¿…¿»«¬

"רפאנו".11) ברכת ויכלתו.12)היא ידיעתו לפי
השנה 13) בתבואת המדברת עלינו" "ברך ברכת היא

ח.). (עבודהֿזרה שוכח 14)וביבולה היה אם כגון:
- הוא תשובה בעל אם הדעת"; ב"חונן מאריך - תלמודו

שם). (רש"י, ב"השיבנו" כל 15)מאריך כוללת שהיא
(שם). לעבד 16)הבקשות דומה - "ראשונות לד.: ברכות

אמ  רבו; לפני שבח שמבקש שמסדר לעבד דומה - צעיות
פ  שקבל לעבד דומה - אחרונות מרבו; מרבו",פרס רס

לעיל  וראה קיב). סימן או"ח ('טור' לו והולך שמשבחו
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אבל  בהן, שואלים אין יחיד" "צרכי ודוקא ה"ד). (פ"א,
האחרונות, שלש כל תוכן שהרי שואלים, רבים" "צרכי
"יעלה  אומרים: אנו זה ומטעם הוא, רבים צרכי בקשת
רבו, שבח בהן שמסדר בראשונות, וכן "בעבודה". ויבוא"
שרבים  לרב וכבוד שבח שזה רבים" "צרכי לשאול יכול
"מי  לחיים", "זכרנו בהן: אומרים אנו ולפיכך לו. צריכים
לומר  מותר וכן תשובה. ימי בעשרת - הרחמים" אב כמוך
בהן  אומרים אנו ולפיכך היום, וכבוד שבח דברי שאר בהן
דברי  עלֿפי מיימוניות" ("הגהות פיוט דברי "קרובץ",

ועוד). הגאונים

.„ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡17‰NÚiL B‡ »¿»»∆ƒ¿«¿∆«¬∆
Î‡ÏÓ‰18Ïlt˙iL „Ú ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó , ¿»»≈««∆«¬∆«««««∆ƒ¿«≈

Ï‡LÏ B¯·Á Á˙ÙÏ ÌÈkLÈ ‡Ï ÔÎÂ .˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿≈…«¿ƒ¿∆«¬≈ƒ¿…
˙È¯ÁL ˙lÙz Ïlt˙iL Ì„˜ BÓBÏLa19‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈¿ƒ««¬ƒ¿…≈≈

ÌÚBË Ï·‡ ;Ïlt˙iL Ì„˜ C¯c·20‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ «∆∆…∆∆ƒ¿«≈¬»≈¿∆¿»»
‰ÁÓ Ì„˜Â ÛÒeÓ Ïlt˙iL Ì„˜21BÈ‡ Ï·‡ ; …∆∆ƒ¿«≈»¿…∆ƒ¿»¬»≈

„ÚBÒ22‰ÁÓÏ CeÓÒ23. ≈»¿ƒ¿»

עליו 17) שיתפלל, קודם ושותה האוכל "כל ע"ב: י, ברכות
ט), יד, (מלכיםֿא גוך אחרי השלכת ואותי אומר: הכתוב
לאחר  הוא: ברוך הקדוש אמר "גאיך", אלא - גוך תקרא אל
(דברים  ככתוב גאוה, לידי גורמת (שהאכילה זה שנתגאה
עליו  קיבל וגו') לבבך ורם ושבעת... תאכל פן יבֿיד): ח,
אין  כי התפילה. לפני מים לשתות ומותר שמים". מלכות
חדש' ה'פרי התיר וכן (כסףֿמשנה). גאות משום בשתייתם
דעתו  לכוין שיוכל כדי קפה, לשתות פ"ט) סימן (או"ח
מתיישבת  הדעת שאין המזרח בארצות וביחוד ולהתפלל,

הדברים ורק קפה; אסורים.‰ÌÈ¯Î˘Óבלי ברכות 18)הם
לדרך  וישם יהלך, לפניו צדק יד): פה, (תהלים שנאמר יד.:
לברואו, אותו המצדיקה התפילה קודם יתפלל - פעמיו

לחפציו. יפנה כב):19)ואחרֿכך ב, (ישעיה שנאמר שם.
לכם  כשיש האדם, בכבוד תתעסקו (אל האדם מן לכם חדלו
הוא? נחשב במה כי - באפו נשמה אשר ה') בכבוד לעסוק
כבודו  שהקדמת לאלוה ולא (האדם) לזה חשבתו במה

שואל. - בדרך כשמצאו אבל ה'? אכילת 20)לכבוד כגון
הלב, את לסעוד כדי בו שיש מועטת, פת אפילו או פירות,

ג). סעיף רפ"ו, (סימן בשו"ע כח,21)כמבואר ברכות
קבועה.22)ע"ב. למנחה 23)סעודה  קודם  שעה חצי

שם). ובר"ן ט: (שבת

.‰‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊ ÚÈb‰L ÔÂÈk24ÒkÈ ‡Ï , ≈»∆ƒƒ«¿«ƒ¿»¿»…ƒ»≈
ÚÈf‰Ï elÙ‡ ,ıÁ¯ÓÏ25ÛlÚ˙È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ,26 «∆¿»¬ƒ¿«ƒ««∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿«≈

,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ elÙ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿…∆¡…¬ƒ¬ƒ«¬«
‰ÏÈÎ‡a CLnÈ ‡nL27,ÔÈcŒ¯Ó‚a elÙ‡ ,Ôe„Ï ‡ÏÂ . ∆»ƒ»≈»¬ƒ»¿…»¬ƒƒ¿«ƒ

¯˙qÈ ‡nL28ÔÎÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ ,CLnÈÂ ÔÈc‰ ∆»ƒ»≈«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿≈
ËBÈ„‰ ˙¯tÒz elÙ‡ ,¯tÒÏ ¯tq‰ ÈÙÏ ·LÈ ‡Ï29, …≈≈ƒ¿≈««»ƒ¿…¬ƒƒ¿…∆∆¿

‚ef‰ ¯·MÈ ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú30ÒkÏ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«≈∆»ƒ»≈«¿…ƒ»≈
È˜Ò¯·Ï31‰‡¯È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ‰ÁÓÏ CeÓÒ ¿À¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

zÎ‡ÏÓa „ÒÙ‰.‰lÙz‰ ÔÓ ·kÚ˙ÈÂ ,da ˜qÚ˙ÈÂ B ∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»
el‡Ó ˙Á‡a ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â32,¯ÓBb ‡l‡ ,˜ÈÒÙÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ¿««≈≈…«¿ƒ∆»≈

‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â33. ¿««»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»

ה"ב).24) פ"ג, לעיל (כמבואר וחצי שעות בשש שהוא
ובצוננים.25) בחמים וישתטף שיתרחץ מבלי בלבד,
ט:).26) (שבת הזיעה מרוב התפילה.27)יחלש מן ויבטל
בו 28) יחזור ביתֿדין הדין, בעלי של חדשות טענות עלֿידי

הוא  כאילו מחדש, בדין לעיין ויתחיל הקודמת מהחלטתו
דין. של 29)בהתחלת כתספורת אמנותית שאינה רגילה,

ש"ראשו  רב: זמן ודורשת מיוחדת תספורת שהיא כהןֿגדול
שלא  כלומר: נא.), (נדרים זה" של עיקרו בצד זה שער של
קצת, השערות כל מניח אלא לגמרי, ראשו כל מספר היה
השני  של עיקרו בצד אחד שער של ראשו שיהיה כדי
ה"ו). ה, פרק המקדש כלי הלכות (ראה לו. הסמוך

אחר.30) זוג אחר לחזר ויצטרך המספרים, בית 31)של
עורות. בזמן 32)עיבוד שהוא באיסור כשהתחיל אפילו

הערב 33)מנחה. עד להתפלל שהות עוד לו ויש הואיל
יפסיק  - להתפלל שהות עוד לו כשאין אבל  שם), (שבת,

ויתפלל.

.Â˙¯tÒz ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Ó34˙¯tÚÓ ÁÈpiMÓ ?35ÏL ≈≈»««¿»«ƒ¿…∆ƒ∆«ƒ««¿…∆∆
?ıÁ¯Ó ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÂÈk¯a ÏÚ ÔÈ¯tÒ«»ƒ«ƒ¿»≈≈»««¿»«∆¿»
˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯N·Ï CeÓq‰ „‚a‰ ËLÙiMÓƒ∆ƒ¿…«∆∆«»ƒ¿»≈≈»««¿»«
ÔÈn‡‰L BÓk ,ÂÈÙ˙k ÔÈa „‚a ¯L˜iMÓ ?È˜Ò¯a‰«À¿¿ƒƒ∆ƒ¿…∆∆≈¿≈»¿∆»À»ƒ
Œı¯‡ È·Ï ?‰ÏÈÎ‡ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÔÈNBÚƒ≈≈»««¿»«¬ƒ»ƒ¿≈∆∆

Ï‡¯NÈ36Ï·a È·ÏÂ ,ÂÈ„È ÏhiMÓ -37¯ÈziMÓ - ƒ¿»≈ƒ∆ƒ…»»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«ƒ
eÙhÚ˙iMÓ ?ÔÈc‰ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯B‚Á38 ¬≈≈»««¿»««ƒƒ∆ƒ¿«¿

ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â .e·LÈÂ ÌÈic‰39eÏÈÁ˙iMÓ - ««»ƒ¿≈≈¿ƒ»¿ƒƒ∆«¿ƒ
.ÔÚËÏ ÔÈÈ„ŒÈÏÚa«¬≈ƒƒƒ¿…

מנחה.34) לתפילת מפסיק אינו בה התחיל הוא 35)שאם
השער  יפול שלא המסתפרים, את מכסים שהסּפרים הסדין
"סודר  - מעפורת מפרש: "הערוך" ובעל בגדיהם, על הגזוז
שם  שיפול ברכיו על מניחו וכשמגלח ראשו; שמעטף
מתרגם  לח) כ, (מלכיםֿא עיניו על ּבאפר ויחפש  שערו".

עינוהי. במעפרא וכריך לחגור 36)יונתן: רגילים שאינם
בחוזק. וכן 37)עצמם באזור, עצמם את חוגרים שהיו

אזור  חגורי טו): כג, (יחזקאל הכתוב עליהם מעיד
להתירו. צריכים אוכלים וכשהם בטליתם.38)במתניהם,

השכינה,כ  מאימת בטליתם להתעטף הדיינים של דרכם כן י
דעתם  תהא למען ולכאן, לכאן ראשם להפנות ושלא

י.). שבת רש"י (מלשון עליהם ועסקו 39)מיושבת כבר,
הדין  ממושב מעוטפים והיו זה, אחר זה שונים בדינים

הראשון.

.Ê˙eL¯ ˙È·¯Ú ˙lÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡40‡B·È ‡Ï - ««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿…»
ËÚÓ ÔLÈ‡Â ,ËÚÓ ÏÎ‡ :¯Ó‡ÈÂ BzÎ‡ÏnÓ Ì„‡41, »»ƒ¿«¿¿…«…«¿«¿ƒ«¿«

Ò‡z ‡nL ;Ïlt˙‡ CkŒ¯Á‡Â42‡ˆÓÂ ,‰L B˙B‡ ¿««»∆¿«≈∆»∆¡…≈»¿ƒ¿»
CkŒ¯Á‡Â ,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó ‡l‡ .‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ»≈»««¿»∆»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»

ÔLÈ B‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡43ÒkÏÂ ¯tzÒ‰Ï ¯zÓe . ≈¿∆»≈À»¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈
CeÓÒ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ÈtÓ ,˙È¯ÁLÏ CeÓÒ ıÁ¯nÏ«∆¿»»¿«¬ƒƒ¿≈∆…»¿∆»»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ,‰ÁÓÏ44ÌL ÔÈÒÎ ÌÚ‰ ·¯L , ¿ƒ¿»∆»»«»∆…»»ƒ¿»ƒ»
B· e¯Ê‚ ‡Ï ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ,¯ÁLa Ï·‡ ;ÌBia45. «¬»«««»»∆≈»…»¿

ו).40) הלכה א, (פרק לעיל מעט.41)ראה
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ע"ב.43)תתקפהו.42) ד, ֿ 45)רגיל.44)ברכות על
החכמים" בו גזרו לא - שכיח שאינו "דבר הידוע: הכלל פי

סג:). (עירובין

.ÁÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«
Ïlt˙Óe ˜ÒBt - ‰lÙz‰46B˙¯B˙ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»»

B˙en‡47˜ÒBÚ ‰È‰Â ,ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ BÈ‡Â À»¿≈∆¿»»¿»¿»»≈
˜ÒBÙ BÈ‡ - B˙lÙz ˙ÚLa ‰¯Bza48˙ÂˆnL , «»ƒ¿«¿ƒ»≈≈∆ƒ¿«

‰lÙz ˙ÂˆnÓ ‰ÏB„b ‰¯BzŒ„eÓÏz49˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ . «¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·„a ˜ÒBÚk ,ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa50. ¿»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ¿≈»

כלֿשכן 46) למלאכתנו, תורתנו מפסיקים אנו אם כי
לתפילה. וחבריו.47)שנפסיק יוחאי בן שמעון רבי כגון

ע"א.48) יא, ה"ג)49)שבת ג, (פרק ת"ת בהל' ורבינו
כנגד  שקולה שהיא כולן המצוות בכל מצוה לך "אין אומר:
לפיכך  - מעשה לידי מביא שהתלמוד תורה... תלמוד

מקום". בכל למעשה קודם שתורתו 50)התלמוד
פ"ה, ברכות (ירושלמי לתפילה מפסיק ואינו אומנותו,

ה"א).

.Ë˙kÒ ÈtÓ ‡l‡ ,B˙lÙz ˜ÈÒÙÓ Ïlt˙n‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡Â .„·Ïa ˙BLÙ51BÓBÏLa Ï‡BL ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï -52ÍÏÓÏ ‡e‰ ˜ÒBt Ï·‡ ;,ÌÈ·ÎBk „·BÚ …¿ƒ∆¬»≈¿∆∆¿≈»ƒ
„·BÚ CÏÓ ‰‡¯Â ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .ep‚¯‰È ‡nL∆»««¿∆»»≈ƒ¿ƒ»¿»»∆∆≈

Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk53¯v˜È - Bc‚Î ‡a54BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ«»»¿∆¿¿«≈¿ƒ≈
ÏBÎÈ55ÌÈ‡a ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˜ÈÒÙÈ - »«¿ƒ¿≈ƒ»»¿»ƒ¿«¿«ƒ»ƒ

Ô˙B‡a Ôk¯„ ‰È‰Â ,ÂÈÏ‡ eÚÈb‰ Ì‡ - Bc‚k¿∆¿ƒƒƒ≈»¿»»«¿»¿»
˜ÒBt - ÔÈ˙ÈÓÓ Ô‰L ˙BÓB˜n‰56‡Ï Ì‡Â ;Á¯B·e «¿∆≈¿ƒƒ≈≈«¿ƒ…

.˜ÒBÙ BÈ‡ - ˙ÈÓ‰Ï Ôk¯„ ‰È‰»»«¿»¿»ƒ≈≈

לכבדו.51) וחייב כבודו שעומד 52)שגדול בשעה כי
לכבוד  להפסיק לו אין הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
לג.). (ברכות בקבר ומחר כאן שהיום בשרֿודם, מלך

זרוע.53) ובעל מציק, פתיחות 54)איש רק שיאמר
וחתימתן. למרות 55)הברכות תפילתו לגמור יספיק שלא

(שם). וראוי 56)קיצורו ה"א. פ"ה, ברכות ירושלמי
ששת: רב אמר מצינו: לג.) (ברכות בבלי שבתלמוד להעיר,
כ"כ  מוכן הנחש (שאין פוסק אינו - נחש פוסק, - עקרב
דברי  אולם לעקרב. נחש להשוות אין א"כ כעקרב). לישוך
בשבת... נחש "הצד קז.): (שבת שאמרו ע"ז מיוסדים רבינו
על  קערה כופין דתנן: מניין? ומותר. פטור - ישכנו שלא
לעקרב  נחש בין לחלק שאין הרי - תישוך" שלא עקרב
אות  פי"ג, שבת למסכת הרא"ש על נתנאל (קרבן הם ושוים

א).

.ÈÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL57‰lÙza ÔÈ·iÁ58LÈ‡ ÏÎÂ . »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËtL59‰lÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,60ÏÎÂ . ∆»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«¿ƒ»¿»

C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰«¿«ƒ∆«≈««ƒ∆≈«ƒ»…∆
Ô‰a61‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,62. »∆¿ƒƒ«¿ƒ»

לחנכו 57) מחוייב אביו - וקטן חינוך. לכלל שהגיעו
מקריאת 58)בתפילה. פטורים ועבדים שנשים ואףֿעלֿפי

משום  ה"א), פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר שמע,

מפני  בתפילה, הם חייבים - היא גרמא שהזמן שמצותֿעשה
יהיו  אלה שאף חכמינו ותיקנו היא, "רחמים" שהתפילה
(פ"א, לעיל רבינו ולדעת כ:). (ברכות רחמים מבקשי בכלל
מ"ע  שתפילה משום - התורה מן בתפילה הם חייבים ה"ב)

היא. גרמא הזמן המת,59)שלא שומר או אונן, כגון
פ"ד, שמע קריאת (הלכות לעיל המנויים המטה ונושאי

ע"ב.60)ה"גֿו). יז, בקריאתֿשמע,61)ברכות וחייבים
(שם). לעיל אמרנו,62)כמבואר וכבר לבם. טרדת מפני

שם). (ברכות, יתפלל אל - עליו מיושבת דעתו שאין שכל
אינם  והמלוים עמידה, צריכה שתפילה מפני מפרשים: ויש
לאמרה  יכולים קריאתֿשמע אבל ולעמוד; לשהות יכולים
ואינם  בעמידה. ראשון פסוק לקרות להם ודי בדרך. בלכתם

שם). יונה, (רבינו כ"כ מתעכבים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיניהן.1) סדרן יום, בכל לברך אדם חייב ברכות כמה

.‡˙BÎ¯· ewz ,el‡ ˙BlÙ˙ È¯·c ÌÈÓÎÁ ewzLk¿∆ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿¿»
Ì„‡ ÒkiLk :Ô‰ el‡ .ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ C¯·Ï ˙B¯Á‡¬≈¿»≈»¿»≈≈¿∆ƒ»≈»»
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,‰ÏÈla ÔLÈÏ B˙hÓÏ¿ƒ»ƒ…««¿»¿»≈»«»¿»¡…≈

ÈÏ·Á ÏÈtn‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ2ÚÈ˜Ln‰Â ,ÈÈÚ ÏÚ ‰L ∆∆»»««ƒ∆¿≈≈»«≈»¿««¿ƒ«
ÔÈÚŒ˙a ÔBLÈ‡Ï ¯È‡n‰Â ,‰Óc¯z ˙L3ÔBˆ¯ È‰È . ¿««¿≈»¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ»

Ï‡Â ,Ú¯ Ú‚tÓe Ú¯ ¯ˆiÓ ÈÏÈvzL È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…«∆«ƒ≈ƒƒ≈∆«ƒ∆««¿«
ÌÈ¯e‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÈÚ¯ ˙BÓBÏÁ ÈeÏ‰·È4‡‰˙e ,ÌÈÚ¯ ¿«¬ƒ¬»ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

‰ÓÏL È˙hÓ5ÌÈiÁÏ ‰pnÓ È„ÈÓÚ˙Â ,EÈÙÏ ƒ»ƒ¿≈»¿»∆¿«¬ƒ≈ƒƒ∆»¿«ƒ
˙Ân‰ ÔLÈ‡ Ôt ÈÈÚ ‰¯È‡‰Â ,ÌBÏLÏe6‰z‡ Ce¯a . ¿»¿»ƒ»≈«∆ƒ««»∆»«»

"B„B·Îa Blk ÌÏBÚÏ ¯È‡n‰ ,ÈÈ7. ¿»«≈ƒ»»Àƒ¿

מדי 2) יותר הער כי יג), יג, (הושע יולדה חבלי מלשון
ויש  חבלי. ניקודו: ולפ"ז שיישן, עד וחבלים צירים ֶיאחזוהו
השינה  ע"י כי ו), א, (אסתר בוץ חבלי מענין מפרשים,
חבלי  ניקודו: יהיה ולפ"ז חזקים, כביתרים העינים ַתאסרנה

התפילות"). "אוצר לסדור תפילה" "עיון מלשון 3)(מתוך
בו; תלוי שהאור שבעין השחור והוא ח). יז, (תהלים הכתוב
לילה  אישון כמו: חושך לשון אישון, קרוי: שחרוריתו וע"ש

שם). (רש"י, ט) ז, (משלי מלשון 4)ואפלה מחשבות,
ב). ד, (דניאל בזרעי.5)הכתוב פסול יהא שלא

לישון 6) בשנתי אמות שלא ד) יג, (תהלים הכתוב מלשון
שנת  וישנו שינה: היא גם נקראת המיתה כי המות, שנת

נז). נא, (ירמיה האירה 7)עולם והארץ הכתוב: שם על
הבריות  מעמיד השינה שאחרי ב). מג, (יחזקאל מכבודו
זו  ברכה ונוסח (אבודרהם). לעסקיהם ללכת היום לאור

(ס:). ברכות במסכת קלים בשינויים נמצא

.·ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ‰BL‡¯ ‰L¯t ‡¯B˜Â8,ÔLÈÂ ¿≈»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈
nÚ ‰LÈ BzL‡ elÙ‡ÂB9B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt ‡¯B˜) «¬ƒƒ¿¿≈»ƒ≈»ƒ

- ‰L ezÒ‡ Ì‡Â ;(ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt¿≈«¬ƒ¿««»ƒ»¿ƒ¬»«≈»
ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt elÙ‡ ‡¯B˜10, ≈¬ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ

.ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»

קריאתֿשמע 8) אדם שקרא "אףֿעלֿפי ע"ב: ד, ברכות
להעיר, וראוי מיטתו". על לקרותה מצוה - הכנסת בבית
לברכת  קריאתֿשמע הקדימו ס:) (ברכות התלמוד שבנוסח
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- לקריאתֿשמע "המפיל" ברכת מקדים ורבינו "המפיל",
האומר: ה"א) פ"א, (ברכות הירושלמי על סומך שהוא מפני
שהיה  עד וקורא וחוזר שמע, את קורא היה זעירא "רבי
צריכה  שקריאתֿשמע משמע: מכאן בשינה". משתקע
נסים  רב בשם מיימוניות" ("הגהות לשנתו סמוכה להיות

יח).9)גאון). הלכה פ"ג, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר
הזה. המשפט אין התימנים "בידך 10)ובכת"י כגון:

(ה.). בברכות נאמר וכך ו) לא, (תהלים וגו' רוחי אפקיד
ה' כגון: רחמים, של פסוקים עוד הוסיפו (טו:) ובשבועות
היה  לוי בן יהושע שרבי ב), ג, (תהלים וגו' צרי רבו מה

שנתו. לפני קוראם

.‚B˙L ÛBÒa ı˜ÈiL ‰ÚLa11ÏÚ ‡e‰Â C¯·Ó , ¿»»∆ƒ«¿¿»¿»≈¿«
‰¯B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL ,È‰Ï‡" :Ck B˙hÓ12‰z‡ . ƒ»»¡…«¿»»∆»«»ƒ¿»«»

dzÁÙ ‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡Â d˙‡¯·13‰z‡Â Èa ¿»»¿«»¿«¿»¿«»¿«¿»ƒ¿«»
Èa¯˜a d¯nLÓ14‰z‡Â ,ÈpnÓ ‰ÏhÏ „È˙Ú ‰z‡Â , ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»

„È˙ÚÏ Èa d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú15‰ÓLp‰L ÔÓÊ Ïk .‡B·Ï »ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆»ƒ»»¿«∆«¿»»
Ïk ÔBa¯ ,È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ,Èa¯˜a ‰ÈeÏ¿̇»¿ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿»∆¿»¡…«ƒ»
ÌÈ¯‚ÙÏ ˙BÓL ¯ÈÊÁn‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÌÈNÚn‰16 ««¬ƒ»«»¿»««¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ

."ÌÈ˙Ó≈ƒ

שנתו.11) באמצע למתעורר פרט עוד, לישון בדעתו שאין
האלהים 12) אל תשוב והרוח קנב:): (שבת ז"ל וכמאמרם

מה  לך שנתנה כמו לו, "תנה - ז): יב, (קהלת נתנה אשר
ונוסח  בטהרה". לו החזירה אתה אף בטהרה, לך נתנה הוא
הרווח: והנוסח ס:). (ברכות התלמוד כגירסת הוא רבינו
נשמתו  על חוטא אדם יאמר איך כי מוטעה, היא", "טהורה
אין  ס"ה): גודל (קשר החיד"א החליט וכן טהורה? שהיא

טהורה. אלא: - היא" "טהורה ג'13)אומרים כנגד
(בראשית  האדם את אלהים ויברא האדם: שבבריאת לשונות
באפיו  ויפח ז); ב, (שם האדם את אלהים ה' וייצר כז); א,

(שם).נש  חיים זמנה.14)מת לפני תצא בעת 15)שלא
ל, (יחזקאל וחייתם בכם רוחי ונתתי ככתוב: המתים, תחיית

מתים 16)יד). כשהם בעליֿחיים או אדם בני גופות
ז"ל: כמאמרם לישנים, כינוי וכאן לה). יט, (מלכיםֿב
זה  ברכה וסיום נז:). (ברכות למיתה" מששים אחד - "שינה
השינה; מן היקיצה על הודאה - האחד פירושים: ב' סובל

לעת  המתים תחיית על - שמחזיר והב' כמו כי ידֿלבוא.
לישני  הנשמות יחזיר כן בוקר, בכל לאדם הנשמות הקב"ה
ז"ל  חכמינו ממליצת היא ולקוחה לעתידֿלבוא, עפר
נשמות  מחזיר שהקב"ה בשעה "אפילו קח.): (סנהדרין

ישראל"). ("עבודת מתים לפגרים

.„‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏB˜ ÚÓBMLk¿∆≈«««¿¿ƒ¿»≈»«»
ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ17ÔÈÁ·‰Ï ‰È· ¿»¡…≈∆∆»»«≈«∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ

Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈ„‚a L·BlLk ."‰ÏÈÏ ÔÈ·e ÌBÈ ÔÈa≈≈»¿»¿∆≈¿»»¿»≈»
."ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡«»¿»¡…≈∆∆»»«¿ƒ¬ƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,BL‡¯ ÏÚ BÈ„Ò ÁÈpnLk¿∆«ƒ«¿ƒ«…¿»≈»«»¿»

"‰¯‡Ù˙a Ï‡¯NÈ ¯ËBÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡18. ¡…≈∆∆»»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚnLk19"ÌÈ¯ÂÚ Á˜Bt" C¯·Ó ,20. ¿∆«¬ƒ»»«≈»¿»≈≈«ƒ¿ƒ

"ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓ" C¯·Ó ,B˙hÓ ÏÚ ·LiLk21. ¿∆≈≈«ƒ»¿»≈«ƒ¬ƒ
,Ú˜¯˜ ÈabŒÏÚ ÌÁÈpÓe ‰hn‰ ÔÓ ÂÈÏ‚¯ „È¯BnLk¿∆ƒ«¿»ƒ«ƒ»«ƒ»««≈«¿«

"ÌÈn‰ ÏÚ ı¯‡‰ Ú˜B¯" C¯·Ó22C¯·Ó ,„ÓBÚLk . ¿»≈«»»∆««»ƒ¿∆≈¿»≈
"ÌÈÙeÙk Û˜BÊ"23¯L‡" C¯·Ó ,ÂÈ„È ÏËBpLk . ≈¿ƒ¿∆≈»»¿»≈¬∆

ıÁB¯Lk ."ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ¿∆≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈt»»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
È‰È .ÈtÚÙÚÓ ‰Óe˙e ÈÈÚÓ ‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰««¬ƒ∆¿≈≈»≈≈«¿»≈«¿«»¿ƒ
ÈÏÈ‚¯zL ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¿»¡…«≈…≈¬«∆«¿ƒ≈ƒ
ËÏL˙Â .ÔBÚÂ ‰¯·Ú ¯·„Ï ÈÏÈ‚¯z Ï‡Â ‰ÂˆÓ ¯·„Ïƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ≈ƒƒ¿«¬≈»¿»¿«¿∆

Ú¯ ¯ˆÈ Èa ËÏLÈ Ï‡Â ,·BË ¯ˆÈ Èa24È˜fÁ˙e . ƒ≈∆¿«ƒ¿…ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ
„ÒÁÏe ÔÁÏ Èz˙Â ,E˙¯B˙a È˜ÏÁ Ô˙Â ,EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿∆∆
ÌÈ„ÒÁ ÈÏÓ‚˙Â ,È‡B¯ ÏÎ ÈÈÚ·e EÈÈÚa ÌÈÓÁ¯Ïe¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ

ÌÈ·BË25."ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a . ƒ»«»¿»≈¬»ƒƒ

שכוי 17) - לתרנגול ידועים במקומות קוראים שכן תרנגול.
אומר: כ"ג) אות (פ"ט לברכות והרא"ש כו.). השנה (ראש
נתן  מי לו): לח, (איוב המקרא בלשון שכוי נקרא: "הלב
מבחין  אדם הבינה ידי ועל המבין. הוא והלב בינה, לשכוי
בין  להבחין כן גם מבין שהתרנגול ומפני ללילה. יום בין
התקינו  בקול), קורא הוא הבוקר (שבאשמורת ללילה יום
לא  אם אף אולם התרנגול. קול בשמיעת זו ברכה לומר
הודאה  אלא שאינה זו, ברכה לברך יכול התרנגול קול שמע
יישן  אם שאף צרכינו: כל לנו וברא בינה, לנו שנתן לה'
התרנגול". קול ידי על היום בביאת יבחין - אפל בבית אדם

ביד 18) תפארת עטרת והיית ג): סב, (ישעיה הכתוב מלשון
כמבואר  ראש, בגלוי לילך שאסור לפי זו: ברכה ומעם ה'.
משום  אלא זה שאין המפרשים לדעת ואפילו (קיח:). בשבת
לכסות  הוא הנכון שמן מודים הכל אבל חסידות, מדת
נצטוו  שישראל ומכיון שמים. מורא עלינו שיהיה כדי הראש
סימן  או"ח יוסף (בית וכו' ישראל עוטר מברכים אנו כך, על
שם) יוסף בבית (הובא קכ"ב דף נשא פרשת ובזוהר מו).
אסור  האדם, של לראשו מעל היא שהשכינה "מתוך נאמר:

ראש. בגילוי אמות ארבע ללכת שהעינים 19)לו בעוד
שעלֿידיֿזה  עליהן, ידיהם להעביר הבריות דרך עצומות

מעבירים  הם או"ח כאילו ('פרישה', מעיניהם שינה חבלי
לו  אפשר איך הרמב"ם: מפרשי תמהו וכבר מ"ו). סימן
(שבת  אמרו בפירוש הלא ידיו, שנטל טרם בעיניו ליגע
נטילת  קודם בעין לנגוע שאסור תיקצץ" - לעין "יד קח:):
אומר  א) ס"ק מ"ו (סימן באו"ח אברהם" וה"מגן היד?

מותר. וזה מפית, עלֿידי בעיניו הכתוב 20)שנוגע מלשון
(ברכות  שלנו שבתלמוד להעיר, וכדאי יח). קמו, (תהלים
אלא  עורים", פוקח יאמר... עיניו "כשפותח כך: כתוב ס:)

(שם). הרי"ף כגירסת היא רבינו הנעת 21)שגירסת בגלל
הלילה. במשך אסורים שהיו הכתוב 22)אבריו מלשון

פני  על הארץ ששטח לה' שבח הבעת והיא ו), קלו, (תהלים
מקיפים  המים היסודות טבע לפי שהרי הטבע, היפך המים,
את  הפך בארץ, יהלכו שהבריות רצה ה' אבל הארץ; את

(לבוש). הארץ את והשקיע ח)23)הטבע קמו, (תהלים
כפופה. קומתו במיטתו האדם בהיות אףֿעלֿפי 24)כי

בי  "הכל לג:): (ברכות ז"ל חכמינו חוץ שאמרו שמים די
בי  ישלוט "ואל לתפילה: מקום איפוא ואין שמים" מיראת
זאת  בכל בעצמו? בו אלא תלוי זה אין שהרי הרע", יצר
המונעים  כל ממנו שיסיר מה' לבקש לאדם לו ראוי
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ישראל"). ("עבודת אותו לעבוד אותו ֿ 25)המעכבים על
ואחד  טוב. ורב ה'... חסדי ז): סג, (ישעיה הכתוב לשון פי
וחידש  מעיניו שנתו העביר שהקב"ה הוא: החסדים מאלה
הפסוק  על כ"ה פרק תהלים במדרש שדרשו וכמו כוחותיו,
ערב  בכל מפקיד "אדם כג): ג, (איכה לבקרים חדשים
והקב"ה  היום, כל קשה מעבודה עייפה הקב"ה ביד נשמתו

ורגועה". חדשה לו מחזירה

.‰:ÒkiL Ì„˜ ¯ÓB‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈≈…∆∆ƒ»≈
ÌÈ„aÎÓ e„ak˙‰"26Èe¯ÊÚ .ÔBÈÏÚ È˙¯LÓ ,ÌÈLB„˜ , ƒ¿«¿¿À»ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

Èe¯ÓL Èe¯ÓL ,Èe¯ÊÚ27Òk‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈
"Ì„‡ŒÈa ÏL Ôk¯„ ‰fL ,‡ˆ‡Â28‡ˆiL ¯Á‡Â . ¿≈≈∆∆«¿»∆¿≈»»¿««∆»»

¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÈ·˜ ÌÈ·˜ B· ‡¯·e ,‰ÓÎÁa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ29 »«∆»»»¿»¿»»»¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ30,E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb . ¬ƒ¬ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿∆
Ì‰Ó „Á‡ Ì˙qÈ Ì‡L31Ì‰Ó „Á‡ Á˙tÈ Ì‡ B‡32, ∆ƒƒ»≈∆»≈∆ƒƒ»≈«∆»≈∆

,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ Ìi˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬ƒ»»∆»»«»¿»
¯Na ÏÎ ‡ÙB¯33"˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓe34. ≈»»»«¿ƒ«¬

יב):26) צא, (תהלים שכתוב כמו אותו, המלוים למלאכים
ס:). ברכות (רש"י כן אומר הוא - וגו' לך יצוה מלאכיו כי

להם: הכסא ‰˙Â„·Îואומר לבית אתו ויכנסו יתבזו שאל -
סימן  לאו"ח (פרישה מבחוץ וישארו כבודם על ישמרו אלא

(שם).27)ג). הטינופת במקום המצויים המזיקים מן
דרך 28) כן כי לטורח, לכם זה יהי ואל בחוץ תחכו כלומר

בקשה  נוסח וכל (שם), בהליכתי פושע אני ואין האדם בני
שאין  אבודרהם, דוד הרב העיר וכבר (ס:). ברכות במסכת זו
עליו, שורה שהשכינה וחסיד שמים לירא אלא זה לומר
זה, ומטעם כיהירות. נראה שזה מפני לא, אחר איש אבל
בדורות  אמירתו נתבטלה ג), סימן (או"ח יוסף" ה"בית אומר

על 29)הללו. להורות אותם וכפל וכו' החוטם הפה כגון
חלולים,30)רבויים. אברים שהם והמעים הלב כגון

על  לא חלולים, שהם האברים על נופלת "בריאה" ולשון
עצמם אין החללים שהרי בריאה, לשון תיצדק לא שבהם

חללים, שלפנינו: התלמוד שגירסת ואףֿעלֿפי ממש. בהם
הגורס: שם הרי"ף אחרי רבינו נמשך ס:), ברכות (ראה
ו). סימן לאו"ח (ב"י כד: בברכות הגירסא וכן  חלולים.
כרוב, משקל על חלּול היחיד מן רבים מספר שם - ַוחלולים

ישראל"). ("עבודת הפתוחים.31)זבול הנקבים מן ְ
החלולים.32) האברים שהיא 33)מן ליציאה הכוונה

ס:). לברכות (רש"י הגוף כל עושה 34)רפואת כשאדם
מתוכו  יוצאת הרוח מחט, מלא אחד נקב בו יש אפילו נאד,
רבים, נקבים באדם ברא והקב"ה בתוכו; נשמר היין ואין
פליאה  וזוהי חייו, ימי כל בתוכו הרוח ואףֿעלֿפיֿכן

פ"א). ב"ר מדרש (עלֿפי וחכמה

.ÂÏ‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó ,B¯B‚Á ¯‚BÁLk35."‰¯e·‚a ¿∆≈¬¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÈNÚL" C¯·Ó ,ÂÈÏÚ L·BlLk36"Èk¯ˆ Ïk Èl37. ¿∆≈¿»»¿»≈∆»ƒ»ƒ»»¿ƒ

È„ÚˆÓ ÔÈÎn‰" C¯·Ó ,C¯cÏ ˙‡ˆÏ Cl‰nLk¿∆¿«≈»≈«∆∆¿»≈«≈ƒƒ¿¬≈
"¯·‚38ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :ÌBÈ ÏÎa Ì„‡ C¯·Óe . »∆¿»≈»»¿»»«»¿»

"ÈBb ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡39Ce¯a" ; ¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ»
"‰M‡ ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡40; «»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒƒ»

ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ
"„·Ú41. »∆

להתנועע 35) האדם יוכל במתניו, החגור האזור ידי על כי
כגבר  נא אזר ג): לח, (איוב ככתוב וגבורה, כח ביתר

בתלמוד 36)חלציך. הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
אחר: ונוסח אלו. לברכות המקור ששם ס:) (ברכות

לצאת 37)"שעשית". יכול אינו יחף שהוא זמן שכל
(אבודרהם). ועסקיו צרכיו הכתוב 38)ולעשות ע"פ

כג). לז, מצוות 39)(תהלים בשבע אלא מחוייב שאינו
בלבד. נח בני במצוותֿעשה 40)של מחוייבת שאינה

מ  הנשים שנפטרו "והטעם גרמן. שהזמן שהזמן מצוותֿעשה
לבעלה  משועבדת שהאשה לפי - אבודרהם יאמר - גרמן
במצותֿעשה  מחוייבת היתה ואם ומצוותיו; צרכיו לעשות
יצוה  המצוה, את עושה שהיא שבשעה אפשר גרמא, שהזמן
לפיכך  אז? לעשות עליה ומה - מצותו לעשות בעלה עליה
בעלה. עם שלום לה להיות כדי ממצוותיו, הבורא פטרה
נמחה  ובטהרה בקדושה הנכתב הגדול שהשם מצינו, שכן

לבעלה". אשה בין שלום להטיל כדי המים, שגם 41)על
ומזולזל  אותן, גורם שהזמן מצוותֿעשה מכל פטור הוא
בקהל. לבוא לו אסור וגם אבות, זכות לו שאין ביותר: הוא
(מג:). מנחות במסכת מקורן האחרונות ברכות שלש ואלה
כגון: חיוב בדרך ולא שלילה בדרך אלו ברכות ונתקנו
שאמרו  לפי - בהם וכיוצא איש" "שעשני ישראל", "שעשני
נברא  שלא לאדם לו שנוח וגמרו: "נמנו ז"ל: חכמינו
אלו: בברכות הכוונה תהיה כן אם יג:), (עירובין משנברא"
ה' את אברך - שעשני ועכשיו עיקר, כל עשני שלא יתן מי
סעיף  מו, (סימן בב"ח וראה ("לבוש"). וכו' גוי עשני שלא
הוא: מו) (סימן ב'טור' אלו ברכות שסדר להעיר, וראוי ז).
על  מברך הוא שבתחילה מחייב השכל וכן אשה; עבד, גוי,
ולבסוף  מגוי, עדיף שהוא העבד על ואחרֿכך יותר, הגרוע
מהעבד. חשובה שהיא מפני אשה" עשני "שלא מברך הוא
ואולי: (מג:). במנחות התלמוד גירסת אחר נמשך ורבינו
בעוד  לעולם, מצוות לתרי"ג תבוא לא שהאשה מפני
כבן  להיות יושלם חורין לבן ויהא ישתחרר רק אם שהעבד
שבכת"י  ומעניין רוקח"). ("מעשה דבריו לכל ישראל

אשה. לפני עבד נזכר התימנים

.Ê¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ el‡ ˙BÎ¯a ‰¯NÚŒ‰BÓL42‡l‡ , ¿∆∆¿≈¿»≈≈»∆≈∆∆»
BÏÈ·La ‰Î¯a‰L ¯·c ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk C¯·Ó¿»≈»««≈∆«»»∆«¿»»ƒ¿ƒ
,B˙hÓ ÏÚ ‡e‰Â B¯B‚Á ¯‚ÁL È¯‰ ?„ˆÈk .B˙ÚLaƒ¿»≈«¬≈∆»«¬¿«ƒ»
ÏB˜ ÚÓL ;"‰¯e·‚a Ï‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«

ÏB‚¯z‰43‰Î¯a ÏÎÂ ."‰È· ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰" C¯·Ó , ««¿¿¿»≈«≈«∆¿ƒƒ»¿»¿»»
.d˙B‡ C¯·Ó BÈ‡ - da ·iÁ˙ ‡lL Ô‰Ó≈∆∆…ƒ¿«≈»≈¿»≈»

הסדר.42) פי על אחד בהמשך לאמרן ודעת 43)שיתחייב
- התרנגול קריאת שמע לא שאפילו ס:) (ברכות ה'תוספות'
שהתרנגול  האורה הנאת על אלא זו ברכה שאין מברך,

האורה  מן נהנה והוא "שמיעת מבחין בתלמוד הוזכרה ולא .
שם  שאין במדבר שנמצא מי להוציא אלא התרנגול", קול
("הגהות  כלל שומע שאינו החרש את או כלל, תרנגול
בצירוף  הוא אלו, ברכות שמונהֿעשרה ומנין מיימוניות").
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"ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· שנתבארה בלילה שנתו לפני מברך שאדם "
וכו' רצון יהי שברכת להעיר, ראוי כן (ה"א). לעיל
אלא  לעצמה, מיוחדת ברכה אינה ד) (הלכה לעיל המבוארת
שינה  חבלי המעביר ברכת - הקודמת הברכה של המשכה
לומר  נוהגים ואנו טובים". חסדים ב"גומל נחתמת והיא -
היא  וכן הקודמת. הברכה המשך שזה להורות רצון" "ויהי
אחר  אמן לענות אין כן על אשר ס:), (ברכות הגמרא נוסחת
להלכה  נפסק וכך ברכה. סוף שאינה וכו' שינה" "המעביר

מו). (סימן אורחֿחיים ב'טור'

.ÁÚLk C¯·Ó BÈ‡ - B˙eÒÎa ÔÏ ?„ˆÈk„ÓB ≈«»ƒ¿≈¿»≈¿∆≈
˙ÈNÚL" C¯·Ó BÈ‡ - ÛÁÈ CÏ‰ ;"ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ"«¿ƒ¬ƒ»«»≈≈¿»≈∆»ƒ»
ÔÈ‡L ,·‡a ‰ÚL˙·e ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ."Èk¯ˆ Ïk Èlƒ»»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿»∆≈
‡ÏÂ ,"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó BÈ‡ - ‰ˆÈÁ¯ ÌL»¿ƒ»≈¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿…

"‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰"44‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡Ï Ì‡ ; ««¬ƒ∆¿≈≈»ƒ…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
¯‡L ÔÎÂ ;"Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ -≈¿»≈¬∆»«∆»»»¿≈¿»

.el‡ ˙BÎ¯a¿»≈

לעיל 44) כמבואר פניו, שרחץ אחרי אלא אומרה שאינו
עשור" "שביתת בהלכות לשיטתו נאמן רבינו ד). (הלכה
בבוקר, הכיפורים ביום ידים נטילת שאין ה"ב) ג, (פרק
שאר  אבל וכדומה. בטיט ידיו נתלכלכו אלאֿאםֿכן
ביום  ידיו אדם שנוטל סוברים: בראשם והראב"ד הפוסקים
הן  והרי עליהן השורה רעה רוח משום בבוקר, הכיפורים
אף  אלו לברכות מקום יש ולדבריהם בטיט; כמלוכלכות

מיימוניות). (הגהות הכיפורים ביום

.Ë¯Á‡ BÊ el‡ ˙BÎ¯a C¯·Ï eÈ¯Ú ·¯a ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿…»≈¿»≈¿»≈««
e·iÁ˙ ‡Ï ÔÈa ,Ô‰· e·ÈÁ˙ ÔÈa ,˙Òk‰Œ˙È·a BÊ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿«¿»∆≈…ƒ¿«¿
C¯·È ‡ÏÂ ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ˙eÚËÂ - Ô‰·»∆¿»¿≈»«¬≈¿…¿»≈

da ·ÈÁ˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Î¯a45. ¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«≈»

טועה 45) טעויות שתי רבינו, בדעת הכסףֿמשנה פירוש לפי
פניו  רוחץ (שהרי עשייתם זמן אחר שמברך - אחד העם:
נטילת  על בביתֿהכנסת מברך הוא זמן ולאחר בביתו,
בה. נתחייב אלאֿאםֿכן ברכה לברך שאין - שנית ידים);
בבית  זו אחר זו הברכות כל לסדר המנהג פשט כבר אבל
לברך  יודעים אינם הארצות מעמי שרבים מפני הכנסת,
אחריהן  אמן ויענו בביתֿהכנסת, שיסדרון תקנו כראוי,
רב  והגאונים: מו). סימן או"ח ('טור' חובתן ידי ויצאו
נימקו  שם) יוסף' ב'בית דבריהם (הובאו עמרם ורב נטרונאי
עצמו  על לא כי - בעצמו נתחייב כשלא אפילו לברך שיש
ה' את מברך הוא העולם כל על אלא מברך הוא בלבד
להקפיד  אין וכן לכל. תמיד והחסדים הטובות כל שעשה
אלא  נאמר לא זה כלל כי עשייתן, זמן אחר שמברך זה על
לולב  נטילת או שופר, תקיעת כגון: המצוות, בברכות
הודאה  בברכות אבל לעשייתן; קודם לברכן שיש וכדומה,
ראוי  תמיד כי - זמנן עבור אחר אפילו לברך יכול ושבח

לו. להודות

.ÈŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜iL Ì„˜ ‰¯Bz· ‡¯˜Ï ÌÈkLn‰««¿ƒƒ¿…«»…∆∆ƒ¿»¿ƒ«
ÚÓL46‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa ,·˙ÎaL ‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa - ¿«≈»»¿»∆ƒ¿»≈»»¿»

,˙BÎ¯a LÏL C¯·Óe ‰lÁz ÂÈ„È ÏËB - ‰tŒÏÚaL∆¿«∆≈»»¿ƒ»¿»≈»¿»

ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :Ô‰ el‡Â .‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈¿≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
‡ ·¯Ú‰Â" ;"‰¯B˙ È¯·c ÏÚ eeˆÂ47˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿ƒ»«ƒ¿≈»¿«¬∆»¿»¡…≈∆

,Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk EnÚ ˙BiÙÈÙ·e eÈÙa E˙¯B˙ È¯·cƒ¿≈»¿¿ƒ¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿»≈
eÈ‡ˆ‡ˆÂ eÁ‡ ‰È‰Â48EÓL ÈÚ„BÈ EnÚ È‡ˆ‡ˆÂ49 ¿ƒ¿∆¬«¿¿∆¡»≈¿∆¡»≈«¿¿≈¿∆

BnÚÏ ‰¯Bz „nÏÓ‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .E˙¯B˙ È˜ÒBÚÂ¿¿≈»∆»«»¿»«¿«≈»¿«
"Ï‡¯NÈ50,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" . ƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»

.B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡¬∆»«»ƒ»»«ƒ¿»«»∆»
."‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈«»

ãycew zegiyn zecewpã

."dxez ixac lr epeive eizeevna epycw xy`"

א.)בגמרא כא, התורה,(ברכות לברכת מיוחד לימוד ישנו
שלא  ומזה לאלוקינו". גודל הבו אקרא ה' שם "כי שנאמר
הוא  המצוות, כל על שמברכין במה זו לברכה החיוב נכלל

שביניהם. המהותי החילוק מפני
אותנו  שקידש על לקב"ה הודאה היא הברכה המצוות, בכל
התורה, לימוד עצם על היא התורה ברכת אבל במצוותיו,

ממש. הנהנין כברכת והיא
wlg y"ewl itÎlr)(148 cenr c"i

צריך 46) אינו - ברכותיה עם קריאתֿשמע שקרא אחרי אבל
מעין  בה שיש רבה", "אהבה בברכת נפטר שכבר לברך,
דברי  כל את ולקיים ללמוד... בלבנו... "ותן התורה: ברכות

יא:). (ברכות תורתך" ונציה 47)תלמוד דפוס כגירסת
זה  ואין "והערב", אחרים: ובדפוסים רוקח"). ("מעשה ש"י
ורק  לשלפניה, שייכת ואינה היא נפרדת זו שברכה מדוייק,
גורסים  שלפניה הברכה של המשכה שזו שסוברים אלה
המתק. - הערב מו.). לברכות 'תוספות' (ראה "והערב"

מעיך.48) וצאצאי יט): מח, (ישעיה ככתוב חלצינו, יוצאי
לג).49) לא, (ירמיה אותי ידעו כולם כי הכתוב: שם על

פעולותיך. בכל גדולתך שנכיר דפוס 50)כלומר: כנוסח
מיימוניות", "הגהות לפני הנוסח היה וכן ש"י, וונציא
ישראל". לעמו תורה "המלמד אחר: ונוסח לפנינו. כמבואר
לחתום  נוהגים ואנו רבינו". "תשובות במוספנו וראה
וברי"ף  יא:) (ברכות התלמוד כגירסת וכו' תורה המלמד

שם.

.‡È,el‡ ˙BÎ¯a LÏL C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ ÌBÈ ÏÎa¿»«»»»¿»≈»¿»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ËÚÓ ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â51ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿««»≈¿«ƒƒ¿≈»¿»¬»»

ÌÈ‰k ˙k¯a ‡¯˜Ï52Âˆ" :ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ƒ¿…ƒ¿«…¬ƒ¿≈¿∆ƒ«
"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡53.Ô‰ÈzL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ∆¿≈ƒ¿»≈¿≈¿∆ƒ¿≈∆
ÌÈ˜¯t ÔÈ¯B˜Â54˙BÎÏ‰ B‡55ÔÓe ‰Ln‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¬»ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BzÈ¯a‰56. «»«¿

עליו.51) שמברך הדבר ובין הברכה בין להפסיק שלא כדי
על  ששנה "והוא ה"ה): פ"א, (ברכות בירושלמי אמרו וכן

(מיד). לקרותה 52)אתר" נוהגים היו משמר אנשי שגם
ב  למסכת ב'תוספות' כמבואר בוקר, (שם).בכל רכות

שאמרו 53) כמו התמיד. בקרבן המדברת אֿט) כח, (במדבר
שאין  בזמן הקב"ה, את אבינו אברהם שאל כז:): (תענית
להם  תקנתי כבר א"ל: עליהם? תהא מה קיים, ביתֿהמקדש

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



קעה dlitz zekld - dad` xtq - ixyz h"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עליהם  אני מעלה - לפני בהם שקוראים בזמן קרבינות. סדר
עוונותיהם. כל על להם מוחל ואני לפני, הקריבום כאילו

זה,54) פרק ובחרו זבחים. של מקומן איזהו כגון: שלמים.
מסיני  למשה ברורה משנה והכל מחלוקת, הפרק בכל שאין

נ.). סימן או"ח יוסף' כגון:55)('בית שלם, פרק מן חלק
המשנה  שהוא וכו', שיעור" להם שאין דברים "אלו

פאה. למסכת כל 56)הראשונה אליהו: דבי "תנא כגון:
כאלה, ברייתות ועוד וכו', יום" בכל הלכות השונה
לרבינו. השנה" כל תפילות ב"סדר זה ספר בסוף המובאות

.·ÈÌÈÓÎÁ eÁaLÂ57¯ÙqÓ ˙B¯ÈÓÊ ‡¯BwL ÈÓÏ ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈∆
'„Â„Ï ‰l‰z'Ó ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈl‰z58ÛBÒ „Ú ¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«

¯Ùq‰59Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˜eÒt ˙B¯˜Ï e‚‰ ¯·Îe .60 «≈∆¿»»¬ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯Á‡Ïe61‡È‰Â ,˙B¯ÈÓf‰ ÈÙÏ ‰Î¯· ew˙Â . ¿«¬≈∆¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

'ÁazLÈ' ‡e‰Â ,Ì‰È¯Á‡Ï ‰Î¯·e ,'¯Ó‡L Ce¯a'62. »∆»«¿»»¿«¬≈∆¿ƒ¿««
Œ˙‡È¯˜ ‡¯B˜Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«¿«¿≈¿ƒ«

.ÚÓL¿«

הלל 57) מגומרי חלקי יהא יוסי ר' אמר ע"ב: קיח, שבת
התכוין. דזמרה" של"פסוקי שם והסיקו יום... בכל

קמה.58) פ"ה).59)פרק (ברכות הרי"ף כגון:60)ע"פ
וכו'. לעולם ה' כבוד אמן 61)יהי לעולם ה' ברוך כגון:

וכו'. ולדעת 62)ואמן (שם). ברי"ף הוזכרו אלו ברכות
תקנוה. הגדולה כנסת אנשי זו ברכה - ועוד זרוע" "אור בעל
בין  "המספר הירושלמי: בשם מובא מיימוניות" וב"הגהות
עליה  וחוזר בידו, היא עבירה - אור' ל'יוצר 'ישתבח'
שראה  מעיד (פ"ה) בברכות יונה ורבינו המלחמה". ממערכי
"ישתבח" בברכת מביא "אבודרהם" ובספר כן. במדרש
וגו': הלבב ורך הירא האיש מי הפסוק: על האומר מדרש
מבואר  הרי - התפילה סוף עד שאמר ברוך בין המפסיק זה
(שם) לברכות וברי"ף אלו, ברכות הזכירו התלמוד שחכמי
נזכרת  וכן וכו'. לפניהם ברכה לומר רבנן ותקינו מפורש:
וכו' תניינא בתקונא רסו:) ויקהל (פרשת בזוהר זו ברכה

רוקח). (מעשה

.‚È¯Á‡ ,ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï Ô‰· e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬»∆ƒ¿¿»««
'ÁazLÈ' ÔÈÎ¯·nL63ÔÈÎ¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ,Ìi‰ ˙¯ÈL , ∆¿»¿ƒƒ¿««ƒ««»¿««»¿»¿ƒ

.'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .'ÚÓL' ÏÚ«¿«¿≈¿∆ƒƒ««¬ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ - ˙B¯ÈM‰ ÈzL ÔÈ¯BwL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿≈«ƒ«…¿ƒ

.‚‰n‰«ƒ¿»

לפני 63) הים שירת אומרים אלא כן. נוהגין אין ובזמננו
שירת  במקום לומר הספרדים נוהגים באב ובתשעה ישתבח.
אבל  פורעניות). מיני בכל (המדברת האזינו שירת - הים

רוקח). (מעשה ישתבח לפני הכל

.„È‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ64. «»»»¿»≈≈»¿»≈«¿««¿»
˙BÎ¯a LÏLÂŒÌÈ¯NÚ ?el‡ ˙BÎ¯· ‰‡Ó Ô‰ ‰Óe«≈≈»¿»≈∆¿ƒ¿»¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏL ˙BÎ¯a Ú·LÂ ;‰Ê ˜¯Ùa eÈnL∆»ƒ¿∆∆∆¿∆«¿»∆¿ƒ«¿«

‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ÏL65ÛhÚ˙nLÎe ; ∆«¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿∆ƒ¿«≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,˙ˆÈva«ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
;"˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ

eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÔÈlÙz L·BlLÎe¿∆≈¿ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈
ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«
Œ‰BÓL Ô‰Ó ‰lÙz ÏÎaL ,˙BlÙz LÏLÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¿»¿ƒ»≈∆¿∆
‡e‰LÎe ;˙BÎ¯a LLÂ ÌÈBÓL È¯‰ - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»¬≈¿ƒ¿≈¿»¿∆
ŒÚa¯‡ C¯·Ó ,‰ÏÈl‰Â ÌBÈ ÏL ˙B„eÚÒ ÈzL ÏÎB‡≈¿≈¿∆¿««¿»¿»≈«¿«
ÂÈ„È ÏhiLk ˙Á‡ :‰„eÚÒ ÏÎa Ú·L - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»∆«¿»¿»««¿∆ƒ…»»

‰lÁza ˙Á‡ ÔBÊn‰ ÏÚÂ ,‰lÁz66ÛBqa LÏLÂ67, ¿ƒ»¿««»«««¿ƒ»¿»«
ÔÈi‰ ÏÚÂ68ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ69È¯‰ .˙BÎ¯a Ú·L È¯‰ - ¿«««ƒ¿»»¿«¬»¬≈∆«¿»¬≈

.Ïk‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó≈»¿»≈«…

אדם 64) חייב אומר: מאיר רבי "היה ע"ב: מג, מנחות
ועתה  יב): י, (דברים שנאמר יום, בכל ברכות מאה לברך
אל  רש"י: ופירש וכו' מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל
וב'טור' שם. ב'תוספות' וראה "מאה". אלא "מה" תקרא
המלך  שדוד גאון, נטרונאי רב בשם מובא מו) (סימן או"ח
- על הוקם א): כג, (שמואלֿב דכתיב ברכות, מאה תיקן
פרשת  רבה במדבר מדרש פי (על מאה בגימטריא "על"

לאחריה;65)קרח). ואחת לפניה שתים מברך - שבשחר
לעיל  כמבואר לאחריה, ושתים לפניה שתים מברך - ובערב

ה). הלכה א, פרק שמע קריאת ברכת 66)(הלכות
הארץ 67)המוציא. על הכל, את הזן שהן: המזון בברכת

ירושלים. בונה המזון, מברך 68)ועל יין לו יש שאם
הכוס. על המזון מעין 69)ברכת שהיא אחרונה ברכה

ט"ו). הלכה ח, (פרק ברכות הלכות לקמן ראה שלש,

.ÂËÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ˙k¯a ewzL ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆ƒ¿ƒ¿«»∆ƒƒ
‰lÙza70ÔBÊn‰Œ˙k¯·a '·ÈËn‰Â ·Bh‰' eÙÈÒB‰Â ,71 «¿ƒ»¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒ¿««»

LÓÁ e‡ˆÓ -72ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa .˙B¯˙È ˙BÎ¯a ƒ¿¿»≈¿»¿≈¿«»¿»ƒ
·iÁ˙ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ,˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz‰L ,ÌÈ·BËƒ∆«¿ƒ»∆«¿»¿≈ƒ…ƒ¿«≈
ÔLÈ ‡lL ÔB‚k ,el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎa ÌÈÓi‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ¿»«¿»»≈¿∆…»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡ÏÂ ,B¯B‚Á ¯Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÈl‰ Ïk»««¿»¿…ƒƒ¬¿…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
ÔÓ ˙BÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ - el‡· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈»ƒ¿«¿ƒ≈»¿»ƒ

˙B¯t‰73. «≈

ה"א).70) (פ"ב, לעיל ברכות 71)ראה הלכות לקמן ראה
ה"א). ב, סעודות 72)(פרק לשתי המזון, בברכת שתים

היום. תפילות בשלש ושלש ע"ב.73)היום, מג, מנחות
העולים  שמברכים שהברכות כתוב: מיימוניות" וב"הגהות
בקריאת  וכן שחרית, בקריאת ברכות שתי אחד, כל לתורה
לחשבון  עולות - ברכות ז' שהן המפטיר ברכות וכן מנחה,
שישמעו  כדי רם, בקול לברך הוא נכון לפיכך לשומעיהם,
מוסף  שבתפלת ברכות שבע להוסיף ראוי כן לצאת. ויכוונו
יוסף' וב'בית שבת. שבליל אבות" "מגן ברכת וגם לשבת.
שלישית  שבסעודה ברכות שבע עוד הוסיף מו) (סימן או"ח

בשבת. אפילו ממאה יותר כבר שיש באופן לשבת,

.ÊË;ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ C¯·Óe ,˜¯È ËÚÓ ÏÎB‡ ?„ˆÈk≈«≈¿«»»¿»≈¿»»¿«¬»
C¯·Óe ‰Ê È¯tÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ74ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ75; ¿≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿»≈¿»»¿«¬»

.ÌBÈ ÏÎa ‰‡Ó ÌÈÏLnL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ‰BÓe∆»«¿»«∆«¿ƒ≈»¿»

אם 74) כי כאן. ידובר עוד לאכול בדעתו היה כשלא
אסור  - הפרי מאותו זו בשעה לאכול בדעתו היה בתחילה
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(לחםֿמשנה). לבטלה ברכה זו שהרי בשניה, ברכה לברך לו
ברכות 75) הלכות לקמן ראה רבות". נפשות "בורא ברכת

ה"א). (פ"ח,

.ÊÈC¯·Óe Ì„‡ ÌÈkLÓ ¯ÁMa :‡e‰ Ck ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»««««¿ƒ»»¿»≈
˙B¯ÈÓf‰ ‡¯B˜Â ,el‡ ˙BÎ¯a76Ì‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆

‰ÈÙÏ C¯·Óe 'ÚÓL' CkŒ¯Á‡ ‡¯B˜Â ;Ì‰È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿≈««»¿«¿»≈¿»∆»
‰BL‡¯ ‰Î¯a‰ ÔÓ ‰M„˜ ‚l„Óe ,‰È¯Á‡Ïe¿«¬∆»¿«≈¿À»ƒ«¿»»ƒ»

‰M„˜ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ,‰ÈÙlL77‡e‰LÎe ; ∆¿»∆»∆≈«»ƒ≈¿À»¿∆
‰l‡b CÓÒiL È„k ,„ÓÚÈ „iÓ ,'Ï‡¯NÈ Ï‡b' Ì˙BÁ78 ≈»«ƒ¿»≈ƒ»«¬…¿≈∆ƒ¿…¿À»
e¯Ó‡L BÓk ,„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï79; ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆»»¿

dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ,ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ≈≈¿ƒ…«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«
ÌÈeÁ˙ È¯·„a ,·LBÈ ‡e‰Â ,ËÚÓ ÔpÁ˙Óe BL‡¯80; …ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ¿≈«¬ƒ

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜È CkŒ¯Á‡Â81ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ ;(·LiÓ) ¿««»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒƒ…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ
.ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ…¿ƒ»≈¿«¬»

דזמרה.76) כג:):77)פסוקי (מגילה ששנינו כמו
יהא  לא שבקדושה דבר כל - ישראל בני בתוך "ונקדשתי
ובנעימה" ברורה ל"בשפה כשמגיע ולפיכך מעשרה", פחות
רבינו  וכדברי יתנו. נעימות ברוך לאל ומתחיל: מדלג
יוסף' ב'בית הובא קל"ב:) (דף שמות ב'זוהר' מפורש
מובא  חיים' שב'ארחות להעיר, וראוי נ"ט. סימן לאו"ח
מזה, אביו בו שחזר הרמב"ם, של בנו אברהם רבי בשם
(כסףֿמשנה). זו קדושה אומר שהיחיד למעשה והורה
ל"מעשה  הרמב"ם בחידושי (הובאת בתשובתו ורבינו
סיפור: דרך רק היא יוצר שקדושת מנמק: א) עמוד רוקח"
אנחנו  שאין ומכיון השם, את מקדישים המלאכים איך
פחות  יהא לא שבקדושה "דבר בכלל: זה אין המקדישים,

יט):78)מעשרה". (שם שנאמר תהלים בספר רמזה ודוד
א) כ, (שם צרה ביום ה' יענך לזה: וסמוך וגואלי, צורי ה'
שאינו  "מי אמרו: א) הלכה א, (פרק ברכות ובירושלמי
מלך  של לאוהבו דומה? הוא למה לתפלה, גאולה סומך
שהפליג  ומצאו המלך יצא מלך, של פתחו על ודפק שבא
להקב"ה  מתקרב אדם יהיה אלא הפליג" הוא אף (נתרחק)
והוא  מצרים יציאת של וקילוסים בתשבחות ומרצהו אליו
(עלֿפי  צרכיו לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב

ד:). ברכות ב).79)רש"י הלכה (פ"ה, כגון:80)לעיל
תפילות  ("סדר לקמן ראה וכו'. נעשה" מה נדע לא "ואנחנו

השנה"). לדוד 81)כל תהלה האומר "כל ע"ב: ד, ברכות
שהוא  לו מובטח פעמים, שלש יום בכל קמה) פרק (תהלים,

הבא". עולם בן

.ÁÈ'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜Ï ÏÈÁ˙Ó ,‰Án‰ ˙lÙ˙·eƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ
;‰Án‰ ˙lÙz Ïlt˙Óe „ÓBÚ CkŒ¯Á‡Â ;·LiÓƒ…∆¿««»≈ƒ¿«≈¿ƒ««ƒ¿»
BL‡¯ dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ÂÈt ÏÚ ÏÙB ,ÌÈÏLnLÎe¿∆«¿ƒ≈«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«…
·¯Ú‰ ˙lÙ˙·e .ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ…¿ƒ»≈¿«¬»ƒ¿ƒ«»∆∆
CÓBÒÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿≈
·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe ;„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï ‰l‡b82 ¿À»ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆«¿ƒ≈≈

‰Ê È¯‰ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ¯Á‡ ÔpÁ˙n‰Â .¯ËtÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ»≈¿«ƒ¿«≈««¿ƒ««¿ƒ¬≈∆
ÁaLÓ83Ï‡b' ¯Á‡ 'e·ÈkL‰' C¯·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿À»¿««ƒ∆¿»≈«¿ƒ≈««»«

l‡b ÔÈa ˜ÒÙ‰ dÈ‡ ,'Ï‡¯NÈÈ¯‰Â ,‰lÙ˙Ï ‰ ƒ¿»≈≈»∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»«¬≈
‰k¯‡ ˙Á‡ ‰Î¯·k Ô‰ÈzL84. ¿≈∆ƒ¿»»««¬À»

מעט 82) לישב שצריך טז) הלכה ד' (פרק לעיל כמפורש
נושא  שהיה כמי תפילתו תעשה שלא כדי התפילה, אחר

לו. והולך ומשליכו רשות,83)משאוי שהיא שאףֿעלֿפי
לשבח  ראוי הוא לפיכך תחנונים, בדברי בה מאריך הוא

רוקח). אריכתא 84)(מעשה "כגאולה ע"ב: ד, ברכות
היא, הגאולה מעין ש"השכיבנו" מפני והטעם: דמיא".
מפחדים  אבותינו היו מצרים, את לנגוף ה' שעבר שבשעה
המשחית  יתן שלא דברו, לקיים עולם לבורא ומתפללים
יגרום  שמא תמיד שיראים הצדיקים שדרך בתיהם, אל לבוא
"השכיבנו", לומר התקינו התפילה אותה וכנגד החטא,
מה  כנגד לאמרה שהתקינו וכיון רע, דבר מכל ה' שיצילנו
יונה  (רבינו הגאולה מעין היא הרי - הגאולה בשעת שהיה

שם). לברכות

ה'תשע"ח  תשרי ל' שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בית 1) בתפילתו; הציבור עם עצמו לשתף אדם שצריך

מוציא  מי את יותר; גדול מהם מי הכנסת ובית המדרש
ציבור. שליח להיות ממנים מי את חובתו, ידי השליחֿציבור

.‡Ô‰· eÈ‰ elÙ‡Â ;„ÈÓz ˙ÚÓL ¯eav‰ ˙lÙz¿ƒ««ƒƒ¿««»ƒ«¬ƒ»»∆
ÌÈ‡ËBÁ2ÏL Ô˙lÙ˙a Ò‡BÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ≈«»»≈ƒ¿ƒ»»∆

ÌÈa¯3¯eav‰ ÌÚ BÓˆÚ ÛzLÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .4; «ƒ¿ƒ»»ƒ»»¿«≈«¿ƒ«ƒ
„ÈÁÈa Ïlt˙È ‡ÏÂ5ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏBÎiL ÔÓÊŒÏk , ¿…ƒ¿«≈¿»ƒ»¿«∆»¿ƒ¿«≈ƒ

Ì„‡ ÌÈkLÈ ÌÏBÚÏe .¯eav‰6˙Òk‰Œ˙È·Ï ·È¯ÚÈÂ7, «ƒ¿»«¿ƒ»»¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆
˙Ú ÏÎa ˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡L8.˙Òk‰Œ˙È·a ‡l‡ ∆≈¿ƒ»ƒ¿««¿»≈∆»¿≈«¿∆∆

Ba Ïlt˙Ó BÈ‡Â B¯ÈÚa ˙Òk‰Œ˙Èa BÏŒLiL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆≈«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«≈
Ú¯ ÔÎL ‡¯˜ ,¯eav‰ ÌÚ9. ƒ«ƒƒ¿»»≈»

א).2) עמוד ח דף (איוב 3)(תענית שנאמר ח.) (ברכות
לא  רבים (תפילת ימאס לא כביר אֿל הן ה): פסוק לו פרק

רש"י). ביחידות,4)ימאס, בביתו מתפלל כשהוא אפילו
"ואני  שנאמר: מתפללים, שהציבור בשעה להתפלל יכוון

ה' לך ¯ˆÔÂתפילתי ˙Ú,רצון של שהיא עת שיש הרי - "
שם). (ברכות, הציבור תפילת עת רמב"ם 5)וזוהי לפי

יחידי". יתפלל "ולא התימנים בן 6)כתב יהושע רבי אמר
עם  וימנה שיזכה כדי הכנסת, לבית אדם ישכים לעולם לוי,
לו  נותנים אחריו, באים מאה שאפילו הראשונים, עשרה

ב). עמוד מ"ז דף (ברכות כולם כנגד אפילו 7)שכר
ליחיד  מצוה בביתֿהכנסת, מתפללים הציבור כשאין
(ברכות  ביותר נשמעת התפילה ששם הכנסת בבית להתפלל

א). עמוד ו נשמעת 8)דף שתפילתו עת יש אמנם שאם
"בכל  אבל - מתפללים שהציבור עת וזוהי - בביתו אפילו

הכנסת. בבית אלא נשמעת איננה ח 9)עת" דף (שם,
א). עמוד

.·ıe¯Ï ‰ÂˆÓe10‰Ú„Â" :¯Ó‡pL ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ƒ¿»»¿≈«¿∆∆∆∆¡«¿≈¿»
Ï‡ ,˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÎe ."ÈÈ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Ùc¯ƒ¿¿»»««∆¿»¿∆≈≈ƒ≈«¿∆∆«

‰ÚÈÒt ÚÈÒÙÈ11ÒkiLÎe .ËÚÓ ËÚÓ CÏÈ ‡l‡ ,‰q‚ «¿ƒ«¿ƒ»«»∆»≈≈¿«¿»¿∆ƒ»≈
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ÌÈÁ˙Ù ÈL ¯eÚL ÒkÈ ,˙Òk‰Œ˙È·a12CkŒ¯Á‡Â ¿≈«¿∆∆ƒ»≈ƒ¿≈¿»ƒ¿««»
pM ‰Ó Ìi˜Ï ,Ïlt˙È"ÈÁ˙t ˙ÊeÊÓ ¯ÓLÏ" :¯Ó‡13. ƒ¿«≈¿«≈«∆∆¡«ƒ¿…¿…¿»»

ב).10) עמוד ו דף שעיכוב 11)(שם, בעצמו שמראה לפי
שם). (רש"י, כמשא עליו דומה הכנסת שני 12)בית רוחב

בית  עיכוב עליו שנראה לפתח, סמוך ישב שלא פתחים
ח  דף (שם לצאת לפתח סמוך מזומן ויושב כמשא הכנסת
בכך  אין - הפתח אצל קבוע מקום לו יש אם אבל א), עמוד
שם). יונה, (רבינו הקבוע מקומו שזה ידוע שהדבר כלום,

כניסה 13) על לימד - ּפתחי ולא ּפתחי מזּוזת; ולא ְְְְִִַָָֹמזּוזת
ברכות  (ירושלמי פתחים שני כשיעור הכנסת בית לפנים

א). הלכה ה, פרק

.‚L¯„n‰Œ˙Èa14˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ÏB„b15ÌÈÓÎÁÂ . ≈«ƒ¿»»ƒ≈«¿∆∆«¬»ƒ
˙BiÒÎŒÈza Ì¯ÈÚa Ì‰Ï eÈ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÏB„b¿ƒ««ƒ∆»»∆¿ƒ»»≈¿≈ƒ
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L ÌB˜na ‡l‡ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï ,‰a¯‰«¿≈…»ƒ¿«¿ƒ∆»«»∆»¿ƒ

‰¯Bza ÌL16¯eav‰ ˙lÙz ÌL Ïlt˙iL ,‡e‰Â ;17. »«»¿∆ƒ¿«≈»¿ƒ««ƒ

ברבים.14) תורה בו לתפילה 15)שמרביצים שמיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה עמוד 16)בלבד ח דף (ברכות

עשר  שלושה להם שהיו גב על  אף אסי ורב אמי "רב א)
מדרשם  בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי
פרק  (תהילים הכתוב שאמר הוא בתורה, שם עוסקים שהיו
"אוהב  יעקב משכנות מכל ציון שערי ה' אוהב ב): פסוק פז,
כנסיות". מבתי יותר בהלכה, המצויינים שערים ה'

לבית 17) ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"זמן  כי - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת
וכן  א). עמוד י דף (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, תפילה
צריך  חכם "שתלמיד ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב
התפילה  על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו שלא לחוש
לכף  אותו ידונו לא כי בטלים; כנסיות בתי ונמצא כלל,

לימודו. בשביל בא שאינו לומר זכות

.„Ïlt˙Ó „Á‡ ‰È‰È ?¯eav‰ ˙lÙz ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆∆»ƒ¿«≈
ÌÈÚÓBL Ïk‰Â Ì¯ ÏB˜a18˙BÁÙa Ôk ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿»¿«…¿ƒ¿≈ƒ≈¿»

ÌÈÏB„‚ ‰¯NÚÓ19ÔÈ¯BÁŒÈ·e20„Á‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ∆»
Ì‰Ó21È„È e‡ˆÈÂ eÏÏt˙‰ ¯·kL Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡Â . ≈∆«¬ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¿¿»¿¿≈

·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;‰¯NÚÏ Ì‰Ï ÔÈÓÈÏLÓ ,Ô˙·BÁ22 »»«¿ƒƒ»∆«¬»»¿∆ƒ¿…
‡ÏÂ ,‰M„˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .eÏlt˙‰ ‡lL ‰¯NÚ‰»¬»»∆…ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿À»¿…
‡ÏÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Óe ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿…

‰¯NÚa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ23. «¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»«¬»»

טֿי).18) (הלכה בסמוך עשרה 19)ראה שלוש בני
ב). עמוד כג דף (מגילה שערות שתי פרט 20)שהביאו

אינם  כנשים, במצוות שחייבים פי על שאף כנענים לעבדים
ב). עמוד לח דף (גיטין למניין הוא 21)מצטרפים שגם

תפילה. בכלל הוא וגם הואיל המניין, שישה 22)מן
נאמר  ז): הלכה י, (פרק סופרים במסכת אמרו וכן אנשים,
בהתנדב  בישראל פרעות בפרוע ב) פסוק ה פרק (שופטים
משלימים  התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם
וכן  ברכו, עד מלים שש כאן יש שהרי לעשרה, עליהם
בתלמוד  מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין:

משנה). ב).23)(כסף עמוד כג דף (מגילה

.‰'ÚÓL' ˙k¯a C¯·Ó „Á‡ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24Ïk‰Â ¿≈…ƒ¿∆∆»¿»≈ƒ¿«¿«¿«…
ÌÈÚÓBL25‰ÊÂ .‰¯NÚa ‡l‡ ,'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚÂ ¿ƒ¿ƒ«¬»»≈∆»«¬»»¿∆

'ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt' ‡¯˜p‰ ‡e‰26LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈«¿«¿≈¿ƒ«ƒ
Ì‰È„È ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .‰¯NÚa ‡l‡27‡l‡ ∆»«¬»»¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆»

ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰k‰Â ,‰¯NÚa28Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÏkL . «¬»»¿«…¬ƒƒ«ƒ¿»∆»¬»»ƒƒ¿»≈
‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú" :¯Ó‡pL ,‰„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ≈»∆∆¡««»«»≈»»»»

·ÏÎÂ ÚLB‰È e‡ˆÈ È¯‰L ,‰¯NÚ eÈ‰Â ,'B‚Â "˙‡f‰29. «…¿¿»¬»»∆¬≈»¿¿À«¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

izn cr xn`py ,dcr oi`xwpd od l`xyin dxyr lky"
."dcrl

ענין  - במנין לתפילה שהמקור יתכן היאך להבין, צריך
המרגלים  והלא המרגלים, מעדת דווקא ילמד - שבקדושה
תמרודו  אל בה' "אך כלב (כדברי בה' מורדים בגדר היו
"מורדים" לצרף כלל פשוט זה אין הלכה ע"פ והרי כו'"),
המרגלים  מעדת שהלימוד אלא עוד ולא עשרה. למנין
שאין  פשיטא שבזה הסנהדרין, למנין מקור גם משמש

כלל. רשע בהם
נעלית  בדרגה היו שהמרגלים מבואר, החסידות בתורת
הכניסה  על־ידי באלוקות מדביקותם להפרד רצו ולא מאוד
חייב  זה עניין אמנם העולם, גשמיות עם והעסק לארץ,

שבתורה. ההלכה חלק עם גם להתאים
כמה  עד הרמב"ם מאריך תשובה, מהל' י' בפרק ובהקדים:
כדי  התורה... מצוות עושה "הריני שיאמר לאדם אסור
לחיי  שאזכה כדי או בה הכתובות הברכות כל שאקבל
דרך  על והעובד זה, דרך על לעבוד ראוי אין הבא... העולם

הנביאים. מעלת ואינה מיראה עובד הוא זה
ישראל  כל נתאוו זה "ומפני כתב שלפנ"ז ט' ובפרק
לחיי  שיזכו כדי המשיח...כו' לימות חכמיהם נביאיהם
מעלת  שאינה שלפנ"ז בהלכה כתב ואיך הבא", העולם

הנביאים?
דבר  מפני לא מאהבה.. "העובד ממשיך י' בפרק להלן
הטובה  וסוף אמת, שהוא מפי האמת עושה אלא בעולם...
אבינו  אברהם מעלת והיא היא, גדולה ומעלה בגללה, לבוא
מאהבה". אלא עבד שלא לפי אוהבו הקב"ה שקראו
שהעבודה  כתב בה"א כי עצמו, את סותר כאן גם ולכאורה
החכמים  מעלת ואינה הארץ, עמי דרך היא מיראה
עבודה  על כתב וכאן מאהבה, עבודה שמעלתם והנביאים

לה". זוכה חכם כל "שאין זו
העוה"ב" לחיי שיזכו "כדי בפ"ט שכתב מה בזה: והביאור
כדי  אלא הבא, העולם של השכר לקבל כדי פירושו אין
בעולם  שהוא באופן ומצוות בתורה העסק להמשך להגיע
התורה  עסק על שכר רק אינם הבא העולם חיי כי הבא,
לשלימות  תמידית והתקרבות עליה המשך אלא ומצוותיה

בה' ומצוות.הדביקות התורה שע"י
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אדם  יאמר "אל פ"י בתחילת שכתב מה בין החילוק וזהו
כי  העוה"ב" לחיי שאזכה כדי או שאקבל... כדי הריני...כו'

שכר. קבלת בכוונת התורה מצוות עשיית שולל כאן
נביאיהם  ישראל כל ש"נתאוו ט' בפרק שכתב מה אבל

העולם לחיי שיזכו כדי כו' כוונתו וחכמיהם.. אין הבא",
ושלימות  העבודה לתכלית אלא עבודתם על פרס בתור
על־ידי  שתיגרם תמיד בה לשגות בה' והדביקות האהבה

המשיח. בימות בחכמה תמיד ויוסיפו שירבו
והנביאים  החכמים מדרגת יותר נעלית דרגה ישנה אמנם
כי  אבינו, אברהם של מדריגתו והיא מאהבה, העובדים
הוא  והמצוות התורה עסק הרי מאהבה היא העבודה כאשר
להתקשרות  להגיע אמצעי שהם אלא עצמם התומ"צ לא
את  "עושה של בדרגה היה אאע"ה אבל בקב"ה, ודביקות
בעבודתו, אחר מבוקש כל ואין אמת", שהוא מפני האמת

לזה". זוכה חכם כל "ואין כתב כך ועל
- גדולה במעלה שהיו המרגלים עניין גם יובן ומעתה
בקב"ה, הדביקות לשלימות להגיע ורצו - מאהבה עבודה
נעלית  לדרגה מביאה ישראל לארץ הכניסה ומכל־מקום
"עושה  כלל, מבוקש שום בלי ה' ציווי קיום והוא יותר,

אמת". שהוא מפני האמת
הרי  המרגלים, של עונשם היה מה גם יובן על־פי־זה
נכנסו  ולא מבוקשם את קיבלו דבר של בסופו לכאורה
כרוכה  לארץ שהכניסה מובן הנ"ל שעל־פי אלא לארץ,
שהיו  והגם לה", זוכה חכם "כל שלא יותר גדולה בהתעלות
לדרגה  להגיע זכו לא מאהבה, עבודה של נעלית במדריגה

אמת". שהוא מפני האמת "עושה של
(85 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

שמע.24) שלפני -25)הברכות עימו לקרות והיודע
א). הלכה ט, (פרק בסמוך כמבואר האמור 26)קורא,

הפריסה  הוא - פורס ג). משנה ד, (פרק מגילה במסכת
והן  שמע קריאת קודם שהיא מפה, פריסת מעין וההצעה,
שם). למשנה בפירושו רבינו (מלשון ואהבה" "יוצר, ברכות
החזן, בקריאת היוצאים שאלה מפני עשרה, שצריך והטעם
אין  אמן, אחריו ועונין שומעים אלא עימו, אומרים ואינם
ורבינו  בעשרה. כשמברכים אלא להם, מועלת אמן עניית
יברך  הוא כי מברך, - פורס מפרש: ג) פרק (לברכות יונה
הוא  ארי יונתן: מתרגם יג) פסוק ט פרק (שמואלֿא, הזבח

נכסתא. על כהנים.27)יפרוס בית 28)לברכת שהרי
לאחיהם  ומברכים לדוכן עולים כולם - כהנים שכולו הכנסת
מניין, - לבדם הם ואם ב); עמוד לח דף (סוטה שבשדות

משנה). (כסף למניין שמצטרפים שכן שלא 29)כל
ושם  ב). עמוד כג דף (מגילה רעה הארץ דיבת הוציאו

ונקדשתי  נאמר: יותר, פרק ·˙ÍÂביארו (ויקרא ישראל בני
היבדלו ונאמר: לב) פסוק (במדבר ÍÂ˙Óכב הזאת העדה

מה  תוך": "תוך שווה גזירה דנים אנו כא) פסוק טז פרק
אף  - כמבואר מעשרה, פחותה עדה אין שהרי עשרה, להלן

פחות  יהא שלא שבקדושה דבר לכל מכאן עשרה. כאן
מעשרה.

.Â‰M„˜ ¯·c ÏÎÂ30‰„Ú‰ CB˙a ‡l‡ ‡‰È ‡Ï ¿»¿«¿À»…¿≈∆»¿»≈»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
eÎÏ‰Â ‰¯NÚa Ì‰· eÏÈÁ˙‰ Ì‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒƒƒ¿ƒ»∆«¬»»¿»¿

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì˙ˆ˜Ó31e¯Ó‚È - ƒ¿»»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿¿
¯‡M‰32. «¿»

"נברך 30) אומר (שהמברך בשם הזימון ברכת כגון:
ג). משנה ז, (פרק ברכות ראה ועליהם 31)אלוקינו").

(ירושלמי  יכלו ה' ועוזבי כח): פסוק א פרק (ישעיה נאמר
ד). הלכה ד, פרק לקרוא 32)מגילה שהתחילו כגון:

לתורה  והעולה גומרים, - מקצתם ויצאו בעשרה בתורה
במוספנו  וראה שם). (ירושלמי, עשרה שם היו כאילו מברך

רבינו". "תשובות

.Ê¯eaˆŒÁÈÏLe ,„Á‡ ÌB˜Óa Ìlk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿À»¿»∆»¿ƒ«ƒ
d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜ ¯ˆÁ .„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚƒ»∆¿»∆»»≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»

‰ÏB„b ¯ˆÁÏ33‰pËwa „ÈÁÈÂ ‰ÏB„ba ‰ÚL˙ eÈ‰Â , ¿»≈¿»¿»ƒ¿»«¿»¿»ƒ«¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -34ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba „ÈÁÈÂ ‰pËwa ‰ÚLz ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»«¿«»¿»ƒ«¿»≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ35- ‰pËwa ¯eaˆŒÁÈÏLe ‰ÏB„ba ¯eaˆ ; ƒ¿»¿ƒƒ«¿»¿ƒ«ƒ«¿«»

Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ36¯eaˆŒÁÈÏLe ‰pËwa ¯eaˆ ; ¿ƒ¿≈»»ƒ«¿«»¿ƒ«ƒ
‚ÏÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba«¿»≈¿ƒ¿≈»»∆¬≈À¿»
‰ÏB„ba LiL ÈtÓ ;„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚ BÈ‡Â Ì‰Ó≈∆¿≈ƒ»∆¿»∆»ƒ¿≈∆≈«¿»

ÔÈqt37Ô‡kÓe Ô‡kÓ38˙‚ÏÙÓ BÓk ‡È‰ È¯‰ ,39ÔÓ «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ
È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰pËw‰ ÔÈ‡Â ,‰pËw‰«¿«»¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»∆»¬≈

.dlL ˙ÈÂÊŒÔ¯˜k ‡È‰ƒ¿∆∆»ƒ∆»

החצר 33) אין אבל הגדולה, לחצר כולה פתוחה היא והרי
הגדולה  קיר שחלקי מפני לקטנה במלואה פרוצה הגדולה

ביניהן. חוצים ומכאן מכאן הקטנה 34)העודפים כי
ממנה. כזוית היא והרי - הגדולה אחרי אין 35)נגררת כי

פריצת  למרות שבגדולה המיעוט אחרי נמשך שבקטנה הרוב
ב). עמוד צב דף (עירובין לזו ציבור 36)זו השליח כי
הציבור. אחרי ונמשך הוא קירות.37)יחיד מחיצות,

ומכאן 38) מכאן פסים הגדולה בקיר נשתיירו לא אילו אבל
נידונות  היו אז - ברוחבן שוות והגדולה שהקטנה כגון -

ממש. אחת הדברים 39)כחצר ואין ומבודדת. מורחקת
קדושה  עניית לעניין אבל עשרה, צירוף לעניין אלא אמורים
אף  לענות, הכנסת לבית מחוץ הנמצא יחיד כל יכול וברכו
בכלל  הוא והרי מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין פי על
פה  דף (פסחים לוי בן יהושע רבי כדברי שבפנים, ציבור
ישראל  בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה "אפילו ב): עמוד
עמוד  צב (דף לעירובין בתוספות וראה שבשמים". לאביהם

בגדולה". "תשעה המתחיל: דיבור ב)

.ÁÏlt˙‰Ï ¯eÒ‡ ,‰ÏB„ba ‰‡Bˆ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«¿»»¿ƒ¿«≈
‰pËwa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ40,‰pËwa ‰‡Bˆ ‰˙È‰ ; ¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿«»»¿»»«¿«»

‡Ï Ì‡ ,‰ÏB„ba ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ Ïlt˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿»ƒ…
‰pnÓ ˙‚ÏÙÓ ‡È‰L ÈtÓ ,Ú¯ ÁÈ¯ ÌL ‰È‰41. »»»≈««ƒ¿≈∆ƒÀ¿∆∆ƒ∆»

הצואה 40) רואים ואנו מהגדולה, מופלגת הקטנה שאין
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בקטנה. היא שאנשי 41)כאילו פי על ואף שם) (עירובין,
אוסרת  היא אין הקטנה שבחצר הצואה את רואים הגדולה
המונחת  כצואה היא הרי היא, אחרת וברשות הואיל עליהם,
אותה, שרואה פי על שאף זכוכית, של מחיצה  מאחורי
פרק  שמע קריאת (הלכות לעיל כמבואר כנגדה לקרות מותר

משנה). (כסף חלוקות שהרשויות מפני י) הלכה ג,

.Ë.Ô˙·BÁ È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»
ÔÈBÚÂ ÔÈÚÓBL Ì‰Â Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰ÚLa ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¿ƒ
.ÔÈÏÏt˙Ók Ô‰ È¯‰ - ‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡'»≈««»¿»»¿»»¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒ
Ï·‡ ;Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈≈«¿ƒ¿«≈¬»

BÓˆÚ ˙lÙ˙a ‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡ Ú„Bi‰42. «≈«≈≈¿≈»∆»ƒ¿ƒ««¿

על 42) חוזר אינו והש"ץ ב) עמוד לד דף השנה (ראש
אורח  (טור אחריו קדושה שיענו כדי אלא בקול, התפילה

רבינו". "תשובות במוספנו וראה קכד). סימן חיים

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ıeÁ ,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»
Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó44Ï·‡ ; ≈…«»»¿«ƒƒ∆¿««≈¬»

ÌLk ,Ú„Bi‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL el‡ ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ≈¿ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈
,˙Bk¯‡ ˙BÎ¯a Ì‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆≈≈«ƒ¿≈∆≈¿»¬À
ŒÁÈÏLk ÔzÚc ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ Ô˙B‡ ÌÈÚ„Bi‰ ·¯ ÔÈ‡Â¿≈…«¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿ƒ«

¯eaˆ45ÌÈÓÈ ÈLa CÓÒÏ Ú„Bi‰ ‰ˆ¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ
- B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ˙lÙz ÏÚ el‡≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈»

.B„Èa ˙eL¯‰»¿¿»

עצמו.43) בתפילת אלא חובתו ידי יוצא אינו שהיודע,
השנה 44) ראש כבמוסף מוסף בתפילת ברכות תשע בו שיש

ח). הלכה ב, (פרק לעיל לה 45)כמבואר דף השנה (ראש
א). עמוד

.‡È¯eavaL ÏB„b ‡l‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ∆»»∆«ƒ
ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa46ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿»¿«¬»¿ƒ»»»≈¬≈∆¿À»

BÏB˜L Ì„‡ ¯eaˆŒÁÈÏL ˙BÈ‰Ï ÔÈÏczLÓe .¯˙BÈa¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»»∆
È‚¯Â ·¯Ú˙B¯˜Ï Ï47B˜Ê ‡lÓ˙ ‡lL ÈÓe .48- »≈¿»ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿»

,¯eaˆŒÁÈÏL ‡‰È ‡Ï ,ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»…¿≈¿ƒ«ƒ
,ÚÓL ÏÚ ‡e‰ Ò¯Bt Ï·‡ ;¯eav‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿«ƒ¬»≈«¿«

ÌÈL ‰¯NÚŒLÏL ¯Á‡ ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·iMÓ49. ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈»ƒ

עלי46) "נתנה אמרו: ושם א). עמוד טז דף ·˜ÏÂ‰(תענית
ציבור  שליח זה ח) פסוק יב, פרק (ירמיה שנאתיה כן על

התיבה". לפני היורד הגון ובנביאים 47)שאינו בתורה
תפילה  של הפסוקים שיהו הברכות, בכל בקי וכן ובכתובים,
שם  אמורים הדברים א). עמוד טז דף (תענית בפיו סדורים
ומשם  ציבור, תענית בתפילת שליחֿציבור לעניין בעיקר

יוםֿיום. לתפילות רבינו לימים 48)למד צעיר שהוא
אחד  אדם על רבינו נשאל וכבר ב). עמוד כד דף (חולין
להיות  היוכל כלל, זקן לו צמח ולא הארבעים לגיל שהגיע
אלא  השער צמיחת נצריך לא והשיב: לא? אם שליחֿציבור,
חמה", כ"סריס דינו יהיה הנזכר זה אמנם זה, שאפשר למי
זה  בדין כוונתם שאין שערו, שהפיל חולי לו שאירע מי או
"מי  לומר: להם היה כן אילו כי והיעדרו, השער מציאות
אשר  הדעת של השלימות על הכוונה אבל זקן..." לו שאין

להיות  לו ראוי ולכן וצמיחתו, הזקן עליית בעת לה יגיע
טו, סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ספק בלי שליחֿציבור

אחרים). מקורות לפי לשון שינויי קצת (מגילה 49)עם
רבינו  שמונה התנאים שכל להעיר, וכדאי א). עמוד כד דף
כלשון  קבוע, בשליחֿציבור אלא אינם שליחֿציבור, במינוי
קבוע  שליחֿציבור במינוי ממנין, אין ההלכה: ְִַהתחלת
רק  אפילו ארעי, דרך התיבה לפני לעבור אבל כאן, ידובר
יכול  קטן, ואיננו הואיל שנה, י"ג אחר שערות שתי הביא

משנה). (לחם הוא

.·ÈB‡ Ô"ÈÚ Û"Ï‡Ï ‡¯BwL ÈÓ ÔB‚k ,‚lÚ‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ≈¿ƒ∆≈¿»∆«ƒ
˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,Û"Ï‡ Ô"ÈÚÏ¿«ƒ»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆

¯eaˆŒÁÈÏL B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰50. »ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ
ÂÈÙÏ Ïlt˙‰Ï ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡ ‰pÓÓ ·¯‰Â¿»«¿«∆∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

¯eaˆa51ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt ‡Óeq‰ .52ŒÁÈÏL ‰NÚÂ ¿ƒ«»≈«¿«¿«¬∆¿ƒ«
¯eaˆ53‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Bl‚Ó ÂÈÙ˙kL ÈÓ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ∆¿≈»¿À««ƒ∆

ÚÓL ÏÚ Ò¯BÙ54,‰lÙ˙Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‰NÚ BÈ‡ , ≈«¿«≈«¬∆¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»
ÛeËÚ ‰È‰iL „Ú55. «∆ƒ¿∆»

אנשי 50) לא התיבה לפני מורידין אין ב) עמוד כד דף (שם,
לאלפי"ן  שקוראין מפני חיפה... בית אנשי ולא שאן בית
הם  כהנים לברכת (וכשמגיעים אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן

יש ÚÈ¯אומרים: כי הוא, קללה ולשון יאר) (במקום פניו ה' »≈
שם). (רש"י כעס, לשון המתפרשים על 51)"פנים" אף

שבציבור  גדול אלא שליחֿציבור ממנין אין כלל שבדרך פי
למנות  הרב יכול זאת בכל י"א) הלכה (לעיל כמבואר וכו'
בו  שאין פי על אף בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד
ממסכת  להוכיח יש וכן משנה). (כסף האמורים התנאים כל

ב). עמוד לג (דף "יוצר 52)ברכות ברכת ומברך
סוף  כי השמש, אור את רואה שאינו פי על אף המאורות"
דף  (מגילה יוסי רבי של כמאמרו מהאור, הוא גם נהנה סוף
והיית  זה: מקרא על מצטער הייתי ימי "כל ב): עמוד כד
פרק  (דברים באפלה העיוור ימשש כאשר בצהריים, ממשש

בי  לעיוור לו איכפת מה וכי כט) פסוק לאורה?כח, אפילה ן
לילה  באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי: מעשה שבא עד
לו: אמרתי בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי
בידי, שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זו אבוקה בני,
ומן  הפתחים מן אותי ומצילים אותי רואים אדם בני

ד,53)הקוצים". פרק (מגילה שם במשנה אמנם לתפילה,
לפני  שעובר אבל שמע; על שפורס אלא נזכר אינו ו) משנה
דברי  על מיוסדים רבינו שדברי אלא שם, אין התיבה
קנזֿט) (סימן כד, למגילה הגאונים" ב"אוצר הובאו הגאונים
לפני  יורדים זיקנה, מרוב עיניו שכהו או "סומא, האומרים:

חובתם. ידי הרבים את ומוציאים ששנינו 54)התיבה כמו
ופירש  שמע" את פורס "פוחח ו): משנה ג, פרק (מגילה
וכתיפיו  קרועים שבגדיו מי - פוחח אלפס: רבינו שם
ויחף" ערום ישעיה עבדי הלך "כאשר ערומות, וזרועותיו

ויחף. ּפחיח יונתן: מתרגם ג) כ, פרק משום 55)(ישעיה ֵַָ
טו). הלכה י"ד פרק סופרים (מסכת הציבור כבוד

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
משתקים 1) מי את ובשבת; בחול הציבור תפילת סדר
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למה  בשבת, - שבע מעין תפילת חזרת התפילה; באמצע
תיקנוה.

.‡¯eav‰ ˙BlÙz ¯„Ò2ÌÚ‰ Ïk ¯ÁMa :‡e‰ Ck ≈∆¿ƒ«ƒ»«««»»»
„¯BÈ ¯eaˆŒÁÈÏLe ,ÌÈ·LBÈ3‰·z‰ ÈÙÏ4„ÓBÚÂ , ¿ƒ¿ƒ«ƒ≈ƒ¿≈«≈»¿≈

ÌÚ‰ ÚˆÓ‡a5LÈc˜ ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe ,6ÌÚ‰ ÏÎÂ , ¿∆¿«»»«¿ƒ¿≈«ƒ¿»»»
‡a¯ dÓL ‡‰È ,ÔÓ‡" :ÌÈBÚ7ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ƒ»≈¿≈¿≈«»¿»«¿»«¿»¿≈

"‡iÓÏÚ8ÔÁk ÏÎa9LÈc˜ ÛBÒa 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ,10. »¿«»¿»…»¿ƒ»≈¿«ƒ
:ÌÈBÚ Ì‰Â ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿∆¿»«¿…»¿≈ƒ

Á˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a"Ò¯BÙe ÏÈ11ÏÚ »¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ≈«
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÌÈBÚ Ì‰Â ,Ì¯ ÏB˜a ÚÓL¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
„Ú ,‡¯B˜ BnÚ ˙B¯˜ÏÂ C¯·Ï Ú„Bi‰Â .‰Î¯·e¿»»¿«≈«¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«

.'Ï‡¯NÈ Ï‡b' C¯·nL∆¿»≈»«ƒ¿»≈

יחיד,2) של תפילה בסדר רבינו דיבר ה"יז) ז, (בפרק לעיל
הציבור. תפילות סדר על מרצה הוא שמצוה 3)וכאן לפי

בו  נופלת ה"ו), (פ"ה, לעיל כמבואר נמוך, במקום להתפלל
שם). ברש"י לב. (ר"ה "יורד" שבו 4)לשון להיכל נוסף

ארוכה  תיבה היתה שבביתֿהכנסת, ספריֿתורה כל נמצאים
להתפלל  יורד הש"ץ ולפניה אחד, ספרֿתורה רק ובה וצרה
עיר  של לרחובה מוציאים זו ותיבה ק"נ). סימן לאו"ח (ב"ח
וראה  מ"א). פ"ב, (תענית במשנה כמפורש ציבור, בתענית
כיום  מנהגנו ואין שם. ובביאורנו גֿד) הלכה (פ"יא, לקמן
בהיכל  הספרים כל אלא ב"תיבה" ספרֿתורה להניח

לדרום.5)מונחים. צפון שבין האמצעי במקום כלומר:
שמו 6) וקידוש לה' שבח דברי כוללת זו שתפילה שם על

סופרים  במסכת "קדיש" בשם זו תפילה ונזכרת ברבים.
ה"יב). הגדול.7)(פ"טז, תרגם 8)שמו וכן ועד. לעולם

יח). טו, (שמות ועד לעולם ימלוך ה' הפסוק: את אונקלוס

שם. ובביאורנו לרבינו, הקדיש" ב"נוסח זה ספר בסוף וראה
רם 9) בקול מפרשים: ויש קיט:). (שבת כוונתם בכל

כחו  בכל אמן העונה כל שם: ואמרו שם). ('תוספות'
גוי  ויבוא שערים "פתחו שנאמר: עדן, גן שערי לו פותחים
אמן. שאומרים אלא אמונים תקרא אל אמונים". שומר צדיק
אל  שהוא בוראו על (שמעיד "נאמן "מלך "אל אמן? מאי

נאמן). חמשה 10)מלך שלו, הקדיש" ב"נוסח מונה רבינו
סמך  כנראה, וכאן וקדיש; קדיש בכל שעונים "אמנים"

(לחםֿמשנה). שם שמבאר מה על לעיל 11)רבינו ראה
ה"ה). (פ"ח,

.·LÁÏa ÌÈÏÏt˙Óe „iÓ ÔÈ„ÓBÚ Ïk‰Â12ÈÓe . ¿«…¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ
Ïlt˙iL „Ú ,˜˙BLÂ „ÓBÚ - Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿ƒ¿«≈≈¿≈«∆ƒ¿«≈

LÁÏa ¯eaˆŒÁÈÏL13¯Ó‚iL ÈÓ ÏÎÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…
,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙÈ ,¯eav‰ ÌÚ B˙lÙz¿ƒ»ƒ«ƒ«¿ƒ«»¿ƒ«¬»

ÂÈÏ‡ ÚÈb‰L ÌB˜na „ÓÚÈÂ14ÚÈÒÙiL ˙Úa15. ¿«¬…«»∆ƒƒ«≈»»≈∆«¿ƒ«

"שמונהֿעשרה",12) בתפילת קול להגביה שאסור משום
ה"ט). (פ"ה, לעיל של 13)כמבואר בנו אברהם ורבינו

אביו  שתיקן מה נודע שכבר בחידושיו, מעיד הרמב"ם
על  הש"ץ כשיחזור "שראה דורו: חכמי עמו והסכימו
לשמוע  קשובה אוזן העם כל יתנו לא רם, בקול התפילה
עם  זה וישיחו כרחו בעל כעומד יעמדו אלא באימה, ממנו

בהתפללם  חובתם ידי יצאו שכבר בהיות בטילה, שיחה זה
בכבוד  גדול זלזול בזה שיש ז"ל, מארי אבא וראה בלחש.
ולא  מתחילה קולו הש"ץ שיגביה תיקן לפיכך - שמים
שנוהג  כמו בתפילה המנהג וינהוג כלל, בלחש הש"ץ יתפלל
בקי. שאינו מי להוציא קולו את שמגביה שמע, על בפריסה
נמוך  בקול או בלחש, עמו יתפללו להתפלל והבקיאים
והציבור  הש"ץ ויסיים בתפילתם. עצמם להוציא מקולו
ימי  כל מצרים בארץ הזה המנהג ופשט כאחד, תפילתם
רבינו". "תשובות במוספנו וראה ז"ל". פטירתו ואחרי חייו,

חוזר 14) אם מרבו הנפטר לתלמיד "משל ע"ב: נג, יומא
לאחוריו  פסע שלא תחילתו על מוכיח שסופו וכו' לאלתר"
סי' או"ח ('טור' מיד אליו שחוזר כיון מרבו, להפטר כדי

בסמוך 15)קכ"ג). כמבואר לקדושה ש"ץ שיגיע עד

(ה"ד).

.‚˙BÚÈÒt LÏL ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÓÚÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï16˙lÁzÓ Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ÏÈÁ˙Ó , «¬»¿«¬…«¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ«

Ïk‰Â .Ïlt˙‰ ‡lL ÈÓ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ∆ƒ∆…ƒ¿«≈¿«…
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈««»¿»»
el‡ ÔÈa ,Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL el‡ ÔÈa - ‰Î¯·e¿»»≈≈∆…»¿¿≈»»≈≈

Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ¯·kL17. ∆¿»»¿¿≈»»

בניגוד 16) וזה פסיעותיו, שלש שכלו במקום להתפלל
להתפלל  ומתחיל למקומו חוזר שהש"ץ כיום: למנהגנו
שכוונתו  רבינו דברי לפרש אפשר אולם (כסףֿמשנה).

ÎÁÈÂ‰לומר: „ÂÓÚÈ˘ ומתחיל למקומו חוזר ומיד מעט,
הובאת  תל"ו סימן בתשובותיו הרשב"א דעת וכן להתפלל.
כת"י  וברמב"ם רוקח). (מעשה קכג סימן או"ח יוסף' ב'בית

איננה. "ויעמוד" תיבת צדק 17)התימנים, כהן רב כדעת
"אמן". ערך וב"ערוך" (נב.) לסוכה ב'תוספות' הובאה גאון,

.„ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ .˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a ‰M„˜ ¯ÓB‡Â¿≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈»∆ƒƒ«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙eL¯ LÈ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ¿À»≈¿¿»∆»¿∆»

‰lÙza Ba „ÓÚL ÌB˜na ¯ÊÁÏ18ŒÁÈÏL ÚÈbiLÎe . «¬…«»∆»««¿ƒ»¿∆«ƒ«¿ƒ«
ÔÈÁBL ÌÚ‰ Ïk - Ú¯BÎÂ 'ÌÈ„BÓ'Ï ¯eaˆ19‡ÏÂ ,ËÚÓ ƒ¿ƒ¿≈«»»»ƒ¿«¿…

È‡cÓ ¯˙BÈ eÁLÈ20ÈÈ CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ" :ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒƒ¬«¿»¿»
.˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈ e¯ˆBÈ ,¯Na ÏÎ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÏ ˙B‡„B‰Â ˙BÎ¯a¿»¿»¿ƒ¿«»¿«»«
ÛÒ‡˙Â epÁ˙e eÈiÁz Ôk ,ezÓi˜Â e˙ÈÈÁ‰L∆∆¡ƒ»¿ƒ«¿»≈¿«≈¿»≈¿∆¡…

È˙BiÏbEL„˜ ˙B¯ˆÁÏ e21E„·ÚÏe EÈwÁ ¯ÓLÏ , »À≈¿«¿»¿∆ƒ¿…À∆¿»¿¿
ÌÏL ··Ïa EBˆ¯ ˙BNÚÏÂ ˙Ó‡a22eÁ‡L ÏÚ , ∆¡∆¿«¬¿¿¿≈»»≈«∆¬«¿

"CÏ ÌÈ„BÓ23,'ÌÈ„BÓ ÌÈ„BÓ' :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»»≈ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ24. ¿«¿ƒ

פ"ה).18) (סוף לברכות (פ"א,19)הרי"ף ברכות ירושלמי
בהודאה". ש"ץ עם שוחים "הכל מפני 20)ה"ה) שם.

שלא  כדי אלא עכשיו שוחים ואינם בלחש, התפללו שכבר
די  לפיכך - הש"ץ) עם יחד ישחו לא (אם ככופרים יראו

י  ששוחה ומי מעט; כיהיר שישחו נראה זה הרי מדאי, ותר
(כסףֿמשנה). הקודש,21)וגאה עיר ירושלים לחצרות

בחצרות  ישתהו "ומקבציו ט): סב, (ישעיה הכתוב כלשון
מ,22)קדשי". דף סוטה במסכת נמצא הזה הנוסח כל
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מכמה  מורכב שהוא מפני דרבנן" "מודים ונקרא ע"א.
רבנן. שאמרו בך 23)"מודים" דבקים להיות בלבנו שנתת

"בעבור  מפרשים: ויש שם). רש"י, (מפירוש לך ומודים
תחיינו  לך מודים שאנו ההודאה בזכות כלומר: ההודאה",
פ"א, (ברכות ובירושלמי ישראל"). "עבודת (סדר ותקיימנו
ההודאות". אל ה' אתה "ברוך בה: חותם ה"ה)

רשויות:24) שתי עליו כמקבל שנראה מפני בו, גוערים
שם). וברש"י כה. (מגילה אלוה אחר לאלוה, שמודה
דברים  במה אומר: ה"ה) א, פרק (ברכות ובירושלמי
ולכן  עליו, מקפידים אנו אין ביחיד אבל בציבור, אמורים

הציבור. תפילות בסדר זה דין רבינו כתב

.‰ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ»«¿ƒ»≈≈¿ƒ…«»»
‰hÈÂ25ÏÙB ‡e‰Â ÔpÁ˙ÈÂ ,¯eav‰ ÏÎÂ ‡e‰ ,ËÚÓ26. ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈

ÈÂËÚÓ ÔpÁ˙Óe ,ÌÚ‰ ¯‡Le ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚ÈÂ ·L ¿≈≈¿«¿ƒ«…¿»»»ƒ¿«≈¿«
Bc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓÚÈ CkŒ¯Á‡Â .·LiÓ Ì¯ ÏB˜a¿»ƒ…∆¿««»«¬…¿ƒ«ƒ¿«
ÔÈBÚL C¯„k ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰iL ÌÚt LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ««¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆ƒ

‰lÁza27'ÌeÁ¯ ‡e‰Â' ¯ÓB‡Â .28'eÎÂ '‰l‰z' ,'eÎÂ «¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ»¿
.BnÚ ÌÈ‡¯B˜ Ì‰Â ,ÌÈ·LBÈ Ì‰Â „ÓBÚ ‡e‰ -≈¿≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ
'˙‡Ê È‡Â' ,'eÎÂ 'Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿ƒ≈¿«¬ƒ…
,'LB„˜ ¯Ó‡Â ‰Ê Ï‡ ‰Ê ‡¯˜Â ...LB„˜ ‰z‡Â' ,'eÎÂ¿¿«»»¿»»∆∆∆¿»«»
LÏL 'LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ Ì‰Â ,‰M„w‰ ¯ÓB‚Â¿≈«¿À»¿≈ƒ»»»
¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z ‰M„w‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈¿≈«¿À»«¿¿≈
ÈÈ" ¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z B˙B‡ ‡¯B˜Â 'eÎÂ 'Áe¯ È‡NzÂ'«ƒ»≈ƒ«¿¿≈«¿¿≈¿»
ÔÈ·‰Ï È„k ,Ìeb¯z e‰‡¯B˜Â "„ÚÂ ÌÏÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿…»»∆¿¿≈«¿¿≈¿»ƒ

ÌÚ‰29. »»

שם.25) ובביאורנו הי"ד) (פ"ה, לעיל כלומר:26)ראה
למטה. מטים שפניו ברכו,27)בשעה שלפני בקדיש

ה"א. לעיל שני 28)כמבואר ביום רק לאמרו נוהגים אנו
קבלת  של יום שארבעים רצון: ימי שהם בלבד וחמישי
על  לישראל ומחל למשה, ה' נתרצה בהם האחרונות לוחות
ביום  ונגמרו משה עלה בו ה' ביום התחילו - העגל חטא
וירא  פ' תנחומא במדרש כמבואר ההר, מן משה ירד בו ב'
(פב.). לבבאֿקמא ב'תוספות' הובא בובר) (הוצאת טז אות
כתוב: זה, ספר בסוף לרבינו ה"קדיש" שבנוסח להעיר, ויש

אלו ופסוקים בדברים פנים בנפילת להתחנן ÌÈÓÚÙ"מנהגנו
Ì˙ˆ˜Ó· ÌÈÓÚÙÂ ÌÏÂÎ· שני בין להבדיל נתכוין ואולי ."

הימים. לשאר ארמית 29)וחמישי אלא אז שמעו שלא
בלבד.

.ÂÌÚ ‰È¯Á‡ ÏLÂ ‰M„˜ ÈÙlL ÌÈ˜eÒt‰ el‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈¿À»¿∆«¬∆»ƒ
‰M„˜ ¯„Ò ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÔÓeb¯z30CkŒ¯Á‡Â . «¿»≈«ƒ¿»ƒ≈∆¿À»¿««»

È˜eÒÙ·e ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙Ó31¯ÓB‡Â ÌÈÓÁ¯ ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈«¬ƒ¿≈
.ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

שונים.30) מפסוקים המלוקט לציון" "ובא שבסדר הקדושה
אין  ביתֿהמקדש שחרב "מיום מט.): (סוטה חז"ל אמרו וכך
חבירו. משל מרובה קללתו יום וכל קללה, בו שאין יום
ובאר  דסדרא". "קדושה בזכות קיים? מה בזכות עולם ואלא
בתורה  עוסקים ישראל כל שיהו אלא תקנוה "שלא רש"י:
והם  - ותרגומו קריאתו שאומר מועט: דבר יום בכל

ובעמי  בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון בתורה. כעוסקים
חביב  - תורה ותלמוד השם קדושת שתים: כאן ויש הארץ;

השנה"31)הוא. כל תפילות ב"סדר לקמן ערוכים והם
הספר. שבסוף

.Ê,¯BtˆŒÔ˜ ÏÚ ÌÁ¯L ÈÓ" :ÌÈeÁza ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«««¬ƒƒ∆ƒ≈««ƒ
ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL32B˙‡ ËÁLÏ ‡lL B‡ , ∆…ƒ«»≈««»ƒ∆…ƒ¿……

„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â33ÔÈÚa ‡ˆBiÎÂ ,"eÈÏÚ ÌÁ¯È , ¿∆¿¿∆»¿«≈»≈¿«≈¿ƒ¿»
·e˙k‰ ˙¯Êb el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰Ê∆¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈««»

ÌÈÓÁ¯ ÔÈ‡Â Ô‰34‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÁ¯ ÈtÓ eÈ‰ el‡L ; ≈¿≈»«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ…»»
ÌÈÈepÎa ‰a¯È ‡Ï ÔÎÂ .¯wÚŒÏk ‰ËÈÁL eÏ ¯ÈzÓ«ƒ»¿ƒ»»ƒ»¿≈…«¿∆¿ƒƒ

L ÏL˜ÊÁ‰Â ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ÏB„b‰ Ï‡‰" :¯Ó‡ÈÂ Ì ∆≈¿…«»≈«»«ƒ¿«»¿∆»»
"ÊefÚ‰Â ıÈn‡‰Â35ÛBÒa ÚÈb‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»ƒ∆≈…«¿»»¿«ƒ«¿

ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LÓ ¯Ó‡M ‰Ó ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÂÈÁ·L¿»»∆»≈«∆»«∆«≈»»
ÌBÏM‰36. «»

ו).32) כב, (דברים בתורה ב"ויקרא"33)ככתוב ככתוב
כח). שם,34)(כב, רש"י פירוש וכפי ע"ב. לג, ברכות

לשטן  שיש בדברים אף גזרותיו חוקי ישראל על הטיל שה'
ודוקא  זו? במצוה צורך מה ולומר: עליהם להשיב ולגויים

בתפילתו כך ˙ÌÈÂÁכשאומר Í¯„ כך שכשאומר אסור, -
דרך  כך כשאומר אבל הוודאות; בכל הדבר מחליט בתפילה
שהדגיש  וזהו אותו. משתקים אין - לפסוק פירוש או דרש,

ואמר: ·˙ÌÈÂÁרבינו ¯Ó‡˘ ÈÓ מצינו ובפירוש וכו'.
אותו  שה או ושור הפסוק: על עוזיאל" בן יונתן ל"תרגום
שמתרגם: כח) כב, (ויקרא אחד ביום תשחטו לא בנו ואת
אתם  אף רחמן, שבשמים שאבינו כמו ישראל! בני עמי
ורבינו  אחד. ביום ובנו שור תשחטו ולא רחמנים תהיו בארץ
ואת  אותו לשחוט אסר "וכן יאמר: פ"מח) (ח"ג מו"נ בספרו
לעיני  הבן משניהם לשחוט ולהרחיק להשמר אחד ביום בנו
ברמב"ן  וראה מאד". גדול בזה בעליֿחיים צער כי האם,
אלו, המצוות לשתי טעם "כי שם: האומר ו) כב, (דברים

‡È¯ÊÎהוא: ·Ï ÂÏ ˙ÂÈ‰ È˙Ï·Ï.נרחם ברכות 35)ולא
ותואריו  ה' שבחי כל את סיים כבר כאילו שמראה ע"ב. לג,
למלך  "משל שבחו. למקצת אפילו הגיע לא ועדיין -
מקלסים  והיו זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו בשרֿודם
(ח"א, במו"נ וראה לו". הוא גנאי והלא כסף, בשל אותו

הזה. המשל בכוונת יפה פירוש הגדול 36)פ"נט) האל
הגדולה  כנסת אנשי תיקנו וכן יז). י, (דברים והנורא הגבור

לב). ט, (נחמיה הסופר בעזרא שמצינו כמו בתפילתם,

.Á'E˙È· È·LBÈ È¯L‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ«¿≈¿≈≈∆
‰l‰z' ,'eÎÂ37,·LiÓ ÌÚ‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ ,'eÎÂ '„Â„Ï ¿¿ƒ»¿»ƒ¿≈¿»»ƒ…∆

ÌÈ„ÓBÚ Ì‰Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓBÚÂ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ
Œ¯Á‡Â .LÁÏa Ìlk ÔÈÏÏt˙Óe ,Ôk¯„k ÔÈBÚÂ ÂÈ¯Á‡«¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒÀ»¿««¿««
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁ Ck»≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¿∆∆
ÌÈÏÙBÂ .‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL „Ú ,˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ«∆«¿ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ
,Ì‰Â ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚Óe ÔpÁ˙Óe ,Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆ƒ¿«≈«¿ƒ«…»≈
„ÓBÚÂ ,˙È¯ÁLa ‰NÚL C¯„k ·LiÓ ËÚÓ ÔpÁ˙Óeƒ¿«≈¿«ƒ…∆¿∆∆∆»»¿«¬ƒ¿≈
ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
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שכן 37) ביום, פעמים ג' זה מזמור אמירת להשלים תיקנו
שלש  לדוד' 'תהלה האומר "כל ד:): (ברכות חז"ל אמרו

הבא". העולם בן שהוא לו מובטח ביום, פעמים

.Ë¯ÓB‡Â „ÓBÚ ‡e‰Â ,ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ Ïk ·¯Úa»∆∆»»»¿ƒ¿≈¿≈
‡e‰Â'38,'eÎÂ "C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" ,'eÎÂ 'ÌeÁ¯ ¿«¿»¿∆¿»«¿…»¿

ÏÈÁ˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a" ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ»¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ
ÚÓL ÏÚ Ò¯ÙÏ39Ïk‰ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ƒ¿…«¿«¿≈«ƒ¿««»«…

¯ÓB‡ ÔÈÓÈÏLnLÎe ,LÁÏa ÔÈÏÏt˙Óe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««¿∆«¿ƒƒ≈
Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ Ì‰Â ,LÈc«̃ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«≈¿»

‰·BÁ ˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙È·¯Ú40‡Ï CÎÈÙÏ ; «¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»…
,Ì‰a ·iÁ˙pL Ì„‡ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Ïh·Ï ˙BÎ¯a C¯·È¿»≈¿»¿«»»∆≈»»»∆ƒ¿«≈»∆

B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï È„k41. ¿≈¿ƒ¿≈»

קרבינות 38) יש ובמנחה שבשחרית לפי - אמירתו וטעם
לכפר, קרבן בה שאין ערבית אבל מכפרים; שהם התמיד
שי"ט). סימן ('רוקח' עון" יכפר רחום "והוא לומר: תיקנו
רחום  והוא לומר: צריך ולערב חוטא, אדם היום שכל ועוד,

רל"ז). סימן או"ח בב"י הובא בו'. ('כל שתי 39)וגו'
כל  תפילות וב"סדר שלאחריה. ושתים שלפניה ברכות
שונים  פסוקים שאומר רבינו, כותב זה, ספר שבסוף השנה"
ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך כגון: "השכיבנו", ברכת אחרי

נוספת. בברכה לעיל 40)וחותם כמבואר הדין, מצד
בקול. הש"ץ חזרת מתחילה תיקנו לא ולכן ה"ו), (פ"א,
לעיל  כמבואר חובה, כתפילת כך אחר שקבלוה ואףֿעלֿפי
(ב"ח  עומדת במקומה הראשונה התקנה זאת בכל (שם),

רל"ז). הש"ץ.41)או"ח, חזרת ע"י

.È¯ÊBÁ ˙B˙aL ÈÏÈÏa42Ïlt˙nL ¯Á‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ¿≈≈«»≈¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿«≈
BÈ‡ Ï·‡ .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ,¯eav‰ ÌÚ LÁÏa¿««ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¬»≈

Ú·L ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ‡l‡ ,Ú·L Ïlt˙Ó43ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆«∆»¿»»««≈≈∆«¿≈
,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ ‡e‰≈»«»¿»¡…≈≈…≈¬≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
ÌÈÓL ÂÈÓÁ¯· ‰˜ ,ÔBÈÏÚ Ï‡ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»≈∆¿…≈¿«¬»»«ƒ

ı¯‡Â44˙B·‡ Ô‚Ó .45ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ ,B¯·„a46,B¯Ó‡Óa »»∆»≈»ƒ¿»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÁÈn‰ .e‰BÓk ÔÈ‡L LB„w‰ Ï‡‰47˙aL ÌBÈa BnÚÏ »≈«»∆≈»«≈ƒ«¿«¿««

‰ˆ¯ Ì· Èk ,BL„˜48‰‡¯Èa „·Ú ÂÈÙÏ .Ì‰Ï ÁÈ‰Ï »¿ƒ»»»¿»ƒ«»∆¿»»«¬…¿ƒ¿»
ÔÈÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa BÓLÏ ‰„BÂ ,„ÁÙÂ49.˙BÎ¯a‰ »««¿∆ƒ¿¿»»ƒ≈≈«¿»

ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,˙B‡„B‰‰ Ï‡50C¯·Óe ˙aM‰ Lc˜Ó , ≈«»¬«»¿«≈««»¿»≈
‰M„˜a ÁÈÓe ,ÈÚÈ·M‰51‚Ú ÈM„Ó ÌÚÏ52¯ÎÊ , «¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿À»¿«¿À¿≈…∆≈∆

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ53‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .‡ ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È ¿«¬≈¿≈ƒ¡…≈≈…≈¬≈¿≈»
."˙aM‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .'eÎÂ e˙ÁeÓ·ƒ¿»≈¿»«»¿»¿«≈««»

.ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯ËÙÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»

י"א.42) הלכה בסמוך מבואר זו, חזרה הכוללת 43)טעם
בלחש. שבתפילה הברכות שבע מלשון 44)תמצית

השלים  השביעי שביום שם על כב), יד, (בראשית הכתוב
(אבודרהם). וארץ שמים וקנה מלאכתו ברכת 45)ה' כנגד

תירא  אל א): טו, (בראשית אומר הכתוב וכן "אבות",
לך. מגן אנכי כולן.46)אברם, וכן התחיה", "ברכת כנגד

מנוחה.47) במנוחתנו".48)הנותן "רצה ע"פ 49)כנגד

"וכי  יום": יום ה' "ברוך הפסוק על מו.) (סוכה חז"ל דברי
בכל  אלא אותו? מברכים אין ובלילה אותו, מברכים ביום
של  שבת; של מעין שבת "של ברכותיו": מעין לו תן יום
מעין  הכל - יו"ט של מעין יו"ט של חול; של מעין חול
כתוב: התימנים, כת"י וברמב"ם שם). (רש"י, המאורע"
הברכות  מעון שהוא להקב"ה, והכוונה הברכות", "מעון

רב".50)ומקורן. "שלום יום 51)כנגד היא השבת
לישראל. וקדושה נה,52)מנוחה (ישעיה הכתוב מלשון

ביום  נפשם את המענגים והם נפשכם, בדשן ותתענג ב):
עונג. לשבת וקראת יג): נח, (שם ככתוב העונג, יום השבת

העולם.53) לחידוש זכר היא השבת

.‡ÈÔÈ‡a ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ?‰Ê ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ¿»»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿≈∆…»»»ƒ
ÈÓ ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙B˙aL ÈÏÈÏa ˙È·¯Ú Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿≈≈«»¿ƒ¿∆»ƒ
Bc·Ï ¯‡MÈÂ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ‡·Ï ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈»…¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ˙Òk‰Œ˙È·a54ŒÁÈÏL ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ¿≈«¿∆∆¿»…ƒ≈«»»¿ƒ»≈¿ƒ«
ÌÈÏLiL „Ú ,ÌÚ‰ ÏÎ e·kÚ˙iL È„k ,Ïlt˙Óe ¯eaƒ̂ƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«¿»»»«∆«¿ƒ

.Ì‰nÚ ‡ˆÈÂ ¯Á‡˙n‰«ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»∆

כנסיות 54) שבתי לישוב; מחוץ המצויים מזיקים סכנת
בלילי  רק באו (לביתֿהכנסת לעיר. מחוץ היו שלהם
והתפללו  במלאכתם עסוקים היו החול ובלילות שבתות,
שאין  ובדורותינו שם). וברש"י כד: (שבת בבתיהם) ערבית
משום  אלא אותה אומרים אנו אין מצויה, מזיקים סכנת

רס"ח). סי' או"ח ('טור' בידינו אבותינו מנהג

.·ÈŒÌBÈ B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»ƒ¿¿«»
„¯Bi‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡ ,L„ÁŒL‡¯ B‡ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ……∆≈¿ƒ«ƒ«≈
Ï·‡ ,BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰ ÔÈÚ ¯ÈkÊÓ ‰·z‰ ÈÙÏ ˙È·¯Ú«¿ƒƒ¿≈«≈»«¿ƒƒ¿««ƒ¿»»¬»
·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ,„·Ïa '˙aM‰ Lc˜Ó' da Ì˙BÁ≈»¿«≈««»ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰55. «ƒ¿»»

שחל 55) יו"ט בליל זו ברכה אומר ש"ץ אין שבת, שאלמלא
ולא  סכנה, משום אלא לאמרה תקנוה לא שהרי בחול,
חכמים  חשו שלא והטעם שם). (שבת, היום חובת מחמת
ואין  לבוא מקדימים כולם שביו"ט מפני לסכנה, יו"ט בלילי

יט). עשין (סמ"ג מאחרים

.‚È¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbLk ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ¿∆≈¿ƒ«ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡ ,Ì¯ ÏB˜a ˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿»≈«ƒ¿««»
ÛÒeÓ ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â 'eÎÂ '„Â„Ï ‰l‰z'¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ»
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a ÛÒeÓ Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,LÁÏa¿««¿««»ƒ¿«≈»¿»¿∆∆
,ÛÒeÓ ˙lÙz ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓB‡Â .˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ«»

‰M„˜ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰Â56¯Á‡ ÌÈeÁ˙Â ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À»¿«¬ƒ««
ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙È¯ÁL ˙lÙz57d˙B‡ ¯ÓB‡ ‡l‡ , ¿ƒ««¬ƒƒ¿»«»ƒ∆»≈»

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯B˜ ?„ˆÈk .‰Án‰ ˙lÙz Ì„…̃∆¿ƒ««ƒ¿»≈«≈¿ƒ»¿»ƒ
ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡Â58ÌÈeÁ˙ È¯·„Â ,59,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ¿≈≈∆«¿ƒ¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ

ÏB˜a ‰ÁÓ ˙lÙz ÚÈÓLÓe ¯ÊBÁÂ ,‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»¿
.LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,Ì»̄¿≈«ƒ

(ה"ה).56) לעיל הנזכר קדושה שהאריכו 57)סדר מפני
עד  והניחוה יותר להכביד רצו לא שחרית, בתפילת הרבה
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בנו  אברהם רבי השיב וכבר שס"ב). סימן ('רוקח' המנחה
בשבת  אותה אומרים שאנו קדושה סדר על רבינו של

"כי מנחה בתפילת ˙ÂÓ¯‰וביו"ט ‡È‰ אנו שאין למה
אברהם  רבי (תשובות שחרית" אחרי בבוקר אותה אומרים
פ"ח). סימן תרצ"ח, ירושלים מק"נ הוצאת ז"ל, הרמב"ם בן

מנטובה 58) (שוינצינו, כנוסח נוסחנו ו'. הלכה לעיל הנזכר
היום". "סדר אחרים: ובדפוסים ומוסיפים:59)ועוד).

סימן  או"ח ב'טור' (הובא המדרש ע"פ וגו' תפלתי" "ואני
(תהלים  שכר שותי ונגינות שער יושבי בי "ישיחו רצ"ב):
עת  ה' לך תפלתי ואני יד): סט, (שם אחריו וכתוב יג). סט,
אין  עולם! של רבונו הקב"ה: לפני דוד אמר וגו'. רצון
ומשתכרים  כששותים העולם, אומות כשאר זו אומה
באים  אנו ששתינו אע"פ אלא כן, לא ואנו ופוחזים; הולכים
העולם". על לכפר רצון עת ממך ולשאול לפניך להתפלל

.„È¯„Ò ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈≈≈∆
¯„Ò ¯ÓB‡ ˙aLŒÈ‡ˆBÓa .ÛÒeÓ ˙lÙz Ì„˜ ‰M„¿̃À»…∆¿ƒ«»¿»≈«»≈≈∆

ÌBi‰60·¯Ú‰ ˙lÙz ¯Á‡ Ìb61,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â , ««««¿ƒ«»∆∆¿¿ƒ«ƒ
ÍkŒ¯Á‡Â.ÏÈc·Ó ¿««»¿«¿ƒ

היום".60) "סדר אחר: ונוסח ועוד. מנטובה כנוסח
גאון 61) עמרם רב בשם מביא רצ"ח סימן או"ח ה'טור'

ששבתו  לגיהנם רשעים חזרת זמן שהוא לפי בסידורו:
שישתהו  כדי קדושה" ב"סדר בנעימה מאריכים ע"כ בשבת,
לחזור, הרשעים ימהרו ולא פדריהם, בהשלמת ישראל
לגיהנם  חזרו הרוחות: על הממונה צועק שבת שבמוצאי

סדריהם. את ישראל השלימו שכבר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ולהתפלל 1) לחזור חייב אימתי כוונה בלא המתפלל

דינו; מה בתפילתו וטל גשם הזכיר ולא טעה בכוונה;
ויבוא" "יעלה הזכיר שלא או בשבת, חול של המתפלל

דינו. מה חודש בראש

.‡Ïlt˙ÈÂ ¯ÊÁÈ - BaÏ ˙‡ ÔeÎ ‡ÏÂ Ïlt˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…ƒ≈∆ƒ«¬…¿ƒ¿«≈
‰eÎa2‰BL‡¯ ‰Î¯·a BaÏ ˙‡ Ôek Ì‡Â ;3·eL , ¿«»»¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿»»ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡4˙BÎ¯a LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚhL ÈÓ . ≈»ƒƒ∆»»¿««ƒ»¿»
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ˙BBL‡¯‰5LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . »ƒ≈»…¿ƒ»»¿««ƒ»

'‰„B·Ú'Ï ¯ÊÁÈ - ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a6˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»«¬«¬…»¬»¿ƒ»»¿««
,d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓƒ»∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»»»

¯„q‰ ÏÚ B˙lÙz ÌÈÏLÓe7‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»««≈∆¿≈¿ƒ«ƒ∆»»
¯ÊBÁ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚ - Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Ó ‡e‰Lk8. ¿∆ƒ¿«≈¿»«∆∆≈

ע"ב.2) ל, אבות".3)ברכות ולהתפלל 4)"ברכת לחזור
אבות" ב"ברכת שהכוונה והטעם לד:). (שם, בכוונה
ובשעת  הראשונה, הברכה שהיא "מפני הוא: מעכבת,
תכלית  כי ועוד: בכוונה. שקידה צריכה לתפילה הכניסה
ביותר  ראויה והיא שמים, מלכות עול קבלת היא זו ברכה
ע"ט  סימן הרמב"ם בן אברהם רבי תשובת (מלשון לכוונה
חוזרים  אנו אין "וכיום תרצ"ח). ירושלים מק"נ הוצאת
יכוין, שלא הוא קרוב בחזרה שאף - כוונה חסרון בשביל

קא). סימן או"ח ('טור' יחזור"? למה לד,5)א"כ שם
הקב"ה  של שבחו לסדר הם: אחד ענין שכולן מכיון ע"א.

ארוכה. אחת ברכה של דין להן יש בתפילה, הבקשה לפני
וגם 6) האחרונות. מהשלוש הראשונה הברכה שהיא שם.

פרס  שקיבל "כעבד שהן להן: אחד ענין האחרונות אלה
 ֿ (כסף אחת כברכה דינן לפיכך לו", והולך ומשבחו מרבו

הסדר.7)משנה). על והלאה ממנה תפילתו וממשיך (שם)
שעבר  אחרי בה ונזכר ברכה איזו שכח שאם רבינו, וסובר
מוכרח  אלא ודיו, שזוכרה במקום אומרה שאינה מקומו,
ואילך  משם ולהתפלל ולחזור הראוי למקומה לחזור הוא

הסדר. על שיתפלל להוציא 8)כדי מכוונת שחזרתו שכיון
כדין  בחזרה דינו ה"ט), (פ"ח, לעיל ראה בקי, שאינו את

רוקח'). ('מעשה שטעה יחיד

.·Ïlt˙Ó ‡e‰Lk ¯eaˆŒÁÈÏL ‰ÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«≈
ÌÚt Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ - LÁÏa¿««¬ƒ≈∆≈≈ƒ¿«≈««

‰iL9‰lÙz‰ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡ ,¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈…«ƒ∆»≈««¿ƒ»
LÏLa ‰ÚË ‡lL ,‡e‰Â .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙nL∆ƒ¿«≈¿»¿∆…»»¿»
BÓk ,¯ÊBÁ ÌÏBÚÏ ,Ì‰· ‰ÚË Ì‡L ;˙BBL‡ƒ̄∆ƒ»»»∆¿»≈¿

¯ÊBÁ „ÈÁi‰L10. ∆«»ƒ≈

לשאר 10)בלחש.9) ראשונות" "שלש בין והחילוק
מנין  שאמרו: יז:) (מגילה התלמוד דברי על מיוסד הברכות,
(הזכירו  אלים בני לה' הבו שנאמר: - אבות? שאומרים
גבורות? שאומרים ומנין האבות). - הארץ אילי את לפניו
הבו  שנאמר: מנין? קדושות ועוז. כבוד לה' הבו שנאמר:

נאמרו שכולן הרי - קודש" בהדרת ˆÈÂÂÈלה'... ÔÂ˘Ï·
על  נשענות הברכות ששאר בעוד בהחלט, חיוב שמשמעה
שמבואר  כמו בעלמא, רמז אלא ציווי בהם שאין פסוקים
 ֿ והכסף שמח'), ('אור כלֿכך בהן הקפידו לא לפיכך שם,
בגירסא  רבינו דברי מביא קכ"ו או"ח שה'טור' מעיר משנה

שמתפלל באותה טעה "ואם נאמר: ושם לגמרי, ·˜ÏÂאחרת
Ì¯בתפילתו טעה אבל לעולם; חוזר -˘ÁÏ·,חוזר אינו

בכת"י  ואמנם הראשונות". השלש של בטעות אפילו
בקול  מתפלל שהוא התפילה על "סומך הגירסא: התימנים,
ההקפדה  שאין הרי - חוזר" לעולם בה טעה אם והיא רם.

בקול. התפילה על אלא

.‚,ÏÈÁ˙È ÔÎÈ‰Ó Ú„È ‡ÏÂ Ï‰·Â ‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ∆»»¿ƒ¿«¿…»«≈≈»«¿ƒ
‰ÚL ‰‰LÂ11ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ -12˙k¯·a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»»»»«¬…«≈«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

„iÓ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰13¯Á‡ „ÓÚÈ »∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»«¬…«≈
‰˜¯Ê ˙eÒ¯B˜Èt‡ ‡nL ,ÂÈzÁz14‡lL ,‡e‰Â ;B· «¿»∆»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿∆…

BÏ ÔÈÈzÓÓ - da ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;da ÏÈÁ˙‰15.‰ÚL ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
Ô·¯Ò ÈM‰ ‡‰È ‡ÏÂ16‰ÚL d˙B‡a17. ¿…¿≈«≈ƒ«¿»¿»»»

ממושך.11) שתשוב 12)זמן עד לו ממתינים אנו ואין
לד.). (ברכות עליו כלל.13)דעתו שהה לא אם אפילו

אבדן 14) שענינה: זו ברכה לומר רוצה אינו ולפיכך
להעיר  וראוי עצמו. את לקלל רוצה אינו כי המינים,
קכו) סי' או"ח ה'טור' גירסת (לפי ה"ג ברכות שב'ירושלמי'
'מחיה  אמר שלא ממי חוץ אותו מסלקים אין "לכל אמרו:
לחוש  יש אלה בכל כי ירושלים' ובונה זדים, מכניע המתים,
בביאת  או המתים בתחיית מאמין ואינו הוא מין שמא

מין,15)המשיח". שאינו מתברר בה שהתחיל מאחר כי
כט.). (שם, הברכות בשאר כטועה אלא ממאן 16)ואינו
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לעמוד  הציבור כבוד זה שאין משום התיבה, לפני לרדת
לד.). (שם, התפילה באמצע בשעת 17)ולחכות שלא אבל

עצמו  ולעשות לסרב, לו ראוי - התפילה באמצע טעות
ש"ץ  אינו (אם התיבה לפני יורד ואינו כדאי, אינו כאילו

(שם). פעמים. שלש בו שהפצירו אחרי אלא קבוע),

.„d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁzÓ ?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÎÈ‰Óe≈≈»«¿ƒƒ¿ƒ«¿»»∆»»»
Ì‡ Ï·‡ .˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ»»¿««ƒ»∆¿»ƒ¬»ƒ
ÔÓ ÈM‰ ÏÈÁ˙Ó ,˙BBL‡¯ LÏM‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË»»¿««ƒ«»ƒ«¿ƒ«≈ƒƒ
ÈM‰ ÏÈÁ˙È ,˙BB¯Á‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â .L‡¯‰»…¿ƒ»»¿««ƒ»«¬«¿ƒ«≈ƒ

'‰„B·Ú'‰ ÔÓ18. ƒ»¬»

ה"א.18) לעיל וכאמור הטועה, יחיד כדין ע"א. לד, ברכות

.‰È„‚aL ÈtÓ ,‰·z‰ ÈÙÏ „¯BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡‰»≈≈ƒ≈ƒ¿≈«≈»ƒ¿≈∆¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÌÈ·Ïa Û‡ - !ÌÈÚe·ˆ19‰lÙz d˙B‡a20. ¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«¬…¿»¿ƒ»

Û‡ - !ÏcÒ ÈÏ‚¯a LiL ÈtÓ ,¯·BÚ ÈÈ‡ :¯Ó‡»«≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿««¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÛÁÈ21. »≈…«¬…

שדרך 19) מינות, בו נזרקה שמא חוששים ע"ב. כד, מגילה
ישראל  של דרכם שאין כיון ועוד בכך. להקפיד המינים
בלבו  נכנסו שטות הרהורי שמא חוששים בכך, להקפיד

שם). (ר"ן בו נזרקה ראוי 20)ומינות אחרת לתפילה אבל
ודי  בעלמא, חשש אלא זה אין כי התיבה, לפני לעבור הוא
לעולם  גמור כמין שנחזיקהו ולא בשעתו לו לחוש לנו
התיבה  לפני יורד אינו הראב"ד, ולדעת רכד). סימן (ריב"ש

ÌÏÂÚÏ.(21.שם מגילה,

.ÂBÈ‡ - Ïlt˙‰ ‡Ï Ì‡ Ïlt˙‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿«≈ƒ…ƒ¿«≈≈
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ22ÏÚ BÊ ‰lÙz Ïlt˙Ó ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ≈ƒ¿«≈∆»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ»«

‰·„ ‡È‰L ˙Úc23Ïk Ïlt˙‰Ï „ÈÁÈ ‰ˆ¯ Ì‡L ; ««∆ƒ¿»»∆ƒ»»»ƒ¿ƒ¿«≈»
Ïlt˙È ,‰·„ ˙lÙz ÌBi‰24„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ . «¿ƒ«¿»»ƒ¿«≈ƒ∆»»≈

elÙ‡Â ,˜ÒBt - Ïlt˙‰ ¯·kL ¯kÊÂ ,‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«≈≈«¬ƒ
‰Î¯a ÚˆÓ‡a25BÈ‡ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆¿«¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ««¿ƒ≈

˙Úc ÏÚ ‡l‡ ,‰lÁzÓ d˙B‡ Ïlt˙‰ ‡lL ,˜ÒBÙ≈∆…ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»∆»«««
‰·BÁ dÈ‡L26. ∆≈»»

שהרי 22) - שנית להתפלל לו אסור התפלל כבר שמא כי
כנגד  התפילות (כי בשחרית תמידים שני כמקריב הוא
אנכי  אשר הדבר על תוסיפו לא על: ועובר תוקנו), תמידים

ב). ד, (דברים אתכם להביא 23)מצוה אדם ויכול
כרצונו. נדבה דרך "ולואי 24)קרבינותיו ע"א: כא, ברכות

דבר  איזה שיחדש ובתנאי כולו" היום כל אדם שיתפלל
לעיל  כמבואר נדבה, שהיא להודיע כדי הברכות באחת
צריך  אינו חידוש אפילו התפלל, ובספק ה"ט). (פ"א,

על 25)(לחםֿמשנה). להתפלל שהתחיל מאחר כי שם.
עוד. להתפלל לו אסור חובה, שהיא כבר 26)דעת כי

והראב"ד  רשות, ערבית שתפילת ה"ו) (פ"א, לעיל נתבאר
בתפילת  אפילו כלומר: רוח", נחת כאן "אין ואומר: משיג
כתפילת  עלינו קבלנוה וכבר הואיל לפסוק, עליו ערבית

עם להתחשב שעלינו סובר הרמב"ם אבל ˙ÏÈÁ˙חובה.
בלבד  רשות דרך על אלא ניתקנה שלא זו תפלה תיקון

(כסףֿמשנה).

.Ê‡ˆÈ ‡Ï - ˙aLa ÏÁ ÏL Ïlt˙‰Â ‰ÚhL ÈÓ27. ƒ∆»»¿ƒ¿«≈∆…¿«»…»»
¯ÓBb - ‰lÙz‰ CB˙a ‡e‰Â ¯kÊ Ì‡Â28‰Î¯a ¿ƒƒ¿«¿¿«¿ƒ»≈¿»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙aL ÏL Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ ,da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«≈∆«»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29Ï·‡ ;‰ÁÓ· B‡ ˙È¯ÁL· B‡ ˙È·¯Úa ? ¬ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»¬»

‰Î¯a‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ˜ÒBt ÛÒeÓa30Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¬ƒ¿∆¿««¿»»¿≈ƒ
˙Úc ÏÚ ÏÁ ÏL ‰lÙz ÌÈÏL‰31¯ÊBÁ - ÛÒeÓ ‡e‰L ƒ¿ƒ¿ƒ»∆…«««∆»≈

„Á‡Â ·BËŒÌBÈ „Á‡Â ˙aL „Á‡ .ÛÒeÓ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»∆»«»¿∆»¿∆»
.L„ÁŒL‡…̄…∆

בתפילתו.27) שבת של הזכיר לא כא,28)שהרי ברכות
ובדין  הואיל הברכה, באמצע להפסיק מחוייב ואינו ע"א.
שבת  כבוד משום אלא ברכות, י"ח יתפלל בשבת שגם הוא
חייבוהו  לא לפיכך כך, כל להאריך החכמים הטריחוהו לא

באמצע. בה.29)להפסיק שנזכר ברכתו את שגומר
בחול,30) אפילו ברכות י"ח של מוסף תפלת ואין הואיל

חיובו. ממין זה אין כי יפסיק לפיכך וחוה"מ, ר"ח כגון
בחשבו.31)

.Á„È¯BÓ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰ÚhL ÈÓƒ∆»»ƒ«¿»ƒ¿…»«ƒ
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'Ïh‰ „È¯BÓ' ‡ÏÂ 'ÌLb‰32Ì‡Â ; «∆∆¿…ƒ«»≈»…¿ƒ

Ïh‰ ¯ÈkÊ‰33¯ÊBÁ BÈ‡ ,34‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰ÚË Ì‡Â . ƒ¿ƒ««≈≈¿ƒ»»ƒ««»
b‰ „È¯BÓ' ¯Ó‡ÂL‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'ÌL35‡Ï Ì‡Â ; ¿»«ƒ«∆∆≈»…¿ƒ…

¯ˆÚ Ïh‰ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÏË ¯ÈkÊ‰36 ƒ¿ƒ«≈«¬ƒƒ∆≈««∆¡»
‰Lwa CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37. ¿≈»ƒ«»»

התפילה.32) התחלת שהיא אבות" אע"פ 33)ל"ברכת
חיובה. עיקר שזו הגשם" "מוריד הזכיר שגם 34)שלא

הארץ, על מים המשפיע הקב"ה של גבורתו מסמל הטל
הגשם" "ירידת הזכרת חסרון את ידועה במדה ממלא והוא

ה"א). פ"א, תענית החמה 35)(ירושלמי בימות שהגשמים
(שם). מקלל אלא מברך זה ואין הם, קללה סימן

ג.)36) (תענית מתקיים העולם היה לא נעצר שאלמלי
חי  א): יז, (מלכיםֿא לאחאב שאמר אליהו מדברי ולמדוהו

האלה השנים יהיה אם ËÓÂ¯ה'... ÏË,דברי לפי אם כי
הראה  לך לאמור: אליהו אל ה' דבר היה רבים ימים ואחרי

ואתנה אחאב ולא ËÓ¯אל א) יח, (שם, האדמה פני על
באותן  ואפילו נעצר, הטל שאין מזה סימן כלל, טל הזכיר

מטר. ירד שלא אותו,37)השנים מזכיר לכתחילה אבל
השנה" כל תפילות ב"נוסח רבינו קבעו וכן בקשה, דרך בלי
שאומר: ט"ו), הלכה (פ"ב, לעיל וראה הספר. שבסוף
ה"א) (פ"א, תענית ובירושלמי הטל". מוריד החמה: "בימות
כל  הגשם, מוריד הזכיר אם יודע ואינו התפלל אמרו:
(וצריך  לאמרו למוד שלא חזקה הראשונים יום שלשים
אליו  וחזקה לומר, הוא למוד ואילך, מכאן ולהזכיר), לחזור
מתקופה  להזכירם שצריך הדברים בכל וכן שהזכיר.
זו  דרך על הכל לא, אם הזכירם אם בידו וספק לתקופה,

מיימוניות"). ("הגהות הולך

.Ë˙k¯·a ‰Ï‡L ÁÎML ÈÓ38¯kÊ Ì‡ :ÌÈM‰ ƒ∆»«¿≈»¿ƒ¿««»ƒƒƒ¿«
ÚÓBL'a ÌÈÓLb‰ ˙‡ Ï‡BL - '‰lÙz ÚÓBL' Ì„…̃∆≈«¿ƒ»≈∆«¿»ƒ¿≈«

'‰lÙz39¯ÊBÁ - '‰lÙz ÚÓBL' C¯aL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ««∆≈«≈«¿ƒ»≈
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ÌÈM‰ ˙k¯·Ï40Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ¯kÊ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆ƒ¿ƒ»
‰iL Ïlt˙Óe L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz41. ¿ƒ»≈»…ƒ¿«≈¿ƒ»

לברכה".38) ומטר טל "ותן בה: סוף 39)ששואל שהיא
כמבואר  בקשות, מיני כל כוללת והיא האמצעיות ברכות

ג). הלכה ו, (פרק ע"א.40)לעיל כט, ואין 41)ברכות
המתפלל  אבל ביחיד, כשמתפלל אלא אמורים הדברים
בקול  ציבור שליח מתפילת שומעה שהרי חוזר, אינו בציבור
מסוגיית  מבואר וכן כהן). משה ר' בשם (כסףֿמשנה

שם). (ברכות, התלמוד

.È'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË42Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : »»¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»ƒƒ¿«…∆
Ì‡Â ;¯ÈkÊÓe '‰„B·Ú'Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏLiL∆«¿ƒ¿ƒ»≈»¬»«¿ƒ¿ƒ

L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏL‰L ¯Á‡ ¯kÊ43Ì‡Â ; ƒ¿«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»…¿ƒ
B˙lÙz ¯Á‡ ÌÈeÁz ¯ÓBÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰44¯Á‡ ¯kÊÂ , »»»ƒ««¬ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«««

¯ÊBÁ - ÂÈÏ‚¯ ¯˜ÚiL Ì„˜ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»…∆∆«¬…«¿»≈
'‰„B·Ú'Ï45. »¬»

ה"עבודה".42) ע"ב.43)בברכת כט, כגון:44)ברכות
אחר  בעמידה אומרים שאנו מרע" לשוני נצור "אלהי

עקר 45)התפילה. לא אפילו רגיל, אינו אם אבל (שם)
לראש  וחוזר תפילתו כהשלים הוא הרי - רגליו עדיין

(כסףֿמשנה).

.‡ÈB‡ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À∆≈
˙È·¯Ú Ï·‡ ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ‰ÁÓ·e ˙È¯ÁL·¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆»≈√»ƒ¬»«¿ƒ

¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡ ,L„ÁŒL‡¯ ÏL46. ∆……∆ƒ…ƒ¿ƒ≈≈

(ברכות 46) בלילה החודש את מקדשים ביתֿדין שאין לפי
אחאי": דרב ב"שאילתות וכן גדולות" ב"הלכות וכתב ל:).
שצריך  דבר כל או ויבוא", "יעלה אמר ולא ששכח מי
 ֿ מהשליח וישמע דעתו יכוין - ולהתפלל בשבילו לחזור
בהתאם  חובתו ידי ויוצא סוף ועד מראש ברכות י"ח ציבור
את  מוציא ש"ץ לד:): (ר"ה האומר גמליאל רבן לדברי
את  גם ומה בקי; שאינו את שמוציא כשם להתפלל, הבקי
('הגהות  מתפילתו דבר ששכח אלא בעצמו שהתפלל זה
ס"י). קכד (סי' או"ח בשו"ע להלכה נפסק וכן מיימוניות'),

.·È¯eaˆŒÁÈÏL ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ „ÈÁi‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆«»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
ÏB˜a Ïlt˙nL ˙Úa B˙BÓÎ ‰ÚË Ì‡ ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ≈ƒ¿«≈ƒ»»¿¿≈∆ƒ¿«≈¿
ÁÎL Ì‡L ,L„ÁŒL‡¯ ÏL ˙È¯ÁMÓ ıeÁ ,Ì»̄ƒ«¬ƒ∆……∆∆ƒ»«
ÌÈÏL‰L „Ú '‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»«∆ƒ¿ƒ

B˙lÙz47¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -48; ¿ƒ»≈«¬ƒƒƒ¿≈…«ƒ
da ¯ÈkÊÓ ‡e‰L ,ÂÈÙÏ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz È¯‰L∆¬≈¿ƒ««»ƒ¿»»∆«¿ƒ»

L„ÁŒL‡¯49. ……∆

חוזר 47) ואינו הואיל תפילתו, השלים לא עדיין אם אבל
לעבודה. ויחזור מרובה טורח זה אין לעבודה, אלא

אין 48) בשחרית, ר"ח של הזכיר ולא טעה ע"ב: ל, ברכות
יוחנן  רבי אמר במוסף. לאמרה שיכול מפני אותו מחזירים

.ÂÈ˘ ¯Â·Èˆ·Â משום שנינו, ציבור בשליח הרי"ף: ופירוש
הצבור. אותו,49)טורח מחזירים - במוסף כשטעה אבל

להתפלל  נוהגים שאין מפני לפניו, מנחה הרי אומרים ואין

מנחה  "הרי בזה: לומר שייך ולא כאחד, ומנחה מוסף
שלפנינו  התלמוד וגירסת שם). לברכות (הרא"ש לפניו"
ומכאן  שם. הרי"ף גירסת ע"פ מכוונים ודברינו משובשת,
שטעה  "ש"ץ שגם: ה"א) (לעיל, רבינו לדברי המקור
בביאורנו  שרמזנו וכמו חוזר", - רם בקול מתפלל כשהוא

שם.

.‚È,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ∆≈…«»»««ƒƒ
'LB„w‰ Ï‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì‰a Ì˙ÁÂ ‰ÚË50- »»¿»«»∆ƒ¿»»¿ƒƒ»≈«»

·‰B‡ CÏÓ' ‰¯NÚŒÈzLÚa Ì˙ÁÂ ‰ÚË .L‡¯Ï ¯ÊBÁ≈»…»»¿»«¿«¿≈∆¿≈∆∆≈
'ËtLÓe ‰˜„ˆ51da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿»»¿≈»

Â ;¯„q‰ ÏÚ CÏB‰Â Ïlt˙Óe ,'ËtLn‰ CÏn‰'Ì‡ «∆∆«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈««≈∆¿ƒ
¯ÊBÁ ,B˙lÙz Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ‡l‡ ¯kÊ ‡Ï…ƒ¿«∆»«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈

L‡¯Ï52.¯eaˆŒÁÈÏL „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . »…∆»»ƒ¿∆»¿ƒ«ƒ

הקדוש".50) "המלך "המלך 51)במקום במקום
יח). הלכה ב, (פרק לעיל ראה יב,52)המשפט", ברכות

"וכתוב", או "זכרנו", אלה בימים אמר ולא שכח ואם ע"ב.
בתלמוד: נזכרו לא כי אותו מחזירין אין חיים" "בספר או
בפירוש  בתלמוד שהוזכרו דברים על אלא מחזירים ואין

כ'). אות ב פרק לעיל מיימוניות' ('הגהות

.„ÈÔBÁ'a ‰Ïc·‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË53- '˙Úc‰ »»¿…ƒ¿ƒ«¿»»¿≈«»«
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â B˙lÙz ÌÈÏLÓ54‡lL ÈÓ ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿≈ƒ∆…

˙lÙ˙a 'eÚ'Â ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa 'ÌÈqp‰ ÏÚ' ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ««ƒƒ«¬À»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ«
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ˙ÈÚz55„Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . «¬ƒ≈≈ƒ¿«≈∆»»ƒ¿∆»

,ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ¯˜ÚiL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Â .¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«…∆∆«¬…∆«¿»
eÚ" :¯ÓB‡56ÏÈvÓe ‰„Bt ,‰lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ≈¬≈ƒ«»≈«¿ƒ»∆«ƒ

'B‚Â "ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È - ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa57. ¿»≈»»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿

בה 53) שאומר ויוםֿטוב שבת למוצאי מעריב בתפילת
התפילות  כנוסח וכו' הבדלת" "אתה או חוננתנו", "אתה

יב). הלכה ב, (פרק לעיל וכמבואר יכול 54)לרבינו, שהרי
כט.). (ברכות הכוס על אחרֿכך הוא,55)לאמרה שכלל

לא  אם ופורים חנוכה כגון: מוסף, קרבן בהם שאין ימים
והטעם: כד.). (שבת אותו מחזירים אין המאורע מעין אמר

חכמים. מתקנת אלא התורה, מן שאינם כדעת 56)מפני
פ"א). (תענית לא 57)הרי"ף כי בברכה, חותם ואינו

אבל  במקומה, אותה כשאומרים אלא הברכה תוקנה
הרי  - הקבוע במקומה שלא התפילה, אחר אותה כשאומרים
אבל  תקס"ה). סימן או"ח ו'טור' (מהרל"ח, לבטלה ברכה זו
רגליו, שיעקור קודם כשנזכר אפילו אומר אינו הנסים" "על
עננו" "תפלת כן לא ושבח; הודאה אלא שאינה משום
('מעשה  יותר בה מקפידים אנו ה', מאת בקשה שהיא

רוקח').

.ÂËÏlt˙È - ˙aLŒ·¯Úa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ÁÎL .·BËŒÌBÈa ÔÎÂ ,˙aL ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú«¿ƒ¿«ƒ∆«»¿≈¿»«¿…
Ïlt˙Ó ,·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ƒ¿«≈ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«≈

ÏÁ ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú Ô‰È‡ˆBÓa58ÏÈc·Ó - ¿»≈∆«¿ƒ¿«ƒ∆…«¿ƒ
‰BL‡¯a59‰iMa ÏÈc·Ó BÈ‡Â60ÏÈc·‰ Ì‡Â ; »ƒ»¿≈«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ÏÈc·‰ ‡Ï B‡ Ô‰ÈzLa61‡ˆÈ -62Ï·‡ ; ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ¿««≈∆»»¬»
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‰iMa ÏÈc·‰Â ‰BL‡¯a ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡63¯ÊBÁ - ƒ…ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
‡Ï ‰BL‡¯‰L ÈtÓ ,˙ÈLÈÏL ‰lÙz Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ»…

˙È·¯Ú ˙lÙ˙Ï dÓÈc˜‰L ÈtÓ ,BÏ ‰˙ÏÚ64ÏÎÂ . »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»
ÈzL Ïlt˙n‰65ÛÒeÓe ˙È¯ÁL elÙ‡ ,˙BlÙ˙66‡Ï - «ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»…

‰lÙ˙Ï ‰lÙz ÔÈa ‰‰LÈ ‡l‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ Ïlt˙Èƒ¿«≈««∆»ƒ¿∆≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
ÔBÁ˙zL È„k67.ÂÈÏÚ BzÚc ¿≈∆ƒ¿≈«¿»»

ע"ב.58) כו, בזמנה.59)ברכות מעריב תפילת שהיא שם.
הבדלה.60) בה שאין שבת, תפילת לתשלום אלא שאינה
כלל.61) בתפילה הבדיל להבדיל ש 62)שלא עתיד הרי

ה"יד. לעיל וכאמור הכוס. שהיא 63)על דעתו גילה
בזמנה. מעריב תפילת שתפילת 64)לחובת הוא וכלל

ה"ח). (פ"ג, לעיל כמבואר לבסוף, באה התשלומין
שתים.65) עכשיו ומתפלל להתפלל, ששכח כגון
טעות.66) מחמת לא כרגיל, שתים שתהא 67)שמתפלל

ל:). (ברכות תחינה דרך תפילתו לערוך מיושבת דעתו
הילוך  כדי שיעור: לה נתנו ה"ו) פ"ד, (שם, ובירושלמי

אמות. ארבע

.ÊËB˙lÙz ÌÈc˜iL ¯eaˆa Ïlt˙nÏ BÏ ¯eÒ‡»«ƒ¿«≈¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eav‰ ˙lÙ˙Ï68¯eaˆ ‡ˆÓe ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰ . ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ¿»¿≈«¿∆∆»»ƒ

„Ú ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :LÁÏa ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«
Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbÈ ‡lL∆…«ƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÔÈzÓÈ -69¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „ÚÏB˜a Ïlt˙‰Ï «¿ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈¿
ÚÈbiL „Ú ‰lÓ· ‰lÓ LÁÏa BnÚ Ïlt˙ÈÂ ,Ì»̄¿ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»«∆«ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ‰M„˜ ‰BÚÂ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL70, ¿ƒ«ƒƒ¿À»¿∆¿À»ƒ«ƒ
Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ‰lÙz ¯‡L Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»¿ƒ»¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
‡Ï - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈb‰Â ,¯eaˆŒÁÈÏL Ì„…̃∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»…
ÔÓ‡' ‰ÚÈ ‡Ï ÔÎÂ .Ô‰nÚ ‰M„˜ ‰ÚÈ ‡ÏÂ ˜ÈÒÙÈ«¿ƒ¿…«¬∆¿À»ƒ»∆¿≈…«¬∆»≈

'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È71ÔÈ‡Â ,‰lÙz‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰Â ¿≈¿≈«»¿»«¿¿∆¿««¿ƒ»¿≈
˙BÎ¯a‰ ¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72. »ƒ«ƒ¿»«¿»

הציבור 68) שתפילת הציבור, עם שיתפלל כדי ימתין אלא
כח:). (ברכות ה' לפני יותר ימתין 69)רצויה לא אם כי

להפסיק  לו שאסור הצבור עם קדושה לענות יוכל לא
אומרים  שאין לאמרה יוכל לא ביחיד וגם תפילתו, באמצע

כא:). (שם, מעשרה פחות האי 70)קדושה רב כדעת
שם. לברכות ברי"ף הובאה קדיש 71)גאון, שבתפילת

שהיא 72)(שם). ברכה איזו באמצע עומד כשהוא
להפסיק  לו שאסור הנהנין ברכות או המצוות, מברכות
להפסיק  לו אסור תפילה באמצע שאם וכו'. אמן לעניית

Î¯·Ï‰אפילו ‰Î¯· ÔÈ· כלֿשכן לא הברכה באמצע ,
לעניית  בתפילתו יפסיק שלא מפרשים: ויש (כסףֿמשנה).

(לחםֿמשנה). הברכות לשאר אמן

ה'תשע"ח  מרחשון א' ש"ק יום

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
קדושת 1) בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה

כנסת  בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית

לשל  כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; אחר לבנות כדי
כרכים.

.‡ÔÈÎ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ BaŒLiL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¬»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz ˙Ú ÏÎa ‰lÙ˙Ï B· eÒkiL ˙È· BÏ2ÌB˜Óe , «ƒ∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈÚ‰ Èa ÔÈÙBÎÂ .˙Òk‰Œ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»≈«¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ∆∆∆
˙Òk‰Œ˙Èa Ì‰Ï ˙B·Ï3,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ , ƒ¿»∆≈«¿∆∆¿ƒ¿»∆≈∆»

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·4. ¿ƒƒ¿ƒ

חז"ל 2) אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי
השכינה  עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד לט דף ֵ(סנהדרין

י"א).3)שורה". פרק מציעא בבא (שם)4)(תוספתא
(לשון  הציבור מן לקרוא שירצה מי כל בהם שיקרא כדי
בימיהם  ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו
אבל  בלבד, וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא
בהם  ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים

א).

.·‡l‡ d˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈBaLk¿∆ƒ≈«¿∆∆≈ƒ»∆»
¯ÈÚ ÏL d‰·‚a5."‡¯˜z ˙BiÓ‰ L‡¯a" :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆ƒ∆∆¡«¿……ƒƒ¿»

ÔÈ‰Èa‚Óe6˙B¯ˆÁ ÏkÓ ‰‰B·‚ ‡‰zL „Ú d˙B‡ «¿ƒƒ»«∆¿≈¿»ƒ»«¿
ÔÈ‡Â ."eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ïe" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿≈∆≈¡…≈¿≈
:¯Ó‡pL ,Á¯Êna ‡l‡ ˙Òk‰ ÈÁ˙t ÔÈÁ˙Bt¿ƒƒ¿≈«¿∆∆∆»«ƒ¿»∆∆¡«

"‰Ó„˜ ÔkLn‰ ÈÙÏ ÌÈÁ‰Â"7,ÏÎÈ‰ Ba ÔÈB·e . ¿«…ƒƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»ƒ≈»
Áe¯a ‰Ê ÏÎÈ‰ ÔÈB·e .‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL8 ∆«ƒƒ≈∆»ƒ≈»∆»«
Ì‰ÈÙ eÈ‰iL È„k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a Bc‚k ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆

.‰lÙzÏ e„ÓÚiLk ÏÎÈ‰‰ ÏeÓ Ï‡∆«≈»¿∆««¿«¿ƒ»

ג).5) פרק מגילה גבוה 6)(תוספתא, בניין אותו שבונים
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת

ב). ג 7)קטן פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה
נגד  הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה).
מתפללים  שהיו בימיהם ודווקא במערב. שהיה הארון
לצד  מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב,
במערב, אלא הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ
הכנסת  בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי

ק"נ). סימן אותו 8)(טור בונים למזרח מתפללים שאם
שביארנו. כמו מזרח, בצד

.‚ÈÓÚÓe˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ‰ÓÈa ÔÈ„9‰ÏÚiL È„k , «¬ƒƒƒ»¿∆¿«««ƒ¿≈∆«¬∆
È¯·c ÌÚÏ ¯ÓB‡ ¯L‡ ÈÓ B‡ ,‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ‰ÈÏÚ»∆»«≈«»ƒ¬∆≈»»ƒ¿≈

ÔÈLeaÎ10‰·z‰ ÔÈ„ÈÓÚnLÎe .Ìlk eÚÓLiL È„k , ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿À»¿∆«¬ƒƒ«≈»
‰¯BzŒ¯ÙÒ daŒLiL11ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,12, ∆∆»≈∆»«¬ƒƒ»»∆¿«

.ÌÚ‰ ÈtÏk ‰ÈÙe ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk ‰·z‰ È¯BÁ‡Â«¬≈«≈»¿«≈«≈»»∆»¿«≈»»

הלכה 9) ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף (סוכה
האדם 10)א). של ליבו את הכובשים ותוכחה מוסר דברי

אותו. ספר 11)ומכניעים ובה תיבה להעמיד היה מנהגם
שיהא  כדי בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה
שיהא  וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן
תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן
העם  יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה בספר שמצוה
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ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא ב,לטרוח חלק (רדב"ז
קנ"ז). סימן הרמב"ם וסמוך 12)לשונות לדרום. צפון בין

עומד  השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל
שם). (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל,

.„ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰ ?˙BiÒÎŒÈz·a ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ „ˆÈk≈«»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈÙe13ÏÎÂ ; ¿≈∆¿«≈»»«¬≈∆¿«≈«≈»¿»

È¯BÁ‡Ï ‰¯eM‰ ÈÙe ,‰¯eL ÈÙÏ ‰¯eL ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰»»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈«»«¬≈
ÈtÏk ÌÚ‰ ÏÎ Èt eÈ‰iL „Ú ,‰ÈÙlL ‰¯eM‰«»∆¿»∆»«∆ƒ¿¿≈»»»¿«≈

L„w‰14ŒÁÈÏML ˙Ú·e .‰·z‰ ÈtÏÎe ÌÈ˜f‰ ÈtÏÎe «…∆¿«≈«¿≈ƒ¿«≈«≈»¿≈∆¿ƒ«
‰·z‰ ÈÙÏ ı¯‡a „ÓBÚ ,‰lÙ˙Ï „ÓBÚ ¯eaˆ15, ƒ≈ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿≈«≈»

.ÌÚ‰ ¯‡Lk L„w‰ ÈÙÏ ÂÈÙe»»ƒ¿≈«…∆ƒ¿»»»

חיים 13) (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה (תוספתא
הלכה כל את העתיק ה) סעיף ק"נ המלים סימן והשמיט זו,

שרק  היום למנהגנו בהתאם ההיכל" כלפי "ואחוריהם
אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים הוא 14)צידיהם

שנאמר:15)ההיכל. משום הבימה, על מתפלל היה ולא
מכאן  א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים
עמוד  י דף (ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל
(ראש  התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב).
מעל  יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה

להתפלל. התיבה לפני לעבור הבימה

.‰˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza16Ô‰a ÔÈ‚‰B , »≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¬ƒ»∆
ÌÈ„aÎÓe ,„B·k17ÔÈˆÈa¯Óe Ô˙B‡18ÔÈ‚‰BÂ .Ô˙B‡ »¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»¿¬ƒ

·¯Ún·e „¯ÙÒa Ï‡¯NÈ Ïk19¯ÚL·e20ı¯‡·e »ƒ¿»≈ƒ¿»«««¬»¿ƒ¿»¿∆∆
È·v‰21˙BiLLÚ ˜ÈÏ„‰Ï22ÚÈv‰Ïe ,˙BiÒÎŒÈz·a «¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ«

˙B‡ÏˆÁÓ ÔÚ˜¯˜a23È¯Ú·e .Ì‰ÈÏÚ ·LÈÏ È„k ¿«¿»»«¿¿»¿≈≈≈¬≈∆¿»≈
ÌB„‡24.˙B‡Òk‰ ÏÚ da ÔÈ·LBÈ ¡¿ƒ»««ƒ¿

ברבים.16) תורה בהם אותם,17)שלומדים מטאטאים
הקודש  ארון לפני בזקנו מכבד היה יקר רבי בן יעקב ורבינו

קכ"ח). סימן חסידים מזלפים 18)(ספר הכיבוד אחרי
כח  דף מגילה האבק, את ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם

שם. וברש"י ב התיכון 19)עמוד לים שמעבר הארצות
בבל 20)מערבה. ארץ ישראל,21).היא ארץ היא

פסוק  ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון
וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט;

באורים 22) כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,
במשנה  שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו

י). משנה י"א, פרק או 23)(תרומות קש, עשויים שטיחים
דקים. הנוצרים.24)קנים בארצות

.ÂÔ‰a ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ,˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¬ƒ»∆
ÔÈ‡Â ;‰ÏË· ‰ÁÈNÂ Ïez‰Â ˜BÁN ÔB‚k ,L‡¯Œ˙el«̃…¿¿¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈

ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÎB‡25ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰a26,Ô‰a ¿ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿≈≈ƒ»∆
ÔÈÏiËÓ ÔÈ‡Â27ÈtÓ ‰nÁa Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â ;Ô‰a ¿≈¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ¿≈

‰nÁ‰28ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ÌÈÓLb·e ««»«¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¬»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ Ì‰È„ÈÓÏ˙Â29˜ÁcÓ Ô‰a30. ¿«¿ƒ≈∆À»ƒ∆¡…¿ƒ¿»∆ƒ…«

א).25) עמוד כח דף בהם 26)(מגילה מתקשטין אין
"מאי  א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש

אך  מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות
טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נאות שאם 27)בזאת

להרחיב  כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש
לקרות  או להתפלל, או אלא שם נכנסין שאין ליבו את

משנה). (כסף השמש.28)בתורה מחום למחסה להיות
"ּבי 29) המדרש בית נקרא למה ב). עמוד כח דף ֵ(מגילה

דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן?
ורב 30) רבינא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל

גשם  ירד רבא, מפי הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא
לא  הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז
דיעה  דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני להתגונן
בהלכה  עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה
מפני  הכנסת לבית נכנסים היינו לא צלולה דיעה הדורשת
בבית  לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף בלבד הגשם
א): הלכה א, פרק (פסחים בירושלמי שאמרו כמו הכנסת,
חמץ  (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות "בתי
חדשים", בראשי (חמץ) לשם מכניסים שכן פסח) בערב
גם  ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו
התירו  ומכאן לישון. שמותר וודאי עצמו הכנסת בית לצורך
הנרות  לשמור כדי הכיפורים יום בליל הכנסת בבית לישון

מיימוניות"). ("הגהות

.ÊeÈ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BBaLÁ Ô‰a ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿∆»ƒ≈»
ÔBÈ„Ùe ‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ˙BBaLÁ∆¿∆ƒ¿»¿À»∆¿»»ƒ¿
„tÒ‰ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÈe·L¿ƒ¿«≈»∆¿≈«¿ƒƒ»∆∆»∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL31ÈÓÎÁ ÈÏB„b „tÒ‰ ÌL ‰È‰iL ÔB‚k , ∆«ƒ¿∆ƒ¿∆»∆¿≈¿≈«¿≈
ÔÏÏ‚a ÔÈ‡·e ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏkL ,¯ÈÚ‰ d˙B‡32. »»ƒ∆»»»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿»»

שם).31) שמת 32)(מגילה בין נפטר, בעצמו שהגדול בין
מתקבצים  שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד
מתה  היום "אותו א) עמוד כה דף השנה ראש (שם; העם
מפני  לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של אימו
דין  בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא לכך שראוייה
כולם  שבאו הרי - מספידין" אין חודש בראש כי החודש את
(מעשה  לכך ראוי היה לא שהנפטר אף המספיד, של לכבודו

רוקח).

.ÁÔÈÁ˙Ù ÈL L¯„n‰Œ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰»»¿≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿»ƒ
‡È¯ct˜ epNÚÈ ‡Ï -33‡ˆÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÒkiL È„k , …«¬∆«∆¿«¿»¿≈∆ƒ»≈¿∆«∆¿≈≈

‡l‡ Ô‰a ÒkÏ ¯eÒ‡L ,C¯c‰ ·¯˜Ï Bc‚kL Á˙ta«∆«∆¿∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»≈»∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·„Ï34. ƒ¿«ƒ¿»

(מגילה 33) ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר שביל
אדרי  "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט דף

שאקי  בעוד - בהא, אכנס איעול הללו בתים של שורות ף
דרכי. ואקצר הזה הבית במוראו,34)דרך יזלזל שלא

וכל  ל) פסוק יט פרק (ויקרא תיראו ומקדשי אומר: והכתוב
(מגילה  ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית
מעט  למקדש להם ואהי הפסוק: על א) עמוד כט דף
מדרשות  ובתי כנסיות בתי אלו - טז) פסוק יא, פרק (יחזקאל

שבבבל.

.ËB‡ ˜BÈz ˙B¯˜Ï ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ»≈¿≈«¿∆∆ƒ¿ƒ
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‰ÚeÓL ¯Ó‡È B‡ ËÚÓ ‡¯˜ÈÂ ÒkÈ ,B¯·Á35Œ¯Á‡Â , ¬≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿«…«¿»¿««
.„·Ïa ÂÈˆÙÁ ÏÈ·La ÒkÈ ‡lL È„k ,B¯·Á ‡¯˜È Ck»ƒ¿»¬≈¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ¬»»ƒ¿»
‡¯˜ :˙B˜BÈz‰ ÔÓ ˜BÈ˙Ï ¯Ó‡È - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈«…«¿ƒƒ«ƒ¿»
Œ˙È·a ËÚÓ ‰‰LÈ B‡ ;B· ‡¯B˜ ‰z‡L ˜eÒt‰ ÈÏƒ«»∆«»≈ƒ¿∆¿«¿≈

‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ˙Òk‰36È˜ÒÚÓ ÌL ‰·ÈLÈ‰L , «¿∆∆¿««»≈≈∆«¿ƒ»»≈ƒ¿≈
.'B‚Â "E˙È· È·LBÈ È¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««¿≈¿≈≈∆¿

הלכה.35) ב).36)דבר עמוד כח דף (מגילה

.È˙‡ˆÏ BÏ ¯zÓ ,˙B¯˜Ï B‡ Ïlt˙‰Ï ÒÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿À»»≈
C¯c‰ ˙‡ ·¯˜Ï È„k Bc‚kL Á˙ta37Ì„‡Ï ¯zÓe . «∆«∆¿∆¿¿≈¿»≈∆«»∆À»¿»»

B˙cÙ‡·e BÏÚÓa ,BÏ˜Óa ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ38 ƒ»≈¿≈«¿∆∆¿«¿¿ƒ¿»«¬À¿»
ÂÈÏ‚¯ ÏÚL ˜·‡·e39˜¯È ,˜¯Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»∆««¿»¿ƒ»»»ƒ»…»…

˙Òk‰Œ˙È·a40. ¿≈«¿∆∆

פרק 37) (יחזקאל הפסוק על וסמכוהו א) עמוד כט דף (שם,
דרך  הבא במועדים ה' לפני הארץ עם ובבוא ט): פסוק מו,
שנכנס  ודווקא הנגב. שער דרך יצא להשתחוות צפון שער
מתחילה  אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה
הקריאה  או התפילה אין קפנדריא לעשותו כדי נכנס
מותר  לחבירו לקרוא שכדי פי על ואף בזה, מועילות
בהלכה  כמבואר מעט בו שיקרא בתנאי הכנסת לבית להיכנס
הסיבה  וזוהי מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט',
ח' הלכה אחרי סמכה ולא זו, הלכה לכתוב רבינו שאיחר
שאין  לומר: בזה כיוון כי - מקומה שם שלכאורה פי על אף
מנת  על מתחילה הכנסת לבית להיכנס מועיל היתר שום

שמח). (אור קפנדריא ה 38)לעשותו פרק לעיל מפורש
ה. כביתו:39)הלכה הכנסת בית א). עמוד סג דף (ברכות

אף  - מקפנדריא חוץ אלה בכל מקפיד אדם אין ביתו מה
כן. הכנסת כמבואר 40)בית ברגליו, שישפשפנו ובלבד

גמי  שם שיהיה או ה), הלכה ג, (פרק ברכות בירושלמי
סימן  חיים אורח ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק שאין
בירושלמי  שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק אם אבל קנא),

עינו". בבבת כרוקק הכנסת בבית "הרוקק שם:

.‡ÈÔ˙M„˜a - e·¯ÁL ˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿À»»
- "ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL ,˙B„ÓBÚ Ô‰≈¿∆∆¡««¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ Ô˙M„˜a ,ÔÈÓÓBL Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡41. ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿À»»≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ‚‰B Ck ,Ô·eMÈa „B·k Ô‰a ÔÈ‚‰BpL ÌLÎe¿≈∆¬ƒ»∆»¿ƒ»»¬ƒ»∆
Ô˙B‡ ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L ,ıea¯Â „eakÓ ıeÁ ,Ìa¯Áa¿À¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÔÈLÏBz - ÌÈ·NÚ Ô‰· eÏÚ .Ô˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»»»∆¬»ƒ¿ƒ

ÔÓB˜Óa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ì˙B‡42Ô˙B‡ e‡¯iL È„k , »«ƒƒ»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÌÁe¯ ¯BÚ˙Â ÌÚ‰43.Ìe·ÈÂ »»¿≈»¿ƒ¿

ואת 41) הכתוב: אמר לא כי ג) משנה ג, פרק (מגילה
לומר  ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם מקדשיכם
(מפירוש  עומד הוא בקדושתו - ששמם פי על אף לך:

שם). טוב", יום ב).42)ה"תוספות עמוד כח דף (מגילה
(שם).43) נפש עגמת מחמת

.·ÈBÓB˜Óa ¯Á‡ ˙B·Ï È„k ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡≈¿ƒ≈«¿∆∆¿≈ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÈ¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ¯Á‡ ÔÈBa Ï·‡ ;¯Á‡ ÌB˜Óa B‡¿»«≈¬»ƒ«≈¿««»¿ƒ

e·È ‡ÏÂ Ò‡ Ì‰Ï Ú¯‡È ‡nL ;‰Ê ˙‡44Ï˙k elÙ‡ . ∆∆∆»∆¡«»∆…∆¿…ƒ¿¬ƒ…∆

¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ,ÔLi‰ „ˆa L„Á‰ ‰Ba ,epnÓ „Á‡∆»ƒ∆∆∆»»¿««»»¿««»≈
.ÔLi‰«»»

ב).44) עמוד ג דף בתרא (בבא

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45,ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿¿»
ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á Ì‡ Ï·‡ ;ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eË ‡lL B‡∆…»¿»»ƒ…¬»ƒ»¿¿»
ÔÈÏÈÁ˙Óe ,„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯˙BÒ - ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eËpL B‡∆»¿»»ƒ…¿ƒƒ»«¿ƒƒ

‰¯‰Óa ˙B·Ï46‰ÚM‰ ˜Á„z ‡nL ,‰ÏÈl·e ÌBia ƒ¿ƒ¿≈»«««¿»∆»ƒ¿««»»
.·¯Á ¯‡MÈÂ¿ƒ»≈»≈

שבונים.45) טרם סותרים ראה 46)שאין אשי "רב (שם)
והכניס  סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים
והחמה  והואיל בבניינו, יתעצל שמא מחשש - שם מיטתו
שגמר  עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים

המרזבים". לרבות הבניין כל

.„È˙Òk‰Œ˙Èa ˙BNÚÏ ¯zÓ47L¯„n‰Œ˙Èa48Ï·‡ ; À»«¬≈«¿∆∆≈«ƒ¿»¬»
˙M„wL ;˙Òk‰Œ˙Èa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»»«¬≈«¿∆∆∆¿À«
ÔÈÏÚÓe ,˙Òk‰Œ˙Èa ˙M„˜ ÏÚ ‰¯˙È L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿≈»«¿À«≈«¿∆∆«¬ƒ

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa49Œ˙Èa e¯ÎnL ¯ÈÚ‰ Èa ÔÎÂ . «…∆¿…ƒƒ¿≈¿≈»ƒ∆»¿≈
‰·z ÂÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ ,˙Òk‰50- ‰·z e¯ÎÓ ; «¿∆∆≈»∆ƒ«¿»»≈»»¿≈»
˙BÁtËÓ ‰ÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ51Œ¯ÙÒÏ ˜È˙ B‡ ≈»∆ƒ«¿»∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÂÈÓ„a ÌÈÁ˜BÏ - ˜È˙ B‡ ˙BÁtËÓ e¯ÎÓ ;‰¯Bz»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈLnÁ52Œ¯ÙÒ ÂÈÓ„a ÔÈÁ˜BÏ - ÔÈLnÁ e¯ÎÓ ; À»ƒ»¿À»ƒ¿ƒ¿»»≈∆

‰¯BzŒ¯ÙÒ e¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz53ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ , »¬»ƒ»¿≈∆»≈¿ƒ
¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡l‡ ÂÈÓ„a54ÔÈ‡L ,‰M„˜ ÌL ¿»»∆»≈∆»«≈∆≈»¿À»

‰È¯˙BÓa ÔÎÂ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ55. ¿«¿»ƒ¿À«≈∆»¿≈¿»∆»

בלבד.47) לתפילה תורה 48)המיוחד ללימוד המיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה (מובאת 49)ברבים תוספתא,

המשכן  את משה ויקם א): עמוד כו דף למגילה ברש"י
גדול  שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח) פסוק מ, פרק (שמות
שנאמר  - מורידין ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו
סייעוהו  ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם):
מורידין  שאין מפני ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו

א). עמוד צט דף ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מבואר
אחד 52)מעילים.51) חומש בהם שכתוב קלף גליונות

ספר  כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת
בו. כתובים תורה חומשי חמישה שכל תנאי 53)תורה על

(פרק  תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר
ב). הלכה א).54)י, עמוד כו דף גירסת 55)(מגילה

שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס
יקנו  אל תורה, ספר הדמים ממקצת וקנו חומשים מכרו אם

(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר

.ÂËB‡ L¯„n‰Œ˙Èa ˙B·Ï ˙BÚÓ ÌÚ‰ e·b Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z ˙B˜Ï B‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - e·bM ‰Ó Ïk ˙BpLÏ eˆ¯Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»¿«»«∆»≈¿«ƒ

‰pnÓ ‰¯eÓÁ ‰M„˜Ï ‰l˜ ‰M„wÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»ƒ¿À»«»ƒ¿À»¬»ƒ∆»
¯˙Bn‰ ÔÈpLÓ - e¯È˙B‰Â e·bM ‰Ó eNÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆»¿ƒ¿«ƒ«»

eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ57˙Òk‰Œ˙Èa ÈÏk ÏÎÂ .58Œ˙È·k - ¿»«∆ƒ¿¿»¿≈≈«¿∆∆¿≈
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˙Î¯t .˙Òk‰59ÌÈ¯Ùq‰ Ba ÌÈÁÈpnL ÔB¯‡‰ ÏÚL «¿∆∆»…∆∆«»»∆«ƒƒ«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ e˙‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓk -60Ô‰ È¯‰ , ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿¬≈∆¬≈≈

È‡z‰ ÈÙk61. ¿ƒ«¿«

במעות 56) קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה
מחמת  אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי הללו,
הזאת  הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר
שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין לקיימו, עליו מוטל -
מצוה  לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם
הרשות  אחר, הכנסת בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת,
חיים  לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם,

ב). קטן סעיף קנג שקיבלו 57)סימן מה קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות כגון 58)עליהם,

בזה  וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה
ספר  הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי

ד. הלכה י, פרק מפני 59)תורה ב) עמוד כו דף (מגילה
קדושתה  לפיכך תורה, ספר תחת אותה פורסים שלפעמים

הספרים. מעילי לספר 60)כקדושת כשייחדום מתחילה
חול. תשמישי בהם להשתמש מותרים שיהו התנו תורה

ג,61) פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש ומותר
א). הלכה

.ÊË?˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ ¯znL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆À»ƒ¿…≈«¿∆∆
ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙È·a62ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ eNÚ ‡lL , ¿≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆…»∆»«

,Ba Ïlt˙‰Ï Ì‰Ï ‰È‰iL ,Ìc·Ï ¯Ùk‰ Èa ˙Úc««¿≈«¿»¿«»∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«≈
ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯zÓ ,B¯ÎÓÏ ÌlÎ eˆ¯ Ì‡L∆ƒ»À»¿»¿À»ƒ¬»≈«¿∆∆∆

ÔÈk¯k63,‰NÚ ÌÏBÚ‰ ÈL‡ Ïk ˙Úc ÏÚÂ ÏÈ‡B‰ - ¿«ƒƒ¿«««»«¿≈»»«¬»
ÏL ‰NÚ ,‰È„n‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk Ba Ïlt˙ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«≈»«»∆«¿ƒ»«¬»∆

ÌÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk64. »ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

שם.62) לבוא רגילים אחרים ממקומות אנשים שאין
כ,63) פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, עיר

רב. כרך יונתן: מתרגם יט) עמוד 64)פסוק כו דף (מגילה
זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א)
אנשים  סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי
דעת  ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר מחוץ
קדושתו  הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי
דף  למגילה (תוספות למכרו העיר לאנשי רשות ואין חמורה,

שם). והרא"ש א, עמוד כו

.ÊÈB‡ Ô‰lL ˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ eˆ¯L ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»∆»ƒ¿…≈«¿∆∆∆»∆
ÂÈÓ„a ˙B˜Ï B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈÓ„a ˙B·Ïƒ¿¿»»≈«¿∆∆«≈ƒ¿¿»»
Á˜Bl‰ ÏÚ ˙B˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ‰·z≈»≈∆»¿ƒƒ¿«¿««≈«
‡e‰Â ,È˜Ò¯· ‡ÏÂ ,ıÁ¯Ó ‡Ï ,B˙B‡ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬…∆¿»¿…À¿¿ƒ¿
,‰ÏÈ·h‰ ˙Èa ‡ÏÂ ,˙B¯BÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈ„aÚnL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ∆»¿…≈«¿ƒ»

ÌÈn‰ ˙Èa ‡ÏÂ65È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡Â ;66¯ÈÚ‰ ¿…≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ
¯ÈÚ‰ ÈL‡ „ÓÚÓa67Á˜Bl‰ ‡‰iL ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ¿«¬««¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈«

¯zÓ - el‡ Ïk Ba ˙BNÚÏ ¯zÓ68. À»«¬»≈À»

אף 65) כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
אין  - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי על
הימיםֿב  (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים
מלך  דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי יא): פסוק ח פרק

כבר  והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל
זאת  ובכל הקדשים, קודש לבית והוכנס הארון משם עלה
הקודמת  הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא

שמח). דעת 66)(אור על בצרכיה העוסקים העיר נכבדי
נידון 67)הציבור. זה הרי - המכירה את פירסמו אם

חיים  אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד
ז). סעיף קנ"ג וכגירסת 68)סימן א) עמוד כו דף (מגילה

במעמד  העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו
פירי  ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו העיר אנשי
פירות  שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר.
אין  ולדבריו ביותר, מגונים שהם הללו הדברים לארבעת
(טורי  שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש

הראב"ד). השגת בכוונת אבן,

.ÁÈ¯ÈÚ‰ È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ69ÈL‡ „ÓÚÓa ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¬««¿≈
.ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ eÈ‰iL ÌÈÓc‰ ¯˙BÓ ÏÚ ¯ÈÚ‰»ƒ«««»ƒ∆ƒ¿Àƒ¬≈≈Àƒ
B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa Ô‰Ó ÔÈB·e ÌÈÓc‰ ÔÈÁ˜BlLÎe¿∆¿ƒ«»ƒƒ≈∆≈«¿∆∆«≈
B‡ ÔÈLnÁ B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z Ì‰Ó e˜iL∆ƒ¿≈∆≈»ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ
eNÚÈÂ ,e˙‰L BÓk ÔÈlÁ ‡‰È ¯‡M‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«¿»¿≈Àƒ¿∆ƒ¿¿«¬

eˆ¯iM ‰Ó Ô‰·70. »∆«∆ƒ¿

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת בשעת
א).70) עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי אפילו

.ËÈ¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ71Ìa¯ B‡ ¿≈ƒƒ¿¬≈∆»«¿≈»ƒÀ»
„Á‡ Ì„‡72¯ÎBÓ ‡e‰Â ,ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó Ïk - »»∆»»«∆»»»¿≈

‰Ó ÈÙk ‰˙ÈÂ ,‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk Bc·Ï Ô˙BÂ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ«
‰‡¯iM73. ∆ƒ¿∆

המער"ק).71) (כדעת גדול כרך יהיה 72)אפילו שהוא
שירצה. מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח

(מגילה 73) בבבלי וכן ב) הלכה ג, (פרק מגילה ירושלמי
מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף
שנתנו  כיוון להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף
הרשות  - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו  הכסף את

ארצה". אם למכרו בידי

.ÎÔÈ˙B Ck ,˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ Ì‰Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»»∆ƒ¿…≈«¿∆∆»¿ƒ
‰È‰ ¯eavÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï el‡L ;‰zÓa B˙B‡¿«»»∆ƒ…»»»∆«ƒ¬»»

e‰e˙ ‡Ï ,BÊ ‰zÓa74B˙B‡ ÔÈ¯ÈkNÓ ‡Ï Ï·‡ . ¿«»»…¿»¬»…«¿ƒƒ
B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ‡ÏÂ75˙BiÒÎŒÈza ÔÈ¯˙BqLk ÔÎÂ . ¿…¿«¿¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰zÓa ˙˙ÏÂ ÛÈÏÁ‰Ïe ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ ,Ô˙B·Ïƒ¿»À»ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»≈¿«»»
,¯eÒ‡ Ô˙BÂÏ‰Ï Ï·‡ ;Ô‰lL ¯ÙÚ‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»»∆»∆¬»¿«¿»»

‰ÏBÚ ‰M„w‰ ÔÈ‡L76,‰È‰· B‡ ,ÌÈÓ„a ‡l‡ Ô‰Ó ∆≈«¿À»»≈∆∆»¿»ƒ«¬»»
.ÌÈÓ„Î ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ

ב).74) עמוד כו דף (מגילה כמכירה היא (שם)75)והרי
לצרכיו  הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר
פקעה  שאז גמורה במכירה כן שאין מה החילוניים?
בדרך  ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה
לקרוא  תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים
סימן  חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל אפילו בה

יא). סעיף שם).76)קנג (מגילה מסתלקת
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.‡Î¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯77ÔÈÏÏt˙Ó ÌÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆ƒ««ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ
˙BiÚza Ba78˙B„ÓÚn·e79ÔÈ‡Â ·¯ ıeaw‰L ÈtÓ , ««¬ƒ««¬»ƒ¿≈∆«ƒ«¿≈

ÈtÓ ,‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎÓ ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ¿ƒƒ»≈¿À»ƒ¿≈
‰lÙ˙Ï Úa˜ ‡ÏÂ È‡¯Ú ‡e‰L80˙B¯ˆÁÂ ÌÈza ÔÎÂ . ∆¬«¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬≈

,‰M„˜ Ì‰a ÔÈ‡ - ‰lÙ˙Ï Ì‰a ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰L∆»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈»∆¿À»
È‡¯Ú ‡l‡ ,„·Ïa ‰lÙ˙Ï Ì˙B‡ eÚ·˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆»¬«

.B˙Èa CB˙a Ïlt˙nL Ì„‡k ,Ì‰a ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ»∆¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

ופנוייה.77) רחבה עירונית פרק 78)כיכר (תענית ציבור
א). משנה ישראל)79)ב, (בארץ לעריהם ישראל כל

השולחים  לשבוע, מעמד מעמדות, וארבעה לעשרים נחלקו
בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את
אותו  של שבוע וכשהגיע מעמד", "אנשי הנקראים: והם
בקביעות  בירושלים הנמצאים המעמד אנשי היו מעמד,
היו  מירושלים והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים
קרבן  על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי מתכנסים
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם
וייתכן  ה). הלכה ו, פרק המקדש כלי (הלכות "מעמד"
שלא  מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית
קדושה, בו אין שנה לחצי אחת פעם אלא שם מתכנסים היו
עמוד  כו דף למגילה (רש"י קבוע תפילה בית היה לא כי

א). משנה ד, פרק (תענית במשנה וראה (מגילה 80)א).
א). עמוד כו דף

ׁשנים־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לקורא 1) מותר אם תיקנה; מי ובשבת בחול התורה קריאת

את  המתרגם המתורגמן יתנהג איך לעניין, מעניין לדלג
לקרוא  העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת
הגולל  הכנסת; בבית בחומשים לקרוא מותר אם בתורה;

יתנהג. איך תורה ספר

.‡ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓ∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
È„k ,˙È¯ÁLa ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ˙aLa ÌÈa¯a ‰¯Bza«»»«ƒ¿«»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿≈

‰¯Bz ˙ÚÈÓL ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰LÏL e‰LÈ ‡lL2‡¯ÊÚÂ . ∆…ƒ¿¿»»ƒ¿…¿ƒ«»¿∆¿»
È·LBÈ ÌeMÓ ,˙aL ÏÎa ‰ÁÓa Ôk ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôwzƒ≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈

˙B¯˜3ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôw˙ ‡e‰ Ì‚Â . ¿»¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL4‰¯NÚÓ ˙BÁt e‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»¿≈»»¿…ƒ¿¿»≈¬»»

ÌÈ˜eÒÙ5. ¿ƒ

ולא 2) במדבר ימים שלשת וילכו שנאמר: פב. בבאֿקמא
מים  אין אמרו: רשומות "דורשי כב) טו, (שמות מים מצאו
נלאו. - תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון תורה... אלא
בשבת, קוראים שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו
שלישי  ומפסיקים בשני וקוראים בשבת באחד ומפסקים
בלא  ימים שלשה ילינו שלא כדי בחמישי... וקוראים ורביעי
בלי  ההוא הדור נביאי עשו לא שודאי רבינו, וסובר תורה".
דורו  נביאי וכל הנביאים, גדול שהוא רבינו משה הסכמת
רבינו  למשה זו תקנה לייחס ראוי לפיכך הם, דינו בית חברי
נאמר  ה"א) פ"ד, (מגילה בירושלמי אולם (כסףֿמשנה).

" ‰˙˜ÔÈבפירוש: ‰˘Ó בתורה קוראים שיהו ישראל את
מועדי  את משה וידבר שנאמר: טובים... ובימים בשבתות
וקבעו  ה"א). (פ"י, סופרים במסכת וכן ישראל". בני אל ה'

ורצון  רחמים ימי שהם משום וחמישי, בשני לקרוא
ה"ה  (פ"ט, לעיל וראה פב.). לבבאֿקמא ('תוספות'

יא). אות חול 3)בביאורנו ימות כל חנויות יושבי שם.
בגללם  תיקנו וחמישי, בשני קוראים ואין בסחורה עוסקים
- קרנות פירש: וב'ערוך' שם). (רש"י בשבת יתירה קריאה
 ֿ לבית לבוא רגילים שאינם אנשים - קרנות יושבי זויות,
שיחה  בדברי ועוסקים העיר בקרנות יושבים אלא המדרש
מתורגם: יג) סט, (תהלים שער יושבי בי ישיחו ובטילה.

קרנתא. בית תרעא יתבי עלי לא 4)ימללון רבינו משה כי
או  יותר ולא פסוקים שלשה אחד אדם שיקרא אלא תיקן

שם). (בבאֿקמא, פסוקים שלשה אנשים כנגד 5)שלשה
ובכת"י  כא:). (מגילה מסיני למשה שנאמרו הדברות עשרת

פיסוקים. הנוסח: התימנים,

.·:¯eaˆa ‰¯Bza Ì‰a ÔÈ¯BwL ÌÈÓi‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆ƒ»∆«»¿ƒ
,˙BiÚz·e ,ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e ,ÌÈ„ÚBn·e ,˙B˙aMa««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ««¬ƒ
Úe·L ÏÎaL ÈLÈÓÁÂ ÈL·e ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e«¬À»¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆¿»»«
˙B˙aLa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â .Úe·LÂ¿»«¿≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ6·‡a ‰ÚL˙Â7.„·Ïa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»

להכביד 6) וקשה מלאכה ימי הם החול ימי כי שם. מגילה,
אין  במנחה בשבת וכן בקריאה. הרבה להאריך הציבור על
היום  כל שהרי לחשכה סמוך שכבר מפני מפטירים, אנו
שם). רש"י, (מפירוש לדרוש היו רגילים המנחה לפני

הנוסח: התימנים, ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎובכת"י ÌÂÈ·Â,באב ובתשעה
כס"מ. הי"ח).7)וראה (פי"ג, לקמן וראה ע"ב). לא, (שם

אבל  - במלאכה מותר הדין שמצד אע"פ באב בתשעה וגם
ואמרו  היום, חצות עד מלאכה בו לעשות לא נהגו כבר
רואה  אינו באב בתשעה מלאכה העושה "כל ל:): (תענית
הכבדה  ללא בו להפטיר אפשר לפיכך - לעולם ברכה סימן

הציבור. על

.‚‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ¯eaˆa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡8ÌÈL‡ ≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¬»»¬»ƒ
ÌÈÏB„b9ÔÈ¯BÁŒÈa ,10‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ11ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ '¯a„ÈÂ' ;12eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿ƒ«¿«≈∆ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿

ÌÈL‡ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ¯Bw‰13ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â . «ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa14ÔÈ¯iLÓ ÔÈ‡Â , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa15‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt16. »ƒ¿»¿ƒ

לעיל 8) כמבואר מעשרה, פחות שבקדושה דבר אין כי
ה"ד). עשרה 9)(פ"ח, משלש פחותים שהם לקטנים פרט

ברבי 10)שנה. מעשה אמרו: וכן כנענים, לעבדים פרט
עבדו  שחרר עשרה, מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר

מז:). (ברכות לעשרה ע"ב:11)והשלימו כא, מגילה
בפורים  לבד בסיני". למשה שנאמרו הדברות עשרת "כנגד
יז, (שמות עמלך" "ויבא מן פסוקים: תשעה רק שקוראים
הסמ"ג). בשם מיימוניות' ('הגהות הפרשה סוף עד ח)

עשרה 12) למנין מצטרף לאמור" משה אל ה' "וידבר
רש"י  (מלשון כלום ממנו ללמוד שאין אע"פ פסוקים,

כא:). (שם).13)מגילה וישראלים לוים כהנים כנגד
אינו 14) חדשה, לפרשה והגיע בתורה הקורא ע"א: כב, שם

משום  גזירה פסוקים, שלשה ממנה שיקרא עד בה פוסק
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הקוד  הפרשה בקריאת נכחו שלא יפסיק הנכנסים, ואם מת,
זה  קרא שלא יחשבו הראשונים הפסוקים שני בסוף הקורא
משלשה  פחות קוראים אין והרי בלבד, פסוקים שני אלא

יפסיק 15)פסוקים. אל פרשה, לסוף והגיע שקרא מי
גזירה  הפרשה, של האחרונים הפסוקים שני לפני קריאתו
לא  אחריו שהעולה שיסברו הכנסת, מבית היוצאים משום

(שם). בלבד האחרונים פסוקים שני אלא שם 16)יקרא
שלמה, פרשה ואפילו וכתובים. נביאים תורה כנגד ע"א. כד,
(במדבר  השבת וביום כגון: פסוקים, שני אלא בה אין אם

עצמה. בפני קוראה אינו טֿי), כח,

.„- ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ e‡¯wL ‰LÏLÔÈ‡¯B˜ ÌÈL ¿»∆»¿¬»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡¯Bw‰ ‰È‰L ÔÈ·e ;‰Úa¯‡ „Á‡Â ,‰LÏL ‰LÏL¿»¿»¿∆»«¿»»≈∆»»«≈
‰Ê È¯‰ ,ÈÚˆÓ‡ B‡ ÔB¯Á‡ B‡ ÔBL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«¬∆¿»ƒ¬≈∆

ÁaLÓ17. ¿À»

ארבעה 17) יקרא האחרון דוקא לומר מקפידים אנו אין
אחד  כל אלא מורידין", ואין בקודש "מעלין משום פסוקים

כא:). (שם, לקרותם בידו הרשות מהם

.‰‰¯BzŒ¯ÙÒ Á˙Bt ÔÈ¯Bw‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«ƒ≈«≈∆»
:¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,B· ‡¯B˜ ‡e‰L ÌB˜nÏ ËÈaÓe«ƒ«»∆≈¿««»≈

eÎ¯a"18ÈÈ Ce¯a" :ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ »¿∆¿»«¿…»¿»»»ƒ»¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰19‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , «¿…»¿»»∆¿≈¿»≈»«»

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»¬∆»«»ƒ»»«ƒ
"‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â20, ¿»«»∆»»«»¿»≈«»

ÌÈÏLiL „Ú ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â .'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒ»≈¿««»≈«∆«¿ƒ
C¯·Óe ¯Ùq‰ ÏÏB‚Â ,˙B¯˜Ï21ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" : ƒ¿¿≈«≈∆¿»≈»«»¿»

B˙¯Bz eÏ Ô˙ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡22˙¯Bz ¡…≈∆∆»»¬∆»«»»«
˙Ó‡23ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ,24,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eÎB˙a ¡∆¿«≈»»«¿≈»«»¿»

"‰¯Bz‰ Ô˙B25. ≈«»

עם 18) אלא שיברך, טרם הספר את לגלול חייב ואינו
ה"ז) פ"ג, (מגילה ובירושלמי לב.). (שם מברך הוא פתיחתו
את  עזרא ויברך העם כל עמדו וכפתחו הפסוק: על סמכוה
פתיחתו. אחר מיד שבירך משמע: - הֿו) ח, (נחמיה וגו' ה'

את 19) לכלול כדי וגו' המבורך ה' ברוך ואומר: וחוזר
אל  לעולם מט:): (ברכות שאמרו כמו המברכים, בין עצמו
פירשו  שלא ואףֿעלֿפי הכלל. מן עצמו את אדם יוציא
('מעשה  ה"ב) (פ"ה, ברכות הל' לקמן דבריו על סמך רבינו,

לפניה 20)רוקח'). התורה לברכת "מנין ע"א: כא, ברכות
לאלהינו". גודל הבו אקרא ה' שם כי שנאמר: - התורה? מן
אמן  אחרי ענו ואתם תחלה, אברך אני לישראל: משה אמר
ה"יד) (פ"ז, לעיל ביארנו וכבר שם). רש"י פירוש (ע"פ
ברכות, מאה למניין לו עולה הציבור של אמן שעניית
שישמעו  כדי בקול אלו ברכות לברך לקורא ראוי ולפיכך

מיימוניות'). ('הגהות אחריו ויענו מברך 21)העם ואינו
כתובות  התורה "ברכות העם יאמרו שלא כדי שיגלול קודם
כה  בין שהרי - בגלילתו הציבור טורח שאין ומכיון בספר".
לפני  שיגלול תיקנו - לעולה עולה בין גוללו הוא וכה
הציבור, טורח משום גולל אינו ראשונה בברכה אבל ברכתו,
(כסףֿמשנה). ה"ח פי"ג, סופרים במס' מבואר רבינו וכדברי

איננה.22) זו תיבה התימנים, התורה 23)בכת"י היא
(קהלת 24)שבכתב. בה שכתוב שבעלֿפה התורה היא

וכמשמרות חכמים... דברי יא): סי'ÌÈÚÂËיב, או"ח ('טור'
"קלֿוחומר 25)קלט). לאחריה? התורה לברכת ומנין

הבא, עולם חיי על - מברכים שעה חיי על המזון: מברכת
מח:). (ברכות כלֿשכן" לא

.Â„Ú ‰¯Bza ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bza ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈«»««ƒ¿«»«
'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL26elÙ‡ ,‰ÚËÂ ‡¯˜ .¯eav‰ ÈtÓ ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ»»¿»»¬ƒ

‰p‡¯˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿«««¬ƒƒ«∆ƒ¿»∆»
˜ec˜„a27.‰¯Bza ÌÈL e‡¯˜È ‡ÏÂ28„Á‡‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿¿…ƒ¿¿¿«ƒ«»∆»»∆»

ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ - ˜zzLÂ ‡¯˜ .Bc·Ï¿«»»¿ƒ¿«≈«¬…«≈«¿»¿«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÈÁ˙‰L ÌB˜nÓ29C¯·Óe ,˜zzLpL ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈
ÛBqa30. «

ישמעו 26) אז רק כי התורה, ברכת של אמן ע"ב. לט, סוטה
הקורא. קריאת ה"א:27)את פ"ד, מגילה ירושלמי

מחזירים  (בתרגום) טעה מעכב, התרגום אין שאמרו "אע"פ
כלֿשכן  לא עצמה בתורה - כך בתרגום ואם אותו".
האומר  "כל צט.): (סנהדרין אמרו וכן מיימוניות'). ('הגהות
(חסרות  זה מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל
בזה  ה' דבר כי בכלל הוא הרי - שם) רש"י כפירוש ויתרות,

לא). טו, "אין 28)(במדבר הוא: כלל כי ע"ב. כא, מגילה
המנהג  ומכאן כז.). השנה (ראש כאחד" נשמעים קולות שני
כדי  בלחש, אלא המקריא עם קורא אינו לתורה שהעולה
המקריא  מפי הקריאה בשמיעת לציבור להפריע שלא

הראשון,29)(כסףֿמשנה). שפסק ממקום מתחיל ואינו
לאחריהם; נתברכו לא הראשונים שהפסוקים נמצא שא"כ
אומר  והכתוב לאחריהם, בירך ולא נשתתק הראשון שהרי
תמימה  כולה שתהא - תמימה ה' תורת ח): יט, (תהלים

ה"ג). פ"ה, ברכות (ירושלמי מברך 30)בברכותיה ואינו
בירך  שהראשון ואע"פ הראשון, בירך שכבר לפניה,
על  הקפידא שאין כלום, בכך אין בסופה, והשני בתחלתה
לפניהם  שיתברכו הפסוקים על אלא שיברכו העולים
שראשון  אלא תיקנו לא שמתחילה תדע: ולאחריהם.
והאמצעיים  לאחריה, מברך והאחרון לפניה מברך לקרואים
שכולם  החכמים תיקנו גזירה משום אלא כלום: בירכו לא
זה  כגון מצוי, שאינו ובדבר כא:). מגילה (ראה יברכו,
(תשובות  בו גזרו לא - שכיח בלתי מקרה שהוא שנשתתק

מ"ז). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם

.Ê˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ÔÈ‡31BÏ ¯Ó‡iL „Ú ≈«≈«»««ƒ¿«∆…«
ÔfÁ elÙ‡Â ;˙B¯˜Ï ¯eavaL ÏB„b32L‡¯ B‡ ˙Òk‰ »∆«ƒƒ¿«¬ƒ«««¿∆∆…

˙Òk‰33¯eav‰ BÏ e¯Ó‡iL „Ú ,BÓˆÚÓ ‡¯B˜ BÈ‡ «¿∆∆≈≈≈«¿«∆…¿«ƒ
˙B¯˜Ï Ì‰aL ÏB„‚ B‡34BnÚ „ÓÚÏ „Á‡ CÈ¯ˆÂ . »∆»∆ƒ¿¿»ƒ∆»«¬…ƒ

ÔÈ‡¯Bw‰ ÌÚ „ÓBÚ‰ ÔfÁ C¯„k ,‰‡È¯˜ ˙ÚLa35. ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆«»»≈ƒ«¿ƒ

לפני 31) בעצמו קורא היה לתורה העולה שכל היה מנהגם
הקריאה  בטעמי בקיאים הכל שאין וכיום הציבור,
שכל  ומפני אלו; בקריאות יוצאים הציבור אין ובדקדוקיה,
להתקוטט  יבוא לקרוא ירשוהו לא ואם כיודע, בעיניו אחד
הבקי  הש"ץ אלא קורא שאינו תיקנו לפיכך - הש"ץ עם
כדי  הש"ץ, עם בנחת קורא העולה גם ומכלֿמקום בקריאה.
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ס  או"ח ('טור' לבטלה ברכתו תהא קמ"א).שלא ימן
ביומא 33)ש"ץ.32) ורש"י בביהכ"נ. הציבור מנהיג

הכנסת: צרכי נחתכים פיו על - הכנסת "ראש מפרש: (סח:)
התיבה". לפני עובר מי מפטיר... מגילה 34)מי תוספתא

"שאין ÂÏפ"ג: Ê·Ê·Ó Ì„‡ נוטל כאילו נראה יהא שלא "
גדולתו. בשביל לעצמו כשהחזן 35)חלק אפילו כלומר:

שניתנה  כשם כי התורה, לפני לבדו עומד אינו קורא, בעצמו
בין  עומד אנכי ה): ה, (דברים שנאמר סרסור, ע"י (התורה)
לנהוג  צריכים אנו כך ה', דבר את לכם להגיד וביניכם... ה'
(פ"ד, מגילה ירושלמי ומתווך), (מקשר סרסור ע"י בה

ה"א).

.ÁBÏŒLÈ ,‡¯Bw‰36ÔÈÚa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‚l„Ï «≈∆¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»
˙L¯ÙaL ,'¯BNÚa C‡'Â ,'˙BÓ È¯Á‡' ÔB‚k ,„Á‡∆»¿«¬≈¿«¿»∆¿»»«

'ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡'37‡e‰Â .38,‰tŒÏÚ ‡¯˜È ‡lL , ¡…∆«…¬ƒ¿∆…ƒ¿»«∆
˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ·˙k‰ ÔÓ ‡lL ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L39. ∆»ƒ¿∆…ƒ«¿»¬ƒ≈»∆»
ÔÓb¯z‰ ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡ÏÂ40 ¿…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ«À¿¿»

˜eÒt‰ Ìeb¯z41. «¿«»

לו.36) ביום 37)מותר קורא הגדול הכהן שהיה 
מ"א) (פ"ז, יומא במס' כמפורש המקדש, בבית הכיפורים
ויקרא  - מות אחרי הכיפורים, יום בענין מדברות ושתיהן
היום  נוהגים ואנו כוֿלב. כג, שם, - בעשור אך אֿלד; טז,
בשני  אבל ציבור. בתענית משה" "ויחל בקריאת לדלג
ועונשים  אזהרות הם תורה שדברי "לפי ידלג לא ענינים
מענין  יוצא וכשאדם השומעים, בלב שיכנסו וצריך ומצוות,
סט:). יומא רש"י (מלשון להתכונן" נוח אינו אחר לענין

הדברים 39)ובלבד.38) את לך "כתב ע"ב: ס, גיטין
עלֿפה. לאמרם רשאי אתה אי שבכתב, דברים - האלה"

י.40) הלכה בסמוך נמצא 41)ראה יותר, ישהה שאם
(יומא  הציבור כבוד זה ואין ומצפה בטל יושב הציבור

סט:).

.Ë¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«»»¿«≈
‰ÎÏ‰ ¯·„a elÙ‡42ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈÚÓBL Ïk‰ ‡l‡ , ¬ƒƒ¿«¬»»∆»«…¿ƒ¿¿ƒ

ÈÊ‡Â" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜ ‡e‰M ‰ÓÏ ÌaÏ ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒƒ»¿«∆≈∆∆¡«¿»¿≈
˙Òk‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡Â ."‰¯Bz‰ ¯ÙÒ Ï‡ ÌÚ‰ ÏÎ»»»∆≈∆«»¿»»≈ƒ«¿∆∆

‡¯B˜ ‡¯Bw‰L ‰ÚLa43LÈ‡ ÔÈa ˙‡ˆÏ ¯zÓe ; ¿»»∆«≈≈À»»≈≈ƒ
LÈ‡Ï44B˙¯B˙Â „ÈÓz ‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈÓe . ¿ƒƒ∆≈«»»ƒ¿»

‰ÚLa ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒÚÏ BÏ ¯zÓ - B˙en‡À»À»«¬…¿«¿»¿»»
‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰L45. ∆«≈≈«»

ע"א.42) לט, יכלו 43)סוטה ה' ועוזבי ע"א: ח, ברכות
ויוצא. פתוח כשהוא תורה ספר המניח זה - כח) א, (ישעיה

(44 ֿ (כסף אסור לאיש איש בין אפילו לסּפר, אבל ֵַ(שם).
אמר:45)משנה). ולומד, פניו מחזיר היה ששת "רב שם:

אם  שם) (ברכות הרי"ף ולדעת בשלנו". ואנחנו בשלהם, הם
- ממנו חוץ בתורה, המבינים אנשים עשרה בביהכ"נ אין

מיימוניות'). ('הגהות תורה בתלמוד לעסוק לו אסור

.ÈÌÚÏ Ìb¯˙Ó ÔÓb¯z ÌL ‡‰iL ,e‚‰ ‡¯ÊÚ ˙BÓÈÓƒ∆¿»»¬∆¿≈»À¿¿»¿«¿≈»»
ÔÈÚ eÈ·iL È„k ,‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰M ‰Ó«∆«≈≈«»¿≈∆»ƒƒ¿«

‰ÌÈ¯·c46˜˙BLÂ ,„·Ïa „Á‡ ˜eÒÙ ‡¯B˜ ‡¯Bw‰Â . «¿»ƒ¿«≈≈»∆»ƒ¿«¿≈

.ÈL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÔÓb¯z‰ B˙B‡ Ìb¯˙iL „Ú«∆¿«¿≈«À¿¿»¿≈¿≈»≈ƒ
˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙nÏ ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈««ƒ¿«¿À¿¿»≈ƒ»

„Á‡47. ∆»

היה 46) והתורגמן בלבד, ארמית אלא מבינים היו לא כי
בתורת  בספר ויקראו שנאמר: בארמית. הקורא דברי מתרגם
"תורת  ח) ח, (נחמיה במקרא ויבינו מפרש... אלהים
מפרש  שהוא תרגום, זה - "מפרש" מקרא; זה - אלהים"

ג.). (מגילה המקרא התורגמן 47)את יטעה שלא כדי
נוהגים  אנו אין וכיום מ"ד). פ"ד, (שם, עלֿפה המתרגם
ארמית  מבין העם שאין כיון התורה, קריאת בעת לתרגם
קדושה  אותה בו אין אחר ותרגום זה. בתרגום תועלת ואין
קמה). או"ח ('טור' הקודש ברוח שנתקן אונקלוס תרגום של
בירושלמי  כמבואר מעכב, התרגום היה לא בימיהם וגם

ה"א). (פ"ד, מגילה

.‡ÈÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚‰Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈««¿«¿ƒ«≈ƒ
ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙Ó‰«¿«¿≈¿«¿«¿≈…«¿ƒ«≈ƒ

‡¯Bw‰48‰ÏÎiL „Ú Ìb¯˙Ï È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡Â . «≈¿≈«¿«¿≈««¿«¿≈«∆ƒ¿∆
‡¯Bw‰ ÈtÓ ˜eÒt‰49˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â ; «»ƒƒ«≈¿≈«≈««ƒ¿

ÔÈ‡Â .ÔÓb¯z‰ ÈtÓ Ìeb¯z‰ ‰ÏÎiL „Ú ¯Á‡ ˜eÒt»«≈«∆ƒ¿∆««¿ƒƒ«À¿¿»¿≈
„ÓBÚ ‡l‡ ,‰¯BwÏ ‡ÏÂ „enÚÏ ‡Ï ,ÔÚL ÔÓb¯z‰«À¿¿»ƒ¿»…»«¿…«»∆»≈

‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a50‡l‡ ,·˙k‰ CBzÓ Ìb¯˙È ‡ÏÂ . ¿≈»¿ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ«¿»∆»
‰tŒÏÚ51‡lL ,ÔÓb¯zÏ ÚiÒÏ È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â . «∆¿≈«≈««¿«≈««À¿¿»∆…

‰¯Bza ·e˙k Ìeb¯z e¯Ó‡È52È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙Ó ÔËw‰Â . …¿«¿»«»¿«»»¿«¿≈«¿≈
ÏB„‚53‡ÏÂ .ÔË˜ È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙iL ÏB„bÏ „B·k ÔÈ‡Â , »¿≈»«»∆¿«¿≈«¿≈»»¿…

„Á‡Â ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,„Á‡k ÌÈL ÔÈÓb¯˙Ó‰ eÈ‰Èƒ¿«¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆»∆»≈¿∆»
Ìb¯˙Ó54. ¿«¿≈

ויתקבלו 48) לזה, זה כבוד שיחלקו כדי ע"א. מה, ברכות
(פ"ד, תורה תלמוד הל' וראה השומעים. באזני דבריהם

שם. ובביאורנו קולות 49)ה"ג) שני שאין ע"ב. לט, סוטה
הקורא, לקול לשמוע מחוייבים והרי כאחד, נשמעים

התורה". ספר אל העם כל "ואזני "כשם 50)ככתוב:
בה  לנהוג אנו צריכים כך וביראה, באימה (התורה) שניתנה
הקורא  וגם ה"א). פ"ד, מגילה (ירושלמי וביראה" באימה

יט:). זבחים ('תוספות' להשען לו ירושלמי 51)אסור
בפה". - בפה שנאמר "דברים ה"א: פ"ד, מגילה

ע"א.52) לב, וגדול 53)מגילה קטן פ"ג. מגילה תוספתא
ובחשיבות. במעלה אלא בשנים לא הם כאן, האמורים

קולות 54) שני אין כי הטעם, ביארנו וכבר ע"ב. כא, מגילה
נשמעים.

.·È‰NÚÓ :¯eaˆa ÔÈÓb¯˙Ó ˙B‡¯˜n‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«ƒ¿»¿«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
Ô·e‡¯55ÌÈ‰k ˙k¯·e ,56Ï‚Ú‰ ‰NÚÓe ,57ÔÓ - ¿≈ƒ¿«…¬ƒ«¬≈»≈∆ƒ

"ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂ" „Ú "Ô¯‰‡ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ"«…∆∆∆«¬…«««¿∆∆»»
ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ" :„Á‡ ˜eÒt „BÚÂ ,'B‚Â58Ìlk - " ¿¿»∆»«ƒ…∆»»À»
ÔBÓ‡ ‰NÚÓ·e ;ÔÈÓb¯zÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡¯˜59ÌB˜Óa - ƒ¿»ƒ¿…ƒ«¿¿ƒ¿«¬≈«¿¿»

‡¯˜ ,"„Âc Ôa ÔBÓ‡" :¯Ó‡pL60.Ìb¯zÓ ‡ÏÂ ∆∆¡««¿∆»ƒƒ¿»¿…ƒ«¿≈

חוששים 55) וכן ראובן, של גנותו משום כב. לה, בראשית
כה:). (מגילה אבינו יעקב של לכבודו בה 56)אנו שנאמר
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אליך  פניו ה' ישא כו) ו, למה (במדבר סותר זה והרי .
הם  שכדאי יודעים אינם והם פנים"? ישא לא "אשר שכתוב
"אמר  כ:): (ברכות כמאמרם פנים, להם לישא ישראל
בתורה  להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי הקב"ה,

Î¯·Â˙"ואכלת ˙Ú·˘Â"כזית עד עצמם על מדקדקים והם "
שבעים. כשאינם אפילו המזון ברכת שמות 57)שמברכים

כאֿכה. של 58)לב, לכבודו אנו חוששים כי לה. שם,
וכן  הציבור, לאזני הללו בפסוקים משה שגינהו אהרן

העגל את עשו אשר "על נאמר וגו' ה' ויגוף ‡˘¯בפסוק
Ô¯‰‡ ‰˘Ú,באהרן ועשייתו העגל חטא הכתוב תלה "

מתרגמים  שאנו ואע"פ ברבים, גנותו מגלים אין ולפיכך
ציבור  גנאי דומה אינו בעגל, שחטא ישראל עם של גנותו
(מגילה  יותר חמור האחרון שזה בציבור, יחיד לגנאי בציבור

ה"יא). פ"ד, שם ובירושלמי יג.59)שם, שמואלֿב,
אחרים:60) ובדפוסים רוקח', ו'מעשה רומי דפוס כגירסת

מ"י) (פ"ד, במגילה המשנה ונוסח מתרגם" ולא "נקרא
כבודו  משום מתרגם? שאינו והטעם שלפנינו. רומי כנוסח
אפשר  שהרי הציבור, לפני לגמרי נקרא אינו וכן דוד. של

אבל אחר, בענין ‰˙Â¯‰להפטיר È˜ÂÒÙ אסור כי נקראים,
שם). טוב' יום ('תוספות ולחסרם לדלגם

.‚È‡È·pa ¯ÈËÙn‰61‰lÁz ‰¯Bza ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ,62, ««¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«»¿ƒ»
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL elÙ‡63‡¯wM ‰Ó ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ; ¬ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«∆»»

ÂÈÙÏ64‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ‡È·pa ¯ÈËÙÈ ‡ÏÂ .65. ¿»»¿…«¿ƒ«»ƒ«∆ƒ¿…≈∆»
ÌÈ˜eÒt „Á‡Â ÌÈ¯NÚÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ66ÌÏL Ì‡Â ; ¿…ƒ¿…≈∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»«

‡¯˜ Ì‡Â ;ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡Ó ˙BÁÙa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡Ï elÙ‡Â ,Bic - Ìb¯˙Ó‰ ÔÓb¯˙Â ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿≈««¬ƒ…

ÔÈÚ‰ ÌÏL67ÌÈL elÙ‡Â ,‡¯B˜ „Á‡ ,‡È·p·e . »«»ƒ¿»«»ƒ∆»≈«¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÓb¯˙Ó68ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ‚l„Óe .69‚l„Ó BÈ‡Â ;¯Á‡ ¿«¿¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿≈¿«≈

‡È·Ï ‡È·pÓ70ŒÌÈL ÏL ÌÈ‡È·pa ‡l‡ ,¯NÚ71 ƒ»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ∆¿≈»»
B˙lÁ˙Ï ¯Ùq‰ ÛBqÓ ‚l„È ‡lL „·Ï·e ;„·Ïa72. ƒ¿»ƒ¿«∆…¿«≈ƒ«≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡Ï ,‚l„Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ
BÓeb¯z Ìb¯˙Ó‰73. «¿«¿≈«¿

אחת 61) שפעם שהיה: מעשה משום בנביא להפטיר תיקנו
בנביאים  וקראו עמדו בתורה; יקראו שלא ישראל על גזרו
ואע"פ  לתורה. העולים קרואים שבעה כנגד אנשים שבעה
('אבודרהם', לגמרי המנהג בטל לא בטלה, שהגזירה
לפי  "הפטרה", זו: קריאה ונקראת רפ"ד). סימן ובלבוש
התורה. מקריאת זו בקריאה נפטרו גזירה שבשעת

כבוד 62)('אבודרהם'). יהא שלא התורה, כבוד משום
בתורה  לקרוא מקדים לפיכך שוה, נביא וכבוד תורה
כג.). (מגילה מהנביא התורה היא שגדולה להראות

אל 63) התורה, כבוד משום אלא זה שאין כיון תאמר שאל
תקנת  כבימי הציבור, טורח משום אחד, פסוק אלא יקרא
משמיענו  לפיכך - פב.) (ב"ק לעזרא. עד רבינו משה

ÌÈ˜ÂÒÙשאפילו ‰˘Ï˘.(מער"ק) לו לקרוא מותר
כאן 64) ידובר בשבת קרואים שבעה לפניו שקראו אחרי

אין  תענית ביום כי הקרואים, מנין על בה  להוסיף שמותר
ואז  (ה"טז) בסמוך כמבואר הקרואים, מנין על מוסיפים
חוזר  שהמפטיר והטעם הקרואים, ממנין הוא המפטיר
"קדיש" לומר שנהגו מפני מלפניו, שקראו מה בשבת וקורא

בין  להפסיק כדי המפטיר, קריאת לפני התורה קריאת אחר
כבוד  משום אלא שאינה מפטיר לקריאת חובה קריאת

ה"קדיש" לפני הסדר כל גומר ולפיכך זה התורה. שאין ,
ל"מפטיר" נשאר ולא הסדר, באמצע "קדיש" לומר מקובל
ביוםֿטוב  אבל לפניו. שקראו מה ולקרות לחזור אלא
"קדיש" אומר נפרדים, סדרים ובשני ספרים בשני שקוראים
בספר  מחדש קורא והמפטיר הראשון, הסדר גמר אחרי

פ"ד). למגילה (רא"ש אחר סדר שהוא כדי 65)השני
(סוטה  המפטיר מפי ההפטרה לשמוע הגולל גם שיוכל

בתורה,66)לט.). שקראו שבעה כנגד ע"א. כג, מגילה
פסוקים. משלשה פוחת אינו אחד יחד 67)שכל כי שם,

חוזר  אחרון ופסוק עשרים, הרי התורגמן של תרגומו עם
שם). (ר"ן, ואחד עשרים הרי שנית פעם עברית וקוראו

ועמי 68) לנשים להשמיע אלא אינו שהתרגום ע"ב. כא, שם
אנו  אין ואזהרות מצוות בהם שאין נביאים ובשל הארץ,

שם). (רש"י, בשמיעתם כלֿכך לדלג,69)מקפידים מותר
(שם  בו מקפידים אנו אין כלֿכך, השומע יכוין לא אפילו כי

(שם).70)כד.). מדאי יותר הכוונה טירוף כאן שיש
אחד.71) כספר נחשבים הם 'שנים 72)כי מסוף רק לא

יש  כי אסור, לסופו מתחילתו אפילו שבזה לתחילתו, עשר'
מסוף  אפילו אלא בסמוך, כמבואר ואסור, רב הפסק כאן
אין  כי ע.), ליומא (תוספות אסור - לתחילתו הספר אותו
ד). ס"ק קמ"ד, סימן אברהם' 'מגן (ראה למפרע. קוראים

הציבור.73) כבוד משום ע"א. כד, מגילה

.„È‰LÏL ÔÓb¯zÏ ˙B¯˜Ï BÏŒLÈ ,‡È·pa ‡¯Bw‰«≈«»ƒ∆ƒ¿«À¿¿»¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔzLÏL Ìb¯˙Ó Ìb¯˙Ó‰Â ,ÌÈ˜eÒÙ74. ¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿≈¿»¿»∆««∆

‡¯˜È ‡Ï - ˙BiL¯t LÏL ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ…ƒ¿»
„·Ïa „Á‡ „Á‡ ‡l‡ ÔÓb¯zÏ75. «À¿¿»∆»∆»∆»ƒ¿»

הוראה 74) שאין מכיון יטעה, המתרגם אם לנו איכפת ולא
וברש"י). (שם, נביא מדברי ששלשה 75)יוצאת מאחר כי

אמרו: שם ובגמרא לחוד. אחד כל לתרגם צריך הם, ענינים
כה  כי כגון: כיצד? פרשיות, שלש שהם פסוקים שלשה
מצרים  ה' אמר כה כי ג); נב, (ישעיה נמכרתם חנם ה' אמר

ה). (שם, פה לי מה ועתה ד); (שם, עמי ירד

.ÂË:˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈÙÏ C¯·Ó ,‡È·pa ¯ÈËÙn‰««¿ƒ«»ƒ¿»≈¿»»¿»»∆»
¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆»«

ÌÈ‡È·a76˙BÎ¯a Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ï C¯·Óe ;'eÎÂ "77: ƒ¿ƒƒ¿¿»≈¿«¬»«¿«¿»
ÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰" :da Ì˙BÁ ,‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»≈»»≈«∆¡»¿»

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" :da Ì˙BÁ ,‰iL ;"ÂÈ¯·c78;" ¿»»¿ƒ»≈»≈¿»»ƒ
da Ì˙BÁ ,˙ÈÚÈ·¯ ;"„Âc Ô‚Ó" :da Ì˙BÁ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈»»≈»ƒ¿ƒƒ≈»

‰lÙza Ì˙BÁL BÓk ,ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚ79Ì‡ ÔÎÂ ; ƒ¿«¿À««¿∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ
˙aLa ˙BÈ‰Ï L„ÁŒL‡¯ ÏÁ80‡È·pa ¯ÈËÙn‰ - »……∆ƒ¿¿«»««¿ƒ«»ƒ

‰lÙza ¯ÈkÊnL BÓk ,BÊ ‰Î¯·a L„ÁŒL‡¯ ¯ÈkÊÓ81. «¿ƒ……∆ƒ¿»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ»

האלו,76) הברכות כל פירוש וראה ה"ט. פ"יג, סופרים מס'
הספר. שבסוף התפילות" ל"סדר עם 77)בביאורנו ויחד

שבע, הרי - ולאחריה לפניה בתורה לקריאתו הברכות שתי
פ"יד, סופרים (מס' בתורה שקראו קרואים שבעה כנגד

בבניה"78)ה"א). ציון "משמח לחתום: נוהגים ואנו
ה"ה).79)(כסףֿמשנה). (פ"ב, לעיל המבואר כפי
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ראש 80) ענין בה להזכיר שאין ולומר, לדון שיש אע"פ
חודש  בראש ההפטרה קריאת אין שבת שאלמלא חודש,

בחול. להיות ˘ÈÈÁ˙·81)שחל ‡Â‰ ÌÂÈ ÈÎ,בהפטרה
אינו  אבל כד:). (שבת חודש ראש של גם להזכיר גורם והוא

רק אלא חודש, ראש בשל הברכה את מעין ÈÎÊÓ¯חותם
הנביאים... ועל התורה על שאומר: הברכה באמצע המאורע
כי  בלבד, שבת בשל וחותם וכו' הזה החודש ראש יום ועל
לשבת  אלא שאינה בהפטרה חודש ראש של כחו יפה לא
חןדש  ראש בכל הקבועות תפילות משלש יותר בלבד,
אלא  קיימת ר"ח חתימת אין כי ר"ח, משל בהן חותם  שאינו

(כסףֿמשנה). בלבד מוסף בתפילת

.ÊËÔÈ‡¯B˜ ˙È¯ÁLa ˙aLa ?ÔÈ‡¯Bw‰ Ô‰ ‰nk«»≈«¿ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ,‰ML ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ,‰Ú·Lƒ¿»¿«ƒƒƒ»¿»ƒƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ‰MÓÁ¬ƒ»≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ¬≈∆

‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a82; ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»
ÏL ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ,‰ÁÓa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ˙aLa¿«»¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ∆
ÈÓÈ·e ,˙È¯ÁLa ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ,‰M‰ Ïk»«»»«¬À»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈

˙ÈÚz‰83‰LÏL ÔÈ¯B˜ ,‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa84ÔÈ‡ ; ««¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈnÓ ÔÈ˙ÁBt85. ¬ƒƒƒ¿»∆¿≈ƒƒ¬≈∆

שהם 82) מפני הציבור על להכביד שלא מ"א. פ"ד, מגילה
עליהם  מוסיפים - מוסף קרבן בהם שיש ומתוך מלאכה, ימי

וחמישי. שני ימי על יתר שאנו 83)קורא בתעניות
או  בטבת, עשרה כגון - לאבותינו שאירע מה על מתענים
קוראים  בהן רק כי פה, ידובר - בהן וכיוצא בתמוז י"ז
תעניות  ובהל' ה"יח; (פ"יג, לקמן ראה ובמנחה. בשחרית
הצרות, מפני הציבור על שגוזרים בתעניות אבל ה"ה), פ"ה,
אלא  בהם קוראים אין - והחרב והדבר הבצורת כגון:
המדבר  ה"יז) (פ"א, תעניות שבהל' תדע בלבד. במנחה
אחר  שקוראים הקריאה אלא הזכיר לא זה, מסוג בתעניות
על  הכסףֿמשנה פליאת סרה ובזה ערב. לעת היום חצות
אלא  קוראים היו שלא מבואר (יב:) תענית שבמס' רבינו,
הציבור  על שגזרו בתעניות מדובר שם כי בלבד? במנחה
שאירע  מה לזכר הקבועות בתעניות וכאן הצרות, בגלל

(מער"ק). הכל 84)לאבותינו מרובה זה שקדושתו כל ל:
 ֿ וחול ראשֿחודש לפיכך לתורה. איש עליו הוסף מחבירו,
יוםֿטוב  ארבעה; קוראים - מוסף קרבן בהם שיש  המועד
שענוש  יוםֿהכיפורים חמשה; - מלאכה בעשיית שאסור
שבעה  - סקילה בה שיש שבת ששה; - חילולו על כרת

כב:). ואין 85)(מגילה הם, מלאכה ימי אלה כל כי
מלאכה. ביטול משום מדאי יותר הציבור על בהם להכביד
לדרוש  רגילים שהיו היא, לחשכה סמוך כבר במנחה ושבת
כלֿכך  בה מאחרין אין לפיכך מנחה, לפני היום כל
בביהכ"נ  יש ואם שם). ברש"י כא, (מגילה נוספות בקריאות
והרי  כהן, ואחד ישראלים שנים אחד, ביום חתנים שלשה
לחתן  נוספת עליה מוסיפים אז כהן, אחר לקרוא מוכרח לוי
בכתובות  כמבואר אצלו, כמועד הוא חופתו שיום השלישי,

מיימוניות'). ('הגהות ד.

.ÊÈ„B·k ÈtÓ ,¯eaˆa ‡¯˜˙ ‡Ï ‰M‡86.¯eav‰ ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿«ƒ
ÔÈnÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÎ¯·Ó ÈÓÏ Ú„BÈÂ ˙B¯˜Ï Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ¿«

ÌÈ‡¯Bw‰87ÔÈn‰Ó ‰ÏBÚ ¯ÈËÙÓ ÔÎÂ .88‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ¿≈«¿ƒ∆≈«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈa LÈc˜a ¯eaˆŒÁÈÏL ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;‰¯Bza ‡¯B˜≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈

ÌÈÏLÓ89ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ¯ÈËÙn‰ ÔÈ·e90. «¿ƒ≈««¿ƒ≈∆ƒ«ƒ¿»
„Á‡ ‡l‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ Ì‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaˆ91- ƒ∆…»»»∆≈«ƒ¿∆»∆»

,˙ÈLÈÏLe ‰iL ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,„¯BÈÂ ‡¯B˜Â ‰ÏBÚ∆¿≈¿≈¿≈¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ‡¯Bw‰ ÔÈÓ ¯Ó‚iL „Ú92. «∆ƒ¿…ƒ¿««¿ƒ∆«

ע"א.86) כג, ה"ב.87)מגילה פ"ז, ברכות ירושלמי,
('מגן  בלבד למפטיר אלא לתורה עולה קטן אין הזה ובזמן
שם). ל'טור' ב'פרישה' וראה ו', ס"ק רפב סי' או"ח אברהם'

הוא 88) הרי אנשים, ששה אלא לפניו קראו לא שאפילו
אלא  בתורה קורא הוא שאין אע"פ שבעה, למנין עולה
(מגילה, ה"יג לעיל כמבואר בלבד, התורה כבוד משום

המפטיר 89)שם). לפני קדיש לומר שנהגו במקום
ברי"ף 90)כמנהגנו. הובאת גאון, נטרונאי רב תשובת

הקודמים  הקרואים בין הפסיק הקדיש כי (פ"ד): למגילה
קדיש  יאמרו אם אלא למנין, מצטרף הלה ואין למפטיר,

(ה"כ). בסמוך כמבואר המפטיר, שהיה 91)אחרי בימיהם
קורא  שש"ץ נהגו כיום אבל ידובר; - בעצמו קורא העולה
כמבואר  בלחש, אחריו עונה אלא אינו והעולה בקול,

(ה"ז). לעיל כדי 92)בביאורנו פ"ג. מגילה, תוספתא
עולים  שבעה קראו כאילו לקריאה, קריאה בין להבחין
לתורה  לעלות ממקומם לעמוד דרכם היה שכך נפרדים.

(כסףֿמשנה).

.ÁÈ,ÔBL‡¯ ‡¯B˜ Ô‰k ,el‡Ó ‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»≈≈…≈≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈÂÏ ÂÈ¯Á‡Â93‡e‰ ËeLt ‚‰Óe . ¿«¬»≈ƒ¿«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌBi‰94ÈÙÏ ˙B¯˜Ï Ì„B˜ ı¯‡‰ŒÌÚ Ô‰k elÙ‡L , «∆¬ƒ…≈«»»∆≈ƒ¿ƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏB„b ÌÎÁ»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ∆»≈¬≈

˙B¯˜Ï Ì„B˜ ‰ÓÎÁa95Œ¯ÙÒ ÏÏBbL ,ÔB¯Á‡‰Â . ¿»¿»≈ƒ¿¿»«¬∆≈≈∆
Ïk‰ „‚k ¯ÎN ÏËB ,‰¯Bz96‰ÏBÚ CÎÈÙÏ ; »≈»»¿∆∆«…¿ƒ»∆

¯eavaL ÏB„b elÙ‡ ÌÈÏLÓe97. «¿ƒ¬ƒ»∆«ƒ

ע"א.93) נט, היה 94)גיטין לא התלמוד חכמי בימי אבל
וכך  ממנו. גדול חכם ישראל שם כשהיה ראשון עולה כהן
שזה  "דע מ"ח): פ"ה, (גיטין המשנה בפירוש רבינו לשון
שיהיה  בין ראשון בביהכ"נ קורא הכהן שיהיה הדבר...
בתורה  שורש לו שאין דבר הוא הארץ, עם או חכם תלמיד
הגלות  מערי ופלא הפלא נפלאתי ואני בש"ס... זה נזכר ולא
מחולאי  בריאים היותם אחרי המנהג, בזה שנוהגים
הזה, ההפסד להם בא מקום מאיזה יודע ואיני המנהגות...
שהכהן  היא: בקבלה לנו שבא מה לפי הענין צורת ואמנם
וקדשתו  ה): כא, (ויקרא שנאמר לפי ולישראל, ללוי קודם
דבר  לכל - "וקדשתו" מקריב. הוא אלהיך לחם את כי
ראשון... ולברך כבוד) דבר (בכל ראשון לפתוח שבקדושה:
כהן  שם שיהיה כגון ממנו, גדול חכם שם כשאין כולו וזה
וכן  בחכמה... אחת במדריגה כולם ויהיו וישראלים, ולויים
שוים; שכולם בזמן - "אימתי מ"ח): פ"ג, (הוריות אמרו
- הארץ עם וכהןֿגדול חכם תלמיד ממזר היה אם אבל
רז"ל  אמרו וכבר הארץ", עם לכ"ג קודם חכם תלמיד ממזר
הכהן, כמו ראשון קרא - בכהני" קרא "רב כב.): (מגילה
וראה  שם, המצויים הכהנים מן חכם יותר שהיה לפי
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זא  ובכל רבינו". "תשובות רבינו במוספנו כאן הסכים ת
יכול  אדם אין האחרונים שבדורות מפני היום, למנהגנו
עם  שכהן לומר לוותר וראוי מחכמתך... גדולה חכמתי לומר
לריב  יבואו שלא כדי חכם, תלמיד לישראל קודם הארץ
פ"ה  לגיטין טוב' יום ('תוספות ממך גדול חכם אני לומר

שם). המשנה ע"פ ס.):95)מ"ח, (גיטין שאמרו כמו
הממונים  חכמים תלמידי קוראים ולוי) כהן (אחרי "אחריהם

חכמים ואחריהם הציבור; על למנותם ‰¯‡ÌÈÈÂפרנסים
חכמים  תלמידי בני ואחריהם הציבור; על פרנסים
ראשי  ואחריהם הציבור; על פרנסים ממונים שאבותיהם

אדם". וכל ע"א.96)כנסיות לב, מדברי 97)מגילה
גם  הוא לתורה הקרואים את המשלים שהאחרון נראה רבינו
לקריאת  העולים מן הגולל שאין בימינו כנהוג ולא הגולל,

קמז. סימן יוסף' 'בית וראה התורה,

.ËÈÏ‡¯NÈ ‰ÏBÚ - Ô‰k ÌL ÔÈ‡98‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ; ≈»…≈∆ƒ¿»≈¿…«¬∆
ÂÈ¯Á‡99ÔBL‡¯ ‡¯wL Ô‰k - ÈÂÏ ÌL ÔÈ‡ .ÏÏk ÈÂÏ «¬»≈ƒ¿»≈»≈ƒ…≈∆»»ƒ

ÈÂÏ ÌB˜Óa ‰iL ÌÚt BÓˆÚ ‡e‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ100; ≈¿≈«¿««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ
e¯Ó‡È ‡nL ,¯Á‡ Ô‰k ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜È ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»«¬»…≈«≈∆»…¿

ÏeÒt ÔBL‡¯‰101‡Ï ÔÎÂ .¯Á‡ Ô‰k ‰ÏBÚ CÎÈÙÏe , »ƒ»¿ƒ»∆…≈«≈¿≈…
Ì‰ÈMÓ „Á‡ e¯Ó‡È ‡nL ,ÈÂÏ ¯Á‡ ÈÂÏ ‡¯˜Èƒ¿»≈ƒ««≈ƒ∆»…¿∆»ƒ¿≈∆

ÏeÒt102. »

החבילה",98) נתפרדה - כהן שם אין "אם ע"ב: נט, גיטין
לעלות  ישראל ויכול זכותו, את הלוי ואיבד הקשר נפסק
לעלות  יכול הלוי שגם ודאי אבל מעכבו. הלוי ואין ראשון
עליו  עולה שאינו אחר מישראל גרוע שאינו ראשון
בדעת  קלה סימן משה' ו'דרכי יוסף', ('בית בחשיבות

לעלות 99)רבינו). ללוי אסור ראשון, ישראל שקרא אחרי
קרא  ולפיכך היה, כהן הראשון ודאי יאמרו: כי אחריו,

כה:). ובכתובות ע"ב; נט, (גיטין לוי ומברך 100)אחריו
ראשון 101)שנית. של באביו יודעים אנו אם ואפילו

וחיללו  זה בן ממנה והוליד נשא גרושה שמא - היה שכהן
כהונה. והרי 102)מקדושת לו, פסולה אשה לקח שאביו

פסול, כישראל בתורה וקורא לויה. מקדושת מחולל הבן
יאמרו "שמא בלוי: לומר רבינו Ì‰È˘Óודקדק „Á‡."פסול

של לכבודו רק חשש כהן, אחר לכהן כי ‰¯‡˘ÔÂובנוגע ?
אתה  שאיך שני: כהן של לכבודו לחוש מקום אין באמת
קרא  מדוע כן אם מכהונה, ונפסל גרושה בן שהוא בו חושש
נופל  החשש כל ולפיכך לוי? שאיננו אע"פ לוי במקום שני
כהן  אחריו עלה ולכן הוא, שפסול בלבד הראשון הכהן על

שם). (גיטין זה

.ÎÏk - ‰lÙz‰ ¯Á‡ ?‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿ƒ»«»«««¿ƒ»»
ÛÒeÓ ˙lÙz BaŒLiL ÌBÈ103ŒÁÈÏL ¯Ó‚iL ¯Á‡ , ∆∆¿ƒ«»««∆ƒ¿…¿ƒ«

Œ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe LÈc˜ ¯ÓB‡ ,˙È¯ÁLŒ˙lÙz ¯eaƒ̂¿ƒ««¬ƒ≈«ƒƒ≈∆
ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ,¯eav‰ ÔÓ „Á‡ „Á‡Ï ‡¯B˜Â ,‰¯Bz»¿≈¿∆»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
dÓB˜ÓÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯ÈÊÁÓ ,ÔÈ¯ÓBbLÎe ;‰¯Bza«»¿∆¿ƒ«¬ƒ≈∆»ƒ¿»

¯ÓB‡Â104ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜105ÌÈÓÈÂ . ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
Ì„˜ LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰ ,ÛÒeÓe ¯ÈËÙÓ Ì‰a LiL106 ∆≈»∆«¿ƒ»»¬««ƒ…∆

LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ;¯ÈËÙn‰ ‰ÏÚiL∆«¬∆««¿ƒ¿≈¿∆»¬««ƒ
.¯ÈËÙn‰ ¯Á‡««««¿ƒ

וחולֿהמועד.103) ראשֿחודש מס'104)כגון ע"פ
גמר  אחר קדיש לומר נוהגים ואנו ה"ו. פכ"א, סופרים

הספר. חזרת לפני לעיל 105)הקריאה רבינו כתב וכבר
מוסף, תפילת קודם קדושה" "סדר שאומרים ה"יד): (פ"ט,

כאחד. לשתיהן עולה שהקדיש סופרים,106)נמצא מס'
לקריאת  חובה, קריאת בין להבחין כדי והטעם, שם.
כמבואר  התורה, כבוד משום אלא שאינה בתורה, המפטיר

ובביאורנו. י"ג הל' לעיל

.‡Î¯Á‡ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏLÂ ˙aL ÏL ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»∆«»¿∆«ƒƒ««
ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï ‰l‰z' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL107, ∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆«

,Ba ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óe LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈
LÈc˜ ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓa ÔÈ‡¯B˜ ˙ÈÚ˙a¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿««»≈«ƒ
e‚‰ ‡Ï ·BËŒÌBÈa Ï·‡ .‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬»¿…»¬

.‰ÁÓa ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿»

לומר 107) שלא נוהגים ואנו הֿו. הלכות פ"ט, לעיל מפורש
אלא  המנחה, בתפילת קדושה" "סדר הכיפורים ביום
('הגהות  נעילה תפילת ובין בינה להפסיק כדי לאחריה,

מיימוניות').

.·Î,˙È¯ÁL ˙lÙz ¯ÓBbLk - ÛÒeÓ Ba ÔÈ‡L ÌBÈÂ¿∆≈»¿∆≈¿ƒ««¬ƒ
,Ba ÔÈ‡¯B˜Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿¿ƒ
‰l‰z' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒ¿««»≈¿ƒ»
¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L C¯„k ,ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï¿»ƒ¿≈∆«¿∆∆∆¿ƒ¿»¿≈

.ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

.‚ÎÔÈLnÁa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡108ÌeMÓ ,˙BiÒÎŒÈz·a ≈¿ƒ«À»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
¯eav‰ „B·k109,¯eaˆa ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡Â . ¿«ƒ¿≈¿ƒ≈∆»¿ƒ

Ô˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL ,¯eav‰ Á¯Ë ÈtÓƒ¿≈…««ƒ∆…«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»
eÎ¯ËˆÈ Ì‡ CÎÈÙÏ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ«∆ƒ¿…≈∆»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

ÌÈÈÚ ÈL ˙B¯˜Ï110.‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»
˙B¯B˙ ÈzLa „Á‡ ÔÈÚ „Á‡ LÈ‡ ‡¯˜È ‡ÏÂ111, ¿…ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»ƒ¿≈

‡¯B˜ CÎÈÙÏe ,‰È‰ Ìe‚t ÔBL‡¯ ¯ÙÒ e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈∆ƒ»»»¿ƒ»≈
.ÈM·«≈ƒ

ובגלילה 108) הקלף על - חומשים חמשה להם כותבים יש
החומשים  כל שאין ומתוך לבדו, חומש כל - כספרֿתורה
כאחד. החומשים כל המכיל ספרֿתורה קדושתם אין - ביחד

בדפוס ג 109) הנדפסים שלנו בחומשים אבל ע"א. ס, יטין
בהם  קוראים אין הדין מצד אפילו - כגליון נגללים ואינם

ס"ב). קמ"ג סימן או"ח (שו"ע בברכה כגון 110)בביהכ"נ
שלשה  גם לקרוא יצטרכו ולפעמים ראשֿחודש. בשבת
בשבת, להיות שחל טבת חודש ראש כגון ענינים,
הלכה  יג פרק לקמן ראה ספריֿתורה, שלשה בו שמוציאים

קורא 111)כג. שהיה הכיפורים ביום גדול כהן כגון
ובפרשת  הספר, מתוך מות" "אחרי בפרשת במקדש
קורא  היה זֿיא). (כט, במדבר שבחומש לחודש" "ובעשור
של  פגמו משום שני ספרֿתורה מוציא היה ולא בעלֿפה,
- ענינים בשני אבל אחד, בענין ודוקא ע.). (יומא ראשון
בו  שאין ציבור שהרי תדע: לקרוא. אחד לאיש אפילו מותר
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א  אלא לקרות כל יודע מנין וגומר קורא האחד אותו חד,
טבת  בראשֿחודש יעשה ומה (ה"יז). לעיל ראה הקרואים.
עלֿכרחך  ספרים? שלשה בו שמוציאים בשבת להיות שחל
ספר  של פגמו משום לחוש ואין בשלשתן, קורא האחד

המשנה'). ('מרכבת נפרדים ענינים שהם מפני ראשון,

.„ÎıeÁaÓ BÏÏBb ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏBb‰ Ïk112; »«≈≈∆»¿ƒ«
ÌÈÙaÓ B˜c‰Ó ,B˜c‰Ó ‡e‰LÎe113CÈ¯ˆÂ . ¿∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

¯Ùz‰ ÏÚ B„ÈÓÚ‰Ï114ÌB˜Ó .Ú¯wÈ ‡lL È„k , ¿«¬ƒ««∆∆¿≈∆…ƒ»≈«»
ÔÈÎÈÏBÓe Ba ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ≈∆»««∆¿ƒƒƒ

BÚÈˆ‰Ï ¯Á‡ ˙È·Ï B˙B‡115ÔÈ‡M¯ ¯eav‰ ÔÈ‡ - ¿«ƒ«≈¿«¿ƒ≈«ƒ«»ƒ
,ÂÈ¯Á‡ Ì‰Â ,B˙B‡ eeÏÈÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ˆiL „Ú ˙‡ˆÏ»≈«∆≈≈≈∆»ƒ«¿≈«¬»

‰ „ÚB· B˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÌB˜n116. ««»∆«¿ƒƒ

גם 112) היה הספר שמגביה היה מנהגם ע"א. לב, מגילה
ואיש  ברכיו, על התחתונים בעמודיו מעמידו והיה הגולל,
שהגביה  וזה העליונים, חיים' ב'עצי בראשו אוחז היה אחר
קושר  כשהוא ולפיכך בחגורה. וקושרו הספר את גולל היה
שהוא  מבחוץ בקשירתו להתחיל צריך בחגורתו הספר את
כלפי  מבפנים הקשירה יתחיל אם כי הכתב, שמאחורי הצד
והלאה  ממנו מפניו הספר את כדוחה הוא הרי חוץ,

קמז). סי' או"ח ל'טור' צד 113)('פרישה', הוא שם.
לא  הספר את כשיפתחו הבאה שבקריאה כדי - הכתב
דרך  זה אין כי הקשר את להתיר הכתב על להפכו יצטרכו

אם 114)כבוד. שאפילו הספר, יריעות תפירת מקום שם.
מחדש. ולתפרו לחזור אפשר שם ששם 115)יקרע

יותר. ה'116)משתמר אחרי שנאמר: ע"ב. לט, סוטה
הספר  את שמצניעים כיום וגם ה). יג, (דברים תלכו אלהיכם
עד  מביהכ"נ לצאת שלא נוהגים אנו הכנסת, שבבית בהיכל

קמט). סי' (או"ח בהיכל הספר את שיכניסו

ׁשלׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קריאתה 1) סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי

וסדר  הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל
הפסקתן.

.‡ËeLt‰ ‚‰n‰2˙‡ ÔÈÓÈÏLnL ,Ï‡¯NÈ ÏÎa «ƒ¿»«»¿»ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ∆
Œ‚Á ¯Á‡L ˙aLa ÔÈÏÈÁ˙Ó .˙Á‡ ‰La ‰¯Bz‰«»¿»»«««¿ƒƒ¿«»∆«««
‰l‡' - ‰iMa ,'˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ÔÈ¯B˜Â ˙Bkq‰«À¿ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ»≈∆

'˙„ÏBz3'Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ' - ˙ÈLÈÏMa ,4, ¿…«¿ƒƒ«…∆∆«¿»
˙‡ ÔÈ¯ÓBbL „Ú ,‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ¿¿ƒ««≈∆«∆«∆¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏLnL ÈÓ LÈÂ .˙Bkq‰Œ‚Áa ‰¯Bz‰«»¿««À¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«»

ÌÈL LÏLa5.ËeLt ‚‰Ó BÈ‡Â , ¿»»ƒ¿≈ƒ¿»»

ונתקבל.2) ט.3)שנתפשט ו, א.4)בראשית יב, שם,
התלמוד 5) בתקופת כן שנהגו ישראל ארץ לבני הכוונה

כט:). (מגילה

.·˙BÏÏ˜ ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ‡¯ÊÚ∆¿»ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»
'‡¯˜iÂ' ¯ÙÒaL6˙¯ˆÚ Ì„˜7‰¯B˙Œ‰LÓaLÂ ,8 ∆¿≈∆«ƒ¿»…∆¬∆∆¿∆¿ƒ¿≈»
‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜9ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,ËeLt‰ ‚‰n‰Â . …∆…«»»¿«ƒ¿»«»∆¿¿ƒ

'ÈÈÒ ¯a„Óa'10‰ÚLz ¯Á‡ 'ÔpÁ˙‡Â' ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¿ƒ¿«ƒ«…∆¬∆∆»∆¿««««ƒ¿»
'ÌÈ·v Ìz‡' ,·‡a11˙‡ Âˆ' ,‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜ ¿»«∆ƒ»ƒ…∆…«»»«∆

‰ËeLÙ ‰La ÁÒt‰ Ì„˜ 'Ô¯‰‡12LÈ CÎÈÙÏ . «¬……∆«∆«¿»»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ¯„Ò ÈL ˙È¯ÁL ÔÈ¯BwL ˙B˙aL13Èk ‰M‡' ÔB‚k , «»∆ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê'Â 'ÚÈ¯Ê˙14'È˙wÁa Ì‡' , «¿ƒ«¿…ƒ¿∆««¿…»ƒ¿À…«

'ÈÈÒ ¯‰a' ÌÚ15Ô‰· ‡ˆBiÎÂ16eÓÈÏLiL È„k , ƒ¿«ƒ«¿«≈»∆¿≈∆«¿ƒ
‰La17Ô˙BÚa ÌÈ¯„q‰ Ô˙B‡ e‡¯˜ÈÂ ,18. ¿»»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»»

ידֿמו).6) כו, (ויקרא "בחוקותי" בסדר התוכחה פרשת היא
וקוראים 7) האילן פירות על נידונים שאז השבועות, חג

לא:). (מגילה וקללותיה" שנה "תכלה לומר: זו, פרשה
טוֿפט).8) כח, (דברים תבוא" "כי מהטעם 9)שבפרשת

מ"ב): פ"א, (ר"ה המשנה כלשון נידון, האדם שאז הנ"ל,
(מגילה, מרון" כבני לפניו עוברים עולם באי כל "בר"ה

להפסיק 10)שם). כדי "בחוקותי", שאחרי הפרשה היא
(שם, לעצרת "בחוקותי" שבסדר הקללות בין בה

שבפרשת 11)ב'תוספות'). הקללות בין בה להפסיק כדי
וכאמור. לראשֿהשנה תבוא" אלא 12)"כי בה שאין

תורת  תהיה "זאת קוראים מעוברת ובשנה חודש. שניםֿעשר
ופסח, פקוד אלו: לקריאות וסימן הפסח. קודם המצורע"
פרשת  קרא פירושו: וזה ותקע. קום וצלי, צום ועצור, מנה
המדברת  במדבר פרשת קרא פסח; תעשה ואח"כ "צו"
צום  העצרת; חג תחוג ואח"כ ופקודיהם, ישראל במנין
תרגום  שהיא ואתחנן, פרשת קרא ואח"כ באב תשעה תענית
ואח"כ  נצבים פרשת קרא ותחנונים; בקשה שפירושה ְֵצלי
עמרם  רב סדר בשם מיימוניות' ('הגהות בראשֿהשנה תקע
מעוברת  לשנה סימן הוסיף תכח סי' או"ח וה'טור' גאון).
ואח"כ  הסגר הטעון מצורע פרשת קראו ופסחו", "סגרו

פסח. מסויימים 13)תעשו סדרים לקרוא וצריך הואיל
אחת. בשנה התורה את להשלים ונוהגים קבועים, בזמנים

וסדר 14) הטמאים בתורת אחד בענין מדברות ששתיהן
במספר15)טהרתם. קטנה היא "בהר" פסוקיה,פרשת

משותפות  וכן "בחוקותי", פרשת לקריאת להצטרף וראויה
ונזכר  וחוזר "בהר" בפרשת הנאמר השמיטה בענין הן
שבתותיה  את הארץ תרצה אז ככתוב: "בחוקותי", בפרשת

לדֿלה). כו, (ויקרא או 16)וגו' ובלק", "חוקת סדר כגון
ומסעי". שמספר 17)"מטות פשוטה בשנה שהרי

התורה  כל לגמור תוכל לא לחמישים, עולה שבתותיה
ששבת  גם ומה וארבעה; חמישים למספר עולים שסדריה
מענין  אלא הרגיל בסדר בה קוראים אין החג בתוך החלה

כאחד,18)המועדות. ובחוקותי" "בהר סדרי תחבר אם כי
כדרוש. העצרת לפני סיני" "במדבר לקרוא לכוין תוכל

.‚ÔÈ‡¯B˜ ÌL ,˙È¯ÁLa ˙aLa ÔÈ˜ÈÒÙnL ÌB˜Ó»∆«¿ƒƒ¿«»¿«¬ƒ»¿ƒ
ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ‰ÁÓa19?„ˆÈk .‰‡a‰ ˙aLÏe ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«»«»»≈«

- '˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ‰BL‡¯ ˙aL«»ƒ»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿≈ƒ
B‡ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa¿ƒ¿»ƒ≈∆¿……«¬»»¿ƒ
‰‡a‰ ˙aLÏ ÔÎÂ ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÎÂ ,¯˙BÈ≈¿≈¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈¿«»«»»
„Ú ‡¯B˜Â ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡'Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ«¿ƒƒ≈≈∆¿……«¿≈«

¯„q‰ ÛBÒ20ÔÈ¯ÈËÙÓe .‰M‰ Ïk ÔÈ¯B˜ BÊ C¯c ÏÚÂ , «≈∆¿«∆∆ƒ»«»»«¿ƒƒ
‰¯Bza ‡¯wL ÔÈÚÓ ‡È·pa ˙aLÂ ˙aL ÏÎa21. ¿»«»¿«»«»ƒ≈≈∆»»«»

ה"א).19) (פ"יב, לעיל כמבואר בלבד, עולים לשלשה
ע"ב.20) לא, הוא 21)מגילה "בראשית" בסדר כגון:
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השמים  בורא ה' אמר... כה הארץ מפטיר: רוקע ונוטיהם
וכן  בראשית; למעשה המתאים ה) מב, (ישעיה וצאצאיה
הנאמר  הפסוק שם על נד) (בישעיה מפטיר הוא "נח" בסדר
"תשבי" ובספר כולן. וכן ט) (שם, וגו' לי זאת נח מי כי בה:
שלא  ישראל על גזר יון מלך אנטיוכס נאמר: "פטר" שורש
אחת  פרשה לקחו ישראל עשו מה ברבים, בתורה יקראו
אף  ועתה בה. וקראו השבוע לפרשת דומה שענינה מנביאים

בטל. לא הזה המנהג - הגזירה שבטלה

.„BL‡¯‰ - ÌÈL„Á ÈL‡¯·eÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‡¯B˜ Ô ¿»≈√»ƒ»ƒ≈¿»¿ƒ
'Âˆ' ˙L¯tÓ22ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈM‰Â , ƒ»»««¿«≈ƒ≈¿≈»¿ƒƒ

¯iLiL È„k ,ÂÈ¯Á‡L ÌÈ˜eÒÙ ÈLe ,ÔBL‡¯‰ ‡¯wL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ∆«¬»¿≈∆¿«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‰L¯ta23‰LÏL ‡¯B˜ ÈLÈÏM‰Â , «»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿»

ÈÚÈ·¯‰Â ,'˙aM‰ ÌBÈ·e' ÌÚ ÈM‰ ¯iML ÌÈ˜eÒÙ¿ƒ∆ƒ≈«≈ƒƒ¿««»¿»¿ƒƒ
'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e' ‡¯B˜24L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡Â . ≈¿»≈»¿≈∆¿ƒ»……∆

„Á‡a :˙È¯ÁLa ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ»∆»
B· ‡¯B˜ ÈM·e ,˙aL d˙B‡ ¯„Ò Ba ÔÈ¯B˜ƒ≈∆»«»«≈ƒ≈

ÌÈÏLn‰25‡¯B˜ ¯ÈËÙn‰Â ,'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e'26 ««¿ƒ¿»≈»¿≈∆¿««¿ƒ≈
L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚƒ¿«……∆«¿ƒƒ¿»»ƒ≈…∆

'BL„Áa27,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡ L„ÁŒL‡¯Â . ¿»¿¿……∆»∆»ƒ¿¿«»
'ÈLÙ ‰‡N ÌÎÈ„ÚBÓe ÌÎÈL„Á' ÔÈ¯ÈËÙÓ28. «¿ƒƒ»¿≈∆¬≈∆»¿»«¿ƒ

ÔÈ¯ÈËÙÓ ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆»ƒ¿¿∆»¿«»«¿ƒƒ
'L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ' ÂÈÙlL ˙aLa29. ¿«»∆¿»»«…∆¿»»»»…∆

כח).22) (במדבר לחמי קרבני את ישראל... בני את צו
משיירים 23) שאין ג') הלכה י"ב, (פרק לעיל נתבאר וכבר

פסוקים. משלשה פחות יש 24)בפרשה זו שפרשה ואע"פ
השלישי  שיקרא אומרים אנו אין פסוקים, חמשה בה
פסוק  עוד ויוסיף פסוקים, שני המכילה השבת" מ"וביום
ולא  כרגיל לקרוא השני יוכל ואז חדשיכם" מ"ובראשי
אין  הוא: כלל כי - הראשון שקרא מה על לחזור יצטרך
יצטרך  לפיכך פסוקים, משלשה פחות בפרשה מתחילין
וישייר  פסוקים שלשה חדשיכם" מ"ובראשי לקרוא השלישי
משיירים  "אין אמרנו: וכבר בלבד; פסוקים שני ממנה

כא:). (מגילה פסוקים" משלשה פחות שם,25)בפרשה
הקרואים. מנין את המשלים השביעי העולה ע"ב. כט,

ולדעת 26) (כסףֿמשנה). המשלים שקרא מה וקורא חוזר
בדברי  הכוונה סח, הרמב"ם" ב"לשונות ח"א הרדב"ז
שהרי  מפטיר, להיות רוצה אם - המשלים" בו "קורא רבינו:
ואמר: שחזר וזה הי"ז) פ"יב, (לעיל מהמנין עולה המפטיר
יהיה, שלא בין משלים שיהיה בין לומר - קורא" "והמפטיר

„ÈÓ˙ לקרוא נוהגים ואנו ראשֿחודש. בענין קורא המפטיר
המפטיר  קורא השני ובספר שבת, של בסדר קרואים שבעה
הפרשה  סוף עד חדשיכם" ו"בראשי השבת", מ"וביום

תכה). סי' ההפטרה,27)('טור' של האחרון הפסוק הוא
אֿכד). סו, (ישעיה כסאי" השמים ה' אמר ב"כה המתחילה

"השמים 28) מפטירים: אלא כן, נוהגים לא ואנו יד. א, שם,
מיימוניות'). ('הגהות ע"א.29)כסאי" לא, מגילה

.‰·BË ¯·„a Á˙Bt ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‰ÏBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿«»≈«¿»»
·BË ¯·„a ÌiÒÓe30‡¯B˜ ,'eÈÊ‡‰' ˙L¯t Ï·‡ . ¿«≈¿»»¬»»»««¬ƒ≈

¯ÎÊ'Ó ÏÈÁ˙Ó ÈM‰Â ,'ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ' „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿…¿»¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿…

'e‰·Èk¯È'Ó ÈLÈÏM‰Â ,'e‰·Èk¯È' „Ú 'ÌÏBÚ ˙BÓÈ¿»««¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈
'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' ÔÓ ÈÚÈ·¯‰Â ,'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' „Ú«««¿«ƒ¿»¿»¿ƒƒƒ««¿«ƒ¿»
‡N‡ Èk' „Ú 'eÓÎÁ eÏ' ÔÓ ÈLÈÓÁ‰Â ,'eÓÎÁ eÏ' „Ú«»¿¿«¬ƒƒƒ»¿«ƒ∆»
'È„È ÌÈÓL Ï‡ ‡N‡ Èk'Ó ÈMM‰Â ,'È„È ÌÈÓL Ï‡∆»«ƒ»ƒ¿«ƒƒƒƒ∆»∆»«ƒ»ƒ

‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú31el‡ ˙BÈÚa da ÔÈ˜ÒBÙ ‰nÏÂ ;32? ««ƒ»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰·eL˙a ÌÚ‰ e¯ÊÁiL È„k ,‰ÁÎBz Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈≈»¿≈∆««¿»»ƒ¿»

שעשה 30) במי יסיים לא וכן ה"ז). (פ"ג, שם, ירושלמי
המשנה  פירוש ע"פ סק"ד, קלח סי' אברהם' ('מגן רע מעשה

מ"ח). פ"ד, ידים וכן 31)לרבינו, פ"ד; מגילה הרי"ף ע"פ
וסימן  תכח). סימן (או"ח ב'טור' מובאת גאון פלטוי רב דעת

לא.). השנה (ראש ל"ך הזי"ו אלו שתחילתם 32)קריאות
קשים. דברים וסופם

.Â‰¯Bz‰ ÛBÒaL ÌÈ˜eÒÙ ‰BÓL33˙B¯˜Ï ¯zÓ , ¿»¿ƒ∆¿«»À»ƒ¿
‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ˙Òk‰Œ˙È·a Ì˙B‡34ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; »¿≈«¿∆∆¿»≈¬»»««ƒ

Ì¯Ó‡ ‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰LÓe ‡È‰ ‰¯Bz Ïk‰L35- ∆«…»ƒ∆ƒƒ«¿»¬»»
,epzL È¯‰ ,‰LÓ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ì‰L ÔÚÓLÓe ÏÈ‡B‰ƒ«¿»»∆≈««ƒ«∆¬≈ƒ¿«

.Ô˙B‡ ˙B¯˜Ï „ÈÁÈÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»À»¿»ƒƒ¿»

לד,33) (דברים ה' עבד משה שם וימת בפסוק: המתחילים
הכנסת"34)ה). בבית אותם קורא "יחיד ע"א: ל, מנחות

בביהכ"נ  לקרותם שיכולים לומר שהכוונה רבינו ומפרש -
והראב"ד  עשרה, שם כשאין אפילו וסוף תחילת בברכה

" התלמוד: דברי את ומפרש רבינו על ˜Â¯‡חולק „ÈÁÈ
להזמין  בהם הפסקה ואין קוראם אחד שאדם לומר: אותם"
(מגילה  ה'ירושלמי' דברי על ומסתמך לקרות, אחר עולה

שם). (מנחות, רש"י פירש וכן ה"ז). שם:35)פ"ג,
בדמע". כותב ומשה אומר "הקב"ה

.ÊÌÈ‰k ˙¯B˙aL ˙BÏÏ˜36‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ¿»∆¿«…¬ƒ≈«¿ƒƒ»∆∆»
Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡37,Ì‰ÈÙlL ˜eÒÙa ÏÈÁ˙Ó - ∆»≈»«¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡ ÏL ˜eÒÙa ÌiÒÓe38Œ‰LÓaL ˙BÏÏ˜e . ¿«≈¿»∆«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿≈
˜ÒBt ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ - ‰¯B˙39e‚‰ ¯·Îe ; »ƒ»»ƒ¿…»∆≈¿»»¬

.Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‡lL ÌÚ‰»»∆…ƒ¿…»∆∆»∆»≈»

ידֿמד.36) כו, (משלי 37)ויקרא שנאמר ע"ב. לא, מגילה
עצמו  מראה בהן והמפסיק תמאס, אל בני ה' מוסר יא): ג,
אמרו: ה"ז) פ"ג, (מגילה וב'ירושלמי' לקרותן, לו שקשה
מתברך". ואני מתקללים בני שיהו בדין "אינו הקב"ה: אמר

ופסוק 38) הפורענות, על ברכה אומרים אין כי שם. מגילה,
בפרשה  ומשיירים מתחילים אין שהרי דוקא, לאו אחד
אחריהם  פסוקים שלשה קורא אלא פסוקים, משלשה פחות
שם). ('תוספות', לפניהן וכן הפרשה, נגמרת שבהם

(39- הראשונות לאחרונות? ראשונות בין ומה שם. מגילה,
להקב"ה  שליח נעשה כלומר: אמרן, הגבורה מפי משה
פני  ונתתי בהן: נאמר שהרי נאמרו, רבים ובלשון לאמרן,
...ÌÎÈ¯Ú ˙‡ È˙˙Â ...·¯Á ÌÎÈÏÚ È˙‡·‰Â ...ÌÎ·
כלומר: הקודש), (ברוח אמרן עצמן מפי משה - והאחרונות
ובלשון  וכך כך עליכם יקפיד הוא ה' מצוות על תעברו אם
קשה  תוכחתן אין ולפיכך ה'... יתן ה'... יככה יחיד:

כבראשונות.

.ÁÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÏe ˙B„ÚBnÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ40ÔÈ‡¯B˜Â «¿ƒƒ«¬¿«ƒƒ¿¿ƒ
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Ì‰Ï Ôwz ‰LÓe .˙aL ¯„Òa ‡Ï ,„ÚBn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈…¿≈∆«»∆ƒ≈»∆
BÈÚ „ÚBÓ ÏÎa ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ41ÔÈÏ‡BLÂ , ¿ƒ¿»≈∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬ƒ

„ÚBÓe „ÚBÓ ÏÎa ÌBÈ ÏL BÈÚa ÔÈL¯B„Â42‰Óe . ¿¿ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈≈«
˙¯B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa - ÁÒta ?ÔÈ¯B˜ Ô‰≈ƒ«∆«¿»»«¬∆¿«

ÌÈ‰k43eÎLÓ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe . …¬ƒ¿»»¬»»ƒ¿¿ƒƒ¿
'ÌÎÏ eÁ˜e44ÏbÏb ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,45·BËŒÌBÈ·e , ¿»∆«¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿

ÈL46'·NÎ B‡ ¯BL' -47ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe , ≈ƒ∆∆«¿ƒƒ¿∆«
e‰iL‡È48'¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' - ÈLÈÏMa ,49ÈÚÈ·¯a , …ƒ»«¿ƒƒ«∆ƒ»¿»¿ƒƒ

'‰ÂÏz ÛÒk Ì‡' -50'EÏ ÏÒt' - ÈLÈÓÁa ,51ÈMMa , ƒ∆∆«¿∆«¬ƒƒ¿»¿«ƒƒ
'B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eNÚÈÂ' -52ŒÌBÈa , ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«¿¬¿

‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú 'ÁlLa È‰ÈÂ' - ÔB¯Á‡ ·BË53„Ú , «¬«¿ƒ¿««««ƒ»«
'„Âc ¯a„ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'E‡Ù¯ '‰ È‡ Èk'54, ƒ¬ƒ…¿∆«¿ƒƒ«¿«≈»ƒ

'¯BÎa‰ Ïk' - ÈÈÓM·e55'ÌBi‰ „BÚ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,56. «¿ƒƒ»«¿«¿ƒƒ«

נקרא:40) הכיפורים שיום מפני ד. משנה פ"ג, מגילה
כשבת, במלאכה ואסור לב) כג, (ויקרא שבתון" "שבת
ויום  הואיל וכן שבת, מסדרי בו נפסיק שלא אומר הייתי
בשחרית  בו שקוראים המועדות משאר שונה הכיפורים

‰ÁÓ·Â,השבת בסדר יקראו שבשחרית אומר הייתי ,
טוב', יום ('תוספות הכיפורים יום מענין יקראו ובמנחה

מד):41)שם). כג, (ויקרא שנאמר מ"ו. פ"ג, מגילה
המצוות  כל וכי ישראל. בני אל ה' מועדי את משה וידבר
לקרוא  להם שתיקן מלמד אלא לישראל? משה אמרן לא

מענינו. מועד הנזכר:42)בכל הפסוק מן ע"א. לב, מגילה
בזמנו  מועד כל הלכות עמהם מדבר משה שהיה "מלמד

שם). (רש"י, ותורותיו האלהים חוקי ויקרא 43)להודיעם
אֿמד. כאֿנא.44)כג, יב, שם,45)שמות ב; ה, יהושע

א. ימיםֿטובים,46)ו, שני שם שיש כאן, מדובר בגולה
קריאת  אצלנו שאין אלא הזה הסדר ככל קוראים אנו ובארץ

חול. הוא שהרי כלל, השמיני כוֿלג;47)יום כב, ויקרא
אֿמד. אֿכה.48)כג, כג, יג,49)מלכיםֿב שמות

אֿיט.50)אֿטז. כג, כדֿל; כב, לד,51)שם, שם,
ידובר 52)אֿכו. האלה הפרשיות ובכל אֿיד. ט, במדבר

בתורה. כתיבתן כסדר קריאתן וסדר הפסח, חג על
של 53) שבשביעי לפי כז. פסוק טו פרק עד יז יג, שמות

ממצרים. בצאתם הים על שירה אבותינו אמרו פסח
מיציאת 54) בה ומדובר שירה הוא שגם אֿנא, יח, תהלים

ויפיצם, חציו וישלח - באפו עשן עלה ככתוב: מצרים,
לא.). מגילה (רש"י, במצרים ה' למכות המכוונים

בענין 55) בו שמדובר אֿיז, טז, פרק עד יט טו, דברים
"בכספא  "קדש "תורא "משך אלו: קריאות וסימן המועדות.

[שם]. "בוכרא "שלח "במדברא לב 56)"פסל י, ישעיה
פסח, בליל שהיתה סנחריב במפלת המדבר יב פרק סוף עד
שמיני  יום חל ואם שם). (מגילה, העתידה גאולתנו ועל
עד  כב) יד, (דברים תעשר" מ"עשר מתחילים בשבת, להיות
העולים  קרואים לשבעה להספיק כדי "ראה" פרשת סוף
בשמיני  וכן העצרת, של שני ביו"ט וכן בשבת, לתורה
('הגהות  יב ה"ט בסמוך ראה בשבת, שחל העצרת
ישתנה, לא זו בהלכה כאן האמור הסדר וכל מיימוניות').
אנו  אז חמישי, ביום להיות הפסח כשחל אלאֿאםֿכן

לי  "קדש קוראים א' וביום השבת, ביום לך" "פסל קוראים
מועד  של בחולו להיות שחלה שבת הוא כלל כי בכור" כל
כמבואר  לך" "פסל בה קוראים בסוכות בין בפסח בין
(שמות  אלי" אומר אתה מ"ראה ומתחילים ה"טז. בסמוך
זו  בקריאה שיש ומפני הקרואים, ז' לכל לספק כדי יב) לג,
יום  שהיא בשבת אותה קוראים וחוה"מ, ורגלים שבת מענין

שם). וברש"י לא. (מגילה להתפלל הבא ציבור אסיפת

.Ë'˙BÚe·L ‰Ú·L'a ÔÈ¯B˜ ˙¯ˆÚa57‚‰Óe . »¬∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»
L„Áa' ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa ÌÈ¯BwL ,ËeLt»∆ƒ¿»ƒ«…∆

'ÈLÈÏM‰58‰·k¯na ÔÈ¯ÈËÙÓe ,59ÈM·e ,60ÔÈ¯B˜ «¿ƒƒ«¿ƒƒ«∆¿»»«≈ƒƒ
˜ew·Áa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa61. ¿»»«¬»«¿«¿ƒƒ«¬«

ט.57) טז, לפי 58)דברים כ', פרק סוף עד א' יט, שמות
ופרשה  לישראל, תורה ניתנה בסיון ששה שהוא הזה שביום

תורה. במתן מדברת על 59)זו א', פרק ביחזקאל האמורה
מרכבתו. בהוד סיני הר על הקב"ה שירד בגולה 60)שם

ימיםֿטובים. שני במתן 61)שעושים המדבר ג', פרק
פארן" מהר וקדוש יבוא מתימן "אלוה בו: שכתוב תורה

תורה. מתן בענין ב:): (ע"ז דרשוהו ורבותינו וכו'

.È„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa' ÔÈ¯B˜ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«…∆«¿ƒƒ¿∆»
'L„ÁÏ62ÈÈÂ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯BwL ,ËeLt ‚‰Óe . «…∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«»

'‰¯N ˙‡ „˜t63ÔÓ „Á‡ LÈ‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe , »«∆»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ
'ÌÈ˙Ó¯‰64˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â' ÔÈ¯B˜ ÈM·e , »»»«ƒ«≈ƒƒ¿»¡…ƒƒ»∆

'Ì‰¯·‡65'ÌÈ¯Ù‡ ÈÏ ¯ÈwÈ Ô·‰' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,66. «¿»»«¿ƒƒ¬≈«ƒƒ∆¿«ƒ

א.62) כט, א.63)במדבר כא, שמואלֿא,64)בראשית
יא.). (ר"ה וחנה שרה נפקדו בראשֿהשנה כי א.

עקידת 65) ענין להזכיר כדי הפרק סוף עד כב, בראשית
עוד...66)יצחק. אזכרנו "זכור בו: שנאמר יט. לא, ירמיה

טובה, של "זכרונות" בו להזכיר היום וחובת ארחמנו" רחם
לב:). השנה בראש (כמבואר

.‡È'˙BÓ È¯Á‡' ÔÈ¯B˜ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa67, ¿«ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈
'‡NÂ Ì¯ ¯Ó‡ ‰k' ÔÈ¯ÈËÙÓe68ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa , «¿ƒƒ…»«»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

'˙BÓ È¯Á‡'aL ˙BÈ¯Úa69ÈÓ Ïk ÌÏkÈÂ ¯kÊiL È„k , »¬»∆¿«¬≈¿≈∆ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ
‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰Ó ˙Á‡a ÏLÎpL70ÈLÈÏM‰Â , ∆ƒ¿«¿««≈∆¿«¬…ƒ¿»¿«¿ƒƒ
‰BÈa ¯ÈËÙÓe ‰¯Bz· ‡¯B˜71. ≈«»«¿ƒ¿»

הכיפורים.67) יום בעבודת המדבר טז, פרק ויקרא
התשובה 68) בענין המדבר נה, פרק סוף עד טו נז, ישעיה

וגו'. אבחרהו" צום זה "הלא ו' פסוק שם ככתוב והתענית,
יח.69) פרק ב"אוצר 70)ויקרא (מובאת הגאונים. תשובת

רב"ז). אות למגילה ומדובר 71)הגאונים" יונה, ספר כל
תשובתם  הקב"ה ושקיבל נינוה, אנשי תשובת בענין בו
להם  לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם ככתוב:

י). ג, (שם, עשה ולא

.·ÈÔÈ¯B˜ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ,˙BkÒa¿Àƒ¿≈»ƒƒ»ƒƒƒ
,'B‚Â 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL' ‡È‰L ,˙B„ÚBn‰ ˙L¯Ùa¿»»««¬∆ƒ∆∆≈¿

'ÈÈÏ ‡a ÌBÈ ‰p‰' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯ÈËÙÓe72ÌBÈ·e , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»«»¿
'‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ' - ÈL73·BËŒÌBÈ·e , ≈ƒ«ƒ»¬∆«∆∆¿……¿
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ÔB¯Á‡74˙BlÎk È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ÔÈ¯B˜ «¬ƒ»«¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿«
'‰ÓÏL75'‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ' ÔÈ¯B˜ ¯ÁÓÏe ,76ÔÈ¯ÈËÙÓe , ¿……¿»»ƒ¿…«¿»»«¿ƒƒ

'‰ÓÏL „ÓÚiÂ'77È¯Á‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙnL ÈÓ LÈÂ , ««¬…¿……¿≈ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ«¬≈
˙BÓ78˙Ba¯˜a ÔÈ¯B˜ ‚Á‰ ˙BÓÈ ¯‡L·e .'‰LÓ∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿»¿¿

‚Á‰79. ∆»

הסוכות,72) חג על בו ומדובר הפרק. סוף עד יד, זכריה
(שם, הסוכות חג את ולחוג בשנה... שנה מדי ועלו ככתוב:

היתה 73)טז). אסיפה שאותה לפי בֿכב. ח, מלכיםֿא,
הסוכות. העצרת.74)בחג שמיני חג מלכיםֿא 75)הוא

שם: ונאמר נדֿסו. ‰˘ÈÈÓח, ÌÂÈ· ויברכו העם את שלח
המלך. בו 76)את חותמים המועדות, כל סוף שהוא לפי

פ"ג). למגילה (ר"ן ישראל את שבירך רבינו משה בברכת
ביום 77) - שלמה בתפילת המדבר כבֿנג. ח, מלכיםֿא

הדברים  אלה וכל וקיומו. העם לשלום - העצרת שמיני
ע"א. לא, דף מגילה במס' דעת 78)מקורם א. פרק יהושע

או"ח  ה'טור' ולדעת (שם). ב'תוספות' מובאת גאון האי רב
שחתמנו  לפי והטעם: ב'ירושלמי'. מקורו תרסט, סי'
הקב"ה  שציוה במה מפטירים רבינו, משה של בפטירתו
נוהגים  ואנו פ"ג). שם (ר"ן תלמידו ליהושע פטירתו לאחר
"וזאת  בראשון וקוראים תורה, ספרי שלשה להוציא
"אשר  עד ברא" "בראשית ובשני התורה; סוף עד הברכה"
פתחון  יהא שלא כדי ג), ב, (בראשית לעשות" אלהים ברא
רוצים  ואינם התורה את סיימו כבר ולומר: לקטרג לשטן פה
כמבואר  הקרבנות", ב"סדר קוראים ובשלישי עוד. לקרותה
לחג: האחרון זה, ליוםֿטוב וקוראים יד. הל' בסמוך
לכבוד  סעודה ועושים בו ששמחים לפי תורה", "שמחת
על  א, פרק רבה" ב"קהלת המדרש ע"פ התורה סיום
"מכאן  טו) ג, (מלכיםֿא עבדיו לכל משתה ויעש הפסוק:
תרסט). סי' או"ח (שו"ע תורה של לגמרה סעודה שעושים

יזֿלד).79) כט, (במדבר פנחס בפרשת האמורים

.‚ÈÈzL ‡¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?„ˆÈk≈«¿»»≈À∆≈≈¿≈
˙BiL¯Ù80,„ÚBÓ ÏL BlÁ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ÌBia . »»ƒ««¿ƒƒ∆À∆≈

'ÈM‰ ÌBi·e' Ô‰k‰ ‡¯B˜81ÌBi·e' ‡¯B˜ ÈÂÏÂ , ≈«…≈««≈ƒ¿≈ƒ≈«
'ÈLÈÏM‰82ÈÚÈ·¯‰Â ,ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡¯B˜ Ï‡¯NÈÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ÈM‰ ÌBia ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ83ÌBia ÔÎÂ . ≈¿≈««≈ƒ««¿ƒƒ¿≈«
ÌBi·e' ÔÈ¯B˜ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ÏL ÈL ‡e‰L ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆≈ƒ∆À∆≈ƒ«
ÌBÈ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ ,'ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e' ,'ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿«∆∆¿»

.ÌBÈÂ»

היום 80) בקביעות מסופקים שהיו ידובר, לארץ בחוץ
שני  עושים היו כן על אשר ראשֿחודש, של המדוייק
חולֿהמועד  שהוא השלישי ביום ולפיכך מספק, ימיםֿטובים
בתשרי  ט"ו שיום יתכן כי לחג, שני רק זה שמא מסופקים הם
גם  ויתכן השני, ביוםֿטוב חל הסוכות חג התחלת שהוא
כבר  הוא זה ויום הראשון ביוםֿטוב חל בתשרי שט"ו
בסוף  בסמוך ראה - ישראל ארץ למנהג ובנוגע לחג. השלישי

הוא.81)ההלכה. שני שמא כי ע"א. נה, כי 82)סוכה
הוא. לחג שלישי שהרי 83)שמא - היום לכבוד בא שהוא

לקרוא  חשוב הוא ולפיכך - שלשה רק קוראים חול יום בכל
אלא  קוראים אנו אין עצמו, שני ביו"ט אבל היום. ספיקי את

"¯˘Ú ‰˘ÓÁ·Â אין שני, ספק הוא שגם אע"פ בלבד, יום"
יבואו  שלא כדי השני" "וביום בו לקרוא בו מזלזלים אנו
להעיר  ויש פ"ג). למגילה (ר"ן שני יו"ט בקדושת להקל
וביום  קורא "וישראל כתוב: ושוינצינו, רומי דפוס שבנוסח

ÈÚÈ·¯‰ משובשת שגירסא סובר הכסףֿמשנה מרן אבל ."
חולֿהמועד  בהתחלת לקרוא לנו מה כי עמו ונימוקו היא,
הוא  כך ומשום כלל, היום מספיקי שאינו הרביעי" "וביום
למגילה  ברי"ף כתוב כך ואמנם שבספר, גירסתנו את מאשר
"ספיקא  שם שאין ישראל ובארץ הגאונים. דעת עלֿפי פ"ג
ביום  כי בלבד, היום קרבן אלא יום בכל קוראים אין דיומא"
השני" "וביום כהן קורא לחולֿהמועד ראשון שהוא לחג שני
עצמה  פרשה אותה וקוראים חוזרים אחריו העולים והשלשה

א'). סעיף תרסג סי' או"ח (שו"ע

.„ÈÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÎÂ ,ÌÈ·BË ÌÈÓiÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒƒ
ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·L·e¿ƒ¿«¿≈«∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ

˙È¯ÁLa84˙BÈÚ‰ el‡ B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ : ¿«¬ƒ»ƒ≈≈»ƒ¿»
‰ B˙B‡ Ôa¯˜ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â ,e¯Ó‡L¯eÓ‡‰ ÌBi ∆»«¿¿«≈ƒ≈»¿««»»

ÌÈ„e˜t‰ LnÁa85Ôa¯w‰ ÔÈÚ ‡¯Bw‰Â ,‰¯Bza86 ¿À««¿ƒ«»¿«≈ƒ¿««»¿»
.‡È·pa ¯ÈËÙÓ ‡e‰«¿ƒ«»ƒ

קוראים 84) אנו סוכות חולֿהמועד שבימי שהזכיר לפי
ואף  ימיםֿטובים שבכל משמיענו הוא החג, בקרבנות
על  נוסף היום בקרבנות קוראים אנו פסח בחולֿהמועד
הכיפורים  יום ותפס לעיל, שהזכיר היום בענין הקריאה

בעלמא. לדוגמא המתחיל 85)ופסח "במדבר" חומש הוא
כחֿכט. פרקים פנחס בפרשת ופקודיהם, ישראל בני במנין
אינו  המועדים, בכל היום בקרבנות קוראים שאנו זה ודבר
ונזכר  הגאונים מימי בידינו מקובל אלא בתלמוד מפורש
סומכים  ויש מיימוניות'). ('הגהות גאון עמרם רב בסדר
"אמר  לא:) (מגילה התלמוד דברי עם בקשר זה מנהג
חסֿושלום  שמא עולם! של רבונו הקב"ה: לפני אברהם
וכדור  המבול כדור להם עושה ואתה לפניך, חוטאים ישראל
זמן  כל - קרבנות סדר להם תיקנתי כבר לו: אמר הפלגה...
לפני  מקריבים כאילו עליהם אני מעלה בהם, שקוראים
קוראים  אנו אין ובשבת עוונותיהם". כל על אני ומוחל קרבן
בתורה  תופס שבת של מוסף קרבן אין כי הקרבנות, בסדר
לקרוא  ואין טֿי) כח, במדבר (ראה בלבד פסוקים שני אלא
של  מוסף קרבן שאין ועוד פסוקים, משלשה פחות בתורה

בא בו Âˆ¯Ï˙אאל ÙÎÏ¯שבת נאמר לא שהרי בלבד,
של  הטעם בו אין לפיכך החג, קרבנות כבשאר "לכפר"
הוא  פ"ג). למגילה (ר"ן הנ"ל שבאגדה עוונות" "מחילת

שבת "תכנת לשבת: מוסף בתפילת אומרים ¯ˆÈ˙שאנו
ימיםֿטובים  שבשאר קרבנותיה? רצית "למה קרבנותיה"

- הקרבנות באיםËÁ‡˙באים כולם - ובשבת ,˙ÂÏÂÚ"
רפג). סי' או"ח נגמרת.86)('טור' הקריאה שבו

.ÂË‰LÏL B‡ ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBnL ÌBÈ ÏÎ·e87, ¿»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e‡ÈˆB‰ Ì‡88,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLk - ƒƒ∆««∆¿∆«¬ƒ∆»ƒ

LÈc˜ ¯ÓB‡89ÔB¯Á‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLÎe ,ÈM‰ ‡ÈˆBÓe ≈«ƒƒ«≈ƒ¿∆«¬ƒ∆»«¬
LÈc˜ ¯ÓB‡90e¯Ó‡ ¯·Îe .91ËeLt‰ ‚‰n‰L , ≈«ƒ¿»»«¿∆«ƒ¿»«»

ÌÏBÚÏ ÌÈÏLn‰ ‡¯BwL ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓBÏ92Œ¯Á‡Â , ««ƒ««∆≈««¿ƒ¿»¿««
.‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ Ck»«¿ƒƒ«»ƒ
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כ"ג.87) הלכה בסמוך כמנהגנו 88)ראה שלא כלומר,
אחת. בבת כולם את מוציאים שאנו קראו 89)היום שבו

קדיש. עליו לומר הוא וחשוב היום, סדר כי 90)וגמרו
קדיש. לומר ראוי סופי, באופן הקריאה גמר אחרי

ה"כ).91) (פ"יב, מוציאים 92)לעיל שאין ביום אפילו
ספר. באותו לקרוא המפטיר עתיד שעדיין אחד, ספר אלא
בספר  לקרוא וגמרו נפרדים, ספרים שני כשמוציאים כלֿשכן
עליו  לומר שצריך - בו לקרוא עתיד המפטיר ואין הראשון
(כסףֿמשנה). כאחד הספרים שני כשיוציאו אפילו קדיש,
כשקוראים  בין המפטיר קריאת לפני קדיש לומר נוהגים ואנו
אומרים  אנו ואין ספרים, בשלשה כשקוראים בין אחד בספר

ס"ד). רפב סי' או"ח (רמ"א בלבד אחד קדיש אלא

.ÊËÔÈa - „ÚBÓ ÏL BlÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»ƒ¿¿À∆≈≈
‰z‡ ‰‡¯' ˙aL d˙B‡a ÔÈ¯B˜ - ˙BkÒa ÔÈa ,ÁÒÙa¿∆«≈¿Àƒ¿»«»¿≈«»

'ÈÏ‡ ¯Ó‡93˙BL·È‰ ˙BÓˆÚ‰ - ÁÒta ÔÈ¯ÈËÙÓe ,94, …≈≈««¿ƒƒ«∆«»¬»«¿≈
‚Á‰ CB˙a ‰ÏÁ Ì‡Â95'‚B‚ ‡a ÌBÈa' -96. ¿ƒ»»¿∆»¿…

(ה"ח).93) לעיל לז.94)נתבאר חג 95)יחזקאל זה
(או"ח 96)הסוכות. ה'טור' וכתב טז. לט, - יח, לח, שם,

תחיית  כי חכמים מפי שמעתי גאון: האי רב שאמר תצ) סי'
- בתשרי ומגוג גוג ונצחון בניסן, להיות עתידה המתים

הזה. כסדר מפטירים אנו לפיכך

.ÊÈÌÈ‰k ˙k¯aÓ ÔÈ¯B˜ ÔBL‡¯ ÌBÈa - ‰kÁa97„Ú «¬À»¿ƒƒƒƒ¿«…¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ ÌBia ·È¯˜n‰ Ôa¯˜ ÛBÒ98ÈM‰ ÌBi·e , »¿«««¿ƒ«»ƒ««≈ƒ

¯˜ ÔÈ¯B˜ÈMa ·È¯˜‰L ‡ÈN Ôa99ÌBÈ „Ú ÔÎÂ , ƒ»¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈«
„Ú ,˙Ba¯w‰ ÛBÒ „Ú ÔÈ¯B˜ ÈÈÓL ÌBÈa ;ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ««»¿»«

¯„q‰ ÛBÒ100˙B¯a ‰kÁ ÏL ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓe . «≈∆«¿ƒƒ¿«»∆¬À»¿≈
‰È¯ÎÊ101˙B˙aL ÈzL eÈ‰ Ì‡Â ;102- ‰kÁa ¿«¿»¿ƒ»¿≈«»«¬À»

‰iM·e ,‰È¯ÎÊ ˙B¯a ‰BL‡¯ ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓ«¿ƒƒ¿«»ƒ»¿≈¿«¿»«¿ƒ»
‰ÓÏL ˙B¯a103¯ÈËÙnL ‡e‰ ‰kÁ ÔÈÚa ‡¯Bw‰Â . ¿≈¿……¿«≈¿ƒ¿«¬À»∆«¿ƒ

‡È·pa104'˜ÏÓÚ ‡·iÂ' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ÌÈ¯eÙa .105. «»ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«»…¬»≈

והטעם 97) בנשיאים" קוראים "בחנוכה ע"ב: ל, מגילה
סי' או"ח ב'טור' (מובאת ו' פסקא רבתי, בפסיקתא מפורש
שהוא  בכסלו, כ"ה ביום המשכן מלאכת נשלמה כי תרפד),
נעשה  חנוכה שנס לפי כהנים, מברכת ומתחילים דחנוכה, א'
שכשניצחו  כתוב: "מכבי" ובספר כהנים. ידי על
היוונים, מתקרובת משוקץ המזבח את מצאו החשמונאים,
מחדש, ובנאוהו אותו סתרו לעבודהֿזרה, עליו שהקטירו
חנוכה  בימי קוראים אנו לפיכך בכסלו, בכ"ה אותו וחנכו
פ"ג, מגילה טוב' יום ('תוספות וכליו המזבח חנוכת על

ביום 98)מ"ו). עד קורא כהן יז, ז, פרק עד כב, ו, במדבר
היום  קרבן פרשת כל וישראל ולוי יב) ז, (שם, הראשון

מיימוניות'). בן 99)('הגהות אחד "פר עד קורא כהן
חוזר  וישראל השלישי", "ביום עד לוי כא). (שם, בקר"
סי' או"ח (שו"ע יום בכל זו דרך ועל השני", "ביום וקורא

ס"א). וישראל 100)תרפד היום, בקרבן קוראים ולוי כהן
('הגהות  המנורה" את עשה "כן עד התשיעי" מ"ביום קורא

הכתוב 101)מיימוניות'). ע"ש ז. ד, פרק עד יד ב, זכריה
זהב". מנורת והנה "ראיתי של 102)שם א' יום שחל כגון

בשבת. שם 103)חנוכה הכתוב שם על מֿנ. ז, מלכיםֿא

מפטירים  שאנו והטעם וגו' מימין" חמש המנורות "ואת
שלמה", "נרות אחרי שנכתבו אע"פ תחילה, זכריה בנרות
על  להעדיפה וראויה העתיד, על נאמרה זכריה נבואת כי

(ר"ן). לשעבר שנכתבו שלמה" אנו 104)"נרות שהרי
שהקורא  הוא: וכלל האחרון. בספר חנוכה של קוראים

בנביא. המפטיר הוא בספר חֿטז.105)אחרון יז, שמות
הוא. עמלק של מזרעו המן כי

.ÁÈ„ÈÏB˙ Èk' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ·‡a ‰ÚL˙a¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒƒƒ
'ÌÈa106'ÈÈ Ì‡ ÌÙÈÒ‡ ÛÒ‡' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,107, »ƒ«¿ƒƒ»…¬ƒ≈¿À¿»

.˙BiÚz‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ,'‰LÓ ÏÁÈÂ' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»ƒ«¿«∆ƒ¿»¿≈««¬ƒ
Ú¯‡M ‰Ó ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó e‡L ,˙BiÚz‰ ¯‡L·eƒ¿»««¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ««∆≈«

eÈ˙B·‡Ï108ÔBL‡¯‰ :‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ , «¬≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈ˜eÒt Úa¯‡ '‰LÓ ÏÁÈÂ' ‡¯B˜109ÈM‰ ‡¯B˜Â , ≈«¿«∆«¿«¿ƒ¿≈«≈ƒ

'CnÚ ‰NÚ È‡ ¯L‡' „Ú 'EÏ ÏÒt'Ó ÈLÈÏM‰Â110. ¿«¿ƒƒƒ¿»¿«¬∆¬ƒ…∆ƒ»
ÔB‚k ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz·e««¬ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈«»¿

˙¯va111· ‡ˆBiÎÂ ¯·„Â˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÔÈ¯B˜ ,Ô‰112, «…∆¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»¿»
Ì˙B‡ eÚÓLiLk Ì··Ï ÚkÈÂ ÌÚ‰ e·eLiL È„k113. ¿≈∆»»»¿ƒ»«¿»»¿∆ƒ¿¿»

אם 106) ישראל בפורעניות שם המדובר כדֿמ. ד, דברים
ה'. את שם 107)יכעיסו המדובר כג. ט, - יג ח, ירמיה

שדדנו". איך מציון נשמע נהי קול "כי ככתוב: ציון, בחורבן
גדליה".108) "צום ותענית בתמוז, י"ז שמות 109)כגון

יאֿמד. זו,110)לב, לקריאה והמקור אֿי. לד, שם
ה"ז. י"ז פרק סופרים מלשון 111)במסכת גשמים, עצירת

ידאג. לא בצורת ובשנת ח): יז, (ירמיה הכתוב
בין 112) בקריאה וההבדל לא.) (מגילה "בחוקותי". שבסדר

הגאונים" ("אוצר גאון האי רב בדברי מקורו לתענית, תענית
סי' (או"ח משה" "ויחל לקרוא: היום נוהגים ואנו שם).

עסקי 113)תקסז). שעל "להודיע (שם) רש"י וכלשון
מצרה  וינצלו בתשובה ויחזרו לעולם, פורענות באה חטא

עליה". מתענים שהם

.ËÈ·‡a ‰ÚLz Ì„˜ ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»ƒ¿«¿ƒƒ…∆ƒ¿»¿»
‰BL‡¯ ˙aL :˙BÁÎB˙ È¯·„a ˙B˙aL LÏLa¿»«»¿ƒ¿≈»«»ƒ»

'e‰ÈÓ¯È È¯·„'a ÔÈ¯ÈËÙÓ114ÔBÊÁ' - ‰iL , «¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ»¬
'e‰ÈÚLÈ115'‰BÊÏ ‰˙È‰ ‰ÎÈ‡' - ˙ÈLÈÏL ,116ÔÎÂ . ¿«¿»¿ƒƒ≈»»¿»¿»¿≈

eÓÁ eÓÁ' ÔÈ¯ÈËÙÓ ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡L ˙aL«»∆««ƒ¿»¿»«¿ƒƒ«¬«¬
'ÈnÚ117ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï e¯ÈÚa ËeLt ‚‰Óe . «ƒƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ

.‰M‰ŒL‡¯ „Ú ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa¿∆»¿«¿»≈««ƒ¿»¿»«…«»»
ÔÈ¯ÈËÙÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ˙aLÂ¿«»∆≈…«»»¿«ƒƒ«¿ƒƒ

'Ï‡¯NÈ ‰·eL'118. »ƒ¿»≈

א.114) פרק א.115)ירמיה פרק כא.116)ישעיה שם,
שמעו  ראשונה, לשבת - ירמיהו דברי לקרוא נוהגים ואנו
לשבת  - ישעיה חזון שניה, לשבת - ד) ב, (ירמיה ה' דבר

מ.117)שלישית. פרק ההפטרות 118)ישעיה סדר וזה
פורענות, של שלש כהנא": דרב ה"פסיקתא ע"פ מנהגנו לפי
פינחס  מפרשת המתחיל תשובה, של ושתים נחמה של שבע
הכיפורים  ליום ר"ה שבין בשבת ומסיים בתמוז, י"ז שאחרי
"דברי  פירושו: וזה שד"ש, אר"ק גו"ע דש"ח וסימנן:
שלש  אלו - ישעיה" "חזון ה'", דבר "שמעו ירמיהו",
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"ו  עמי", נחמו "נחמו ה'"פורענות; עזבני ציון תאמר
אנכי  "אנכי יא), נד, (שם, סוערה" "עניה יד), מט, (ישעיה
א), נד, (שם, עקרה" "רני יב), נא, (שם מנחמכם" הוא
אלו  - י) סא, (שם בה'" אשיש "שוש ס), (שם, אורי" "קומי
גדליהו, לתענית - בהמצאו" ה' "דרשו נחמה; של שבע
ה' עד ישראל "שובה ו), נה, (שם, - לתשרי בשלישי
הכיפורים. ליום ר"ה שבין לשבת ב) יד, (הושע אלהיך"

תכח). סי' (או"ח יוסף' ה'בית ע"פ

.ÎÔÈ¯B˜ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒ
ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa119Ô‰k‰ Ú„ÈB‰Èa ÔÈ¯ÈËÙÓe120ÔÎÂ . ¿»»«¿»ƒ«¿ƒƒƒ»»«…≈¿≈

˙aM‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡121, ƒ»……∆¬»ƒ¿¿««»
ÂÈÙlL ˙aLa ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒ¿ƒ¿«»∆¿»»

ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa122'¯BÎÊ' ÔÈ¯B˜ ‰iMa .123, ¿»»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»
'˜ÏÓÚ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ Èz„˜t' ÔÈ¯ÈËÙÓe124BÊŒÈ‡ ; «¿ƒƒ»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈≈

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÌÈ¯et ÏÁL Ïk ?‰iL ˙aL ‡È‰125, ƒ«»¿ƒ»»∆»ƒƒ¿¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ¯B˜ ˙ÈLÈÏMa .˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â126, «¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒƒ»»¬À»

'ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe127˙aL ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ«»
˙ÈÚÈ·¯Ï ‰ÎeÓq‰ ?˙ÈLÈÏL128ÔÈ¯B˜ ˙ÈÚÈ·¯a . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒƒ»¿ƒƒƒ

'‰f‰ L„Á‰'129„Á‡a ÔBL‡¯a' ÔÈ¯ÈËÙÓe , «…∆«∆«¿ƒƒ»ƒ¿∆»
'L„ÁÏ130ŒL‡¯ ÏÁL Ïk ?˙ÈÚÈ·¯ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «…∆¿≈ƒ¿ƒƒ»∆»…

.˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ¿¿»«¬ƒ¿∆∆«»

בה:119) הנאמר יאֿטז) ל, (שמות "כיֿתשא" פרשת היא
ימעיט לא והדל ירבה לא ‰˘˜Ï"העשיר ˙ÈˆÁÓÓ.'וגו "

יובא 120) אשר הקדשים כסף "כל בה: וכתוב יב. מלכיםֿב,
וגו'. עובר" כסף ה' השבוע.121)בית באמצע

במשך 122) שקלים שיביאו להודיע ע"א, כטֿל, מגילה
בניסן  באחד הקרבנות את במקדש שיקריבו כדי אדר, חדש
(במדבר  בחדשו חודש עולת זאת שנאמר: החדש, מהכסף
הוא  חדשה, מתרומה קרבן והבא חדש תורה: אמרה יד) כח,
על  משמיעים באדר "באחד מ"א): פ"א, (שקלים ששנינו

לך 123)השקלים". עשה אשר את זכור יז. כה, דברים
שהוא  המן למחיית עמלק מחיית לסמוך כדי וגו' עמלק

ב.124)מזרעו. טו, פורים 125)שמואלֿא אין אם אבל
למרות  זכור" "פרשת בה קוראים אין בתוכה, להיות חל
אדר  ר"ח שחל כגון: שקלים, פרשת לשבת שניה שהיא
חל  באדר בי"ד שהוא פורים אין אז כי השבת, בתוך להיות
בשבת  מפסיקים לפיכך - מכאן לאחר אלא שאחריה בשבת
לפורים. סמוכה שהיא הבאה בשבת זכור פרשת וקוראים זו,
סמוכה  היא הבאה השבת אז בשבת, אדר ר"ח חל אם אבל
שבת  בין הפסקה ואין זכור", "פרשת בה וקוראים לפורים

זכור". "פרשת לשבת שקלים" יט,126)"פרשת במדבר
את  בקריאתה ומזהירים הטמאים, את מטהרת שהיא אֿכב.
בטהרה  הפסח קרבן שיעשו כדי עצמם לטהר ישראל

וברש"י). כט, שמדבר 127)(מגילה כה. לו, יחזקאל
הטמאים. החודש",128)בטהרת "פרשת בה שקוראים

בה  מפסיקים לרביעית סמוכה אינה ואם בסמוך, כמבואר
לרביעית, סמוכה שהיא הבאה בשבת פרה" "פרשת וקוראים

בסמוך. שיתבאר שמדברת 129)וכפי אֿכ. יב, שמות
פסח. אֿטו.130)בקרבן מו פרק עד יח מה, יחזקאל

.‡Î˙aL ÔÈa ‰˜ÒÙ‰ ‰È‰z ÌÈÓÚtL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆¿»ƒƒ¿∆«¿»»≈«»
‰iLe ‰BL‡¯131‰iL ÔÈa B‡132,˙ÈLÈÏLe ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒƒ

˙B˜ÒÙ‰ ÈzL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe133‰iLÏ ‰BL‡¯ ÔÈa : ¿»ƒƒ¿¿≈«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏL ÔÈa Ï·‡ ;˙ÈLÈÏLe ‰iL ÔÈ·e≈¿ƒ»¿ƒƒ¬»≈¿ƒƒ»¿ƒƒ

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡134. ≈«¿ƒƒ

שאחריו 131) השבת אז כי שני, ביום אדר ר"ח שחל כגון
בה. ומפסיקים לפורים סמוכה ואינה באדר ו' ביום

בשבת 132) קוראים אז כי בשבת, אדר ר"ח שחל כגון
ובשבת  לפורים, סמוכה היא כי זכור" ב"פרשת שאחריו
"פרשת  וקוראים מפסיקים, באדר בט"ו שהיא שאחריה

שאחריה. בשבת ביום 133)פרה" אדר ר"ח שחל כגון
וקוראים  באדר, ב' שהיא שאחריו בשבת מפסיקים אז שישי,
מפסיקים  וכן באדר, ט' שהיא לאחריה בשבת זכור" "פרשת
באדר  ט"ז שהיא שאחריה בשבת פרה" "פרשת לקרוא
ההפסקות  וסימן החודש". ל"פרשת סמוכה ואינה הואיל
ב', ביום אדר ר"ח חל פירושו: וזה ט"ז. ב' ו' ט"ו, ז' ב"ו,
ר"ח  חל לאדר. בששה שהיא השניה בשבת ההפסקה אז
בחמשה  שהיא השלישית בשבת מפסיקים אז ז', ביום אדר
השניה, בשבת מפסיקים ו', ביום אדר ר"ח חל לאדר. עשר
עשר  בששה שהיא השלישית בשבת וגם לאדר, בשני שהיא
בשבת  מפסיקים ד', ביום אדר ר"ח חל אם וכן לחודש.
אין  הימים בשאר אבל ד"ד. וסימנו לחודש, ד' שהיא שניה
לקביעות  הראויים הימים כי בהם, חל אדר ראשֿחודש

ז'. ד, ב', ז', הם: אדר מגילה 134)ראשֿחודש ירושלמי
ל"פרה", "החודש" שתקדים הוא "בדין ה"ה): (פ"ג,
(שהרי  הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד
את  באפר לטהר אדומה פרה לשרוף יכולים היו לא
לר"ח  מאוחרת פרה נמצא המשכן, שהוקם עד הטמאים
ישראל", של טהרתם שהיא - קודמת? פרה ולמה ניסן)
שלא  כדי ל"החודש" "פרה" בין מפסיקים אין ולפיכך

מאוחרת. להיות ראויה שהיתה אחרי כ"כ להקדימה

.·Î‡¯B˜ „Á‡ ,el‡‰ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ‰L¯t Ïk»»»»≈«¿«»»ƒ»≈∆»≈
˙aL d˙B‡ ¯„Ò ÔÈ¯BwL ¯Á‡ ,ÈL ¯ÙÒa d˙B‡»¿≈∆≈ƒ««∆ƒ≈∆»«»
˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ .ÔBL‡¯ e‡ÈˆB‰L ¯Ùqa«≈∆∆ƒƒ»……∆¬»ƒ¿

˙aLa135˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰Â ,136- '‰eˆz ‰z‡Â'a ¿«»¿»»≈∆»«»ƒ¿«»¿«∆
¯Bik ˙ÈNÚÂ' „Ú '‰eˆz ‰z‡Â'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ƒƒ»ƒ¿«»¿«∆«¿»ƒ»ƒ

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â ,'˙LÁ137„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈ƒƒƒ»«
'¯Bik ˙ÈNÚÂ'138Èk' ˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰ Ì‡Â ; ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆»«»ƒ

,'Ï‰˜iÂ' „Ú '‡N˙ Èk'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ - BÓˆÚ '‡Nƒ̇»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«««¿≈
ÈL ¯ÙÒa ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â139„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿«¿ƒƒ≈¿≈¿≈∆≈ƒƒƒƒ»«

'˙LÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ'140. ¿»ƒ»ƒ¿∆

פ"ג,135) מגילה במס' הרי"ף גירסת אחרי נמשכת זו גירסא
כלל. ר"ח נזכר לא שלפנינו ל.) (מגילה התלמוד בנוסח אבל
טעות  כאן שיש שם, לרא"ש נתנאל" ה"קרבן החליט וכבר
ל"האשכול" בפירושו אשכול" ה"נחל החליט וכן הדפוס,

נותנת. הדעת וכן .66 עמ' שקלים.136)ח"ב פרשת של
תרפה.137) סי' או"ח ב'טור' כמבואר ספר, באותו
"כיֿתשא"138) עד הששה יקראו אומרים אנו ואין

שמצות  ניכר הדבר יהיה לא אז כי הלאה, ימשיך והשביעי
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שפרש  ויחשבו שקלים", ב"פרשת תצוה"היום "ואתה ת
ל.). (מגילה כיור" "ועשית עד שאיֿאפשר 139)מסתיימת

חזרה  ולדלג לגלול ויצטרך הואיל הראשון בספר לקרוא
כמבואר  ענינים, בשני מדלגים ואין "כיֿתשא" פרשת לראש

כ"ג. והלכה ה"ה י"ב, פרק אומרים 140)לעיל אנו ואין
יקרא  והשביעי נחושת", כיור מ"ועשית הששה שיתחילו
למפרע  כקורא נראה זה כי "ועשית", עד מ"כיֿתשא"
מה  על יחזור שהשביעי מוטב לפיכך המוקדם), את (המאחר
קריאת  חלוקת שלפי להעיר ויש שם). (מגילה קראו שכבר
תחול  שקלים" ש"פרשת לעולם יארע לא שבימינו, הסדרים

ג). פרק למגילה (ר"ן ב"כיֿתשא" או תצוה" ב"ואתה

.‚ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
- ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ

'‡N˙ Èk' Ba ÔÈ¯B˜141ÏÁL ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ . ƒƒƒ»¿≈……∆ƒ»∆»
¯„Ò ÔÈ¯B˜ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿»¿»ƒƒ≈∆
L„Á‰'Â ,ÈMa L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚÂ ,ÔBL‡¯a ÌBi‰«»ƒ¿ƒ¿«……∆«≈ƒ¿«…∆

ÈLÈÏMa '‰f‰142. «∆«¿ƒƒ

ע"ב.141) כט, הקודם 142)מגילה מהדין נלמד זה דבר
אין  הקודם בדין כי ממנו. ועדיף כאמור, בתלמוד המפורש
נדחית  זאת ובכל לראשֿחודש, רמז שום שקלים" ב"הפטרת
בהפטרת  ואילו תדירה, שהיא אע"פ מפניה, ר"ח הפטרת
מפורש  פסוק בה יש יח) מה, (יחזקאל הזה" "החודש
והשתחוו  ג): מו, (שם, ככתוב ראשֿחודש, בענין המדבר
ר"ח  ענין ואין ה', לפני ובחדשים בשבתות הארץ... עם

שמח'). ('אור כלל נדחה

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„ÁŒL‡…̄…∆≈≈∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
‡¯B˜ - ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ≈

‰kÁ ÔÈÚ B·143‰LÏL - ˙aM‰ ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁ . ƒ¿«¬À»»ƒ¿¿∆¿«««»¿»

ÔÈÚa ‡¯B˜ ÈÚÈ·¯‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚa ÔÈ¯B˜ƒ¿ƒ¿«……∆¿»¿ƒƒ≈¿ƒ¿«
‰kÁ144. ¬À»

שם.143) מחנוכה,144)מגילה, תדיר ראשֿחודש (שם)
הוא: כלל כי תחילה, ראשֿחודש בענין קוראים לפיכך

קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר

.‰ÎÏÎa dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÚÓBL Ì„‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»≈«»«»À»¿»
Úe·LÂ Úe·L ÏÎa BÓˆÚÏ ˙B¯˜Ï ·iÁ ,¯eaˆa ˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿¿«¿¿»»«¿»«

˙aL d˙B‡ ÏL ¯„Ò145.Ìeb¯z „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈL ≈∆∆»«»¿«ƒƒ¿»¿∆»«¿
Ìeb¯˙ Ba ÔÈ‡L ˜eÒÙe146„Ú ,ÌÈÓÚt LÏL e‰‡¯B˜ , »∆≈«¿¿≈»¿»ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ÂÈ˙BiL¯t ÌÈÏLiL147. ∆«¿ƒ»»ƒ»ƒ«ƒ

הציבור,145) עם פרשיותיו המשלים "שכל ע"ב: ח, ברכות
מתחילת  מתחיל הקריאה וזמן ושנותיו", ימיו לו מאריכים
"והיה  הפסוק על בא פ' ובמכילתא הראשון. מיום השבוע
רבינו  ציוה דברים שלשה נאמר: בניכם" אליכם יאמרו כי
עד  בשבת לחם תאכלו שלא פטירתו... לפני לבנו הקדוש

הפרשה. כל וגו'146)שתגמרו שמעון" "ראובן כגון
לד). לב, (במדבר עטרות" ואת דיבון "את או ב), א, (שמות

ש"בשמיני 147) באופן ההלכה, לתחילת חוזר מאמר זה
הציבור  קריאת עם יחד התורה כל פרשיות השלים העצרת"
הפרשה  לומד שאם רפ"ה) (סימן ה'טור' וכתב הכנסת. בבית
כוונת  שאין תרגום, כמו חשוב זה הרי רש"י, פירוש עם
גאון  עמרם רב שדעת אלא הענין. שיבין אלא התרגום
יתירה  חשיבות בו יש שתרגום מיימוניות' ב'הגהות מובאת
תרגום  וקורא שניהם, ידי יוצא ויראֿשמים בסיני. שניתן
"שנים  של והטעם ס"ב). רפ"ה סי' (שו"ע רש"י ופירוש
ונשנתה  בסיני, שניתנה התורה כנגד תרגום" ואחד מקרא
לישראל  משה ע"י מואב" ב"ערבות ונשתלשה מועד, באהל
- מקרא שנים מיימוניות', 'הגהות ולדעת רוקח'). ('מעשה
- תרגום ואחד הש"ץ, בעזרת הקורא לתורה העולה כנגד

לארמית. הקריאה את בביהכ"נ המתרגם כנגד



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygxn '`Îixyz d"k -g"ryz

ה'תשע"ח  תשרי כ"ה ראשון יום

-rcndxtq
dxFYd icFqi zFkld¦§§¥©¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נבואת 1) בין ההבדל לה; הזוכה ומיהו הנבואה, מעלת

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה

.‡‡aÓ Ï‡‰L Ú„ÈÏ - ˙c‰ È„BÒÈÓ2Èa ˙‡ ƒ≈«»≈«∆»≈¿«≈∆¿≈
‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡Â .Ì„‡‰3ÏB„b ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ »»»¿≈«¿»»»∆»«»»»

ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ,‰ÓÎÁa4ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‡‰È ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈»»
B¯ˆÈ ÏÚ BzÚ„a ¯ab˙Ó ‡e‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚa ¯·„a¿»»»»∆»ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿

„ÈÓz5‰BÎ ,‰·Á¯ ‰Úc ÏÚa ‡e‰Â ,6Ì„‡ .„‡Ó „Ú »ƒ¿««≈»¿»»¿»«¿…»»
BÙe‚a ÌÏL ,el‡‰ ˙Bcn‰ ÏÎa ‡lÓÓ ‡e‰L7- ∆¿À»¿»«ƒ»≈»≈¿

Òc¯tÏ ÒkiLk8ÌÈÏB„b‰ ÌÈÈÚ‰ Ô˙B‡a CLnÈÂ , ¿∆ƒ»≈««¿≈¿ƒ»≈¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈ˜BÁ¯‰9,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï ‰BÎ ‰Úc BÏ ‰È‰˙Â , »¿ƒ¿ƒ¿∆≈»¿»¿»ƒ¿«ƒ

ÏÏk ÈÎ¯cÓ L¯BÙe ,CÏB‰Â Lc˜˙Ó ‡e‰Â10ÌÚ‰ ¿ƒ¿«≈¿≈≈ƒ«¿≈¿«»»
Ê¯ÊÓe CÏB‰Â ,ÔÓf‰ ÈkLÁÓa ÌÈÎÏB‰‰11,BÓˆÚ «¿ƒ¿«¬«≈«¿»¿≈¿»≈«¿

„Á‡a ÏÏk ‰·LÁÓ BÏ ‰È‰˙ ‡lL BLÙ „nÏÓe¿«≈«¿∆…ƒ¿∆«¬»»¿»¿∆»
ÌÈÏËa ÌÈ¯·cÓ12ÂÈ˙BÏeaÁ˙Â ÔÓf‰ ÈÏ·‰Ó ‡ÏÂ13; ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…≈«¿≈«¿«¿«¿»

‰ÈeÙ BzÚc ‡l‡14˙Áz ‰¯eL˜ ,‰ÏÚÓÏ „ÈÓz ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿»¿»««
‡qk‰15,˙B¯B‰h‰ ,˙BLB„w‰ ˙B¯ev‰ Ô˙B‡a ÔÈ·‰Ï «ƒ≈¿»ƒ¿»««¿«¿

,dlk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁa ÏkzÒÓeƒ¿«≈¿»¿»∆«»»À»
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‰BL‡¯ ‰¯evÓ16Ô‰Ó Ú„BÈÂ ,ı¯‡‰ ¯eaË „Ú17 ƒ»ƒ»««»»∆¿≈«≈∆
ÁezL ˙Ú·e .ÂÈÏÚ ‰¯BL L„w‰ Áe¯ „iÓ - BÏ„b»¿ƒ»««…∆»»»»≈∆»«
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÚÓa BLÙ ·¯Ú˙z ,Áe¯‰ ÂÈÏÚ»»»«ƒ¿»≈«¿¿«¬«««¿»ƒ

'ÌÈLÈ‡' ÌÈ‡¯˜p‰18ÔÈ·ÈÂ ,¯Á‡ LÈ‡Ï CÙ‰ÈÂ , «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ«≈¿»ƒ
‰È‰L ˙BÓk BÈ‡L BzÚ„a19ÏÚ ‰lÚ˙pL ‡l‡ , ¿«¿∆≈¿∆»»∆»∆ƒ¿«»«

¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈÓÎÁ‰ Ì„‡ŒÈa ¯‡L ˙ÏÚÓ«¬«¿»¿≈»»«¬»ƒ¿∆∆¡«
."¯Á‡ LÈ‡Ï zÎt‰Â ÌnÚ ˙Èa˙‰Â" :Ïe‡La¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿∆¿«¿»¿ƒ«≈

נבואתו.2) שפע להם ונותן קדשו רוח עליהם משרה
ח). הלכה ג, פרק תשובה הלכות מ"ת, (נדרים 3)(השווה

יצרו.5)התרומיות.4)לח.). את וכובש ברוחו מושל
ז).6) (פרק להרמב"ם פרקים שמונה השווה וישרה. הגיונית

גם  לנבואה המכשירות הסגולות בין רבינו מונה שם
שאין  מה על מצטער ואינו בחלקו השמח כלומר: "עשיר",

בריא 7)לו. גם והמידותיות השכליות המעלות עם ויחד
כל  ללא השווי בתכלית הם ומזגו שחמרו בגופו, ושלם
הכוח  על לרעה משפיעים וייסורים מכאובים כי הפרעה.
מהידבק  האדם את ומונעים הנבואה לסגולת הנחוץ המדמה
מתוך  לא שורה הנבואה אין חכמינו: כדברי העליון, בשכל

ל:). (שבת וכו' במעשהֿמרכבה 8)עצבות לעסוק
פשוטים.9)ובמעשהֿבראשית. בניֿאדם מדעת הנשגבים

עצומות,10) בעיניים בחושך ההולך העם מהמון ומתרחק
הזמן. תעתועי ומעורר.11)אחרי אהבת 12)מעיר כגון:

מדומה. וכבוד מדומים 13)הניצוח קניינים אחרי רדיפה
על  אותם ומעבירים בניֿאדם ליבות המושכים מותרות וחיי

הכבוד.15)מכּוונת.14)דעתם. "חיות 16)כסא ְֶֶ
למעלה  עיין הצורות. שאר מכל למעלה שהיא הקודש",

ז). הלכה ב, הוא 17)(פרק מכיר בהן הסתכלותו ידי על
השמים  בבחינת: הקדושֿברוךֿהוא, של גדלו ויודע

א). יט, (תהילים אֿל כבוד הצורה 18)מספרים היא
והם  בניֿאדם, דעת למעלת הקרובה התחתונה, העשירית
עיין  הנבואה. במראה להם ונראים הנביאים עם המדברים

ז). הלכה ב, (פרק שנחה 19)למעלה בטרם לכן קודם
הרוח. עליו

.·‰ÓÎÁa LiL BÓk .Ô‰ ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ - ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ«¬«¬≈¿∆≈«»¿»
ÏB„b ‡È· - ‰‡e·pa Ck ,B¯·ÁÓ ÏB„b ÌÎÁ»»»≈¬≈»«¿»»ƒ»

‡È·pÓ20‡l‡ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Ó ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ƒ»ƒ¿À»≈ƒ«¿≈«¿»∆»
Ô‰ÈÏÚ ÏtzL ¯Á‡ ,ÌBi· B‡ ,‰ÏÈÏ ÔBÈÊÁa ,ÌBÏÁ·«¬¿∆¿»¿»«««∆ƒ…¬≈∆

‰Óc¯z21,ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na" :¯Ó‡pL BÓk , «¿≈»¿∆∆¡«««¿»≈»∆¿«»
Ô‰È¯·‡ ,ÌÈ‡a˙nLk ÔlÎÂ ."Ba ¯a„‡ ÌBÏÁa«¬¬«∆¿À»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
Ì‰È˙BBzLÚÂ ,ÏLk Ûeb‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚÊÚcÊÓƒ¿«¿¿ƒ¿…««»≈¿∆¿≈∆

˙BÙ¯Ë˙Ó22‰Èet ˙Úc‰ ¯‡M˙Â ,23‰Ó ÔÈ·‰Ï ƒ¿«¿¿ƒ»≈«««¿»¿»ƒ«
‰ÓÈ‡ ‰p‰Â" :Ì‰¯·‡a ¯Ó‡pL BÓk ;‰‡¯zM∆ƒ¿∆¿∆∆¡«¿«¿»»¿ƒ≈≈»
:Ï‡i„a ¯Ó‡pL BÓÎe ;"ÂÈÏÚ ˙ÏÙ ‰Ï„‚ ‰ÎLÁ¬≈»¿…»…∆∆»»¿∆∆¡«¿»ƒ≈

."Ák Èz¯ˆÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁLÓÏ ÈÏÚ Ct‰ È„B‰Â"¿ƒ∆¿«»«¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ…«

כל 20) "ושאר בהעלותך): זוטרתא, (פסיקתא שאמרו כמו
כוחו". לפי ואחד אחד כל הדברים 21)הנביאים, על

ב, חלק נבוכים (מורה השווה ושלאחריה זו שבהלכה

מתבלבלות.22)מאֿמה). ליבם ומערכי מחשבותיהם
הגופניות.23) סיגי מכל ונקייה צרופה

.‚C¯c ,‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‡È·pÏ ÌÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«»ƒ¿«¿≈«¿»∆∆
ÏLn‰ ÔB¯˙t BaÏa ˜˜ÁÈ „iÓe ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ÏLÓ»»ƒƒƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«»»
‰‡¯L Ìlq‰ BÓk .‡e‰ ‰Ó Ú„ÈÂ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa¿«¿≈«¿»¿≈««¿«À»∆»»

Ba ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈÎ‡ÏÓe ,eÈ·‡ ·˜ÚÈ24‡e‰Â , «¬…»ƒ«¿»ƒƒ¿¿ƒ¿
Ô„eaÚLÂ ˙BiÎÏnÏ ÏLÓ ‰È‰25‰‡¯L ˙BiÁ‰ BÓÎe ; »»»»««¿À¿ƒ¿»¿««∆»»

Ï‡˜ÊÁÈ26,‰ÈÓ¯È ‰‡¯L „˜L ÏwÓe ÁeÙ ¯Èq‰Â , ¿∆¿≈¿«ƒ»««≈»≈∆»»ƒ¿¿»
‰È¯ÎÊ ‰‡¯L ‰ÙÈ‡‰Â Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯L ‰l‚n‰Â27ÔÎÂ , ¿«¿ƒ»∆»»¿∆¿≈¿»≈»∆»»¿«¿»¿≈

BÓk ,BB¯˙Ùe ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó .ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L¿»«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«»»ƒ¿¿
el‡28ÌÈÓÚÙe ;„·Ïa ÔB¯˙t‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó LÈÂ ; ≈¿≈≈∆¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

È¯·c ˙ˆ˜Ók ,ÔB¯˙Ù ‡Ïa „·Ïa ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»»ƒ¿«¿…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
Ì‰ ‰„ÈÁ C¯„Â ÏLÓa ÔlÎÂ ;‰È¯ÎÊe Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈¿«¿»¿À»¿»»¿∆∆ƒ»≈

.ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ

יב).24) כח, סח).25)(בראשית (בראשיתֿרבה,
בֿג).26) ו).27)(יחזקאל ה, שהזכרנום.28)(זכריה

.„‡l‡ ,eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÈ‡a˙Ó ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»
ÌÈeÎÓ29·ÏŒÈ·BËÂ ÌÈÁÓN ÌÈ·LBÈÂ ,ÌzÚc ¿«¿ƒ«¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈

ÌÈ„„Ba˙Óe30CBzÓ ‡Ï ,‰¯BL ‰‡e·p‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿¿ƒ∆≈«¿»»…ƒ
‰ÁÓN CBzÓ ‡l‡ ,˙eÏˆÚ CBzÓ ‡ÏÂ ˙e·ˆÚ31. «¿¿…ƒ«¿∆»ƒƒ¿»

,¯BpÎÂ ÏÈÏÁÂ Û˙Â Ï· Ì‰ÈÙÏ ,ÌÈ‡È·p‰ Èa CÎÈÙÏ¿ƒ»¿≈«¿ƒƒƒ¿≈∆≈∆¿…¿»ƒ¿ƒ
‰‡e·p‰ ÌÈL˜·Ó Ì‰Â32‰n‰Â" :¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ¿≈¿«¿ƒ«¿»¿∆∆∆¡«¿≈»

‰‡e·p‰ C¯„a ÔÈÎl‰Ó :¯ÓBÏk ,"ÌÈ‡a˙Ó33„Ú ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»«
Ïcb˙Ó ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk ,e‡·piL34! ∆ƒ»¿¿»«»≈¿ƒƒ¿«≈

העניין 29) עם אותה ומייחדים דעתם את מרכזים הם
מתדבקים 30)המבוקש. הם ובהתבודדותם בדד. יושבים

העליון. בשכל פנימית הסתכלות ידי ל:)31)על (שבת
מאז  בישראל הנבואה שפסקה - רבינו יאמר - הסיבה וזוהי
המקננת  והעצבות הדיכאון לרגל החורבן, בימי בגולה הלכו
המצערים  סכלים בידי מסורים עבדים להיותם בלב
אין  בגויים ושריה מלכה הכתוב: כעניין אותנו, ומדכאים

מצאו לא נביאיה גם כל ÔÂÊÁתורה, כי ט); ב, (איכה מה'
שתשוב  כן גם הסיבה והיא המדמה. הכוח על משפיע זה
(מורה  פינו שחוק כשימלא המשיח, בימות הנבואה אלינו

לו). ב, חלק ממעל.32)נבוכים עליונה השראה
שפע 33) את לקבל מסוגלים להיות ומשתדלים מתאמצים

וגדול,34)הנבואה. הלוך הולך גדול; להיות משתדל
הנרצה. התכלית אל עדיין הגיע לא אבל

.‰Èa' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,‡a˙‰Ï ÔÈL˜·Ó Ì‰L el‡≈∆≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈≈«ƒ¿»ƒ¿≈
ÈeÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .'ÌÈ‡È·p‰ÌzÚc Ì35¯LÙ‡ - «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ«¿»∆¿»

‰¯L˙ ‡lL ¯LÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÈÎL ‰¯LzL36. ∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆¿∆¿»∆…ƒ¿∆

קודמת.35) והכנה הכשרה ידי על לנבואה להגיע משתדלים
אלא 36) שכינה, עליו שתשרה הוא ראוי חז"ל: שאמרו כמו

(מורה  בספרו ורבינו יא.). (סנהדרין לכך זכאי דורו שאין
הראשונה  בנבואה: דעות שלוש אומר: לב) ב, חלק נבוכים
או  חכם אם איש, כל כי המאמינים, הפתאים דעת היא -
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החסידות  ממידת קצת בו יש אך אם בער, או מלומד סכל,
להשרות  ה' בו כשיבחר נביא להיות יכול המידות ותיקון
כי  האומרים, הפילוסופים דעת היא - השנייה שכינתו. עליו
בכל  מושלם האדם ואם טבעית, שלימות היא הנבואה
המדמה  בכוח גם וחונן והמידותיות השכליות המעלות
הדעה  יינבא. שלא אפשר ואי נביא הוא בהכרח אז - הדרוש
מסכימה  היא אמונתינו. ועיקר תורתנו דעת היא - השלישית
היא  אבל הרוחנית, להכשרה בנוגע הפילוסופים לדעת בכל
שיהיה  עדיין הכרח אין הכשרתו כל שעם בזה, עליה חולקת
של  תלמידו נריה, בן ברוך הלא ה'. ברצון תלוי והכל לנביא
שפע  ממנו מנע וה' לכך ומוכשר מוכן היה הנביא ירמיה
ומנוחה  באנחתי יגעתי ואני ומתאונן: קובל והוא נבואתו,
שנאמר: נבואה, אלא מנוחה ואין ג) מה, (ירמיה מצאתי לא
אשר  הנה ירמיה: ביד לו השיב וה' הרוח". עליהם "ותנח
אין  אם ה). (שם, גדולות? לך מבקש ואתה הורס אני בניתי
ישראל  בזכות אלא מתנבאים הנביאים אין רואה! אין כרם
ואינה  ה', ברצון תלוייה שהנבואה למדת הא בא). (מכילתא,

הפילוסופים. כדעת טבעי דבר

.ÂÏÎÏ ‰‡e· C¯c Ì‰ e¯Ó‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»«¿≈∆∆¿»¿»
,ea¯ ‰LnÓ ıeÁ ,ÌÈB¯Á‡‰Â ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»ƒƒ¿»«¬ƒƒ∆«≈
˙‡e· ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe .ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa«̄»∆»«¿ƒƒ«∆¿≈≈≈¿«
B‡ ÌBÏÁa ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ?ÌÈ‡È·p‰ Ïk ¯‡LÏ ‰LÓ∆ƒ¿»»«¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ«¬
,„ÓBÚÂ ¯Ú ‡e‰Â ‡a˙Ó ea¯ ‰LÓe ;‰‡¯Ó·¿«¿∆∆«≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
Bz‡ ¯a„Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ‰LÓ ‡··e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆∆…∆≈¿«≈ƒ
- ÌÈ‡È·p‰ Ïk ."ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ«ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»»«¿ƒƒ
ÏLÓa ÌÈ‡B¯ Ì‰M ‰Ó ÌÈ‡B¯ CÎÈÙÏ ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿ƒ»ƒ«∆≈ƒ¿»»

‰„ÈÁÂ37:¯Ó‡pL ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï - ea¯ ‰LÓ ; ¿ƒ»∆«≈…«¿≈«¿»∆∆¡«
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„Â" :¯Ó‡Â ;"Ba ¯a„‡ ‰t Ï‡ ‰t"∆∆∆¬«∆¿∆¡«¿ƒ∆∆∆
;"ËÈaÈ '‰ ˙Ó˙e" :¯Ó‡Â ;"ÌÈt Ï‡ ÌÈt»ƒ∆»ƒ¿∆¡«¿À««ƒ
,BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯ ‡l‡ ,ÏLÓ ÌL ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»»∆»∆«»»«À¿
:ÂÈÏÚ ‰„ÈÚÓ ‰¯Bz‰L ‡e‰ ;ÏLÓ ‡Ï·e ‰„ÈÁ ‡Ïa¿…ƒ»¿…»»∆«»¿ƒ»»»
‡l‡ ,‰„ÈÁa ‡a˙Ó BÈ‡L ,"˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óa"¿«¿∆¿…¿ƒ…∆≈ƒ¿«≈¿ƒ»∆»

BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯L ,‰‡¯Óa38ÌÈ‡È·p‰ Ïk . ¿«¿∆∆∆«»»«À¿»«¿ƒƒ
ÔÈ‚‚BÓ˙Óe ÌÈÏ‰·Â ÌÈ‡¯È39;ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓe , ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆«≈≈≈

,"e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ¯a„È ¯L‡k" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰∆«»≈«¬∆¿«∆ƒ∆≈≈
,B¯·Á È¯·c ÚÓLÏ Ï‰· Ì„‡ ÔÈ‡L BÓk :¯ÓBÏk¿«¿∆≈»»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿≈¬≈
È¯·c ÔÈ·‰Ï ea¯ ‰LÓ ÏL BzÚ„a ÁÎ ‰È‰ Ck»»»…«¿«¿∆∆«≈¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ Ïk .ÌÏL B„ÓÚ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,‰‡e·p‰«¿»¿≈«»¿»≈»«¿ƒƒ
,ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓ ;eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ‡a˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«≈≈≈

ıtÁiL ÔÓÊ Ïk ‡l‡40‰‡e·e BzL·BÏ L„w‰ Áe¯ , ∆»»¿«∆«¿…««…∆«¿¿»
ÔncÊ‰Ïe BzÚc ÔeÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ‰¯BL41,dÏ »»»¿≈»ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»

,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk „ÓBÚÂ ÔnÊÓe ÔeÎÓ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈¿À»¿À»¿≈¿«¿¬≈«»≈
‰ÚÓL‡Â e„ÓÚ" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎ· ‡a˙Ó CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿«≈¿»≈∆∆¡«ƒ¿¿∆¿¿»
:¯Ó‡pL ,Ï‡‰ BÁÈË·‰ ‰Ê·e ."ÌÎÏ '‰ ‰eˆi ‰Ó«¿«∆»∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆∆¡«
„ÓÚ ‰t ‰z‡Â ,ÌÎÈÏ‰‡Ï ÌÎÏ e·eL Ì‰Ï ¯Ó‡ CÏ"≈¡…»∆»∆¿»√≈∆¿«»…¬…
‰‡e·p‰Lk ,ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."È„nÚƒ»ƒ»»«¿»∆»«¿ƒƒ¿∆«¿»

ÌÏ‰‡Ï ÌÈ¯ÊBÁ Ì‰Ó ˙˜lzÒÓ42,Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ‡e‰L , ƒ¿«∆∆≈∆¿ƒ¿»√»∆»¿≈«
;Ì‰È˙BLpÓ ÔÈL¯Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌlkÀ»ƒ¿»»»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈∆

L¯t CÎÈÙÏ ,ÔBL‡¯‰ BÏ‰‡Ï ¯ÊÁ ‡Ï ea¯ ‰LÓe∆«≈…»«¿»√»ƒ¿ƒ»»«
BzÚ„ ‰¯L˜Â ,BÏ ‰ÓBc‰ ÔÓe ÌÏBÚÏ ‰M‡‰ ÔÓƒ»ƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¿¿»«¿
,ÌÏBÚÏ „B‰‰ ÂÈÏÚÓ ˜lzÒ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ¯eˆÏ¿»»ƒ¿…ƒ¿«≈≈»»«¿»

.ÌÈÎ‡Ïnk Lc˜˙Â ÂÈt ¯BÚ Ô¯˜Â¿»«»»¿ƒ¿«≈««¿»ƒ

מעורפלת 37) במראה כלומר: מאירה, שאינה באספקלרייה
מאירה.38)ומטושטשת. נבהלים 39)באספקלרייה

טו, (שמות כנען יושבי כל נמוגו מלשון: החיזיון, מפחד
(במדבר 40)טו). ה' יצוה מה ואשמעה עימדו שנאמר:

מובטח, היה שכך אשה ילוד אשרי חז"ל: ואמרו ח), ט,
בהעלותך). (ספרי, עימו מדבר היה רוצה שהיה זמן שכל
שאר  לנבואת משה נבואת שבין אלו הבדלים ארבעה  על
י, פרק (סנהדרין לרבינו המשנה פירוש השווה הנביאים,

שבי  ד).41)עי).יסוד (הלכה למעלה כמבואר
כמקודם.42) משפחתם ולחיי לביתם

.Ê,„·Ïa BÓˆÚÏ B˙‡e· ‰È‰zL ¯LÙ‡ ,‡È·p‰«»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ¿«
‡lM ‰Ó Ú„iL „Ú ,BzÚc ÛÈÒB‰Ïe BaÏ ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿«∆≈««∆…
ÁlLiL ¯LÙ‡Â .ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡Ó Ú„BÈ ‰È‰»»≈«≈»«¿»ƒ«¿ƒ¿∆¿»∆¿À«
ÔBÎÏ ,‰ÎÏÓÓ B‡ ¯ÈÚ ÈL‡Ï B‡ ı¯‡‰ ÈnÚÓ ÌÚÏ¿«≈«≈»»∆¿«¿≈ƒ«¿»»¿≈
ÌÈNÚnÓ ÌÚÓÏ B‡ ,eNÚi ‰Ó ÌÚÈ„B‰Ïe Ì˙B‡»¿ƒ»««¬¿»¿»ƒ«¬ƒ
˙B‡ BÏ ÔÈ˙B ,B˙B‡ ÌÈÁlLnLÎe .Ì‰È„ÈaL ÌÈÚ¯‰»»ƒ∆ƒ≈∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ

˙Ó‡a BÁÏL Ï‡‰L ÌÚ‰ eÚ„iL È„k ,˙ÙBÓe43‡ÏÂ . ≈¿≈∆≈¿»»∆»≈¿»∆¡∆¿…
BÏ ÌÈÈÓ‡Ó ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NBÚ‰ Ïk44‡È· ‡e‰L45, »»∆≈«¬ƒƒ∆»ƒ

Èe‡¯ ‡e‰L B˙lÁzÓ Ba ÌÈÚ„BÈ eÈÈ‰L Ì„‡ ‡l‡∆»»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ïk ÏÚ Ô‰· ‰lÚ˙pL ,ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa ‰‡e·pÏ«¿»¿»¿»¿«¬»∆ƒ¿«»»∆«»
d˙M„˜a ,‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BÏÈ‚ŒÈa¿≈ƒ¿»»¿«≈¿«¿≈«¿»ƒ¿À»»
¯Ó‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚÂ ‡a CkŒ¯Á‡Â ,d˙eLÈ¯Ù·eƒ¿ƒ»¿««»»¿»»≈¿»«

epnÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - BÁÏL Ï‡‰L46:¯Ó‡pL , ∆»≈¿»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆∆∆¡«
BÈ‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚiL ¯LÙ‡Â ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡"≈»ƒ¿»¿∆¿»∆«¬∆≈¿≈

B‚a ÌÈ¯·„ BÏŒLÈ ˙B‡‰ ‰ÊÂ ,‡È·47ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿¿««ƒ≈
Èe‡¯Â ÌÎÁÂ ÏB„b Ì„‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿»»»¿»»¿»

B˙˜ÊÁ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ ,[‡e‰] ‰‡e·Ï48CÎaL , ƒ¿»«¬ƒƒ«∆¿»∆¿»
ÈL ÈtŒÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ CzÁÏ eÈeËˆpL BÓk .eÈeËˆƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ«¿…∆«ƒ«ƒ¿≈
¯˜L· e„ÈÚ‰L ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆∆¿»∆≈ƒ¿∆∆
ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,eÏˆ‡ Ì‰ ÌÈ¯LÎe ÏÈ‡B‰ -ƒ¿≈ƒ≈∆¿≈«¬ƒƒ»«

Ô˙e¯Lk49:¯Ó‡ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c·e . «¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆∆¡«
,"eÈ·Ïe eÏ ˙Ï‚p‰Â ,eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰"«ƒ¿»…«¡…≈¿«ƒ¿…»¿»≈
."··lÏ ‰‡¯È '‰Â ÌÈÈÚÏ ‰‡¯È Ì„‡‰ Èk" :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ»»»ƒ¿∆«≈«ƒ«ƒ¿∆«≈»

ו):43) הלכה י"א, פרק סנהדרין (ירושלמי, אמרו וכן
ואם  לו; שומעין - אות נתן אם בתחילה, שנתנבא "והנביא

לו. שומעין אין - "אותו".44)לא אחרת: נוסחה
חכמתו 45) מיעוט מצד לנבואה ראוי שאינו ראינו אם

ממש. במופתיו אין - מידותיו ודווקא 46)ופחיתות
אבל  הרשות, בדבר או התורה שמירת על מזהיר כשהוא
לשמוע  אין - שעה לפי התורה ממצוות מצוה על לעבור
עיין  הכרמל. בהר אליהו כמו לנביא, כבר שהוחזק למי אלא

ג). הלכה ט, (פרק מסותרים 47)למטה דברים כאן יש
שהאות  ואפשר קיא.); כתובות (רש"י, לב להם לתת שצריך
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שנבדק; בטרם רק זהו אולם עיניים. ואחיזת בלהטים נעשה
זה  הרי מכּוונים, דבריו ונמצאו פעם לא אותו כשבדקו ְִָאבל

ב). הלכה י, (פרק לקמן כמבואר אמת שהוא 48)נביא
אמת. -49)נביא עליו מלעיזים שאין זמן כל אדם, סתם

הוא. כשר בחזקת

ה'תשע"ח  תשרי כ"ו שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כדי 1) ולא עשאם, הצורך לפי משה שעשה האותות

ידם. על בו שיאמינו

.‡˙B˙B‡‰ ÈtÓ Ï‡¯NÈ B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ,ea¯ ‰LÓ∆«≈…∆¡ƒƒ¿»≈ƒ¿≈»
‰NÚL2ÈÙc BaÏa LÈ ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,3, ∆»»∆««¬ƒ«ƒ»≈¿ƒ…ƒ

ËÏa ˙B‡‰ ‰NÚiL ¯LÙ‡L4Ïk ‡l‡ .ÛeMÎÂ ∆∆¿»∆≈»∆»¿»¿ƒ∆»»
C¯v‰ ÈÙÏ ,¯a„na ‰LÓ ‰NÚL ˙B˙B‡‰5,Ì‡NÚ »∆»»∆«ƒ¿»¿ƒ«…∆¬»»

ÚÈ˜L‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ .‰‡e·p‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‡Ï…¿»ƒ¿»»««¿»»»»ƒ¿«¿ƒ«
ÔÏÈÏˆ‰Â Ìi‰ ˙‡ Ú¯˜ - ÌÈi¯ˆn‰ ˙‡6;BÎB˙a ∆«ƒ¿ƒƒ»«∆«»¿ƒ¿ƒ»¿

eÎ¯ˆ7Ú˜a - e‡Óˆ ;Ôn‰ ˙‡ eÏ „È¯B‰ - ÔBÊÓÏ »«¿¿»ƒ»∆«»»¿»«
Ô˙B‡ ‰ÚÏa - Á¯˜ ˙„Ú B· e¯Ùk ;Ô·‡‰ ˙‡ Ô‰Ï»∆∆»∆∆»¿¬«…«»¿»»
?B· eÈÓ‡‰ ‰n·e .˙B˙B‡‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ;ı¯‡‰»»∆¿≈¿»»»«»∆¡ƒ
eÈÊ‡Â ,¯Ê ‡ÏÂ e‡¯ eÈÈÚL ,ÈÈÒŒ¯‰ „ÓÚÓa¿«¬««ƒ»∆≈≈»¿…»¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈ„Ètl‰Â ˙BÏBw‰Â L‡‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ eÚÓL»¿¿…«≈»≈¿«¿««ƒƒ¿
:ÌÈÚÓBL e‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰Â ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lbƒ«∆»¬»∆¿«ƒ«≈≈»¿»¿ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck Ô‰Ï ¯Ó‡ CÏ ,‰LÓ ,‰LÓ∆∆≈¡…»∆»»»¿≈≈
˙‡ ‡Ï" :¯Ó‡Â ;"ÌÎnÚ '‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»∆¿∆¡«…∆
„ÓÚnL ÔÈpÓe ."˙‡f‰ ˙È¯a‰ ˙‡ '‰ ˙¯k eÈ˙·‡¬…≈»«∆«¿ƒ«…ƒ«ƒ∆«¬«
,˙Ó‡ ‡È‰L B˙‡e·Ï ‰È‡¯‰ ‡È‰ Bc·Ï ÈÈÒŒ¯‰«ƒ«¿«ƒ»¿»»ƒ¿»∆ƒ¡∆
·Úa EÈÏ‡ ‡a ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL ?ÈÙ„ Ba ÔÈ‡L∆≈…ƒ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ»≈∆¿«
eÈÓ‡È Ea Ì‚Â CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úa ÔÚ‰∆»»«¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»¿«¿«¬ƒ
B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ‰Ê ¯·c Ì„wL ,ÏÏkÓ ;"ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿»∆…∆»»∆…∆¡ƒ
LiL ˙eÓ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰L ˙eÓ‡∆¡»∆ƒ∆∆¿»∆»∆¡»∆≈

.‰·LÁÓe ¯e‰¯‰ ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿«¬»»

במצרים.2) זיוף 3)להם של חשש משום ודחיה, פקפוק
הדףֿגדף, אחי דפה משורש נגזר שם – דופי עינים. ָָָֹֹֹואחיזת
דופי  תתן בבןֿאמך כמו: איֿאמון, מגרעת, ופירושו:

כ). נ, כ).4)(תהלים ז, (שמות בלטיהם מן יחיד,
בו.5) שיאמינו כדי ולא עשאם ולצרכם השעה לצורך

המשנה). לפירוש רבנו הקדמת אותם 6)(השווה טיבע
הים. עוז",7)במצולות "מגדל בדפוס הנוסחא כך

הדפוסים: רוב ונוסחת רוקח". "מעשה בעל עמה והסכים
שכולם  המאמר, למשפטי מתאימה אינה למזון" "צרכנו

שלישי. בגוף

.·B˙‡e· ÏÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‰ Ô‰Ï ÁlML el‡ e‡ˆÓƒ¿¿≈∆À«»∆≈»≈ƒ«¿»
,¯Á‡ ˙B‡ Ô‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙Ó‡ ‡È‰L∆ƒ¡∆¿≈»ƒ«¬»∆«≈

¯·ca ÌÈ„Ú ‡e‰Â Ì‰L8¯·c e‡¯L ÌÈ„Ú ÈLk , ∆≈»≈ƒ«»»ƒ¿≈≈ƒ∆»»»
¯ÓB‡ ‡e‰L B¯·ÁÏ „Ú Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„ÁÈa „Á‡∆»¿««∆»∆»≈∆≈«¬≈∆≈
Ck ;B¯·ÁÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡¡∆¿≈∆»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»«¬≈»
„ÓÚÓ ¯Á‡ BÏ ÌÈ„Ú Ï‡¯NÈ Ïk ,ea¯ ‰LÓ∆«≈»ƒ¿»≈≈ƒ«««¬«

¯Ó‡L e‰ÊÂ .˙B‡ Ì‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÈÈÒŒ¯‰«ƒ»¿≈»ƒ«¬»∆¿∆∆»«
BÏ Ô˙pL ˙Úa ,B˙‡e· ˙lÁ˙a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ«»»ƒ¿ƒ«¿»¿≈∆»«
"EÏ˜Ï eÚÓLÂ" BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa Ô˙BNÚÏ ˙B˙B‡‰»«¬»¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿¿…∆
LÈ ˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,ea¯ ‰LÓ Ú„È -»«∆«≈∆««¬ƒ«ƒ»≈
CÏÈlÓ ËÓL ‰È‰Â ,·MÁÓe ¯‰¯‰Óe ÈÙc B··Ïaƒ¿»…ƒ¿«¿≈¿«≈¿»»ƒ¿»ƒ≈≈
ŒLB„w‰ BÚÈ„B‰L „Ú ;"ÈÏ eÈÓ‡È ‡Ï Ô‰Â" :¯Ó‡Â¿»«¿≈…«¬ƒƒ«∆ƒ«»

‡e‰ŒCe¯a9e‡ˆiL „Ú ‡l‡ ÔÈ‡ ˙B˙B‡‰ el‡L , »∆≈»≈»∆»«∆≈¿
˜lzÒÈ ,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ e„ÓÚÈÂ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿««∆≈¿¿««¿«»»«∆ƒ¿«≈
,˙B‡ Ô‡k EÏ Ô˙B È‡L ,EÈ¯Á‡ ÔÈ¯‰¯‰nL ¯e‰¯‰ƒ¿∆¿«¿¬ƒ«¬∆∆¬ƒ≈¿»
¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰lÁzÓ ˙Ó‡a EÈzÁÏL È‡L eÚ„iL∆≈¿∆¬ƒ¿«¿ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»¿…ƒ»≈
˙B‡‰ El ‰ÊÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰Â .¯e‰¯‰ ÌaÏa¿ƒ»ƒ¿¿∆«»≈¿∆¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a ,EÈzÁÏL ÈÎ‡ Èkƒ»…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬∆»»ƒƒ¿«ƒ

"‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz10˙‡ˆÓ . ««¿∆»¡…ƒ«»»«∆ƒ¿≈»
e‡ ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ¯Á‡ „ÓÚiL ‡È· ÏkL ,¯ÓB‡≈∆»»ƒ∆«¬…««∆«≈≈»
Ì‡ :¯Ó‡pL È„k ,Bc·Ï ˙B‡‰ ÈtÓ Ba ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒƒ¿≈»¿«¿≈∆…«ƒ
ÈtÓ ‡l‡ !¯Ó‡iM ‰Ó ÏÎÏ BÏ ÚÓL ,˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆ƒ¿«¿»«∆…«∆»ƒ¿≈
,˙B‡ Ô˙ Ì‡ :¯Ó‡Â ‰¯Bza ‰LÓ ‰evL ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆ƒ»∆«»¿»«ƒ»«
ÈtŒÏÚ ¯·c‰ CzÁÏ eevL BÓk !ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»¿∆ƒ»«¿…«»»«ƒ
e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ„Ú ÌÈL¿«ƒ≈ƒ¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
,‡È·p‰ ‰fÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ Ck ,¯˜L Ì‡ ˙Ó‡¡∆ƒ∆∆»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆«»ƒ
B‡ ,˙Ó‡ ˙B‡‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿ƒƒ»¡∆

.ËÏÂ ÛeMÎ·¿ƒ»»

עדים 8) והוא "שהם הדפוסים: וברוב אוקספורד. כנוסחת
שקבענו. הנוסח יותר ונהיר לאמצו 9)בדבר", כדי לבסוף,

שליחותו. את לקבל שיואיל הרמב"ם 10)ולעודדו דברי
עלֿפי  הנידון הענין את מבאר הוא שהרי תמוהים, פה ז"ל
ה' הודיע סיני" הר "מעמד על הלא כסדרם: שלא הכתובים
וכאן  נבואתו, ובתחילת אליו התגלותו בראשית למשה
שהוא  שראה אחרי זה, על לו הודיע לבסוף שאך משמע
(עין  בזה מתחבטים והמפרשים ללכת? ומסרב משמתט
ליישב  ויש נא). סימן רלב"ח, ותשובות שאלות לחםֿמשנה,
ומאוחר  מוקדם "אין חז"ל: של הידוע הכלל עלֿפי זאת
שהובאה  מארנ"ח סברת גם וכן משה"). ("משרת בתורה"
בתחילה  שכתוב מה ז"ל: רבינו שלדעת רוקח", ב"מעשה
להיות  צריך וגו'" תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
הוא  אחריו שבא ומה הדברים: כל תכלית שהיא מפני בסוף,

היה. איך הדברים גלגול וסיפור הענין ביאור רק

.‚ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚÂ ‡È·p‰ „ÓÚ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««»ƒ¿»»¿ƒ
- ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï Lw·e ,ÌÈÏB„b¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»∆∆«≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡11¯e‡·a ÔÈÚ„BÈ e‡Â ,12Ô˙B‡L , ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆»
˙‡e·pL ÈÙÏ ;Ô‰ ÛeMÎÂ ËÏa ˙B˙B‡‰13ea¯ ‰LÓ »¿»¿ƒ≈¿ƒ∆¿«∆«≈

‰Ê ˙B˙B‡ C¯ÚpL È„k ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ dÈ‡14 ≈»«ƒ»¿≈∆«¬…∆
‰eÚÓL eÈÊ‡·e ‰eÈ‡¯ eÈÈÚa ‡l‡ ,‰Ê ˙B˙B‡Ï¿∆∆»¿≈≈¿ƒ»¿»¿≈¿«¬»
ÌÈ„ÚÏ ?‰ÓB„ ¯·c‰ ‰ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ÚÓML BÓk¿∆»«»¿»«»»∆¿≈ƒ
BÓk BÈ‡L ,ÂÈÈÚ· ‰‡¯L ¯·c ÏÚ Ì„‡Ï e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿»»«»»∆»»¿≈»∆≈¿
Ô‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡l‡ ,Ô‰Ï ÚÓBL BÈ‡L ;‰‡¯L∆»»∆≈≈«»∆∆»≈«¿««∆≈
˙B‡‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B˙ ‰¯Ó‡ CÎÈÙÏ .¯˜L È„Ú≈≈»∆¿ƒ»»¿»»∆ƒ»»
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È¯‰L ,"‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" ,˙ÙBn‰Â¿«≈…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ«∆¬≈
˙È‡¯M ‰Ó LÈÁÎ‰Ï ˙ÙBÓe ˙B‡a EÈÏ‡ ‡a ‰Ê∆»≈∆¿≈¿«¿ƒ«∆»ƒ»
‡l‡ ˙ÙBÓa ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,EÈÈÚ·¿≈∆¿ƒ¿≈»«¬ƒƒ¿≈∆»
,‰Ê ˙B‡Ó Ïa˜ C‡È‰ - ‰LÓ eevL ˙Bˆn‰ ÈtÓƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ»∆≈«¿«≈≈∆
.eÚÓMLÂ eÈ‡¯L ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡aL∆»¿«¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿∆»»¿

"כי 11) – אותותיו מקיום להקשות ואין א. צ, סנהדרין
כד). ח"ג, (מו"נ אתכם" ה' בבירור.12)מנסה

נבואתו.13) אותות 14)אמיתת לעומת זה נביא אותות
רבינו. משה

ה'תשע"ח  תשרי כ"ז שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממניין 1) לגרוע ולא מצוה, לחדש רשאי נביא שאין

המצוות.

.‡‡È‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓe ¯e¯a ¯·c2˙„ÓBÚ ‰ÂˆÓ »»»¿…»«»∆ƒƒ¿»∆∆
‡ÏÂ ÈepL ‡Ï ,dÏ ÔÈ‡ ;ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ≈»…ƒ¿…
¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,˙ÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚≈»¿…∆∆∆∆¡«≈»«»»¬∆
ÛÒ˙ ‡Ï ,˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈
eÏ ˙Ï‚p‰Â" :¯Ó‡Â ;"epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…ƒ¿«ƒ∆¿∆¡«¿«ƒ¿…»
‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»«¬∆»ƒ¿≈«»
e‡ ÔÈeˆÓ ‰¯B˙ È¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."˙‡f‰«…»»«¿»∆»ƒ¿≈»¿Àƒ»
ÌÏBÚ ˙wÁ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏBÚ „Ú Ô˙BNÚÏ«¬»«»¿≈≈À«»

"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :¯Ó‡Â ,"ÌÎÈ˙¯„Ï3,z„ÓÏ ‡‰ . ¿……≈∆¿∆¡«…«»«ƒƒ»»«¿»
LcÁÏ È‡M¯ ‡È· ÔÈ‡L4‰zÚÓ ¯·cÌ‡ CÎÈÙÏ . ∆≈»ƒ««¿«≈»»≈»»¿ƒ»ƒ

‰NÚÈÂ - Ï‡¯NiÓ ÔÈa ,˙Bn‡‰ ÔÓ ÔÈa - LÈ‡ „ÓÚÈ«¬…ƒ≈ƒ»À≈ƒƒ¿»≈¿«¬∆
B‡ ‰ÂˆÓ ÛÈÒB‰Ï BÁÏL '‰L ,¯Ó‡ÈÂ ˙ÙBÓe ˙B‡≈¿…«∆¿»¿ƒƒ¿»
Le¯t ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓa L¯ÙÏ B‡ ,‰ÂˆÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈
˙Bˆn‰ Ô˙B‡L ,¯Ó‡L B‡ ;‰LnÓ eÚÓL ‡lL∆…»«¿ƒ∆∆»«∆»«ƒ¿
,˙B¯B„ È¯B„Ïe ÌÏBÚÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ô‰· eeËˆpL∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈»¿»¿≈

eÈ‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ˙BˆÓ ‡l‡5È¯‰L ,¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒ¿¿ƒ¿«»¬≈∆¿ƒ∆∆∆¬≈
˜Áa B˙˙ÈÓe ;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡·6ÏÚ , »¿«¿ƒ¿»∆∆ƒ»¿∆∆«

Ce¯a ,‡e‰L .e‰eˆ ‡Ï ¯L‡ '‰ ÌLa ¯a„Ï „ÈÊ‰L∆≈ƒ¿«≈¿≈¬∆…ƒ»∆»
„Ú eÈ·Ïe eÏ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ,‰LÓÏ ‰eˆ ,BÓL¿ƒ»¿∆∆«ƒ¿»«…»¿»≈«

.·fÎÈÂ Ï‡ LÈ‡ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ»¿…ƒ≈ƒ«≈

הלכות 2) להלן (השווה עולם לדורות מצוה היא שהתורה
ה"ח). פ"ג, אנו 3)תשובה ואין מסיני, תורה ניתנה כבר

וכן  נט:). (ב"מ מתנבא בנביא וכלֿשכן בבתֿקול, משגיחים
משה. של אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים ג' חז"ל: אמרו
בשמים  לא להם: אמר (בשמים)! שאל ליהושע: לו אמרו

טז.). (תמורה ב.4)היא ב, ועם 5)מגילה שעתן, לפי
הן. גם חלפו הזמנים ההוא 6)חילוף הנביא ומת דכתיב:

בחנק  – סתם בתורה האמורה מיתה וכל כ), יח, (דברים
פט:). (סנהדרין

.·Ì‰Ï ÌÈ˜‡ ‡È·" :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆¡««»»ƒ»ƒ»∆
‡· ‡e‰ ˙c ˙BNÚÏ ‡Ï - ?"EBÓk Ì‰ÈÁ‡ ·¯wÓ7, ƒ∆∆¬≈∆»…«¬»»

‡lL ÌÚ‰ ¯È‰Ê‰Ïe ‰¯Bz‰ È¯·c ÏÚ ˙BeˆÏ ‡l‡∆»¿««ƒ¿≈«»¿«¿ƒ»»∆…

Ì‰aL ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡L BÓk ,‰ÈÏÚ e¯·ÚÈ8e¯ÎÊ" : ««¿»∆»¿∆»«»«¬∆»∆ƒ¿
,˙eL¯‰ È¯·„a eeˆ Ì‡ ÔÎÂ ;"Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»¿
‰ÓÁÏÓ eNÚ ;eÎÏz Ï‡ B‡ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ eÎÏ :ÔB‚k¿¿¿»¿ƒ«≈¿¬ƒ¿»»

ÌBi‰9eNÚz Ï‡ B‡10‰e·z Ï‡ B‡ BÊ ‰ÓBÁ ea ;11 «««¬¿»«ƒ¿»
‰˙ÈÓ ·iÁ - ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -ƒ¿»ƒ¿…«¿»≈«¿»»«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12ÚÓLÈ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿»»»ƒ¬∆…ƒ¿«
L¯„‡ ÈÎ‡ ,ÈÓLa ¯a„È ¯L‡ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡∆ƒ¿≈«»ƒ¬∆¿«≈ƒ¿ƒ»…ƒ∆¿

."BnÚÓ≈ƒ

השווה 7) מכוונים. הדברים והאסלאם, הנצרות מייסדי כלפי
תימן". השני,8)"אגרת הבית בתחילת מלאכי הנביא

הנביאים. אחרון טו.9)שהיה מלכיםֿב 10)שמואלֿא,
כב. בהקדמתו 11)ו, רבינו דברי השווה יא. כב, ישעיה

המשנה. נכרתת 12)לפירוש נפשו ואין זמנו, קודם שימות
תיכרת  נפשו שגם "כרת" לעונש בניגוד הבא, העולם מחיי
בידי  מיתה רש"י: ולפי מ"ו). פ"ט, סנהדרין (ברטנורא,
על  נוסף – וכרת ערירי: הולך ואינו נקצרים ימיו – שמים

כה.). (שבת ערירי גם הולך הוא ימיו קיצור

.‚BÓˆÚ È¯·c ÏÚ ¯·ÚL ‡È· ÔÎÂ13L·Bk‰Â , ¿≈»ƒ∆»««ƒ¿≈«¿¿«≈
B˙‡e·14ÔzLÏL·e ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -15 ¿»«»ƒ»ƒ≈»»ƒƒ¿»¿»

"BnÚÓ L¯„‡ ÈÎ‡" :¯Ó‡16eÏ ¯Ó‡È Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡«»…ƒ∆¿≈ƒ¿≈ƒ…«»
ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ,‡È· ‡e‰L eÏ Ú„BpL ,‡È·p‰«»ƒ∆«»∆»ƒ«¬…«««ƒ»
ÔÈa ,‰a¯‰ ˙BˆÓ ÏÚ B‡ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓƒ¿»¬«»«ƒ¿«¿≈≈

‰ÚL ÈÙÏ ,˙B¯eÓÁ ÔÈa ˙Bl˜17BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -18. «≈¬¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿…«
Ïka :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÎÁÓ e„ÓÏ ÔÎÂ¿≈»«¿≈¬»ƒƒƒƒƒ«¿»«…
e‰iÏ‡k !‰¯B˙ È¯·c ÏÚ ¯·Ú :‡È·p‰ EÏ ¯Ó‡È Ì‡ƒ…«¿«»ƒ¬…«ƒ¿≈»¿≈ƒ»

ÏÓ¯k‰ ¯‰a19ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,BÏ ÚÓL -20. ¿«««¿∆¿«≈¬«»ƒ
¯‰a e‰iÏ‡ ÔB‚k ,‰ÚL ÈÙÏ ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»»¿≈ƒ»¿«
˙¯Á· ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ıeÁa ‰ÏBÚ ·È¯˜‰L ,ÏÓ¯k‰««¿∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ»«ƒƒ¿∆∆

CÎÏ21‡e‰L ÈtÓe .˙¯k ·iÁ ıeÁa ·È¯˜n‰Â , ¿»¿««¿ƒ««»»≈ƒ¿≈∆
‡È·22Ï ‰ÂˆÓ ,ÂÈÏ‡" :¯Ó‡ ‰Êa Ì‚Â ,BÏ ÚÓL »ƒƒ¿»ƒ¿…«¿«»∆∆¡«≈»

C‡È‰ :BÏ e¯Ó‡Â e‰iÏ‡ ˙‡ eÏ‡L el‡Â ."ÔeÚÓLzƒ¿»¿ƒ»¬∆≈ƒ»¿»¿≈«
ÏÎa EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt" :‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ¯˜Ú«¬…«∆»«»∆«¬∆……∆¿»
ıeÁa ·È¯˜n‰ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰È‰ ?"ÌB˜Ó»»»≈…∆¡«∆»««¿ƒ«
·È¯˜‡ È‡ Ï·‡ ;‰LÓ ‰evL BÓk ,˙¯k ·iÁ ,ÌÏBÚÏ¿»«»»≈¿∆ƒ»∆¬»¬ƒ«¿ƒ

'‰ ¯·„a ıeÁa ÌBi‰23.ÏÚa‰ È‡È· LÈÁÎ‰Ï È„k , ««ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ¿ƒ≈«»«
ÈÙÏ ¯·ÚÏ ÌÈ‡È·p‰ Ïk eeˆ Ì‡ ,˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ¿««∆∆«…ƒƒ»«¿ƒƒ«¬…¿ƒ
¯˜Ú ¯·c‰L ,e¯Ó‡ Ì‡Â .Ì‰Ï ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - ‰ÚL»»ƒ¿»ƒ¿…«»∆¿ƒ»¿∆«»»∆¡»

˜Áa B˙˙ÈÓ - ÌÏBÚÏ24eÏ" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L ; ¿»ƒ»¿∆∆∆«»»¿»»
."ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»

למרות 13) בביתֿאל לחם שאכל הנביא, עידו כגון:
ה' פי את מרית כי יען בו: שנאמר לאכול, שלא שנצטוה
כא). יג, (מלכיםֿא ה' צוך אשר המצוה את שמרת ולא

אמיתי.14) בן יונה הנביא.15)כגון: דברי על העובר – א
נבואתו. הכובש – ג עצמו. דברי על העובר הנביא – ב

זה 16) ממקרא ושלשתם, שמים. בידי מיתה שמשמעו:
פט.). (סנהדרין לתמיד.17)נלמדים ולא שעה הוראת

ב.18) צ, יח.19)יבמות פרק שאף 20)מלכיםֿא,
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צ.), (סנהדרין לו שומעים אין קלה ולשעה שעה בהוראת
– הרקיע באמצע חמה לך מעמיד אם "אפילו שם: ואמרו
הכתוב: שאמר הוא לאותותיו, לחשוש ואין לו": תשמע אל

ד). יג, (דברם אתכם אלהיכם ד' מנסה אףֿעלֿפי 21)כי
לכך. נועדה ירושלים כבר 22)שרק שהוחזק מפני אלא

ולא 23)לנביא. לו) יח, (מלכיםֿא עשיתי ובדברך ככתוב:
(ירושלמי  וכן כב). (ויקראֿרבה שעשיתי מה עשיתי מלבי
– עשיתי" "ובדברך שמלאי: ר' אמר הי"א) פ"א. מגילה

לו. אמר ב.24)הקדושֿברוךֿהוא ד, הוריות

.„ÈtÓ e„ÓlL ÌÈ¯·cÓ ¯·c ¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ
‰ÚeÓM‰25‰eˆ '‰L ,‰¯B˙ ÈÈcÓ ÔÈ„a ¯Ó‡L B‡ , «¿»∆»«¿ƒƒƒ≈»∆ƒ»

‰Ê È¯‰ - ÈBÏÙ È¯·„k ‰ÎÏ‰Â ‡e‰ Ck ÔÈc‰L BÏ∆«ƒ»«¬»»¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆
¯˜M‰ ‡È·26È¯‰L ;˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÁÈÂ ¿ƒ«∆∆¿≈»≈««ƒ∆»»∆¬≈

."‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Ó‡L ,‰¯Bz‰ LÈÁÎ‰Ï ‡·»¿«¿ƒ«»∆»¿»…«»«ƒƒ
.Ïka BÏ ÔÈÚÓBL ,‰ÚL ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ»»¿ƒ«…

שאינו 25) הכיפורים ביום ושתיה אכילה איסור כגון:
האמור  נפש שעינוי למדו השמועה מפי אלא בתורה, מפורש
צום. הוא כז), כג, (ויקרא נפשותיכם את ועניתם זה: ביום
את  וקצותה שאמר: כגון יאמר: למשנה, בהקדמתו ורבינו
שקונסים  קנס ולא ממש יד כריתת היא יב) כה, (דברים כפה
ויסמוך  כח.), (בבאֿקמא בקבלה שבא כמו המבייש, את
שהדברים  לו אמר שהקב"ה ויאמר, לנבואה ההוא הדבר

ויהרג. הוא שקר נביא – שבעיון 26)כפשוטם בדברים כי
כאליהו  נביאים ואלף מחכם. עדיף נביא אין וסברא,
שנאמר: כחכמים, הלכה – ואחד חכמים ואלף ואלישע,
 ֿ הקדושֿברוך הרשנו ולא ב). כג, (שמות להטות רבים אחרי
הסברות  אנשי החכמים מן אלא הנביאים מן ללמוד הוא
ההם, בימים יהיה אשר הנביא אל ובאת אמר: לא והדעות.
(רבינו  וגו'" השופט ואל הלויים הכהנים אל "ובאת אלא

למשנה). בהקדמתו

.‰Ï·‡ ,˙BˆÓ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿¬»
;‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»
'‰L ,¯Ó‡Â ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»«∆
‰ÚL· B‡ ,„·Ïa ÌBi‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚzL e‰eƒ̂»∆«¬…¬«»ƒ«ƒ¿«¿»»
‰eˆ ‰Ê ÏÚÂ ;'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa BÊƒ¿«¬≈∆ƒ∆»»«¿«∆ƒ»
Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï ...˙ÙBn‰Â ˙B‡‰ ‡·e" :¯Ó‡Â ·e˙k‰«»¿»«»»¿«≈…ƒ¿«∆
'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ Èk ...‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·cƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ∆»»«

"ÌÎÈ‰Ï‡27;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡· È¯‰L , ¡…≈∆∆¬≈»¿«¿ƒ¿»∆∆
‰Ó ÏÎÂ ,¯˜L ‡È· ‡e‰L È‡cÂa Ú„ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈«¿««∆¿ƒ∆∆¿»«

.˜ÁÈÂ ,‰NÚ ÛeMÎÂ ËÏa ‰NÚM∆»»¿»¿ƒ»»¿≈»≈

עשאם.27) שבלט אפשר שעשה, לאותותיו לב לשים ולא
הרואה  העין מן נאמן יותר עדותו, את המכזיב השכל ועוד:
לעבוד  שאין השכל לבעלי נתבאר כבר והרי – אותותיו

(שם). הנמצאים כל ממציא ה' זולתי

ה'תשע"ח  תשרי כ"ח רביעי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו.1) שיאמינו כדי הנביא יעשה אות איזה

.‡BÈ‡ ,BÁÏL '‰L ¯Ó‡ÈÂ eÏŒ„ÓÚiL ‡È· Ïk»»ƒ∆«¬…»¿…«∆¿»≈
B‡ ea¯ ‰LÓ ˙B˙B‡Ó „Á‡k ˙B‡ ˙BNÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬¿∆»≈∆«≈
ÏL B‚‰Ó ÈepL Ì‰a LiL ,ÚLÈÏ‡Â e‰iÏ‡ ˙B˙B‡k¿≈ƒ»∆¡ƒ»∆≈»∆ƒƒ¿»∆
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL - BlL ˙B‡‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚ»∆»»∆∆…«¿»ƒ»¬ƒƒ
¯Ó‡˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ ,ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»»¿≈»¿¿»»∆∆¡«¿ƒ…«
‡B·iLk ,CÎÈÙÏ ."'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ Ú„ ‰ÎÈ‡ ,E··Ïaƒ¿»∆≈»≈«∆«»»¿¿ƒ»¿∆»

‰‡e·Ï Èe‡¯‰ Ì„‡2‡B·È ‡ÏÂ ,ÌM‰ ˙eÎ‡ÏÓa »»»»ƒ¿»¿«¿¬«≈¿…»
˙BˆÓa '‰ ˙‡ „·ÚÏ ‡l‡ ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«∆»«¬…∆¿ƒ¿
‰ÈÁ‰ B‡ Ìi‰ eÏ Ú¯˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰«»≈¿ƒ¿«»«»«¬≈
‡l‡ !Ea ÔÈÓ‡ CkŒ¯Á‡Â ,el‡· ‡ˆBiÎÂ ˙Ó≈¿«≈¿≈¿««»«¬ƒ¿∆»
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡ ,‰z‡ ‡È· Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»ƒ«»¡…¿»ƒ»¬ƒƒ
e‡B·È‰ ˙B‡¯Ï ÌÈkÁÓ e‡Â ,¯ÓB‡ ‡e‰Â !˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈¿»¿«ƒƒ¿¬»
Úe„Èa - ÔË˜ ¯·c ÏÙ elÙ‡Â .e‡B·È ‡Ï Ì‡ ÂÈ¯·„¿»»ƒ…»«¬ƒ»«»»»»¿»«

¯˜L ‡È· ‡e‰L3‰È‰È - Ìlk ÂÈ¯·„ e‡a Ì‡Â ; ∆¿ƒ∆∆¿ƒ»¿»»À»ƒ¿∆
.ÔÓ‡ eÈÈÚ·¿≈≈∆¡»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..epiax dyn zeze`n cg`k ze` zeyrl jixv epi`"

התורה  אמיתות להוכחת אינם רבינו, משה שעשה האותות
שאין  שכותב וכיון הקב"ה, ידי על שנשלח להוכחה אלא
הביא  שלחו, שה' אות לעשות צריך לנו שיעמוד הנביא
הוכחת  לשם שנעשו רבינו משה של מהאותות הדוגמא

שליחותו.
(95 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

שפע 2) לקבל וראוי המעלות בכל מוכתר סגולה איש
א). הלכה ז, (פרק למעלה כמפורש אמר 3)נבואה, ירמיה

כח, (ירמיה מת אתה השנה לכן... השקר: נביא חנניה אל
בחודש  ההיא בשנה הנביא חנניה וימת אחריו: וכתוב טז).
אין  השביעי", "בחודש אם כיצד? הא יז). (שם, השביעי
השביעי", "החודש אין ההיא", "בשנה ואם ההיא", "בשנה
מלמד  אלא החדשה? אחרת לשנה כבר נמנה תשרי שהרי
ביתו  בני ואת בניו את וציווה ראשֿהשנה בערב שמת
בשביל  ראשֿהשנה, אחרי ושיוציאוהו הדבר את להסתיר
יא, סנהדרין (ירושלמי, שקר ירמיה של נבואתו לעשות
הנביא  מדברי אחד פרט נפל שאם למדת, הא ה). הלכה

שקר". "נביא נקרא:

.·‰a¯‰ ÌÈÓÚt B˙B‡ ÔÈ˜„B·e4ÂÈ¯·„ e‡ˆÓ Ì‡ - ¿ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿¿¿»»
¯Ó‡pL BÓk ;˙Ó‡ ‡È· ‰Ê È¯‰ ,Ôlk ÌÈÓ‡∆¡»ƒÀ»¬≈∆¿ƒ¡∆¿∆∆¡«
Èk ,Ú·L ¯‡a „ÚÂ ÔcÓ Ï‡¯NÈ Ïk Ú„iÂ" :Ï‡eÓLaƒ¿≈«≈«»ƒ¿»≈ƒ»¿«¿≈»«ƒ

."'‰Ï ‡È·Ï Ï‡eÓL ÔÓ‡∆¡»¿≈¿»ƒ«

"טורי 4) בעל ולדעת פעמים; כמה פירש ולא רבינו סתם
שליחותו  בתחילת רבינו משה שכן פעמים, שלוש אבן";
לעשותם  אותות שלושה הקדושֿברוךֿהוא לו נתן למצרים
לנביא  בעיניהם מוחזק שיהא ישראל בני ולפני פרעה לפני

אלוקים. ואיש אמת

.‚„È˙ÚM ‰Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ‡Ï‰Â«¬…«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ
‡l‡ ?ÌÈ·e ‡È·p‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe ,˙BÈ‰Ïƒ¿«∆¿≈≈≈«»ƒ≈»∆»
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Ì‰È¯·c ˙ˆ˜Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰L∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÈÓi˜˙Ó ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈÓi˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡«
,ÌÈ·ÎBka ÌÈÊÁ‰ ÌÈÓL È¯·‰ CÚÈLBÈÂ ‡ e„ÓÚÈ"««¿»¿ƒÀ…¿≈»«ƒ«…ƒ«»ƒ
'¯L‡Ó' - "CÈÏÚ e‡·È ¯L‡Ó ÌÈL„ÁÏ ÌÈÚÈ„BÓ5 ƒƒ∆√»ƒ≈¬∆»…»»ƒ≈¬∆
,ÌeÏk Ì‰È¯·cÓ Ìi˜˙È ‡lL ¯LÙ‡Â ;¯L‡ Ïk ‡ÏÂ¿…»¬∆¿∆¿»∆…ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿

ËÈ ‡l‡Ïk· eÚ6ÌÈca ˙B˙‡ ¯ÙÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk , ∆»ƒ¿«…»ƒ¿»∆∆¡«≈≈…«ƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c Ïk ,‡È·p‰ Ï·‡ ;"ÏÏB‰È ÌÈÓÒ˜Â¿…¿ƒ¿≈¬»«»ƒ»¿»»«»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ;"‰ˆ¯‡ '‰ ¯·cÓ ÏtÈ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ…ƒ¿««¿»¿≈
¯L‡Â ÌBÏÁ ¯tÒÈ ÌBÏÁ Bz‡ ¯L‡ ‡È·p‰" :¯ÓB‡≈«»ƒ¬∆ƒ¬¿«≈¬«¬∆
Ì‡ ¯a‰ ˙‡ Ô·zl ‰Ó ,˙Ó‡ È¯·c ¯a„È Bz‡ È¯·c¿»ƒƒ¿«≈¿»ƒ¡∆««∆∆∆«»¿À
Ô·˙k ˙BÓBÏÁ‰Â ÌÈÓÒBw‰ È¯·cL ,¯ÓBÏk ;"'‰¿«∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¬¿∆∆
Ô·z Ba ÔÈ‡L ¯ak ,'‰ ¯·„e ;¯a ËÚÓ Ba ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿«»¿««»∆≈∆∆
Ô˙B‡L ,¯Ó‡Â ÁÈË·‰ ·e˙k‰ ‰f‰ ¯·c·e .ÏÏk¿»«»»«∆«»ƒ¿ƒ«¿»«∆»
˙Bn‡Ï ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ»À
Ìz‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡ È¯·c ÌÎÏ ÚÈ„BÈ ‡È·p‰ ,ÔÈ·fÎÓe¿«¿ƒ«»ƒƒ«»∆ƒ¿≈¡∆¿≈«∆

B· ‡ˆBiÎÂ ÌÒB˜Â ÔBÚÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ7‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈∆∆¡«…
ÌÈBb‰ Èk ,'B‚Â L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈¿ƒ«ƒ
."'B‚Â EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ ‡È·" :¯Ó‡Â ,"'B‚Â ‰l‡‰»≈∆¿¿»«»ƒƒƒ¿¿≈«∆¿
eÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,eÏ „ÓBÚ ‡È·p‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈«»ƒ≈»∆»¿ƒ≈
,·Ú¯Â Ú·NÓ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·„¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿»»ƒ«¿»»
„ÈÁÈ ÈÎ¯ˆ elÙ‡Â ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏLÂ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿»¿«≈»∆«¬ƒ»¿≈»ƒ
‡È·pÏ CÏ‰Â ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ,Ïe‡Lk ,BÏ ÚÈ„BÓƒ«¿»∆»¿»¬≈»¿»««»ƒ

dÓB˜Ó BÚÈ„B‰Ï8‡e‰ ÌÈ¯·c‰ el‡· ‡ˆBiÎÂ . ¿ƒ¿»¿«≈¿≈«¿»ƒ
ÛÈÒBÈ B‡ ˙¯Á‡ ˙„ ‰NÚiL ‡Ï ,‡È·p‰ ¯Ó‡iL∆…««»ƒ…∆«¬∆»«∆∆ƒ

.Ú¯‚È B‡ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»

כי 5) מגיד, התיבה שבראש מֿהחלקי פה) (בראשיתֿרבה,
כולם. ולא מתקיים מדבריהם חלק כאותם 6)רק

יודעים  ואינם שצופים והמהגים, המצפצפים האיצטגנינים
יב:). (סוטה צופים להם 7)מה תאמר: "שמא כמאמרם:

כן  לא ואתה לומר: תלמוד - לי אין ולי לשאול, במה יש
שופטים). (ספרי, לך" אקים מקרבך... נביא ה'... נתן

ט).8) פרק (שמואלֿא,

.„:¯Ó‡iL ÔB‚k ,¯ÓB‡ ‡È·p‰L ˙eÚ¯t‰ È¯·cƒ¿≈«À¿»∆«»ƒ≈¿∆…«
,‰ÓÁÏÓ B‡ ·Ú¯ ˙ÈBÏÙ ‰L B‡ ,˙eÓÈ ÈBÏt¿ƒ»»»¿ƒ»»ƒ¿»»
‰Êa ÔÈ‡ ,ÂÈ¯·„ e„ÓÚ ‡Ï Ì‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ…»¿¿»»≈»∆
!‡· ‡ÏÂ ¯a„ ‰p‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙‡e·Ï ‰LÁÎ‰«¿»»ƒ¿»¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆¿…»
ÏÚ ÌÁÂ „ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»∆∆««ƒ¿«∆∆¿ƒ»«
ÈL‡k Ì‰Ï ÁÏÒÂ ‰·eL˙ eNÚL ¯LÙ‡Â ;‰Ú¯‰»»»¿∆¿»∆»¿»¿ƒ¿«»∆¿«¿≈

‰ÂÈ9‰i˜ÊÁk Ì‰Ï ‰ÏzL B‡ ,10ÁÈË·‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»»»∆¿ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ«
‰·Bh‰ ‰‡· ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ‰È‰iL ¯Ó‡Â ‰·BË ÏÚ«»¿»«∆ƒ¿∆»»»¿…»»«»
‰·BË ¯·c ÏkL ;¯˜L ‡È· ‡e‰L Úe„Èa - ¯Ó‡L∆»«¿»«∆¿ƒ∆∆∆»¿«»

¯ÊBÁ BÈ‡ ,È‡z ÏÚ elÙ‡ ,Ï‡‰ ¯Ê‚iL11‡ÏÂ ; ∆ƒ¿…»≈¬ƒ«¿«≈≈¿…
eÈˆÓ12,ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ‡l‡ ,‰·BË ¯·„a ¯ÊÁL »ƒ∆»«ƒ¿«»∆»¿À¿»ƒ

¯ÊÁÂ ,ÌÈÚL¯‰ ÌÚ e˙eÓÈ ‡lL ÌÈ˜ÈcvÏ ÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ«««ƒƒ∆…»ƒ»¿»ƒ¿»«
ÂÈ¯·„a13˙aL ˙ÎqÓa L¯ÙÓ ‰ÊÂ ;14,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»»¿∆¿…»¿«∆∆«»»»«¿»

e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‡È·p‰ ÔÁaÈ „·Ïa ‰·Bh‰ È¯·„aL∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿«ƒ»≈«»ƒ∆ƒ¿¿»

‰ÈÓ¯È ‰È‰Lk ,¯efÚ Ô· ‰ÈÁÏ B˙·eL˙a ¯Ó‡»«ƒ¿»«¬«¿»∆«¿∆»»ƒ¿¿»
Ì‡ :‰ÈÁÏ BÏ ¯Ó‡ ,‰·BËÏ ‰ÈÁÂ ‰Ú¯Ï ‡a˙Óƒ¿«≈¿»»«¬«¿»¿»»««¬«¿»ƒ

¯˜L ‡È· È‡L ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ ,È¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï15; …««¿¿»«≈»∆¿»»∆¬ƒ¿ƒ∆∆
!¯˜L ‡È· ‰z‡L Ú„eÈ ,EÈ¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…««¿¿»∆ƒ»«»«»¿ƒ∆∆
‡È·p‰ ,'B‚Â ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ ‡ ÚÓL C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«»∆«»»«∆¿«»ƒ
Ú„eÈ ‡È·p‰ ¯·c ‡·a ,ÌBÏL (¯a„È) [‡·pÈ] ¯L‡¬∆ƒ»≈¿«≈»¿…¿««»ƒƒ»«

."˙Ó‡a '‰ BÁÏL ¯L‡ ‡È·p‰«»ƒ¬∆¿»∆¡∆

ג).9) פרק חמשֿעשרה 10)(יונה, והוספה ארכה שקיבל
אתה  מת כי לביתך, צוו הנביא: לו שאמר זה אחרי שנה,

לח). (ישעיה, תחיה לשאול 11)ולא ואין ז.). (ברכות
אחרי  לו", וייצר "ויירא אצלו: שכתוב אבינו מיעקב
(בראשית  תלך אשר בכל ושמרתיך לו: ואמר ה' שהבטיחו
הנביא  ובין הקדושֿברוךֿהוא שבין דברים כי - טו) כח,

חז"ל:בתו  כדברי לרעה, גם יינחם שה' ייתכן פרטי, איש ר
אבל  ד.); (ברכות החטא יגרום שמא יעקב נתיירא

בניֿאדם כשהקדושֿברוךֿהוא את להבטיח לנביא אמר
רבינו  (הקדמת לרעה שוב יינחם לא אז טובה , בבשורה

המשנה). במסכת 12)לספר מפורש "וזה עד זו פיסקה
ובנוסח  וברלין, אברבנאל בכתביֿיד היא חסרה שבת",
על  משיג איזה השגת שהיא כנראה איננה. כן גם אוקספורד
שבת" במסכת מפורש "וזה האחרונה והפיסקה הרמב"ם;
המקורות  את לציין רבינו של דרכו אין שהרי תוכיח,
השגת  כאן יש מרגליות ראובן ר' הגאון הרב ולדעת לדבריו.
ראשי  ראשון". בחורבן "אלא מן מתחילה והיא הראב"ד,
השגותיו  כל מתחילות שבהם אברהם) (אמר א"א התיבות:
המלה  נתהוותה ומהן נסתלפו הרמב"ם, על הראב"ד של

דבריו. ונהירים קטרגה 13)"אלא". הדין שמידת מפני
ברשעים. מיחו שלא על כי 15)(נה.).14)עליהם

חז"ל: אמרו וכן לעשות. שדיבר הרעה על ה' יינחם לפעמים
ליתן  יכול ואיני לרעה מתנבא אני לחנניה, ירמיה לו "אמר
רעה  להביא אומר שהקדושֿברוךֿהוא לדברי, סימן
סימן  ליתן שצריך הוא אתה לטובה, מתנבא ואתה ומתנחם;
ובמדרש  ה). הלכה יא, סנהדרין (ירושלמי, לדבריך"

באריכות. הדברים מפרשים יג), אות (וירא, תנחומא

.‰È¯‰ - ‡È· ‡e‰L ¯Á‡ ‡È· BÏ „ÈÚ‰L ‡È·»ƒ∆≈ƒ»ƒ«≈∆»ƒ¬≈
;‰¯È˜Á CÈ¯ˆ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡È· ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«»ƒ¿≈∆«≈ƒ»ƒ¬ƒ»
Ïk B· eÈÓ‡‰Â ,ÚLB‰ÈÏ „ÈÚ‰ ea¯ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈∆«≈≈ƒƒÀ«¿∆¡ƒ»
‡È· .˙B¯BcÏ ÔÎÂ ;˙B‡ ‰NÚiL Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈…∆∆«¬∆¿≈«»ƒ
,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÂÈ¯·„· eÈÓ‡‰Â ,B˙‡e· ‰Ú„BpL∆¿»¿»¿∆¡ƒƒ¿»»««««««

‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‰È‰Â ,‡È· BÏ „ÈÚ‰L B‡16- ∆≈ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿≈«¿»
dÈ‡ ‡nL B˙‡e·a ¯‰¯‰Ïe ÂÈ¯Á‡ ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬»¿«¿≈ƒ¿»∆»≈»

ÈcÓ ¯˙BÈ B˙BqÏ ¯eÒ‡Â ,˙Ó‡17ÌÈÎÏB‰ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¡∆¿»¿«≈ƒ«¿…ƒ¿∆¿ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈqÓe¿«ƒ¿»∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆

'‰ LÈ‰" :e¯Ó‡L ,"‰qna Ì˙Èq ¯L‡kea¯˜a «¬∆ƒƒ∆««»∆»¿¬≈¿ƒ¿≈
eÈÓ‡È ,‡È· ‰fL Ú„BpL ¯Á‡Ó ‡l‡ ;"ÔÈ‡ Ì‡ƒ»ƒ∆»≈««∆«∆∆»ƒ«¬ƒ
e·LÁÈ ‡ÏÂ e¯‰¯‰È ‡ÏÂ ,Ìa¯˜a '‰ Èk eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿…¿«¿¬¿…«¿¿
‰È‰ ‡È· Èk eÚ„ÈÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÂÈ¯Á‡«¬»»ƒ¿»∆∆¡«¿»¿ƒ»ƒ»»
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רט zerc zekld - rcnd xtq - ixyz h"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אמת.16) לנביאי שהוחזקו הנביאים של  כי 17)כמנהגם
מנסה  כאילו אותו שמנסה מי אז ה', כנביא שנתאמת אחרי
הספק  דרך על ה' את לעבוד ייתכן ולא ה', את הוא
התורה, על (הרמב"ן ומופתים אותות ובבקשת והפקפוק

טז). ו, דברים

ה'תשע"ח  תשרי כ"ט חמישי יום

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

,‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ‰¯NÚŒ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
˙Bnc‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ«
.ÌÈÚ¯ ˙‡ ·‰‡Ï (‚ .ÂÈÚ„BÈa ˜ac‰Ï (· .ÂÈÎ¯„aƒ¿»»¿ƒ«≈¿¿»∆¡…≈≈ƒ
(Â .ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰ .ÌÈ¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï („∆¡…∆«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ
˙BpÚÏ ‡lL (Á .ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (Ê .ÁÈÎB‰Ï¿ƒ«∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«
(‡È .Ì˜Ï ‡lL (È .ÏÈÎ¯ CÏ‰Ï ‡lL (Ë .ÌÈÏÏÓ‡À¿»ƒ∆…«¬…»ƒ∆…ƒ¿…

.¯ËÏ ‡lL∆…ƒ¿…
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙BˆÓ‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היא 1) ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם שיש

להשיגה. כיצד הטובה;

.‡˙BÚc2BÊÂ ,Ì„‡ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ LÈ ‰a¯‰ ≈«¿≈≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈»»¿
BfÓ ‰pLÓ3‡e‰L ,Ì„‡ LÈ .¯˙BÈa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯e , ¿À»ƒ¿»ƒ∆»¿≈≈»»∆

˙·MÈÓ BzÚcL ,Ì„‡ LÈÂ ;„ÈÓz ÒÚBk ,‰ÓÁ ÏÚa««≈»≈»ƒ¿≈»»∆«¿¿À∆∆
ËÚÓ ÒÚk ÒÚÎÈ ,ÒÚÎÈ Ì‡Â ;ÏÏk ÒÚBÎ BÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿«««¿«
LÈÂ ,¯˙BÈa ·ÏŒd·‚ ‡e‰L ,Ì„‡ LÈÂ .ÌÈL ‰nÎa¿«»»ƒ¿≈»»∆¿«≈¿≈¿≈
‡Ï ,‰Â‡z ÏÚa ‡e‰L LÈÂ .¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‡e‰L∆¿««¿≈¿≈∆«««¬»…
·Ï ÏÚa ‡e‰L LÈÂ ;‰Â‡˙a CÏ‰Ó BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿≈¬…¿«¬»¿≈∆««≈
ÌÈhÚÓ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ ‰e‡˙È ‡ÏÂ ,„‡Ó ¯B‰Ë»¿…¿…ƒ¿«∆¬ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ

‰·Á¯ LÙ ÏÚa LÈÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L4‡lL , ∆«»ƒ»∆¿≈««∆∆¿»»∆…
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ ÏkÓ BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿ƒ»»»»»ƒ¿»∆∆¡«

‡"BLÙ ¯v˜Ó LÈÂ ;"ÛÒk ÚaNÈ ‡Ï ÛÒk ·‰5, …≈∆∆…ƒ¿«∆∆¿≈¿«≈«¿
Ûc¯È ‡ÏÂ ,BÏ ˜ÈtÒÈ ‡lL ËÚÓ ¯·c elÙ‡ BicL∆«¬ƒ»»¿«∆…«¿ƒ¿…ƒ¿…
,·Ú¯a BÓˆÚ ÛbÒÓ ‡e‰L LÈÂ .Bk¯ˆ Ïk ‚ÈN‰Ï¿«ƒ»»¿¿≈∆¿«≈«¿¿»»

B„È ÏÚ ı·B˜Â6‡l‡ ,BlMÓ ‰Ëe¯t ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿≈«»¿≈≈¿»ƒ∆∆»
B„Èa BBÓÓ Ïk „a‡Ó ‡e‰L LÈÂ ;ÏB„b ¯Úˆa¿««»¿≈∆¿«≈»»¿»
ÔB‚k ,˙BÚc‰ Ïk ¯‡L el‡ ÌÈÎ¯c ÏÚÂ .BzÚ„Ï¿«¿¿«¿»ƒ≈¿»»«≈¿

ÏÏB‰Ó7ÔB‡Â8ÈÏÈÎÂ ,9ÚBLÂ10,ÔÓÁ¯Â È¯ÊÎ‡Â , ¿≈¿≈¿ƒ«»«¿«¿»ƒ¿«¬»
··ÏŒC¯Â11·ÏŒıÈn‡Â12.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , ¿«≈»¿«ƒ≈¿«≈»∆

ארבע 2) המשנה: כלשון מוסריות, נפש תכונות מידות,
יא). ה, פרק (אבות וכו' לכעוס נוח – בדעות מידות

אין 3) כך לזה, זה שוים פרצופיהם שאין כשם חז"ל: כדברי
ברכות  במסכת גם זה וכעין י). פנחס (תנחומא, שוה דעתם

א. הרחיבה 4)נח, לכן מלשון: הכל. לבלוע השואפת
יד). ה, (ישעיה נפשה מצמצם 5)שאול נפשו, את מחסר

טז). טז, (שופטים נפשו ותקצר מלשון: לאפס. עד צרכיו
לפרוטה.6) פרוטה שיצרף ובלבד נפשו, ומרעיב מפיו חושך
והוללות,7) תענוגים ורודף תמיד ומהתלות שחוק אוהב

ב). ב, (קהלת מהולל – אמרתי לשחוק בעל 8)מלשון:
תמיד. ומתאונן רוח עצוב שחורה: עין,9)מרה רע קמצן

עינו  דלעיל, ברעב" עצמו וה"מסגף באחרים: צרה שעינו
(לחםֿמשנה). לנפשו אף ומקמץ בעצמו, בו גם צרה

שוע 10) יאמר לא ולכילי שנאמר: כמו "כילי", של ההיפך
יותר  לפזר המרבה בממונו ותרן ופירושו: ה), לב, (ישעיה
ש"המאבד  בעוד שבצדקה, לדברים גם ולו ידו, מיסת מכפי
בם  שאין לדברים ממונו המבזבז הוא דלעיל ממונו" כל

(לחםֿמשנה). מוגֿלב.11)מועיל המחרף 12)פחדן,
לסכנות. עצמו ומוסר נפשו

.·‰ˆwa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ‰Ú„Â ‰Úc Ïk ÔÈa LÈÂ¿≈≈»≈»¿≈»»¿»ƒ∆»«»∆
¯Á‡‰13˙BiBÈa ˙BÚc14ÏÎÂ .BfÓ ‰˜BÁ¯ BÊ , »«≈≈≈ƒ¿»ƒ¿»

Ó Ì„‡Ï Ô‰L ˙BÚc Ô‰Ó LÈ ,˙BÚc‰B˙i¯a ˙lÁz «≈≈≈∆≈∆≈»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ì„‡ ÏL BÚ·hL ,˙BÚc Ô‰Ó LÈÂ ;BÙeb Ú·Ë ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈≈∆≈∆ƒ¿∆»»

ÔeÎÓ ‰Ê15¯‡MÓ ¯˙BÈ ‰¯‰Óa Ì˙B‡ Ïa˜Ï „È˙ÚÂ ∆¿À»¿»ƒ¿«≈»ƒ¿≈»≈ƒ¿»
‡l‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ÔÈ‡L ,Ô‰Ó LÈÂ .˙BÚc‰«≈¿≈≈∆∆≈»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»

ÌÈ¯Á‡Ó Ì˙B‡ „ÓÏ16ÈÙÏ BÓˆÚÓ Ô‰Ï ‰ÙpL B‡ , »«»≈¬≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ
‰Úc‰ BfL ,ÚÓML B‡ ;BaÏa ‰˙ÏÚL ‰·LÁÓ«¬»»∆»¿»¿ƒ∆»«∆«≈»
„Ú da BÓˆÚ ‚È‰‰Â ,CÏÈÏ Èe‡¯ d·e BÏ ‰·BË»»»≈≈¿ƒ¿ƒ«¿»«

.BaÏ· ‰Úa˜pL∆ƒ¿¿»¿ƒ

בהלכה 13) כאן רבינו שמנה האלה הקיצוניות הדעות כמו
הקצוות 14)הקודמת. שני בין הנמצאות ממוצעות,

זה  לצד נטייתן לפי מחברתה אחת רחוקות הן שגם האלה,
זה. לצד חכמינו:16)מותאם.15)או שאמרו כמו

ז.). (סוטה עושים הרעים שכנים הרבה

.‚‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÂˆ˜ ÈzL¿≈¿»»¿ƒ∆¿»≈»¿≈»
‡ÏÂ Ô‰a ˙ÎÏÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰·BË C¯c ÔÈ‡≈»∆∆»¿≈»»»»»∆∆»∆¿…
Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰ËB BÚ·Ë ‡ˆÓ Ì‡Â .BÓˆÚÏ Ô„nÏÏ¿«¿»¿«¿¿ƒ»»ƒ¿∆¿««≈∆
‚‰Â Ô‰Ó ˙Á‡ „ÓÏ ¯·kL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÔÎeÓ B‡»¿««≈∆∆¿»»«««≈∆¿»«
‡È‰Â ,ÌÈ·Bh‰ C¯„a CÏÈÂ ·ËeÓÏ BÓˆÚ ¯ÈÊÁÈ - da»«¬ƒ«¿¿»¿≈≈¿∆∆«ƒ¿ƒ

.‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»

.„‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ· ‰cÓ ‡È‰ ‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»ƒƒ»≈ƒ∆¿»≈»
‰Úc‰ ‡È‰Â ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙BÚc‰ ÏkÓ ‰Ú„Â¿≈»ƒ»«≈∆∆»»»¿ƒ«≈»

˙BÂˆw‰ ÈzLÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰L17dÈ‡Â ,‰ÂL ˜eÁ¯ ∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ»∆¿≈»
ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏ .BÊÏ ‡ÏÂ BÊÏ ‡Ï ,‰·B¯¿̃»…¿¿…»¿ƒ»ƒ¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÌL Ì„‡ ‡‰iL ,19¯ÚLÓe „ÈÓz ÂÈ˙BÚc »ƒƒ∆¿≈»»»≈»»ƒ¿«≈
ÌÏL ‡‰iL È„k ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯ca Ì˙B‡ ÔeÎÓe Ì˙B‡»¿«≈»«∆∆»∆¿»ƒ¿≈∆¿≈»≈

BÙe‚a20‡ÏÂ ,ÒÚÎÏ ÁB ‰ÓÁ ÏÚa ‡‰È ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈«…¿≈««≈»«ƒ¿…¿…
ÏÚ ‡l‡ ,ÒÚÎÈ ‡Ï .ÈBÈa ‡l‡ ,LÈb¯Ó BÈ‡L ˙ÓÎ¿≈∆≈«¿ƒ∆»≈ƒ…ƒ¿«∆»«
‰NÚÈ ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ÏB„b ¯·c»»»∆»ƒ¿…»»¿≈∆…≈»∆

‡ ‰e‡˙È ‡Ï ÔÎÂ .˙¯Á‡ ÌÚt B· ‡ˆBikÌÈ¯·„Ï ‡l «≈«««∆∆¿≈…ƒ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚk ,Ô˙ÏeÊa ˙BÈÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L∆«»ƒ»∆¿ƒ∆¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»
‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ ."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ…≈¿««¿¿≈…ƒ¿∆
ŒÈiÁÏ BÏ CÈ¯vL ¯·c ‚ÈN‰Ï ‡l‡ ,B˜ÒÚa ÏÓÚ»≈¿ƒ¿∆»¿«ƒ»»∆»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ."˜ÈcvÏ ËÚÓ ·BË" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,‰ÚL»»»ƒ¿»∆∆¡«¿«««ƒ¿…
‰˜„ˆ Ô˙B ‡l‡ ;BBÓÓ ¯fÙÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa B„È ıt˜Èƒ¿…»¿≈¿…¿«≈»∆»≈¿»»
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Èe‡¯Î ‰ÂÏÓe ,B„È ˙qÓ ÈÙk21‡‰È ‡ÏÂ .CÈ¯vL ÈÓÏ ¿ƒƒ«»«¿∆»»¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈
ÏÏB‰Ó22ÔB‡Â ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜ÁBNÂ23Ïk ÁÓN ‡l‡ , ¿≈¿≈¿…»≈¿≈∆»»≈«»

˙Áa ÂÈÓÈ24.ÂÈ˙BÚc ¯‡L ÔÎÂ .˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa , »»¿««¿≈∆»ƒ»¿≈¿»≈»
ÌÈÓÎÁ‰ C¯c ‡È‰ BÊ C¯„Â25ÂÈ˙BÚcL Ì„‡ Ïk . ¿∆∆ƒ∆∆«¬»ƒ»»»∆≈»

.ÌÎÁ ‡¯˜ ,˙BÚvÓÓ ,˙BiBÈa ˙BÚc≈≈ƒ¿À»ƒ¿»»»

הזהב"17) "שביל וזהו בדיוק, בתווך נמצאת שהיא כלומר:
(ירושלמי, חכמינו וכדברי העתים. בכל החכמים ששיבחוהו
אחד  שבילים: לשני דומה הזו התורה ה"א): פ"ב, חגיגה
בזו  היטה באור, מת – בזה היטה שלג. של ואחד אור של
מידה  לכל באמצע. יהלך – יעשה? מה בשלג. מת –
הוא  – הראשון ואחרון. ראשון קצוות: שתי יש שבאדם
השלילי, הצד הוא – והאחרון התוספת: צד החיובי, הצד
הקצה  – היא הפזרנותֿהשועות למשל: החסרון. צד
נותן  כשהנותן הצדקה, נתינת במידת החיובי הצד הראשון,
האחרון, הקצה – היא והקמצנותֿהכילות יכלתו. מכפי יותר
שתי  רחמים. ללא ידו קופץ כשהנותן והחסרון, השלילי הצד
שתי  בין הממוצעת הדרך ורק יחד, גם הם רעים אלה קצוות
ידבק  ובה המשובחת היא – הנדיבות מידת הללו, הקצוות
פרקים  שמונה (השווה המידות. כל בשאר וכן האדם.
מן  שנסתעפה קצוה מן – קצוות ד). פרק ְַָלהרמב"ם,

ונקבה. זכר ומשמש ֿ 18)קצהֿקצו, ה חסר המתואר ְֶָָ
הגדולה. כנסת כמו: המשנה, לשון כדרך הידיעה,

ה:).19) (סוטה דרכו מחשב ושוקלן. דעותיו מעריך
איננה.20) "בגופו" המלה ובאוקספורד, אברבנאל בכתבֿיד
עה:).21) (ב"מ ועדים החיובי.22)בשטר לצד קיצוני
השלילי.23) לצד הלכה 25)בינוני.24)קיצוני סוף כאן

רסט). קושטא, דפוס (עלֿפי ד

.‰˜Á¯˙ÈÂ ,¯˙BÈa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L ÈÓeƒ∆¿«¿≈««¿¿≈¿ƒ¿«≈
‡¯˜ - ‰Ê „ˆÏ B‡ ‰Ê „ˆÏ ËÚÓ ˙ÈBÈ· ‰ÚcÓƒ≈»≈ƒ¿«¿«∆¿«∆ƒ¿»

„ÈÒÁ26‰ˆw‰ „Ú ·l‰ d·bÓ ˜Á¯˙iL ÈÓ ?„ˆÈk . »ƒ≈«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ…««≈««»∆
BÊÂ ,„ÈÒÁ ‡¯˜ ,¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‰È‰ÈÂ ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿∆¿««¿≈ƒ¿»»ƒ¿
„·Ïa ÚˆÓ‡‰ „Ú ˜Á¯˙ Ì‡Â .˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‡È‰ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«»∆¿«ƒ¿«
ÏÚÂ .‰ÓÎÁ ˙cÓ ‡È‰ BÊÂ ,ÌÎÁ ‡¯˜ - ÂÚ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»ƒ¿»»»¿ƒƒ«»¿»¿«
eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁÂ .˙BÚc‰ Ïk ¯‡L BÊ C¯c∆∆¿»»«≈«¬ƒƒ»ƒƒ»
ÈzL „‚k ˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÓ Ô‰lL ˙BÚc ÔÈhÓ«ƒ≈∆»∆ƒ∆∆»∆¿»ƒ¿∆∆¿≈

˙BÂˆw‰27‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈ : «¿»≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆
‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈÂ ,ÔB¯Á‡‰»«¬¿≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆

ÔBL‡¯‰28ÔÈc‰Œ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ e‰ÊÂ ,29e‡ ÔÈeˆÓe . »ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿Àƒ»
ÌÈÎ¯c‰ Ì‰Â ,ÌÈBÈa‰ el‡‰ ÌÈÎ¯ca ˙ÎÏÏ»∆∆«¿»ƒ»≈«≈ƒ¿≈«¿»ƒ

."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

."eikxca zklde xn`py"

של  בשליחותו ללכת גם הוא בדרכיו" ב"והלכת הפירוש
כמותו", לעליון) (אדמה אדם של "שלוחו והרי הקב"ה,
וצריך  יכול יהודי שכל הוא בדרכיו" "והלכת הציווי וממילא

להקב"ה. להדמות
(280 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

ב.26) קכא, והרחקה.27)שבת סייג לא 28)לשם כי
החיובי  הראשון, הקצה – האחת אצל שוות: המידות כל
האחרון  טוב – האחרת ואצל האחרון. מן טוב יותר הוא
יותר  טוב – הנדיבות במידת למשל: הראשון. מן השלילי
האחרון, הקצה מן השועות הפזרנות. הראשון: הקצה
יותר  טוב – אהבתֿכבוד ובמידת והכילות: הקמצנות
הראשון, הקצה מן שפלותֿהרוח האחרון. הקצה
על  ומחמירים המקפידים החסידים לפיכך הגאוותנות.
את  רוב עלֿפי עוזבים הדין, משורת לפנים להתנהג עצמם
ופעם  הראשון לקצה פעם עצמם ומטים הזהב" "שביל
לנו  מספר וכן ה"דעה". מהות לפי הכל – האחרון לקצה
עוסק  היה יוסי ברבי ישמעאל שרבי ל:), (ב"מ התלמוד
פטור  היה הדין שמצד אףֿעלֿפי וטעינה", "פריקה במצות
זאת  עשה הוא אבל כבודו", לפי ואינה "זקן משום מזה

הדין. משורת נוסח 29)לפנים (לפי ה הלכה סוף כאן
רסט). קושטא,

.ÂBÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa e„nÏ Ck30,ÔepÁ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó : »ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ¿»«
‰z‡ Û‡ ,ÌeÁ¯ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÔepÁ ‰È‰ ‰z‡ Û‡««»¡≈««ƒ¿»«««»
‰È‰ ‰z‡ Û‡ ,LB„˜ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÌeÁ¯ ‰È‰¡≈««ƒ¿»»««»¡≈
Ô˙B‡ ÏÎa Ï‡Ï ÌÈ‡È·p‰ e‡¯˜ BÊ C¯c ÏÚÂ .LB„»̃¿«∆∆»¿«¿ƒƒ»≈¿»»

„ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡' :ÔÈÈepk‰,'¯LÈÂ ˜Ècˆ' ,' «ƒƒ∆∆««ƒ¿«∆∆«ƒ¿»»
Ô‰L ÚÈ„B‰Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,'˜ÊÁÂ ¯Bab' ,'ÌÈÓz'»ƒƒ¿»»¿«≈»∆¿ƒ«∆≈
Ô‰a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ ,ÌÈ¯LÈÂ ÌÈ·BË ÌÈÎ¯c¿»ƒƒƒ»ƒ¿«»»»¿«¿ƒ«¿»∆

.BÁÎ ÈÙk ÂÈÏ‡ ˙Bnc‰Ïe¿ƒ«≈»¿ƒ…

ב).30) קלג, שבת עקב. ('ספרי' בדרכיו" "והלכת של
נד). ח"א, מו"נ גם (השווה

.ÊeÚ·˜iL „Ú el‡ ˙BÚ„a BÓˆÚ Ì„‡ ÏÈb¯È „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ»»«¿¿≈≈«∆ƒ»¿
LlLÈÂ ‰LÈÂ ‰NÚÈ ?B·31ÈtŒÏÚ ‰NBÚL ÌÈNÚna «¬∆¿ƒ¿∆ƒ«≈««¬ƒ∆∆«ƒ

eÈ‰iL „Ú ,„ÈÓz Ì‰a ¯ÊÁÈÂ ,˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÚc‰«≈»∆¿»ƒ¿«¬…»∆»ƒ«∆ƒ¿
,ÂÈÏÚ Á¯Ë Ì‰· ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈl˜ Ì‰ÈNÚÓ«¬≈∆«ƒ»»¿…ƒ¿∆»∆…«»»
‡¯˜ el‡‰ ˙BÓM‰L ÈÙÏe .BLÙa ˙BÚc‰ eÚ·wÈÂ¿ƒ»¿«≈¿«¿¿ƒ∆«≈»≈ƒ¿»
˙ÎÏÏ ÔÈ·iÁ e‡L ˙ÈBÈa‰ C¯c‰ Ì‰Â ,¯ˆBi‰ Ô‰·»∆«≈¿≈«∆∆«≈ƒ∆»«»ƒ»∆∆
Ì‰¯·‡ „nlL ‡È‰Â ."'‰ C¯c" BÊ C¯c ˙‡¯˜ - da»ƒ¿≈∆∆∆∆¿ƒ∆ƒ≈«¿»»
‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·Ï eÈ·‡»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆
,BÓˆÚÏ ‰Î¯·e ‰·BË ‡È·Ó ,BÊ C¯„a CÏB‰‰Â ."'B‚Â¿¿«≈¿∆∆≈ƒ»¿»»¿«¿
¯ac ¯L‡ ˙‡ Ì‰¯·‡ ÏÚ '‰ ‡È·‰ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««»ƒ««¿»»≈¬∆ƒ∆

."ÂÈÏÚ»»

רוב 31) לפי "והכל יט) פ"ג, (אבות זו הלכה מקור
לא  המעלות נקנות בפירושו, (שם) רבינו לדעת המעשה".
דבריו  וכה המעשים, מספר רוב לפי אלא המעשה גודל לפי
זהובים  אלף של נדבה לבו ידבנו אשר אדם כשיתן בקירוב:
הגדול  במעשה הנדיבות מידת בידו תעלה לא אחת, בבת
זהובים  אלף שהתנדב זה בידי שתעלה כמו הזה, היחידי
הנדיבות  מעשה כפל האחרון שזה מפני – פעמים באלף
בעוד  מאד, חזק נפש קנין בזה לו והגיע פעמים אלף

יספה. ולא אחת פעם התעוררה נפשו שהראשון
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ה'תשע"ח  תשרי ל' שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הטובה.1) היא הקיצונית הדעה לפעמים

.‡LÈÂ .¯Ó ˜B˙Óe ˜B˙Ó ¯n‰ ÌÈÓÚBË Ûeb‰ ÈÏBÁ≈«¬ƒ««»»»¿≈
ÔÓÔÈ‡L ˙BÏÎ‡ÓÏ ·‡˙Â ‰e‡˙nL ÈÓ ÌÈÏBÁ‰ ƒ«ƒƒ∆ƒ¿«∆¿»≈¿«¬»∆≈»

‡BNÂ ,ÌÁt‰Â ¯ÙÚ‰ ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿∆»»¿«∆»¿≈
·¯ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯Na‰Â ˙t‰ ÔB‚k ,ÌÈ·Bh‰ ˙BÏÎ‡n‰««¬»«ƒ¿««¿«»»«…¿ƒ…
ÌÈe‡˙Ó ,˙BÏBÁ Ì‰È˙BLÙpL Ì„‡ŒÈa Ck .ÈÏÁ‰«…ƒ»¿≈»»∆«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰·Bh‰ C¯c‰ ÌÈ‡BNÂ ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ ÌÈ·‰B‡Â¿¬ƒ«≈»»¿¿ƒ«∆∆«»
ÈÙÏ „‡ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰„·Î ‡È‰Â ,da ˙ÎÏÏ ÌÈÏvÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿≈»¬≈∆ƒ¿…¿ƒ

ÌÈÏÁ2ÈB‰" :eÏl‰ ÌÈL‡a ¯ÓB‡ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ . »¿»¿≈¿«¿»≈»¬»ƒ«»
¯B‡Â ¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ»«¿«»»ƒ∆¿¿
Ì‰ÈÏÚÂ ;"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ ¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ¿∆»ƒ«¿»»¿»«¬≈∆
."CLÁ ÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯LÈ ˙BÁ¯‡ ÌÈ·ÊÚ‰" :¯Ó‡∆¡««…¿ƒ»¿∆»∆∆¿«¿≈∆
,ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ eÎÏÈ ?˙BLÙp‰ ÈÏBÁ ˙wz ‡È‰ ‰Óe«ƒ«»«≈«¿»≈¿≈∆«¬»ƒ
ÔÈ„nÏnL ˙BÚca ÌÈÏÁ e‡t¯ÈÂ ,˙BLÙp‰ È‡ÙB¯ Ô‰L∆≈¿≈«¿»ƒ«¿»¿»«≈∆¿«¿ƒ

„Ú ,Ì˙B‡‰·Bh‰ C¯cÏ Ìe¯ÈÊÁiL3ÌÈ¯Èkn‰Â . »«∆«¬ƒ«∆∆«»¿««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ‡Â Ì‰lL ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„a«≈»»∆»∆¿≈»¿ƒ≈∆«¬»ƒ
¯ÒeÓe ‰ÓÎÁ" :‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,Ì˙B‡ ‡t¯Ï¿«≈»¬≈∆»«¿……»¿»»

."eÊa ÌÈÏÈÂ‡¡ƒƒ»

פ"ג).2) (ב"שמונהֿפרקים", רבינו דברי השווה
אחד 3) על א) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי כמסופר

הש"ס  גליון כפירוש ולשוןֿהרע, (ברכילות בלשונו שחטא
לרפואתו. נפשות) רופא (שהיה חנינא לרבי ושלחוהו שם)
לך, ורפא – בתורה ועסוק בך חזור חנינא: רבי לו אמר
חיים  עץ ואין ד), טו, (משלי החיים עץ לשון מרפא שנאמר:

תורה. אלא –

.·,‰ÓÁ ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ?Ì˙‡eÙ¯ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆««≈»
LÈb¯È ‡Ï Ïl˜Â ‰k‰ Ì‡L ,BÓˆÚ ‚È‰‰Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ«¿∆ƒÀ»¿À«…«¿ƒ
‰ÓÁ‰ ¯˜ÚzL „Ú ,‰a¯Ó ÔÓÊ BÊ C¯„a CÏÈÂ ;ÏÏk¿»¿≈≈¿∆∆¿«¿À∆«∆≈»≈«≈»
,‰a¯‰ ÔBÈf·a BÓˆÚ ‚È‰È - ·ÏŒd·‚ ‰È‰ Ì‡Â .BalÓƒƒ¿ƒ»»¿«≈«¿ƒ«¿¿ƒ»«¿≈
˙Bf·Ó‰ ˙B·ÁÒ ÈÈBÏa LaÏÈÂ ,Ïk‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·LÈÂ¿≈≈¿«»ƒ«…¿ƒ¿«¿≈¿»«¿«
d·b ¯˜ÚiL „Ú ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ,Ì‰ÈL·BÏ ˙‡∆¿≈∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¬……«
C¯c ‡e‰L ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁÈÂ epnÓ ·l‰«≈ƒ∆¿«¬…«∆∆»∆¿»ƒ∆∆∆

‰·Bh‰4Ïk da CÏÈ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ . «»¿ƒ¿∆«¬…«∆∆»∆¿»ƒ≈≈»»
‰Ê Â˜ ÏÚÂ .ÂÈÓÈ5‰È‰ Ì‡ :˙BÚc‰ Ïk ¯‡La ‰NÚÈ »»¿««∆«¬∆ƒ¿»»«≈ƒ»»

ÈM‰ ‰ˆwÏ BÓˆÚ ˜ÈÁ¯È - „Á‡‰ ‰ˆwÏ ˜BÁ¯6‚‰ÈÂ »«»∆»∆»«¿ƒ«¿«»∆«≈ƒ¿ƒ¿«
‰cÓ ‡È‰Â ,‰·Bh‰ C¯cÏ Ba ¯ÊÁiL „Ú ,·¯ ÔÓÊ Ba¿«««∆«¬…«∆∆«»¿ƒƒ»

.‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ·≈ƒ∆¿»≈»¿≈»

ונתעקם,4) שנתכופף לחפץ דומה? הדבר מה משל
לצד  אותו כופפים מתכונתו, על ולהעמידו לתקנו וכשרוצים

לתיקונו. וחוזר מתיישר הוא ואז זה,5)שכנגד, אופן על
הזאת. השיטה ֿ 6)עלֿפי מלוי על חכמינו שאמרו כמו

– לעדות)? כשרים (להיות חזרתם, היא מאימתי בריבית:
לנכרים  אפילו בריבית עוד ילוו ולא שטריהם את משיקרעו

כה:). (סנהדרין

.‚,˙ÈBÈaa Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ˙BÚc LÈÂ¿≈≈∆»»»»ƒ¿…»∆«≈ƒ
,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú „Á‡‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜Á¯˙È ‡l‡∆»ƒ¿«≈ƒ«»∆»∆»««»∆»«≈
ÂÚ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰·Bh‰ C¯c ÔÈ‡L ,·Ï d·b ‡e‰Â¿…«≈∆≈∆∆«»∆ƒ¿∆»»»»
‰ÎeÓ BÁe¯ ‰È‰˙Â Áe¯ŒÏÙL ‰È‰iL ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»∆ƒ¿∆¿««¿ƒ¿∆¿»
‡ÏÂ ,"„‡Ó ÂÚ" ea¯ ‰LÓa ¯Ó‡ CÎÈÙÏe .„‡ÓÏƒ¿…¿ƒ»∆¡«¿∆«≈»»¿…¿…

ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏe .„·Ïa "ÂÚ" ¯Ó‡7„‡Ó" : ∆¡«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿…
e¯Ó‡ „BÚÂ ."Áe¯ŒÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó8dÈa‚n‰ ÏkL , ¿…¡≈¿««¿»¿∆»««¿ƒ«

˙‡ zÁÎLÂ ,E··Ï Ì¯Â" :¯Ó‡pL ,¯wÚa ¯Ùk ,BaÏƒ»«»ƒ»∆∆¡«¿»¿»∆¿»«¿»∆
da ˙È‡c Ô‡Ó ‡˙nLa" :e¯Ó‡ „BÚÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿¿«¿»»¿ƒ≈

"Áe¯‰ ˙eqb9‰cÓ - ÒÚk‰ ÔÎÂ .d˙ˆ˜Ó elÙ‡Â , «»««¬ƒƒ¿»»¿≈«««ƒ»
‰pnÓ ˜Á¯˙iL Ì„‡Ï Èe‡¯Â ,„‡ÓÏ „Ú ‡È‰ ‰Ú»̄»ƒ«ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿«≈ƒ∆»

ÒÚÎÈ ‡lL BÓˆÚ „nÏÈÂ ,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú10elÙ‡Â , ««»∆»«≈ƒ«≈«¿∆…ƒ¿««¬ƒ
‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒ¿…»»¿ƒ»»¿»ƒ≈»
,Ò¯Ù ‰È‰ Ì‡ ¯eav‰ ÏÚ B‡ ,B˙È·ŒÈ·e ÂÈa ÏÚ«»»¿≈≈««ƒƒ»»«¿»
‰‡¯È - ·ËeÓÏ e¯ÊÁiL È„k Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎÏ ‰ˆ¯Â¿»»ƒ¿…¬≈∆¿≈∆««¿¿»«¿∆
‰È‰˙Â ,Ì¯qÈÏ È„k ,ÒÚBÎ ‡e‰L Ì‰ÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿≈∆∆≈¿≈¿«¿»¿ƒ¿∆
‰ncÓ ‡e‰L Ì„‡k ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ˙·MÈÓ BzÚ„11 «¿¿À∆∆≈¿≈«¿¿»»∆ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÒÚBÎ BÈ‡ ‡e‰Â ,BÒÚk ˙ÚLa ÒÚBk≈ƒ¿««¿¿≈≈»¿¬»ƒ
˙„B·Ú „·BÚ el‡k ,ÒÚBk‰ Ïk" :ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»«≈¿ƒ≈¬«

"ÌÈ·ÎBk12,‡e‰ ÌÎÁ Ì‡ - ÒÚBk‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â ; »ƒ¿»¿∆»«≈ƒ»»
epnÓ ˙˜lzÒÓ B˙ÓÎÁ13B˙‡e· ,‡e‰ ‡È· Ì‡Â , »¿»ƒ¿«∆∆ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»

ÌÈiÁ Ì‰ÈiÁ ÔÈ‡ ÒÚÎ ÈÏÚ·e .epnÓ ˙˜lzÒÓ14. ƒ¿«∆∆ƒ∆«¬≈««≈«≈∆«ƒ
BÓˆÚ ‚È‰iL „Ú ,ÒÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï eeˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ««««∆«¿ƒ«¿
‡È‰ BÊÂ ,ÌÈÒÈÚÎn‰ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ LÈb¯È ‡lL∆…«¿ƒ¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈ·eÏÚ Ô‰ - ÌÈ˜Ècv‰ C¯„Â .‰·Bh‰ C¯c‰«∆∆«»¿∆∆««ƒƒ≈¬ƒ¿≈»
ÔÈNBÚ ,ÔÈ·ÈLÓ ÌÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÔÈ·ÏBÚ¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eqÈa ÌÈÁÓNe ‰·‰‡Ó15:¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ ; ≈«¬»¿≈ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«»≈
"B˙¯·‚a LÓM‰ ˙‡ˆk ÂÈ·‰‡Â"16. ¿…¬»¿≈«∆∆ƒ¿À»

ד.7) פ"ד, ב.8)אבות ד, בחרם 9)סוטה א. ה, שם,
גאוה. בו שיש מי על 10)יהא ד.) (תענית אמרו וכן

בו  רותחת שתורתו מפני לכעוס, העלול מרבנן צורבא
את  ולהרגיל הכעס מן להתרחק שעליו – אותו ומרתיחה
מלבך  כעס והסר שנאמר: ובמתינות, בנחת להתנהג עצמו

י). יא, כועס 11)(קהלת ואינו כועס של פנים מעמיד
מדמה. סוברים: ויש ב). קה, ב,12)(שבת בראשית זוהר,

עובד  כאילו הכועס שכל אוקמוה, "והא לשונו: וזה טז.
הרשב"ש  שבתשובת מעיר הלר חיים ר' והגאון עבודהֿזרה.
א. כב, נדרים ממסכת כלשונו זה מאמר הובא ש"ע סימן
ז"ל. הראשונים רבותינו לפני הנוסחה כך היתה וכנראה
מיני  כל – הכועס "כל היא: שלפנינו בתלמוד הנוסחה

בו". שולטים ב.13)גיהנום סו, קיג,14)פסחים שם,
ב.15)ב. לו, גיטין א. כג, מן 16)יומא היה השמש גם

והציע  הקב"ה לפני בא כשהירח עולבים, ואינם העלובים
בכתר  משתמשים מלכים שני שאין מפני מהם, אחד שיקטין

ו  באורו אחד. מנצח כגבור בגבורתו השמש יצא לבסוף
שם). "עיןֿיעקב", על (מהרי"ף הגדול

.„B‡ ‡l‡ ¯a„È ‡ÏÂ ,‰˜È˙La Ì„‡ ‰a¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿∆»»ƒ¿ƒ»¿…¿«≈∆»
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zercריב zekld - rcnd xtq - oeygxn '` w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÓÎÁ ¯·„a17.BÙe‚ ÈiÁÏ Ì‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯·„· B‡ , ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆¿«≈
‰ÁÈN ÁN ‡lL ,LB„w‰ ea¯ „ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ e¯Ó‡»¿«««¿ƒ«≈«»∆…»ƒ»

ÂÈÓÈ Ïk ‰ÏË·18.Ì„‡ Ïk ·¯ ˙ÁÈN ‡È‰ BÊÂ - ¿≈»»»»¿ƒƒ«…»»»
‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ¯·c Ì„‡ ‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆»»¿»ƒ¿«∆

e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ19‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰a¯n‰ Ïk" : ƒ¬»ƒ¿»¿»««¿∆¿»ƒ≈ƒ
‡l‡ ,·BË ÛebÏ È˙‡ˆÓ ‡Ï" :e¯Ó‡Â ,"‡ËÁ≈¿¿»¿…»»ƒ«∆»
È¯·c eÈ‰È ‰ÓÎÁ È¯·„·e ‰¯B˙ È¯·„a ÔÎÂ ."‰˜È˙L¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈

Ì‰ÈÈÚÂ ÌÈhÚÓ Ì„‡‰20eevL ‡e‰Â .ÌÈa¯Ó »»»¿«ƒ¿ƒ¿¿≈∆¿Àƒ¿∆ƒ
C¯c ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ" :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿¿»«¿∆»»¿«¿ƒ»∆∆

"‰¯ˆ˜21ËÚeÓ ÔÈÚ‰Â ÔÈa¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¬»ƒ»«¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ¿»»
·¯a ÌBÏÁ‰ ‡a Èk" :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙eÏÎÒ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»«¬¿…

."ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â ,ÔÈÚƒ¿»¿¿ƒ¿…¿»ƒ

דאורייתא 17) ופטטיא בישין, פטטיא "כל ז"ל: כמאמרם
רעים  הפטפוטים כל – ה"ה) פ"ט, ברכות (ירושלמי, טבין"

טובים. תורה בדברי פטפוטים רק ב.18)הם, יט, יומא
קע"ח, דמשק" "נהרות ספר בסוף הגאונים" ב"תשובות
מהם  אחת וזו בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה מנויים
(אבות  למשנה בפירושו שגם לציין וראוי הרד"ל). (הגהת

לרב. זו מידה ז"ל רבינו מייחס יז) שם.19)פ"א,
שלהם.20) לשון 21)התוכן באריכות ולא - ב ג, פסחים

ומבלבלת. המטרידה

.‰‰˜È˙L - ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ22·ÈL‰Ï ¯‰ÓÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»…¿«≈¿»ƒ
,˙ÁÂ ‰·eLa ÌÈ„ÈÓÏzÏ „nÏÈÂ ;¯a„Ï ‰a¯È ‡ÏÂ¿…«¿∆¿«≈ƒ«≈««¿ƒƒ¿»»««
:‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBLÏ ˙eÎÈ¯‡ ‡Ï·e ‰˜Úˆ ‡Ïa¿…¿»»¿…¬ƒ»∆»«¿……

."ÌÈÚÓL ˙Áa ÌÈÓÎÁ È¯·c"ƒ¿≈¬»ƒ¿««ƒ¿»ƒ

יג.22) ג, אבות

.Â.ÈezÙe ˙B˜ÏÁ È¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»»»»¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿≈¬»ƒ
·la „Á‡Â ‰ta „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ23B¯·k BÎBz ‡l‡ ,24, ¿…ƒ¿∆∆»«∆¿∆»«≈∆»¿»

˙Úc ·‚Ï ¯eÒ‡Â .‰taL ¯·c‰ ‡e‰ ·laL ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»∆«≈«»»∆«∆¿»ƒ¿…««
È¯ÎÏ ¯kÓÈ ‡Ï ?„ˆÈk .È¯Îp‰ ˙Úc elÙ‡Â ,˙Bi¯a‰«¿ƒ«¬ƒ«««»¿ƒ≈«…ƒ¿…¿»¿ƒ
ÏL ÏÚÓ ‡ÏÂ ,‰ËeÁL ¯Na ÌB˜Óa ‰Ï· ¯Na¿«¿≈»ƒ¿¿«¿»¿…ƒ¿»∆

‰˙Ó25·‰¯ÒÈ ‡ÏÂ .‰ËeÁL ÏL ÏÚÓ ÌB˜Óa26 ≈»ƒ¿ƒ¿»∆¿»¿…¿«¿≈
‡ÏÂ ;ÏÎB‡ BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡iL B¯·Áa«¬≈∆…«∆¿¿≈«∆≈≈¿…

˙·¯˜˙a BÏ ‰a¯È27‡ÏÂ ;Ïa˜Ó BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â , «¿∆¿ƒ¿…∆¿≈«∆≈¿«≈¿…
È„k ,Ô¯ÎÓÏ ÔÁ˙ÙÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Bi·Á BÏ ÁzÙÈƒ¿«»ƒ∆»ƒ¿»¿»¿»¿»¿≈
.B· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Á˙t B„B·k ÏÈ·LaL ,B˙BzÙÏ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¿≈…«≈
,¯eÒ‡ - ˙ÚcŒ˙·b ÏLÂ Èezt ÏL ˙Á‡ ‰lÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ»««∆ƒ¿∆¿ƒ«««»
ÏÓÚ ÏkÓ ¯B‰Ë ·ÏÂ ,ÔBÎ Áe¯Â ,˙Ó‡ ˙ÙN ‡l‡∆»¿«¡∆¿«»¿≈»ƒ»»»

˙Be‰Â28. ¿«

המדבר 23) שונאם: הקב"ה שלושה, ז"ל: חכמינו כדברי
קיד:). (פסחים וכו' בלב ואחד בפה פנימיותו 24)אחד

ב"אבות  אמרו וכן עב:). (יומא לבו, כן כפיו כחיצוניותו:
כגלוי". עליך סתרך "יהא כח: פרק נתן", נעל 25)דרבי

בריאה  של כנעל חזקה כלֿכך אינה שמתה בהמה מעור
נשיכת  מחמת שמא סכנה, חשש משום ועוד, שנשחטה.

צד.). (חולין בעור נבלע והארס מתה יפצר 26)נחש לא

דעת". "גניבת משום בזה שיש מאד, מנחה 27)בו
(שם). האורחים את בו שמכבדים "כיבוד" ודורון:

תרמית.28) ומעשי נכלים

.ÊÏˆÚ ‡ÏÂ ,˙Bl˙‰Óe ˜BÁN ÏÚa Ì„‡ ‡‰È ‡Ï…¿≈»»««¿«¬«¿…»≈
ÁÓN ‡l‡ ,ÔB‡Â29ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .30˜BÁN" : ¿≈∆»»≈«»»¿¬»ƒ¿

‡lL ,eeˆÂ ."‰Â¯ÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈb¯Ó L‡¯Œ˙el˜Â¿«…«¿ƒƒ∆»»»¿∆¿»¿ƒ∆…
‡l‡ ,Ïa‡˙Óe ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜BÁˆa ıe¯t Ì„‡ ‡‰È¿≈»»»ƒ¿¿…»≈ƒ¿«≈∆»

˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ïa˜Ó31‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ . ¿«≈∆»»»»¿≈∆»ƒ»¿≈…ƒ¿∆
‰·Á¯ LÙ ÏÚa32ÏË·e ·ˆÚ ‡ÏÂ ,ÔB‰Ï Ï‰· , ««∆∆¿»»ƒ¿»«¿…»≈»≈

‰Î‡ÏnÓ33˜ÒÚa ËÚÓÓ ,‰·BË ÔÈÚ ÏÚa ‡l‡ ;34 ƒ¿»»∆»«««ƒ»¿«≈¿≈∆
ÁÓNÈ ,B˜ÏÁ ‡e‰L ËÚÓ‰ B˙B‡Â .‰¯Bza ˜ÒBÚÂ¿≈«»¿«¿«∆∆¿ƒ¿«

Ba35‡ÏÂ ,‰‡˜ ÏÚa ‡ÏÂ ,‰ËË˜ ÏÚa ‰È‰È ‡ÏÂ .¿…ƒ¿∆««¿»»¿…««ƒ¿»¿…
e¯Ó‡ Ck .„B·k‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ÏÂ ,‰Â‡z ÏÚa«««¬»¿…≈«««»»»¿

ÌÈÓÎÁ36˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „B·k‰Â ‰Â‡z‰Â ‰‡w‰" : ¬»ƒ«ƒ¿»¿««¬»¿«»ƒƒ∆
‰cna CÏÈ :¯·c ÏL BÏÏk ."ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»¿»∆»»≈≈«ƒ»
ÂÈ˙BÚc Ïk eÈ‰iL „Ú ,‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈa‰«≈ƒ∆¿»≈»¿≈»«∆ƒ¿»≈»

‰Â .˙eÚˆÓ‡a ˙BeÎÓÒlt" :¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e37 ¿À»¿∆¿»¿∆¿……»««≈
."ekÈ EÈÎ¯c ÏÎÂ ,EÏ‚¯ ÏbÚÓ«¿««¿∆¿»¿»∆ƒ…

הממוצעת.29) הדרך הזהב", "שביל פ"ג,30)הוא אבות
טו.31)יג. א, בעל 32)שם הרשע: בלעם מתלמידי

יט). פ"ה, (שם שבעה ידע לא אשר בצע ושואף תאוה
הדברים 33) מן נפשו ומחסר צרכיו לסיפוק כלל דואג שאינו

מתוך  אלא מת אדם "אין הישוב. מן אינו כאילו ההכרחיים,
יא). (אדר"נ, י).34)בטלה" פ"ד, (שם להעשיר אץ ואינו

א).35) פ"ד, (אבות האמיתי העושר כא.36)זהו שם,
ומדוד 37) שקול יא). טז, (משל משפט ומאזני פלס מלשון:

או  לכאן הכרע בלי באמצעותן מכוונות שתהיינה דרכיך
תצליח. ואז – לכאן

ה'תשע"ח  מרחשון א' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התורה.1) שהפרישתו ממה יותר פרוש האדם יהא שלא

.‡‰Â‡z‰Â ‰‡w‰Â ÏÈ‡B‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È ‡nL∆»…«»»ƒ¿«ƒ¿»¿««¬»
„B·k‰Â˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ô‰ ‰Ú¯ C¯c ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«»¿«≈»∆∆∆»»≈ƒƒ∆

„vÏ ˜Á¯˙‡Â ¯˙BÈa Ô‰Ó L¯Ù‡ - ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»∆¿≈∆¿≈¿∆¿«≈««
ÔB¯Á‡‰2‡ÏÂ ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,¯Na ÏÎ‡È ‡lL „Ú ! »«¬«∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ¿…

LaÏÈ ‡ÏÂ ,‰‡ ‰¯È„a ·LÈ ‡ÏÂ ,‰M‡ ‡NÈƒ»ƒ»¿…≈≈¿ƒ»»»¿…ƒ¿«
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰Lw‰ ¯Óv‰Â ˜N‰ ‡l‡ ,‰‡ LeaÏÓ«¿»∆∆»««¿«∆∆«»∆¿«≈»∆
‡È‰ ‰Ú¯ C¯c ‰Ê Ìb - ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ È‰k ÔB‚k¿…¬≈¿≈»ƒ«∆∆∆»»ƒ
;‡ËBÁ ‡¯˜ BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ .da CÏÈÏ ¯eÒ‡Â¿»≈≈»«¿«≈¿∆∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ¯L‡Ó ÂÈÏÚ ¯tÎÂ" :¯ÈÊa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿»ƒ¿ƒ∆»»≈¬∆»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "LÙp‰ ÏÚ3‡lL ,¯ÈÊ Ì‡ ‰Óe : ««»∆»¿¬»ƒ»ƒ»ƒ∆…
ÏkÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ,ÔÈi‰ ÔÓ ‡l‡ L¯Ù»«∆»ƒ««ƒ»ƒ«»»«≈««¿ƒ»
eeˆ CÎÈÙÏ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,¯·„Â ¯·c»»¿»»««««»¿«»¿ƒ»ƒ
ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆»ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ ¯ÒB‡ ‡‰È ‡ÏÂ ;„·Ïa ‰¯Bz‰ ezÚnL∆¿»««»ƒ¿«¿…¿≈≈«¿
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e¯Ó‡ Ck .ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÏÚ ˙BÚe·L·e ÌÈ¯„aƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ«À»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ4‰z‡L ‡l‡ ,‰¯Bz ‰¯Ò‡M ‰Ó Ei„ ‡Ï" : ¬»ƒ…«∆«∆»¿»»∆»»«»

el‡ - ‰f‰ ÏÏk·e "!ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c EÈÏÚ ¯ÒB‡≈»∆¿»ƒ¬≈ƒ«¿»«∆≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡Â .‰·BË C¯„a ÔÈ‡ ,„ÈÓz ÔÈpÚ˙nL5 ∆ƒ¿«ƒ»ƒ≈»¿∆∆»¿»¿¬»ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ .˙ÈÚ˙a BÓˆÚ ÛbÒÓ Ì„‡ ‡‰iL∆¿≈»»¿«≈«¿¿«¬ƒ¿«»«¿»ƒ
È‰z Ï‡" :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ‰eˆ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆ƒ»¿……¿»««¿ƒ

"ÌÓBMz ‰nÏ ,¯˙BÈ ÌkÁ˙z Ï‡Â ‰a¯‰ ˜Ècˆ6. «ƒ«¿≈¿«ƒ¿««≈»»ƒ≈

הלכה 2) א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום לצד
יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט, פרק נדרים (ירושלמי,
(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב שמואל: אמר

עליו?6)יא.). חרב שעולמו משומם כאיש תהיה למה

.·Ú„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â Bz·L ‰È‰ÈÂ .„·Ïa ‡e‰ Ce¯a ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

¯·c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,B¯ea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ· ‰È‰È ‡Ï - ¯ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙·ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚ·ÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„·Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«
,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚ·ÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„·Ïa ÂÈ¯·È‡Â BÙeb ˙B¯·‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,¯BÓÁÂ ·ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«
‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈ¯Ó Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
¯Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ B¯N· ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L·„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."·BË ‡Ï ˙Ba¯‰ L·c ÏÎ‡" :ÏLÓ C¯c CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;¯Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡È¯·iL È„k ,„·Ïa ‰‡eÙ¯ C¯c ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B¯·‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚ·È ‡Ï ,ÏÚ·iLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Ú¯f‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB· BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈ¯ˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ

˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ¯‰ C¯c BÓk ,Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆
.Ú¯f‰«»«

ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח מין

בלע"ז) (ציקורי ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי.

.‚,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡ - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„·Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ¯·‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
C¯c BÊ ÔÈ‡ ,Bk¯ˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ·»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰·BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
¯LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈ·iL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ ·Ú¯ ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;·‡Bk ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡¯NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka Bz·LÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
˙‡ „·ÚÏ ÌÏL BÙe‚ ‰È‰iL „Ú ,ÂÈÎ¯ˆ ‡ˆÓiL È„k¿≈∆ƒ¿»¿»»«∆ƒ¿∆»≈«¬…∆

˙Ú„Ï ÔLÈ Ì‡ - ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa elÙ‡Â .'‰12È„k «¬ƒ¿»»∆»≈ƒ»≈»««¿≈
‡ÏÂ ,‰ÏÁÈ ‡lL È„k ,BÙeb ÁeÈÂ ÂÈÏÚ BzÚc ÁezL∆»««¿»»¿»«¿≈∆…∆¡∆¿…
BlL ‰L ˙‡ˆÓ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â '‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeÈ««¬…∆¿∆ƒ¿≈≈»∆
ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a ÌB˜nÏ ‰„B·Ú¬»«»»¿«ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎÂ" :e¯Ó‡Â13‡e‰Â ; ¿»¿¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎa" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L14‡e‰Â ∆»«¿……¿»¿»¿»¿»∆»≈¿

."EÈ˙Á¯‡ ¯MÈÈ¿«≈…¿…∆

תחילה.12)וישכיל.11) במחשבה (אבות 13)בכוונה,
היו  מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק
לתלמידיו: אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים.
זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
את  המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל
("שמונה  אבות למסכת בהקדמתו רבינו יאמר המרובה
הביע  מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים"
ולא  בו חיברו שלמים שחיבורים ועצום גדול עניין

ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו
(14- בה? תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי

סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל
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ה'תשע"ח  תשרי כ"ה ראשון יום

עג. עשה מצות
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl),ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ֿ הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
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ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל על צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת מּכל יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹו

עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ
(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר ֿ הּמצות? xacna)ּכל ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי ֿ תעׂשה; לא מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם את n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר ֿ חּטאתם k`,את ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְִִִֵֶַַָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ח  תשרי כ"ו שני יום

י. עג. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הע"ג ְִַָָהּמצוה

― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע

"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; מן אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

ה'תשע"ח  תשרי כ"ז שלישי יום

ה. י. עשה מצות
יום שני ֿ שלישי כ "ו ֿ כ "ז תשרי 

― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע

"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ
(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ

ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; מן אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ

bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְִִֶֶַַַַַָ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים ֿ הּצּוּוים (yxeya)מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי
ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ

רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי ֿ ה' את : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨
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ה'תשע"ח  תשרי כ"ח רביעי יום

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi mixac)ואמ תעבד"; "ואתֹו bi)ר ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים ֿ הּצּוּוים (yxeya)מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי ֿ ה' את : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤

(hi.(

ה'תשע"ח  תשרי כ"ט חמישי יום

ה. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה החמּׁשית ְֲִִִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  תשרי ל' שישי יום

ה. עשה מצות
רביעי. ביום נדפסה החמּׁשית ְֲִִִַַָהּמצוה

ה'תשע"ח  מרחשון א' ש"ק יום

ה. עשה מצות
יום רביעי ֿ ש "ק כ "ח תשרי ֿ א 'מרחשון 

רביעי. ביום נדפסה החמּׁשית ְֲִִִַַָהּמצוה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc oixcdpq(iriax meil)

.'`xiwi ,`ax ,xtpq` ,oebxq ,let ,xq`pnly ,xq`plt ,xq`lt
:`xnbd dywnàkéàäå`ede ,sqep my,'áéøçðñ'el eidy `vnpe §¨¦¨©§¥¦

`ede ,izin`d eny epi` 'aixgpq' :`xnbd zvxzn .zeny dryz
oeik ,jk dpekn,'áéø Búçéq'Ldwyax z` mdil` glyy ,xnelk ¤¦¨¦

.ea ecxnie diwfg mr eaixiy ,zicedi oeyla mrd mr xaciyøác̈¨
,øçàoeik jk dpekn `edøçéðå çqùgihde xn`y -étìk íéøác £¥¤¨§¦¥§¨¦§©¥

,äìòî.scble sxgl dwyax z` glyy oldl x`eaiy enk ©§¨
:aixgpq ly eizeny oipra ztqep dyxcäî éðtî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¥©

òLø BúBà äëæ,aixgpq -'àøéwéå àaø øtðñà' BúBø÷ìxtpq` - ¨¨¨¨¦§¨§©©©¨§©¦¨
,cakpde lecbdøîàpL ,ìàøNé õøà ìL dúeðâa øtéñ àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¦¥¦§¨¤¤¤¦§¨¥¤¤¡©

(al gi 'a mikln),diwfgl ernyi `le el erpkiy l`xyil xn`y
mvx`a miizpia ex`yie'íëöøàk õøà ìà íëúà ézç÷ìå éàBa ãò'©¦§¨©§¦¤§¤¤¤¤§©§§¤

z` xiarn did yaky ux` lky aixgpq ly ekxc dzidy]
ux`dy xnel l`xyi ux` z` dpib `le ,[zxg` ux`l diayei
enk `idy `l` ,l`xyi ux`n xzei daeh `id dil` mze` gwiy

.l`xyi ux`
ux` l`' mgwiy mdl xn`y df oipra zwelgn d`ian `xnbd

:'mkvx`kìàeîLe áø,dfa ewlgpãçmdn,øîàgken df weqtny ©§¥©¨©
aixgpqy,øîà ãçå ,äéä çwt Cìîy weqtdn gkenyLtéè Cìî ¤¤¦¥©¨¨§©¨©¤¤¦¥

äéä.:`xnbd zx`an,äéä çwt Cìî øîàc ïàîìbdpy ,enrh ¨¨§©§¨©¤¤¦¥©¨¨
xzei daeh ux`l mze` gwiy mdl xn` `ly dna dnkga

,aygy iptn ,mvx`neëééòøàî àôéãò eäì àðéîà éàxne` m` - ¦¨¥¨§£¦¨¥©§©§
,xzei daeh ux`l mze` gw`y mdleøîà,l`xyi ipa exn`i - ¨§

úøwLî à÷ux`n xzei daeh ux` oi` ixdy ,xwyn dz` - ¨§©§©
.l`xyi,äéä Ltéè Cìî øîàc ïàîe,eixaca zeyth yiy ,enrh ©§¨©¤¤¦¥¨¨

ux`k `idy ux`l mze` gwi m` ,l`xyi ipa exn`i ixdy
,l`xyidéúeáø éàî ïk íàdn xnelk ,jka dlecbd dn ok m` - ¦¥©§¥

y geexdrpkdl evxi recne ef ux`l mze` dlbiy jka mdl didi
xzei daeh ux`l mgwiy mdl xnel el dide ,df zngn el

.mvx`n
aixgpq xn`yk :mihayd zxyr elbed okidl zxxan `xnbd
ux` dze`l dzid ezpeek ,'mkvx`k ux` l` mkz` izgwle'
weqta xn`py enk ,mihayd zxyr z` ok iptl dlbd xaky

(`i gi 'a mikln)glgA mgpIe dxEX` l`xUi z` xEX` Kln lbIe'©¤¤¤¤©¤¦§¨¥©¨©©§¥©§©
:`xnbd zl`ey .'icn ixre ofFB xdp xFagaEeäì éìâà àëéäì- §¨§©¨§¨¥¨¨§¥¨©§¥§

.weqta exkfedy zenewn mze` md okidé÷éøôàì ,øîà àøèeæ øî©§¨¨©§©§¦¦
.dwixt` ux`l -âeìñ éøäì ,øîà àðéðç éaøå. §©¦£¦¨¨©§¨¥§
:`xnbd dkiynn,ìàøNé õøà ìL dúeðâa eøtñ ìàøNé ìáàcék £¨¦§¨¥¦§¦§¨¤¤¤¦§¨¥¦

eèîenyy mewnl eribdyk -ïéòøà ék àéåL ,éøîà 'NBN'mewn - §¨§¥©§¨¦©§¦
e .epivx`l eaeha dey dfïéîìò eèî ékenyy mewnl eribdyk - ¦§¨§¦

,'oinlr',eøîàaeh df mewn'ïéîìò'kzia' dpeknd ,milyexik - ¨§§¨§¦
'minler(.hiw migaf)e .eèî ékenyy mewnl,éøîà ,'éøz NBN'`edy ¦§§¥¨§¥

deyïéøz ãç ìòlr jk mipekn el` zenewne ,epivx`n mipy it - ©©§¥
.myl e`ayk l`xyi ly mdixac my

.aixgpq lig ly mzzin dzid cvik zwelgn d`ian `xnbd
aixgpq lig iabl weqta xn`p(fh i diryi):ãB÷é [ã÷é] BãBák úçúå'§©©§¥©§

,'Là ãB÷ék:zwelgn `xnbd d`ian,ïðçBé éaø øîàweqtd yexit ¦¥¨©©¦¨¨
y `ed'BãBák úçz',sxypeo`k xen`d 'FcFaM' dlind xe`iaàì ©©§§Ÿ

Lnî BãBákepiid 'eceak zgz' df itly] mc`d sebl dpeekd oi` - §©¨
icba epiid o`k xen`d 'eceak' `l` ,[dnypd efe ,sebd zgzy dn

,mc`déðàîì déì éø÷ ïðçBé éaøc àä ékdid opgei iaxy enke - ¦¨§©¦¨¨¨¥¥§¨¥
eicba z` dpkn,'éúBãaëî'jke ,ize` micaknd mixacd xnelk §©§©

,aixgpq iliig ly micbad epiid df weqta xen`d 'eceak'
.micbad zgzy sebd lk sxype ,'d y` dcwi mdizgzyéaø©¦

,Lnî 'BãBák' úçz ,øîà øæòìà`ed o`k xen`d 'eceak' xnelk ¤§¨¨¨©©©§©¨
`vnp ,sebd jeza z`vnpd ytpd epiid 'eceak zgz'e ,sebd

dzid aixgpq iliig ztixyyïøäà éða úôéøNk,`edia`e acp - ¦§¥©§¥©£Ÿ
,'d iptl dxf y` eaixwdyk etxypyïläì äîipa ztixya - ©§©¨

dzid ,oxd`å äîLð úôéøNd eli`óeâx`ypíéi÷ïàk óà ,- §¥©§¨¨§©¨©¨
dzid aixgpq iliig ztixya.íéi÷ óeâå ,äîLð úôéøL§¥©§¨¨§©¨

:aixgpq iliig oipra ztqep `ziixadéîLî àðz`ziixa epipy - ¨¨¦§¥
enynóøéçL äòøt ,äçø÷ ïa òùBäé éaøc'd z`,Bîöòaedfy §©¦§ª©¤¨§¨©§Ÿ¤¦¥§©§

e dkf ,gily ici lr sxgndn zegt oeifaàeä Ceøa LBãwä òøôð¦§©©¨¨
,Bîöòa epnîla` ,gily ici lr ypern oeifa zegt dfa yiy ¦¤§©§

óøéçL áéøçðñ'd z` ©§¥¦¤¦¥
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' א
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èî ÷øô äéòùé`kÎ`i

àé:ïeîøé éúlñîe Cøcì éøä-ìë ézîNåáéälàå íiîe ïBôvî älà-äpäå eàáé ÷Bçøî älà-äpä §©§¦¬¨¨©−©¨®¤§¦Ÿ©−§ª«¦¥¥¾¤¥¨−¨®Ÿ§¦«¥¥Æ¤Æ¦¨´¦½̈§¥−¤
:íéðéñ õøàîâé(ñ) :íçøé åiðòå Bnò ýåýé íçð-ék äpø íéøä eçöôe (åçöôé) õøà éìéâå íéîL epø ¥¤¬¤¦¦«¨³¨©Æ¦Æ§¦´¦½̈¤¦§¬¨¦−¦¨®¦«¦©³§¨Æ©½©£¦−̈§©¥«

ãé:éðçëL éðãàå ýåýé éðáæò ïBiö øîàzååèäðçkLú älà-íb dðèa-ïa íçøî dìeò äMà çkLúä ©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§¨®©Ÿ−̈§¥¨«¦£¦§©³¦¨Æ½̈¥©¥−¤¦§¨®©¥´¤¦§©½§¨
:CçkLà àì éëðàåæèéúwç íétk-ìò ïäéúîBç Cz écâð C:ãéîæééða eøäîéñøäî Céáøçîe CC §¨Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦§¨«§©¬¦©£¦©−¦

:eàöé Cnîçééðéò áéáñ-éàNéLaìú éãòk ílë ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð ílk éàøe C ¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©Æ¦Æ§¦½ª−̈¦§§´¨«¨®©¨´¦§ª§À̈¦³ª¨Æ¨£¦´¦§½̈¦
:älkk íéøM÷úeèééúáøç ékéúîîLå Céúñøä õøàå Céòláî e÷çøå áLBiî éøöz äzò ék C:C «§©§¦−©©¨«¦³¨§Ÿ©Æ¦Æ§´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³©¨Æ¥§¦´¦¥½§¨£−§©§¨«¦

ëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða C:äáLàå él-äLb íB÷nä éì-øö Càëéì-ãìé éî Cááìa zøîàå µŸ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦©¦¬©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À¦³¨«©¦Æ
:íä äôéà älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå äøeñå | äìb äãeîìâå äìeëL éðàå älà-úà¤¥½¤©£¦¬§−̈§©§¨®Ÿ¨´§À̈§¥Æ¤Æ¦´¦¥½¥³£¦Æ¦§©´§¦§©¦½¥−¤¥¬Ÿ¥«

i"yx
.êøãì éøä ìë éúîùå (àé) על לג) (לעיל שאמר כלפי

בו  וילכו ישובו עכשיו אורח עובר שבת חורבנה ידי
ושבי': ïåîåøé.עוברים éúåìñîå(שם) שאמר כלפי

עכשיו  אותם מתקן מאין נתקלקלו מסלות נשמו
אותם  ויגביה הדרכים קילקול יתקנו ירומון ומסילותי

ועפר: אבנים בחלוקי íéðéñ.כמשפט õøàî (áé) מארע
ä'.דרומא: íçð éë (âé):עמו ïåéö.(ãé)את øîàúå

ששכחתיה: סבורה היתה äùà(åè)היא çëùúä
.äìåò:שלה äðèá.עולל ïá íçøî בן על מלרחם

äðçëùú.בטנה: äìà íâ תשכחנה אלה אם אפילו

אשכחך: לא íéôë.אנכי ìò (æè) אני רואה כפי על
על חקוקה את ד"א כאילו תמיד, ולזכרך לראותך כפי

כסה  כפים על לב) (איוב כמו כבוד ענני מעל כפים על
êéðá.אור: åøäî (æé):לשוב.áùåéî éøöú (èé) תהי

צר  המקום להם יהי לתוכך שיבאו יושבים מרוב צרה
בתים: להם êéìåëù.(ë)מלבנות éðá שהיית בנים

מהם: éì.שכולה äùâ בשבילי אחר לצד התקרב
äãåîìâ.ואשבה: (àë):בלע"ז מוסרת äøåñå.שולדא

ממנה: סורו עלי אומרים הכל אדם מכל

cec zcevn
(‡È).Í¯„Ï:כבושה לדרך  שאוליך È˙ÂÏÈÒÓÂ.ר "ל  המסילות 

שוה יהיה למען שבהם  העמוקים  מקומות ירימו  בהם אותה
בהם : ללכת  ונוח ‡Ï‰.(È·)וישר ‰‰לא"י הבאים  מקצת

מקו משוכה  שא"י ולפי המזרח פאת והיא רחוק ממקום יבואו
רחוק : המזרח  פאת  קרא לזה  ולמערב מפאתÌÈÓÂ.השוה 

ÌÈÈÒ.המערב : ı¯‡Ó:ת"י כן הדרום פאת ¯Â(È‚)הוא 
.'ÂÎÂ ÌÈÓ˘:בעולם יהיה שמחה הרבה ור "ל  מליצה  ענין הוא

(„È).ÔÂÈˆ ¯Ó‡˙Â ושכח אותי עזב ה' לומר תחשוב ציון הנה
תשכח ‰˙˘ÁÎ.(ÂË)בי : האם כי הוא כן  לא הנה כאומר

בטנה: בן  מלרחם  לבה  תקשה וכי  עולה  ‡Ï‰אשה Ì‚
.‰ÁÎ˘˙אולם אלה גם  שתשכחנה פעם  בשום יתכן אם אף 

אשכחך : לא כאילוÍÈ˙˜Á.(ÊË)אנכי לפני אתם  זכור
כפי : על  ˙ÈÓ„.חקקתיך  È„‚: לכוננם בהם Â¯‰Ó(ÊÈ)לזכור 

.ÍÈ·:אני משאשכח  ארצם  את ציון בני שכחו מהרה יותר
.ÍÈÒ¯‰Óהרשעים ר "ל  ממך  יצאו אותך  והמחריבים המהרסים 

הרעה : יצאה  מאתי  ולא  והחורבן ההריסה סבבו  הם  ÍÈÈÚ.(ÁÈ)שבקרבך  ·È·Ò È‡˘ בניך כל איך  ראי יאמר לציון כאילו
אליך: באו ˙È˘·Ï.נקבצו  È„ÚÎ:קשוט של כמלבוש  בהם והםÌÈ¯˘˜˙Â.תתפאר כלה כקשורי  לנוי בצוארך אותם תקשור

שערה : בהם  שקושרת  המשי ÂÎÂ'.(ËÈ)חוטי ÍÈ˙Â·¯Á ÈÎעתה כי עוד תדאגי לא וכו ' ושוממותיך  חרבותיך דאגת כי ר"ל 
יושביה : מרוב ודחוקה צרה שתהיה  עד  מיושבות  כולם  ÍÈÚÏ·Ó.יהיו  Â˜Á¯Âולא הארץ  בקצה  מרחוקים יהיו אותך המשחיתים 

בגבולך : ·‡ÍÈÊ.(Î)יבואו Â¯Ó‡È:מהם שכולה היית אשר הבנים יאמרו  אשר  תשמע באזניך  ‰ÌÂ˜Ó.ר "ל  ÈÏ מרביתˆ¯ מרוב 
ÈÏ.העם : אני :‚˘‰ גם לשבת  שאוכל  בעבורי הלאה גשה לחבירו יאמר  ÂÎÂ'.(Î‡)האחד „ÏÈ ÈÓרב עם באו  מהיכן ר"ל
˘ÏÂÎ‰.כזה: È‡Â:ויחידית מהם  שכולה הייתי רבים  ימים זה  ÂÒÂ¯‰.הלא ‰ÏÂ‚:ממני וסרו  גלו בני ‰Ì.הלא ‰ÙÈ‡ ‰Ï‡

באו: מקום מאיזה  הבאים אלה

oeiv zcevn
(‡È).È˙ÏÒÓÂ:ודרך מסילה  הרמהÔÂÓÂ¯È.מלשון  מלשון

שמהÌÈÈÒ.(È·)והתנשאות: היושבים שם על  כן נקרא 
הסיני ואת הערקי ואת י')כמ "ש  עניןÈÏÈ‚Â.(È‚):(בראשית

רנהÂÁˆÙÂ.שמחה: פצחי וכן  קול  בהרמת פה  פתחון ענין 
נ"ד)וצהלי עולליםÏÂÚ‰.(ÂË):(לקמן מפי כמו רך ולד ענינו

ח')ויונקים היד:ÌÈÙÎ.(ÊË):(תהלים מלשוןÍÈ˙Â˜Á.כף
יפה:È„ÚÎ.(ÁÈ)חקיקה: תכשיט  מלשון‰¯Í˙ÂÒ.(ËÈ)ענין

ונתיצה : ודוחק:˙ˆ¯È.הריסה  צר עניןÍÈÚÏ·Ó.מלשון
ארמנותיה  כל  בלע  כמו  ב')השחתה  מי˘ÍÈÏÂÎ.(Î):(איכה

שכול  כדוב  כמו שכול  קרוי  ממנו אבודים  יג)שבניו  :(הושע
.ÈÏ בעבורי:‚˘‰ מבליÂÓÏ‚Â„‰.(Î‡)התרחק יחידית

גלמוד יהי ההוא הלילה וכן ג')אנשים  כמו‡ÙÈ‰.:(איוב
הם איפה כמו המקום  שאלת על  יורה  ההיא והמלה מאיפה 

ל"ז)רועים :(בראשית

bl wxt aei` - miaezk

âì ÷øô áåéàhiÎf

æéìò étëàå júòáú àì éúîà äpä:ãaëé-àì Eç:òîLà ïélî ìB÷å éðæàá zøîà Càèæéðà C ¦¥´¥ −¨¦´Ÿ§©£¤®¨§¹©§¦À¨¤¬Ÿ¦§¨«© −¨©´§¨§¨§¨®§−¦¦´¤§¨«©¬£¦À
:éì ïBò àìå éëðà óç òLô éìaé:Bì áéBàì éðáLçé àöîé éìò úBàeðz ïäàéøîLé éìâø ãqa íNé §«¦Å¨¬©©¬¨Ÿ¦®§−Ÿ¨´¦«¥´§ −¨©´¦§¨®©§§¥−¦§¥´«¨¥´©©´©§¨®¦¹§ÀŸ

:éúçøà-ìkáé:LBðàî äBìà äaøé-ék jðòà z÷ãö-àì úàæ-ïäâéë ék úBáéø åéìà òecîåéøác-ì ¨¨§Ÿ¨«¤´ŸŸ¨©´§¨¤¡¤®¨¦«¦§¤¬¡¹À©¥¡«© −©¥¨´¦®¨¦¬¨§¹¨À̈
:äðòé-àìãé:äpøeLé àì íézLáe ìà-øaãé úçàá-ékåèäîcøz ìôða äìéì ïBéæç | íBìça ´Ÿ©£¤«¦«§©©¬§©¤¥®¹¦§©À¦´Ÿ§¤«¨©£³¤§Ä©À§¨¦§´Ÿ© −§¥¨

:ákLî éìò úBîeðúa íéLðà-ìòæè:ízçé íøñîáe íéLðà ïæà äìâé æàæéäåâå äNòî íãà øéñäì ©£¨¦®¦¹§À£¥´¦§¨«¨´¦−§¤´Ÿ¤£¨¦®§−Ÿ¨¨´©§«Ÿ§ −¨¦¨¨´©£¤®§¥−̈
:äqëé øábîçé:çìMa øáòî Búiçå úçL-épî BLôð CNçéèéBákLî-ìò áBàëîa çëeäå(áéøå) ¦¤´¤§©¤«©§´Ÿ©−§¦¦¨®©§¹©¨À¥£¬Ÿ©¨«©§©´§ −©§©¦§¨®

:ïúà åéîöò áBøå§−£¨¨´¥¨«

i"yx
(Ê).éôëàåפיהו עליו אכף כמו יז)כפייתי :(משלי
(Ë).óç וכמו ראשו יחוף לא נזיר כמו ומשופשף טהור

הכלים: את חפין תואנה úåàåðú.(È)בכל ל' עלילות
יד) המקום:(שופטים מן äåìà(È·)לשוב äáøé éë

.ùåðàî כי האדם אחר לדקדק כך כל צריך המקום אין
מאנוש: יותר צדקות להקב"ה יש äìâé(ÊË)הרבה æà

.íéùðà ïæåà:הלילה בחלום לאבימלך שעשה כמו
.íåúçé íøñåîáå:עוונם על ביסורין ואוסרן חותמן

(ÊÈ).íãà øéñäì:בחליו.äùòî בדעתו שהיה
äñëé.לעשות: øáâî äåâå הכניעו למען ביסוריו

גמורה: ממיתה נפשו שיחשך כדי לשוב äåâ.ולהשפילו
גאוה: çìùá.(ÁÈ)כמו øåáòî åúéçå וחרבו בשלחו

כלומר  המות מלאך יסורין:של עליך הביא לטובתך
.çìùוכן זיין ד)כלי השלח:(נחמיה מחזקת אחת ידו
(ËÈ).çëåäå:מעונו שישוב תוכחה åéîöò.ל' áåøå

במכאוב: מוכיחן איתן שהוא

cec zcevn
(Ê).È˙ÓÈ‡ ‰‰: טענותיך להסתם  מפחדי נרעד  תהיה לא 

.ÈÙÎ‡Âחוזק לי אין ר"ל  עליך יכבד  לא ממני והנגישה  הכפיה
כמוך : כמוני כי  ·‡ÈÊ.(Á)עליך  ˙¯Ó‡ Í‡לא אם כאומר

אני: גם ושמעתי באה באזני אך  לרעיך  כ "א  אלי  ÏÂ˜Âדברת
.ÔÈÏÓ: השכל מבלי בעלמא דברים ‡ÈÎ.(Ë)קול  ÛÁמנוקה

במ "ש : כפל  והוא  מעון ˙Â‡Â˙.(È)אני Ô‰עלי מצא הנה 
בי: ינקום  וכאילו לאויב  לו אותי וחושב דברים  עלילות

(‡È).„Ò· Ì˘Èהוסיף ועוד  סגורים עצים  בכבלי רגלי שם
לי וא"א סגורים  רגלי כי  עם אברח  לבל ארחותי  כל לשמור
הדברים והנה  די  בלי עד  מכאובות  עלי  הרבה  ור"ל ללכת

מדבר : אותך שמעתי Â‚Â'.(È·)האלה ˙‡Ê Ô‰זאת הנה ר "ל 
אלוה ירבה כי על הוא  בתרעומותיך  תצדק שלא אענך אשר
כ"ש עלילות  מבקש אינו השלם  האיש  ואם  האנוש מן במעלה
אשיב לא וכאומר האבות ממעלת  מאד יגדל  אשר ב"ה המקום 

עם הדין  בודאי  כי בצדק תתרעם לא ועכ"ז צדיק  שאתה יתכן כי  עון מלא אתה כי בעבור תצדק שלא רעיך שהשיבו כמו לך 
וכו': למשפט חשבת  הזאת במענה  למטה אמריו יפרש וכאשר ¯Â·È˙.(È‚)המקו' ÂÈÏ‡ ÚÂ„Óלא אשר על למולו טענת  מדוע 

וחטאתי פשעי שאמר  מה  וזהו לשוב  וימהר מהם יחדל  למען ואשם  חטא במה  האדם אוזן  יגלה לא ר"ל  דבריו כל  לאדם יענה 
יג)הודיעני ·‡Á˙.(È„):(לעיל ÈÎהראשונה את  יראנה לא אשר למי שני  בענין ועוד  אחת  בענין ידבר האל  כי הוא כן לא  הנה

בה: יבין  בעת·ÌÂÏÁ.(ÂË)ולא  או עמוקה  שינה והיא אנשים  על  תרדמה  נופלת  בעת או הלילה  מראות בחלום כי  הוא האחת
הכנתו: לפי  לכ "א  קלה שינה והיא  המשכב על  Ï‚È‰.(ÊË)התנמנם  Ê‡דבר בחלום לו  מראה כי  אנשים אוזן יגלה בחלום 

ואשם: חטא  אשר  לדבר במדה מדה  שהיא  עליו נגזר לאשר ÌÂ˙ÁÈ.ידמה Ì¯ÒÂÓ·Âולא החלום  ע"י לדעת ישכילו  לא  ואם
ואלה לה' ולשוב  מהם להשכיל  פשעיהם אל הדומים להם הראוים יסורים  עליהם שישלח במה ההודעה יגמור אז לה ' ישובו

אדם  בני שובו ותאמר דכא  עד  אנוש  תשב  וכמ"ש  לגבוה האמירה  צ)הם  בחלוםÈÒ‰Ï¯.(ÊÈ):(תהלים אוזן יגלה מתחלה ר"ל
ולמרוד  עוד  להתגאות  יוסיף  לבל  האדם מן הגאוה נכסה יהיה ולמען  לה' ישוב כאשר הגזירה מעשה מן האדם את הסיר  למען

Â˘Ù.(ÁÈ)בה': ÍÂ˘ÁÈהיסורים:ובזה מן ינצל  חייו בימי גם ר "ל  בחרב מעבור יציל  חייו וגם הקבר מן נפשו ימנע 
(ËÈ).·Â‡ÎÓ· ÁÎÂ‰Âשנתייסר השניה ההודעה לו ובא לה ' שב  ולא  החלום בהודעת השכיל  לא כי על  במכאוב  הוכח  וכאשר 

המכאוב: מן במעט  ישכיל  אולי כי וחזק איתן עצמיו רוב עדיין מתחילה הנה משכבו על  חולה לשכוב במכאוב

oeiv zcevn
(Ê).Í˙Ú·˙: ורעדה בעתה  כמוÈÙÎ‡Â.מל' ונגישה כפיה  מל '

פיהו עליו  אכף טז)כי ובהירות:ÍÊ.(Ë):(משלי זכות  מלשון
.ÛÁ טבילה לחפיפה למסמך  ובדרז"ל ומנוקה  סו)נגרד  :(נדה
(È).˙Â‡Â˙את וידעתם וכן המבוטלים ודברים עלילות

יד)תנואתי מבקש(במדבר הוא  תואנה  מן  הפוך  שהוא ויתכן 
יד) התפוס·Ò„.(È‡):(שופטים רגלי בהם לסגור עצים  כבלי הם 

בסד  ותשם יג)וכן המלך È¯·‰.(È·):(לעיל ורבי כמו יגדל 
מא) קרוב ¯Â˘È‰.(È„):(ירמי' ולא  אשורנו כמו (במדבר יראנה 

יסורים :Ì¯ÒÂÓ·Â.(ÊË):כד) והשלמהÌÂ˙ÁÈ.מוסר גמר  ענין
החתום  ועל  י)וכן ברכות (נחמיה חותמי  כל  סג)ובדרז"ל  :(ברכות

(ÊÈ).‰Â‚Â: וגאוה שלח ·˘ÁÏ.(ÁÈ)כמו ויעש  כמו בחרב 
לב)לרוב והוכחתיוÁÎÂ‰Â.(ËÈ):(דה"ב וכן עונש  גמול  ענין

אנשים ז)בשבט מושבך ‡Ô˙È.:(ש"ב איתן כמו כד)חזק :(במדבר



ריז hn wxt diryi - mi`iap

èî ÷øô äéòùé`kÎ`i

àé:ïeîøé éúlñîe Cøcì éøä-ìë ézîNåáéälàå íiîe ïBôvî älà-äpäå eàáé ÷Bçøî älà-äpä §©§¦¬¨¨©−©¨®¤§¦Ÿ©−§ª«¦¥¥¾¤¥¨−¨®Ÿ§¦«¥¥Æ¤Æ¦¨´¦½̈§¥−¤
:íéðéñ õøàîâé(ñ) :íçøé åiðòå Bnò ýåýé íçð-ék äpø íéøä eçöôe (åçöôé) õøà éìéâå íéîL epø ¥¤¬¤¦¦«¨³¨©Æ¦Æ§¦´¦½̈¤¦§¬¨¦−¦¨®¦«¦©³§¨Æ©½©£¦−̈§©¥«

ãé:éðçëL éðãàå ýåýé éðáæò ïBiö øîàzååèäðçkLú älà-íb dðèa-ïa íçøî dìeò äMà çkLúä ©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§¨®©Ÿ−̈§¥¨«¦£¦§©³¦¨Æ½̈¥©¥−¤¦§¨®©¥´¤¦§©½§¨
:CçkLà àì éëðàåæèéúwç íétk-ìò ïäéúîBç Cz écâð C:ãéîæééða eøäîéñøäî Céáøçîe CC §¨Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦§¨«§©¬¦©£¦©−¦

:eàöé Cnîçééðéò áéáñ-éàNéLaìú éãòk ílë ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð ílk éàøe C ¦¥¬¥¥«§¦«¨¦³¥©Æ¦Æ§¦½ª−̈¦§§´¨«¨®©¨´¦§ª§À̈¦³ª¨Æ¨£¦´¦§½̈¦
:älkk íéøM÷úeèééúáøç ékéúîîLå Céúñøä õøàå Céòláî e÷çøå áLBiî éøöz äzò ék C:C «§©§¦−©©¨«¦³¨§Ÿ©Æ¦Æ§´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³©¨Æ¥§¦´¦¥½§¨£−§©§¨«¦

ëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða C:äáLàå él-äLb íB÷nä éì-øö Càëéì-ãìé éî Cááìa zøîàå µŸ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦©¦¬©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§¦§¨¥À¦³¨«©¦Æ
:íä äôéà älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå äøeñå | äìb äãeîìâå äìeëL éðàå älà-úà¤¥½¤©£¦¬§−̈§©§¨®Ÿ¨´§À̈§¥Æ¤Æ¦´¦¥½¥³£¦Æ¦§©´§¦§©¦½¥−¤¥¬Ÿ¥«

i"yx
.êøãì éøä ìë éúîùå (àé) על לג) (לעיל שאמר כלפי

בו  וילכו ישובו עכשיו אורח עובר שבת חורבנה ידי
ושבי': ïåîåøé.עוברים éúåìñîå(שם) שאמר כלפי

עכשיו  אותם מתקן מאין נתקלקלו מסלות נשמו
אותם  ויגביה הדרכים קילקול יתקנו ירומון ומסילותי

ועפר: אבנים בחלוקי íéðéñ.כמשפט õøàî (áé) מארע
ä'.דרומא: íçð éë (âé):עמו ïåéö.(ãé)את øîàúå

ששכחתיה: סבורה היתה äùà(åè)היא çëùúä
.äìåò:שלה äðèá.עולל ïá íçøî בן על מלרחם

äðçëùú.בטנה: äìà íâ תשכחנה אלה אם אפילו

אשכחך: לא íéôë.אנכי ìò (æè) אני רואה כפי על
על חקוקה את ד"א כאילו תמיד, ולזכרך לראותך כפי

כסה  כפים על לב) (איוב כמו כבוד ענני מעל כפים על
êéðá.אור: åøäî (æé):לשוב.áùåéî éøöú (èé) תהי

צר  המקום להם יהי לתוכך שיבאו יושבים מרוב צרה
בתים: להם êéìåëù.(ë)מלבנות éðá שהיית בנים

מהם: éì.שכולה äùâ בשבילי אחר לצד התקרב
äãåîìâ.ואשבה: (àë):בלע"ז מוסרת äøåñå.שולדא

ממנה: סורו עלי אומרים הכל אדם מכל

cec zcevn
(‡È).Í¯„Ï:כבושה לדרך  שאוליך È˙ÂÏÈÒÓÂ.ר "ל  המסילות 

שוה יהיה למען שבהם  העמוקים  מקומות ירימו  בהם אותה
בהם : ללכת  ונוח ‡Ï‰.(È·)וישר ‰‰לא"י הבאים  מקצת

מקו משוכה  שא"י ולפי המזרח פאת והיא רחוק ממקום יבואו
רחוק : המזרח  פאת  קרא לזה  ולמערב מפאתÌÈÓÂ.השוה 

ÌÈÈÒ.המערב : ı¯‡Ó:ת"י כן הדרום פאת ¯Â(È‚)הוא 
.'ÂÎÂ ÌÈÓ˘:בעולם יהיה שמחה הרבה ור "ל  מליצה  ענין הוא

(„È).ÔÂÈˆ ¯Ó‡˙Â ושכח אותי עזב ה' לומר תחשוב ציון הנה
תשכח ‰˙˘ÁÎ.(ÂË)בי : האם כי הוא כן  לא הנה כאומר

בטנה: בן  מלרחם  לבה  תקשה וכי  עולה  ‡Ï‰אשה Ì‚
.‰ÁÎ˘˙אולם אלה גם  שתשכחנה פעם  בשום יתכן אם אף 

אשכחך : לא כאילוÍÈ˙˜Á.(ÊË)אנכי לפני אתם  זכור
כפי : על  ˙ÈÓ„.חקקתיך  È„‚: לכוננם בהם Â¯‰Ó(ÊÈ)לזכור 

.ÍÈ·:אני משאשכח  ארצם  את ציון בני שכחו מהרה יותר
.ÍÈÒ¯‰Óהרשעים ר "ל  ממך  יצאו אותך  והמחריבים המהרסים 

הרעה : יצאה  מאתי  ולא  והחורבן ההריסה סבבו  הם  ÍÈÈÚ.(ÁÈ)שבקרבך  ·È·Ò È‡˘ בניך כל איך  ראי יאמר לציון כאילו
אליך: באו ˙È˘·Ï.נקבצו  È„ÚÎ:קשוט של כמלבוש  בהם והםÌÈ¯˘˜˙Â.תתפאר כלה כקשורי  לנוי בצוארך אותם תקשור

שערה : בהם  שקושרת  המשי ÂÎÂ'.(ËÈ)חוטי ÍÈ˙Â·¯Á ÈÎעתה כי עוד תדאגי לא וכו ' ושוממותיך  חרבותיך דאגת כי ר"ל 
יושביה : מרוב ודחוקה צרה שתהיה  עד  מיושבות  כולם  ÍÈÚÏ·Ó.יהיו  Â˜Á¯Âולא הארץ  בקצה  מרחוקים יהיו אותך המשחיתים 

בגבולך : ·‡ÍÈÊ.(Î)יבואו Â¯Ó‡È:מהם שכולה היית אשר הבנים יאמרו  אשר  תשמע באזניך  ‰ÌÂ˜Ó.ר "ל  ÈÏ מרביתˆ¯ מרוב 
ÈÏ.העם : אני :‚˘‰ גם לשבת  שאוכל  בעבורי הלאה גשה לחבירו יאמר  ÂÎÂ'.(Î‡)האחד „ÏÈ ÈÓרב עם באו  מהיכן ר"ל
˘ÏÂÎ‰.כזה: È‡Â:ויחידית מהם  שכולה הייתי רבים  ימים זה  ÂÒÂ¯‰.הלא ‰ÏÂ‚:ממני וסרו  גלו בני ‰Ì.הלא ‰ÙÈ‡ ‰Ï‡

באו: מקום מאיזה  הבאים אלה

oeiv zcevn
(‡È).È˙ÏÒÓÂ:ודרך מסילה  הרמהÔÂÓÂ¯È.מלשון  מלשון

שמהÌÈÈÒ.(È·)והתנשאות: היושבים שם על  כן נקרא 
הסיני ואת הערקי ואת י')כמ "ש  עניןÈÏÈ‚Â.(È‚):(בראשית

רנהÂÁˆÙÂ.שמחה: פצחי וכן  קול  בהרמת פה  פתחון ענין 
נ"ד)וצהלי עולליםÏÂÚ‰.(ÂË):(לקמן מפי כמו רך ולד ענינו

ח')ויונקים היד:ÌÈÙÎ.(ÊË):(תהלים מלשוןÍÈ˙Â˜Á.כף
יפה:È„ÚÎ.(ÁÈ)חקיקה: תכשיט  מלשון‰¯Í˙ÂÒ.(ËÈ)ענין

ונתיצה : ודוחק:˙ˆ¯È.הריסה  צר עניןÍÈÚÏ·Ó.מלשון
ארמנותיה  כל  בלע  כמו  ב')השחתה  מי˘ÍÈÏÂÎ.(Î):(איכה

שכול  כדוב  כמו שכול  קרוי  ממנו אבודים  יג)שבניו  :(הושע
.ÈÏ בעבורי:‚˘‰ מבליÂÓÏ‚Â„‰.(Î‡)התרחק יחידית

גלמוד יהי ההוא הלילה וכן ג')אנשים  כמו‡ÙÈ‰.:(איוב
הם איפה כמו המקום  שאלת על  יורה  ההיא והמלה מאיפה 

ל"ז)רועים :(בראשית

bl wxt aei` - miaezk

âì ÷øô áåéàhiÎf

æéìò étëàå júòáú àì éúîà äpä:ãaëé-àì Eç:òîLà ïélî ìB÷å éðæàá zøîà Càèæéðà C ¦¥´¥ −¨¦´Ÿ§©£¤®¨§¹©§¦À¨¤¬Ÿ¦§¨«© −¨©´§¨§¨§¨®§−¦¦´¤§¨«©¬£¦À
:éì ïBò àìå éëðà óç òLô éìaé:Bì áéBàì éðáLçé àöîé éìò úBàeðz ïäàéøîLé éìâø ãqa íNé §«¦Å¨¬©©¬¨Ÿ¦®§−Ÿ¨´¦«¥´§ −¨©´¦§¨®©§§¥−¦§¥´«¨¥´©©´©§¨®¦¹§ÀŸ

:éúçøà-ìkáé:LBðàî äBìà äaøé-ék jðòà z÷ãö-àì úàæ-ïäâéë ék úBáéø åéìà òecîåéøác-ì ¨¨§Ÿ¨«¤´ŸŸ¨©´§¨¤¡¤®¨¦«¦§¤¬¡¹À©¥¡«© −©¥¨´¦®¨¦¬¨§¹¨À̈
:äðòé-àìãé:äpøeLé àì íézLáe ìà-øaãé úçàá-ékåèäîcøz ìôða äìéì ïBéæç | íBìça ´Ÿ©£¤«¦«§©©¬§©¤¥®¹¦§©À¦´Ÿ§¤«¨©£³¤§Ä©À§¨¦§´Ÿ© −§¥¨

:ákLî éìò úBîeðúa íéLðà-ìòæè:ízçé íøñîáe íéLðà ïæà äìâé æàæéäåâå äNòî íãà øéñäì ©£¨¦®¦¹§À£¥´¦§¨«¨´¦−§¤´Ÿ¤£¨¦®§−Ÿ¨¨´©§«Ÿ§ −¨¦¨¨´©£¤®§¥−̈
:äqëé øábîçé:çìMa øáòî Búiçå úçL-épî BLôð CNçéèéBákLî-ìò áBàëîa çëeäå(áéøå) ¦¤´¤§©¤«©§´Ÿ©−§¦¦¨®©§¹©¨À¥£¬Ÿ©¨«©§©´§ −©§©¦§¨®

:ïúà åéîöò áBøå§−£¨¨´¥¨«

i"yx
(Ê).éôëàåפיהו עליו אכף כמו יז)כפייתי :(משלי
(Ë).óç וכמו ראשו יחוף לא נזיר כמו ומשופשף טהור

הכלים: את חפין תואנה úåàåðú.(È)בכל ל' עלילות
יד) המקום:(שופטים מן äåìà(È·)לשוב äáøé éë

.ùåðàî כי האדם אחר לדקדק כך כל צריך המקום אין
מאנוש: יותר צדקות להקב"ה יש äìâé(ÊË)הרבה æà

.íéùðà ïæåà:הלילה בחלום לאבימלך שעשה כמו
.íåúçé íøñåîáå:עוונם על ביסורין ואוסרן חותמן

(ÊÈ).íãà øéñäì:בחליו.äùòî בדעתו שהיה
äñëé.לעשות: øáâî äåâå הכניעו למען ביסוריו

גמורה: ממיתה נפשו שיחשך כדי לשוב äåâ.ולהשפילו
גאוה: çìùá.(ÁÈ)כמו øåáòî åúéçå וחרבו בשלחו

כלומר  המות מלאך יסורין:של עליך הביא לטובתך
.çìùוכן זיין ד)כלי השלח:(נחמיה מחזקת אחת ידו
(ËÈ).çëåäå:מעונו שישוב תוכחה åéîöò.ל' áåøå

במכאוב: מוכיחן איתן שהוא

cec zcevn
(Ê).È˙ÓÈ‡ ‰‰: טענותיך להסתם  מפחדי נרעד  תהיה לא 

.ÈÙÎ‡Âחוזק לי אין ר"ל  עליך יכבד  לא ממני והנגישה  הכפיה
כמוך : כמוני כי  ·‡ÈÊ.(Á)עליך  ˙¯Ó‡ Í‡לא אם כאומר

אני: גם ושמעתי באה באזני אך  לרעיך  כ "א  אלי  ÏÂ˜Âדברת
.ÔÈÏÓ: השכל מבלי בעלמא דברים ‡ÈÎ.(Ë)קול  ÛÁמנוקה

במ "ש : כפל  והוא  מעון ˙Â‡Â˙.(È)אני Ô‰עלי מצא הנה 
בי: ינקום  וכאילו לאויב  לו אותי וחושב דברים  עלילות

(‡È).„Ò· Ì˘Èהוסיף ועוד  סגורים עצים  בכבלי רגלי שם
לי וא"א סגורים  רגלי כי  עם אברח  לבל ארחותי  כל לשמור
הדברים והנה  די  בלי עד  מכאובות  עלי  הרבה  ור"ל ללכת

מדבר : אותך שמעתי Â‚Â'.(È·)האלה ˙‡Ê Ô‰זאת הנה ר "ל 
אלוה ירבה כי על הוא  בתרעומותיך  תצדק שלא אענך אשר
כ"ש עלילות  מבקש אינו השלם  האיש  ואם  האנוש מן במעלה
אשיב לא וכאומר האבות ממעלת  מאד יגדל  אשר ב"ה המקום 

עם הדין  בודאי  כי בצדק תתרעם לא ועכ"ז צדיק  שאתה יתכן כי  עון מלא אתה כי בעבור תצדק שלא רעיך שהשיבו כמו לך 
וכו': למשפט חשבת  הזאת במענה  למטה אמריו יפרש וכאשר ¯Â·È˙.(È‚)המקו' ÂÈÏ‡ ÚÂ„Óלא אשר על למולו טענת  מדוע 

וחטאתי פשעי שאמר  מה  וזהו לשוב  וימהר מהם יחדל  למען ואשם  חטא במה  האדם אוזן  יגלה לא ר"ל  דבריו כל  לאדם יענה 
יג)הודיעני ·‡Á˙.(È„):(לעיל ÈÎהראשונה את  יראנה לא אשר למי שני  בענין ועוד  אחת  בענין ידבר האל  כי הוא כן לא  הנה

בה: יבין  בעת·ÌÂÏÁ.(ÂË)ולא  או עמוקה  שינה והיא אנשים  על  תרדמה  נופלת  בעת או הלילה  מראות בחלום כי  הוא האחת
הכנתו: לפי  לכ "א  קלה שינה והיא  המשכב על  Ï‚È‰.(ÊË)התנמנם  Ê‡דבר בחלום לו  מראה כי  אנשים אוזן יגלה בחלום 

ואשם: חטא  אשר  לדבר במדה מדה  שהיא  עליו נגזר לאשר ÌÂ˙ÁÈ.ידמה Ì¯ÒÂÓ·Âולא החלום  ע"י לדעת ישכילו  לא  ואם
ואלה לה' ולשוב  מהם להשכיל  פשעיהם אל הדומים להם הראוים יסורים  עליהם שישלח במה ההודעה יגמור אז לה ' ישובו

אדם  בני שובו ותאמר דכא  עד  אנוש  תשב  וכמ"ש  לגבוה האמירה  צ)הם  בחלוםÈÒ‰Ï¯.(ÊÈ):(תהלים אוזן יגלה מתחלה ר"ל
ולמרוד  עוד  להתגאות  יוסיף  לבל  האדם מן הגאוה נכסה יהיה ולמען  לה' ישוב כאשר הגזירה מעשה מן האדם את הסיר  למען

Â˘Ù.(ÁÈ)בה': ÍÂ˘ÁÈהיסורים:ובזה מן ינצל  חייו בימי גם ר "ל  בחרב מעבור יציל  חייו וגם הקבר מן נפשו ימנע 
(ËÈ).·Â‡ÎÓ· ÁÎÂ‰Âשנתייסר השניה ההודעה לו ובא לה ' שב  ולא  החלום בהודעת השכיל  לא כי על  במכאוב  הוכח  וכאשר 

המכאוב: מן במעט  ישכיל  אולי כי וחזק איתן עצמיו רוב עדיין מתחילה הנה משכבו על  חולה לשכוב במכאוב

oeiv zcevn
(Ê).Í˙Ú·˙: ורעדה בעתה  כמוÈÙÎ‡Â.מל' ונגישה כפיה  מל '

פיהו עליו  אכף טז)כי ובהירות:ÍÊ.(Ë):(משלי זכות  מלשון
.ÛÁ טבילה לחפיפה למסמך  ובדרז"ל ומנוקה  סו)נגרד  :(נדה
(È).˙Â‡Â˙את וידעתם וכן המבוטלים ודברים עלילות

יד)תנואתי מבקש(במדבר הוא  תואנה  מן  הפוך  שהוא ויתכן 
יד) התפוס·Ò„.(È‡):(שופטים רגלי בהם לסגור עצים  כבלי הם 

בסד  ותשם יג)וכן המלך È¯·‰.(È·):(לעיל ורבי כמו יגדל 
מא) קרוב ¯Â˘È‰.(È„):(ירמי' ולא  אשורנו כמו (במדבר יראנה 

יסורים :Ì¯ÒÂÓ·Â.(ÊË):כד) והשלמהÌÂ˙ÁÈ.מוסר גמר  ענין
החתום  ועל  י)וכן ברכות (נחמיה חותמי  כל  סג)ובדרז"ל  :(ברכות

(ÊÈ).‰Â‚Â: וגאוה שלח ·˘ÁÏ.(ÁÈ)כמו ויעש  כמו בחרב 
לב)לרוב והוכחתיוÁÎÂ‰Â.(ËÈ):(דה"ב וכן עונש  גמול  ענין

אנשים ז)בשבט מושבך ‡Ô˙È.:(ש"ב איתן כמו כד)חזק :(במדבר
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·áìeì–äòáL,ãöék?úaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,áìeì–äòáL;íéîiä ìk øàLe ¨¦§¨¥©¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨¨¦§¨§¨¨©¨¦
–äML. ¦¨
‚äáøò–äòáL,ãöék?úaMa úBéäì ìçL äáøò ìL éòéáL íBé,äáøò–äòáL;íéîiä ìk øàLe– £¨¨¦§¨¥©§¦¦¤£¨¨¤¨¦§©©¨£¨¨¦§¨§¨¨©¨¦

äML. ¦¨
„ãöék áìeì úåöî?úaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,úà ïéëéìBîúéaä øäì ïäéáìeì,ïéðfçäå ¦§©¨¥©¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨¦¦¤§¥¤§©©©¦§©©¨¦

ïäî ïéìa÷îïéøãBñåàáèöàä áb ìò ïúBà,la ïälL úà ïéçépî íéð÷fäåäkL.øîBì íúBà íéãnìîe:éî ìk §©§¦¥¤§§¦¨©©¨¦§§¨§©§¥¦©¦¦¤¤¨¤©¦§¨§©§¦¨©¨¦

aaaa.dray aleláéúëã íéìåáâá äøåúä ïî ø÷éò äéì úéàã íåùî úáù äçåã ïåùàø íåéã(â"ë àø÷éå):ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå.minid lk x`yeíà
âçä éîé øàùá íúøéæâ íéîëç åãéîòä ,ùã÷îá äøåúä ïî àåä äòáù ìëã â"òàå .éçã àì ,ãòåîä ìåçá úáù úàöîðå ,ìåçä éîé øàùá ïåùàø è"åé ìç
ïðéàé÷á àìã íåùî àìà ,âç ìù ïåùàø áåè íåéá úáùä úà äçåã áìåì äéäé äæä ïîæá åìéôàã äéä ïéãáå .íéìåáâá äøåúä ïî ø÷éò íäì ïéàå ìéàåä
àìà äëàìî íåù åúìéèðá ïéà éøäå ,úáùá áìåì ìåèéì àìù åøæâã àîòèå .à÷éôñî úáù ïðéçã àì êëìä ïåùàø è"åé äæ ïéà àîùå ,àçøéã àòéá÷á
:äìéâîã àîòè åðééäå øôåùã àîòè åðééäå ø"äøá úåîà 'ã åðøéáòéå íéòåðòðä øãñ åà äëøáä ãåîìì é÷á ìöà êìéå åãéá åðìèé àîù äøéæâ ,àîìòá ìåèìè

bbbb.'ek daxr ly iriay mei,ùã÷îá úáù äçåã äìù éòéáùã ïå÷ú àøéëä éàä íåùîå .éðéñî äùîì äëìä øîåìë ,àúééøåàã àéäù úòãì àøéëä ãåáòã
:äéìò ïéëøáî ïéàå ,áìåìáù äáøòî õåç éòéáùá äáøò ìåèéì íòä úà åâéäðäù íéàéáð âäðî àìà äðéà àðãéàäå .çáæîä úà íéôé÷î åéä äáøòáù

cccc.ziad xdl odialel z` oikilen:ù"òî ïäéáìåì úà ïéëéìåî úáùá úåéäì ìçù âç ìù ïåùàø è"åé.mipfgd:øåáö éëøöì íù åéäù íéùîùab lr
.`ahv`d:íéîùâä éðôî äìòîì úåëëåñîå íù áùéì úåàáèöàá úô÷åî äúéä úéáä øä ìù äáçø.mipwfdeåàåáéùë øçîì íåôçãé àìù íéâàåãä
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úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé ?ãöék ,äòáL áìeìÈÄÀÈÅÇÈÄÆÆÈÆÈÄÀ
äòáL áìeì ,úaMa בית שבזמן  יב), ג, (לעיל למדנו  כבר – ÇÇÈÈÄÀÈ

שנאמר  הסוכות, ימי  שבעת כל  במקדש  ניטל לולב היה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא המקדש

מ מ מ מ ):):):): מקומות כגכגכגכג,,,, בשאר אבל  ימים", שבעת אֿלהיכם ה' לפני "ושמחתם
בתורה כמפורש הראשון, ביום אלא ניטל  היה "ולקחתם ((((שם שם שם שם ):):):):לא

וחובת  לולב מצוות שעיקר  וכיון וגו', הדר " עץ פרי  הראשון  ביום לכם
חכמים  תיקנו בלבד , ראשון ביום בתורה מפורשים מקום בכל  נטילתו 

ביום  אלא במקדש, אפילו  השבת את דוחה לולב נטילת תהא שלא
אצל ילך שמא גזירה הימים, בשאר לא אבל חג, של הראשון  טוב

הרבים ברשות אמות ארבע הלולב את ויעביר  ללמוד ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בקי

בשבת, להיות חל החג של הראשון טוב יום שאם כאן , ששנינו  וזהו

ימים, שבעה ניטל  íéîiäהלולב ìk øàLe טוב יום חל  אם אבל  – ÀÈÈÇÈÄ
בשבת, ולא הימים בשאר  להיות ניטלäMLהראשון הלולב אין  – ÄÈ

המועד. חול  של  בשבת הלולב את נוטלים שאין  ימים, ששה אלא
של הראשון  טוב ביום אפילו בשבת ניטל  הלולב אין הזה בזמן  ברם,
ישראל מארץ הרחוקים המקומות מפני  בגמרא הטעם ומבואר  החג,

הראשון  יום של ספקו  שמשום החודש , בקביעות בקיאים היו  שלא
יהיו  המקומות שכל  חכמים וקבעו  השבת, את בו  דוחה הלולב אין 

ישראל ארץ ואף בשבת, הלולב את ליטול שלא מנהג, באותו  שווים
טובטובטובטוב").").").").בכלל יוםיוםיוםיום וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם המשניות המשניות המשניות המשניות  פירושפירושפירושפירוש ((((עייןעייןעייןעיין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ãöék ,äòáL äáøòשמלבד למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר – ÂÈÈÄÀÈÅÇ
המזבח, בצידי לזוקפה ערבה עוד  במקדש מביאים היו  שבלולב, הערבה
לעיל ושנינו היא; מסיני למשה והלכה ה), (משנה להלן  שיבואר כפי
שבעה  ופעמים ימים ששה מצוותה פעמים זו שערבה א), (משנה

לבאר: משנתנו ובאה cvik?ימים, mini dray daxrìL éòéáL íBéÀÄÄÆ
äòáL äáøò ,úaMa úBéäì ìçL äáøòהשביעי יום אם – ÂÈÈÆÈÄÀÇÇÈÂÈÈÄÀÈ

שבת, דוחה מזבח של ערבה מצוות בשבת, להיות חל  סוכות של
הסוכות; ימי  שבעת כל  היא שנוהגת íéîiäונמצא ìk øàLe– ÀÈÈÇÈÄ

בשבת, ולא הימים בשאר השביעי  יום חל היתה äMLאם לא – ÄÈ
מביאים  היו  לא שבשבת בלבד, ימים ששה אלא נוהגת ערבה מצוות

מפורשת  אינה זו  ומצווה שהואיל  מבואר , בגמרא למזבח. ערבה

da),בתורה, eced `l miwecvde)חכמים קבעו  חיובה לפיכך שיהא
ולא  היא; תורה של  שמצווה לפרסמה, כדי שבת, דוחה השביעי ביום

לא  החג של  הראשון שביום לפי  החג, ימי משאר באחד  זה דבר קבעו
נדחתה  שלא יאמרו , כי  שבת, נדחית הערבה מצוות שמשום היכר  יהא

לגבי אף השבת נדחתה הלולב ואגב לולב, מצוות משום אלא השבת
דחוה  הראשון , ביום זו  תקנתם לקבוע שאין חכמים שראו  וכיון  הערבה,

הראשון . כיום מסויים יום שהוא סוכות, של  האחרון  היום השביעי , ליום
בתחילתו השבת את דוחה "לולב בתוספתא: שנו bgd)וכן  zligza)

אלא  למקדש , זכר  ערבה ליטול נוהגים אין  הזה ובזמן  בסופו". וערבה
בגבולים, ערבה ונטילת הואיל  רבה"), (ב"הושענה בלבד  השביעי  ביום

נביאים מנהג אלא אינה למקדש , מחוץ """"תוספות תוספות תוספות תוספות היינו  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). כותביום יום יום יום  בתורה,הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם::::וכן בפירוש ואינה הואיל  זו , "ערבה

השביעי ביום אלא למקדש, זכר החג ימי  שבעת כל  אותה נוטלין  אין 
או  אחד בד  לוקח עושה? כיצד  הזה. בזמן  אותה שנוטלין  הוא בלבד

הכלי על או הקרקע על בה וחובט שבלולב, מערבה חוץ הרבה, בדין
נביאים" מנהג זה שדבר ברכה, בלא שלש  או כבכבכבכב).).).).פעמיים ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב ((((הלהלהלהל''''
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ãöék áìeì úåöî? במקדש בשבת אותה מקיימים –áBè íBé ÄÀÇÈÅÇ

úaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä משנה) לעיל  ששנינו  – ÈÄÆÆÈÆÈÄÀÇÇÈ
לולב, בו שנוטלים úéaäג), øäì ïäéáìeì úà ïéëéìBî בערב – ÄÄÆÀÅÆÀÇÇÇÄ

אסור מקום מכל הלולב, את לטלטל היה שמותר  פי על  שאף שבת,

לולביהם  מביאים העם כל היו  הלכך לרשות, מרשות להוציאו  היה
שבת, מערב הבית שם,ïéðfçäåלהר  המפקחים השמשים היינו  – ÀÇÇÈÄ

ïäî ïéìa÷î,הלולבים את –àáèöàä áb ìò ïúBà ïéøãBñå ÀÇÀÄÅÆÀÀÄÈÇÇÈÄÀÀÈ
הבית, בהר שהיה בתקרה, ומקורה מפולש  עמודים של אולם –

íéð÷fäåלקבל כדי העם המון בתוך  מחר להידחק יכולים שאינם – ÀÇÀÅÄ
לולביהם, äkLlaאת ïälL úà ïéçépî.לכך המיוחדת – ÇÄÄÆÆÈÆÇÄÀÈ

øîBì íúBà íéãnìîe:לומר העם את מלמדים דין בית –ìk ÀÇÀÄÈÇÈ
äðzîa Bì àeä éøä ,Bãéa éáìeì òébnL éî אדם שאין – ÄÆÇÄÇÈÄÀÈÂÅÀÇÈÈ

(לעיל ששנינו  כמו חברו, של בלולבו חג של הראשון טוב ביום יוצא

ולא  הרבה לולבים היו  הבית שבהר  לפי כך , לומר  והוצרכו  יג), ג,
לעיל, ששנינו כפי הכנסת, בבית אבל  לולבו; את מכיר היה אחד כל
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Bãéa éáìeì òébnL,äðzîa Bì àeä éøä.ïéàáe ïéîékLî øçîì,íäéðôì íúBà ïé÷øBæ ïéðfçäå,ïékîe ïéôhçî ïäå ¤©¦©¨¦§¨£¥§©¨¨§¨¨©§¦¦¨¦§©©¨¦§¦¨¦§¥¤§¥§©§¦©¦
Bøáç úà Léà.äðkñ éãéì eàaL ïéc úéa eàøLëe,Búéáa ìèBð ãçàå ãçà ìk àäiL eðé÷úä. ¦¤£¥§¤¨¥¦¤¨¦¥©¨¨¦§¦¤§¥¨¤¨§¤¨¥§¥

‰ãöék äáøò úåöî?àöBî àø÷ðå íéìLeøéî ähîì äéä íB÷î.ì ïéãøBéäáøò ìL úBiaøî íMî ïéèwìîe íL, ¦§©£¨¨¥©¨¨¨§©¨¦¨©¦§¦§¨¨§¦§¨§©§¦¦¨ª§¦¤£¨¨
çaænä écöa ïúBà ïéô÷Bæå ïéàáe,çaænä éab ìò ïéôeôk ïäéLàøå.eò÷úå eòéøäå eò÷z.úà ïéôéwî íBé ìëa ¨¦§§¦¨§¦¥©¦§¥©§¨¥¤§¦©©¥©¦§¥©¨§§¥¦§¨§§¨©¦¦¤

úçà íòt çaænä,íéøîBàå:àp äòéLBä 'ä àpà","àð äçéìöä 'ä àpà.äãeäé éaøøîBà:äòéLBä Bäå éðà" ©¦§¥©©©©©§§¦¨¨¦¨¨¨¨©§¦¨¨©¦§¨¥£¦¨¦¨
"àp.íéîòt òáL çaænä úà ïéôéwî íBiä BúBàå.ïúøéèt úòLa,íéøîBà ïä äî?Cì éôé,Cì éôé !çaæî, ¨§©©¦¦¤©¦§¥©¤©§¨¦§¨©§¦¨¨¨¥§¦Ÿ¦¨¦§¥©Ÿ¦¨

!çaæîøæòéìà éaøøîBà:!çaæî Cìå déì !çaæî Cìå déì ¦§¥©©¦¡¦¤¤¥§¨§¨¦§¥©§¨§¨¦§¥©
ÂúaMa eäNòî Ck ìça eäNòîk,áäæ ìL úBiâéâa ïúBà íéçépîe úaL áøòî ïúBà ïéèwìî eéäL àlà,éãk §©£¥©Ÿ¨©£¥©©¨¤¨¤¨§©§¦¨¥¤¤©¨©¦¦¨§¦¦¤¨¨§¥

:åáìåì ùéà úç÷ì.oicnlne:ìåàù àìå ìåæâ àì åìöà àäé àìù éãë ,äðúîá åìù àåä éøä éøéáç ãé ìà éáìåì àåáé íà øîåì íòä ìë úà ã"á
dddd.`ven `xwpêëéôìå .ñîî éùôç à"éðì÷ ùåøéôå .èòî íéìùåøéî ÷åçø íå÷îäå ,íù äéåöî äáøòäå ,åîù êë íåéä ãåòå .à"éðì÷ åîùù øîåà àøîâá

:íùî íéç÷åìù äáøòä ìéáùá êìîä ñîî àöåî äéäù àöåî àø÷ð.zeiaxnïäéùàøå çáæîä ãåñé ìò íúåà íéçéðîå ,äîà à"é íéäåáâ íéìåãâ íéôðò
:äîà çáæîä ìò ïéèåîå íéôå÷æ.ede ip`,äøöá éëðà åîò êøã ìò ,äøöá àåäå éðàù éî øçà ùåøéô .á"ò íùáù úåîù éðù íä ãåòå .'ä àðà àéøèîéâá

:àð äòéùåä
eeee.zeibib:ïäéìò åùîëé àìù éãë ,íéî íéàìî áäæ ìù íéìë.zeixgíéøîú úåôë áéúëã äáøò àìå ,úáùá ïéá ìåçá ïéá íéàéáî åéä ì÷ã ìù íéôðò

`xephxa yexit

כל והיה לולבים, הרבה כך  כל  שם שאין לפי  כך, לומר  הוצרכו  לא
שלו; את מכיר ואחד  ïéàáeאחד ïéîékLî øçîì,הבית להר  – ÀÈÈÇÀÄÄÈÄ
íúBà ïé÷øBæ ïéðfçäå,הלולבים את –íäéðôì העם לפני – ÀÇÇÈÄÀÄÈÄÀÅÆ

הבית, ïéôhçîשבהר  ïäå,הלולבים את חוטפים –Léà ïékîe ÀÅÀÇÀÄÇÄÄ
Bøáç úà,לולבו את לקבל  רוצה היה אחד  שכל  –úéa eàøLëe ÆÂÅÀÆÈÅ

äðkñ éãéì eàaL ïéc,המכות מחמת –ãçà ìk àäiL eðé÷úä ÄÆÈÄÅÇÈÈÄÀÄÆÀÅÈÆÈ
ìèBð ãçàå,בשבת להיות שחל ראשון  טוב ביום לולב –Búéáa ÀÆÈÅÀÅ

הבית. להר שבת בערב מוליכו  יהא ולא –
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äáøò úåöî,המזבח של –ãöék? במקדש בה נוהגים –íB÷î ÄÀÇÂÈÈÅÇÈ
íLì ïéãøBé .àöBî àø÷ðå íéìLeøéî ähîì äéä יום כל – ÈÈÀÇÈÄÈÇÄÀÄÀÈÈÀÄÀÈ

החג, äáøòמימות ìL úBiaøî íMî ïéèwìîe גדולים ענפים – ÀÇÀÄÄÈËÀÄÆÂÈÈ
ערבה, ïéôeôkשל ïäéLàøå ,çaænä écöa ïúBà ïéô÷Bæå ïéàáeÈÄÀÀÄÈÀÄÅÇÄÀÅÇÀÈÅÆÀÄ

çaænä éab ìò אחת גבוהות היו שהמורביות מבואר , בגמרא – ÇÇÅÇÄÀÅÇ
אמה. המזבח על מוטים ראשיהן היו כך  ומתוך  אמה, eò÷zÈÀעשרה

eò÷úå eòéøäå אותן ומסדרים המורביות את מביאים שהיו בעת – ÀÅÄÀÈÀ
המזבח שמחה((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))בצדי  משום הטעם, מבארים יש  .((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))));

úçà íòt çaænä úà ïéôéwî íBé ìëa אמוראים נחלקו – ÀÈÇÄÄÆÇÄÀÅÇÇÇÇÇ
בבבב):):):):בגמרא ואחר((((מגמגמגמג,,,, בערבות המזבח את מקיפים שהיו מפרשים, יש

תחילה  זוקפים שהיו  מפרשים, ויש  המזבח; בצדי  אותן  זוקפים היו כך
כותב  וכן בלולבים. המזבח את מקיפים והיו המזבח בצדי הערבות את

mrtהרמב"ם: odicia odialela gafnd z` oitiwn eid meie mei lka
zg`,(,(,(,(כגכגכגכג ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב àpà((((הלהלהלהל'''' ,àp äòéLBä 'ä àpà" :íéøîBàåÀÀÄÈÈÄÈÈÈÈ

"àð äçéìöä 'ä,כהנים אלא היו  לא שהמקיפים מבואר , בגמרא – ÇÀÄÈÈ
להיכנ  רשאי שישראל פי על מכלואף כהנים, לעזרת מצווה לצורך ס

ט). א, כלים (עיין להיכנס לו  אסור  ולמזבח האולם בין éaøÇÄמקום
"àp äòéLBä Bäå éðà" :øîBà äãeäé אנא" אומרים היו  לא – ÀÈÅÂÄÈÄÈÈ

שתיבות  ועוד, ה'"; "אנא של גימטריא שהוא והו ", "אני  אלא ה'"
הפסוקים  בשלשת הנקובים הקב"ה, של  שמות ושניים משבעים הן אלו 

בשלח שבפרשת יט יט יט יט ----כא כא כא כא ):):):):הסמוכים ידידידיד,,,, midlÎ`d((((שמות שמות שמות שמות  j`ln rqie"
"l`xyi dpgn iptl jledd,' וגו"l`xyi dpgn oiae mixvn dpgn oia `eaie

mid"וגו ', lr eci z` dyn hie" הללו הפסוקים משלשת אחד וכל וגו ',
האות  מן  המצטרפת ותיבה תיבה וכל אותיות, ושתיים שבעים בן הוא

האמצעי, הפסוק של האחרונה והאות הראשון , הפסוק של  הראשונה
הקב"ה, של  משמותיו  שם היא האחרון הפסוק של הראשונה והאות

של (וא"ו הראשון  השם והרי שמות, ושניים שבעים כאן ונמצא
"ויט"): של  וא"ו  "הלילה", של  ה"א ""ויסע", e d e השלשים ;" והשם

של יו "ד "הענן ", של ראשונה נו"ן "מאחריהם", של (אל"ף ושבעה
""קדים"): i p ` הללו ,((((רש רש רש רש """"יייי))))" מהשמות מערכות שתי  נעשה ואם ;

אלו  שמות ששני ונמצא השנייה, מהמערכה הראשון "אני" השם יהיה
כדרך "אני " שם והקדים המערכות, לשתי  הראשונים הם והו" "אני 

אחרון " ואני  ראשון  טובטובטובטוב")")")")"אני  יום יום יום יום  שהוא ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות מפרשים, ויש  .
שנאמר למה ורומז  לט לט לט לט ):):):):קורא לבלבלבלב,,,, אני((((דברים דברים דברים דברים  כי  עתה `"ראו e d i p `,"

וישועתם  ישראל בשמירת בא הפסוק אתהשזה אומר: וכאילו  שאמרת ,
שהבטחתנו  כמו נא הושיעה הוא" אני אני  כי  עתה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם "ראו

למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו)))) גורסים:בפירושובפירושובפירושובפירושו ויש ." ` e d e i p ` מי((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),)," כלומר:
בצרתם  משתתף כביכול, ה', שאף נא, הושיעה בצרה והוא שאני 

הכתוב דרך על  ובישועתם, ישראל  טוטוטוטו):):):):של  צאצאצאצא,,,, `ikp((((תהלים תהלים תהלים תהלים  enr"
"dxva(((( גאון גאון גאון גאון האיהאיהאיהאי פירושו ((((רברברברב על  התוספות בעלי גם מעירים וכך .

שאומרים  הללו , שמות שני  נשתנו  למה הם: שמות ששני  רש"י, של

הכתוב  את רבתי  איכה במדרש שדורשים משום מאחרים? יותר אותם
א א א א ):):):): אאאא,,,, i((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל p ` e ","dlebd jezaהכתוב א א א א ):):):):ואת ממממ,,,, `((((ירמיהירמיהירמיהירמיה e d e

"miwif`a xeq`והיינו בעצמו, הוא כביכול –,"`pryed" שיושיע
א א א א ).).).).לעצמו  מהמהמהמה,,,, íBiä((((סוכהסוכהסוכהסוכה BúBàåשל השביעי ביום כלומר  – ÀÇ
íéîòtערבה, òáL çaænä úà ïéôéwîבירושלמי ואמרו  – ÇÄÄÆÇÄÀÅÇÆÇÀÈÄ

גגגג):):):): ד ד ד ד ,,,, ליריחו.((((סוכהסוכהסוכהסוכה ïúøéètזכר  úòLa בסיום המזבח, מן – ÀÈÇÀÄÈÈ
– çaæî!ההקפות ,Cì éôé !çaæî ,Cì éôé ?íéøîBà ïä äîÈÅÀÄÙÄÈÄÀÅÇÙÄÈÄÀÅÇ

עלינו מכפר שאתה מזבח, לך, עושים אנחנו הזה היופי .((((רש רש רש רש """"יייי))))–

!çaæî Cìå déì !çaæî Cìå déì :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÀÈÄÀÅÇÀÈÀÈÄÀÅÇ
ומתרצים, אחר? ודבר שמים שם לשתף אסור והלא שואלים: בגמרא

מודים אנחנו "ליֿה אומרים: היו `epidlÎ);שכך  `edy),מזבח ולך ,
משבחים epilrאנו xtkl eiptl aiag dz`y) אנו ליֿה רש"י); –

מקלסים" אנו  ולך בבבב).).).).מברכים, מהמהמהמה,,,, ((((סוכה סוכה סוכה סוכה 
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למזבח. הערבה במצוות לעסוק מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

ìça eäNòîk,החול בימות בערבה שעשו כדרך  –eäNòî Ck ÀÇÂÅÇÙÈÇÂÅ
úaMa ששנינו כמו בשבת, להיות ערבה של  שביעי יום כשחל – ÇÇÈ

שבת, דוחה החג של  שביעי  ביום שערבה ג), משנה àlàÆÈ(לעיל 
ïúBà ïéèwìî eéäL,ערבה של המורביות את –úaL áøòî– ÆÈÀÇÀÄÈÅÆÆÇÈ

השבת, לפני למקדש  אותן ìLומביאים úBiâéâa ïúBà íéçépîeÇÄÄÈÀÄÄÆ
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·áìeì–äòáL,ãöék?úaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,áìeì–äòáL;íéîiä ìk øàLe ¨¦§¨¥©¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨¨¦§¨§¨¨©¨¦
–äML. ¦¨
‚äáøò–äòáL,ãöék?úaMa úBéäì ìçL äáøò ìL éòéáL íBé,äáøò–äòáL;íéîiä ìk øàLe– £¨¨¦§¨¥©§¦¦¤£¨¨¤¨¦§©©¨£¨¨¦§¨§¨¨©¨¦

äML. ¦¨
„ãöék áìeì úåöî?úaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé,úà ïéëéìBîúéaä øäì ïäéáìeì,ïéðfçäå ¦§©¨¥©¨¦¤¤¨¤¨¦§©©¨¦¦¤§¥¤§©©©¦§©©¨¦

ïäî ïéìa÷îïéøãBñåàáèöàä áb ìò ïúBà,la ïälL úà ïéçépî íéð÷fäåäkL.øîBì íúBà íéãnìîe:éî ìk §©§¦¥¤§§¦¨©©¨¦§§¨§©§¥¦©¦¦¤¤¨¤©¦§¨§©§¦¨©¨¦

aaaa.dray aleláéúëã íéìåáâá äøåúä ïî ø÷éò äéì úéàã íåùî úáù äçåã ïåùàø íåéã(â"ë àø÷éå):ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå.minid lk x`yeíà
âçä éîé øàùá íúøéæâ íéîëç åãéîòä ,ùã÷îá äøåúä ïî àåä äòáù ìëã â"òàå .éçã àì ,ãòåîä ìåçá úáù úàöîðå ,ìåçä éîé øàùá ïåùàø è"åé ìç
ïðéàé÷á àìã íåùî àìà ,âç ìù ïåùàø áåè íåéá úáùä úà äçåã áìåì äéäé äæä ïîæá åìéôàã äéä ïéãáå .íéìåáâá äøåúä ïî ø÷éò íäì ïéàå ìéàåä
àìà äëàìî íåù åúìéèðá ïéà éøäå ,úáùá áìåì ìåèéì àìù åøæâã àîòèå .à÷éôñî úáù ïðéçã àì êëìä ïåùàø è"åé äæ ïéà àîùå ,àçøéã àòéá÷á
:äìéâîã àîòè åðééäå øôåùã àîòè åðééäå ø"äøá úåîà 'ã åðøéáòéå íéòåðòðä øãñ åà äëøáä ãåîìì é÷á ìöà êìéå åãéá åðìèé àîù äøéæâ ,àîìòá ìåèìè

bbbb.'ek daxr ly iriay mei,ùã÷îá úáù äçåã äìù éòéáùã ïå÷ú àøéëä éàä íåùîå .éðéñî äùîì äëìä øîåìë ,àúééøåàã àéäù úòãì àøéëä ãåáòã
:äéìò ïéëøáî ïéàå ,áìåìáù äáøòî õåç éòéáùá äáøò ìåèéì íòä úà åâéäðäù íéàéáð âäðî àìà äðéà àðãéàäå .çáæîä úà íéôé÷î åéä äáøòáù

cccc.ziad xdl odialel z` oikilen:ù"òî ïäéáìåì úà ïéëéìåî úáùá úåéäì ìçù âç ìù ïåùàø è"åé.mipfgd:øåáö éëøöì íù åéäù íéùîùab lr
.`ahv`d:íéîùâä éðôî äìòîì úåëëåñîå íù áùéì úåàáèöàá úô÷åî äúéä úéáä øä ìù äáçø.mipwfdeåàåáéùë øçîì íåôçãé àìù íéâàåãä
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úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä áBè íBé ?ãöék ,äòáL áìeìÈÄÀÈÅÇÈÄÆÆÈÆÈÄÀ
äòáL áìeì ,úaMa בית שבזמן  יב), ג, (לעיל למדנו  כבר – ÇÇÈÈÄÀÈ

שנאמר  הסוכות, ימי  שבעת כל  במקדש  ניטל לולב היה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא המקדש

מ מ מ מ ):):):): מקומות כגכגכגכג,,,, בשאר אבל  ימים", שבעת אֿלהיכם ה' לפני "ושמחתם
בתורה כמפורש הראשון, ביום אלא ניטל  היה "ולקחתם ((((שם שם שם שם ):):):):לא

וחובת  לולב מצוות שעיקר  וכיון וגו', הדר " עץ פרי  הראשון  ביום לכם
חכמים  תיקנו בלבד , ראשון ביום בתורה מפורשים מקום בכל  נטילתו 

ביום  אלא במקדש, אפילו  השבת את דוחה לולב נטילת תהא שלא
אצל ילך שמא גזירה הימים, בשאר לא אבל חג, של הראשון  טוב

הרבים ברשות אמות ארבע הלולב את ויעביר  ללמוד ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).בקי

בשבת, להיות חל החג של הראשון טוב יום שאם כאן , ששנינו  וזהו

ימים, שבעה ניטל  íéîiäהלולב ìk øàLe טוב יום חל  אם אבל  – ÀÈÈÇÈÄ
בשבת, ולא הימים בשאר  להיות ניטלäMLהראשון הלולב אין  – ÄÈ

המועד. חול  של  בשבת הלולב את נוטלים שאין  ימים, ששה אלא
של הראשון  טוב ביום אפילו בשבת ניטל  הלולב אין הזה בזמן  ברם,
ישראל מארץ הרחוקים המקומות מפני  בגמרא הטעם ומבואר  החג,

הראשון  יום של ספקו  שמשום החודש , בקביעות בקיאים היו  שלא
יהיו  המקומות שכל  חכמים וקבעו  השבת, את בו  דוחה הלולב אין 

ישראל ארץ ואף בשבת, הלולב את ליטול שלא מנהג, באותו  שווים
טובטובטובטוב").").").").בכלל יוםיוםיוםיום וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם המשניות המשניות המשניות המשניות  פירושפירושפירושפירוש ((((עייןעייןעייןעיין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ãöék ,äòáL äáøòשמלבד למסכתנו ), (בפתיחה הזכרנו  כבר – ÂÈÈÄÀÈÅÇ
המזבח, בצידי לזוקפה ערבה עוד  במקדש מביאים היו  שבלולב, הערבה
לעיל ושנינו היא; מסיני למשה והלכה ה), (משנה להלן  שיבואר כפי
שבעה  ופעמים ימים ששה מצוותה פעמים זו שערבה א), (משנה

לבאר: משנתנו ובאה cvik?ימים, mini dray daxrìL éòéáL íBéÀÄÄÆ
äòáL äáøò ,úaMa úBéäì ìçL äáøòהשביעי יום אם – ÂÈÈÆÈÄÀÇÇÈÂÈÈÄÀÈ

שבת, דוחה מזבח של ערבה מצוות בשבת, להיות חל  סוכות של
הסוכות; ימי  שבעת כל  היא שנוהגת íéîiäונמצא ìk øàLe– ÀÈÈÇÈÄ

בשבת, ולא הימים בשאר השביעי  יום חל היתה äMLאם לא – ÄÈ
מביאים  היו  לא שבשבת בלבד, ימים ששה אלא נוהגת ערבה מצוות

מפורשת  אינה זו  ומצווה שהואיל  מבואר , בגמרא למזבח. ערבה

da),בתורה, eced `l miwecvde)חכמים קבעו  חיובה לפיכך שיהא
ולא  היא; תורה של  שמצווה לפרסמה, כדי שבת, דוחה השביעי ביום

לא  החג של  הראשון שביום לפי  החג, ימי משאר באחד  זה דבר קבעו
נדחתה  שלא יאמרו , כי  שבת, נדחית הערבה מצוות שמשום היכר  יהא

לגבי אף השבת נדחתה הלולב ואגב לולב, מצוות משום אלא השבת
דחוה  הראשון , ביום זו  תקנתם לקבוע שאין חכמים שראו  וכיון  הערבה,

הראשון . כיום מסויים יום שהוא סוכות, של  האחרון  היום השביעי , ליום
בתחילתו השבת את דוחה "לולב בתוספתא: שנו bgd)וכן  zligza)

אלא  למקדש , זכר  ערבה ליטול נוהגים אין  הזה ובזמן  בסופו". וערבה
בגבולים, ערבה ונטילת הואיל  רבה"), (ב"הושענה בלבד  השביעי  ביום

נביאים מנהג אלא אינה למקדש , מחוץ """"תוספות תוספות תוספות תוספות היינו  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). כותביום יום יום יום  בתורה,הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם::::וכן בפירוש ואינה הואיל  זו , "ערבה

השביעי ביום אלא למקדש, זכר החג ימי  שבעת כל  אותה נוטלין  אין 
או  אחד בד  לוקח עושה? כיצד  הזה. בזמן  אותה שנוטלין  הוא בלבד

הכלי על או הקרקע על בה וחובט שבלולב, מערבה חוץ הרבה, בדין
נביאים" מנהג זה שדבר ברכה, בלא שלש  או כבכבכבכב).).).).פעמיים ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב ((((הלהלהלהל''''
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ãöék áìeì úåöî? במקדש בשבת אותה מקיימים –áBè íBé ÄÀÇÈÅÇ

úaMa úBéäì ìçL âçä ìL ïBLàøä משנה) לעיל  ששנינו  – ÈÄÆÆÈÆÈÄÀÇÇÈ
לולב, בו שנוטלים úéaäג), øäì ïäéáìeì úà ïéëéìBî בערב – ÄÄÆÀÅÆÀÇÇÇÄ

אסור מקום מכל הלולב, את לטלטל היה שמותר  פי על  שאף שבת,

לולביהם  מביאים העם כל היו  הלכך לרשות, מרשות להוציאו  היה
שבת, מערב הבית שם,ïéðfçäåלהר  המפקחים השמשים היינו  – ÀÇÇÈÄ

ïäî ïéìa÷î,הלולבים את –àáèöàä áb ìò ïúBà ïéøãBñå ÀÇÀÄÅÆÀÀÄÈÇÇÈÄÀÀÈ
הבית, בהר שהיה בתקרה, ומקורה מפולש  עמודים של אולם –

íéð÷fäåלקבל כדי העם המון בתוך  מחר להידחק יכולים שאינם – ÀÇÀÅÄ
לולביהם, äkLlaאת ïälL úà ïéçépî.לכך המיוחדת – ÇÄÄÆÆÈÆÇÄÀÈ

øîBì íúBà íéãnìîe:לומר העם את מלמדים דין בית –ìk ÀÇÀÄÈÇÈ
äðzîa Bì àeä éøä ,Bãéa éáìeì òébnL éî אדם שאין – ÄÆÇÄÇÈÄÀÈÂÅÀÇÈÈ

(לעיל ששנינו  כמו חברו, של בלולבו חג של הראשון טוב ביום יוצא

ולא  הרבה לולבים היו  הבית שבהר  לפי כך , לומר  והוצרכו  יג), ג,
לעיל, ששנינו כפי הכנסת, בבית אבל  לולבו; את מכיר היה אחד כל

izdw - zex`ean zeipyn
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Bãéa éáìeì òébnL,äðzîa Bì àeä éøä.ïéàáe ïéîékLî øçîì,íäéðôì íúBà ïé÷øBæ ïéðfçäå,ïékîe ïéôhçî ïäå ¤©¦©¨¦§¨£¥§©¨¨§¨¨©§¦¦¨¦§©©¨¦§¦¨¦§¥¤§¥§©§¦©¦
Bøáç úà Léà.äðkñ éãéì eàaL ïéc úéa eàøLëe,Búéáa ìèBð ãçàå ãçà ìk àäiL eðé÷úä. ¦¤£¥§¤¨¥¦¤¨¦¥©¨¨¦§¦¤§¥¨¤¨§¤¨¥§¥

‰ãöék äáøò úåöî?àöBî àø÷ðå íéìLeøéî ähîì äéä íB÷î.ì ïéãøBéäáøò ìL úBiaøî íMî ïéèwìîe íL, ¦§©£¨¨¥©¨¨¨§©¨¦¨©¦§¦§¨¨§¦§¨§©§¦¦¨ª§¦¤£¨¨
çaænä écöa ïúBà ïéô÷Bæå ïéàáe,çaænä éab ìò ïéôeôk ïäéLàøå.eò÷úå eòéøäå eò÷z.úà ïéôéwî íBé ìëa ¨¦§§¦¨§¦¥©¦§¥©§¨¥¤§¦©©¥©¦§¥©¨§§¥¦§¨§§¨©¦¦¤

úçà íòt çaænä,íéøîBàå:àp äòéLBä 'ä àpà","àð äçéìöä 'ä àpà.äãeäé éaøøîBà:äòéLBä Bäå éðà" ©¦§¥©©©©©§§¦¨¨¦¨¨¨¨©§¦¨¨©¦§¨¥£¦¨¦¨
"àp.íéîòt òáL çaænä úà ïéôéwî íBiä BúBàå.ïúøéèt úòLa,íéøîBà ïä äî?Cì éôé,Cì éôé !çaæî, ¨§©©¦¦¤©¦§¥©¤©§¨¦§¨©§¦¨¨¨¥§¦Ÿ¦¨¦§¥©Ÿ¦¨

!çaæîøæòéìà éaøøîBà:!çaæî Cìå déì !çaæî Cìå déì ¦§¥©©¦¡¦¤¤¥§¨§¨¦§¥©§¨§¨¦§¥©
ÂúaMa eäNòî Ck ìça eäNòîk,áäæ ìL úBiâéâa ïúBà íéçépîe úaL áøòî ïúBà ïéèwìî eéäL àlà,éãk §©£¥©Ÿ¨©£¥©©¨¤¨¤¨§©§¦¨¥¤¤©¨©¦¦¨§¦¦¤¨¨§¥

:åáìåì ùéà úç÷ì.oicnlne:ìåàù àìå ìåæâ àì åìöà àäé àìù éãë ,äðúîá åìù àåä éøä éøéáç ãé ìà éáìåì àåáé íà øîåì íòä ìë úà ã"á
dddd.`ven `xwpêëéôìå .ñîî éùôç à"éðì÷ ùåøéôå .èòî íéìùåøéî ÷åçø íå÷îäå ,íù äéåöî äáøòäå ,åîù êë íåéä ãåòå .à"éðì÷ åîùù øîåà àøîâá

:íùî íéç÷åìù äáøòä ìéáùá êìîä ñîî àöåî äéäù àöåî àø÷ð.zeiaxnïäéùàøå çáæîä ãåñé ìò íúåà íéçéðîå ,äîà à"é íéäåáâ íéìåãâ íéôðò
:äîà çáæîä ìò ïéèåîå íéôå÷æ.ede ip`,äøöá éëðà åîò êøã ìò ,äøöá àåäå éðàù éî øçà ùåøéô .á"ò íùáù úåîù éðù íä ãåòå .'ä àðà àéøèîéâá

:àð äòéùåä
eeee.zeibib:ïäéìò åùîëé àìù éãë ,íéî íéàìî áäæ ìù íéìë.zeixgíéøîú úåôë áéúëã äáøò àìå ,úáùá ïéá ìåçá ïéá íéàéáî åéä ì÷ã ìù íéôðò
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כל והיה לולבים, הרבה כך  כל  שם שאין לפי  כך, לומר  הוצרכו  לא
שלו; את מכיר ואחד  ïéàáeאחד ïéîékLî øçîì,הבית להר  – ÀÈÈÇÀÄÄÈÄ
íúBà ïé÷øBæ ïéðfçäå,הלולבים את –íäéðôì העם לפני – ÀÇÇÈÄÀÄÈÄÀÅÆ

הבית, ïéôhçîשבהר  ïäå,הלולבים את חוטפים –Léà ïékîe ÀÅÀÇÀÄÇÄÄ
Bøáç úà,לולבו את לקבל  רוצה היה אחד  שכל  –úéa eàøLëe ÆÂÅÀÆÈÅ

äðkñ éãéì eàaL ïéc,המכות מחמת –ãçà ìk àäiL eðé÷úä ÄÆÈÄÅÇÈÈÄÀÄÆÀÅÈÆÈ
ìèBð ãçàå,בשבת להיות שחל ראשון  טוב ביום לולב –Búéáa ÀÆÈÅÀÅ

הבית. להר שבת בערב מוליכו  יהא ולא –
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äáøò úåöî,המזבח של –ãöék? במקדש בה נוהגים –íB÷î ÄÀÇÂÈÈÅÇÈ
íLì ïéãøBé .àöBî àø÷ðå íéìLeøéî ähîì äéä יום כל – ÈÈÀÇÈÄÈÇÄÀÄÀÈÈÀÄÀÈ

החג, äáøòמימות ìL úBiaøî íMî ïéèwìîe גדולים ענפים – ÀÇÀÄÄÈËÀÄÆÂÈÈ
ערבה, ïéôeôkשל ïäéLàøå ,çaænä écöa ïúBà ïéô÷Bæå ïéàáeÈÄÀÀÄÈÀÄÅÇÄÀÅÇÀÈÅÆÀÄ

çaænä éab ìò אחת גבוהות היו שהמורביות מבואר , בגמרא – ÇÇÅÇÄÀÅÇ
אמה. המזבח על מוטים ראשיהן היו כך  ומתוך  אמה, eò÷zÈÀעשרה

eò÷úå eòéøäå אותן ומסדרים המורביות את מביאים שהיו בעת – ÀÅÄÀÈÀ
המזבח שמחה((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))בצדי  משום הטעם, מבארים יש  .((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))));

úçà íòt çaænä úà ïéôéwî íBé ìëa אמוראים נחלקו – ÀÈÇÄÄÆÇÄÀÅÇÇÇÇÇ
בבבב):):):):בגמרא ואחר((((מגמגמגמג,,,, בערבות המזבח את מקיפים שהיו מפרשים, יש

תחילה  זוקפים שהיו  מפרשים, ויש  המזבח; בצדי  אותן  זוקפים היו כך
כותב  וכן בלולבים. המזבח את מקיפים והיו המזבח בצדי הערבות את

mrtהרמב"ם: odicia odialela gafnd z` oitiwn eid meie mei lka
zg`,(,(,(,(כגכגכגכג ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב àpà((((הלהלהלהל'''' ,àp äòéLBä 'ä àpà" :íéøîBàåÀÀÄÈÈÄÈÈÈÈ

"àð äçéìöä 'ä,כהנים אלא היו  לא שהמקיפים מבואר , בגמרא – ÇÀÄÈÈ
להיכנ  רשאי שישראל פי על מכלואף כהנים, לעזרת מצווה לצורך ס

ט). א, כלים (עיין להיכנס לו  אסור  ולמזבח האולם בין éaøÇÄמקום
"àp äòéLBä Bäå éðà" :øîBà äãeäé אנא" אומרים היו  לא – ÀÈÅÂÄÈÄÈÈ

שתיבות  ועוד, ה'"; "אנא של גימטריא שהוא והו ", "אני  אלא ה'"
הפסוקים  בשלשת הנקובים הקב"ה, של  שמות ושניים משבעים הן אלו 

בשלח שבפרשת יט יט יט יט ----כא כא כא כא ):):):):הסמוכים ידידידיד,,,, midlÎ`d((((שמות שמות שמות שמות  j`ln rqie"
"l`xyi dpgn iptl jledd,' וגו"l`xyi dpgn oiae mixvn dpgn oia `eaie

mid"וגו ', lr eci z` dyn hie" הללו הפסוקים משלשת אחד וכל וגו ',
האות  מן  המצטרפת ותיבה תיבה וכל אותיות, ושתיים שבעים בן הוא

האמצעי, הפסוק של האחרונה והאות הראשון , הפסוק של  הראשונה
הקב"ה, של  משמותיו  שם היא האחרון הפסוק של הראשונה והאות

של (וא"ו הראשון  השם והרי שמות, ושניים שבעים כאן ונמצא
"ויט"): של  וא"ו  "הלילה", של  ה"א ""ויסע", e d e השלשים ;" והשם

של יו "ד "הענן ", של ראשונה נו"ן "מאחריהם", של (אל"ף ושבעה
""קדים"): i p ` הללו ,((((רש רש רש רש """"יייי))))" מהשמות מערכות שתי  נעשה ואם ;

אלו  שמות ששני ונמצא השנייה, מהמערכה הראשון "אני" השם יהיה
כדרך "אני " שם והקדים המערכות, לשתי  הראשונים הם והו" "אני 

אחרון " ואני  ראשון  טובטובטובטוב")")")")"אני  יום יום יום יום  שהוא ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות מפרשים, ויש  .
שנאמר למה ורומז  לט לט לט לט ):):):):קורא לבלבלבלב,,,, אני((((דברים דברים דברים דברים  כי  עתה `"ראו e d i p `,"

וישועתם  ישראל בשמירת בא הפסוק אתהשזה אומר: וכאילו  שאמרת ,
שהבטחתנו  כמו נא הושיעה הוא" אני אני  כי  עתה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם "ראו

למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו)))) גורסים:בפירושובפירושובפירושובפירושו ויש ." ` e d e i p ` מי((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),)," כלומר:
בצרתם  משתתף כביכול, ה', שאף נא, הושיעה בצרה והוא שאני 

הכתוב דרך על  ובישועתם, ישראל  טוטוטוטו):):):):של  צאצאצאצא,,,, `ikp((((תהלים תהלים תהלים תהלים  enr"
"dxva(((( גאון גאון גאון גאון האיהאיהאיהאי פירושו ((((רברברברב על  התוספות בעלי גם מעירים וכך .

שאומרים  הללו , שמות שני  נשתנו  למה הם: שמות ששני  רש"י, של

הכתוב  את רבתי  איכה במדרש שדורשים משום מאחרים? יותר אותם
א א א א ):):):): אאאא,,,, i((((יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל p ` e ","dlebd jezaהכתוב א א א א ):):):):ואת ממממ,,,, `((((ירמיהירמיהירמיהירמיה e d e

"miwif`a xeq`והיינו בעצמו, הוא כביכול –,"`pryed" שיושיע
א א א א ).).).).לעצמו  מהמהמהמה,,,, íBiä((((סוכהסוכהסוכהסוכה BúBàåשל השביעי ביום כלומר  – ÀÇ
íéîòtערבה, òáL çaænä úà ïéôéwîבירושלמי ואמרו  – ÇÄÄÆÇÄÀÅÇÆÇÀÈÄ

גגגג):):):): ד ד ד ד ,,,, ליריחו.((((סוכהסוכהסוכהסוכה ïúøéètזכר  úòLa בסיום המזבח, מן – ÀÈÇÀÄÈÈ
– çaæî!ההקפות ,Cì éôé !çaæî ,Cì éôé ?íéøîBà ïä äîÈÅÀÄÙÄÈÄÀÅÇÙÄÈÄÀÅÇ

עלינו מכפר שאתה מזבח, לך, עושים אנחנו הזה היופי .((((רש רש רש רש """"יייי))))–

!çaæî Cìå déì !çaæî Cìå déì :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÀÈÄÀÅÇÀÈÀÈÄÀÅÇ
ומתרצים, אחר? ודבר שמים שם לשתף אסור והלא שואלים: בגמרא

מודים אנחנו "ליֿה אומרים: היו `epidlÎ);שכך  `edy),מזבח ולך ,
משבחים epilrאנו xtkl eiptl aiag dz`y) אנו ליֿה רש"י); –

מקלסים" אנו  ולך בבבב).).).).מברכים, מהמהמהמה,,,, ((((סוכה סוכה סוכה סוכה 

i y i l y m e i
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למזבח. הערבה במצוות לעסוק מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

ìça eäNòîk,החול בימות בערבה שעשו כדרך  –eäNòî Ck ÀÇÂÅÇÙÈÇÂÅ
úaMa ששנינו כמו בשבת, להיות ערבה של  שביעי יום כשחל – ÇÇÈ

שבת, דוחה החג של  שביעי  ביום שערבה ג), משנה àlàÆÈ(לעיל 
ïúBà ïéèwìî eéäL,ערבה של המורביות את –úaL áøòî– ÆÈÀÇÀÄÈÅÆÆÇÈ

השבת, לפני למקדש  אותן ìLומביאים úBiâéâa ïúBà íéçépîeÇÄÄÈÀÄÄÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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îëé àHLeL.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:ò÷øwa ïúBà ïéèáBçå ïéàéáî eéä ì÷c ìL úBiøççaænä écöa,BúBàå ¤¦§Ÿ©¦¨¨¤§¨¥£¦¤¤¤¨§¦¦§§¦¨©©§©§¦¥©¦§¥©§
èeaç íBé àø÷ð íBiäúBiøç. ©¦§¨¦£¦

ÊïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì úà ïéèîBL úB÷Bðézä ãiî. ¦¨©¦§¦¤§¥¤§§¦¤§¥¤
ÁäçîOäå ìlää–äðBîL,ãöék?ãnìî,âçä ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáëáe äçîOáe ìläa íãà áiçL, ©©¥§©¦§¨§¨¥©§©¥¤©¨¨¨©©¥©¦§¨¦§¨©£¤¤¨

âçä úBîé ìk øàLk.äkñ–äòáL,ãöék?ìBëàlî øîb,Búkñ øézé àG;äçðnä ïî íéìkä úà ãéøBî ìáà ¦§¨¨§¤¨ª¨¦§¨¥©¨©¦¤¡©¦ª¨£¨¦¤©¥¦¦©¦§¨
äìòîìe,âçä ìL ïBøçàä áBè íBé ãBák éðtî. §©§¨¦§¥§¨©£¤¤¨
Ëãöék íénä Ceqð?GL ú÷æçî áäæ ìL úéçBìöçBìéMä ïî àlîî äéä íébì úL.ì eòébäíénä øòL,eò÷z ¦©©¦¥©§¦¤¨¨©£¤¤§¤ª¦¨¨§©¥¦©¦©¦¦§©©©©¦¨§

eò÷úå eòéøäå.BìàîNì äðôe Láka äìò,íL eéä óñk ìL íéìôñ éðL.äãeäé éaøøîBà:eéä ãéñ ìL,àlà §¥¦§¨§¨¨©¤¤¨¨¦§Ÿ§¥§¨¦¤¤¤¨¨©¦§¨¥¤¦¨¤¨

:à÷åøá ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .çáæîì ãçàå áìåìì ãçà ,ïä íéúù
ffff.odialel z` mihney zewepizd:úå÷åðéú ìù ïãéî úå÷åðéúä éáìåì íéèîåù íéìåãâä.milke`eìæâ íåùî øáãá ïéàå .úå÷åðéú ìù ïäéâåøúà íéìåãâä

ëéìùî úå÷åðéúä ,øçà ùåøéô .äçîù íåùî åâäð êëù,íåéä åúåà ìë ïäéâåøúà íéìëåà ïéà íéìåãâä ìáà .éòéáùá ïäéâåøúà íéìëåàå íãéî ïäéáìåì íé
:åìåëì äö÷åä íåéä úö÷îì äåöîì äö÷åäù ïåéëã

gggg.xizi `l:äúáåç íåéä ìë àäã .äøúñì äìù ãâà.cixen la`:äëåúì äìòäù úåàð úåòöîå íéàð íéìëä äðîî àåä.h"ei ceak iptnäàøéù
:äìéìä åá ãåòñéù [íå÷îì] åúàø÷ì ïéëîë

hhhh.gelyd onàåä:íéìùåøéì êåîñä ïééòî'b zwfgn.oibel:ùáëì ïéää úéòéáø ,íéëñðáù úåçô [åäæ].mind xryíù ìò ,ïë àø÷ð äøæò éøòùî ãçà
:âçä êåñðã íéî ìù úéçåìö ïéñéðëî åáù.erixde erwzøîàðù íåùî(á"é äéòùé):ïåùùá íéî íúáàùå.yaka dlr:çáæî ìù åîåøãá äéäùdpte

`xephxa yexit

áäæ,מים מלאות זהב של בקערות –îëé àHL éãkeL;העלים – ÈÈÀÅÆÄÀÙ
ונוטלין  מהן  ולוקחין  העם ובאין  המזבח, גבי  על אותן  זוקפין ולמחר 

יום בכל  שעושין כדרך  כב כב כב כב ))))אותן ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב הלהלהלהל'''' ïa.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïðçBé éaøÇÄÈÈÆ
úBiøç :øîBà ä÷Bøa– ענפים –ïéàéáî eéä ì÷c ìL ולא – ÀÈÅÂÄÆÆÆÈÀÄÄ

שנאמר ערבה, של  מ מ מ מ ):):):):מורביות כגכגכגכג,,,, mixnz,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  zetkרבי ודורש

ברוקה: בן למזבחzetkיוחנן ואחת ללולב אחת שתיים, –;(`xnb)
לפ  מפרשים חכמים וא"ו).ברם, (בלי  "כפת" הוא הכתיב שכן הכתיב, י 

הכתוב  מן לומד  אינו ברוקה בן  יוחנן  שרבי  בגמרא, מבארים ויש 
"מה  ישראל , של  לקילוסם יפה סימן  הוא שתמר מסברא, הוא דן  אלא

אחד לב אלא להם אין ישראל אף אחד, לב אלא לו  אין  זה תמר 
ïúBàשבשמים";לאביהם ïéèáBçå,דקל של החריות את – ÀÀÄÈ

çaænä écöa ò÷øwaגבי על  אותן וחובטין  גורסים: ויש – ÇÇÀÇÀÄÅÇÄÀÅÇ
íBiä((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),),המזבח BúBàå,החג של  שביעי יום –íBé àø÷ð ÀÇÄÀÈ

úBiøç èeaçשרבי מפרשים, יש  ערבה". של  שביעי "יום ולא – ÄÂÄ
מביאים  היו  שלא החג, ימי  כל לגבי חכמים על חולק ברוקה בן יוחנן 

דקל  של חריות אלא למזבח ערבות ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))בכלל  ויש((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ;
בן  יוחנן רבי וסובר  השביעי, היום לגבי אלא חולק שאינו  מפרשים,

חריות גם מביאים היו  ערבות שמלבד  דיבור דיבור דיבור דיבור ברוקה, תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב).).).). מהמהמהמה,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  """"אחתאחתאחתאחת",",",", dwexa.המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  oa opgei iaxk dkld oi`e
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ãiî, השביעי ביום המזבח מן  פטירתם לאחר –ïéèîBL úB÷Bðézä ÄÈÇÄÀÄ
ïäéáìeì úàמאגדיהם הלולבים את מתירים כלומר ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;– ÆÀÅÆ

מידםהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) לולביהם זורקים מבארים: ויש  ïéìëBàåÀÀÄ,((((רש רש רש רש """"יייי))));
ïäéâBøúà,היום אותו כל  אתרוגיהם אוכלים אין הגדולים אבל – ÆÀÅÆ

מפרשים  ויש  – לכולו. הוקצו היום למקצת למצווה והוקצו שהואיל
אחרת: בדרך odialelמשנתנו  z` oihney zewepizd cinמידי –

לולב  את הגדולים חוטפים שלהתינוקות אתרוגיהם ואוכלין  יהם,
דרך נהגו שכך שלום, דרכי משום ולא גזל  משום בזה ואין  התינוקות,

חג של הואיל((((רש רש רש רש """"יייי))))שמחה התינוקות, שאתרוגי ברש "י  מבואר כן ;
יום. באותו  באכילה הם מותרים גמורה, למצווה הוקצו  ולא

i r i a x m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

äðBîL Z äçîOäå ìlää– א) משנה (כדלעיל  ימים –?ãöék ÇÇÅÀÇÄÀÈÀÈÅÇ

ìläa íãà áiçL ,ãnìî,שלם הלל  לקרוא –äçîOáe– ÀÇÅÆÇÈÈÈÇÇÅÇÄÀÈ
מבשרם, ולאכול  שמחה") ("שלמי  שלמים קרבנות ãBáëáeÄÀלהביא

âçä ìL ïBøçàä áBè íBé,עצרת שמיני  –úBîé ìk øàLk ÈÇÂÆÆÈÄÀÈÈÀ
âçäשנאמר ממה עצרת בשמיני  השמחה מצוות למדים בגמרא – ÆÈ

טוטוטוטו):):):): טז טז טז טז ,,,, טוב ((((דברים דברים דברים דברים  יום לרבות בא זה שפסוק שמח", אך  "והיית

הראשון  טוב ביום שהרי  זו , דרשה מסבירים ויש  לשמחה; האחרון
"והיית  שכתוב וכיון ולולב, סוכה והן השמחה, מלבד מצוות עוד יש

כרחך על השמחה, מצוות ורק אך  לך שתישאר כלומר  שמח", אך 
לשמחה האחרון  טוב יום לרבות זה כתוב בשם בשם בשם בשם בא תמימהתמימהתמימהתמימה"""" ("("("("תורה תורה תורה תורה 

äòáL.הגר הגר הגר הגר """"א א א א )))) äkñ–mini–ìBëàlî øîb ?ãöék ביום – ËÈÄÀÈÅÇÈÇÄÆÁ
החג, של Búkñהשביעי  øézé àG,והקשרים האגדים את יתיר  לא – ÇÄËÈ

יום, אותו כל  בסוכה חייב שעדיין סוכתו, את לסתור  ãéøBîכדי  ìáàÂÈÄ
לביתו , הסוכה מן  –íéìkä úà,החג בערב לסוכה שהעלם –ïî ÆÇÅÄÄ
äìòîìe äçðnä ומחצה שעות מתשע היינו קטנה, מנחה משעת – ÇÄÀÈÀÇÀÈ

היום, âçäשל ìL ïBøçàä áBè íBé ãBák éðtî שייראה – ÄÀÅÀÈÇÂÆÆÈ
את  "מוריד  נקטה משנתנו טוב. יום ליל  לסעודת נאים כלים כמכין 
כמו  גגותיהם, על סוכותיהם לעשות היו שרגילים מפני הכלים",

ג). ב, (לעיל  כבר  שהזכרנו

ט ה נ ש מ ר ו א ב

על מים מנסכים היו הסוכות ימי  שבעת שבכל  למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו  כבר 
למשה  הלכה הוא זה מנהג התמיד. קרבן  הקרבת בשעת בשחרית, המזבח גבי 
(בפתיחה). בפרוטרוט זה ענין  בארנו שכבר כמו בתורה, רמז  לו  מוצאים ויש  מסיני ,
של דעותיהם להכחיש כדי  רבה, ובפומביות יתרה בחגיגיות נעשה זה ניסוך
פרטי את לתאר  באה משנתנו בחג. המים ניסוך  במצוות הודו  שלא הצדוקים,

המים. ניסוך  של  המעשה

GL ú÷æçî áäæ ìL úéçBìö ?ãöék íénä Ceqðíébì úL ÄÇÇÄÅÇÀÄÆÈÈÇÂÆÆÀÆËÄ
(כ - הקב רביעית הוא הלוג –Ô,( ליטרçBìéMä ïî àlîî äéäÈÈÀÇÅÄÇÄÇ

שבנסכי ביותר  הקטן  השיעור  הוא לוגים שלשה בירושלים. מעיין  –
לכבש . ההין  רביעית שמילאו eòébäהיין , לאחר והעם הכהנים – ÄÄ

הצלוחית, íénäאת øòLì שהיה הדרומיים, העזרה משערי  אחד – ÀÇÇÇÇÄ
בחג  לניסוך  המים צלוחית את מכניסים היו שבו  שם על  כך  נקרא

ג), ו , (שקלים eò÷úåהסוכות eòéøäå eò÷zשנאמר מה לקיים – ÈÀÀÅÄÀÈÀ
גגגג):):):): יביביביב,,,, בששון ".((((ישעיהישעיהישעיהישעיה מים בעבודה äìò"ושאבתם שזכה הכהן – ÈÈ

בדרומו ,Lákaזו , שהיה המזבח, של  –BìàîNì äðôe לקרן – ÇÆÆÈÈÄÀÙ
שנו: ג) (ו , זבחים במסכת הנסכים; נעשים היו  ששם דרומית, מערבית

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iying wxt dkeq zkqn

ïéiä éðtî íäéðt ïéøçLî eéäL.ïéwc ïéîèç éðL ïéîk ïéáwðîe;÷c ãçàå äaòî ãçà,ïéìk íäéðL eäiL éãk ¤¨ª§¨¦§¥¤¦§¥©©¦§ª¨¦§¦§¥Ÿ¨¦©¦¤¨§ª¤§¤¨©§¥¤§§¥¤¨¦
úçà úáa.íéî ìL éáøòî,ïéé ìL éçøæî.ïéé ìL CBúì íéî ìL äøò,íéî CBúì ïéé ìLå–àöé.äãeäé éaø §©©©©£¨¦¤©¦¦§¨¦¤©¦¥¨¤©¦§¤©¦§¤©¦§©¦¨¨©¦§¨

øîBà:äðBîL ìk Cqðî äéä âHa.Bì íéøîBà Cqðîìå:åéìâø éab ìò ãçà Cqð úçà íòtL !Eãé daâä, ¥©¨¨§©¥¨§¨§©§©¥§¦©§©¨§¤©©©©¦¥¤¨©©¥©§¨
ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe. §¨¨¨¨§¤§¥¤

ÈúaMa eäNòî Ck ìça eäNòîk,çBìéMä ïî úLc÷î dðéàL áäæ ìL úéáç úaL áøòî àlîî äéäL àlà, §©£¥©Ÿ¨©£¥©©¨¤¨¤¨¨§©¥¥¤¤©¨¨¦¤¨¨¤¥¨§ª¤¤¦©¦©
la dçépîeäkL.äúlbúð Bà äëtLð–øBikä ïî àlîî äéä,çaænä éaâì íéìeñt ïélânä íénäå ïéiäL. ©¦¨©¦§¨¦§§¨¦§©§¨¨¨§©¥¦©¦¤©©¦§©©¦©§ª¦§¦§©¥©¦§¥©

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡ìéìçä–äMLå äMîç;ìL ìéìçä eäæäáàBMä úéa,áBè íBé úà àGå úaMä úà àG äçBc BðéàL. ¤¨¦£¦¨§¦¨¤¤¨¦¤¥©¥¨¤¥¤¤©©¨§¤

.el`nyl:äðåùàøä àéä åìàîùì äðåô àåäùëå ,úéîåøã úéáøòî ïø÷á íéùòð íéëñðù.odipt mixigyn eidyïî øåçù àåäù óñëì ïéîåãå ,ïééä úîçî
:ãéñä.oiwc oinheg ipy oinkââ ìò ïéîèåçä êøã íéãøåéå íéçì÷î íéëñðäå íéìôñä éôá äøòî ïäëäå .åîèåçá ãçà á÷ðå ãçà ìôñá ãçà íèåç

ð äéä çáæîáå ,çáæîä:ãàî íé÷åîòå íéìåìç ïäù çáæî ìù ïéúéùì ïéãøåé íéîäå ïééä åáù á÷.wc cg`e daern cg`ìù åúåà àåäå .äáò íéá÷ðäî ãçà
:íéî ìù åúåà ÷ã ãçàå ,ïéé.zg` zaa odipy oilk eidiy ická÷ðä äéä êëéôì ,úàöì øçàîå øúåé áò ïééäù éðôî ïééä ïî øúåé úàöì ïéøäîî íéîäù

:úçà úáá ïéìë åéäéù éãë ÷ã íéî ìù á÷ðäå äáåòî ïéé ìùâ"ä.oii ly igxfn ,min ly iaxrnéðôì äæ ,äæì äæ íéëåîñ ïø÷ä ìöà íéðåúð åéä íéìôñä
:çøæîì åðééäã åðîî íéðôì ãçàå áøòî ãöì ãçà ,äæ.'ek xne` dcedi 'xóà øîéîì äãåäé 'ø àúàå ,àî÷ àðú øîà÷ã 'æàå âéìô ïéâåì 'âà ,âéìô éúøúá

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéëñðî éðéîùá.jci z` dabd:íéîä êåñðá íéãåî ïéà íé÷åãöù éôì .ìôñá íéî ïúú íà äàøðù éãë.jqp zg` mrtyé÷åãö
:åéìâø ìò íéîä úà ãçà

iiii.zycewn dpi`yáéúëãë íéùã÷î úøù éìëù äðéìá åäì åìéñôà úùãå÷îá éúééî éåä éàã .çáæî úãåáòì äëðçúð àìù('ì úåîù)íäá òâåðä ìë
:äðéìá ìñôð óåâä úùåã÷ ùåã÷ä ìëå ,ùã÷é.xeikd on `lnn didåéäù éôì ,äðéìá íéìñôð åéä àì ,åéîéî úà ùã÷îå úøù éìëì ùã÷åä øåéëäù ô"òàå
àîåéá øîàãë øåáá áøòáî åúåà íéòé÷ùî[â"ô]:äðéìá íéìñôð åéîéî åäé àìù øåéëì éðëåî äùò àåä óà.oilebnd oiide mindyäìâúðã àîòè åðééä

:çáæîä éáâì íéìåñô ïéìåâîä [ïééäå] íéîäù [,ïäî] êñðî äéä àìå øåéëä ïî àìîî
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oini jxc oiler gafnl milerd lk",( הכבש של  מזרחו בצד (היינו
oitiwne,(העבודה לשם המזבח l`ny(את jxc oicxeie מערבו (בצד 

הכבש), mixacשל dylyl dlerd on ueg דרומית בקרן  (הנעשים

כשהיא  העוף עולת והקרבת היין  וניסוך המים ניסוך והם: מערבית,
במזבח), awrlרבה mixfege miler eidy ימין דרך עולים היו  (שלא

דרומית  לקרן  שמאל דרך מיד עולים היו  אלא המזבח, את ומקיפים
הטעם  שעלו). בדרך חוזרים היו  העבודה את שסיימו ולאחר  מערבית,

(שם): בגמרא oiideמבואר  mind jeqipa מעשן הנסכים יתעשנו שמא –
להגיע  כדי  המזבח את שיקיף עד  שמא שחוששים כלומר המערכה,

נאמר והרי  הנסכים, יתקלקלו מערבית דרומית לא לא לא לא ):):):):לקרן  כח כח כח כח ,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

תמימים; יהיו הנסכים שאף ונסכיהם", לכם יהיו zlerae"תמימים
serd.המערכה מעשן  העוף ימות שמא –óñk ìL íéìôñ éðLÀÅÀÈÄÆÆÆ

íL eéäואחד ליין אחד  מערבית, דרומית בקרן המזבח בראש – ÈÈ
eéäלמים. ãéñ ìL :øîBà äãeäé éaø,הספלים –eéäL àlà ÇÄÀÈÅÆÄÈÆÈÆÈ

ïéiä éðtî íäéðt ïéøçLî יין ושופכים טועים היו  שפעמים – ËÀÈÄÀÅÆÄÀÅÇÇÄ
ה  כסף.לתוך  לשל  ודומים מושחרים היו שניהם ולכן  מים, של  ספל 

ïéwc ïéîèç éðL ïéîk ïéáwðîe חוטם כעין היה ספל בכל  – ÀËÈÄÀÄÀÅÙÈÄÇÄ
על הנקבים דרך יורד  היה לספלים מנסך הכהן  שהיה ומה נקב, ובו 

"שיתין ", הנקרא למזבח שמתחת העמוק לחלל ומשם המזבח ãçàÆÈגג
äaòî,עבה היה היין  את מנסך היה שבו הספל של  הנקב –ãçàå ÀËÆÀÆÈ

÷c היה בחג, המים את מנסך  היה שבו  האחר, הספל  של  והנקב – Ç
úçàדק, úáa ïéìk íäéðL eäiL éãk ואינו סמיך  שהיין לפי  – ÀÅÆÀÀÅÆÈÄÀÇÇÇ

את  לנסך  מתחילים והיו והואיל  המים, כמו  הנקב מן לצאת ממהר 
והנקב  מעובה יין  של  הנקב היה לפיכך  אחת, בבית המים ואת היין

כאחת. תסתיים והיין  המים שיציאת כדי דק, מים –éáøòîשל ÇÂÈÄ
מערב, שלצד íéîהספל ìL,המים ניסוך בשביל  היה –éçøæî ÆÇÄÄÀÈÄ

ïéé ìLשל שהיה מערב לצד אחד  לזה, זה סמוכים היו  הספלים – ÆÇÄ
יין. של  שהיה מזרח, לצד  היינו  ממנו , לפנים ואחד ìLמים, äøòÅÈÆ

ïéé ìL CBúì íéîלתוך מים של הצלוחית מן  ושפך  טעה אם – ÇÄÀÆÇÄ
יין , של  íéîהספל  CBúì ïéé ìLåהספל לתוך יין שניסך או  – ÀÆÇÄÀÇÄ

מים, בדיעבד .àöéשל  –Cqðî äéä âHa :øîBà äãeäé éaø ÈÈÇÄÀÈÅÇÈÈÀÇÅ
äðBîL ìk:דברים בשני קמא תנא על  חולק יהודה רבי שהיה `.– ÈÀÈ

לוגים; בשלושת ולא מים אחד  בלוג כלa.מנסך היה המים שניסוך
הסוכות  ימי  בשבעת ולא עצרת, בשמיני  אף היינו  החג, ימי  שמונת

dcedi.בלבד ; iaxk dkld oi`e!Eãé daâä :Bì íéøîBà CqðîìåÀÇÀÇÅÀÄÇÀÇÈÀ
הספל, לתוך המים את נותן שאתה שנראה כדי –Cqð úçà íòtLÆÇÇÇÇÄÅ

åéìâø éab ìò ãçà בהקדמה) הזכרנו  וכבר צדוקי, שהיה – ÆÈÇÇÅÇÀÈ
המים, ניסוך במצוות הודו  לא שהצדוקים ìkלמשנתנו ), eäeîâøeÀÈÈ

ïäéâBøúàa íòäכדי ידו , שיגביה למנסך אומרים היו  הלכך – ÈÈÀÆÀÅÆ
כצדוקי. נוהג אינו אם שיראו 

i y i n g m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

ìça eäNòîk, החול בימות המים בניסוך שעשו  כדרך  –Ck ÀÇÂÅÇÙÈ
úaMa eäNòî,בשבת בו נהגו  כך  –àlîî äéäL àlà,מים – ÇÂÅÇÇÈÆÈÆÈÈÀÇÅ

úaL áøòî מרשות ולהביאם מים לשאוב אסור  שבשבת לפי  – ÅÆÆÇÈ
למקדש. úLc÷îהרבים dðéàL áäæ ìL úéáç נתקדשה שלא – ÈÄÆÈÈÆÅÈÀËÆÆ

בלינה, בה נפסלים המים היו  מקודשת היתה שאם המזבח, לעבודת
מערב  ממלאים היו  הלכך  בלינה; נפסל שרת בכלי המתקדש דבר  שכל 

מקודשת שאינה חבית äkLlaשבת dçépîe ,çBìéMä ïî– ÄÇÄÇÇÄÈÇÄÀÈ
לניסוך . ממנה ממלא הכהן  היה äúlbúðולמחר Bà äëtLð– ÄÀÀÈÄÀÇÀÈ

ïîהחבית, àlîî äéäøBikä שנינו וכבר שבמקדש ; מים של  – ÈÈÀÇÅÄÇÄ
לכיור) קטין  בן  שעשה עץ של (גלגל המוכני  ידי  שעל  י ), ג, (יומא

בלינה; נפסלים היו ולא שבבור למים שבכיור  המים ïéiäLÆÇÇÄנתחברו
çaænä éaâì íéìeñt ïélânä íénäå ראויים ואינם שהואיל – ÀÇÇÄÇÀËÄÀÄÀÇÅÇÄÀÅÇ

גילוי משום אסורים ומים שיין  ד ), ח, (תרומות ששנינו כמו  לאדם,
משום  למזבח, הם מאוסים לפיכך נחש , מהם שתה שמא מחשש

ח ח ח ח ):):):):שנאמר א א א א ,,,, פניך((((מלאכימלאכימלאכימלאכי הישא או הירצך  לפחתך , נא "הקריבהו
היה  לא שבחבית המים נתגלו שאם הטעם, וזהו צבאות"; ה' אמר 

הכיור. מן ממלא היה אלא מהם, מנסך
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äMLå äMîç ,ìéìçä פעמים שהחליל א), (ד , לעיל ששנינו מה – ÆÈÄÂÄÈÀÄÈ
ששה, פעמים ימים äáàBMäחמשה úéa ìL ìéìçä eäæויש – ÆÆÈÄÆÅÇÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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îëé àHLeL.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:ò÷øwa ïúBà ïéèáBçå ïéàéáî eéä ì÷c ìL úBiøççaænä écöa,BúBàå ¤¦§Ÿ©¦¨¨¤§¨¥£¦¤¤¤¨§¦¦§§¦¨©©§©§¦¥©¦§¥©§
èeaç íBé àø÷ð íBiäúBiøç. ©¦§¨¦£¦

ÊïäéâBøúà ïéìëBàå ïäéáìeì úà ïéèîBL úB÷Bðézä ãiî. ¦¨©¦§¦¤§¥¤§§¦¤§¥¤
ÁäçîOäå ìlää–äðBîL,ãöék?ãnìî,âçä ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáëáe äçîOáe ìläa íãà áiçL, ©©¥§©¦§¨§¨¥©§©¥¤©¨¨¨©©¥©¦§¨¦§¨©£¤¤¨

âçä úBîé ìk øàLk.äkñ–äòáL,ãöék?ìBëàlî øîb,Búkñ øézé àG;äçðnä ïî íéìkä úà ãéøBî ìáà ¦§¨¨§¤¨ª¨¦§¨¥©¨©¦¤¡©¦ª¨£¨¦¤©¥¦¦©¦§¨
äìòîìe,âçä ìL ïBøçàä áBè íBé ãBák éðtî. §©§¨¦§¥§¨©£¤¤¨
Ëãöék íénä Ceqð?GL ú÷æçî áäæ ìL úéçBìöçBìéMä ïî àlîî äéä íébì úL.ì eòébäíénä øòL,eò÷z ¦©©¦¥©§¦¤¨¨©£¤¤§¤ª¦¨¨§©¥¦©¦©¦¦§©©©©¦¨§

eò÷úå eòéøäå.BìàîNì äðôe Láka äìò,íL eéä óñk ìL íéìôñ éðL.äãeäé éaøøîBà:eéä ãéñ ìL,àlà §¥¦§¨§¨¨©¤¤¨¨¦§Ÿ§¥§¨¦¤¤¤¨¨©¦§¨¥¤¦¨¤¨

:à÷åøá ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .çáæîì ãçàå áìåìì ãçà ,ïä íéúù
ffff.odialel z` mihney zewepizd:úå÷åðéú ìù ïãéî úå÷åðéúä éáìåì íéèîåù íéìåãâä.milke`eìæâ íåùî øáãá ïéàå .úå÷åðéú ìù ïäéâåøúà íéìåãâä

ëéìùî úå÷åðéúä ,øçà ùåøéô .äçîù íåùî åâäð êëù,íåéä åúåà ìë ïäéâåøúà íéìëåà ïéà íéìåãâä ìáà .éòéáùá ïäéâåøúà íéìëåàå íãéî ïäéáìåì íé
:åìåëì äö÷åä íåéä úö÷îì äåöîì äö÷åäù ïåéëã

gggg.xizi `l:äúáåç íåéä ìë àäã .äøúñì äìù ãâà.cixen la`:äëåúì äìòäù úåàð úåòöîå íéàð íéìëä äðîî àåä.h"ei ceak iptnäàøéù
:äìéìä åá ãåòñéù [íå÷îì] åúàø÷ì ïéëîë

hhhh.gelyd onàåä:íéìùåøéì êåîñä ïééòî'b zwfgn.oibel:ùáëì ïéää úéòéáø ,íéëñðáù úåçô [åäæ].mind xryíù ìò ,ïë àø÷ð äøæò éøòùî ãçà
:âçä êåñðã íéî ìù úéçåìö ïéñéðëî åáù.erixde erwzøîàðù íåùî(á"é äéòùé):ïåùùá íéî íúáàùå.yaka dlr:çáæî ìù åîåøãá äéäùdpte
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áäæ,מים מלאות זהב של בקערות –îëé àHL éãkeL;העלים – ÈÈÀÅÆÄÀÙ
ונוטלין  מהן  ולוקחין  העם ובאין  המזבח, גבי  על אותן  זוקפין ולמחר 

יום בכל  שעושין כדרך  כב כב כב כב ))))אותן ז ז ז ז ,,,, לולבלולבלולבלולב הלהלהלהל'''' ïa.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïðçBé éaøÇÄÈÈÆ
úBiøç :øîBà ä÷Bøa– ענפים –ïéàéáî eéä ì÷c ìL ולא – ÀÈÅÂÄÆÆÆÈÀÄÄ

שנאמר ערבה, של  מ מ מ מ ):):):):מורביות כגכגכגכג,,,, mixnz,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  zetkרבי ודורש

ברוקה: בן למזבחzetkיוחנן ואחת ללולב אחת שתיים, –;(`xnb)
לפ  מפרשים חכמים וא"ו).ברם, (בלי  "כפת" הוא הכתיב שכן הכתיב, י 

הכתוב  מן לומד  אינו ברוקה בן  יוחנן  שרבי  בגמרא, מבארים ויש 
"מה  ישראל , של  לקילוסם יפה סימן  הוא שתמר מסברא, הוא דן  אלא

אחד לב אלא להם אין ישראל אף אחד, לב אלא לו  אין  זה תמר 
ïúBàשבשמים";לאביהם ïéèáBçå,דקל של החריות את – ÀÀÄÈ

çaænä écöa ò÷øwaגבי על  אותן וחובטין  גורסים: ויש – ÇÇÀÇÀÄÅÇÄÀÅÇ
íBiä((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי),),),),המזבח BúBàå,החג של  שביעי יום –íBé àø÷ð ÀÇÄÀÈ

úBiøç èeaçשרבי מפרשים, יש  ערבה". של  שביעי "יום ולא – ÄÂÄ
מביאים  היו  שלא החג, ימי  כל לגבי חכמים על חולק ברוקה בן יוחנן 

דקל  של חריות אלא למזבח ערבות ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))בכלל  ויש((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ;
בן  יוחנן רבי וסובר  השביעי, היום לגבי אלא חולק שאינו  מפרשים,

חריות גם מביאים היו  ערבות שמלבד  דיבור דיבור דיבור דיבור ברוקה, תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב).).).). מהמהמהמה,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  """"אחתאחתאחתאחת",",",", dwexa.המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  oa opgei iaxk dkld oi`e
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ãiî, השביעי ביום המזבח מן  פטירתם לאחר –ïéèîBL úB÷Bðézä ÄÈÇÄÀÄ
ïäéáìeì úàמאגדיהם הלולבים את מתירים כלומר ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;– ÆÀÅÆ

מידםהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) לולביהם זורקים מבארים: ויש  ïéìëBàåÀÀÄ,((((רש רש רש רש """"יייי))));
ïäéâBøúà,היום אותו כל  אתרוגיהם אוכלים אין הגדולים אבל – ÆÀÅÆ

מפרשים  ויש  – לכולו. הוקצו היום למקצת למצווה והוקצו שהואיל
אחרת: בדרך odialelמשנתנו  z` oihney zewepizd cinמידי –

לולב  את הגדולים חוטפים שלהתינוקות אתרוגיהם ואוכלין  יהם,
דרך נהגו שכך שלום, דרכי משום ולא גזל  משום בזה ואין  התינוקות,

חג של הואיל((((רש רש רש רש """"יייי))))שמחה התינוקות, שאתרוגי ברש "י  מבואר כן ;
יום. באותו  באכילה הם מותרים גמורה, למצווה הוקצו  ולא

i r i a x m e i
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äðBîL Z äçîOäå ìlää– א) משנה (כדלעיל  ימים –?ãöék ÇÇÅÀÇÄÀÈÀÈÅÇ

ìläa íãà áiçL ,ãnìî,שלם הלל  לקרוא –äçîOáe– ÀÇÅÆÇÈÈÈÇÇÅÇÄÀÈ
מבשרם, ולאכול  שמחה") ("שלמי  שלמים קרבנות ãBáëáeÄÀלהביא

âçä ìL ïBøçàä áBè íBé,עצרת שמיני  –úBîé ìk øàLk ÈÇÂÆÆÈÄÀÈÈÀ
âçäשנאמר ממה עצרת בשמיני  השמחה מצוות למדים בגמרא – ÆÈ

טוטוטוטו):):):): טז טז טז טז ,,,, טוב ((((דברים דברים דברים דברים  יום לרבות בא זה שפסוק שמח", אך  "והיית

הראשון  טוב ביום שהרי  זו , דרשה מסבירים ויש  לשמחה; האחרון
"והיית  שכתוב וכיון ולולב, סוכה והן השמחה, מלבד מצוות עוד יש

כרחך על השמחה, מצוות ורק אך  לך שתישאר כלומר  שמח", אך 
לשמחה האחרון  טוב יום לרבות זה כתוב בשם בשם בשם בשם בא תמימהתמימהתמימהתמימה"""" ("("("("תורה תורה תורה תורה 

äòáL.הגר הגר הגר הגר """"א א א א )))) äkñ–mini–ìBëàlî øîb ?ãöék ביום – ËÈÄÀÈÅÇÈÇÄÆÁ
החג, של Búkñהשביעי  øézé àG,והקשרים האגדים את יתיר  לא – ÇÄËÈ

יום, אותו כל  בסוכה חייב שעדיין סוכתו, את לסתור  ãéøBîכדי  ìáàÂÈÄ
לביתו , הסוכה מן  –íéìkä úà,החג בערב לסוכה שהעלם –ïî ÆÇÅÄÄ
äìòîìe äçðnä ומחצה שעות מתשע היינו קטנה, מנחה משעת – ÇÄÀÈÀÇÀÈ

היום, âçäשל ìL ïBøçàä áBè íBé ãBák éðtî שייראה – ÄÀÅÀÈÇÂÆÆÈ
את  "מוריד  נקטה משנתנו טוב. יום ליל  לסעודת נאים כלים כמכין 
כמו  גגותיהם, על סוכותיהם לעשות היו שרגילים מפני הכלים",

ג). ב, (לעיל  כבר  שהזכרנו

ט ה נ ש מ ר ו א ב

על מים מנסכים היו הסוכות ימי  שבעת שבכל  למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו  כבר 
למשה  הלכה הוא זה מנהג התמיד. קרבן  הקרבת בשעת בשחרית, המזבח גבי 
(בפתיחה). בפרוטרוט זה ענין  בארנו שכבר כמו בתורה, רמז  לו  מוצאים ויש  מסיני ,
של דעותיהם להכחיש כדי  רבה, ובפומביות יתרה בחגיגיות נעשה זה ניסוך
פרטי את לתאר  באה משנתנו בחג. המים ניסוך  במצוות הודו  שלא הצדוקים,

המים. ניסוך  של  המעשה

GL ú÷æçî áäæ ìL úéçBìö ?ãöék íénä Ceqðíébì úL ÄÇÇÄÅÇÀÄÆÈÈÇÂÆÆÀÆËÄ
(כ - הקב רביעית הוא הלוג –Ô,( ליטרçBìéMä ïî àlîî äéäÈÈÀÇÅÄÇÄÇ

שבנסכי ביותר  הקטן  השיעור  הוא לוגים שלשה בירושלים. מעיין  –
לכבש . ההין  רביעית שמילאו eòébäהיין , לאחר והעם הכהנים – ÄÄ

הצלוחית, íénäאת øòLì שהיה הדרומיים, העזרה משערי  אחד – ÀÇÇÇÇÄ
בחג  לניסוך  המים צלוחית את מכניסים היו שבו  שם על  כך  נקרא

ג), ו , (שקלים eò÷úåהסוכות eòéøäå eò÷zשנאמר מה לקיים – ÈÀÀÅÄÀÈÀ
גגגג):):):): יביביביב,,,, בששון ".((((ישעיהישעיהישעיהישעיה מים בעבודה äìò"ושאבתם שזכה הכהן – ÈÈ

בדרומו ,Lákaזו , שהיה המזבח, של  –BìàîNì äðôe לקרן – ÇÆÆÈÈÄÀÙ
שנו: ג) (ו , זבחים במסכת הנסכים; נעשים היו  ששם דרומית, מערבית
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ïéiä éðtî íäéðt ïéøçLî eéäL.ïéwc ïéîèç éðL ïéîk ïéáwðîe;÷c ãçàå äaòî ãçà,ïéìk íäéðL eäiL éãk ¤¨ª§¨¦§¥¤¦§¥©©¦§ª¨¦§¦§¥Ÿ¨¦©¦¤¨§ª¤§¤¨©§¥¤§§¥¤¨¦
úçà úáa.íéî ìL éáøòî,ïéé ìL éçøæî.ïéé ìL CBúì íéî ìL äøò,íéî CBúì ïéé ìLå–àöé.äãeäé éaø §©©©©£¨¦¤©¦¦§¨¦¤©¦¥¨¤©¦§¤©¦§¤©¦§©¦¨¨©¦§¨

øîBà:äðBîL ìk Cqðî äéä âHa.Bì íéøîBà Cqðîìå:åéìâø éab ìò ãçà Cqð úçà íòtL !Eãé daâä, ¥©¨¨§©¥¨§¨§©§©¥§¦©§©¨§¤©©©©¦¥¤¨©©¥©§¨
ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe. §¨¨¨¨§¤§¥¤

ÈúaMa eäNòî Ck ìça eäNòîk,çBìéMä ïî úLc÷î dðéàL áäæ ìL úéáç úaL áøòî àlîî äéäL àlà, §©£¥©Ÿ¨©£¥©©¨¤¨¤¨¨§©¥¥¤¤©¨¨¦¤¨¨¤¥¨§ª¤¤¦©¦©
la dçépîeäkL.äúlbúð Bà äëtLð–øBikä ïî àlîî äéä,çaænä éaâì íéìeñt ïélânä íénäå ïéiäL. ©¦¨©¦§¨¦§§¨¦§©§¨¨¨§©¥¦©¦¤©©¦§©©¦©§ª¦§¦§©¥©¦§¥©

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡ìéìçä–äMLå äMîç;ìL ìéìçä eäæäáàBMä úéa,áBè íBé úà àGå úaMä úà àG äçBc BðéàL. ¤¨¦£¦¨§¦¨¤¤¨¦¤¥©¥¨¤¥¤¤©©¨§¤

.el`nyl:äðåùàøä àéä åìàîùì äðåô àåäùëå ,úéîåøã úéáøòî ïø÷á íéùòð íéëñðù.odipt mixigyn eidyïî øåçù àåäù óñëì ïéîåãå ,ïééä úîçî
:ãéñä.oiwc oinheg ipy oinkââ ìò ïéîèåçä êøã íéãøåéå íéçì÷î íéëñðäå íéìôñä éôá äøòî ïäëäå .åîèåçá ãçà á÷ðå ãçà ìôñá ãçà íèåç

ð äéä çáæîáå ,çáæîä:ãàî íé÷åîòå íéìåìç ïäù çáæî ìù ïéúéùì ïéãøåé íéîäå ïééä åáù á÷.wc cg`e daern cg`ìù åúåà àåäå .äáò íéá÷ðäî ãçà
:íéî ìù åúåà ÷ã ãçàå ,ïéé.zg` zaa odipy oilk eidiy ická÷ðä äéä êëéôì ,úàöì øçàîå øúåé áò ïééäù éðôî ïééä ïî øúåé úàöì ïéøäîî íéîäù

:úçà úáá ïéìë åéäéù éãë ÷ã íéî ìù á÷ðäå äáåòî ïéé ìùâ"ä.oii ly igxfn ,min ly iaxrnéðôì äæ ,äæì äæ íéëåîñ ïø÷ä ìöà íéðåúð åéä íéìôñä
:çøæîì åðééäã åðîî íéðôì ãçàå áøòî ãöì ãçà ,äæ.'ek xne` dcedi 'xóà øîéîì äãåäé 'ø àúàå ,àî÷ àðú øîà÷ã 'æàå âéìô ïéâåì 'âà ,âéìô éúøúá

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéëñðî éðéîùá.jci z` dabd:íéîä êåñðá íéãåî ïéà íé÷åãöù éôì .ìôñá íéî ïúú íà äàøðù éãë.jqp zg` mrtyé÷åãö
:åéìâø ìò íéîä úà ãçà

iiii.zycewn dpi`yáéúëãë íéùã÷î úøù éìëù äðéìá åäì åìéñôà úùãå÷îá éúééî éåä éàã .çáæî úãåáòì äëðçúð àìù('ì úåîù)íäá òâåðä ìë
:äðéìá ìñôð óåâä úùåã÷ ùåã÷ä ìëå ,ùã÷é.xeikd on `lnn didåéäù éôì ,äðéìá íéìñôð åéä àì ,åéîéî úà ùã÷îå úøù éìëì ùã÷åä øåéëäù ô"òàå
àîåéá øîàãë øåáá áøòáî åúåà íéòé÷ùî[â"ô]:äðéìá íéìñôð åéîéî åäé àìù øåéëì éðëåî äùò àåä óà.oilebnd oiide mindyäìâúðã àîòè åðééä

:çáæîä éáâì íéìåñô ïéìåâîä [ïééäå] íéîäù [,ïäî] êñðî äéä àìå øåéëä ïî àìîî

`xephxa yexit

oini jxc oiler gafnl milerd lk",( הכבש של  מזרחו בצד (היינו
oitiwne,(העבודה לשם המזבח l`ny(את jxc oicxeie מערבו (בצד 

הכבש), mixacשל dylyl dlerd on ueg דרומית בקרן  (הנעשים

כשהיא  העוף עולת והקרבת היין  וניסוך המים ניסוך והם: מערבית,
במזבח), awrlרבה mixfege miler eidy ימין דרך עולים היו  (שלא

דרומית  לקרן  שמאל דרך מיד עולים היו  אלא המזבח, את ומקיפים
הטעם  שעלו). בדרך חוזרים היו  העבודה את שסיימו ולאחר  מערבית,

(שם): בגמרא oiideמבואר  mind jeqipa מעשן הנסכים יתעשנו שמא –
להגיע  כדי  המזבח את שיקיף עד  שמא שחוששים כלומר המערכה,

נאמר והרי  הנסכים, יתקלקלו מערבית דרומית לא לא לא לא ):):):):לקרן  כח כח כח כח ,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

תמימים; יהיו הנסכים שאף ונסכיהם", לכם יהיו zlerae"תמימים
serd.המערכה מעשן  העוף ימות שמא –óñk ìL íéìôñ éðLÀÅÀÈÄÆÆÆ

íL eéäואחד ליין אחד  מערבית, דרומית בקרן המזבח בראש – ÈÈ
eéäלמים. ãéñ ìL :øîBà äãeäé éaø,הספלים –eéäL àlà ÇÄÀÈÅÆÄÈÆÈÆÈ

ïéiä éðtî íäéðt ïéøçLî יין ושופכים טועים היו  שפעמים – ËÀÈÄÀÅÆÄÀÅÇÇÄ
ה  כסף.לתוך  לשל  ודומים מושחרים היו שניהם ולכן  מים, של  ספל 

ïéwc ïéîèç éðL ïéîk ïéáwðîe חוטם כעין היה ספל בכל  – ÀËÈÄÀÄÀÅÙÈÄÇÄ
על הנקבים דרך יורד  היה לספלים מנסך הכהן  שהיה ומה נקב, ובו 

"שיתין ", הנקרא למזבח שמתחת העמוק לחלל ומשם המזבח ãçàÆÈגג
äaòî,עבה היה היין  את מנסך היה שבו הספל של  הנקב –ãçàå ÀËÆÀÆÈ

÷c היה בחג, המים את מנסך  היה שבו  האחר, הספל  של  והנקב – Ç
úçàדק, úáa ïéìk íäéðL eäiL éãk ואינו סמיך  שהיין לפי  – ÀÅÆÀÀÅÆÈÄÀÇÇÇ

את  לנסך  מתחילים והיו והואיל  המים, כמו  הנקב מן לצאת ממהר 
והנקב  מעובה יין  של  הנקב היה לפיכך  אחת, בבית המים ואת היין

כאחת. תסתיים והיין  המים שיציאת כדי דק, מים –éáøòîשל ÇÂÈÄ
מערב, שלצד íéîהספל ìL,המים ניסוך בשביל  היה –éçøæî ÆÇÄÄÀÈÄ

ïéé ìLשל שהיה מערב לצד אחד  לזה, זה סמוכים היו  הספלים – ÆÇÄ
יין. של  שהיה מזרח, לצד  היינו  ממנו , לפנים ואחד ìLמים, äøòÅÈÆ

ïéé ìL CBúì íéîלתוך מים של הצלוחית מן  ושפך  טעה אם – ÇÄÀÆÇÄ
יין , של  íéîהספל  CBúì ïéé ìLåהספל לתוך יין שניסך או  – ÀÆÇÄÀÇÄ

מים, בדיעבד .àöéשל  –Cqðî äéä âHa :øîBà äãeäé éaø ÈÈÇÄÀÈÅÇÈÈÀÇÅ
äðBîL ìk:דברים בשני קמא תנא על  חולק יהודה רבי שהיה `.– ÈÀÈ

לוגים; בשלושת ולא מים אחד  בלוג כלa.מנסך היה המים שניסוך
הסוכות  ימי  בשבעת ולא עצרת, בשמיני  אף היינו  החג, ימי  שמונת

dcedi.בלבד ; iaxk dkld oi`e!Eãé daâä :Bì íéøîBà CqðîìåÀÇÀÇÅÀÄÇÀÇÈÀ
הספל, לתוך המים את נותן שאתה שנראה כדי –Cqð úçà íòtLÆÇÇÇÇÄÅ

åéìâø éab ìò ãçà בהקדמה) הזכרנו  וכבר צדוקי, שהיה – ÆÈÇÇÅÇÀÈ
המים, ניסוך במצוות הודו  לא שהצדוקים ìkלמשנתנו ), eäeîâøeÀÈÈ

ïäéâBøúàa íòäכדי ידו , שיגביה למנסך אומרים היו  הלכך – ÈÈÀÆÀÅÆ
כצדוקי. נוהג אינו אם שיראו 

i y i n g m e i
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ìça eäNòîk, החול בימות המים בניסוך שעשו  כדרך  –Ck ÀÇÂÅÇÙÈ
úaMa eäNòî,בשבת בו נהגו  כך  –àlîî äéäL àlà,מים – ÇÂÅÇÇÈÆÈÆÈÈÀÇÅ

úaL áøòî מרשות ולהביאם מים לשאוב אסור  שבשבת לפי  – ÅÆÆÇÈ
למקדש. úLc÷îהרבים dðéàL áäæ ìL úéáç נתקדשה שלא – ÈÄÆÈÈÆÅÈÀËÆÆ

בלינה, בה נפסלים המים היו  מקודשת היתה שאם המזבח, לעבודת
מערב  ממלאים היו  הלכך  בלינה; נפסל שרת בכלי המתקדש דבר  שכל 

מקודשת שאינה חבית äkLlaשבת dçépîe ,çBìéMä ïî– ÄÇÄÇÇÄÈÇÄÀÈ
לניסוך . ממנה ממלא הכהן  היה äúlbúðולמחר Bà äëtLð– ÄÀÀÈÄÀÇÀÈ

ïîהחבית, àlîî äéäøBikä שנינו וכבר שבמקדש ; מים של  – ÈÈÀÇÅÄÇÄ
לכיור) קטין  בן  שעשה עץ של (גלגל המוכני  ידי  שעל  י ), ג, (יומא

בלינה; נפסלים היו ולא שבבור למים שבכיור  המים ïéiäLÆÇÇÄנתחברו
çaænä éaâì íéìeñt ïélânä íénäå ראויים ואינם שהואיל – ÀÇÇÄÇÀËÄÀÄÀÇÅÇÄÀÅÇ

גילוי משום אסורים ומים שיין  ד ), ח, (תרומות ששנינו כמו  לאדם,
משום  למזבח, הם מאוסים לפיכך נחש , מהם שתה שמא מחשש

ח ח ח ח ):):):):שנאמר א א א א ,,,, פניך((((מלאכימלאכימלאכימלאכי הישא או הירצך  לפחתך , נא "הקריבהו
היה  לא שבחבית המים נתגלו שאם הטעם, וזהו צבאות"; ה' אמר 

הכיור. מן ממלא היה אלא מהם, מנסך

א ה נ ש מ ר ו א ב

äMLå äMîç ,ìéìçä פעמים שהחליל א), (ד , לעיל ששנינו מה – ÆÈÄÂÄÈÀÄÈ
ששה, פעמים ימים äáàBMäחמשה úéa ìL ìéìçä eäæויש – ÆÆÈÄÆÅÇÅÈ
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eøîà:äáàBMä úéa úçîN äàø àHL éî ìk,åéîiî äçîN äàø àG. ¨§¨¦¤¨¨¦§©¥©¥¨¨¨¦§¨¦¨¨
·ìBãb ïewz íL ïéðwúîe íéLð úøæòì eãøé âçä ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBîa.íL eéä áäæ ìL úBøBðîe, §¨¥¨¦¤¤¨¨§§¤§©¨¦§©§¦¨¦¨§¤¨¨¨¨

íéìôñ äòaøàåïäéLàøa áäæ ìL,ìëì úBîlñ äòaøàåãçàå ãçà,íäéãéáe äpäë éçøtî íéãìé äòaøàå §©§¨¨§¨¦¤¨¨§¨¥¤§©§¨¨ª¨§¨¤¨§¤¨§©§¨¨§¨¦¦¦§¥§ª¨¦¥¤
âG íéøNòå äàî ìL ïîL ìL íéck,ìôñå ìôñ ìëì ïéìéhî ïäL. ©¦¤¤¤¤¥¨§¤§¦¤¥©¦¦§¨¥¤¨¥¤

‚eéä ïäî ïäéðéîäîe íéðäë éñðëî éàìaîïéòé÷ôî,ïé÷éìãî eéä ïäáe,dðéàL íéìLeøéa øöç äúéä àGå ¦§¨¥¦§§¥Ÿ£¦¥¤§¨¥¤¥¤¨©§¦¦¨¤¨©§¦¦§¨§¨¨¥¦¨©¦¤¥¨
äáàBMä úéa øBàî äøéàî. §¦¨¥¥©¥¨

„ïäéãéaL øBà ìL úB÷eáàa íäéðôì íéãwøî eéä äNòî éLðàå íéãéñç,úBøéL éøác ïäéðôì íéøîBàå £¦¦§©§¥©£¤¨§©§¦¦§¥¤©£¤¤¦¥¤§§¦¦§¥¤¦§¥¦
úBçaLúå.øtñî àGa øéL éìëáe úBøöBöçáe íézìöîáe íéìáðáe úBøBpëa íiåìäå,úBìòî äøNò Lîç ìò §¦§¨§©§¦¦§¦¦§¨¦¦§¦§©¦©£§¦§¥¦§¦§¨©£¥¤§¥©£

íéLð úøæòì ìàøNé úøæòî úBãøBiä,íéläzaL úBìònä øéL øNò äMîç ãâðk,éìëa ïéãîBò íiåì ïäéìòL ©§¥¤§©¦§¨¥§¤§©¨¦§¤¤£¦¨¨¨¦©©£¤©§¦¦¤£¥¤§¦¦§¦¦§¥

d`̀̀̀.lilgd:åîù ìò íìåë åàø÷ð íéøçàä ïî øúåé òîùð åìå÷ ìéìçù íù ìòå ,íù åéä øîæ éðéî äáøä.dyye dyng.äùù íéîòô äùîç íéîòô
:áåè íåé úà àìå úáùä úà àì äçåã åðéàù éôì .äùîç ìéìçä ìåçä éîé øàùá ìç .äùù ìéìçä ,úáùá úåéäì ïåùàø è"åé ìç.da`eyd zia zgny

ïåùùá íéî íúáàùå íù ìò ,äáàåùä úéá úçîù äì åø÷ ,êåñéð ìù íéîä úáéàù ìò åæ äçîù ìëù éôì(á"é äéòùé):
aaaa.lecb oewz:ùàø úåì÷ éãéì åàåáé àìù éãë ,äèîìî íéùðàäå äìòîì íéùðä íéáéùåîå úåàøèæåæâ äúåà íéôé÷î åéäù.odiy`xa:äøåðî ìë ùàøá
bbbb.mipdk iqpkn i`lan:àðééîä èðáà íåâøú .íéðùéä ïäéèðáàîå ,úåéåìáä íéðäë éñðëîî.miriwtn eid:úåìéúô úåùòì íéòøå÷.dxi`n dzid `ly

:øéòä ìëá úçøåæ äøåàäå äåáâ úéáä øäå äîà íéùéîç úåäåáâ úåøåðîäù éôì
cccc.xe` ly zewea`a:åæ úà ìá÷îå åæ ÷øåæ ,äðåîùá åà úå÷åáà òáøàá.zegayze zexiy ixacäùééá àìù åðéúåãìé éøùà íéøîåà åéäù ïäî ùé

àèç àìù éî éøùà íéøîåà åìàå åìàå .äáåùú éìòá åìà ,åðéúåãìé ìò äøôëù åðéúåð÷æ éøùà íéøîåà åéäù ùéå .äùòî éùðàå íéãéñç åìà ,åðéúåð÷æ úà
:åì ìçîðå àèçù éîå.xiya micner mield mdilry:äéä çáæîä ìöà ïáø÷ ìù øéùì ïëåã ìáà .äáàåùä úéá úçîùá.erwze erixde erwzïîéñ äæ

`xephxa yexit

dae`yd,גורסים: zia עושים שהיו  השאובים, המים מקום היינו 
שאיבת  לרגל  אחרים נגינה ובכלי  בחליל  ומנגנים בחג שמחה במקדש

משנתנו  ונקטה וניסוכם; משארlilg,המים יותר נשמע שקולו מפני 
שמו על נקראו  כולם ולפיכך הנגינה, טוב ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))כלי יום חל  ואם ;

"החליל" היה בחג, חול  ימי  ששה ונמצאו  בשבת, להיות הראשון 
בשבת, ולא הימים בשאר  הראשון טוב יום חל אם אבל  ימים, ששה

חמשה  אלא "החליל" היה לא בשבת היה המועד חול מימי ואחד
áBèימים, íBé úà àGå úaMä úà àG äçBc BðéàL ואף – ÆÅÆÆÇÇÈÀÆ

כלי יתקן  שמא גזירה משום אלא בשבת אסור אינו שחליל  גב על 
השואבה, בית חליל הוא שונה מקום מכל  במקדש, שבות אין והרי  שיר ,

יתירה שמחה משום אלא עבודה לצורך  שאינו eøîàÈÀ:.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))לפי 
àø àG ,äáàBMä úéa úçîN äàø àHL éî ìkäçîN ä ÈÄÆÈÈÄÀÇÅÇÅÈÈÈÄÀÈ

åéîiî שם על השואבה" בית "שמחת שנקראת מבואר, בגמרא – ÄÈÈ
גגגג):):):):הכתוב יביביביב,,,, מפרשים,((((ישעיהישעיהישעיהישעיה ובירושלמי בששון ". מים "ושאבתם

כמו  שמחה, מתוך  שורה שהשכינה הקודש, רוח שואבים שמשם

הנביא באלישע טוטוטוטו):):):):שכתוב גגגג,,,, בבבב'''' עליו ((((מלכים מלכים מלכים מלכים  ותהי  המנגן  כנגן "והיה
ה'". יד 

i y y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

השואבה. בית שמחת את לתאר  באה משנתנו 

íéLð úøæòì eãøé âçä ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBîa– ÀÈÅÈÄÆÆÈÈÀÀÆÀÇÈÄ
שלהם, מעזרה ולויים ìBãbכהנים ïewz íL ïéðwúîe בגמרא – ÀÇÀÄÈÄÈ

מלמעלה  יושבות נשים שיהו והתקינו מסביב, גזוזטרות שעשו מבואר,

ראש, קלות לידי ויבואו מעורבים יהיו  שלא כדי מלמטה, ואנשים
áäæ ìL íéìôñ äòaøàå ,íL eéä áäæ ìL úBøBðîeÀÆÈÈÈÈÀÇÀÈÈÀÈÄÆÈÈ

ïäéLàøa,מנורה כל בראש  –ãçà ìëì úBîlñ äòaøàå ÀÈÅÆÀÇÀÈÈËÈÀÈÆÈ
ãçàåלכל סולם ומנורה, מנורה לכל  סולמות ארבעה כלומר  – ÀÆÈ

äpäëספל , éçøtî íéãìé äòaøàåעל הכהנים מצעירי  – ÀÇÀÈÈÀÈÄÄÄÀÅÀËÈ
סולם, כל  על אחד  ìLהסולמות, ïîL ìL íéck íäéãéáeÄÅÆÇÄÆÆÆÆ

âG íéøNòå äàîשל הכדים שבכל מבואר , בגמרא בברייתא – ÅÈÀÆÀÄ
כד לכל  לוג שלושים שהם לוג, ועשרים מאה היו  הילדים ארבעת

ליטר ), ìôñå(כ-15 ìôñ ìëì ïéìéhî ïäL היה אחד כל  – ÆÅÇÄÄÀÈÅÆÈÅÆ
לספל. מכדו  שמן  יוצק

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéðäë éñðëî éàìaî,הכהנים של הבלואים ממכנסיהם – ÄÀÈÅÄÀÀÅÙÂÄ
ïäéðéîäîe,הישנים ומאבנטיהם –ïéòé÷ôî eéä ïäî עושים – ÅÆÀÈÅÆÅÆÈÇÀÄÄ

ïé÷éìãîפתילות, eéä ïäáe משתמשים היו הללו  ובפתילות – ÈÆÈÇÀÄÄ
המנורות, äøéàîלהדלקת dðéàL íéìLeøéa øöç äúéä àGåÀÈÀÈÈÅÄÈÇÄÆÅÈÀÄÈ

äáàBMä úéa øBàî והרֿהבית גבוהות, היו שהמנורות לפי  – ÅÅÇÅÈ
העיר בכל זורחת והאורה .((((רש רש רש רש """"יייי))))גבוה,

y c e w z a y

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äNòî éLðàå íéãéñç במעשים ומרבים במצוות המדקדקים – ÂÄÄÀÇÀÅÇÂÆ
íäéðôìטובים, íéãwøî eéä בשמחת לראות שהתכנס העם לפני  – ÈÀÇÀÄÄÀÅÆ

השואבה, ïäéãéaLבית øBà ìL úB÷eáàa אותן זורקים שהיו – ÇÂÆÆÄÅÆ
בחזרה אותן  ותופסים מעלה éøác,((((רש רש רש רש """"יייי))))כלפי ïäéðôì íéøîBàåÀÀÄÄÀÅÆÄÀÅ

úBçaLúå úBøéL:מובא בגמרא בברייתא –:mixne` odn yiאשרי" ÄÀÄÀÈ
מעשה; ואנשי חסידים אלו  – זקנותנו" את ביישה שלא yieילדותנו

:mixne` odn;תשובה בעלי  אלו  – ילדותנו" את שכיפרה זקנותנו  "אשרי
:mixne` el`e el`וימחול ישוב, שחטא ומי  חטא, שלא מי "אשרי 

עושין  היו ולא זו, בשמחה להרבות "מצווה כותב: הרמב"ם לו ".
וראשי ישראל  חכמי  גדולי  אלא שירצה, מי וכל  הארץ עמי אותה

שהי הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין  מרקדין הישיבות ו 
העם, כל  אבל הסוכות, חג בימי במקדש  ומשמחין  ומנגנין ומספקין

ולשמוע" לראות באין כולן והנשים, יד יד יד יד ););););האנשים חחחח,,,, לולבלולבלולבלולב íiåìäåÀÇÀÄÄ((((הלהלהלהל''''
מנגנים, היו –éìëáe úBøöBöçáe íézìöîáe íéìáðáe úBøBpëaÀÄÄÀÈÄÄÀÄÀÇÄÇÂÀÄÀÅ

øtñî àGa øéL,מאד הרבה כלומר –úBìòî äøNò Lîç ìò ÄÀÄÀÈÇÂÅÆÀÅÇÂ
íéLð úøæòì ìàøNé úøæòî úBãøBiäשהן –äMîç ãâðk ÇÀÅÆÀÇÄÀÈÅÀÆÀÇÈÄÀÆÆÂÄÈ

íéläzaL úBìònä øéL øNòק"כ מפרק בתהלים הכתובים – ÈÈÄÇÇÂÆÇÀÄÄ
קל"ד, äøéLעד  íéøîBàå øéL éìëa ïéãîBò íiåì ïäéìòLÆÂÅÆÀÄÄÀÄÄÀÅÄÀÀÄÄÈ

דוכן  על  עומדים היו  קרבן של  לשיר ברם, השואבה; בית בשמחת –

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iying wxt dkeq zkqn

äøéL íéøîBàå øéL.ïBéìòä øòLa íéðäë éðL eãîòå,íéLð úøæòì ìàøNé úøæòî ãøBiL,úBøöBöç ézLe ¦§§¦¦¨§¨§§¥Ÿ£¦§©©¨¤§¤¥¥¤§©¦§¨¥§¤§©¨¦§¥£§
ïäéãéa.øábä àø÷,eò÷úå eòéøäå eò÷z.úéøéNò äìòîì eòébä,eò÷úå eòéøäå eò÷z.äøæòì eòébä,eò÷z ¦¥¤¨¨©¤¤¨§§¥¦§¨§¦¦§©£¨£¦¦¨§§¥¦§¨§¦¦¨£¨¨¨§

eò÷úå eòéøäå.ïéëìBäå ïéò÷Bz eéä,ì ïéòébnL ãòçøænì àöBiä øòL.ì eòébäçøænì àöBiä øòL,ïäéðt eëôä §¥¦§¨§¨§¦§§¦©¤©¦¦§©©©¥©¦§¨¦¦§©©©¥©¦§¨¨§§¥¤
áøònì,eøîàå:äfä íB÷na eéäL eðéúBáàäîã÷ íäéðôe 'ä ìëéä-ìà íäéøçà,íéåçzLî änäåLîMì äîã÷; ©©£¨§¨§£¥¤¨©¨©¤£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨§¥¨¦§©£¦¥§¨©¨¤

eðéðéò déì eðàå.äãeäé éaøøîBà:íéøîBàå ïéðBL eéä:déì eðà,eðéðéò déìe. §¨§¨¥¥©¦§¨¥¨¦§§¦¨§¨§¨¥¥
‰Lc÷na úBòé÷z úçàå íéøNòî ïéúçBt ïéà,äðBîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàå.íéøNò íL eéä íBé ìëa ¥£¦¥¤§¦§©©§¦©¦§¨§¥¦¦©©§¨¦§¤§¨¨¨¤§¦

(Lc÷na) úBòé÷z úçàå:GLíéøòL úçéúôì L,øçL ìL ãéîúì òLúå,íéaøòä ïéa ìL ãéîúì òLúå. §©©§¦©¦§¨¨¦§¦©§¨¦§¥©§¨¦¤©©§¥©§¨¦¤¥¨©§©¦
òLz ãBò ïéôéñBî eéä ïéôñenáe.LL ãBò ïéôéñBî eéä úaL áøòáe:GLäëàìnî íòä ìéèáäì L,GLåL ©¨¦¨¦¦¥©§¤¤©¨¨¦¦¥¨§©§¦¨¨¦§¨¨§¨

ìçì Lã÷ ïéa ìécáäì.äðBîLe íéòaøà íL eéä âçä CBúaL úaL áøò:GLíéøòL úçéúôì L,GLì LøòL §©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¤¤©¨¤§¤¨¨¨©§¨¦§¤¨¦§¦©§¨¦¨§©©

:çåìéùä ïî êåñéðì íéî úåàìîìå êìéìdxfrl eribd.:íéùð ìù äøæò ò÷ø÷ì.axrnl mdipt ektd:äæ øáã øîåì éãë ìëéääå äøæòä ãöì.oipeyïéìôåë
:øîåìdil ep`.øáòù äî ìò íéãåîå íéåçúùîepipir dile:àáäì úåìçéî
dddd.mixry zgiztl yly:úåòé÷ú 'âì åäì áéùçå ,äòé÷ú äòåøú äòé÷ú íéò÷åú åéä äøæòä éøòù íéçúåôùë.xgy ly cinzl ryzeíéëñðî åéäùë

íéåçúùîå äòé÷ú äòåøú äòé÷ú úåòé÷ú 'â íéò÷åú íéðäëä åéä ÷øôå ÷øô ìë ìòå ,åá íé÷éñôî åéä íé÷øô äùìùå .øéùá íéøîåà íéåìä ãéîúä éëñð
:úåòé÷ú 'è éøä ['âì åäì áéùç ú"øú] íòä.dk`lnn mrd lihadl,úåéåðçä åìòððå ïéñéøúä å÷ìúñð äéðù äòé÷ú ,úåãùáù íòä ìèáì äðåùàø äòé÷ú

:úåøðä úà å÷éìãäå ïéîçä úà ïéîèîä ïéîèäå ÷ìñîä ÷ìñ úéùéìù äòé÷ú.legl ycew oia licadl ylyeúåìöì éãë ääù úåðåùàøä úåòé÷úä øçàì
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המזבח ïBéìòä.((((רש רש רש רש """"יייי))))שאצל  øòLa íéðäë éðL eãîòå הוא – ÀÈÀÀÅÙÂÄÀÇÇÈÆÀ
ניקנור  וווו))))שער ז ז ז ז ,,,, המקדש המקדש המקדש המקדש  כליכליכליכלי הלהלהלהל'''' ìàøNé,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  úøæòî ãøBiLÆÅÅÆÀÇÄÀÈÅ

íéLð úøæòì ולכן נשים, מעזרת למעלה היה שהשער  כלומר  – ÀÆÀÇÈÄ
העליון" "שער שם שם שם שם ))))נקרא ïäéãéa,((((רמברמברמברמב""""םםםם úBøöBöç ézLeשל – ÀÅÂÀÄÅÆ

הללו . הכהנים øábäשני àø÷; השחר כשעלה היינו  התרנגול , – ÈÈÇÆÆ
קורא  שהיה א), ה, שקלים (עיין  כרוז לגביני שהכוונה מפרשים ויש 

וכו ', לעבודתכם" כהנים "עמדו השחר : עלות eòéøäåעם eò÷zÈÀÀÅÄ
eò÷úå ללכת השעה שהגיעה לסימן  בחצוצרות הכהנים שני – ÀÈÀ

לניסוך , מים לשאוב –eòébäלשילוח הכהנים שני –äìòîì ÄÄÀÇÂÈ
úéøéNò לעזרת ישראל  מעזרת היורדות המעלות עשרה חמש  של – ÂÄÄ

äøæòìנשים, eòébä .eò÷úå eòéøäå eò÷z עזרת של  לרצפה – ÈÀÀÅÄÀÈÀÄÄÈÂÈÈ
ïéëìBäåנשים, ïéò÷Bz eéä .eò÷úå eòéøäå eò÷z שהיו – ÈÀÀÅÄÀÈÀÈÀÄÀÀÄ

האחרונות בתקיעות àöBiä,((((רש רש רש רש """"יייי))))מאריכים øòLì ïéòébnL ãòÇÆÇÄÄÀÇÇÇÅ
çøænì.הבית להר נשים מעזרת –,çøænì àöBiä øòLì eòébä ÇÄÀÈÄÄÀÇÇÇÅÇÄÀÈ
eëôä,היוצאים כל  –áøònì ïäéðt,וההיכל העזרה לצד – ÈÀÀÅÆÇÇÂÈ

äfä íB÷na eéäL eðéúBáà :eøîàå, ראשון בבית –íäéøçà" ÀÈÀÂÅÆÈÇÈÇÆÂÙÅÆ
ìà-äîã÷ íéåçzLî änäå ,äîã÷ íäéðôe 'ä ìëéä ÆÅÇÀÅÆÅÀÈÀÅÈÄÀÇÂÄÅÀÈ

"LîMì ביחזקאל הוא פסוק טז טז טז טז ),),),),– הוא:((((ח ח ח ח ,,,, המדוייק ונוסחו ÇÈÆ
;"ynyl dncw mziegzyn dnde dncw mdipte 'd lkid l` mdixeg`"

במשנתנו; גם כך  גורסים eðéðéòויש déì eðàå שבבית כלומר  – ÀÈÀÈÅÅ
לשמש בהשתחוותם ה' להיכל עורף פונים ישראל  בני  היו  ראשון 

לה'. עינינו אנחנו אבל  ïéðBLבמזרח, eéä :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÈÄ
דבריהם, éìeכופלים ,déì eðà :íéøîBàåeðéðéò d בגמרא – ÀÀÄÈÀÈÀÈÅÅ

אומרים: שהיו zelgin",מבואר , dÎil epipire ,miegzyn dÎil ep`e"
להבא לו  ומייחלים שעבר  על  לו שמודים .((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))כלומר 

השואבה: בית בשמחת חכמים של שמחתם מידת על  תוספתא מובאת בגמרא
כן: אמר  השואבה בית בשמחת שמח כשהיה הזקן, הלל  על עליו `m"אמרו

!?o`k in ,o`k ipi` m`e ;o`k lkd ,o`k ip`: אומר היה myהוא ,ade` ip`y mewnl
.ize` zekilen ilbx(:הקב"ה jzia;(ואמר l` `ea` ip` ,izia l` `eaz dz` m`

,jzia l` `ea` `l ip` ,izia l` `eaz `l dz` m`בכל" כא): כ, (שמות שנאמר
וברכתיך ". אליך  אבוא שמי את אזכיר אשר  המקום

השואבה, בית שמחת שמח כשהיה גמליאל, בן שמעון רבן  על עליו "אמרו 
זו נוגעות ואין אחת, ונוטל אחת וזורק אור , של  אבוקות שמונה נוטל היה
לא  השואבה, בית שמחת שמחים כשהיינו  חנניא: בן יהושע רבי "אמר  בזו",
לתפילה, משם שחר, של תמיד – ראשונה שעה כיצד? בעינינו . שינה ראינו
לאכילה  משם המדרש, לבית משם המוספין , לתפילת משם מוסף, לקרבן משם

ואילך מכאן  הערביים, בין  של לתמיד משם המנחה, לתפילת משם ושתיה,
השואבה". בית לשמחת
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השואבה, בית שמחת בסיום בחצוצרות תוקעים שהיו הקודמת, במשנה ששנינו  כיון
תוקעים  שהיו ט) ד , (לעיל שנינו  וכן  לניסוך, מים לשאוב לשילוח שהלכו  בשעה
משנתנו מוסיפה המים, לשער  המים צלוחית עם מהשילוח, בחזרה שהגיעו , בשעה

במקדש. יום בכל שהיו התקיעות על  בכלל  ללמד

ïéúçBt ïéà,לעולם –úBòé÷z úçàå íéøNòîLc÷na– ÅÂÄÅÆÀÄÀÇÇÀÄÇÄÀÈ
"תקיעות", במשנתנו נקראות תרועות שאף ותרועות, תקיעות היינו 

äðBîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàå. להלן כמפורט תקיעות, – ÀÅÄÄÇÇÀÈÄÀÆ
GL :(Lc÷na) úBòé÷z úçàå íéøNò íL eéä íBé ìëaL ÀÈÈÈÆÀÄÀÇÇÀÄÇÄÀÈÈ

íéøòL úçéúôì תוקעים היו בבוקר  העזרה שערי  פותחים כשהיו – ÄÀÄÇÀÈÄ
תקיעה, תרועה zeriwz,תקיעה yly ixdøçL ìL ãéîúì òLúåÀÅÇÀÈÄÆÇÇ

שהיו  יום, של שיר  אומרים הלויים היו  התמיד  נסכי מנסכים כשהיו  –

כהנים  שני היו  פרק כל  התחלת ולפני  פרקים, לשלשה אותו מחלקים
תקיעה, תרועה תקיעה בחצוצרות zeriwz,תוקעים ryz ixdòLúåÀÅÇ

íéaøòä ïéa ìL ãéîúì,שחר של בתמיד כמו –lkd oia e`vnpe ÀÈÄÆÅÈÇÀÇÄ
.zeriwz zg`e mixyrïéôñenáe,מוסף קרבנות בהם שיש בימים – ÇÈÄ

òLz ãBò ïéôéñBî eéä תקיעה פעמים שלש  תוקעים שהיו  – ÈÄÄÅÇ
שלכל מבואר, בגמרא למוספים; היין  ניסוך  בשעת תקיעה תרועה
יום  או חודש ראש  בה שחל  בשבת כגון יום, באותו שישנם המוספים

מוספים  בו  שיש יום שבכל  נמצא תקיעות; תשע אלא תוקעים אין  טוב,
תקיעות. שלושים LLתוקעים ãBò ïéôéñBî eéä úaL áøòáeÀÆÆÇÈÈÄÄÅ

תקיעות: –GLäëàìnî íòä ìéèáäì L בברייתא כמפורש  – ÈÀÇÀÄÈÈÄÀÈÈ
בבבב):):):): לה לה לה לה ,,,, (היינו ((((שבתשבתשבתשבת שנייה שבשדות, המלאכה את שיפסיקו  – ראשונה

מעל הקדרות את שיסלקו  – שלישית החנויות, את שינעלו  – תרועה)
הנרות, את וידליקו החמין את ויטמינו  GLåïéaהאש  ìécáäì L ÀÈÀÇÀÄÅ

ìçì Lã÷ נמצא מלאכה. כל  אסורה ומעתה היום, שקדש להודיע – ÙÆÀÙ
ושש שלושים תוקעים היו  מוסף, בו שיש ביום שבת ערב היה שאם

âçäתקיעות. CBúaL úaL áøò,הסוכות שבחג –íL eéä ÆÆÇÈÆÀÆÈÈÈ
äðBîLe íéòaøà:תקיעות –GLíéøòL úçéúôì Lשל – ÇÀÈÄÀÆÈÄÀÄÇÀÈÄ
יום, בכל כמו  GLïBéìòäעזרה, øòLì L במשנה ששנינו כמו – ÈÀÇÇÈÆÀ

בידיהן . חצוצרות ושתי  העליון ... בשער  כהנים שני "ועמדו  הקודמת:

ותקעו ". והריעו תקעו הגבר, GLåïBzçzäקרא øòLì L הוא – ÀÈÀÇÇÇÇÀ
לעזרה, "הגיעו (שם): ששנינו כמו למזרח, היוצא נשים שבעזרת השער
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eøîà:äáàBMä úéa úçîN äàø àHL éî ìk,åéîiî äçîN äàø àG. ¨§¨¦¤¨¨¦§©¥©¥¨¨¨¦§¨¦¨¨
·ìBãb ïewz íL ïéðwúîe íéLð úøæòì eãøé âçä ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBîa.íL eéä áäæ ìL úBøBðîe, §¨¥¨¦¤¤¨¨§§¤§©¨¦§©§¦¨¦¨§¤¨¨¨¨

íéìôñ äòaøàåïäéLàøa áäæ ìL,ìëì úBîlñ äòaøàåãçàå ãçà,íäéãéáe äpäë éçøtî íéãìé äòaøàå §©§¨¨§¨¦¤¨¨§¨¥¤§©§¨¨ª¨§¨¤¨§¤¨§©§¨¨§¨¦¦¦§¥§ª¨¦¥¤
âG íéøNòå äàî ìL ïîL ìL íéck,ìôñå ìôñ ìëì ïéìéhî ïäL. ©¦¤¤¤¤¥¨§¤§¦¤¥©¦¦§¨¥¤¨¥¤

‚eéä ïäî ïäéðéîäîe íéðäë éñðëî éàìaîïéòé÷ôî,ïé÷éìãî eéä ïäáe,dðéàL íéìLeøéa øöç äúéä àGå ¦§¨¥¦§§¥Ÿ£¦¥¤§¨¥¤¥¤¨©§¦¦¨¤¨©§¦¦§¨§¨¨¥¦¨©¦¤¥¨
äáàBMä úéa øBàî äøéàî. §¦¨¥¥©¥¨

„ïäéãéaL øBà ìL úB÷eáàa íäéðôì íéãwøî eéä äNòî éLðàå íéãéñç,úBøéL éøác ïäéðôì íéøîBàå £¦¦§©§¥©£¤¨§©§¦¦§¥¤©£¤¤¦¥¤§§¦¦§¥¤¦§¥¦
úBçaLúå.øtñî àGa øéL éìëáe úBøöBöçáe íézìöîáe íéìáðáe úBøBpëa íiåìäå,úBìòî äøNò Lîç ìò §¦§¨§©§¦¦§¦¦§¨¦¦§¦§©¦©£§¦§¥¦§¦§¨©£¥¤§¥©£

íéLð úøæòì ìàøNé úøæòî úBãøBiä,íéläzaL úBìònä øéL øNò äMîç ãâðk,éìëa ïéãîBò íiåì ïäéìòL ©§¥¤§©¦§¨¥§¤§©¨¦§¤¤£¦¨¨¨¦©©£¤©§¦¦¤£¥¤§¦¦§¦¦§¥

d`̀̀̀.lilgd:åîù ìò íìåë åàø÷ð íéøçàä ïî øúåé òîùð åìå÷ ìéìçù íù ìòå ,íù åéä øîæ éðéî äáøä.dyye dyng.äùù íéîòô äùîç íéîòô
:áåè íåé úà àìå úáùä úà àì äçåã åðéàù éôì .äùîç ìéìçä ìåçä éîé øàùá ìç .äùù ìéìçä ,úáùá úåéäì ïåùàø è"åé ìç.da`eyd zia zgny

ïåùùá íéî íúáàùå íù ìò ,äáàåùä úéá úçîù äì åø÷ ,êåñéð ìù íéîä úáéàù ìò åæ äçîù ìëù éôì(á"é äéòùé):
aaaa.lecb oewz:ùàø úåì÷ éãéì åàåáé àìù éãë ,äèîìî íéùðàäå äìòîì íéùðä íéáéùåîå úåàøèæåæâ äúåà íéôé÷î åéäù.odiy`xa:äøåðî ìë ùàøá
bbbb.mipdk iqpkn i`lan:àðééîä èðáà íåâøú .íéðùéä ïäéèðáàîå ,úåéåìáä íéðäë éñðëîî.miriwtn eid:úåìéúô úåùòì íéòøå÷.dxi`n dzid `ly

:øéòä ìëá úçøåæ äøåàäå äåáâ úéáä øäå äîà íéùéîç úåäåáâ úåøåðîäù éôì
cccc.xe` ly zewea`a:åæ úà ìá÷îå åæ ÷øåæ ,äðåîùá åà úå÷åáà òáøàá.zegayze zexiy ixacäùééá àìù åðéúåãìé éøùà íéøîåà åéäù ïäî ùé

àèç àìù éî éøùà íéøîåà åìàå åìàå .äáåùú éìòá åìà ,åðéúåãìé ìò äøôëù åðéúåð÷æ éøùà íéøîåà åéäù ùéå .äùòî éùðàå íéãéñç åìà ,åðéúåð÷æ úà
:åì ìçîðå àèçù éîå.xiya micner mield mdilry:äéä çáæîä ìöà ïáø÷ ìù øéùì ïëåã ìáà .äáàåùä úéá úçîùá.erwze erixde erwzïîéñ äæ

`xephxa yexit

dae`yd,גורסים: zia עושים שהיו  השאובים, המים מקום היינו 
שאיבת  לרגל  אחרים נגינה ובכלי  בחליל  ומנגנים בחג שמחה במקדש

משנתנו  ונקטה וניסוכם; משארlilg,המים יותר נשמע שקולו מפני 
שמו על נקראו  כולם ולפיכך הנגינה, טוב ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))כלי יום חל  ואם ;

"החליל" היה בחג, חול  ימי  ששה ונמצאו  בשבת, להיות הראשון 
בשבת, ולא הימים בשאר  הראשון טוב יום חל אם אבל  ימים, ששה

חמשה  אלא "החליל" היה לא בשבת היה המועד חול מימי ואחד
áBèימים, íBé úà àGå úaMä úà àG äçBc BðéàL ואף – ÆÅÆÆÇÇÈÀÆ

כלי יתקן  שמא גזירה משום אלא בשבת אסור אינו שחליל  גב על 
השואבה, בית חליל הוא שונה מקום מכל  במקדש, שבות אין והרי  שיר ,

יתירה שמחה משום אלא עבודה לצורך  שאינו eøîàÈÀ:.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))לפי 
àø àG ,äáàBMä úéa úçîN äàø àHL éî ìkäçîN ä ÈÄÆÈÈÄÀÇÅÇÅÈÈÈÄÀÈ

åéîiî שם על השואבה" בית "שמחת שנקראת מבואר, בגמרא – ÄÈÈ
גגגג):):):):הכתוב יביביביב,,,, מפרשים,((((ישעיהישעיהישעיהישעיה ובירושלמי בששון ". מים "ושאבתם

כמו  שמחה, מתוך  שורה שהשכינה הקודש, רוח שואבים שמשם

הנביא באלישע טוטוטוטו):):):):שכתוב גגגג,,,, בבבב'''' עליו ((((מלכים מלכים מלכים מלכים  ותהי  המנגן  כנגן "והיה
ה'". יד 
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השואבה. בית שמחת את לתאר  באה משנתנו 

íéLð úøæòì eãøé âçä ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBîa– ÀÈÅÈÄÆÆÈÈÀÀÆÀÇÈÄ
שלהם, מעזרה ולויים ìBãbכהנים ïewz íL ïéðwúîe בגמרא – ÀÇÀÄÈÄÈ

מלמעלה  יושבות נשים שיהו והתקינו מסביב, גזוזטרות שעשו מבואר,

ראש, קלות לידי ויבואו מעורבים יהיו  שלא כדי מלמטה, ואנשים
áäæ ìL íéìôñ äòaøàå ,íL eéä áäæ ìL úBøBðîeÀÆÈÈÈÈÀÇÀÈÈÀÈÄÆÈÈ

ïäéLàøa,מנורה כל בראש  –ãçà ìëì úBîlñ äòaøàå ÀÈÅÆÀÇÀÈÈËÈÀÈÆÈ
ãçàåלכל סולם ומנורה, מנורה לכל  סולמות ארבעה כלומר  – ÀÆÈ

äpäëספל , éçøtî íéãìé äòaøàåעל הכהנים מצעירי  – ÀÇÀÈÈÀÈÄÄÄÀÅÀËÈ
סולם, כל  על אחד  ìLהסולמות, ïîL ìL íéck íäéãéáeÄÅÆÇÄÆÆÆÆ

âG íéøNòå äàîשל הכדים שבכל מבואר , בגמרא בברייתא – ÅÈÀÆÀÄ
כד לכל  לוג שלושים שהם לוג, ועשרים מאה היו  הילדים ארבעת

ליטר ), ìôñå(כ-15 ìôñ ìëì ïéìéhî ïäL היה אחד כל  – ÆÅÇÄÄÀÈÅÆÈÅÆ
לספל. מכדו  שמן  יוצק
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íéðäë éñðëî éàìaî,הכהנים של הבלואים ממכנסיהם – ÄÀÈÅÄÀÀÅÙÂÄ
ïäéðéîäîe,הישנים ומאבנטיהם –ïéòé÷ôî eéä ïäî עושים – ÅÆÀÈÅÆÅÆÈÇÀÄÄ

ïé÷éìãîפתילות, eéä ïäáe משתמשים היו הללו  ובפתילות – ÈÆÈÇÀÄÄ
המנורות, äøéàîלהדלקת dðéàL íéìLeøéa øöç äúéä àGåÀÈÀÈÈÅÄÈÇÄÆÅÈÀÄÈ

äáàBMä úéa øBàî והרֿהבית גבוהות, היו שהמנורות לפי  – ÅÅÇÅÈ
העיר בכל זורחת והאורה .((((רש רש רש רש """"יייי))))גבוה,

y c e w z a y
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äNòî éLðàå íéãéñç במעשים ומרבים במצוות המדקדקים – ÂÄÄÀÇÀÅÇÂÆ
íäéðôìטובים, íéãwøî eéä בשמחת לראות שהתכנס העם לפני  – ÈÀÇÀÄÄÀÅÆ

השואבה, ïäéãéaLבית øBà ìL úB÷eáàa אותן זורקים שהיו – ÇÂÆÆÄÅÆ
בחזרה אותן  ותופסים מעלה éøác,((((רש רש רש רש """"יייי))))כלפי ïäéðôì íéøîBàåÀÀÄÄÀÅÆÄÀÅ

úBçaLúå úBøéL:מובא בגמרא בברייתא –:mixne` odn yiאשרי" ÄÀÄÀÈ
מעשה; ואנשי חסידים אלו  – זקנותנו" את ביישה שלא yieילדותנו

:mixne` odn;תשובה בעלי  אלו  – ילדותנו" את שכיפרה זקנותנו  "אשרי
:mixne` el`e el`וימחול ישוב, שחטא ומי  חטא, שלא מי "אשרי 

עושין  היו ולא זו, בשמחה להרבות "מצווה כותב: הרמב"ם לו ".
וראשי ישראל  חכמי  גדולי  אלא שירצה, מי וכל  הארץ עמי אותה

שהי הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין  מרקדין הישיבות ו 
העם, כל  אבל הסוכות, חג בימי במקדש  ומשמחין  ומנגנין ומספקין

ולשמוע" לראות באין כולן והנשים, יד יד יד יד ););););האנשים חחחח,,,, לולבלולבלולבלולב íiåìäåÀÇÀÄÄ((((הלהלהלהל''''
מנגנים, היו –éìëáe úBøöBöçáe íézìöîáe íéìáðáe úBøBpëaÀÄÄÀÈÄÄÀÄÀÇÄÇÂÀÄÀÅ

øtñî àGa øéL,מאד הרבה כלומר –úBìòî äøNò Lîç ìò ÄÀÄÀÈÇÂÅÆÀÅÇÂ
íéLð úøæòì ìàøNé úøæòî úBãøBiäשהן –äMîç ãâðk ÇÀÅÆÀÇÄÀÈÅÀÆÀÇÈÄÀÆÆÂÄÈ

íéläzaL úBìònä øéL øNòק"כ מפרק בתהלים הכתובים – ÈÈÄÇÇÂÆÇÀÄÄ
קל"ד, äøéLעד  íéøîBàå øéL éìëa ïéãîBò íiåì ïäéìòLÆÂÅÆÀÄÄÀÄÄÀÅÄÀÀÄÄÈ

דוכן  על  עומדים היו  קרבן של  לשיר ברם, השואבה; בית בשמחת –
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äøéL íéøîBàå øéL.ïBéìòä øòLa íéðäë éðL eãîòå,íéLð úøæòì ìàøNé úøæòî ãøBiL,úBøöBöç ézLe ¦§§¦¦¨§¨§§¥Ÿ£¦§©©¨¤§¤¥¥¤§©¦§¨¥§¤§©¨¦§¥£§
ïäéãéa.øábä àø÷,eò÷úå eòéøäå eò÷z.úéøéNò äìòîì eòébä,eò÷úå eòéøäå eò÷z.äøæòì eòébä,eò÷z ¦¥¤¨¨©¤¤¨§§¥¦§¨§¦¦§©£¨£¦¦¨§§¥¦§¨§¦¦¨£¨¨¨§

eò÷úå eòéøäå.ïéëìBäå ïéò÷Bz eéä,ì ïéòébnL ãòçøænì àöBiä øòL.ì eòébäçøænì àöBiä øòL,ïäéðt eëôä §¥¦§¨§¨§¦§§¦©¤©¦¦§©©©¥©¦§¨¦¦§©©©¥©¦§¨¨§§¥¤
áøònì,eøîàå:äfä íB÷na eéäL eðéúBáàäîã÷ íäéðôe 'ä ìëéä-ìà íäéøçà,íéåçzLî änäåLîMì äîã÷; ©©£¨§¨§£¥¤¨©¨©¤£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨§¥¨¦§©£¦¥§¨©¨¤

eðéðéò déì eðàå.äãeäé éaøøîBà:íéøîBàå ïéðBL eéä:déì eðà,eðéðéò déìe. §¨§¨¥¥©¦§¨¥¨¦§§¦¨§¨§¨¥¥
‰Lc÷na úBòé÷z úçàå íéøNòî ïéúçBt ïéà,äðBîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàå.íéøNò íL eéä íBé ìëa ¥£¦¥¤§¦§©©§¦©¦§¨§¥¦¦©©§¨¦§¤§¨¨¨¤§¦

(Lc÷na) úBòé÷z úçàå:GLíéøòL úçéúôì L,øçL ìL ãéîúì òLúå,íéaøòä ïéa ìL ãéîúì òLúå. §©©§¦©¦§¨¨¦§¦©§¨¦§¥©§¨¦¤©©§¥©§¨¦¤¥¨©§©¦
òLz ãBò ïéôéñBî eéä ïéôñenáe.LL ãBò ïéôéñBî eéä úaL áøòáe:GLäëàìnî íòä ìéèáäì L,GLåL ©¨¦¨¦¦¥©§¤¤©¨¨¦¦¥¨§©§¦¨¨¦§¨¨§¨

ìçì Lã÷ ïéa ìécáäì.äðBîLe íéòaøà íL eéä âçä CBúaL úaL áøò:GLíéøòL úçéúôì L,GLì LøòL §©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¤¤©¨¤§¤¨¨¨©§¨¦§¤¨¦§¦©§¨¦¨§©©

:çåìéùä ïî êåñéðì íéî úåàìîìå êìéìdxfrl eribd.:íéùð ìù äøæò ò÷ø÷ì.axrnl mdipt ektd:äæ øáã øîåì éãë ìëéääå äøæòä ãöì.oipeyïéìôåë
:øîåìdil ep`.øáòù äî ìò íéãåîå íéåçúùîepipir dile:àáäì úåìçéî
dddd.mixry zgiztl yly:úåòé÷ú 'âì åäì áéùçå ,äòé÷ú äòåøú äòé÷ú íéò÷åú åéä äøæòä éøòù íéçúåôùë.xgy ly cinzl ryzeíéëñðî åéäùë

íéåçúùîå äòé÷ú äòåøú äòé÷ú úåòé÷ú 'â íéò÷åú íéðäëä åéä ÷øôå ÷øô ìë ìòå ,åá íé÷éñôî åéä íé÷øô äùìùå .øéùá íéøîåà íéåìä ãéîúä éëñð
:úåòé÷ú 'è éøä ['âì åäì áéùç ú"øú] íòä.dk`lnn mrd lihadl,úåéåðçä åìòððå ïéñéøúä å÷ìúñð äéðù äòé÷ú ,úåãùáù íòä ìèáì äðåùàø äòé÷ú

:úåøðä úà å÷éìãäå ïéîçä úà ïéîèîä ïéîèäå ÷ìñîä ÷ìñ úéùéìù äòé÷ú.legl ycew oia licadl ylyeúåìöì éãë ääù úåðåùàøä úåòé÷úä øçàì

`xephxa yexit

המזבח ïBéìòä.((((רש רש רש רש """"יייי))))שאצל  øòLa íéðäë éðL eãîòå הוא – ÀÈÀÀÅÙÂÄÀÇÇÈÆÀ
ניקנור  וווו))))שער ז ז ז ז ,,,, המקדש המקדש המקדש המקדש  כליכליכליכלי הלהלהלהל'''' ìàøNé,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  úøæòî ãøBiLÆÅÅÆÀÇÄÀÈÅ

íéLð úøæòì ולכן נשים, מעזרת למעלה היה שהשער  כלומר  – ÀÆÀÇÈÄ
העליון" "שער שם שם שם שם ))))נקרא ïäéãéa,((((רמברמברמברמב""""םםםם úBøöBöç ézLeשל – ÀÅÂÀÄÅÆ

הללו . הכהנים øábäשני àø÷; השחר כשעלה היינו  התרנגול , – ÈÈÇÆÆ
קורא  שהיה א), ה, שקלים (עיין  כרוז לגביני שהכוונה מפרשים ויש 

וכו ', לעבודתכם" כהנים "עמדו השחר : עלות eòéøäåעם eò÷zÈÀÀÅÄ
eò÷úå ללכת השעה שהגיעה לסימן  בחצוצרות הכהנים שני – ÀÈÀ

לניסוך , מים לשאוב –eòébäלשילוח הכהנים שני –äìòîì ÄÄÀÇÂÈ
úéøéNò לעזרת ישראל  מעזרת היורדות המעלות עשרה חמש  של – ÂÄÄ

äøæòìנשים, eòébä .eò÷úå eòéøäå eò÷z עזרת של  לרצפה – ÈÀÀÅÄÀÈÀÄÄÈÂÈÈ
ïéëìBäåנשים, ïéò÷Bz eéä .eò÷úå eòéøäå eò÷z שהיו – ÈÀÀÅÄÀÈÀÈÀÄÀÀÄ

האחרונות בתקיעות àöBiä,((((רש רש רש רש """"יייי))))מאריכים øòLì ïéòébnL ãòÇÆÇÄÄÀÇÇÇÅ
çøænì.הבית להר נשים מעזרת –,çøænì àöBiä øòLì eòébä ÇÄÀÈÄÄÀÇÇÇÅÇÄÀÈ
eëôä,היוצאים כל  –áøònì ïäéðt,וההיכל העזרה לצד – ÈÀÀÅÆÇÇÂÈ

äfä íB÷na eéäL eðéúBáà :eøîàå, ראשון בבית –íäéøçà" ÀÈÀÂÅÆÈÇÈÇÆÂÙÅÆ
ìà-äîã÷ íéåçzLî änäå ,äîã÷ íäéðôe 'ä ìëéä ÆÅÇÀÅÆÅÀÈÀÅÈÄÀÇÂÄÅÀÈ

"LîMì ביחזקאל הוא פסוק טז טז טז טז ),),),),– הוא:((((ח ח ח ח ,,,, המדוייק ונוסחו ÇÈÆ
;"ynyl dncw mziegzyn dnde dncw mdipte 'd lkid l` mdixeg`"

במשנתנו; גם כך  גורסים eðéðéòויש déì eðàå שבבית כלומר  – ÀÈÀÈÅÅ
לשמש בהשתחוותם ה' להיכל עורף פונים ישראל  בני  היו  ראשון 

לה'. עינינו אנחנו אבל  ïéðBLבמזרח, eéä :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÈÄ
דבריהם, éìeכופלים ,déì eðà :íéøîBàåeðéðéò d בגמרא – ÀÀÄÈÀÈÀÈÅÅ

אומרים: שהיו zelgin",מבואר , dÎil epipire ,miegzyn dÎil ep`e"
להבא לו  ומייחלים שעבר  על  לו שמודים .((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))כלומר 

השואבה: בית בשמחת חכמים של שמחתם מידת על  תוספתא מובאת בגמרא
כן: אמר  השואבה בית בשמחת שמח כשהיה הזקן, הלל  על עליו `m"אמרו

!?o`k in ,o`k ipi` m`e ;o`k lkd ,o`k ip`: אומר היה myהוא ,ade` ip`y mewnl
.ize` zekilen ilbx(:הקב"ה jzia;(ואמר l` `ea` ip` ,izia l` `eaz dz` m`

,jzia l` `ea` `l ip` ,izia l` `eaz `l dz` m`בכל" כא): כ, (שמות שנאמר
וברכתיך ". אליך  אבוא שמי את אזכיר אשר  המקום

השואבה, בית שמחת שמח כשהיה גמליאל, בן שמעון רבן  על עליו "אמרו 
זו נוגעות ואין אחת, ונוטל אחת וזורק אור , של  אבוקות שמונה נוטל היה
לא  השואבה, בית שמחת שמחים כשהיינו  חנניא: בן יהושע רבי "אמר  בזו",
לתפילה, משם שחר, של תמיד – ראשונה שעה כיצד? בעינינו . שינה ראינו
לאכילה  משם המדרש, לבית משם המוספין , לתפילת משם מוסף, לקרבן משם

ואילך מכאן  הערביים, בין  של לתמיד משם המנחה, לתפילת משם ושתיה,
השואבה". בית לשמחת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

השואבה, בית שמחת בסיום בחצוצרות תוקעים שהיו הקודמת, במשנה ששנינו  כיון
תוקעים  שהיו ט) ד , (לעיל שנינו  וכן  לניסוך, מים לשאוב לשילוח שהלכו  בשעה
משנתנו מוסיפה המים, לשער  המים צלוחית עם מהשילוח, בחזרה שהגיעו , בשעה

במקדש. יום בכל שהיו התקיעות על  בכלל  ללמד

ïéúçBt ïéà,לעולם –úBòé÷z úçàå íéøNòîLc÷na– ÅÂÄÅÆÀÄÀÇÇÀÄÇÄÀÈ
"תקיעות", במשנתנו נקראות תרועות שאף ותרועות, תקיעות היינו 

äðBîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàå. להלן כמפורט תקיעות, – ÀÅÄÄÇÇÀÈÄÀÆ
GL :(Lc÷na) úBòé÷z úçàå íéøNò íL eéä íBé ìëaL ÀÈÈÈÆÀÄÀÇÇÀÄÇÄÀÈÈ

íéøòL úçéúôì תוקעים היו בבוקר  העזרה שערי  פותחים כשהיו – ÄÀÄÇÀÈÄ
תקיעה, תרועה zeriwz,תקיעה yly ixdøçL ìL ãéîúì òLúåÀÅÇÀÈÄÆÇÇ

שהיו  יום, של שיר  אומרים הלויים היו  התמיד  נסכי מנסכים כשהיו  –

כהנים  שני היו  פרק כל  התחלת ולפני  פרקים, לשלשה אותו מחלקים
תקיעה, תרועה תקיעה בחצוצרות zeriwz,תוקעים ryz ixdòLúåÀÅÇ

íéaøòä ïéa ìL ãéîúì,שחר של בתמיד כמו –lkd oia e`vnpe ÀÈÄÆÅÈÇÀÇÄ
.zeriwz zg`e mixyrïéôñenáe,מוסף קרבנות בהם שיש בימים – ÇÈÄ

òLz ãBò ïéôéñBî eéä תקיעה פעמים שלש  תוקעים שהיו  – ÈÄÄÅÇ
שלכל מבואר, בגמרא למוספים; היין  ניסוך  בשעת תקיעה תרועה
יום  או חודש ראש  בה שחל  בשבת כגון יום, באותו שישנם המוספים

מוספים  בו  שיש יום שבכל  נמצא תקיעות; תשע אלא תוקעים אין  טוב,
תקיעות. שלושים LLתוקעים ãBò ïéôéñBî eéä úaL áøòáeÀÆÆÇÈÈÄÄÅ

תקיעות: –GLäëàìnî íòä ìéèáäì L בברייתא כמפורש  – ÈÀÇÀÄÈÈÄÀÈÈ
בבבב):):):): לה לה לה לה ,,,, (היינו ((((שבתשבתשבתשבת שנייה שבשדות, המלאכה את שיפסיקו  – ראשונה

מעל הקדרות את שיסלקו  – שלישית החנויות, את שינעלו  – תרועה)
הנרות, את וידליקו החמין את ויטמינו  GLåïéaהאש  ìécáäì L ÀÈÀÇÀÄÅ

ìçì Lã÷ נמצא מלאכה. כל  אסורה ומעתה היום, שקדש להודיע – ÙÆÀÙ
ושש שלושים תוקעים היו  מוסף, בו שיש ביום שבת ערב היה שאם

âçäתקיעות. CBúaL úaL áøò,הסוכות שבחג –íL eéä ÆÆÇÈÆÀÆÈÈÈ
äðBîLe íéòaøà:תקיעות –GLíéøòL úçéúôì Lשל – ÇÀÈÄÀÆÈÄÀÄÇÀÈÄ
יום, בכל כמו  GLïBéìòäעזרה, øòLì L במשנה ששנינו כמו – ÈÀÇÇÈÆÀ

בידיהן . חצוצרות ושתי  העליון ... בשער  כהנים שני "ועמדו  הקודמת:

ותקעו ". והריעו תקעו הגבר, GLåïBzçzäקרא øòLì L הוא – ÀÈÀÇÇÇÇÀ
לעזרה, "הגיעו (שם): ששנינו כמו למזרח, היוצא נשים שבעזרת השער

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBéìòä,GLåì LïBzçzä øòL,GLåíénä éelîì L,GLåçaænä éab ìò L,îúì òLzøçL ìL ãé,òLúå ¨¤§§¨§©©©©§§¨§¦©©¦§¨©©¥©¦§¥©¥©§¨¦¤©©§¥©
íéaøòä ïéa ìL ãéîúì,ïéôñenì òLúå,GLäëàìnä ïî íòä úà ìéèáäì L,GLåìçì Lã÷ ïéa ìécáäì L. §¨¦¤¥¨©§©¦§¥©©¨¦¨§©§¦¤¨¨¦©§¨¨§¨§©§¦¥Ÿ¤§Ÿ

:íåéä ùã÷ù òéãåäì úåðåøçà úåòé÷ú 'â åìà .ò÷åúå òéøîå ò÷åúå ,ïè÷ âã.mixry zgiztl yly:íåé ìëá íéò÷åúù ,äøæò ìù.oeilrd xryl ylye
:åò÷úå åòéøäå åò÷ú øáâä àø÷ ïåéìòä øòùá íéðäë éðù åãîò ìéòì ïøîàãë.oezgzd xryl ylyeïéëéøàîå .åò÷úå åòéøäå åò÷ú äøæòì åòéâä ìéòì ïðúã

àì úéøéùò äìòî ìù 'âå .ïåúçúä øòù ìù 'â åäì éø÷ éëäì ,çøæîî àöåéä øòùì åòéâäù ãò ïéëìåäå ïéò÷åú åéä ïðúãë ,ïåúçúä øòùì åòéâäù ãò ïäá
:úéøéùò äìòîì íéò÷åú åéä àìù øîàã á÷òé ïá øæòéìà éáøë øáñ àðú éàäã ,áéùç÷.mind ielinl ylyeøòù êøã äøæòì íäì åàáå íåáàùù øçàì

:åò÷úå åòéøäå åò÷ú ,íéîä.gafnd iab lrúåéäì ìçùë àëä éúééî àì ïãéã àðúå .åò÷úå åòéøäå åò÷ú .çáæîä éáâ ìò íåô÷æå äáøòå áìåì 'ôá ïðúã
ìò ïéôéñåî ïéà ïðúã àäå .úáùá çñô áøò àáéù éàä éìåë àçéëù àìã íåùî ,íúä ååä àáåè úåòé÷úå úåúë ùìùá èçùð çñôäù úáùá çñô áøò

:úåòé÷ú íéùîçå òáù ãò íéôéñåîã ïéðîéæ úáùá úåéäì ìçù çñô áøòáã ,à÷åã åàì ç"î

`xephxa yexit

היוצא  לשער  שמגיעין  עד והולכין תוקעין היו  ותקעו ; והריעו תקעו
התנא  אין  שם, שנזכרו  העשירית שבמעלה התקיעות ברם, למזרח".

הקודמת  המשנה של התנא על  הוא שחולק אותן, מונה משנתנו של
העשירית במעלה תוקעים היו  שלא GLåéelîì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),וסובר  L ÀÈÀÄ

íénäלעיל) ששנינו כמו לעזרה, ובאו המים את ששאבו לאחר – ÇÇÄ
ותקעו ", והריעו תקעו המים, לשער  "הגיעו ט): GLåéabד , ìò L ÀÈÇÇÅ

çaænä ששנינו כמו  המזבח, בצדי הערבות את שזקפו  בשעה – ÇÄÀÅÇ
גבי על  כפופין וראשיהן  המזבח בצדי אותן "וזוקפין  ה): ד, (לעיל

מפרשים: ויש  ותקעו ". והריעו  תקעו  gafnd"המזבח. iab lr ylye"
המים ניסוך בשעת וווו))))היינו ז ז ז ז ,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי הלהלהלהל'''' תמהים ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  יש  אבל ,

הערבה  זקיפת בשעת תקיעות שלש  עוד  יש  הרי כן  שאם זה, פירוש  על 
במשנה נימנו  אלבק אלבק אלבק אלבק ))))שלא לרלרלרלר""""ח ח ח ח  השלמות השלמות השלמות השלמות  ועייןועייןועייןועיין מקום ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; מכל ;

תקיעות, עשרה חמש נימנו òLúåהרי ,øçL ìL ãéîúì òLzÅÇÀÈÄÆÇÇÀÅÇ
GL ,ïéôñenì òLúå ,íéaøòä ïéa ìL ãéîúììéèáäì L ÀÈÄÆÅÈÇÀÇÄÀÅÇÇÈÄÈÀÇÀÄ

GLå ,äëàìnä ïî íòä úàìçì Lã÷ ïéa ìécáäì L– ÆÈÈÄÇÀÈÈÀÈÀÇÀÄÅÙÆÀÙ
הכל בין  נמצאו תקיעות; ושלש  שלשים עוד הרי  לעיל , הכל  כמבואר 

פסח  ערב חל אם שאמנם אמרו , בגמרא תקיעות. ושמונה ארבעים
שהפסח  תקיעות, ושבע חמשים לפעמים תוקעים היו  בשבת להיות

פעמים, שלש ההלל את קוראה היתה כת וכל כתות בשלש  נשחט
עשרים  הרי תקיעות, שלש  ההלל  בהתחלת פעם בכל  תוקעים והיו

אבל שבת, בכל שתוקעים התקיעות שלשים על  נוסף תקיעות, ושבע
לפיכך בשבת, להיות יחול פסח שערב כך כל  מצוי זה ואין הואיל 

מוסיפים  "ואין  ששנה מה מקום ומכל  מביאו. משנתנו  של התנא אין 
הוא. דווקא לאו ושמונה" ארבעים על
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,cad zia zxew zgzn cec z` `iveddéì õãå ,àìéòì ãåãì dé÷út©§¥§¨¦§¥¨§¨¥
déçîeøìeaxg z` urpe ,xie`l ,dlrnl cec z` jilyd - §§¥
,dnc`aøîà,ealaìèwðå dìò ìBtéð,axgd lr cec leti dzr - £©¦©©§¦§©

.zenieíL éLéáà øîàeci lre ,yxetndàiîL ïéa ãåãì déî÷Bà £©£¦©¥§¥§¨¦¥§©¨
àòøàì.ux`l minyd oia ,xie`a cec z` cinrd - §©§¨

:`xnbd zl`eyeäéà déì àîéðåjlnd cec xn` `l recn - §¥¨¥¦
:`xnbd daiyn .envr z` livn dide ,yxetnd myd z` envra

,'ïéøeñàä úéaî Bîöò àéöBî Leáç ïéà'didy oeiky ,`ed lyne ¥¨¦©§¦¥¨£¦
,yxetnd myd z` xnel eilr zayein ezrc dzid `l xie`a cec
jixve ,mixeq`d zian envr z` livdl leki mc` oi`y enk

.ede`ivei mixg`y
,iyia` xn`y myd ici lr ,xie`a cner cec didykdéì øîà£©¥

,cecl iyia`àëä úéòa éàîdf mewnl zrbd cvik -ux`ay ©¨¥¨¨
.jkl mxby xacd edn ,xnelk ,mizyltdéì øîà,cecøîà éëä £©¥¨¦£©

éøa àLãe÷ éìàeä Cipevx m` ,`ed jexa yecwd ize` l`y jk - ¦§¨§¦
,aie` cia let`y e` irxf dlkiydéì éøcäà éëäåizayd jke - §¨¦©§©¦¥

icia izltp ok zngne ,irxf dlki `le aie` cia letil ipevxy ,el
.iayidéì øîà,iyia`éôàéúBìö CC,jzlitz z` dzr jetd - £©¥£¥§¨

mixne`y lynd enke ,aie` cia letz `le jrxf dlkiy ywae
,miyp`døòèöz àì zàå ïBaæéì àøé÷ Cøa øajckpy ahen - ©§¨¦¨¦©§©Ÿ¦§©¥

dery xeknl jxhviy cr ,dlecb zeipr icil elit` `eaie leaqi
`ly ahen o`k oke ,xrv leaqz `l dz`y calae ,ezqpxtl

.jipa ly mxrvl b`cz `le ,aie`d cia letzdéì øîà,cecéà £©¥¦
ïãäa òéiñ ,éëäjzlitza il riiq ,il uriin dz` jk m` - ¨¦©©©£©

e .aie` cia xqn` `le ,dpey`xd izlitz jtdzzyáéúëc eðééä©§¦§¦
(fi `k 'a l`eny)'äéeøö ïa éLéáà Bì øæòiå'df weqt xe`iaae ,áø øîà ©©£¨£¦©¤§¨¨©©

BøæòL ,áø øîà äãeäéiyia`,älôúajtdzzy ef dlitza epiide §¨¨©©¤£¨¦§¦¨
.aie` cia xqni `le ,cec ly dpey`xd ezlitz

,jk lr elltzdy ixg`éLéáà øîàd z` ztqep mrtíL £©£¦©¥

,yxetnddéúçàåwegx mewna ux`l jlnd cec z` cixede - §©£¥
e ,ecin cec lvip jke ,iayi ly enewnnéãø à÷ äåäeäééøúa ó- £¨¨¨¥¨§©§

,mizylt ux`l aexw mewnd didy oeik ,mdixg` scex iayi did
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,l`xyi ux`léøîàdfl df iyia`e cec exn` -'déa íe÷'cenr - ¨§¥¥
mewn eze` `xwp df xac my lre ,epbxdpe ,gxaz l`e ecbpk

.migxeae micgtn eid oiicr j` ,'dia mew' oeyln ,'iaew'àèî ék¦§¨
enyy mewnl eribdyk -éøîà 'éøz éa',dfl df exn` -éøúa ¥§¥¨§¥¦§¥
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.'ìàøNé¦§¨¥

`ziixa `xnbd d`ian ,iyia`l jxcd dvtwy xkfedy jk ab`
:df oipraìL ,ïðaø eðzäLmc` ipaãáò øæòéìà ,õøàä íäì äöô÷ ¨©¨¨§Ÿ¨¨§¨¨¤¨¨¤¡¦¤¤¤¤

.äéeøö ïa éLéáàå ,eðéáà á÷òéå ,íäøáà©§¨¨§©£Ÿ¨¦©£¦©¤§¨
:`xnbd zx`anäéeøö ïa éLéáàepiid ,jxcd el dvtwyàä £¦©¤§¨¨

ïøîàc.lirl `aedy dyrnaáéúëc ,íäøáà ãáò øæòéìàjldyk ©£©©¡¦¤¤¤¤©§¨¨¦§¦
epia` wgvil dwax z` `iadl(an ck ziy`xa)ìà íBiä àBáàå'¨¨©¤

,'ïéòämei eze`a `ay erci ixdy ,dxe`kl zxzein 'meid' oeyle ¨¨¦
,mnewnlàøîéîìeprinydl ef daiz d`ae -÷ôð àîBé àeääc- §¥§¨§©¨§©

zvitwa miixdp mx`l ribde ,l`xyi ux`n `vi mei eze`ay
e .jxcd,eðéáà á÷òé©£Ÿ¨¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

המשך ביאור למס' סנהדרין ליום חמישי עמ' א



רכה d dpyn iying wxt dkeq zkqn

ïBéìòä,GLåì LïBzçzä øòL,GLåíénä éelîì L,GLåçaænä éab ìò L,îúì òLzøçL ìL ãé,òLúå ¨¤§§¨§©©©©§§¨§¦©©¦§¨©©¥©¦§¥©¥©§¨¦¤©©§¥©
íéaøòä ïéa ìL ãéîúì,ïéôñenì òLúå,GLäëàìnä ïî íòä úà ìéèáäì L,GLåìçì Lã÷ ïéa ìécáäì L. §¨¦¤¥¨©§©¦§¥©©¨¦¨§©§¦¤¨¨¦©§¨¨§¨§©§¦¥Ÿ¤§Ÿ

:íåéä ùã÷ù òéãåäì úåðåøçà úåòé÷ú 'â åìà .ò÷åúå òéøîå ò÷åúå ,ïè÷ âã.mixry zgiztl yly:íåé ìëá íéò÷åúù ,äøæò ìù.oeilrd xryl ylye
:åò÷úå åòéøäå åò÷ú øáâä àø÷ ïåéìòä øòùá íéðäë éðù åãîò ìéòì ïøîàãë.oezgzd xryl ylyeïéëéøàîå .åò÷úå åòéøäå åò÷ú äøæòì åòéâä ìéòì ïðúã

àì úéøéùò äìòî ìù 'âå .ïåúçúä øòù ìù 'â åäì éø÷ éëäì ,çøæîî àöåéä øòùì åòéâäù ãò ïéëìåäå ïéò÷åú åéä ïðúãë ,ïåúçúä øòùì åòéâäù ãò ïäá
:úéøéùò äìòîì íéò÷åú åéä àìù øîàã á÷òé ïá øæòéìà éáøë øáñ àðú éàäã ,áéùç÷.mind ielinl ylyeøòù êøã äøæòì íäì åàáå íåáàùù øçàì

:åò÷úå åòéøäå åò÷ú ,íéîä.gafnd iab lrúåéäì ìçùë àëä éúééî àì ïãéã àðúå .åò÷úå åòéøäå åò÷ú .çáæîä éáâ ìò íåô÷æå äáøòå áìåì 'ôá ïðúã
ìò ïéôéñåî ïéà ïðúã àäå .úáùá çñô áøò àáéù éàä éìåë àçéëù àìã íåùî ,íúä ååä àáåè úåòé÷úå úåúë ùìùá èçùð çñôäù úáùá çñô áøò

:úåòé÷ú íéùîçå òáù ãò íéôéñåîã ïéðîéæ úáùá úåéäì ìçù çñô áøòáã ,à÷åã åàì ç"î

`xephxa yexit

היוצא  לשער  שמגיעין  עד והולכין תוקעין היו  ותקעו ; והריעו תקעו
התנא  אין  שם, שנזכרו  העשירית שבמעלה התקיעות ברם, למזרח".

הקודמת  המשנה של התנא על  הוא שחולק אותן, מונה משנתנו של
העשירית במעלה תוקעים היו  שלא GLåéelîì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),וסובר  L ÀÈÀÄ

íénäלעיל) ששנינו כמו לעזרה, ובאו המים את ששאבו לאחר – ÇÇÄ
ותקעו ", והריעו תקעו המים, לשער  "הגיעו ט): GLåéabד , ìò L ÀÈÇÇÅ

çaænä ששנינו כמו  המזבח, בצדי הערבות את שזקפו  בשעה – ÇÄÀÅÇ
גבי על  כפופין וראשיהן  המזבח בצדי אותן "וזוקפין  ה): ד, (לעיל

מפרשים: ויש  ותקעו ". והריעו  תקעו  gafnd"המזבח. iab lr ylye"
המים ניסוך בשעת וווו))))היינו ז ז ז ז ,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי הלהלהלהל'''' תמהים ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  יש  אבל ,

הערבה  זקיפת בשעת תקיעות שלש  עוד  יש  הרי כן  שאם זה, פירוש  על 
במשנה נימנו  אלבק אלבק אלבק אלבק ))))שלא לרלרלרלר""""ח ח ח ח  השלמות השלמות השלמות השלמות  ועייןועייןועייןועיין מקום ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; מכל ;

תקיעות, עשרה חמש נימנו òLúåהרי ,øçL ìL ãéîúì òLzÅÇÀÈÄÆÇÇÀÅÇ
GL ,ïéôñenì òLúå ,íéaøòä ïéa ìL ãéîúììéèáäì L ÀÈÄÆÅÈÇÀÇÄÀÅÇÇÈÄÈÀÇÀÄ

GLå ,äëàìnä ïî íòä úàìçì Lã÷ ïéa ìécáäì L– ÆÈÈÄÇÀÈÈÀÈÀÇÀÄÅÙÆÀÙ
הכל בין  נמצאו תקיעות; ושלש  שלשים עוד הרי  לעיל , הכל  כמבואר 

פסח  ערב חל אם שאמנם אמרו , בגמרא תקיעות. ושמונה ארבעים
שהפסח  תקיעות, ושבע חמשים לפעמים תוקעים היו  בשבת להיות

פעמים, שלש ההלל את קוראה היתה כת וכל כתות בשלש  נשחט
עשרים  הרי תקיעות, שלש  ההלל  בהתחלת פעם בכל  תוקעים והיו

אבל שבת, בכל שתוקעים התקיעות שלשים על  נוסף תקיעות, ושבע
לפיכך בשבת, להיות יחול פסח שערב כך כל  מצוי זה ואין הואיל 

מוסיפים  "ואין  ששנה מה מקום ומכל  מביאו. משנתנו  של התנא אין 
הוא. דווקא לאו ושמונה" ארבעים על

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc oixcdpq(iying meil)

,cad zia zxew zgzn cec z` `iveddéì õãå ,àìéòì ãåãì dé÷út©§¥§¨¦§¥¨§¨¥
déçîeøìeaxg z` urpe ,xie`l ,dlrnl cec z` jilyd - §§¥
,dnc`aøîà,ealaìèwðå dìò ìBtéð,axgd lr cec leti dzr - £©¦©©§¦§©

.zenieíL éLéáà øîàeci lre ,yxetndàiîL ïéa ãåãì déî÷Bà £©£¦©¥§¥§¨¦¥§©¨
àòøàì.ux`l minyd oia ,xie`a cec z` cinrd - §©§¨

:`xnbd zl`eyeäéà déì àîéðåjlnd cec xn` `l recn - §¥¨¥¦
:`xnbd daiyn .envr z` livn dide ,yxetnd myd z` envra

,'ïéøeñàä úéaî Bîöò àéöBî Leáç ïéà'didy oeiky ,`ed lyne ¥¨¦©§¦¥¨£¦
,yxetnd myd z` xnel eilr zayein ezrc dzid `l xie`a cec
jixve ,mixeq`d zian envr z` livdl leki mc` oi`y enk

.ede`ivei mixg`y
,iyia` xn`y myd ici lr ,xie`a cner cec didykdéì øîà£©¥

,cecl iyia`àëä úéòa éàîdf mewnl zrbd cvik -ux`ay ©¨¥¨¨
.jkl mxby xacd edn ,xnelk ,mizyltdéì øîà,cecøîà éëä £©¥¨¦£©

éøa àLãe÷ éìàeä Cipevx m` ,`ed jexa yecwd ize` l`y jk - ¦§¨§¦
,aie` cia let`y e` irxf dlkiydéì éøcäà éëäåizayd jke - §¨¦©§©¦¥

icia izltp ok zngne ,irxf dlki `le aie` cia letil ipevxy ,el
.iayidéì øîà,iyia`éôàéúBìö CC,jzlitz z` dzr jetd - £©¥£¥§¨

mixne`y lynd enke ,aie` cia letz `le jrxf dlkiy ywae
,miyp`døòèöz àì zàå ïBaæéì àøé÷ Cøa øajckpy ahen - ©§¨¦¨¦©§©Ÿ¦§©¥

dery xeknl jxhviy cr ,dlecb zeipr icil elit` `eaie leaqi
`ly ahen o`k oke ,xrv leaqz `l dz`y calae ,ezqpxtl

.jipa ly mxrvl b`cz `le ,aie`d cia letzdéì øîà,cecéà £©¥¦
ïãäa òéiñ ,éëäjzlitza il riiq ,il uriin dz` jk m` - ¨¦©©©£©

e .aie` cia xqn` `le ,dpey`xd izlitz jtdzzyáéúëc eðééä©§¦§¦
(fi `k 'a l`eny)'äéeøö ïa éLéáà Bì øæòiå'df weqt xe`iaae ,áø øîà ©©£¨£¦©¤§¨¨©©

BøæòL ,áø øîà äãeäéiyia`,älôúajtdzzy ef dlitza epiide §¨¨©©¤£¨¦§¦¨
.aie` cia xqni `le ,cec ly dpey`xd ezlitz

,jk lr elltzdy ixg`éLéáà øîàd z` ztqep mrtíL £©£¦©¥

,yxetnddéúçàåwegx mewna ux`l jlnd cec z` cixede - §©£¥
e ,ecin cec lvip jke ,iayi ly enewnnéãø à÷ äåäeäééøúa ó- £¨¨¨¥¨§©§

,mizylt ux`l aexw mewnd didy oeik ,mdixg` scex iayi did
àèî ékenyy xtkl eribdyk,éae÷mizylt ux` oia `vnpd ¦§¨¥

,l`xyi ux`léøîàdfl df iyia`e cec exn` -'déa íe÷'cenr - ¨§¥¥
mewn eze` `xwp df xac my lre ,epbxdpe ,gxaz l`e ecbpk

.migxeae micgtn eid oiicr j` ,'dia mew' oeyln ,'iaew'àèî ék¦§¨
enyy mewnl eribdyk -éøîà 'éøz éa',dfl df exn` -éøúa ¥§¥¨§¥¦§¥

àéøàì deìè÷ ïééøebz` bexdl mileki zeix` ixeb ipy ike - §¨©§©§©§¨
lkep `l mewn lkn mipy ep`y s` ,xnelk ,lecbd dix`d
eyilgdl icke ,'ixz ia' mewnd iexw okle ,ebxedle eilr xabzdl

déì éøîà,iayil el exn` -énéà ätøòì çkzLà ìéæàøáé÷á C- ¨§¥¥¦©§©©§¨§¨¦¥§¦§¨
,depbxdy ,dxawa jn` dtxr z` `vnze jlàîL déì eøkãà ék¦©§§¥§¨

dénéàc,debxdy ,en` my z` el exikfdyk -déìéç Lçkylgp - §¦¥§©¥¥
,egkdéìè÷åxn`py ,diexv oa iyia` ebxde -(my)Fl xfrIe' §©§¥©©£¨

e .'Edzinie iYWlRd z` KIe diExv oA iWia`áéúëc eðééäjynda £¦©¤§¨©©¤©§¦§¦©§¦¥©§¦§¦
,cec da didy dlecbd dpkqd zngny ,weqtdéLðà eòaLð æà'¨¦§§©§¥

øð úà äaëú àìå äîçìîì eðzà ãBò àöú àì øîàì Bì ãåã̈¦¥ŸŸ¥¥¦¨©¦§¨¨§Ÿ§©¤¤¥
.'ìàøNé¦§¨¥

`ziixa `xnbd d`ian ,iyia`l jxcd dvtwy xkfedy jk ab`
:df oipraìL ,ïðaø eðzäLmc` ipaãáò øæòéìà ,õøàä íäì äöô÷ ¨©¨¨§Ÿ¨¨§¨¨¤¨¨¤¡¦¤¤¤¤

.äéeøö ïa éLéáàå ,eðéáà á÷òéå ,íäøáà©§¨¨§©£Ÿ¨¦©£¦©¤§¨
:`xnbd zx`anäéeøö ïa éLéáàepiid ,jxcd el dvtwyàä £¦©¤§¨¨

ïøîàc.lirl `aedy dyrnaáéúëc ,íäøáà ãáò øæòéìàjldyk ©£©©¡¦¤¤¤¤©§¨¨¦§¦
epia` wgvil dwax z` `iadl(an ck ziy`xa)ìà íBiä àBáàå'¨¨©¤

,'ïéòämei eze`a `ay erci ixdy ,dxe`kl zxzein 'meid' oeyle ¨¨¦
,mnewnlàøîéîìeprinydl ef daiz d`ae -÷ôð àîBé àeääc- §¥§¨§©¨§©

zvitwa miixdp mx`l ribde ,l`xyi ux`n `vi mei eze`ay
e .jxcd,eðéáà á÷òé©£Ÿ¨¦
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ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ט תענית:דף בענין לעסוק חוזרת úéðòúaהגמרא áLBiä ìk ,ìàeîL øîà̈©§¥¨©¥§©£¦

חובה àèBç.שאינה àø÷ð ש משום àpzוטעמו éàä ék øáñ,זה כתנא –,àéðúc ¦§¨¥¨©¦©©¨§©§¨
éaøa øtwä øæòìà éaø[הגדול]øîBì ãeîìz äî ,øîBà טמא נזיר בקרבנות ©¦¤§¨¨©©¨§©¦¥©©§©

יא) ו äæ(במדבר àèç Lôð äæéàa éëå ,'Lôpä ìò àèç øLàî åéìò øtëå'- §¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤§¦§¥¤¤¤¨¨¤
בנפש', 'חוטא שנקרא הרג מי לפי àlàאת טהור נזיר שאף ללמדנו זה פסוק בא ¤¨

øòévL אתBîöòשהתנזר ïéiä,בכך ïî.בנפשו כחוטא הגמרא:נחשב מסיימת ¤¦¥©§¦©©¦
äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäå נזירàø÷ð ïéiä ïî àlà Bîöò øòéö àlL äf ©£Ÿ§¨¦©¨¤©¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦©©¦¦§¨

ä ,àèBç ש änëå,אתøòönמתענה änk úçà ìò ,øáãå øác ìkî Bîöò ¥©§©¥©§¦¨¨¨§¨¨©©©©¨§©¨
חוטא. נקרא שהמתענה שמואל אמר ולכך

,øîBà øæòìà éaøבתענית ÷ø÷ð,LBãהיושב à עוונותיו תעניתו צער שמתוך ©¦¤§¨¨¥¦§¨¨
נזירøîàpLמתמרקים. ה)בדיני ו äîe(שם ,'BLàø øòN òøt ìcb äéäé LBã÷' ¤¤¡©¨¦§¤©¥¤©§©Ÿ©

ãçàנזיר  øácî àlà Bîöò øòéö àlL äf,יין משתיית -øòönä ,LBã÷ àø÷ð ¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦¨¨¤¨¦§¨¨©§©¥
Bîöòבתעניתוänëå änk úçà ìò øác ìkî.קדוש שנקרא ©§¦¨¨¨©©©©¨§©¨
הגמרא: ìeéø÷éàמקשה àä ,ìàeîL נזיר נקרא הרי –,'LBã÷' שמצאנו וכמו ¦§¥¨¦§¥¨

חוטא. המתענה שנקרא מנזיר למד וכיצד אלעזר, רבי שהביא הגמרא:בפסוק מתרצת

éà÷ òøt ìecébà àeää'קדוש' לדעתו שער - על אלא עולה אינו זה בפסוק הנאמר ©©¦¤©¨¥
בהנאה. שאסור ראשו

הגמרא: àèBçמקשה àø÷ð àä ,øæòìà éaøìe,הקפר אלעזר רבי בדרשת כמבואר §©¦¤§¨¨¨¦§¨¥
קדוש. שנקרא אמר הגמרא:וכיצד déùôðמתרצת áéàñc àeää עוסק זה פסוק - ©§¨¦©§¥

המת. בנפש ונטמא שחטא על כפרה שמביא טמא, בנזיר

הגמרא: éëäמקשה øæòìà éaø øîà éîe שהמתענה אלעזר, רבי אמר כך האם - ¦¨©©¦¤§¨¨¨¦
קדוש, אמר]øîàäåנקרא ãBîé[והרי íìBòì ,øæòìà éaø[יחשיב]íãà את §¨¨©©¦¤§¨¨§¨¨¨¨

Bîöòåéòî CBúa éeøL LBã÷ eléàk להתענות לו ואסור קדושים, מעיו כאילו - ©§§¦¨¨§¥¨
ט)øîàpLולהכחישם, יא øéòa'(הושע àBáà àìå LBã÷ Eaø÷a', ודורשים ¤¤¡©§¦§§¨§Ÿ¨§¦

קדושים. אדם שקרבי ללמד קרביים, מלשון להתענות.'בקרבך' לאדם אין שלדעתו הרי

הגמרא: déùôðמשיבה éøeòöì éöîc àä ,àéL÷ àì שהמתענה שאמר מה - Ÿ©§¨¨§¨¥§©¥©§¥
ו  התענית, צער לסבול ויכול חזק שגופו באופן הוא קדוש éøeòöìנקרא éöî àìc àä̈§Ÿ¨¥§©¥

déùôð.בכך לעמוד יכול שאינו חלש באדם הוא להתענות שאסר מה - ©§¥
,øîà Lé÷ì Léøבתענית היושב øîàpLאדם ,ãéñç àø÷ð(יז יא BøàL(משלי øëBòå [ãñç] (ãéñç) Léà BLôð ìîBb' ¥¨¦¨©¦§¨¨¦¤¤¡©¥©§¦¨¤§¥§¥

'Bâå.אכזר נקרא בשרו את ידה על ומכחיש בתענית לעמוד יכול אינו אם אך חסיד, נקרא ומשתה ממאכל עצמו המפריש - אכזרי' §ְִַָ

àúéðòúa áéúéc áø éa øa éàä ,úLL áø øîà,ומתענה תורה הלומד ישיבה בן אותו -ì àaìk ìeëéìdéúeøéL- ¨©©¥¤©©¥©§¨¦§©£¦¨¥©§¨§¥¥
לאכול. מה לו היה ולא סעודתו כלב שאכל מפני אלא התענה לא וכאילו מועילה , תעניתו אין כלומר, סעודתו. את כלב יאכל

i"yx

äæ àèç ùôð äæéàá éëåbxd in Ð
`heg `xwpy?xrvl devn oi`y

ilk` (in) iwicv :opixn`ck ,envr
,edl ipq in (ji`de) `nlr i`d
.(a,i iyily wxt) zeixed zkqna

ùåã÷ àø÷ð`w `xwc diyix Ð
oiwxnzn jk jezny liaya ,yixc

.dprzny eizeper
åéòî êåúá éåøù ùåã÷ åìéàëÐ

xeq`e ,yecw eirn lk eli`k
jaxwa :rnyn ikdc .oyigkdl
.zeprzdl xeq`c :xnelk ,yecw
,yixcw `xwc diyix yecw jaxwa

xrva iexy yecwy liaya`l Ð
dpa`y cr ,dlrn ly xira `ea`
`nlra `finxe .dhn ly milyexi

.`edäéùôð øòöî éöîã àäÐ
ziprzd leaql lekiyegayn Ð

epi`y in la` ,`ed jexa yecwd
.`heg `xwp zeprzdl lekiàø÷ð

ãéñçlneb" aizkc ,dprznd Ð
"cqg yi` eytpenvr yixtn Ð

lnbd meia" enk ,dzyne lk`nn
(`k ziy`xa) "wgvi z`Ð

:inp i` .ixen itn .f"rla x"ixay*
lnebmilyny ,lenbz oeyl Ð

.epewl eytpåøàù øëåòåÐ
`xwp exya yigkne dprznd

.xfk`

אגרות קודש

 ב"ה, א' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם נתקבל זה עתה המברק שלו אשר נולדה להם בת למזל טוב... שמח הנני לראות שכרו 

לאבינו  ישראל  ובנות  בני  של  לבם  לקרב  הכשר  חינוך  בשדה  התעסקותם  בעד  שיחיו  זוגתו  ושכר 

שבשמים, אשר כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו, אשר במילא מובן שזהו 

סגולה להולדת בנים ובנות, ויה"ר שיקויים בהם במשך הזמן בת תחלה סימן יפה לבנים.

בברכת מז"ט ובהצלחה.



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc oixcdpq(oey`x meil)

dézøa déì äøîà,l`ilnb oaxl xqiwd ly eza dxn` -dé÷áL ¨§¨¥§©¥©§¥
,ezl`y lr el dprz l`e ,xqiwd ia`l el gpd -àðøcäî àðàå©£¨©§©§¨

déìl` xqiwd za dzpt .ezl`y lr daeyz el dpr` ip`e - ¥
,eze` dl`ye dia`,eðøéòa Lé íéøöBé éðLipy eid eli` xnelk §¥§¦¥§¦¥
,epxira milk ixveiøöBé ãçàmilkøöBé ãçàå ,íénä ïîmilkïî ¤¨¥¦©©¦§¤¨¥¦

çaeLî ïäî äæéà ,èéhä.exiagndì øîàone` ,xqiwd dia`äæ ©¦¥¤¥¤§¨¨©¨¤
íénä ïî øöBiLon xzei cenrl leki hihd ixdy ,xzei gaeyn ¤¥¦©¨¦

,mind,milk epnn xevil dlecb ef oi`eBì äøîàixd ,ok m` ,eza ¨§¨
ixdy ,miznd ziigz iabl jzl`yl daeyzd z` zipr jnvra

m`øö íénä ïîdtihn mc`d z` xvei `ed jexa yecwd - ¦©©¦¨
,mink `idy dgexqïkL ìk àì èéhä ïîxnege lw `l ike - ¦©¦Ÿ¨¤¥

.hihk xtr dyrpy xg`l ezeigdl lekiy
:dia`l xqiwd za zaeyza dpey drc d`ian `xnbdéaø éác§¥©¦

,àðz ìàòîLéa cnlp df xac ,dia`l xqiwd za daiyd jkyì÷ ¦§¨¥¨¨©
íãå øNa çeøa ïìîòL ,úéëeëæ éìk äî ,úéëeëæ éìkî øîBçå- ¨¤¦§¥§¦©§¥§¦¤£¨¨§©¨¨¨¨

m` ,mc` ly gex zgitp ici lr miyrpyäðwz ïäì Lé ,eøaLð- ¦§§¥¨¤©¨¨
mixfege zikekfd z` mikizny ici lr ,mpwzle xefgl xyt`

k aey ziyrpy cr da migtepe,ilLBãwä ìL BçeøaL ,íãå øNä¨¨¨¤§¤©¨
àeä Ceøa,`ed jexa yecwd ly gex zgitp ici lr dyrpy -ìò ¨©

änëå änk úçà.ezen xg`l zeigle xefgl lekiy ©©©¨§©¨
:miznd ziigz iabl sqep gekie d`ian `xnbdàeää déì øîà̈©¥©

àðéîoin eze` el xn` -ééç éáëLc eúéøîà ,énà éaøìmixne` - ¦¨§©¦©¦¨§¦§¨§¥¨¥
,df xac okzi cvik ,zeigl micizr mizndy mz`àøôò eåä àäå§¨¨©§¨

,xtrl eyrp md ixde -ééç à÷ éî àøôòå.zeigl leki xtr ike - §©§¨¦¨¨¥
déì øîà,in` iaxøNa Cìîì ,äîBc øácä äîì ,ìLî Eì ìBLîà ¨©¥¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¨¨

ïéøèìt éì eðáe eëì ,åéãáòì øîàL íãåzepenx` -íB÷îa ,íéìBãb ¨¨¤¨©©£¨¨§§¦©§§¦§¦§¨
,øôòå íéî ïéàL,oenx`d ziipal xneg mdl did `ly elit`e ¤¥©¦§¨¨

eëìämixg` zenewnn mixneg e`iadeíéîéì ,BúBà eðáexg`l - ¨§¨§¨¦
dtewzeìôð,zepenx`díäì øîà,jlndíB÷îa BúBà eðáe eøæç ¨§¨©¨¤¦§§§¨

Bì eøîà ,íéîe øôò LiL,eicaríäéìò ñòk .ïéìBëé eðà ïéàjlnd ¤¥¨¨¨¦¨§¥¨§¦¨©£¥¤
,ïäì øîàå`ldíúéða øôòå íéî ïéàL íB÷îa,zepenx`d z` §¨©¨¤§¨¤¥©¦§¨¨§¦¤

åéLëòmewna zepal mkn ywan ip`yúçà ìò ,øôòå íéî LiL ©§¨¤¥©¦§¨¨©©©
änëå änkjexa yecwd m`y ,`ed lynpde .zepal mileki mz`y ©¨§©¨

mc`d z` `xa `edz` zeigdl lekiy i`cea ,dgexq dtihn
.extrn mc`d

,oinl xn`e in` iax siqedíàåoiicrïéîàî äzà éàyecwdy §¦¦©¨©£¦
,xtrdn dig dixa xvei `ed jexaäàøe äò÷aì àöoinøaëò ¥©¦§¨§¥©§¨

íBiäLoiicr `ed ,xveedl ligzne xtrdn `xapyk -øNa Béöç ¤©¤§¨¨
õéøLä øçîì ,äîãà Béöçåxveedl jiynn `ed -.øNa Blk äNòðå §¤§£¨¨§¨¨¦§¦§©£¨ª¨¨

e .xtrdn zeig zeixa `xea `ed jexa yecwdy ixdøîàz ànL¤¨Ÿ©
e` reaya `l` zg` drya `xap epi` xakr eze`y enky
drya miznd z` dign `ed jexa yecwd oi` mb jk ,miireay

`l` zg`,äaeøî ïîæì,xacl di`xe ,oekp df xac oi`øäì äìò ¦§©§¤£¥¨¨
å íéîLb eãøé øçîì ,ãçà ïBælç àlà Ba ïéà íBiäL äàøecinàlîúð §¥¤©¥¤¨¦¨¤¨§¨¨¨§§¨¦§¦§©¥

úBðBæìç Blek,drya `ed jexa yecwd `xeay mi`exa yiy ixd ¤§
.zg` drya didz miznd ziigz mb jk ,zg`

:miznd ziigz iabl sqep gekie d`ian `xnbdàeää déì øîà̈©¥©
ì àðéîdid enyy l`xyia mkgàiáéiç ïBëì éåå ,àñéñt ïa àäéáâ ¦¨§§¦¨¤§¦¨©§©¨©¨

,miryx mkl ie` -ïéiç éúéî ïeúéøîàcmizndy mixne` mz`y - §¨§¦¦¥©¦
,miznd eigi `ly xnege lwa cenll yi ixde ,zeigl micizr

éúéî ïéiçcxn`p cvik ,zenl mteq miig xaky el` m` -éúéîc §©¦¦¥§¦¥
ïéiç.zeigle xefgl micizr mizny el`y -,déì øîà,daxc`éåå ©¦¨©¥©

àiáéiç ïBëì,miryx mkl ie` -ïéiç àì éúéî ïeúéøîàcmz`y - §©¨©¨§¨§¦¦¥¨©¦
ziigz z` cenll yi ixde ,zeigl micizr mpi` mizndy mixne`

,xnege lwn mizndeåä àìc,eclep `l oiicry el` m` -ééç- §¨£¨¥
miyp` ,miige miclepééç éåäc,ezne miiga eide eclep xaky -àì §¨¥¨¥Ÿ

ïkL ìk.zeigle xefgl micizr mdy,eqirkdl oin eze` dvxøîà ¨¤¥¨©
déì,oaib didy `qiqt oa `diabléì úéø÷ àiáéiçdz` il ike - ¥©¨©¨¨¥¦

,ryx `xewàðîéà÷ éà,miznd ziigza mew` m` -Ca àðèéòa- ¦¨¥§¨¨¥§¨¨

,ja hera`péî Cúeî÷òì àðèéLôeCjab zeninwr z` xyii`e - ¨¥§¨§©§¨¦¨
.jnndéì øîà,`qiqt oa `diabïneà àôBø ,ïk äNBò äzà íà ¨©¥¦©¨¤¥¥¨

ìBhz äaøä øëNå ,àøwz.jk lr ipnn ¦¨¥§¨¨©§¥¦
mr gkeezd `qiqt oa `diab mday mitqep mixwn d`ian `xnbd

:mgvpe miryxeìéèðúéà ïñéða äòaøàå íéøNòa ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤§¦§©§¨¨§¦¨¦§§¦
íéìLeøéîe äãeäéî éàðñBîéclr xrxrl evxy miyp` ewlzqp - ¥§¨¥¦¨¦¨©¦

daehd zngne ,milyexie dcedia wlg lehile l`xyi ly mzekf
,dyrnd did jke .ctqda xeq`y meil df mei eraw xacay
,ïBã÷Bî ñBøcðñkìà éðôì ìàøNé íò ïeãì ài÷éøôà éða eàaLk§¤¨§¥©§¦¦¨¨¦¦§¨¥¦§¥£¤§¨§§§

áéúëc ,àéä eðlL ïòðk õøà ,Bì eøîà(a cl xacna)ïòðk õøà' ¨§¤¤§©©¤¨¦¦§¦¤¤§©©
,'äéúBìeáâì,orpk ly `id ef ux`y zraew dxezdy ixdïòðëe ¦§¤¨§©©

äåä éLðéà eäpäc ïBäeáàxnelk ,el` miyp` ly mdia` `ed - £§©§¦§¥£¨
.epl zkiiy ux`d oicd one ,epia`àñéñt ïa àäéáb eäì øîà̈©§§¦¨¤§¦¨

,ïBã÷Bî ñBøcðñkìà éðôì ïänò ïeãàå êìàå ,úeLø éì eðz ,íéîëçì©£¨¦§¦§§¥¥§¨¦¨¤¦§¥£¤§¨§§§
íà`iwixt` ipaeðaL èBéãä ,eøîà ,éðeçvðéepzi`n heyt mc` - ¦§©§¦¦§¤§¤¨

,ízçvð,miwcev mz`y di`x df oi`eeøîà ,íúBà çvðà éðà íàå ¦©§¤§¦£¦£©¥©¨¦§
Bì eðúð .íëúçvð äLî úøBz íäìminkgdíänò ïãå Cìäå ,úeLø ¨¤©Ÿ¤¦§©§¤¨§§§¨©§¨¦¨¤

,oecwen qexcpqkl` iptlíäì øîàipal `qiqt oa `diab ¨©¨¤
,`iwixt`äééàø íéàéáî ízà ïëéäî,mkl zkiiy ux`dyeøîà ¥¥¨©¤§¦¦§¨¨¨§

Bì,`iwixt` ipa`id epzii`xäøBzä ïî`id ux`dy da xn`py ¦©¨
,'orpk ux`'ïäì øîà,`qiqt oa `diabíëì àéáà àì éðà óà ¨©¨¤©£¦Ÿ¨¦¨¤

äééàøl`xyi ipal zkiiy ux`dyøîàpL ,äøBzä ïî àlàziy`xa) §¨¨¤¨¦©¨¤¤¡©
(dk h,'åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå'ipan ep`y oeikne ©Ÿ¤¨§¨©¤¤£¨¦¦§¤§¤¨

ixdy ,epl zkiiy ux`dy `ed oica ,ecar did orpky my ly eipa
,éîì íéñëðe ,éîì ãáò ,íéñëð äð÷L ãáòjiiy cardy oeik ,xnelk ¤¤¤¨¨§¨¦¤¤§¦§¨¦§¦

orpk iqkpn `idy ux`d s`e ,epec`l mikiiy eiqkp mb epec`l
,my ipan ep`y epl zkiiyàlà ,ãBò àìå,oenn epl miaiig mz` §Ÿ¤¨

eðezãáò àlL íéðL änk éøäL.epicar mz`y mkpickíäì øîà ¤£¥©¨¨¦¤Ÿ£©§¨©¨¤
àkìî ñBøcðñkìà,`iwixt` ipaläáeLz Bì eøéæçä.ezprh lr £¤§¨§§©§¨©£¦§¨

ìL ïîæ eðì äðz ,Bì eøîàíéîé äL,ezprhl daeyz `evnlïúð ¨§§¨¨§©§Ÿ¨¨¦¨©
íäìqexcpqkl`ïîæ,mini dylyäáeLz eàöî àìå e÷ãazprhl ¨¤§©¨§§Ÿ¨§§¨

,`qiqt oa `diabeçøa ãiî,l`xyi ux`n `iwixt` ipaeçépäå ¦¨¨§§¦¦
úBòeøæ ïäLk ïäéúBãL,d`eazúBòeèð ïäLk ïäéîøëå,miptb §¥¤§¤¥§§©§¥¤§¤¥§

,äúéä úéòéáL äðL dúBàå.melk`e mdizexit z` l`xyi elhpe §¨¨¨§¦¦¨§¨
áeLy dyrn didéðôì ìàøNé íò ïeãì íéøöî éða eàa úçà íòt©©©©¨§¥¦§©¦¨¦¦§¨¥¦§¥

Bì eøîà ,ïBã÷Bî ñBøcðñkìàepl miaiig l`xyi ipa ,mixvn ipa £¤§¨§§§¨§
y ,ax oennàeä éøä[weqtdÎ]øîBà(el ai zeny)íòä ïç úà ïúð 'äå' £¥¥©¨©¤¥¨¨

íeìéàLiå íéøöî éðéòaexn`e micedil epte ,'mixvn z` ElSpie §¥¥¦§©¦©©§¦©§©§¤¦§¨¦
,mdlepnî ízìèpL áäæå óñk eðì eðz`le mixvnn mkz`va §¨¤¤§¨¨¤§©§¤¦¤

.epl mzxfgdCìàå ,úeLø éì eðz ,íéîëçì àñéñt ïa àäéáb øîà̈©§¦¨¤§¦¨©£¨¦§¦§§¥¥
íà ,ñBøcðñkìà éðôì ïänò ïeãàåmixvn ipa,íäì eøîà ,éðeçvðé §¨¦¨¤¦§¥£¤§¨§§¦§©§¦¦§¨¤

äLî úøBz íäì eøîà ,íúBà çvðà éðà íàå ,ízçvð eðaL èBéãä¤§¤¨¦©§¤§¦£¦£©¥©¨¦§¨¤©Ÿ¤
Bì eðúð .íëúçvð eðéaøminkgdïänò ïãå Cìäå ,úeLøiptl ©¥¦§©§¤¨§§§¨©§¨¦¨¤

,qexcpqkl`ïäì øîà,mixvn ipal `qiqt oa `diabízà ïëéäî ¨©¨¥¥¥¨©¤
äééàø ïéàéáî,oenn mkl miaiig ep`y,äøBzä ïî Bì eøîàxn`py §¦¦§¨¨¨§¦©¨

,adfe sqk mixvnn mz`v mcew l`xyil eli`yd mixvny da
äééàø íëì àéáà àì éðà óà ,ïäì øîàmiwcev mkpi`y ¨©¨¤©£¦Ÿ¨¦¨¤§¨¨

mkzriazaøîàpL ,äøBzä ïî àìà(n ai my)ìàøNé éða áùBîe' ¤¨¦©¨¤¤¡©©§¥¦§¨¥
ìL íéøöîa eáLé øLà,'äðL úBàî òaøàå äðL íéLmipy mze`ae £¤¨§§¦§¨¦§Ÿ¦¨¨§©§©¥¨¨

ok m` ,dxenz `ll mixvnl micar l`xyi ipa eidøëN eðì eðz§¨§©
àBaéø íéML ìL äãBáòl`xyin miyp` sl` ze`n yy - £¨¤¦¦¦

ìL íéøöîa ízãaòéLLäðL úBàî òaøàå äðL íéL,ax df oenne ¤¦§©§¤§¦§©¦§Ÿ¦¨¨§©§©¥¨¨
,mz`v mcew mixvnn l`xyi elhpy adfde sqkd ilkn xzei

.ax oenn epl miaiig mz`y `vnpeïBã÷Bî ñBøcðñkìà ïäì øîà̈©¨¤£¤§¨§§§
,mixvn ipaläáeLz Bì eøéæçä,ezprh lrBì eøîàmixvn ipaeðz ©£¦§¨¨§§
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e` reay daexn onfl `l` xzl`l `xap
dign d"awd oi`y xeaq `dze miireay

:dry itl miznd'åëå øäì äìò êì:.ïåæìçmirayl cg` mid on `veiy zrlez
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,déì øîà .äøéöé úòMî Bà äãé÷t úòMî ,íãàä¨¨¦§©§¦¨¦§©§¦¨¨©¥
øNa ìL äëéúç øùôà ,déì øîà .äøéöé úòMî¦§©§¦¨¨©¥¤§¨£¦¨¤¨¨
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äðL äàî ïa øòpä ék' áéúëe ,'íéðt ìk ìòî äòîc 'ä äçîe çöðì úånä òla' áéúk ,éîø àìeò .ïéàtøúîe ïîeîa ïéãîBò ,ãöék àä̈¥©§¦§¨¦§©§¦¨¨¥§¦¦©©¨¤¨¤©¨¨¦§¨¥©¨¨¦§¦¦©©©¤¥¨¨¨
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc oixcdpq(oey`x meil)

mip`zúBøeka[zepey`x elyazpyÎ],úBàðéðL Ba áéLBäå ©¨§¦§¥
,øbéç ãçà ,íéøîBL,eilbxa jldl leki epi`y,àîeñ ãçàåepi`y §¦¤¨¦¥§¤¨¨

.eipira d`ex,ñcøta äàBø éðà úBàð úBøeka ,àîeqì øbéç Bì øîà̈©¦¥©¨©¨£¦¤©©§¥
,invra mhwell leki ipi`e xg`neéðáékøäå àas`e ,jitzk lr Ÿ§©§¦¥¦

,zkll okidl jl xne` ip` d`ex jpi`yàì íàéáðeíìë.cgiáëø §¦¥§§¨¨©
déab ìò øbéçd,àîeñeicgi ekldeíeàéáäåmip`zlíéîéì .íeìëàå ¦¥©©¥¨¤¡¦©£¨§¨¦

onf xg`l -ìòa àadïäì øîà ,ñcøt,mixneylúBàð úBøeka ¨©©©§¥¨©¨¤©¨
qcxta eidyBì øîà ,ïä ïëéäd xneydøbéç,jlnlíeìkike -Lé ¥¨¥¨©¦¥§¥

ïäa Cläì íéìâø éìipcyeg dz`y ,mip`zd z` hewlle ¦©§©¦§©¥¨¤
ok enke ,mizlk`yBì øîàdúBàøì íéðéò éì Lé íeìk ,àîeñz` ¨©¨§¥¦¥©¦¦§

.mizlk`y ipcyeg dz`y ,mip`zdäNò äî,jlndáékøäz` ¤¨¨¦§¦
déab ìò øbéçd,àîeñ,mip`zd zhiwla eyry itkãçàk íúBà ïãå ¦¥©©¥¨§¨¨§¤¨

.e`hg eay ote`a myper z` elawy `vnp ,myiprdeùBãwä óà©©¨
àeä Ceøa`ed mc`d z` yiprdl `ayk ,jk bdepàéáîz` ¨¥¦

d,óeba d÷øBæå äîLð,cgi e`hgyk mdiiga eidy enkíúBà ïãå §¨¨§§¨©§¨¨
,ãçàkdnn cenll yi df xaceøîàpL(c p milidz)íéîMä ìà àø÷é' §¤¨¤¤¡©¦§¨¤©¨©¦

,'Bnò ïéãì õøàä ìàå ìòî,miyxec jkeBæ ,'ìòî íéîMä ìà àø÷é' ¥¨§¤¨¨¤¨¦©¦§¨¤©¨©¦¥¨
däîLð,minydn mc`d ly etebl d`ay,'Bnò ïéãì õøàä ìàå' §¨¨§¤¨¨¤¨¦©

óebä äæ.ux`d on `ay ¤©
:iax z` qepipehp` l`yy ztqep dl`y d`ian `xnbddéì øîà̈©¥

äî éðtî ,éaøì ñBðéðBèðàdäàöBé änçxweaaúò÷BLå ,çøæna ©§¦§©¦¦§¥©©¨§¨©¦§¨§©©
axradéì øîà .áøòna,iaxàëtéà äåä éà,jtidl did m` - ©©£¨¨©¥¦£¨¦§¨

,gxfna zrweye axrna z`vei dzid ynydeúøîà äåä éëä énð©¦¨¦£¨¨§©
éì.jtidl `le `ed jk recn ipl`ey ziid ok mb -déì øîà ¦¨©¥

,qepipehp`Cì àðéîà÷ éëä,le`yl izpeek jk -äî éðtîynyd ¨¦¨¨¦¨¨¦§¥©
áøòna úò÷BLie`xd on did `lde ,d`vi epnny gxfna `le ©©©©£¨

.qpkp `ed my `vi epnn mewnay ,mlerd jxck ,gxfna rwyzy
déì øîà,ok dyer ynyd ,iaxdðB÷ì íBìL ïzéì éãkyecwl - ¨©¥§¥¦¥¨§¨

dribnyk ,axrn cva z`vnp dpikydy oeik ,xnelk ,`ed jexa
`ed jexa yecwd iptl degzyn `id ixd axrn cvl ynyd
yecwd iptl dtetk zqpkpe axrn cva zrwey `id okle ,d`xay

,`ed jexaøîàpL(e h dingp),'íéåçzLî Eì íéîMä àáöe'ixd ¤¤¡©§¨©¨©¦§¦§©£¦
.'dl degzyn ynydydéì øîàzrweyy jixacl ,qepipehp` ¨©¥

,axrnay dpikyl zeegzydl ick axrnaòé÷øc àbìt ãò éúézå§¥¥©©§¨¦§¦©
,riwxd ivg cr ribdl dilr did -ìBòéúå àîìL ïzúå- §¦¥§¨¨§¥

mc` oa jxck ,dpewl mely zzl ick axrn cvl degzyze
jlnl jenq ribnyk degzyn epi`y jlnd iptl degzynd
,my rwyze ,epnn wegx ecera jlnd oeeikl degzyn `l` ,ynn
,ok dyrz ynydy did ie`x ok` ,iax el dpr .minyd rvn`a

,ok dyer dpi`y `l`íéëøc éøáBò íeMîe íéìòBt íeLîm`y - ¦£¦¦§¥§¨¦
eid `l ,xzeia dxi`n dcera ,minyd rvn`a zrwey dzid
midey eide ,miizqdl cner meidy jka mipigan milretd
mipigan eid `l mikxcd ixaer ok enke ,jygzy cr mzk`lna
okle ,dpil mewn mnvrl miytgn eid `le ribdl cner dlildy
`idy lkke ,axrn cvl zaxwzn `idy ,df ote`a ynyd zrwey
ixaere milretd mircei jke ,jlede hrnzn dxe` myl zaxwzn

.dlill opekzdl mikxcd
:iax z` qepipehp` l`yy ztqep dl`y,éaøì ñBðéðBèðà déì øîàå§¨©¥©§¦§©¦

,íãàa äðzéð éúîéàî äîLðm`däãé÷t úòMîj`lndy dryn - §¨¨¥¥¨©¦§¨¨¨¨¦§©§¦¨
`di dn hilgiy `ed jexa yecwd iptl d`iane dtihd z` cwet

,dilräøéöé úòMî Bàxyaa mxwpe xvep elek sebdy dryn - ¦§©§¦¨
.zenvre micibdéì øîà,iaxdéì øîà .äøéöé úòMî,qepipehp` ¨©¥¦§©§¦¨¨©¥

ike ,mc`a dnyp oi` dxivi zry cr dciwt zryny ,jixacl
ìL úãîBò øNa ìL äëéúç øùôàdðéàå çìî àìa íéîé äL ¤§¨£¦¨¤¨¨¤¤§Ÿ¨¨¦§Ÿ¤©§¥¨

,úçøñîdyly cenrz xya zkizgy okzi `ly enk ,xnelk ©§©©
`ll cenrz dtihdy okzi `l mb jk ,gixqz `le gln `ll mini
aey gixqzy xg`e ,gixqz `le dy`d irna mini dnk dnyp

,dcledl die`x dpi`àìài`ceaäãé÷t úòMîdnypd zpzip ¤¨¦§©§¦¨
.zgxqn dpi` okle dtihaäæ øác ,éaø øîàzpzip dnypdy ¨©©¦¨¨¤

,dciwt zryañBðéðBèðà éðãnì,`xaqnBòéiñî àø÷îembe - ¦§©¦©§¦¦§¨§©§
,eixack cenll yi weqtdnøîàpL(ai i aei`),'éçeø äøîL Eúce÷ôe' ¤¤¡©§¨§¨§¨¦

.igex ia zxnyp dciwtd zryny
:iax z` qepipehp` l`yy ztqep dl`y,éaøì ñBðéðBèðà déì øîàå§¨©¥©§¦§©¦

,íãàa èìBL òøä øöé éúîéàîm`däøéöé úòMî,en` ohaaBà ¥¥¨©¥¤¨¨¥¨¨¨¦§©§¦¨
äàéöé úòMî.clepyk -déì øîà,iaxdéì øîà .äøéöé úòMî ¦§©§¦¨¨©¥¦§©§¦¨¨©¥

,qepipehp`,ïk íàdid ,dxivi zryn ea hley xvidyéòîa èòBa ¦¥¥¦§¥
àlà ,àöBéå Bnàwx ea hley rxd xvid i`ceaøîà .äàéöé úòMî ¦§¥¤¨¦§©§¦¨¨©

ñBðéðBèðà éðãnì äæ øác ,éaø,`xaqnøîàpL ,Bòéiñî àø÷îe ©¦¨¨¤¦§©¦©§¦¦§¨§©§¤¤¡©
(f c ziy`xa),'õáBø úàhç çútì'dryn dpeekdy yexcl yie ©¤©©¨¥

.e`ihgnd rxd xvi ea uaex en` mgx gztn `veiy
:miznd ziigz oipra oecl zxfeg `xnbdéîø Lé÷ì Léødywd - ¥¨¦¨¥

,miznd ziigz oiprl miweqtd oia dxizqáéúkcg` weqtadinxi) §¦
(f `l,ux` izMxIn miYvAwe oFtv ux`n mzF` `ian ippd'øeò ía ¦§¦¥¦¨¥¤¤¨§¦©§¦¦©§§¥¨¤¨¦¥

,åcçé úãìBéå äøä çqôe`eal cizrly ixd ,'dPd EaEWi lFcB ldw ¦¥©¨¨§¤¤©§¨¨¨¨¨¥¨
,mixbge mixeir eidiáéúëexg` weqta(e dl diryi),ìiàk âlãé æà' §¦¨§©¥¨©¨

ïBøúå ,çqt[xxeyzÎ]ìíéìçðe íéî øaãná eò÷áð ék ,ílà ïBL ¦¥©§¨§¦¥¦¦§§©¦§¨©¦§¨¦
,'äáøòa.miznd ziigza mnenn e`txzi minend ilray ixdàä ¨£¨¨¨

ãöékayiil yi ,df z` df exzqi `ly el` miweqt ipy miyxtzn ¥©
yïéãîBòmiznd ziigzl miyp`d,ïîeîaokle ,mdiiga eidy itk §¦§¨

,'gqt'e 'xbg' mdilr xn`påjk xg`,ïéàtøúîblciy xn`p okle §¦§©§¦
.xacl lkei ml`de ,li`k gqtd

:miznd ziigz oipra ztqep dxizq aeyii d`ian `xnbdàìeò¨
áéúk ,éîø(g dk diryi)ìk ìòî äòîc 'ä äçîe çöðì úånä òla' ¨¥§¦¦©©¨¤¨¤©¨¨¦§¨¥©¨

,'íéðtezeni `l aey miznd eigiy xg`l `eal cizrly ixd ¨¦
,gvpláéúëexg` weqta(k dq diryi),'úeîé äðL äàî ïa øòpä ék' §¦¦©©©¤¥¨¨¨¨

aygi dpy d`n oa zeniy ine ,mini miyp`d ekix`iy xnelk
my xn`p oke ,ezeniy miyp` eidi `eal cizrly ixd ,'xrp'k

weqtd zligzaíéîé ìeò ãBò íMî äéäé àì'`Nni `l xW` owfe Ÿ¦§¤¦¨¨¦§¨¥£¤Ÿ§©¥
ecera xawl mc` myn `vi `ly `ed weqtd yexite ,'eini z ¤̀¨¨
cizrly ixd ,eizepy z` milyd `ly owf ezeida `l s`e ,xirv

,`ler uxize .mdini z` e`lniy xg`l ezeni `eal,àéL÷ àìŸ©§¨
ïàkwqer ,dzind lhazz `eal cizrly ea xn`py weqtd - ¨

,ìàøNéae ,llk `eal cizrl ezeni `l ok` mdyïàkweqtd - §¦§¨¥¨
,mdini zekix` xg`l miyp` ezeni `eal cizrly ea xn`py

wqer.íéáëBk éãáBòa§§¥¨¦
:`xnbd dywníúä eòa éàî íéáëBk éãáBòåmy eyri dne - §§¥¨¦©¨¨¨

:`xnbd zvxzn .miznd ziigza enewi `l md ixd ,miakek icaer
ðäeäa áéúëc Cmdilr xn`py miebl dpeekd -(d `q diryi)eãîòå' ¨¨¦§¦§§¨§

,'íëéîøBëå íëéøkà øëð éðáe íëðàö eòøå íéøæ,`ed weqtd yexite ¨¦§¨Ÿ§¤§¥¥¨¦¨¥¤§§¥¤
mixkpe ,l`xyi o`v z` erxie ['mixf'] mieb ecnri `eal cizrly
j` mini ekix`i el` miebe ,mdinxka ecarie mdizecy z` eyxgi

.ipyd weqtd wqer mdae ,seqal ezeni
cizrl didiy dn oipra ztqep dxizql aeyii d`ian `xnbd

:`ealáéúk ,éîø àcñç áø(bk ck diryi)änçä äLBáe äðálä äøôçå' ©¦§¨¨¥§¦§¨§¨©§¨¨¨©©¨
úBàáö 'ä Cìî ék`ed weqtd yexite ,'milWExiaE oFIv xdA ¦¨©§¨§©¦¦¨©¦

'd jelniy zra ylgi mxe`y zngn dpalde dngd eyiiaziy
,milyexiae oeiv xda ze`aváéúëexg` weqta(ek l my)øBà äéäå' §¦§¨¨

íéîiä úòáL øBàk íéúòáL äéäé änçä øBàå änçä øBàk äðálä©§¨¨§©©¨§©©¨¦§¤¦§¨©¦§¦§©©¨¦
dngd xe`y ixd ,'`Rxi FzMn ugnE FOr xaW z` 'd Wag mFiA§£Ÿ¤¤¤©©©©¨¦§¨

,`cqg ax uxzne .`eal cizrl wfgzi dpaldeïàk ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
,çéLnä úBîéìàaä íìBòì ïàkdpald xe` wfgzi giynd zenia - ¦©¨¦©¨¨¨©¨

zray xe`k miizray didi dngd xe`e ,dngd xe`k didie
aex zngn mxe`a gxide ynyd eyiiazi `ad mlerae ,minid

.miwicvd eif dbep
:`xnbd dywnìåøîàc ìàeîLyïéàweligúBîéì äfä íìBòä ïéa §¦§¥§¨©¥¥¨¨©¤¦

,ãáìa úBiëìî ãeaòéL àlà çéLnämicareyn l`xyi eidi `ly ©¨¦©¤¨¦§©§ª¦§¨
iklnldfd mlerd oia welig oi` mixac x`ya la` ,zene`d

'ebe 'dpald xe` dide' weqtdy yxtl oi` ok m` ,giynd zenil
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc oixcdpq(ipy meil)

'íBàì' ïéàå ,'íBàì eäeáwéo`k xen`døîàpL ,ïéøaeò àlàiabl ¦§§§¥§¤¨¨¦¤¤¡©
ipWE KphaA miFb ipW Dl 'd xn`Ie' ,mn` ohaa eidyk eiyre awri©Ÿ¤¨§¥¦§¦§¥§¥

EcxRi KirOn miO`l'õîàé íBàìî íBàìe(bk dk ziy`xa)ixd , §ª¦¦¥©¦¦¨¥§¦§¤¡¨
,'me`l' mi`xwp mixaeryàlà 'äá÷' ïéàåoeyläìì÷itkeøîàpL §¥¨¨¤¨§¨¨¤¤¡©

(g bk xacna),l`xyi z` llwi mrlay wla dvxy zellwd iabl
mrla el xn`e,'ìà äa÷ àì áwà äî'm` llw` cvik' eyexite ¨¤ŸŸ©Ÿ¥

,'l`d mllw `l'øa' ïéàåo`k xen`døîàpL ,äøBz àlàa mildz) §¥¨¤¨¨¤¤¡©
(aiðàé ït øá e÷Mð''óeze` rpeny ine ,dxezd cenill dpeekde - ©§©¤¤¡©

.mixaer edellwi cinlzdn
dxez rpeny inl xg` yper df weqtn cnl l`rnyi xa `ler

:cinlz itn,øîBà ìàòîLé øa àìeò,cinlz itn dkld rpend ¨©¦§¨¥¥
miebBúBà ïéáwðîmixeg ea miyer -äøáëkmixxeay dtp oink - §©§¦¦§¨¨

c dnn z`f cenll yie ,d`eazd z` da' àëä áéúëxA rpFn §¦¨¨¥©¨
íúä áéúëe 'íBàì eäeáwé(i ai 'a mikln)'oFx` odMd rciFdi gTIe ¦§§§¦¨¨©¦©§¨¨©Ÿ¥£

cg`,'Bzìãa øBç áwiå.xeg ziiyr oeyln `ed edeawiy ixdøîàå ¤¨©¦Ÿ§©§§¨©
éiaàeze` miawpnéøv÷c àìëeà ék`edy miqaek ly ilk enk - ©©¥¦§¨§©¨¥

.micbad lr min ea mitlfne ,elek awepn
:df oipra `xnbd dkiynnBãnì íàådxezàáø øîà ,BøëO äî §¦¦§©§¨¨©¨¨

øîàpL ,óñBék úBëøáì äëBæ úLL áø øîàilyna weqtd jynda ¨©©¥¤¤¦§¨§¥¤¤¡©
(my)óñBéå' øîàpL óñBé àlà 'øéaLî' ïéàå ,'øéaLî Làøì äëøáe'§¨¨§Ÿ©§¦§¥©§¦¤¨¥¤¤¡©§¥

'õøàä íò ìëì øéaLnä [àeä õøàä ìò èélMä] àeä. ©©¦©¨¨¤©©§¦§¨©¨¨¤
íìBòì dãnìîe äëBæ ,äfä íìBòa äøBz ãnìîä ìk ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨©§©¥¨¨¨©¤¤§©§¨¨¨

øîàpL ,àaä(dk `i ilyn),'äøBé àeä íb äåøîe''dexn'd ,xnelk ©¨¤¤¡©©§¤©¤
mb' `ad mlerly `ed exky ,dkld xaca ecinlz z` riaUne

.dxez cnli ,'dxei `ed
:miznd ziigz zeidl dcizry micnel oipn oecl zxfeg `xnbd

øîàpL ,äøBzä ïî íéúnä úéiçúì ïéépî ,àáø øîà(e bl mixac)éçé' ¨©¨¨¦©¦¦§¦©©¥¦¦©¨¤¤¡©§¦
,'úBîé ìàå ïáeàø,oeyld ltk z` yexcl yi jkeíìBòa 'ïáeàø éçé' §¥§©¨§¦§¥¨¨

,äfä,digie miznd ziigza mewiy epiide,àaä íìBòì 'úBîé ìàå' ©¤§©¨¨¨©¨
.miznd ziigz ixg` `edy,àëäî ,øîà àðéáøxn`py(a ai l`ipc) ¨¦¨¨©¥¨¨

úBôøçì älàå ,íìBò éiçì älà ,eöé÷é øôò úîãà éðLiî íéaøå'§©¦¦§¥¥©§©¨¨¨¦¥¤§©¥¨§¥¤©£¨
'íìBò ïBàøãìmicizry weqta yxetn ixd ,mler oeifae zellwl - §¦§¨

.mler oe`xcl e` ,mler iigl uiwdl ,'xtr ipyi' mipeknd ,miznd
,àëäî ,øîà éMà áøl`ipc xtqa oexg`d weqta xn`py(bi ai) ©©¦¨©¥¨¨

j`lnd el xn`yõ÷ì EìøBâì ãBîòúå çeðúå [õwì] Cì äzàå'§©¨¥©¥§¨©§©£§¨§§¥
,'ïéîiämye ,xya lkl uw `ed xy` jnler zial xhtiz ,xnelk ©¨¦

.miznd ziigza okn xg`l cenrze xefgze ,gepz
,lirl zyy ax ly eixac oiprn sqep xn`n d`ian `xnbd

:`ad mlerl ok zeyrl dkef dfd mlera xac dyerdyéaø øîà̈©©¦
ñðøt ìk ,øæòìàxeaivd lr dpenn -úçða øeaöä úà âéäðîL- ¤§¨¨¨©§¨¤©§¦¤©¦§©©

,mingxae zeplaqaøîàpL ,àaä íìBòì íâéäðîe äëBæ(i hn diryi) ¤©§¦¨¨¨©¨¤¤¡©
'íìäðé íéî éòeaî ìòå íâäðé íîçøî ék'zriap mewna mbidpiÎ] ¦§©£¨§©£¥§©©¥©¦§©£¥

mlera ,mingxa mbidpn ,'mngxn'd qpxt ,xnelk ,[dnc`dn min
.`ad mlerl 'mbdpi' ,dfd

äìBãb ,øæòìà éaø øîàåd `id daeygeäòcit lr mc`d zbdpd - §¨©©¦¤§¨¨§¨¥¨
,lkye zrcäðzépLweqtaúBiúBà ézL ïéaoia xnelk ,'d my ly ¤¦§¨¥§¥¦

,'d ly eizeny izyøîàpL(b a '` l`eny)øîàå .''ä úBòc ìà ék' ¤¤¡©¦¥¥§¨©
ìBãb ,øæòìà éaød zia `ed aeygeúBiúBà ézL ïéa ïzépL ,ùc÷î ©¦¤§¨¨¨¦§¨¤¦©¥§¥¦

,'d my lyøîàpL(fi eh zeny)LYaWl oFkn''ä Lãwî 'ä zìòt ¤¤¡©¨§¦§§¨£§¨¦§¨
éãé eððBk.'E §¨¤

:`xnbd dywné÷úîäzòî àlà ,äàpéçø÷ àcà áø dì ó- ©§¦¨©©¨©§¦¨¨¤¨¥©¨
dlecb lr d`xn 'd zeny ipy oia aezkd xac lky jixacl

y mb xn`p m`d ,zeaiygeL äî÷ð äìBãb`id mbézL ïéa äðzép §¨§¨¨¤¦§¨¥§¥
áéúëc ,úBiúBà(` cv mildz),'òéôBä úBî÷ð ìà 'ä úBî÷ð ìà'yi ike ¦¦§¦¥§¨¥§¨¦©

:`xnbd zvxzn .dnwpl zeaiygdéì øîà,xfrl` iax,déúléîì ¨©¥§¦§¥
énð éëä-`id daeyge dlecb ok` ,ea zkxvp `idy xacl ¨¦©¦

lr mc` ipal `ed jexa yecwd ozepy lenbzd epiide ,dnwpd
,mdiyrnàìeò øîàã ,àìeòãkweqtd lr'l` 'd zFnwp l` ¦§¨§¨©¨¥§¨¥

,'ritFd zFnwpeìlä úBiòôBä ézL,weqtay 'drted' minrt izy - §¨¦©§¥¨¦©¨
änìizy lr dxn`p weqtay 'rited' zaiz ,xnelk ,exn`p ¨¨

oeyl mb dnwp lka dazkp eli`ke ,weqtay dnwp ly zepeyld
,`ler aiyde .mdizy ekxved recne ,drtedäáBè úcîì úçà- ©©§¦©¨

mlerd zene`n ezpiky z` `ed jexa yecwd wliqy ,aeh lenbz
z`xyde ,'rnype dyrp' exn`yk ,l`xyi lr dze` dxyde

,`ed jexa yecwd zrted `id dpikydúeðòøet úcîì úçàå- §©©§¦©§¨
zene`n rxtie envra ritei `ed jexa yecwdy ,rx lenbz
`id dlecb ok` df oiprle .`eal cizrl didiy oicd meia mlerd

.dnwpd
oipra xfrl` iax ly eizexnin z` `iadl dkiynn `xnbd

:zrcd zeaiygeléàk ,äòc Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¤¥¨§¦
,åéîéa Lc÷îä úéa äðáðz` biydl lkei eay drcd gkny oeik ¦§¨¥©¦§¨§¨¨

,iepa ezeida ycwnd zia zii`xn biydl ozipy zebyd oze` lk
,jkl di`xdeäfLdrc -úBiúBà ézL ïéa ïzéðenke ,'d my ly ¤¤¦©¥§¥¦

,x`azdyäæåycwnd zia -úBiúBà ézL ïéa ïzéð.'d my ly §¤¦©¥§¥¦
óBqì ,äòc Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå[`edy eteqÎ] §¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¤¥¨©

øîàpL ,øMòúî(c ck ilyn),'íéòðå ø÷é ïBä ìk eàìné íéøãç úòãáe' ¦§©¥¤¤¡©§©©£¨¦¦¨§¨¨¨§¨¦
.mirp oenne xwi oenna e`lnzi mixcgd lk ,zrcd ici lr ,xnelk

äòc Ba ïéàL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàåeail zzl dvex epi`y - §¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥¥¨
,rcile opeazdløîàpL ,åéìò íçøì øeñà(`i fk diryi)íò àì ék' ¨§©¥¨¨¤¤¡©¦Ÿ©

,'eppeçé àì BøöBéå eäNBò epîçøé àì ïk ìò àeä úBðéa,xnelk ¦©¥Ÿ§©£¤¥§§Ÿ§¤
mgxn `ed jexa yecwd oi` dpia ipa mpi` l`xyiy zngn
yecwd ly eizecina wacdl epilre ,dpipg mdl ozepe mdilr

.eiyrnk zeyrle `ed jexa
Bzét ïúBpä ìk ,øæòìà éaø øîàå[englÎ]ïéøeqé ,äòc Ba ïéàL éîì §¨©©¦¤§¨¨¨©¥¦§¦¤¥¥¨¦¦

øîàpL ,åéìò ïéàamec` zekln ly dteq iabl(f ` dicaer)Eîçì' ¨¦¨¨¤¤¡©©§§
ézçz øBæî eîéNé'Ba äðeáz ïéà Eïéàå ,oeylBæî''øo`k dxen`d ¨¦¨©§¤¥§¨§¥¨

ïéøeqé àlàøîàpL ,(bi d ryed)úà äãeäéå Béìç úà íéøôà àøiå' ¤¨¦¦¤¤¡©©©§¤§©¦¤¨§¦¨¤
'BøBæîxFfn EniUi' ,jk yxcp dicaera weqtde ,eixeqi z` - §¨¦¨

inl 'Lngl' z` zzpy zngn ,mixeqie zekn jilr e`eai ,'LiYgY©§¤©§§
.'FA dpEaY oi`'y¥§¨

äìBb óBqì ,äòc Ba ïéàL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå,enewnn §¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥¥¨©¤
øîàpL(bi d diryi)'úòã éìaî énò äìb ïëì'. ¤¤¡©¨¥¨¨©¦¦§¦¨©

:xfrl` iax mya zetqep zexnin d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨
Là ,äìéla Ba íéòîLð äøBz éøác ïéàL úéa ìkmpdibdBzìëBà ¨©¦¤¥¦§¥¨¦§¨¦©©§¨¥©§

,ziad lraløîàpL(ek k aei`)åéðeôöì ïeîè CLç ìk'jyeg lk - ¤¤¡©¨Ÿ¤¨¦§¨
`ly mewn xnelk ,dxezd ipetvnn `agpe onhen `edy dlile

,dlila dxez ixac ea mirnypçteð àì Là eäìëàzedlk`z - §¨§¥¥Ÿ¨
y inl ,dxiradl ick da getpl jixv oi`y ,mpdib ly y`òøé¥©

'Bìäàa ãéøNiexwd mkg cinlz yiy eipira rxy ziad lral - ¨¦§¨¢
e ,eziaa 'cixy'øîàpL ,íëç ãéîìz àlà ãéøN ïéà(d b l`ei) ¥¨¦¤¨©§¦¨¨¤¤¡©

,'d xn` xW`M dhilt didY mlWExiaE oFIv xdA iM'íéãéøOáe ¦§©¦¦¨©¦¦§¤§¥¨©£¤¨©©§¦¦
,'àøB÷ 'ä øLàel`e ,mipnfene 'mi`exw' oeyln `ed '`xew'e £¤¥

.m`xew 'dy minkg icinlz
Bðéà ,åéñëpî íéîëç éãéîìz äpäî BðéàL ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¤¥§©¤©§¦¥£¨¦¦§¨¨¥

øîàpL ,íìBòì äëøa ïîéñ äàBø(`k k aei`)ïk ìò Bìëàì ãéøN ïéà' ¤¦¨§¨¨§¨¤¤¡©¥¨¦§¨§©¥
,'Báeè ìéçé àìeøîàpL ,íéîëç éãéîìz àlà ãéøN ïéà(d b l`ei) Ÿ¨¦¥¨¦¤¨©§¦¥£¨¦¤¤¡©

,'àøB÷ 'ä øLà íéãéøOáe'oi`y itly `ed aei`a weqtd yexite ©§¦¦£¤¥
exyre eaeh gilvi `l okl ,eiqkpn enr lke` mkg cinlz

.ecia miiwzdl
BðçìL ìò út øéiLî BðéàL ìk ,øæòìà éaø øîàå,lk`y xg`l §¨©©¦¤§¨¨¨¤¥§©¥©©ª§¨

øîàpL ,íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà(`k k aei`)Bìëàì ãéøN ïéà' ¥¤¦¨§¨¨§¨¤¤¡©¥¨¦§¨§
'Báeè ìéçé àì ïk ìògilvi `l ok lr ,elk`nl xeiye zix`y oi` - ©¥Ÿ¨¦

xn`py ,eilk`nn xiiyl mc`d jixvy itl ,exyre eaeh'a mikln)

(bn c.'xzFde lk` 'd xn` dk iM'¦Ÿ¨©¨Ÿ§¥
:`xnbd dywn,BðçìL ìò íéúéút øéiLîä ìk ,øæòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¤§¨¨¨©§©¥§¦¦©ª§¨

,äøæ äãBáò ãáBò eléàkzt gipdl dxf dcear icaer jxc oky §¦¥£¨¨¨
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המשך בעמוד רנה

oifge` mipy` cenr av sc ± oey`x wxt`nw `aa
.åäåá÷é:ezlca xeg aewie (ai a mikln) oeyl eze` miawpn.éøö÷ã àìëåàilk

:micbad lr min ea oitlfne awepn `edy oiqaek ly.äøåé àåä íâ äåøîåin
oeyl dexne `"l `ad mlerl dxei `ed mb dkld xaca ecinlz z` deexny

:dxen.'åâå ãåîòúå çåðúå õ÷ì êì äúàåuwl okn xg`l cenrie zeniy el fnx
epini xifgdl d"awd cizry uwl oinid

:epini xeg` aiyd ixdy eiptlíîçøî
:f"dera.íâäðé:a"derl.úåéúåà éúùly

my lr zeny lk `"l .izrny jk .my
ze` ze`av (.fh sc dbibg) `nlra 'ixn`c
oeyl zeize` edl ixw ely `ava `ed

:`lten.ùã÷î ìåãâ:`ed aeygäéúìéîì
.éîð éëä:`lercke `id dlecbcéúù
.úåéòôåäzenwp l` 'd zenwp l` aizkc

drted `cge zenwp ixz `ki`e rited
dnwp lk` `ki`c o`nk ince ediiexza

:drted `cg dnwpe.äáåèì àãçly
`ae mlerd zene`n ezpiky wliqy l`xyi
lenbzc meyn zenwp dil ixwe l`xyi lr
dyrp exn`y lr dpikyl ekfy `ed aeh
zeprxetl zg`e lenbz epiid dnwpe rnype
opixn`ck oicd meil odn rxtpy miebl
lrae 'd mwep (.c sc) f"r zkqnc `nw wxta

eceakae envra `edy miebl dngodn rxtp
:drted epiide.úòãáålk e`ln zrcd iptn

:oed mixcgd.êîçì ìéáùáoi`y inl zzpy
:jizgz xefn eniyi drc eaïåîè êùç ìë

.åéðåôöìipetvnn `agpe oetv dlil lk
:zia eze`a oirnyp dxez ixac oi`y dxezd

.çôåð àì ùà åäìëàúmpdib ly ey` df
:getp jixv oi`y.åìäàá ãéøù òøérxy in

:eld`a cixy yiy eipiraøééùî åðéàù ìë
.ïéúéúôxzede lek` aizkck xiiyl jixvc

:(c a mikln)ìë øæòìà éáø øîà àäå
ãáåò åìéàë åðçìåù ìò ïéúéúô øééùîä

.ïçìåù ãâì íéëøåòä øîàðù æ"òdzyne lk`na jexr ogly oigipny oiyer oky
:ipn dnyy f"rl mikeqp migwxn ly zeqek mi`lnne cb oixewy f"r dze` myl

.àä:xeq` xn`wc.äéãäá äîéìù àëéàãlr ozepe lk`y xg`l dnily `iany
:ikd ciar f"r mylc ifgnc xiiyy oiziztd mr oglyd.àäådnily `kilc

`l dizial `cb `d :iprl oipnefnc ediicda
:'iqxbéìçîä.åøåáãá ó`ly exeaca dpyn

:xkip `di.úøòðð åúù÷ely xa` iyew gk
xerz dixr xn`py cilen epi`y xrpp
ynn da lkzqn dz`y dixr jzyw
lkzqnd `"c jzyw xirz `id dzexra
zxeab ezyw yi` zy`c zeixra aygnd
sc n"a) enk zhrnzne zkldzn zxrpp eci
mei miylyl zg` dxrpn zeqk `vn (:hk

:'d xrpie (ci zeny) enk p"`á÷ éåä.ìied
jnvr dyr lt` oeyl law .digze eipr

:ltye lt`úåðåìç åá ïéçúåô ïéà ìôà úéá
.åòâð úà úåàøìaizk ziaa il d`xp rbpk

`le il aizkc cere `linn d`xp rnync
oi`y onf lkc ezlvd ezlt`y `vnp ixe`l
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,øæòìà éaø øîàå .''ä úBòc ìà ék' øîàpL ,úBiúBà¦¤¤¡©¦¥¥§¨©©¦¤§¨¨
zìòt' øîàpL ,úBiúBà ézL ïéa ïzépL ,ùc÷î ìBãb̈¦§¨¤¦©¥§¥¦¤¤¡©¨£§¨

éãé eððBk 'ä Lãwî 'äé÷úî .'Eàcà áø dì ó ¦§¨§¨¤©§¦¨©©¨
éëä ,déúléîì déì øîà .'òéôBä úBî÷ð ìà 'ä úBî÷ð ìà' áéúëc ,úBiúBà ézL ïéa äðzépL äî÷ð äìBãb ,äzòî àlà ,äàpéçø÷©§¦¨¨¤¨¥©¨§¨§¨¨¤¦§¨¥§¥¦¦§¦¥§¨¥§¨¦©¨©¥§¦§¥¨¦
Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå .úeðòøet úcîì úçàå äáBè úcîì úçà ,änì eìlä úBiòôBä ézL ,àìeò øîàã ,àìeòãk énð©¦¦§¨§¨©¨§¥¨¦©¨¨¨©©§¦©¨§©©§¦©§¨§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥

àå .úBiúBà ézL ïéa ïzéð äæå ,úBiúBà ézL ïéa ïzéð äfL ,åéîéa Lc÷îä úéa äðáð eléàk ,äòcBa LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øî ¥¨§¦¦§¨¥©¦§¨§¨¨¤¤¦©¥§¥¦§¤¦©¥§¥¦§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥
,åéìò íçøì øeñà ,äòc Ba ïéàL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå .'íéòðå ø÷é ïBä ìk eàìné íéøãç úòãáe' øîàpL ,øMòúî óBqì ,äòc¥¨©¦§©¥¤¤¡©§©©£¨¦¦¨§¨¨¨§¨¦§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥¥¨¨§©¥¨¨
,äòc Ba ïéàL éîì Bzét ïúBpä ìk ,øæòìà éaø øîàå .'eppeçé àì BøöBéå eäNBò epîçøé àì ïk ìò àeä úBðéa íò àì ék' øîàpL¤¤¡©¦Ÿ©¦©¥Ÿ§©£¤¥§§Ÿ§¤§¨©©¦¤§¨¨¨©¥¦§¦¤¥¥¨

ézçz øBæî eîéNé Eîçì' øîàpL ,åéìò ïéàa ïéøeqéäãeäéå Béìç úà íéøôà àøiå' øîàpL ,ïéøeqé àlà 'øBæî' ïéàå .'Ba äðeáz ïéà E ¦¦¨¦¨¨¤¤¡©©§§¨¦¨©§¤¥§¨§¥¨¤¨¦¦¤¤¡©©©§¤§©¦¤¨§¦¨
ïéàL úéa ìk ,øæòìà éaø øîàå .'úòã éìaî énò äìb ïëì' øîàpL ,äìBb óBqì ,äòc Ba ïéàL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå .'BøBæî úà¤§§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥¥¨©¤¤¤¡©¨¥¨¨©¦¦§¦¨©§¨©©¦¤§¨¨¨©¦¤¥
ãéøN ïéà .'Bìäàa ãéøN òøé çteð àì Là eäìëàz åéðeôöì ïeîè CLç ìk' øîàpL ,BzìëBà Là ,äìéla Ba íéòîLð äøBz éøác¦§¥¨¦§¨¦©©§¨¥©§¤¤¡©¨Ÿ¤¨¦§¨§¨§¥¥Ÿ¨¥©¨¦§¨¢¥¨¦
ïîéñ äàBø Bðéà ,åéñëpî íéîëç éãéîìz äpäî BðéàL ìk ,øæòìà éaø øîàå .'àøB÷ 'ä øLà íéãéøOáe' øîàpL ,íëç ãéîìz àlà¤¨©§¦¨¨¤¤¡©©§¦¦£¤¥§¨©©¦¤§¨¨¨¤¥§©¤©§¦¥£¨¦¦§¨¨¥¤¦¨
.'àøB÷ 'ä øLà íéãéøOáe' øîàpL ,íéîëç éãéîìz àlà ãéøN ïéà .'Báeè ìéçé àì ïk ìò Bìëàì ãéøN ïéà' øîàpL ,íìBòì äëøa§¨¨§¨¤¤¡©¥¨¦§¨§©¥Ÿ¨¦¥¨¦¤¨©§¦¥£¨¦¤¤¡©©§¦¦£¤¥
.'Báeè ìéçé àì ïk ìò Bìëàì ãéøN ïéà' øîàpL ,íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà ,BðçìL ìò út øéiLî BðéàL ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¤¥§©¥©©ª§¨¥¤¦¨§¨¨§¨¤¤¡©¥¨¦§¨§©¥Ÿ¨¦
.'Cñîî éðîì íéàìîîäå ïçìL ãbì íéëøBòä' øîàpL ,äøæ äãBáò ãáBò eléàk ,BðçìL ìò íéúéút øéiLîä ìk ,øæòìà éaø øîàäå§¨¨©©¦¤§¨¨¨©§©¥§¦¦©ª§¨§¦¥£¨¨¨¤¤¡©©§¦©©ª§¨§©§©§¦©§¦¦§¨

éìçnä ìk ,øæòìà éaø øîàå .déãäa äîéìL àkéìc ,àä .déãäa äîéìL àkéàc ,àä .àéL÷ àì,äøæ äãBáò ãáBò eléàk Bøeaãa ó Ÿ©§¨¨§¦¨§¥¨©£¥¨§¥¨§¥¨©£¥§¨©©¦¤§¨¨¨©©£¦§¦§¦¥£¨¨¨
BzL÷ ,äåøòa ìkzñnä ìk ,øæòìà éaø øîàå .'íéòezòz äNòî änä ìáä' ,íúä áéúëe ,'òzòúîk åéðéòá éúééäå' ,àëä áéúk§¦¨¨§¨¦¦§¥¨¦§©§¥©§¦¨¨¤¤¥¨©£¥©§¦§¨©©¦¤§¨¨¨©¦§©¥¨¤§¨©§

øæòìà éaø øîàå .'EzL÷ øBòú äéøò' øîàpL ,úøòððïéà ìôà úéa ,àðéðz énð ïðà óà ,àøéæ éaø øîà .íéé÷å ìá÷ éåä íìBòì , ¦§¤¤¤¤¡©¤§¨¥©§¤§¨©©¦¤§¨¨§¨¡¥¨¥§¨¥¨©©¦¥¨©£©©¦¨¦¨©¦¨¥¥
,'íén äòáN àì õøà íçø øöBòå ìBàL' áéúëc éàî ,äiLàé éaø øîà ,éáè éaø øîà .dpéî òîL ,Bòâð úBàøì úBðBlç Bì ïéçúBt§¦©¦§¦§§©¦¨¨©©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨©¦§¦§§¤¨©¤¤Ÿ¨§¨©¦
íçø äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäå .àéöBîe ñéðëî ìBàL óà ,àéöBîe ñéðëî íçø äî ,Cì øîBì àlà ,íçø ìöà ìBàL ïéðò äî éëå§¦¨¦§©§¥¤¤¤¤¨©¨¨¤¤©§¦¦©§©§¦¦©£Ÿ§¨¦©¨¤¨¤¤
äáeLz ïkéî ,úBìB÷ éìB÷a epnî ïéàéöBnL ïéc Bðéà ,úBìB÷a Ba ïéñéðënL ,ìBàL .úBìB÷ éìB÷a epnî ïéàéöBî ,éàLça Ba ïéñéðëîL¤©§¦¦©£©¦¦¦¤§¥§¤©§¦¦§¥¦¤¦¦¦¤§¥¦¨§¨
äéäå' øîàpL ,ïøôòì ïéøæBç ïðéà ,ïúBéçäì àeä êeøa LBãwä ãéúòL íé÷écö ,eäiìà éác àðz .äøBzä ïî íéúnä úéiçz ïéà ïéøîBàì̈§¦¥§¦©©¥¦¦©¨¨¨§¥¥¦¨©¦¦¤¨¦©¨¨§©£¨¥¨§¦©£¨¨¤¤¡©§¨¨
.ïéîéi÷ íìBòì íä óà ,íéi÷ íìBòì LBã÷ äî ,'íéìLeøéa íéiçì áeúkä ìk Bì øîàé LBã÷ íéìLeøéa øúBpäå ïBiöa øàLpä©¦§¨§¦§©¨¦¨©¦¨¥¨¤¨©¨©©¦¦¨©¦©¨§¨©¨©¥§¨©¨¦
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רלב
oifge` mipya cenr av sc ± oey`x wxt`nw `aa

.åîìåò úà ùãçì ä"á÷ä ãéúòù íéðù ïúåàåmipy sl` axg df mler didie
:ux`a oixawp opi`e li`ed md okid miwicv oze`.õøà øéîäá àøéð àìsilgnyk
:mini ala ep`y itl `xip `l ux`d z` d"awd.çë åôéìçé 'ä éåå÷åmdl `diy

:xrv ila sterle heyl gkéìéðå.ìà÷æçé äéçäù íéúîî ójk ezne exfgy
jk mxtrl exfgi zeigdl cizry miwicv
dipki mr xvpckeap edlbd l`wfgi izrny
laaa `apzn l`wfgi dide dcedi jln
dxyr zg` oze`a l`xyi ux`a dinxie

:diwcv jlny dpy.úîàá:xexaaìùî
.äéäzn mc`k zelbd lr mdl fnxn didy

:zelbd on eaeyi l`xyi jk ige xfegy.íäî
:mdly eid oilitz oze`y.õ÷ì åðîùly

:mixvn z`ivi.åòèåzepnl mdl did `ly
clepyn `l` mze` epre mecare zxifb
didi xb ik (eh ziy`xa) aizk `dc wgvi
wgvia ik (`k my) aizkc wgvi df jrxf
xeaicd zryn epn mde rxf jl `xwi
epia` mdxa` mler xcqa `ipze mdxa`l
miray oa mixzad oia enr xacpy drya
wgvi clepy cr mixzad oiane did dpy
mdxa`e (`k ziy`xa) aizkck dpy 'l did
epa wgvi z` el cleda dpy z`n oa
cr mixzad oia enr xacyn xne` z`vnp
'l oze`e ze`n rax` eid mixvnn e`viy
.mixt` ipa erh wgvi zcil cr xeacd ony
opnf mcew e`viy od mixt` ipay oiipne
'ebe glzey mixt` ipae xn`py ebxdpe

:zb iyp` mebxde.øîà ìàåîùåmizn
extky mc` ipa el` l`wfgi digdy
dca` (fl l`wfgi) xn`py miznd ziigza

:epzewzìàøùé úéá ìë äìàä úåîöòä
.äîäod l`xyi lkl oniq elld zenvr

el`l enk miznd ziigz mdl dcizry
erci eykre epzewz dca` exn` el` ixdy
lkl df oniqe miznd z` dign ip`y
on `le zeigdl oicizr md mby l`xyi
miznd ziigza xtekd oxn` `dc eig oicd
:eig oniq meyn `l` a"derl wlg el oi`

.ìëéäì åôéçùlr minlv oixiivn eidy
dwegn d`x`e `a`e aizkc lkidd zexiw

:aiaq xiwd lríäéìò éðøéáòäå áéúëå
.áéáñ áéáñaezky miyp` oze` lr xnelk

:mzeigdl l`wfgi mdilr xar aiaq mdilr.àøåã úò÷ááù íéúî åìàzindy
:onwlck miti eidy lr laa jln xvpckeap.úáø ãò ìùà øäðîeid od zenewn

:`xec zrwaa.úåòôåù:de`z zngn.úåòôåù åéä ïééãòå ïâøäå êìîä äåöå
:meqnxe jlnd deve mx`z eif zi`xp dzidyåì åçôèå äò÷áä ïî úåîöò åàáå

.åéðô ìò òùø åúåàìzi`e mdl eklde
milk el did zenvr oze`ny ixn`c
eit lr el egth eigy dry dribdyke

:mda zezyl dvex didykìù íäéøáç
.íéúî äéçî åìàoixne` eid l`wfgi lr

dixfre l`yin dippg ly oxiag didy
dign d"awd didy rcei did xvpckeape

:mze`.øîàå çúôdnk idez` d"awdl
:(b l`ipc) `ed weqt oiaxaxáäæ ÷öåé

.çúåøxvpckeapc egaya ixiin `wc meyn
:dllw oeyle `ilrn `pyil inp hiwp.åøèñ

:eci ixeg`n edkd.úåðâìxcqn didy
d"awd oxn` eli`e cecn xzei ze`p zegay
zexiyd ixg`n xzei odixg` dhep did

:cec dyry.íåé åúåàá:oyakl okilydy
.ïùáëä óöux`a rweyn did oyakdy

rwxw iab lr cnere sve ciq ly oyak oirk
:mlerd lk ede`xiy ick.ïùáëä õøôðeltp

ze`xl mlek elkeiy ick eilzek zvw
:ekeza.åøåñ ÷îåäexeq enk eze`b ltyp

enk eceq wned `"l (.at sc oiyecw) rx
xwi oa awri iax ipcnil oke lylzyp eceqi
dqnp oyakd ciq eciq wnede qxb ixen la`
zkyen dzide izrny jk zening aexn
oze` etxyp ciqd eze` ly ladne wegxnl
oyak jezl dixfre l`yin dippg ekilydy

:y`d.êôäðå:eipt lr adf ly mlvòáøà
.úåéëìîeriiqy mdiyp`e mikln

dixfre l`yin dippg jilydl xvpckeapl
:xe`d jezl.é÷ôð éàø÷î(b l`ipc) aizkc

`ipbq `iptxcyg`l ypknl gly xvpckeap
aizk oyakd on e`ay xg`l seqale
jpde `zegte `ipbq `iptxcyg` oiypkzne

:etxyp iaizk `lcúåðáøä ïî äðùé ìà
.åìùoiyeal eid dixfre l`yin dippg ixdy

dpyi l` oyakl eklyedyk ozx`tz icba
oiyiiazne cgetne ldean d`xi `ly

:eiptn ei`pey.ïåäúìáøëå ïåäéùèôipipr
:oiyealn
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àeä Ceøa LBãwä ãéúòL íéðL ïúBà ,øîàz íàå§¦Ÿ©¨¨¦¤¨¦©¨¨
íBia Bcáì 'ä ábNðå' øîàpL ,BîìBò úà ïäa Lcçì§©¥¨¥¤¨¤¤¡©§¦§¨§©©
àeä Ceøa LBãwä ,ïéNBò ïä äî íé÷écö ,'àeää©©¦¦¨¥¦©¨¨
,íénä éðt ìò ïéèLå ,íéøLpk íéôðk íäì äNBò¤¨¤§¨©¦©§¨¦§¨¦©§¥©¨¦
íéøä èBîa õøà øéîäa àøéð àì ïk ìò' øîàpL¤¤¡©©¥Ÿ¦¨§¨¦¨¤§¨¦
øîBì ãeîìz ,øòö íäì Lé øîàz ànLå .'íéné áìa§¥©¦§¤¨Ÿ©¥¨¤©©©§©
àìå eöeøé ,íéøLpk øáà eìòé çë eôéìçé 'ä éåB÷å'§¥©£¦Ÿ©©£¥¤©§¨¦¨§Ÿ
.ìà÷æçé äéçäL íéúnî ,óìéðå .'eôòéé àìå eëìé ,eòâéé¦¨¥§§Ÿ¦¨§¥©¦¥¦¤¤¡¨§¤§¥
,àéðúc .äéä ìLî úîàa ,øîàc ïàîk dì øáñ̈©¨§©§¨©¤¡¤¨¨¨¨§©§¨
ìò eãîò ,ìà÷æçé äéçäL íéúî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥¦¤¤¡¨§¤§¥¨§©
úéîî' ,eøîà äøéL äî .eúîå ,äøéL eøîàå íäéìâø©§¥¤§¨§¦¨¨¥©¦¨¨§¥¦
Bæ äøéL ,øîBà òLBäé éaø .'íéîçøa äiçîe ÷ãöa§¤¤§©¤§©£¦©¦§ª©¥¦¨
äãeäé éaø .'ìòiå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä' ,eøîà̈§¥¦§©¤¦§©¨©©¦§¨
íà ,äéîçð éaø Bì øîà .äéä ìLî úîà ,øîBà¥¡¤¨¨¨¨¨©©¦§¤§¨¦
,àlà .'úîà' änì ,'ìLî' íàå .'ìLî' änì ,'úîà'¡¤¨¨¨¨§¦¨¨¨¨¡¤¤¨
éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø .äéä ìLî úîàa¤¡¤¨¨¨¨©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦

øNé õøàì eìò ,ìà÷æçé äéçäL íéúî ,øîBà,ìà ¥¥¦¤¤¡¨§¤§¥¨§¤¤¦§¨¥
äãeäé éaø ãîò .úBðáe íéða eãéìBäå ,íéLð eàNðå§¨§¨¦§¦¨¦¨¨©©¦§¨
eìläå ,íäéða éðaî éðà ,øîàå åéìâø ìò àøéúa ïa¤§¥¨©©§¨§¨©£¦¦§¥§¥¤§©¨
íéúî eäðéð ïàîe .íäî àaà éáà éì çépäL ïéìéôz§¦¦¤¦¦©¦£¦©¨¥¤©¦§¥¦
õwì eðnL íéøôà éða elà ,áø øîà ,ìà÷æçé äéçäL¤¤¡¨§¤§¥¨©©¥§¥¤§©¦¤¨©¥
úçúå Bða ãøáe çìúeL íéøôà éðáe' øîàpL ,eòèå§¨¤¤¡©§¥¤§©¦¨©¤¤§§©©
Bða çìúeLå Bða ãáæå ,Bða úçúå Bðá äãòìàå Bða§§¤§¨¨§§©©§§¨¨§§¤©§
.'Bâå 'õøàa íéãìBpä úâ éLðà íeâøäå [ãòìàå] øæòå§¤¤§¤§¨©£¨©§¥©©¨¦¨¨¤§
åéçà eàáéå íéaø íéîé íäéáà íéøôà ìaàúéå' áéúëe§¦©¦§©¥¤§©¦£¦¤¨¦©¦©¨Ÿ¤¨
úéiçúa eøôkL íãà éða elà ,øîà ìàeîLe .'Bîçðì§©£§¥¨©¥§¥¨¨¤¨§¦§¦©
älàä úBîöòä ,íãà ïa éìà øîàiå' øîàpL ,íéúnä©¥¦¤¤¡©©Ÿ¤¥©¤¨¨¨£¨¨¥¤
eðéúBîöò eLáé íéøîBà äpä ,änä ìàøNé úéa ìk̈¥¦§¨¥¥¨¦¥§¦¨§©§¥
,øîà àaà øa äéîøé éaø .'eðì eðøæâð eðúå÷ú äãáàå§¨§¨¦§¨¥¦§©§¨©¦¦§§¨©©¨¨©
øîàpL ,äåöî ìL úéçeìçì ïäa ïéàL íãà éða elà¥§¥¨¨¤¥¨¥©§¦¤¦§¨¤¤¡©
Blek ìëéää úà etéçL íãà éða elà ,øîà àçtð ÷çöé éaø .''ä øác eòîL úBLáéä úBîöòä'¨£¨©§¥¦§§©©¦¦§¨©¨¨¨©¥§¥¨¨¤¦¤©¥¨

áéúëe ,'Bâå áéáñ øéwä ìò äweçî ìàøNé úéa éìeìb ìëå õ÷L äîäáe Nîø úéðáz ìë äpäå äàøàå àBáàå' øîàpL ,íéNîøe íéö÷L§¨¦§¨¦¤¤¡©¨¨¨¤§¤§¦¥¨©§¦¤¤§¥¨¤¤§¨¦¥¥¦§¨¥§¨©©¦¨¦§§¦
.àøec úò÷a ,'úaø' ãò 'ìLà øäp'î ,ïðçBé éaø øîàå .àøec úò÷áaL íéúî elà ,øîà ïðçBé éaø .'áéáñ áéáñ íäéìò éðøéáòäå' íúä̈¨§¤¡¦©¦£¥¤¨¦¨¦©¦¨¨¨©¥¥¦¤§¦§©¨§¨©©¦¨¨¦§©¥¤©©©¦§©¨
úBòôBLå ,ïúBà úBàBø úBiãNk eéäå ,ïééôBéa änçä úà ïépâî eéäL íéøeça ïäa eéä ,ìàøNé úà òLøä øvðãëeáð äìâäL äòLaL¤§¨¨¤¤§¨§©§¤©¨¨¨¤¦§¨¥¨¨¥©¦¤¨§©¦¤©©¨§§¨§¨©§¦¨§§
ìétäL äòLa ,ïðaø eðz .íeñîøe ,Cìnä äeö .úBáæ úBòôBL eéä ïééãòå ,íeâøäå Cìnä äeö .Cìnì ïäéìòáe ,ïäéìòáì eøîà .úBáæ̈¨§§©£¥¤©£¥¤©¤¤¦¨©¤¤©©¨©£©¦¨§¨¦¨©¤¤§¨¨©¨¨§¨¨¤¦¦
ïåék .àøec úò÷áa íéúî äéiçäå Cì ,ìà÷æçéì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,Làä ïLáëì äéøæòå ìàLéî äéððç úà òLøä øvðãëeáð§©§¤©¨¨¨¤£©§¨¦¨¥©£©§¨§¦§©¨¥¨©©¨¨¦¤§¤¥§©©¥¥¦§¦§©¨¥¨
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EigIe gExd mda `FaYe ipEv xW`M iz`APde ,'ebe c`n zFWai§¥§Ÿ§¦©¥¦©£¤¦¨¦©¨¨¤¨©©¦§
enwy mizn mze`e ,'c`n c`n lFcB lig mdilbx lr EcnrIe©©©§©©§¥¤©¦¨§Ÿ§Ÿ
.meid epnr miig mpi`y mi`ex ep` ixdy ,ezne exfg ,digzl

df `pz :`xnbd zvxznäéä ìLî úîàa øîàc ïàîk dì øáñ- ¨©¨§©§¨©¤¡¤¨¨¨¨
oeifg `l` ,zn`a rxi`y dyrn dzid `l l`wfgi ly ef d`eapy
eaeyi l`xyiy jkl lynk ,l`wfgil `ed jexa yecwd d`xdy

.digzl mwy znk ,zelbdn
:l`wfgi z`eap ly df oipra zwelgnd z` d`ian `xnbd,àéðúc§©§¨

eøîàå íäéìâø ìò eãîò ìà÷æçé äéçäL íéúî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥¦¤¤¡¨§¤§¥¨§©©§¥¤§¨§
,äøéLexfge.eúîåe.'íéîçøa äiçîe ÷ãöa úéîî 'ä' eøîà äøéL äî ¦¨¨¥©¦¨¨§¥¦§¤¤§©¤§©£¦

'ìòiå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä' ,eøîà Bæ äøéL øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¦¨¨§¥¦§©¤¦§©¨©
(e a '` l`eny).äãeäé éaøe wlegäéä ìLî úîà ,øîBà.df xacøîà ©¦§¨¥¡¤¨¨¨¨¨©

,äéîçð éaø Bì,df z` df mixzeq jixacíàxacd didänì ,'úîà' ©¦§¤§¨¦¡¤¨¨
df didy xn`z'ìLî' íàå ,'ìLî',didúîàa ,àlà .'úîà' änì ¨¨§¦¨¨¨¨¡¤¤¨¤¡¤

äéä ìLîl`xyi zaiyl lyn `l` did `l df xacy xexa - ¨¨¨¨
:ziyily drc `ziixad d`ian .ze`ivna ok rxi` `le ,zelbdn
ìà÷æçé äéçäL íéúî ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦¥¥¦¤¤¡¨§¤§¥
äãeäé éaø ãîò .úBðáe íéða eãéìBäå ,íéLð eàNðå ,ìàøNé õøàì eìò̈§¤¤¦§¨¥§¨§¨¦§¦¨¦¨¨©©¦§¨

eìläå ,íäéða éðaî éðà ,øîàå åéìâø ìò àøéúa ïaoilitzd - ¤§¥¨©©§¨§¨©£¦¦§¥§¥¤§©¨
md ,iy`xayçépäL ïéìéôz[xi`ydyÎ].íäî àaà éáà éì §¦¦¤¦¦©¦£¦©¨¥¤

.l`wfgi digdy mizn mze` eid in zerc dnk d`ian `xnbd
:`xnbd zxxane,ze`ivna dyrnd did ok`y mixaeqd zrcl

eäðéð ïàîmze` md in -éða elà ,áø øîà .ìà÷æçé äéçäL íéúî ©¦§¥¦¤¤¡¨§¤§¥¨©©¥§¥
íéøôà,wicvd sqei oaLmixvn zelba eideõwì eðnz`ivi ly ¤§©¦¤¨©¥

,mixvneòèåici lr ebxdpe ,onfd mcew mixvnn e`vie mpeayga §¨
,zb xird iyp`øîàpL(akÎk f '` i"dc)Bða ãøáe çìúeL íéøôà éðáe' ¤¤¡©§¥¤§©¦¨©¤¤§

øæòå Bða çìúeLå Bða ãáæå ,Bða úçúå Bðá äãòìàå Bða úçúå§©©§§¤§¨¨§§©©§§¨¨§§¤©§§¤¤
'Bâå õøàa íéãìBpä úâ éLðà íeâøäå [ãòìàå] (øæòìàå)Ecxi iM §¤§¨©£¨©§¥©©¨¦¨¨¤§¦¨§

,'mdipwn z` zgwleàáéå íéaø íéîé íäéáà íéøôà ìaàúéå' áéúëe ¨©©¤¦§¥¤§¦©¦§©¥¤§©¦£¦¤¨¦©¦©¨Ÿ
åéçà,'Bîçðì.l`wfgi digd mibexd mze` z`e ¤¨§©£

,øîà ìàeîLe,zeyai zenvr mze`elàeidL íãà éðamdiiga §¥¨©¥§¥¨¨¤
øîàpL ,íéúnä úéiçúa eøôk(`i fl l`wfgi)xg`l ,d`eapd jynda ¨§¦§¦©©¥¦¤¤¡©

l`wfgi xn`y ,digzl zenvrd enwy,íãà ïa éìà øîàiå'©Ÿ¤¥©¤¨¨
eðéúBîöò eLáé íéøîBà äpä ,änä ìàøNé úéa ìk älàä úBîöòä̈£¨¨¥¤¨¥¦§¨¥¥¨¦¥§¦¨§©§¥

'eðì eðøæâð eðúå÷ú äãáàå,il` `ed jexa yecwd xn`ie - §¨§¨¦§¨¥¦§©§¨
eid el` mizny myky ,l`xyi lkl oniq md dl`d zenvrd
epzzin xg`le 'epizewz dca`' mixne`e miznd ziigza mixtek
dign ip`y mircei el` mizn eiykre ,cre mlerl epzxkpe epxfbp

.miznd ziigzl mewl micizr l`xyi lk s` ,miznd z`

,øîà àaà øa äéîøé éaøzeyai zenvr mze`ïéàL íãà éða elà ©¦¦§§¨©©¨¨©¥§¥¨¨¤¥
ïäaelit` mda dzid `ly -øîàpL ,äåöî ìL úéçeìçì(c fl my) ¨¥©§¦¤¦§¨¤¤¡©

,''ä øác eòîL úBLáéä úBîöòä'mdnr bdpe ,zeevnn zeyai eidy ¨£¨©§¥¦§§©
md mby l`xyi lkl oniq zzl ick ,oicd zxeyn miptl 'd

.miznd ziigza mewl micizr
etéçL íãà éða elà ,øîà àçtð ÷çöé éaø[eqikyÎ]úàilzek ©¦¦§¨©¨¨¨©¥§¥¨¨¤¦¤

ìëéääycwnd zia lyBlekly mixeivaíéNîøe íéö÷Leyry ©¥¨§¨¦§¨¦
,dxf dcear myløîàpL(i g my)úéðáz ìë äpäå äàøàå àBáàå' ¤¤¡©¨¨¨¤§¤§¦¥¨©§¦

äweçî ìàøNé úéa éìeìb ìëå õ÷L äîäáe Nîø[dwewgÎ]øéwä ìò ¤¤§¥¨¤¤§¨¦¥¥¦§¨¥§¨©©¦
'Bâå áéáñ,'aiaqíúä áéúëe`iadyky ,l`wfgia ,my azkpe - ¨¦§¨¦§¦¨¨

`idy d`xe drwad l` l`wfgi z` dligza `ed jexa yecwd
`iapd xne` ,zenvr d`ln(a fl my),'áéáñ áéáñ íäéìò éðøéáòäå'§¤¡¦©¦£¥¤¨¦¨¦

exiardy yexcl yi ,'aiaq' oeyl xn`p miweqtd ipyay oeike
.'aiaq' mda xn`py miyp` mze` lr `ed jexa yecwd

,øîà ïðçBé éaøzeyai zenvr mze`,àøec úò÷áaL íéúî elà ©¦¨¨¨©¥¥¦¤§¦§©¨
.oldlcke ,l`xyi z` dlbdy zra laa jln xvpckeap zindy

:`xec zrwaay mizn mze` md in `xnbd d`ianéaø øîàå§¨©©¦
ãò 'ìLà øäp'î ,ïðçBéenyy mewn,'úaø'dpeknd mewnd edf ¨¨¦§©¥¤©©©

.àøec úò÷aìàøNé úà òLøä øvðãëeáð äìâäL äòLaL ¦§©¨¤§¨¨¤¤§¨§©§¤©¨¨¨¤¦§¨¥
,milyexinïééôBéa änçä úà ïépâî eéäL íéøeça ïäa eéädngdy - ¨¨¥©¦¤¨§©¦¤©©¨§§¨

,miitei znerl dxerk zi`xp dzideéäådúBiãNkzeyp Î] §¨©§¦
xvpckeap lig mr e`ay [micykdúBáæ úBòôBLå ,ïúBà úBàBø¨§§¨

.de`z aexneøîàdf xac zeicyk oze`ïäéìòáe ,ïäéìòáìexn` ¨§§©£¥¤©£¥¤
Cìnìe ,xvpckeapl -íeâøäå Cìnä äeöick mixega mze`l ©¤¤¦¨©¤¤©©¨

.ozee`z wqtzyïééãòåly mitei z` ze`ex zeicykd eid ©£©¦
e ,mizn mdyk mixegad,íeñîøe Cìnä äeö .úBáæ úBòôBL eéäick ¨§¨¦¨©¤¤§¨

.l`wfgi digd mixega mze` z`e ,mx`ez xkip didi `ly
:miznd z` l`wfgi digdy df dyrn did izn zxxan `xnbd
äéøæòå ìàLéî äéððç úà òLøä øvðãëeáð ìétäL äòLa ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¨¤¦¦§©§¤©¨¨¨¤£©§¨¦¨¥©£©§¨

,Làä ïLáëì,mlvl eegzyd `ly lràeä Ceøa LBãwä Bì øîà §¦§©¨¥¨©©¨¨
äå Cì ,ìà÷æçéìïúBà äééçäL ïåék .àøec úò÷áa íéúî äéiç ¦¤§¤¥§©©¥¥¦§¦§©¨¥¨¤¤¡¨¨

,l`wfgieàamze`úBîöòdrwadnBì eçôèåekid -òLø BúBàì ¨£¨§¨§§¨¨
,åéðt ìò.digzl enwe zenvrd myn ekldeøîà,xvpckeapäî ©¨¨¨©©

eìà ìL ïáéè.el` zenvr ly mpiipr dn -Bì eøîà,eicarïäéøáç ¦¨¤¥¨§©§¥¤
elà ìL,dixfre l`yin dippg ly mxag `edy ,l`wfgi -äiçî ¤¥§©¥

,àøec úò÷áa íéúî`ed jexa yecwdy xvpckeap rcei dide ¥¦§¦§©¨
.mze` digdçútxvpckeapøîàåweqta xen`d z`(bl b l`ipc) ¨©§¨©

ïéáøáø äîk éäBúà'[md milecb dnk ,'d ly eizeze` Î]éäBäîúå ¨¦§¨©§§¦§¦§¦
ïéôéwú äîk[md miwfg dnk mze`ltpa midinznd eiyrne Î] §¨©¦¦

'Bâå 'øãå øc íò déðèìLå íìò úeëìî déúeëìî'd ly ezekln Î] ©§¥©§¨©§¨§¨¥¦¨§¨§
.[xece xec lk lr epehlye mlerl zekln `id

òLø BúBà ìL åét CBúì çúBø áäæ ÷öeé ,÷çöé éaø øîàoeyl - ¨©©¦¦§¨©¨¨¥©§¦¤¨¨
zngn ,ok el zeyrl did ie`xy ,`id dllw(àì) àìîìéàLm` - ¤¦§¨¥

y `lBøèñe Càìî àaxvpckeaplåét ìò,xnel jiynn did ¨©§¨§¨©¦
jkay cr ,jk lk ze`p zegayze zexiyúBðâì Lwéaz`ìk ¦¥§©¨

dãåc øîàL úBçaLeúå úBøéLjlnd,íéläz øôñadid m`e ¦§§¨¤¨©¨¦§¥¤§¦¦
ixg`n xzei odixg` dhep `ed jexa yecwd did mxne`l jiynn

.jlnd cec ly eixiy
l`ipc xtqa(b"t)zrwaa adf ly mlv miwd xvpckeapy ,xteqn

mixyde milyend lk z` oinfde ,zen` miyiy daeba `xec
z` ernyiy dryay mlerd zene` lk lr deive ,lqtd zkepgl
dyri `ly ine ,el eegzyie erxki mlvd ceakl obepiy oebipd lew
eegzyd my eidy mlerd zene` lk ok`e .y`d oyakl jlyei ok
miicykde ,eegzyd `l my eidy dixfre l`yin dippg j` ,lqtl
dray oyakd z` wiqdl deive ,xvpckeapl jk lr epiyld
yecwd mpn` ,oyakl mze` ekilyde ,libxd enegn xzei minrt
mekilydy mixeabd jlnd icare ,miig ex`ype mlivd `ed jexa

.etxypy md y`l
xi`y miqipd z` d`ian `xnbd:meid eze`a eräML ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc oixcdpq(iyily meil)

øîàpL ,úøMä éëàìnî øúBé íé÷écö íéìBãb(dk b l`ipc)xg`l §¦©¦¦¥¦©§£¥©¨¥¤¤¡©
xvpckeap lkzqd ,oyakd jeza dixfre l`yin dippg eklyedy

,oyakløîàå äðò',eivreil xvpckeapäòaøà ïéøáeb éæç àðà àä ¨¥§¨©¨£¨¨¥§¦©§§¨
àøeð Bâa ïéëìäî ïééøLmixzen miyp` drax` d`ex ip` ixd - §©¦©§§¦§¨

,y`d jeza mikldn [milaga mixeyw mpi`y]ïBäa éúéà àì ìáçå©£¨¨¦©§
,dlag mey mda oi`e -'ïéäìà øáì äîc äàòéáø éc déåøå- §¥¥¦§¦¨¨¨¥§©¡¨¦

j`lnd edfe ,j`ln ipt x`ezl dnec mdipian iriaxd ly ezence
mlivdl glypy l`ixab(.giw migqt)j`lnd z` dpiky ixd ,

,eiptl eklde el encw miwicvd zylyy itl ,mdipian 'iriax'
.mdixg`n jldy iriaxd `ede

oyakn miwicvd zyly elvipy xg`l rxi` dn zxtqn `xnbd
:y`dìàLéî äéððç eàöéL äòLa ,éàìéðç øa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§©£¦¨§¨¨¤¨§£©§¨¦¨¥

eçôèå íìBòä úBîeà ìk eàa ,Làä ïLákî äéøæòåekide - ©£©§¨¦¦§©¨¥¨¨¨¨§¨§
'ìàøNé ìL ïäéàðBN'ìeegzydy [xedp ibq oeyl hwpe ,l`xyilÎ] §§¥¤¤¦§¨¥

mlvl,íäéðt ìòe,äæk dBìà íëì Lé ,íäì eøîàlivdl lekiy ©§¥¤¨§¨¤¥¨¤¡©¨¤
,y`d oyakn mkz`,íìvì íéåçzLî ízàådippg wx ixdy §©¤¦§©£¦©¤¤

.eegzyd l`xyi x`ye ,eegzyd `l dixfre l`yineçút ãiî¦¨¨§
l`xyieøîàåeqtd z`l`ipca aezkd w(f h)eðìå ä÷ãvä 'ä Eì' §¨§§©§¨¨§¨

,'äfä íBik íéðtä úLBaoyakn ea e`viy df mei epiid 'dfd meik'e ¤©¨¦©©¤
.jk mlerd zene` mdl exn`e ,y`d

:df oipra dyxc `xnbd d`ianøîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§©¦¨©
áéúëc éàî ,ïúðBé éaøweqtd yexit dn -(h f mixiyd xiy)ézøîà' ©¦¨¨©¦§¦¨©§¦

,'åépñðña äæçBà øîúá äìòà,eyexit `ed jkäìòà ézøîà' ¤¡¤§¨¨£¨§©§¦¨¨©§¦¤¡¤
elà ,'øîúálk,ìàøNé`ed jexa yecwd dvxe ,xnzl elynpy §¨¨¥¦§¨¥

,miwicv daxd l`xyia eidiy xnelk ,ely didi xnzd lky
,mci lr mlera eny ycwzie dlrzieàlà éãéa äìò àì åéLëòå§©§¨Ÿ¨¨§¨¦¤¨

ïñðñspr -,äéøæòå ìàLéî äéððç ìL ,ãçà,mlvl eegzyd `ly ©§©¤¨¤£©§¨¦¨¥©£©§¨
.eegzyd l`xyi x`y eli`e

:df oipra ztqep dyxcáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà(g ` dixkf)éúéàø' ¨©©¦¨¨©¦§¦¨¦¦
øLà íéqãää ïéa ãîBò àeäå ,íBãà ñeñ ìò áëBø Léà äpäå äìélä©©§¨§¦¥¦¥©¨§¥¥©£©¦£¤

['Bâå] äìeöná.'mipalE miTxU miOc` miqEq eixg`eéúéàø' éàî ©§¨§§©£¨¦£ª¦§ª¦§¨¦©¨¦¦
,'äìéläy izi`x ,`iapd xn`úà CBôäì àeä Ceøa LBãwä Lwéa ©©§¨¦¥©¨¨©£¤

,äìéìì Blek íìBòä ìkzngn mlerd z` aixgdl xnelk ¨¨¨§©§¨
d`eapd d`xna izi`xy ,mlvl eegzydyïéà ,'áëBø Léà äpäå'§¦¥¦¥¥

'Léà'o`k xen`døîàpL ,àeä Ceøa LBãwä àlà(b eh zeny)Léà 'ä' ¦¤¨©¨¨¤¤¡©¦
'BîL 'ä äîçìî,'íBãà ñeñ ìò' ,yCBôäì àeä Ceøa LBãwä Lwéa ¦§¨¨§©¨¦¥©¨¨©£

äéøæòå ìàLéî äéððça ìkzñpL ïåék ,íãì Blek íìBòä úà`ly ¤¨¨§¨¥¨¤¦§©¥©£©§¨¦¨¥©£©§¨
,mlvl eegzydBzòc äøø÷úð,[eqrk gpÎ]ïéa ãîBò àeäå' øîàpL ¦§¨§¨©§¤¤¡©§¥¥

,'äìeöna øLà íéqãääenvr cinrd `ed jexa yecwd xnelk ©£©¦£¤©§¨
,dlevnay miqcdd zekfa mlerd z` aixgdln'íéqãä' ïéàå§¥£©¦

o`k mixen`døîàpL ,íé÷écö àlà(f a xzq`)ikcxn lrïîBà éäéå' ¤¨©¦¦¤¤¡©©§¦¥
'äqãä úàdid dnyy s`e ,xzq` z` eziaa lcbn didy - ¤£©¨

,dzewcv my lr 'dqcd' dpekn `id 'xzq`'àlà 'äìeöî' ïéàå§¥§¨¤¨
ux`øîàpL ,ìáa(fk cn diryi),ipy zia oipa lr diryi z`eapa ¨¤¤¤¡©

e`iap xac z` miiwiy `ed jexa yecwd xn`yäìevì øîBàä'¨¥©¨
éúBøäðå éáøç'LéáBà C'dlevn'a z`vnpd ,laa lr xn`y - ¢¨¦§©£©¦¦

.aeh xac da x`yi `le axgzy xnelk ,yaiizzy ,[drwaaÎ]
dippg mde ,laaay miwicvd md 'dlEvOA xW` miQcdd' ok m`e©£©¦£¤©§¨
miOc` miqEq eixg`e' weqtd meiq xn`p df lre .dixfre l`yin§©£¨¦£ª¦

,xnelk ,'mipalE miTxU'æâBø íéàìî' ãiîminec`d miqeqd - §ª¦§¨¦¦¨§¥¦¤
qrk lr mifnxndíéweøN íéNòð,mireav -åeidy mze` jk xg` ©£¦§¦§

íéneãàmiwexyl ektdpeíéðáì eNòðeqrk gpy fnx edfy ,ixnbl £¦©£§¨¦
.miwicva lkzqdyk `ed jexa yecwd ly

dpéî òîL ,àtt áø øîà`ed mec` qeqy o`k x`eandn gken - ¨©©¨¨§©¦©
c ,dllw oniqàîìçì éìòî àøeéç àéñeñmelga oal qeq zii`xy - §¨¦¨¨©£¥§¤§¨

.aeh oniq `id
zxxan .dixfre l`yin dippg ly mteq did dn zx`an `xnbd

:`xnbdïðaøå,dixfre l`yin dippg -[eìæà] (ìåæà) àëéäì- §©¨¨§¥¨¨§

mixkfen mpi` ixdy ,y`d oyakn elvipy xg`l ekld okidl
.llk miweqta xzeieúî [òøä] ïéòa ,áø øîàlr mlek ednzy - ¨©©§©¦¨¨¥

ezne rxd oir mda epzpe ,mda milkzqn eide ,y`dn mzlvd
.dzngneòáè ÷Bøa ,øîà ìàeîLelr mlerd zene` ewwxy - §¥¨©§¨§

mlivdl lekiy del` mdl yiy s`y jk lr ,oeifa jxca l`xyi
l`yin dippg erah wex eze`ae ,mlvl eegzyd y`d oyakn

.dixfreeãéìBäå ,íéLð eàNðå ,ìàøNé õøàì eìò ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¨§¤¤¦§¨¥§¨§¨¦§¦
úBðáe íéða. ¨¦¨

:mi`xen`d ewlgpy dna mi`pz zwelgn d`ian `xnbdéàpúk§©¨¥
,df oecipa mi`pz ewlgp -éaø .eúî [òøä] ïéòa ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§©¦¨¨¥©¦

eàNðå ìàøNé õøàì eìò íéøîBà íéîëçå .eòáè ÷Bøa øîBà òLBäé§ª©¥§¨§©£¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨§
øîàpL ,úBðáe íéða eãéìBäå íéLð(g b dixkf)xn` 'd j`lny ¨¦§¦¨¦¨¤¤¡©

,lecbd odkd ryediléòøå äzà ìBãbä ïäkä òLBäé àð òîL'E §©¨§ª©©Ÿ¥©¨©¨§¥¤
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`oifgeרלו mipya cenr bv sc ± oey`x wxt`nw `aa
.ïéàñ ùù àìàdcn oxeba iziin `lc xninl `kil oibel yy e` oiaw yyc

:d`qn dzegt.ïéàñ ùù ìåèéì:dfk ieyn `yile.äì æîødl ozp oipirxb yyc
:dpnn mipa yy z`vl oicizry fnxe oniqläîçìî ùéàå ìéç øåáâ ïâð òãåé

.åîò 'äå øàåú ùéàå øáã ïåáðå:zekxa yy epiid.âàåã ïøîà àìyxtn onwl
:b`ec epiid mixrpd on cg`dïåùìá àìà

.òøäick cec ly egaya xtqn didy
:edbxdie le`y ea `pwiyïúéìå àùéì

.äøåú ìù äúîçìîá:cenlza gkezdl
.äëìäá íéðô:eixacl di`x `iany

.äåä àì éîð äéãéãáãded `l inp le`yc
(.bp sc) oiaexira opixn`ck ezenk dkld
ipe`xi ji`xi dia aizk `zkqn ilbc cec
dia aizk `zkqn ilb `lc le`y egnyie

:riyxi dpti xy` lka.'ä éðôì øöòð
:daxd dxez cenlløùà íéòåøä øéáà

.ìåàùìmixrpay cgein `edd `nl`
:mirexd xia` ixwc `kd opifgc b`ec epiidc

.'ä çåø åéìò äçðådnkg gex gex dfi`
'd z`xie zrc gex dxeabe dvr gex dpiae

b"d :dyy ixdø"à 'ä úàøéá åçéøäå
ïéøåñéå úåöîá åðéòèäù àéøãðñëìà

.íéçéøë`le .migx oeyl egixde epiide
:egixde aizke opiqxb.øîà àáøegixde i`n

in rceie hteye mc`a gixny oi`ce gxenc
`le hetyi eipir d`xnl `l xn`py aiigd
wcva htye ikd elit`e gikei eipf` rnynl

:dgxd ici lr oebk milc.àáéæåë øá(mr)
men lk mda oi` xy` :did qecxed iklnn
ircei dnkg lka milikyn d`xn iaehe

:'e ixd mda gk xy`e rcn ipiane zrc'éôà
.íôåâá äúéä àì àúìéñåëã àãáéø`ly

:frla `"xeipet `caix .dfwdl oikixv eid
.àúìéñåë:l"`nplt fiwnd ilk myïî

.äçéùämilha mixaca oixtqn eid `ly
:jlnd ipta epbzi `ly ickéðáî íìë

.äãåäémicizrd mipa dyy lirl aiygck
l`yin dippg ediicda aiyge zexn z`vl

:dixfre.ìàéðãla` dcedi ipa` i`w cegl
jd dil zile `l dixfre l`yin dippg

:mixery yy lirlc dyxcøùà êéðáî
.êéòîî åàöé:aizk dcedi jln ediwfga

.ùîî íéñéøñyz` qxql mikln ly okxc oky dixfre l`yin dippgl eqxiq
ixn`c minkgc `d dil zile jlnd zcearl iept `die dy` `yi `ly ick mc`d

:zepae mipa ecilede miyp e`ype l`xyi ux`l elry lirl.øîåà äéððç 'ø`l
lkl rcep mdiniay mdinia f"r dqxzqpy miqixq dil exw ikdl `l` mqxq
`iap didy zeprxete f"ra ynn oi`y
mvx`n mileb eidiy ediwfgl `apzn
xa l`eny 'xe laa jln lkida mkileie
x`yn dixfre l`yin dippg xn`c ipngp
:cegl l`ipca `xw i`d miwen eid mihay

.ïåäá éúéà àì ìáç éàî`id dlag `lde
xy` micli lirlc `xw i`dne eqxzqpy ef
`ki`c jixt ivn `l men lk mda oi`
mininz xvpckeapl e`ay drya xninl

:oqxqe eed.àøåð éã ìáçla` oeda izi` `l
`lagl jixte `ki` `din sebd zlag
gixe `xw aizk `dc jixhvi` `l `xepc

:oeda zcr `l xep.àçéø àìå:y`d oyràä
.åéä àäåf"r dqxzqpye ynn miqixq

:mdinia.úåðáîå íéðáî áåèmipac llkn
:eid miqixqc edl eed `líéðáî áåè éàî

.úåðáîåeed `de `d ivexzl ivn `l `kd
:ibilt i`na k"`cøáë ïäì åéäù íéðá

.åúîå:miqixq eid `l edine mdipa eig `lc
.åì ïúàmdn cg`l el `l` xn`p `l mdl

`zyde eny lr `xwpy l`ipc xtq epiide
ecia iz`c ab` dytp it`a `kxit jixt `w

:l`ipc xtq.'åëå éãëîxtqay mixac aex
:mxn` dingpe `xfr.øîà øîéî éîð ãåã

:`ki` daeh wifgn i`n xnelk ikdóñåé áø
.øîàxn` inp cec `dc ypri` ikd` e`l

ozepba xtqy yprp jkl `l` `peeb i`d ik
:mipey`x ly.åäðéð éàîibg enr eidy

d`x `ede e`x `l mdy oeike ik`ln dixkf
l`ipcc ogky`cne ded mdn lecb `nl`
eedc ik`lne dixkf ibgn ith aiyg ded
oa dingpn ded lecbc dpin rny i`iap
eilr xtq ikd 'it`e `iap ded `lc dilkg
l`ipc mipey`xd zepb llkn diwt` `lc
xbqnde yxgd mr dlebd i`an did
xg`l daexn onf dlebd ilern ded dingpe
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,ïéàñ LL ìBhéì äMà ìL dkøc éëå ,ïéàñ LL ,àlà¤¨¥§¦§¦©§¨¤¦¨¦¥§¦
,äpnî úàöì íéða äML ïéãéúòL ,dì [ænø] æîø àlà¤¨¤¤¨©¨¤£¦¦¦¨¨¦¨¥¦¤¨
,çéLîe ,ãåc ,ïä elàå .úBëøa [LL] LLa ïéëøaúnL¤¦§¨§¦§¥¥§¨§¥¥¨¦¨¦©
ãçà ïòiå' áéúëc ,ãåc .äéøæòå ìàLéî ,äéððç ,ìàiðc̈¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨¨¦¦§¦©©©¤¨
òãBé ,éîçlä úéa éLéì ïa éúéàø äpä øîàiå íéøòpäî¥©§¨¦©Ÿ¤¦¥¨¦¦¥§¦©¥©©§¦¥©
øàBz Léàå ,øác ïBáðe ,äîçìî Léàå ,ìéç øBaâå ,ïbð©¥§¦©¦§¦¦§¨¨§¨¨§¦©
÷eñtä ìk ,áø øîà ,äãeäé áø øîàå ,'Bâå 'Bnò 'äå©¦§§¨©©§¨¨©©¨©¨

ìa àlà âàBc Bøîà àì äfä,'ïbð òãBé' .òøä ïBL ©¤Ÿ£¨¥¤¨§¨¨¨¥©©¥
ì] òãBiL,'äîçìî Léà' .áéLäì òãBiL ,'øBab' .[ìBàL ¤¥©¦§¦¤¥©§¨¦¦¦§¨¨

ïBáðe'] .äøBz ìL dzîçìîa ïzéìå àOéì òãBiL¤¥©¦¨§¦¥§¦§©§¨¤¨§
äàønL ,'øàBz Léà' .øác êBzî øác ïéánL ,'øác̈¨¤¥¦¨¨¦¨¨¦©¤©§¤
.íB÷î ìëa BúBîk äëìäL ,'Bnò 'äå' .[äëìäa íéðẗ¦¨£¨¨©¦¤£¨¨§§¨¨
déì øîàc ïåék .eäBîk éða ïúðBäé ,eäì øîà ,eäleëa§§¨©§§¨¨§¦¨¥¨§¨©¥

ìç ,déa äåä àì énð déãéãác àúléî ,['Bnò 'äå']L ©¦¦§¨¦§¦¥©¦Ÿ£¨¥£©
øLà ìëáe' áéúk ,ìeàLác .déa àéðwéàå ,dézòc©§¥§¦©§¨¥¦§¨§¦§Ÿ£¤
.'çéìöé äðôé øLà ìëáe' áéúk ,ãåãáe .'òéLøé äðôé¦§¤©§¦©§¨¦§¦§Ÿ£¤¦§¤©§¦©
,'íéøòpäî ãçà ïòiå' àëä áéúk .äåä âàBãc ,ïìðî§¨¨§¥£¨§¦¨¨©©©¤¨¥©§¨¦
ìeàL écáòî Léà íLå' íúä áéúëe .íéøòpaL ãçeéî§¨¤©§¨¦§¦¨¨§¨¦¥©§¥¨
øéaà ,éîBãàä âàBc BîLe ,'ä éðôì øöòð àeää íBia©©¤§©¦§¥§¥¨£¦©¦

ì øLà íéòBøäçeø åéìò äçðå' áéúëc ,çéLî .'ìeàL ¨¦£¤§¨¨¦©¦§¦§¨¨¨¨©
úòc çeø ,äøeáâe äöò çeø ,äðéáe äîëç çeø ,'ä©¨§¨¦¨©¥¨§¨©©©
éaø øîà ,''ä úàøéa Bçéøäå' ,áéúëe .'Bâå 'ä úàøéå§¦§©§§¦©£¦§¦§©¨©©¦
.íééçéøk ïéøeqéå úBöî BðéòèäL ãnìî ,éøcðñkìà£¤§¨§§¦§©¥¤¦§¦¦§§¦¦¨¥©¦
åéðéò äàøîì àìå' áéúëc ,ïéàãå çøBîc ,øîà àáø̈¨¨©§©§¨¦¦§¦§Ÿ§©§¥¥¨
.'õøà éåðòì øBLéîa çéëBäå íélc ÷ãöa èôLå èBtLé¦§§¨©§¤¤©¦§¦©§¦§©§¥¨¤
,ïðaøì eäì øîà .àbìôe ïéðL ïézøz Cìî ,àáéæBk øa©¥¨¨©©§¥§¦©§¨¨©§§©¨¨
.ïéàãå çøBîc ,áéúk çéLîa ,déì eøîà .'çéLî àðà'£¨¨¦©¨§¥§¨¦©§¦§©§¨¦
çøBî àìc eäeéæçc ïåék .ïéàãå çøBî éà ,ïðà éæçð¤¡¥£©¦©§¨¦¥¨§©§§Ÿ©
áéúëc ,äéøæòå ìàLéî ,äéððç ,ìàiðc .eäeìè÷ ,ïéàãå§¨¦©§¨¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨¦§¦

å íeàî ìk íäa ïéà øLà' eäaCìnä ìëéäa ãBîòì íäa çk øLàå òcî éðéáîe úòã éòãBéå äîëç ìëa íéìékNîe äàøî éáeè §£¤¥¨¤¨§¥©§¤©§¦¦§¨¨§¨§§¥©©§¦¥©¨©£¤Ÿ©¨¤©£§¥©©¤¤
ìe øôñ íãnììe.eäa äåä àì 'àúìéñeëã àãáéø'k eléôà ,[àðéðç éaøa] àîç éaø øîà ,'íeî ìk íäa ïéà øLà' éàî .'íécNk ïBL §©§¨¥¤§©§¦©£¤¥¨¤¨¨©©¦¨¨§©¦£¦¨£¦§¦§¨§¦§¨Ÿ£¨§

ïîe ,äçéOä ïîe ,÷BçOä ïî ïîöò úà ïéñðBà eéäL ãnìî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà ,'Cìnä ìëéäa ãBîòì íäa çk øLàå' éàî©©£¤Ÿ©¨¤©£§¥©©¤¤¨©©¦¨¨§©¦£¦¨§©¥¤¨§¦¤©§¨¦©§¦©¦¨¦
øîà ,'äéøæòå ìàLéî äéððç ìàiðc äãeäé éðaî íäá éäéå' .úeëìî úîéà éðtî ,íäéá÷ðì ïéëøöðL äòLa ïîöò ìò ïéãéîòîe ,äðéMä©¥¨©£¦¦©©§¨§¨¨¤¦§¨¦¦§¨¥¤¦§¥¥©©§©§¦¨¤¦§¥§¨¨¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨¨©
éðaîe' .íéèáL øàMî ,äéøæòå ìàLéî äéððç .äãeäé éðaî ,ìàiðc ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøå .íä äãeäé éðaî ïlek ,øæòìà éaøE ©¦¤§¨¨¨¦§¥§¨¥§©¦§¥©©§¨¦¨©¨¦¥¦§¥§¨£©§¨¦¨¥©£©§¨¦§¨§¨¦¦¨¤

äñøzñpL ,øîà àðéðç éaøå .Lnî íéñéøñ ,øîà áø .'íéñéøñ' éàî ,'ìáa Cìî ìëéäa íéñéøñ eéäå eçwé ãéìBz øLà Enî eàöé øLà£¤¥§¦§£¤¦¦¨§¨¨¦¦§¥©¤¤¨¤©¨¦¦©¨©¨¦¦©¨§©¦£¦¨¨©¤¦§¨§¨
,øîàc ïàîì àlà .'ïBäa éúéà àì ìáçå' áéúëc eðééä ,íäéîéa äøæ äãBáò äñøzñpL ,øîàc ïàîì àîìLa .íäéîéa äøæ äãBáò£¨¨¨¦¥¤¦§¨¨§©§¨©¤¦§¨§¨£¨¨¨¦¥¤©§¦§¦©£¨¨¦©§¤¨§©§¨©
,øîàc ïàîì àîìLa .àçéø àìå àìaç àì ,'ïBäa úãò àì øeð çéøå' áéúëäå .àøeðc àìaç .'ïBäa éúéà àì ìáçå' éàî ,Lnî íéñéøñ̈¦¦©¨©©£¨¨¦©§©¨¨§¨§¨§¦§¥©¨£¨§¨©¨¨§¨¥¨¦§¨¨§©§¨©
,Lnî íéñéøñ ,øîàc ïàîì àlà .'Bâå 'éúBúaL úà eøîLé øLà íéñéøñì 'ä øîà äk' áéúëc eðééä ,íäéîéa äøæ äãBáò äñøzñpL¤¦§¨§¨£¨¨¨¦¥¤©§¦§¦Ÿ¨©©¨¦¦£¤¦§§¤©§©§¤¨§©§¨©¨¦¦©¨
áBè íLå ãé éúBîBçáe éúéáa' áéúëc eðééä ,Lnî íéñéøñ ,øîàc ïàîì àîìLa .eäa äåä ,àäå àä ?é÷écöc àúeðâa àø÷ éòzLî¦§¨¥§¨¦§¨§©¦¥¨§¨£¨§¦§¨¨§©§¨©¨¦¦©¨©§¦§¦§¥¦§©¨¨¥
eéäL íéðaî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .'úBðaîe íéðaî áBè' éàî ,íäéîéa äøæ äãBáò äñøzñpL ,øîàc ïàîì àlà .'úBðaîe íéðaî¦¨¦¦¨¤¨§©§¨©¤¦§¨§¨£¨¨¨¦¥¤©¦¨¦¦¨¨©©©§¨©¦§¨¦¨¦¤¨
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éðà éúéàøå' áéúëc ,epnî ìBãâc ïìðîe .øtéñ ,epnî ìBãbL ìàiðc ìò óàå .'Bâå 'íéòaøà íéì÷L óñk [øçà] ïééå íçìa íäî eç÷iå©¦§¥¤§¤¤¨©¦©©¤¤§¨¦©§¨¦§§©©¨¦¥¤¨¦¤¦¥§¨¨§¨¦¤¦§¦§¨¦¦£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc oixcdpq(iyily meil)

àlàdl ozpy ,xn`z dnïéàñ LL`l df mb ixd ,mixery ly ¤¨¥§¦
,okzi,ïéàñ LL ìBhéì äMà ìL dkøc éëåaiyd .cak `yn `edy §¦©§¨¤¦¨¦¥§¦

:megpz iaxàlàe ,ynn mipirxb yy dl ozp zn`adì [ænø] æîø ¤¨¤¤¦¥¨
,dfaïéëøaúnL ,äpnî úàöì íéða äML ïéãéúòLmdn cg` lk ¤£¦¦¦¨¨¦¨¥¦¤¨¤¦§¨§¦

úBëøa [LL] LLa[ea eidy zeaeh zelrnÎ]ïä elàå,mipad zyy §¥¥§¨§¥¥
ãåc,jlnded jlnäéøæòå ìàLéî ,äéððç ,ìàiðc ,çéLî. ¨¦¨¦©¨¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨

:mdn cg` lk jxazd zekxa yy eli`a `xnbd zyxtnãåc̈¦
,zekxa yya jxazd jlndáéúëcxrp le`y icar eytigyk ¦§¦
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,`ax ixaca x`eankïéàãå çøBî éà ïðà éæçðm` epgp` d`xp - ¤¡¥£©¦©§¨¦
.oce gixn dz` ok`ïéàãå çøBî àìc eäeéæçc ïåéke`xy oeik - ¥¨§©§§Ÿ©§¨¦

,gixd it lr oecl leki epi`yeäeìè÷oick ,minkgd edebxd - ©§
.xwy `iap

mitqepd dia`end zex i`v`v zrax` z` d`ian `xnbd
:zekxa yya ekxazdy,äéøæòå ìàLéî ,äéððç ,ìàiðceid md s` ¨¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨

,zekxa yya ekxazd md mbe ,zex ly di`v`vneäa áéúëc- ¦§¦§
mda xn`py(e,c,b ` l`ipc)`iadl eiqixq ax fpRW`l KlOd xn`Ie'©Ÿ¤©¤¤§©§§©©¨¦¨§¨¦

micli ,minYxRd onE dkElOd rxGnE l`xUi ipAníäa ïéà øLà ¦§¥¦§¨¥¦¤©©§¨¦©©§§¦§¨¦£¤¥¨¤
òcî éðéáîe úòã éòãBéå äîëç ìëa íéìékNîe äàøî éáeèå íeàî ìk̈§¥©§¤©§¦¦§¨¨§¨§§¥©©§¦¥©¨

ìe øôñ íãnììe Cìnä ìëéäa ãBîòì íäa çk øLàåíécNk ïBL,idie ©£¤Ÿ¨¤©£§¥©©¤¤§©§¨¥¤§©§¦©§¦
yy dfa exn`pe .'dixfre l`Win dippg l`IpC dcEdi ipAn mdä¤¦§¥§¨¨¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨
ircei ,dnkg lka milikyn ,d`xn iaeh ,men lk mda oi` ,zelrn
cenlle jlnd lkida cenrl] mda gk xy` ,rcn ipian ,zrc

.[micyk oeyle xtq
:`xnbd zxxanéàîweqtd yexit dn -,'íeî ìk íäa ïéà øLà' ©£¤¥¨¤¨

:`xnbd daiyn .'men lk' oeyld hrnl `a dnøá) àîç éaø øîà̈©©¦¨¨
eäa äåä àì 'àúìéñeëã àãáéø'k eléôà ,[àðéðç éaøa] (àéððç`l - §©¦£¦¨£¦§¦§¨§¦§¨Ÿ£¨§

mda dzid `ly oeik ,mc zfwd ly dlw dhixy elit` mda dzid
.mc zfwdl ekxved `le ,dyleg mey

:`xnbd zxxan,'Cìnä ìëéäa ãBîòì íäa çk øLàå' éàîdfi` ike ©©£¤Ÿ©¨¤©£§¥©©¤¤
:`xnbd daiyn .jlnd lkida cenrl ick jixv gkàîç éaø øîà̈©©¦¨¨

L ãnìî ,àðéðç éaøajlnd lkida eidykïîöò úà ïéñðBà eéä §©¦£¦¨§©¥¤¨§¦¤©§¨
xdfdläçéOä ïîe ,÷BçOä ïî,dlihadìò ïéãéîòîe ,äðéMä ïîe ¦©§¦©¦¨¦©¥¨©£¦¦©

,íäéá÷ðì ïéëøöðL äòLa ïîöòdf lka mixdfp eideúîéà éðtî ©§¨§¨¨¤¦§¨¦¦§¨¥¤¦§¥¥©
.úeëìî©§

xn`p .dcedi hayn eid dixfre l`yin dippg m`d dpc `xnbd
:weqtaíäá éäéå'miqixqd ax fpty` `iady micliaÎ] ©§¦¨¤

[xvpckeapl'äéøæòå ìàLéî äéððç ìàiðc äãeäé éðaî(e ` my),øîà ¦§¥§¨¨¦¥£©§¨¦¨¥©£©§¨¨©
(øæòéìà) éaø]øæòìà,[ïlekl`ipc ,weqta miiepnd drax`d lk - ©¦¤§¨¨¨

,dixfre l`yin dippg,íä äãeäé éðaîipan' oeyla milelke ¦§¥§¨¥
,mixeryd yy iabl lirl `xnbd zyxcke ,weqtd xn`y 'dcedi
,zekxa yya mikxazny mipa dyy zexn z`vl micizry

.dixfre l`yin dippg l`ipc el` mdn drax`eøa ìàeîL éaøå§©¦§¥©
éðîçðe wlgp,øîàwxìàiðcmda idie' xen`d llka `edéðaî ©§¨¦¨©¨¦¥©§¦¨¤¦§¥

,'äãeäéla`äéøæòå ìàLéî äéððçeid,íéèáL øàMîlr wleg `ede §¨£©§¨¦¨¥©£©§¨¦§¨§¨¦
.'mixeryd yy' ly ef dyxc

l`yin dippg l`ipc iabl exn`py miweqtd z` zyxec `xnbd
ypriy jlnd ediwfgl `iapd ediryi xn`y weqta xn`p :dixfre

lk z` d`xdy jk lr
el xn` jke ,laa jln igilyl eizexve`(fÎe hl diryi)mini dPd'¦¥¨¦

laA dGd mFId cr Liza` Exv` xW`e LziaA xW` lM `Vpe mi`Ä¦§¦¨¨£¤§¥¤©£¤¨§£Ÿ¤©©©¤¨¤
,'d xn` xaC xzEi `léðaîeeéäå eçwé ãéìBz øLà Enî eàöé øLà E Ÿ¦¨¥¨¨¨©¦¨¤£¤¥§¦§£¤¦¦¨§¨

,'ìáa Cìî ìëéäa íéñéøñl`yin dippg l`ipcl dfa dpeekde ¨¦¦§¥©¤¤¨¤
.dixfre

:`xnbd zxxan.'íéñéøñ' éàî:zwelgn `xnbd d`ian,øîà áø ©¨¦¦©¨©
eidyLnî íéñéøñmiklnd jxc oky ,ciledl mileki mpi`y ¨¦¦©¨

zcearl miiept eidie miyp e`yi `ly ick mdizxyn z` qxql
.jlndíäéîéa äøæ äãBáò äñøzñpL ,øîà àðéðç éaøårcepy - §©¦£¦¨¨©¤¦§¨§¨£¨¨¨¦¥¤

dyer epi`y qixqk `id ixde ,ynn dxf dceara oi`y lkl
mde ,lecbd mlvd z` xvpckeap miwdy drya df dide ,zexit
ltpe y`d oyakn `ed jexa yecwd mlivde ,el eegzyd `l

lirl x`eank ,eipt lr mlvd.(:av)
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d`ian ,ik`lne dixkf ibg lr l`ipc zlrn d`aedy jk ab`
:`xnbd zxne` .df oipra `xnin `xnbdeäéàå ,dépéî éôéãò eäðéà¦§£¦¥¦¥§¦

éãòeäéépî ó,cg` xaca l`ipcn miticr eid ik`lne dixkf ibg - ¨¦¦©§
,xg` xaca mdn sicr did l`ipceeäðéàc ,dépéî éôéãò eäðéà¦§£¦¥¦¥§¦§

àéáð åàì eäéàå éàéáðeli`e ,'d zegilya l`xyil e`apzd mdy - §¦¥§¦¨¨¦
.d`eap meyl glzyd `l l`ipcéãò eäéàåeäéépî ódid `ede - §¦¨¦¦©§

,mdn sicreæç àì eäðéàå àæç eäéàcd`xnd z` d`x `edy - §¦£¨§¦§Ÿ¨
.ede`x `l mde ,l`ipc xtqa my `aend

:`xnbd dywneæç àìc øçàî éëå`l ik`lne dixkf ibgy oeike - §¦¥©©§Ÿ¨
,weqta yxetnk ,d`xnd z` e`xúeòaéà àîòè éàîmd recn - ©©£¨¦©

zvxzn .'mdilr dltp dlecb dcxg'y weqta xen`k ,eldap
:`xnbdéãéî eæç àì eäðéàc áb ìò óà,melk e`x `l mdy s` - ©©©§¦§Ÿ¨¦¦

mewn lknéæç eäééìfîd`x mdilr dpennd minya xyd - ©¨©§¨¥
.eldap ok zngne ,df d`xna yibxde

dpéî òîL ,àðéáø øîàs` ,mdilr ltpy cgt eze`n cenll yi - ¨©©¦¨§©¦©
c ,dne`n e`x `lyúéòaîc ïàî éàä`ll me`zt ldapy in - ©©§¦©¦

c oeik `ed mrhd ,zi`xp daiqéæç àì eäéàc áb ìò óà`edy s` - ©©©§¦Ÿ¨¥
,elidand xac mey d`ex epi`éæç déìfîeilr dpennd xyd - ©¨¥¨¥

e .elidany xac d`exdézðwz éàîz` eilrn xiqdl ezpwz dn - ©©©§¥
,elidand xac eze`éãéîøb äòaøà déúëecî óBLðéìuetwi - ¦§¦§¥©§¨¨©§¦¥

.zen` rax` ezcinr mewnnéîð éàezlekiay sqep xac - ¦©¦
,zeyrlòîL úiø÷ éø÷éì.rny z`ixw `xwi -éà÷ éàå`ed m`e - ¦§¥§¦©§©§¦¨¥

cner,úôBpèä íB÷îa,rny z`ixw `exwl leki epi`eéëä àîéì ¦§©¦¤¥¨¨¦
,df ygl xn`i -'éàpéî àðénL àçaè éác àféò'z`vnpd frd - ¦¨§¥©¨¨©¦¨¦©

.ipgipde mifird l` jl ,xnelk ,ipnn dpiny miigahnd ziaa
xn`p :jlnd diwfg iabl mixen`d miweqtd z` zyxec `xnbd

aixgpq zltne jlnd ediwfg zlrn lr diryi z`eapa(e h diryi):
ìe äøNnä äaøîì''Bâå 'õ÷ ïéà íBìLøa Løc ,íeçðz éaø øîà , §©§¥©¦§¨§¨¥¥§¨©©¦©§¨©©

a àøt÷xirìk äî éðtî ,éøBtéöze`,çeút äáéz òöîàaL í"î ©¨¨§¦¦¦§¥©¨¥¤§¤§©¥¨¨©
äæå'daxnl' zaizay m"n ze`d -,íeúñcnll ,'dAxml' azkpe §¤¨§©§¥

yúBNòì àeä Ceøa LBãwä Lwéaz`eäi÷æçdcedi jln,çéLî ¦¥©¨¨©£¦§¦¨¨¦©
åz`'âBâîe âBb' áéøçðñ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ïécä úcî äøîà . §©§¥¦¨¨§¨¦©©¦¦§¥©¨¨

úBçaLúå úBøéL änk øîàL ,ìàøNé Cìî ãåc äîe ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨©¨¦¤¤¦§¨¥¤¨©©¨¦§¦§¨
éðôì,Eok it lr s`íéqpä ìk Bì úéNòL ,äi÷æç ,çéLî BúéNò àì §¨¤Ÿ£¦¨¦©¦§¦¨¤¨¦¨¨©¦¦
eìlä`txzd oke ,eiptl 'd ecinydy ,aixgpq ly elign lvipy - ©¨

,eilgnåok it lr s`éðôì äøéL øîà àì,EikeçéLî eäNòzCëì , §Ÿ¨©¦¨§¨¤©£¥¨¦©§¨
ízzñðelry mixacd enzzqp ,xnelk ,ef daizay m"nd ¦§©¥

.giyn ediwfg z` zeyrl ,daygna
,oicd zcin ok dxn`y xg`lút ãiîõøàä äçl`xyi ux` - ¦¨¨§¨¨¨¤

åéðôì äøîàå,['d iptlÎ]éðôì úøîBà éðà ,íìBò ìL BðBaøäøéL E §¨§¨§¨¨¦¤¨£¦¤¤§¨¤¦¨
äçút ,çéLî eäNòå ,äæ ÷écö úçzux`d,åéðôì äøéL äøîàå ©©©¦¤©£¥¨¦©¨§¨§¨§¨¦¨§¨¨

øîàpL(fh ck my)ðkî'ó[dvwnÎ]÷écöì éáö eðòîL úBøéîæ õøàä ¤¤¡©¦§©¨¨¤§¦¨©§§¦©©¦
'Bâå.'EcbA micbFA cbaE EcbA micbA il iF` il ifx il ifx xn`e §¨Ÿ©¨¦¦¨¦¦¦Ÿ§¦¨¨¤¤§¦¨¨

EprnW' zexinf ux`d dpzpyk :weqtd jynd z` `xnbd zx`an¨©§
y eprny xnelk ,'wiCvl iavíìBòä øN øîàlky j`lnd - §¦©©¦¨©©¨¨

ecia xeqn mlerdBðBéáö ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìepevx -äNò §¨¨¦¤¨¦§£¥
äøîàå ìB÷ úa äàöé .äæ ÷écöìweqtd jynda xen`d z`éì éæø' §©¦¤¨§¨©§¨§¨¨¦¦

'éì éæørcei `ede ,'dl xnelk ,`ed il xacay xzqpd ceqd - ¨¦¦
.giynd z`ia zakrzn recnøîàdàéáðxen`d z` ,diryi - ¨©¨¦

,weqtd jynda(éì éåà) 'éì éBà'éúî ãò ,.giynd z`ia akrzz ¦©¨©
äøîàå ìB÷ úa äàöéweqtd jynda xen`d z`ãâáe eãâa íéãâBa' ¨§¨©§¨§¨§¦¨¨¤¤

àîéúéàå ,àáø øîàå ,'eãâa íéãâBaok xn`y mixne` yie -éaø §¦¨¨§¨©¨¨§¦¥¨©¦
éæBæa eúàc ãò ,÷çöé,l`xyi oenn z` effaiy ,miffea -éæBæác éæBæáe ¦§¨©§¨¨¥¨¥§¨¥

egipdy dn z` l`xyin elhie mdixg` e`eaiy mitqep miffeae -
.mipey`xd

xn`p .giynd z`ia onf oipra mitqep miweqt zyxec `xnbd
:weqtaäî øîBL äìéln äî øîBL øéòNî àøB÷ éìà äîec àOî'©¨¨¥©¥¦¥¦¥©¦©§¨¥©

'Bâå 'ìéln(`i `k diryi),ìò äðeînä Càìî BúBà ,ïðçBé éaø øîàlk ¦¥§¨©©¦¨¨©§¨©§¤©

úBçeøä,zenypd -úBçeøä ìk eöa÷úð ,BîL 'äîec'äîec ìöà, ¨¨§¦§©§¨¨¥¤¨
Bì eøîàweqta xen`d z`,'ìéln äî øîBL äìéln äî øîBL' ¨§¥©¦©§¨¥©¦¥

,'dlil' dpeknd zelbd oipra ,'xney' dpeknd 'd xn` dn xnelk
dnec mdl xn`e .ef zelbn dle`bd uw `ed izn ,'liln dn xney'

eixg`y weqta xen`d z`(ai `k my)íâå ø÷á àúà øîBù øîà'¨©¥¨¨Ÿ¤§©
,'eéúà eáeL eéòa ïeéòáz íà äìéì`ed jexa yecwd xn` ,xnelk ¨§¨¦¦§¨§¨¥¨

,xwea dpeknd dle`bd `eaz seqa ,'xwa `z`' ,xney dpeknd¨¨Ÿ¤
m`'e ,dlil dpeknd dkex` zelb `dz ,'dlil mbe' dligz la`§©¨§¨¦
,daeyza 'EaEW' ,mingx eywa ,'EirA' ,l`bdl evxz m` ,'oEiraY¦§¨§¨

.dle`bd onfl e`eaz ,'Eiz`' f`e¥¨
:dxiy xn` `ly jlnd diwfg oipra `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨

íeLî[ly enynÎ]àeä éàðb ,ñéétt éaøxacd,Búòééñå äi÷æçì ¦©¦©§¨§©§¦§¦¨§¦¨
l`xyi mre diwfg jka eyr dpebn xac ,xnelkäøéL eøîà àlL¤Ÿ¨§¦¨
,aixgpq lig z` `ed jexa yecwd bxdy dryaõøàä äçútL ãò©¤¨§¨¨¨¤

øîàðL ,äøéL äøîàå(fh ck diryi)ðkî'éáö eðòîL úBøéîæ õøàä ó §¨§¨¦¨¤¤¡©¦§©¨¨¤§¦¨©§§¦
,øîBà äzà øáca àöBik .'Bâå '÷écöìexzi `ayk weqta xn`p ©©¦§©¥©¨¨©¨¥

,mixvn z`ivi iqip z` epiax dynn rnye xacnl(i gi zeny)

íëúà ìévä øLà 'ä êeøa Bøúé øîàiå','drxR cInE mixvn cIn ©Ÿ¤¦§¨£¤¦¦¤§¤¦©¦§©¦¦©©§Ÿ
äLîì àeä éàðb ,ñéétt éaø íeLî àðzepiaxàBaéø íéMLåipa ¨¨¦©¦©§¨§©§Ÿ¤§¦¦¦

,l`xyiCeøa' eøîà àlL,mixvnn mzlvd lr ''dBøúé àaL ãò ¤Ÿ¨§¨©¤¨¦§
'ä Ceøa' øîàåxW` ,drxR cInE mixvn cIn mkz` liSd xW` §¨©¨£¤¦¦¤§¤¦©¦§©¦¦©©§Ÿ£¤

.'mixvn ci zgYn mrd z` liSd¦¦¤¨¨¦©©©¦§¨¦
:weqta xn`p .exzi oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdBøúé cçiå'©¦©§¦§

'l`xUil 'd dUr xW` daFHd lM lr(h gi zeny),ìàeîLe áø ©¨©¨£¤¨¨§¦§¨¥©§¥
,weqtd z` ex`ia,øîà áø,'CgIe' oeyla weqtd zpeekøéáòäL ©¨©©¦©§¤¤¡¦

exzi,BøNa ìò äcç áøçdlin zixa zeevn envra miiwy xnelk ¤¤©¨©§¨
.xiibzdeíéãecç íéãecç äNòpL ,øîà ìàeîLemihnw mihnw - §¥¨©¤©£¨¦¦¦¦
BøNa ìk.mixvn zltn lr rnyy lr ,xrv aexnáø øîàeðééä , ¨§¨¨©©©§

éLðéà éøîàc,xnel mc` ipa milibxy dn edf -äøNò ãò àøBib §¨§¥¦§¥¦¨©£¨¨
dén÷ éànøà äfáú àì éøcmiiebd z` dfaz l` ,xiibzdy xb - ¨¥¨§©¤£©¨¥©¥

zexec dxyr jezay oeik ,zexec dxyr cr ,eipa iptae eipta
.mxrva mdl xve ,miiebl zekiiy miyibxn md oiicr mzexiibzdl

mixen`d miweqtd z` dzr zyxec `xnbdaixgpq zngln iabl
aixgpq dlry ,oey`xd ycwnd zia inia ,dcedi jln diwfga
aixgpq dpgn dpgyke ,da mgldl milyexie dcedi ux` l`
z` dkde 'd j`ln `vi ,milyexi zeaiaq dnglnd iptly dlila

.aixgpq dpgn lk
xey` jln aixgpq lr ediryi z`eapa xn`p(fh i diryi),çlLé ïëì'¨¥§©©

,'ïBæø åépîLîa' éàî ,'ïBæø åépîLîa úBàáö 'ä ïBãàäzyxec ¨¨§¨§¦§©¨¨©§¦§©¨¨
,'dpeny' oeyln 'eipnyna' dlind z` `xnbdCeøa LBãwä øîà̈©©¨¨

eäi÷æç àáé ,àeäjlndùiL áéøçðqî òøtéå ,úBîL äðBîL Bì LiL ¨Ÿ¦§¦¨¤¥§¨¥§¦¨©¦©§¥¦¤¥
úBîL äðBîL Bì. §¨¥

l :`xnbd zx`anäi÷æç,zeny dpeny eidáéúëcediwfg iablmy) ¦§¦¨¦§¦
(d hBîL àø÷iå BîëL ìò äøNnä éäzå epì ïzéð ïa eðì ãleé ãìé ék'¦¤¤©¨¥¦©¨©§¦©¦§¨©¦§©¦§¨§

,'íBìL øN ãò éáà øBab ìà õòBé àìt,`lt' ,zeny dpeny o`k yie ¤¤¥¥¦£¦©©¨
.'mely ,xy ,cr ,ia` ,xeab ,l` ,urei

:`xnbd dywnàkéàäå`ede ,sqep my epyi ixde -,'äi÷æç'm`e §¨¦¨¦§¦¨
eny epi` 'diwfg' ,`xnbd zvxzn .zeny dryz el eid ok

my lr ok dpekne ,izin`ddé B÷fçLwfg didy aixgpq cbpk ¤¦§¨
.eilgn ewfge ,epnn,øçà øácdpekn `ed'äi÷æç'my lr÷féçL ¨¨£¥¦§¦¨¤¦¥

,íéîMaL íäéáàì ìàøNé úàlkl mxby oldl x`eaiy enk ¤¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦
.dxeza ewqriy l`xyi

l :x`al `xnbd dkiynnáéøçðñ,zeny dpeny eiddéa áéúëc ©§¥¦¦§¦¥
'øñàìt úìâz'(hk eh 'a mikln)zbNY eilr `aIe' ea xn`p oke , ¦§©¦§¤¤©¨Ÿ¨¨¦§©

'øñàðìt(k gk 'a i"dc)dlr eilr'e ,øñàðîìL'xEX` Klnfi 'a mikln) ¦§§¤¤¨¨¨¨©§©§¤¤¤¤©
(b`A'e ,ìeô'ux`d lr xEX` Kln(hi eh my)Fz` glWA'e ,ïBbøñ ¨¤¤©©¨¨¤¦§Ÿ©Ÿ©§

'xEX` Kln(` k ediryi),(ïéâøñ)ilbd iC `IO` x`WE' oke ,øtðñà ¤¤©§¨ª©¨¦©§¦¨§©©
'àøéwéå àaø(i c `xfr)zlbz' ,aixgpq ly eizeny md el` lke , ©¨§©¦¨
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רמ
oifge` mipya cenr cv sc ± oey`x wxt`nw `aa

.çéìù éãé ìò:xzei yiiazpe gily i"r rxtp d"awd s` xzei iefa epiidcáéúë
.åö÷ íåøî:diryia.åöé÷ ïåìî áéúëådhn ly dxic rnyn eviw mexn .miklna

wn oey`xn mexn (fi dinxi) aizkckdlrn ly dxic rnyn eviw oeln epycwn me
:epeln zia.àéä éàî 'åâå õøàä ìà äìò éìà øîà 'äd"awd el xn` ikid

:zigydl.'åâå äæä íòä ñàî éë ïòéyeyne
'zigydl erxz`e edilnx oae oivx z`

:edilnx xae oivxa.'ä úøàîrayp `ly
:lke` didy dn lkn.÷øé àøèéì:dcna

.åé÷éôà ìë ìò äìòådlr d"awd el xn`y
:zgyde.è"î`iapy jld zeyxay xg`n

:ypri` `nrh i`n eilr `apzpàéáð àá
.åì øîàå:milyexi lr `aykóòåî àì éë

.äì ÷öåî øùàìdiwfg ly enr xqnp `l
:el wivnd aixgpq cia dxeza sir `edy
äöøàå ïåìåáæ äöøà ì÷ä ïåùàøä úòë

.íéðåùàøë àì 'åâå éìúôðmihayd zxyr
mipexg` la` dxez ler mdilrn elwdy
dxez ler mdilr eciakd diwfg ly enr
xar mid jxc ciakd oexg`d aizkc epiide
mdl zeyrl elld oiie`x miebd lilb ocxid
ikxecke mid z` exary mixvn i`veik qp

:ocxid.áèåî áéøçðñ åá øæåç íàe`l m`e
dtxga lblbny miebd lilb eze` dyr`
:x"n .millb oeyl lilb `"l miebd lka

.äìàä úîàäå íéøáãä éøçà`zyd
oiweqr eidy ediwfga xacn didy rnyn
dcedia `aie xey` jln aixgpq `a dxeza

:eil` mrwal xn`ie mixrd lr ogieéàä
.àðùãøô éàäì àðùéødfk oexec oi`ian ike

`a ediwfga zn`dy iptn ike dfk oec`l

:aixgpqîà àðéáø.òáùðå ä"á÷ä õô÷ù øçà úîàäå íéøáãä øçà éàî ø
:zn` `ed jexa yecwd ly eneiwe enzegy zn` epiide aixgpq `iadläùòéå

.ñåáàoirk mixbtd zenvr jeza mzndae mdiqeq elik`ie mixbt mlk eidiy
:qea`.ñøôéèðà ãòå úáâî:minegzd seqay zenewnóìàá ïôâ óìàù ô"òà

.óñëminxk aex mdl oi`y mixwi ody
oigipny didi ziyle xinyl ikd elit`
oiwqer eide oze` mixiiane cea`l oze`

:dxeza.ììùìe` envrl cg`e cg` lk
lign x`ypy oenn eze` cgia welgl
ep`y dn mixg`l welgl `"l aixgpq
lly eze`a mixeq` ep` la` milley
ea axern mihayd zxyrn effay oenny

:lfb meyn `ki`c.åá ÷÷åù íéáâ ÷ùîë
min mda oitlfny zexepiv ly d`wyd
dnc ezxdihe oenn eze`a ewyd oiraep
d`nehn mc`d z` oilrn elld zexepiv
o"ey wyn 'eke mpenn s` dliah i"r dxdhl

:f"rla.'åâå úéò ìò àáipax ipne opinbxzne
:diziixyn'åâå åðì ïåìî òáâ äøáòî åøáò

.åæéòä íéáâä éáùåémeid cer aiyg `w `le
`l` `ed rqn e`l `eddc cenrl aepa
dpern xiizyp meid eze` onwl opixn`ck

:aep ly.éåä àáåè éðä:`ki`c `ed a"ic
.àåä àéáðmilb za jlew ildvc `xw

za `zlz dia `paiygc dyil iaiywd
`payeg on e`l edpd zezpr dyil milb
:'eke l`xyil edl xn`wc `ed `iapc edpip

.éôúñú àì éàäîaizkc epiid ecin lvpzy
lynpy xvpckeapn itzq` `l` jlew ildv
epiide ekaeqn dix` dlr dia aizkc yill

:dyil iaiywd xn`wc
äéðò

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

éãé ìò epnî àeä Ceøa LBãwä òøôð ,çéìL éãé ìò©§¥¨¦©¦§©©¨¨¦¤©§¥
,'BìB÷a òîùà øLà 'ä éî' déa áéúëc ,äòøt .çéìL̈¦©©§Ÿ¦§¦¥¦£¤¤§©§
'ä øòðéå' áéúëã ,Bîöòa epnî àeä Ceøa LBãwä òøôð¦§©©¨¨¦¤§©§¦§¦©§©¥

á zëøc' áéúëe ,'íiä CBúa íéøöî úàéñeñ íi.'Bâå 'E ¤¦§©¦§©¨§¦¨©§¨©¨¤§
éëàìî ãéa' áéúëã ,áéøçðñLBãwä òøôð ,'zôøç E ©§¥¦¦§¦§©©§¨¤¥©§¨¦§©©¨

'ä Càìî àöiå' áéúëã ,çéìL éãé ìò epnî àeä Ceøä¦¤©§¥¨¦©¦§¦©¥¥©§©
iå.'Bâå 'óìà äMîçå íéðBîLe äàî øeùà äðçîa C ©©§©£¥©¥¨§¦©£¦¨¤¤§

áéúëe ,'Bvé÷ íBøî' áéúk ,éîø àtt øa àðéðç éaø©¦£¦¨©¨¨¨¥§¦§¦§¦
äøéc áéøçà älçúa ,òLø BúBà øîà .'Bvé÷ ïBìî'§¦¨©¨¨¦§¦¨©£¦¦¨
éaø øîà .äìòî ìL äøéc áéøçà Ck øçàå ,ähî ìL¤©¨§©©©©£¦¦¨¤©§¨¨©©¦
éúéìò 'ä éãòìaîä äzò' áéúëc éàî ,éåì ïa òùBäé§ª©¤¥¦©¦§¦©¨£¦©§£¥¨¦¦
õøàä ìà äìò éìà øîà ,BúéçLäì äfä íB÷nä ìò©©¨©¤§©§¦¨©¥©£¥¤¨¨¤
øîà÷c àéápì òîLc ,àéä éàî ,'dúéçLäå úàfä©Ÿ§©§¦¨©¦§¨©§¨¦§¨¨©
èàì íéëìBää çBìéMä éî úà äfä íòä ñàî ék ïòé'©©¦¨©¨¨©¤¤¥©¦©©§¦§©
àìîìà ,óñBé áø øîà .eäéìîø ïáe ïéöø úà NBNîe§¤§¦¤§©§¨¨©©¥¦§¨¥
óìç' ,øîà÷ éàî àðòãé äåä àì ,àø÷ éàäã àîebøz©§¨§©§¨¨£¨§©§¨©¨¨©£©
ïBäì øaãîc ãåã úéác àúeëìîa ïéãä ànò õ÷c§¨©¨¨¥§©§¨§¥¨¦¦§©¥§
øáe ïéöøa eàéòøúéàå çééða ïécâðc àçeléL éîk çééða¦§¨§¥¦¨§©§¦¦§¨§¦§§¦¦§¦©
úéáa 'ä úøàî' áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà .'äéìîø§©§¨¨©©¦¨¨©¦§¦§¥©§¥
äæ 'òLø úéáa 'ä úøàî' ,'Cøáé íé÷écö äåðe òLø̈¨§¥©¦¦§¨¥§¥©§¥¨¨¤
úBìæBb äàñ íéòaøà ìëBà äéäL ,eäéìîø ïa ç÷t¤©¤§©§¨¤¨¨¥©§¨¦§¨¨
.äãeòqa ÷øé àøèéì ìëBà äéäL ,äãeäé Cìî äi÷æç äæ ,'Cøáé íé÷écö äåðe' .äãeòñ çeðé÷a§¦©§¨§¥©¦¦§¨¥¤¦§¦¨¤¤§¨¤¨¨¥¦§¨¨¨©§¨

éàî ,àìà .'òébé øàeö ãò øáòå óèL äãeäéa óìçå' áéúëe ,'øeMà Cìî úà íéaøäå íéîeöòä øäpä éî úà íäéìò äìòî äpä ïëìå'§¨¥¦¥©£¤£¥¤¤¥©¨¨¨£¦§¨©¦¤¤¤©§¦§¨©¦¨¨©§¨©©©¨©¦©¤¨©
÷öeî øùàì óòeî àì ék' déì øîàå ,àéáð àa .íéìLeøé dlek ìò dézòc áéäé ,eäéà .éaðúéà íéèáMä úøNòà ,àéáð Léðòéà àîòè©£¨¦©¦¨¦©£¤¤©§¨¦¦§©¥¦¨¦©§¥©©§¨¨¦¨¨¦©£©¥¦Ÿ¨©£¤¨

ééò íò øñîð ïéà ,äéëøa øa øæòìà éaø øîà .'dìéìzôð äöøàå ïeìeáæ äöøà ì÷ä ïBLàøä úòk' éàî .Bì ÷éönä éî ãéa ,äøBza ó ¨¨©©¦¤§¨¨©¤¤§¨¥¦§©©¨¥©¨§©¦©¥¦©¨¥¨¦¥©©§¨§§©§¨©§¨¦
à ,äøBz ìBò íäéìòî eì÷äL íéðBLàøk àì ,'íéBbä ìéìb ïcøiä øáò íiä Cøc ãéaëä ïBøçàäå,äøBz ìBò ïäéìò eãéaëäL íéðBøçà ìá §¨©£¦§¦¤¤©¨¥¤©©§¥§¦©¦Ÿ¨¦¦¤¥¥¥£¥¤¨£¨©£¦¤¦§¦£¥¤¨

íéøácä éøçà' .'íéBba ìéìb' Bì äNòà éðà ,åàì íàå .áheî ,Ba øæBç íà .ïcøiä éëøBãëe íiä éøáBòk ñð íäì úBNòì eìlä ïééeàøe§¦©¨©£¨¤¥§§¥©¨§§¥©©§¥¦¥¨§¦¨£¦¤¡¤§¦©¦©£¥©§¨¦
éøçà' .àðLcøt éàäì àðLéø éàä ,'åéìà íò÷áì øîàiå úBøeöaä íéøòä ìò ïçiå äãeäéá àáiå øeMà Cìî áéøçðñ àa älàä úîàäå§¨¡¤¨¥¤¨©§¥¦¤¤©©¨Ÿ¦¨©¦©©¤¨¦©§©Ÿ¤§¦§¨¥¨©¥¨¨§©©§¨§¨©£¥
déì àðéúééî ,äi÷æçì déì àðéîà éà ,øîàå òaùðå àeä Ceøa LBãwä õôwL øçàì ,àðéáø øîà ,['øçà' éàî] ,'úîàäå íéøácä©§¨¦§¨¤¤©©©¨©©¦¨§©©¤¨©©¨¨§¦§©§¨©¦¨¥¨¥§¦§¦¨©§¦¨¥
,déì àðéúééîc ,òaLðå àeä Ceøa LBãwä õô÷ ãiî .'àðéòa déúeúòéa àìå àðéòa àeä àì' ,øîà .àúLä Cãéa déì àðøñîe ,áéøçðñì§©§¥¦¨©§¨¥¦¨¨¨¨¨©¨¨¥¨§¨¦£¥¨¥¨¦¨¨©©¨¨§¦§©§©§¦¨¥

ì ,íe÷ú àéä ézöòé øùàëå äúéä ïk éúénc øùàk àì íà øîàì úBàáö 'ä òaLð' øîàpLøñå eðñeáà éøä ìòå éöøàa øeMà øBaL ¤¤¡©¦§©§¨¥Ÿ¦Ÿ©£¤¦¦¦¥¨¨¨§©£¤¨©§¦¦¨¦§©§©§¦§©¨©£¤§¨
.Búòéñìe eäi÷æçì ñeáà äNòéå ,Búòéñå áéøçðñ àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,ïðçBé éaø øîà .'øeñé BîëL ìòî Bìañå Bleò íäéìòî¥£¥¤§ª¢¥©¦§¨¨©©¦¨¨¨©©¨¨¨Ÿ©§¥¦§¦¨§¥¨¤¥§¦§¦¨§¦¨
éðtî áéøçðñ ìL ìBò ìaeç ,àçtð ÷çöé éaø øîà ,'ïîL éðtî ìBò ìaeçå Eøàeö ìòî Bìeòå EîëL ìòî Bìañ øeñé àeää íBia äéäå'§¨¨©©¨ª¢¥©¦§¤§¥©©¨¤§©¦§¥¨¤¨©©¦¦§¨©¨¨©¤©§¥¦¦§¥
÷ñBò BðéàL éî ìk ,øîàå ,Løãîä úéa çút ìò áøç õòð ,äNò äî .úBLøãî ézááe úBéñðk éúáa ÷ìBc äéäL ,eäi÷æç ìL BðîL©§¤¦§¦¨¤¨¨¥§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¤¨¨¨©¤¤©¤©¥©¦§¨§¨©¨¦¤¥¥
,äMàå Léà ,ú÷Bðéúå ÷Bðéz eàöî àìå .ñøôéèðà ãòå úábî ,õøàä íò eàöî àìå ,òáL øàa ãòå ïcî e÷ãa .Bæ áøça ø÷cé ,äøBza©¨¦¨¥§¤¤¨§¦¨§©§¥¤©§Ÿ¨§©¨¨¤¦§©§©©§¦§©§Ÿ¨§¦§¦¤¦§¦¨
øîBàå ,'Bâå 'ïàö ézLe ø÷a úìâò Léà äiçé àeää íBia äéäå' øîBà àeä ,øBcä BúBà ìòå .äøäèå äàîeè úBëìäa ïéàé÷a eéä àlL¤Ÿ¨§¦¦§¦§§¨§¨¢¨§©©¥§¨¨©©§©¤¦¤§©¨¨§¥Ÿ§§¥
øéîMì' ,'óñk óìàa ïôb óìà'L ét ìò óà ,'äéäé úiMìå øéîMì óñk óìàa ïôb óìà íL äéäé øùà íB÷î ìk äéäé àeää íBia äéäå'§¨¨©©¦§¤¨¨£¤¦§¤¨¤¤¤¤§¤¤¤¤©¨¦§©©¦¦§¤©©¦¤¤¤¤¤§¤¤¤¤©¨¦

ì øîà .÷Bìçì Bà æBæáì ,Bì eøîà .íëììL eôñà ,ìàøNéì àéáð íäì øîà ,'ìéñçä óñBà íëììL óñeàå' .'äéäé úiMìåóñBà'k ,íä §©©¦¦§¤§©§©§¤¤¤¨¦¨©¨¤¨¦§¦§¨¥¦§§©§¤¨§¦§©£¨©¨¤§¤
.Ba áøBòî íéèáMä úøNò ïBîî àìäå ,Bì eøîà .Bîöòì ãçàå ãçà ìk íëììL óà ,Bîöòì ãçàå ãçà ìk 'ìéñçä óñBà' äî .'ìéñçä¤¨¦©¤¤¨¦¨¤¨§¤¨§©§©§©§¤¨¤¨§¤¨§©§¨§©£Ÿ¨£¤¤©§¨¦§¨
éãáBò ãéa ìôpL ïåék ,ìàøNé ìL íðBîî óà .äøäèì äàîehî íãàä úà ïéìòî ,eìlä íéáb äî .'Ba ÷÷BL íéáb ÷Mîk' ,íäì øîà̈©¨¤§©©¥¦¥©¥¦©¨©£¦¤¨¨¨¦§¨§¨¢¨©¨¨¤¦§¨¥¥¨¤¨©§©§¥
,íBiä BúBàa òùø BúBà òñð úBòqî øNò ,àðeä áø øîà .(ïBçéña eøäè áàBîe ïBnò ,àtt áø øîàc àtt áøãk) .øäéè ãiî ,íéáëBk¨¦¦¨¦¥¦§©¨¨§¨©©¨¨©¨¨£§¦¨©©¨¤¤©¨¨©¨¨§©
íélb úa CìB÷ éìäö ,äñð ìeàL úòáb äîøä äãøç eðì ïBìî òáb äøaòî eøáò ,åéìk ãé÷ôé Lîëîì ïBøâîa øáò úiò ìò àa' øîàpù¤¤¡©¨©©©¨©§¦§§¦§¨©§¦¥¨¨§©§¨¨¤©¨¨¨§¨¨¨¨¦§©¨¨¨©£¦¥©©¦
àáeè ,éðä .(íìLeøé úòáb ïBiö úa øä Bãé óôBðé ãBîòì áBða íBiä ãBò) ,'eæéòä íéábä éáLBé äðîãî äããð ,úBúðò äiðò äLéì éáéL÷ä©§¦¦©§¨£¦¨£¨¨§¨©§¥¨§¥©¥¦¥¦©§©£§¥¨©©¦¦§©§¨¨¦¨¥¨
úBöî eNòL ,á÷òéå ÷çöé íäøáà ìL Bza ,'íélb úa CìB÷ éìäö' .ìàøNé úñðëì dì øîà÷ã àeä àéáð ,'íélb úa CìB÷ éìäö' .ïééåä̈§¨©£¦¥©©¦¨¦§¨¨©¨¦§¤¤¦§¨¥©£¦¥©©¦¦¤©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¤¨¦§
éàî .'Bâå 'Bëaeqî äéøà äìò' øîàpL ,äéøàë ìéúîã ,òLøä øvðãëeápî éôzñéà ,àlà .éôzñz àì ,éàäî ,'äLéì äáéL÷ä' .íiä élâk§©¥©¨©§¦¨©§¨¥©¨¦§§¦¤¨¤§§¦¦§©§¤©¨¨¨¦§¦§©§¥¤¤¤©¨¨©§¥¦§§©
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סנהדרין. חלק - פרק אחד עשר דף צד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc oixcdpq(iriax meil)

,çéìL éãé ìò,oldl x`eaiy enkìò epnî àeä Ceøa LBãwä òøôð ©§¥¨¦©¦§©©¨¨¦¤©
,çéìL éãé.xzei lecb oeifa `edy §¥¨¦©

:`xnbd zx`anäòøt,envra sxigdéa áéúëc(a d zeny)xn`Ie' ©§Ÿ¦§¦¥©Ÿ¤
drxR,'BìB÷a òîùà øLà 'ä éîeepnî àeä Ceøa LBãwä òøôð ©§Ÿ¦£¤¤§©§¦§©©¨¨¦¤

áéúëã ,Bîöòa(fk ci my)áéúëe ,'íiä CBúa íéøöî úà 'ä øòðéå' §©§¦§¦©§©¥¤¦§©¦§©¨§¦
xn`e ,`ed jexa yecwl gaiyy `iapd wewaga(eh b wewag)zëøc'¨©§¨

éñeñ íiá'Bâå 'E.eáéøçðñ,gily ci lr sxigáéúëã(bk hi 'a mikln) ©¨¤§©§¥¦¦§¦
éëàìî ãéa',çéìL éãé ìò epnî àeä Ceøa LBãwä òøôð ,''ä zôøç E §©©§¨¤¥©§¨¦§©©¨¨¦¤©§¥¨¦©

áéúëã(dl hi my)`Edd dliNA idie'iå 'ä Càìî àöiåøeùà äðçîa C ¦§¦©§¦©©§¨©©¥¥©§©©©§©£¥©
'Bâå óìà äMîçå íéðBîLe äàîmixbR mNk dPde xwAa EniMWIe ¥¨§¦©£¦¨¤¤§©©§¦©Ÿ¤§¦¥ª¨§¨¦

.'mizn¥¦
:aixgpq ly etexig z` zx`an `xnbdéîø àtt øa àðéðç éaø- ©¦£¦¨©¨¨¨¥

,miweqtd oia dxizq dywdáéúkdiryi xtqa(ck fl)etexig iabl §¦
oFpal izMxi mixd mFxn izilr ip` iAkx axA xn`Ye' ,aixgpq ly©Ÿ¤§Ÿ¦§¦£¦¨¦¦§¨¦©§§¥§¨

`Fa`e 'ebe'Bvé÷ íBøîáéúëe ,mikln xtqa(bk hi 'a)axA xn`Ye' §¨§¦§¦©Ÿ¤§Ÿ
d`Fa`e 'ebe iAkx.'Bvé÷ ïBìî,`pipg iax uxiz,òLø BúBà øîà ¦§¦§¨¨§¦¨©¨¨

ähî ìL äøéc áéøçà älçúa,'mexn' dpeknd ycwnd zia - ¦§¦¨©£¦¦¨¤©¨
xn`py(ai fi dinxi),'EpWCwn mFwn oFW`xn mFxn cFak `QM'øçàå ¦¥¨¨¥¦§¦§¨¥§©©

,äìòî ìL äøéc áéøçà Ckmewn `ed myy ,'oeln' dpeknd ©©£¦¦¨¤©§¨
.cinz e`vnid

:aixgpqa mixen`d mitqep miweqt zyxec `xnbdéaø øîà̈©©¦
áéúëc éàî ,éåì ïa òùBäéweqtd yexit dn -(dk gi 'a mikln)xn`y §ª©¤¥¦©¦§¦

,milyexi lr xvyk ediwfg icarl dwyax'ä éãòìaîä äzò'©¨£¦©§£¥
ìà äìò éìà øîà 'ä ,BúéçLäì äfä íB÷nä ìò éúéìòúàfä õøàä ¨¦¦©©¨©¤§©§¦¨©¥©£¥¤¨¨¤©Ÿ

àéä éàî ,'dúéçLäåzigydl 'd el xn` okid ,eixac yexit dn - §©§¦¨©¦
`l` ,l`xyi ux` z`ì òîLcd diryiøîà÷c àéáp(fÎe g diryi) §¨©§¨¦§¨¨©

úà NBNîe èàì íéëìBää çBìéMä éî úà äfä íòä ñàî ék ïòé'©©¦¨©¨¨©¤¤¥©¦©©§¦§©§¤
,eäéìîø ïáe ïéöøminEvrd xdPd in z` mdilr dlrn 'd dPd okle §¦¤§©§¨§¨¥¦¥©£¤£¥¤¤¥©¨¨¨£¦

z` `xnbd zx`an .'ebe 'FcFaM lM z`e xEX` Kln z` miAxde§¨©¦¤¤¤©§¤¨§
:weqtdàø÷ éàäã àîebøz àìîìà ,óñBé áø øîàmebxzd ilel - ¨©©¥¦§¨¥©§¨§©§¨

,df weqt lyøîà÷ éàî àðòãé äåä àìz` mipian epiid `l - ¨£¨§©§¨©¨¨©
,jk `ed mebxzde ,ezpeekãåã úéác àúeëìîa ïéãä ànò õ÷c óìç'£©§¨©¨¨¥§©§¨§¥¨¦

,cec zia zeklna dfd mrd q`ny oeik -éîk çééða ïBäì øaãîc¦§©¥§¦§¨§¥
çééða ïécâðc àçeléLgeliyd in jxck ,zgpa mze` mibidpny - ¦¨§©§¦¦§¨

,zgpa minxefd'äéìîø øáe ïéöøa eàéòøúéàål`xyi evxe - §¦§§¦¦§¦©§©§¨
mx` jln oivx z` mdilr jilndle cec zia zekln z` zigydl

.dcedi zeklna mixbzn eidy ,l`xyi jln dilnx oa gwte
ayg dzngny ef d`eap jynd z` `xnbd d`iady mcew
dligz zx`an `xnbd ,l`xyi lr zelrl el xn` 'dy aixgpq
gwt zekln z` l`xyi eticrd recn `xnbd zx`an .df weqt

:ediwfg zekln ipt lr edilnx oaáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàilyn) ¨©©¦¨¨©¦§¦
(bl b'Cøáé íé÷écö äåðe òLø úéáa 'ä úøàî',yxtl yi jkúøàî' §¥©§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥©

[zllwÎ]eäéìîø ïa ç÷t äæ 'òLø úéáa 'ä,l`xyi jlnìëBà äéäL §¥¨¨¤¤©¤§©§¨¤¨¨¥
,äãeòñ çeðé÷a úBìæBb äàñ íéòaøà,ea dzid 'd zllw ,xnelk ©§¨¦§¨¨§¦©§¨

,lke`y dnn ray did `lyäåðe'[ziaÎ]äi÷æç äæ ,'Cøáé íé÷écö §¥©¦¦§¨¥¤¦§¦¨
,äãeòqa ÷øé àøèéì ìëBà äéäL ,äãeäé Cìîlke` did ,xnelk ¤¤§¨¤¨¨¥¦§¨¨¨©§¨

dide ,zkxvpd dcina wx lke` did eze` s`e ,wxik lw lk`n
eizecerq jxer did `l ediwfgy l`xyi e`xy oeike .epnn ray
gwt jelniy evxe ,jln zeidl ie`x epi`y exn` ,miklnd jxck

.eizgz edilnx oa
dzngny d`eapd okid ,mcewd oiprd z` zniiqne zxfeg `xnbd
jynda xn`p :milyexi z` aixgdl 'd oevxy aixgpq xaq

diryia miweqtd(gÎf g diryi),ïëìå'gwta l`xyi evxy zngnÎ] §¨¥
,[ediwfg mewnaíéaøäå íéîeöòä øäpä éî úà íäéìò äìòî 'ä äpä¦¥©£¤£¥¤¤¥©¨¨¨£¦§¨©¦
øeMà Cìî úàlM lr Klde eiwit` lM lr dlre FcFaM lM z`e ¤¤¤©§¤¨§§¨¨©¨£¦¨§¨©©¨

,'eizFcBòébé øàeö ãò øáòå óèL äãeäéa óìçå' áéúëezFHn dide §¨§¦§¨©¦¨¨©§¨©©©¨©¦©§¨¨ª
dlriy 'd el xn`y epiide ,'l` EpOr Lvx` agx `ln eitpM§¨¨§ŸŸ©©§§¦¨¥

.dwyax ly eixac xewn edfe ,l`xyi ux` z` zigyie

:`xnbd dywnàìàaixgpq z`ia lr diryi `apzd ok`y oeik - ¤¨
,l`xyi ux`lLéðòéà àîòè éàîlr aixgpq yprp recn - ©©£¨¦©¦

:`xnbd zvxzn .zeyxa jld ixde ,eiyrn,àéáðwxúøNòà ¨¦©£¤¤
éaðúéà íéèáMäeli`e ,mvx` z` zigyiy ,[`apzdÎ]eäéà- ©§¨¦¦§©¥¦

,aixgpqíéìLeøé dlek ìò dézòc áéäélk zaxgd lr ezrc ozp - ¨¦©§¥©©§¨¨¦
.da `vnpy ycwnd zia lr mbe ,milyexi

lr aixgpq `ay drya :miweqtd jynd z` zx`an `xnbd
,milyexiàad diryidéì øîàå àéáð,aixgpqløùàì óòeî àì ék' ¨¨¦©£©¥¦Ÿ¨©£¤
'dì ÷öeî(bk g diryi),,äéëøa øa øæòìà éaø øîàyexit `ed jk ¨¨¨©©¦¤§¨¨©¤¤§¨

,'srEn `l iM' ,weqtdíò øñîð ïéà`edy diwfg lyééòórbie ¦Ÿ¨¥¦§©©¨¥
,äøBza,'Dl wvEn xy`l',Bì ÷éönä éî ãéa.aixgpq cia xnelk ©¨©£¤¨¨§©¦©¥¦

:weqtd meiq z` `xnbd zyxecéàîweqtd xe`ia dn -(my)úòk' ©¨¥
íiä Cøc ãéaëä ïBøçàäå éìzôð äöøàå ïeìeáæ äöøà ì÷ä ïBLàøä̈¦¥©©§¨§§©§¨©§¨¦§¨©£¦§¦¤¤©¨

,'íéBbä ìéìb ïcøiä øáò,aixgpql `iapd xn` ,exe`ia `ed jk ¥¤©©§¥§¦©¦
`ed diwfg ly exec ,'lwd oFW`xd'íéðBLàøk àìzxyr - ¨¦¥©Ÿ¨¦¦

,[oeleafe ilztp] weqta miiepn mwlgy ,mipey`x elby mihayd
Lmd,äøBz ìBò íäéìòî eì÷ä,'ciAkd oFxg`de' `l` ,elb okle ¤¥¥¥£¥¤¨§¨©£¦§¦

,xnelkíéðBøçà ìáàdiwfg ly enr -,äøBz ìBò ïäéìò eãéaëäL £¨©£¦¤¦§¦£¥¤¨
,xnelk ,'oCxId xar mId KxC'eok zngníäì úBNòì eìlä ïééeàø ¤¤©¨¥¤©©§¥§¦©¨©£¨¤

íiä éøáBòk ñð,mixvn z`ivia seq mia exary l`xyik - ¥§§¥©¨
ïcøiä éëøBãëeonfa ux`l mzqipka ocxia exary l`xyik - §§¥©©§¥

lilB' ,weqtd meiq xn`p df lre .einin erwape ,oep oa ryedi§¦
,qpl l`xyi miie`xy oeik ,yxcp `ed jke ,'miFBdBa øæBç íà ©¦¦¥

,milyexia mgldln aixgpq,áheî,ypri `leåàì íàå`l` - ¨§¦¨
,milyexi lr dnglnl dlri'íéBba ìéìb' Bì äNòà éðàlblbziy - £¦¤¡¤§¦©¦

.minrd lka dtxga
:weqta xn`p .df oipra miweqtd z` zx`ane dkiynn `xnbd
iptl zn`de xWIde aFHd UrIe dcEdi lkA EdIwfgi z`fM UrIe'©©©¨Ÿ§¦§¦¨§¨§¨©©©©§©¨¨§¨¡¤¦§¥
dxFYaE midl`d ziA zcFarA lgd xW` dUrn lkaE ,eidl` 'd¡Ÿ¨§¨©£¤£¤¥¥©£©¥¨¡Ÿ¦©¨

,gilvde dUr Faal lkA eidl`l Wxcl devOaEíéøácä éøçà ©¦§¨¦§Ÿ¥Ÿ¨§¨§¨¨¨§¦§¦©©£¥©§¨¦
íéøòä ìò ïçiå äãeäéá àáiå øeMà Cìî áéøçðñ àa älàä úîàäå§¨¡¤¨¥¤¨©§¥¦¤¤©©¨Ÿ¦¨©¦©©¤¨¦

'åéìà íò÷áì øîàiå úBøeöaä(` al ,`kÎk `l 'a i"dc)ixg`'y rnyne , ©§©Ÿ¤§¦§¨¥¨
miwqer enre diwfg eidy ixg` epiid 'dl`d zn`de mixacd

:`xnbd ddnz .mincewd miweqta x`eank ,zeevnae dxezaéàä'©
'àðLcøt éàäì àðLéøaeyg mc`l efk dpzn `iadl ie`x ike - ¥¨¨§©©§¨§¨

eid dxeza miwqer enre diwfg eidy zngn ike ,xnelk ,dfk
.aixgpq mdilr `eaiy df yperl miie`x

,weqtd yexit `ed jk `l` :`xnbd zx`aníéøácä éøçà'©£¥©§¨¦
['øçà' éàî] (éàî øçà) 'úîàäåLBãwä õôwL øçàì ,àðéáø øîà , §¨¤¤©©©¨©©¦¨§©£¤¨©©¨

,òaùðå àeä Ceøayecwd ly enzegy ,'zn`' oeyld yexit edfe ¨§¦§©
,'zn`' `ed `ed jexaåy oeik raypøîà,jkdéì àðéîà éàm` - §¨©¦¨¥¨¥

el xne`äi÷æçì,dligznCãéa déì àðøñîe áéøçðñì déì àðéúééî §¦§¦¨©§¦¨¥§©§¥¦¨©§¨¥¦¨
,epgvpzy ,jcia eze` xeqn`e ,e`ave aixgpq z` jilr `ia` -

øîà àúLä,jk xn`i `ed dzr -déúeúòéa àìå àðéòa àeä àì' ¨¨¨¨©¨¨¥¨§¨¦£¥
'àðéòacgta dvex ipi`y oeik ,epgvp`y s` `eaiy dvex ipi` - ¨¥¨

,epnn didiydéì àðéúééîc òaLðå àeä Ceøa LBãwä õô÷ ãiî- ¦¨¨©©¨¨§¦§©§©§¦¨¥
,aixgpq z` `iaiyøîàpL(dkÎck ci diryi)øîàì úBàáö 'ä òaLð' ¤¤¡©¦§©§¨¥Ÿ

ì ,íe÷ú àéä ézöòé øùàëå äúéä ïk éúénc øùàk àì íàøBaL ¦Ÿ©£¤¦¦¦¥¨¨¨§©£¤¨©§¦¦¨¦§
BîëL ìòî Bìañå Bleò íäéìòî øñå eðñeáà éøä ìòå éöøàa øeMà©§©§¦§©¨©£¤§¨¥£¥¤§ª¢¥©¦§

.'øeñé̈
ïðçBé éaø øîà,'EpqEa` ixd lre' weqtd xe`iaaCeøa LBãwä øîà ¨©©¦¨¨§©¨©£¤¨©©¨¨

ñeáà äNòéå ,Búòéñå áéøçðñ àáé ,àeäea milke`y ilkÎ] ¨Ÿ©§¥¦§¦¨§¥¨¤¥
[zendad,Búòéñìe eäi÷æçìeid aixgpq iliig lk ezny xg`ly §¦§¦¨§¦¨

mdl eyrpe ,mdizenvr jezn mdizenda z` milik`n l`xyi
.qea`k

.'xEqi FnkW lrn FlAqe FNEr mdilrn xqe' xn`p weqtd meiqa§¨¥£¥¤§ª¢¥©¦§¨
:weqta xn`p .df oipra sqep weqt d`ian `xnbdàeää íBia äéäå'§¨¨©©
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc oixcdpq(iriax meil)

,çéìL éãé ìò,oldl x`eaiy enkìò epnî àeä Ceøa LBãwä òøôð ©§¥¨¦©¦§©©¨¨¦¤©
,çéìL éãé.xzei lecb oeifa `edy §¥¨¦©

:`xnbd zx`anäòøt,envra sxigdéa áéúëc(a d zeny)xn`Ie' ©§Ÿ¦§¦¥©Ÿ¤
drxR,'BìB÷a òîùà øLà 'ä éîeepnî àeä Ceøa LBãwä òøôð ©§Ÿ¦£¤¤§©§¦§©©¨¨¦¤

áéúëã ,Bîöòa(fk ci my)áéúëe ,'íiä CBúa íéøöî úà 'ä øòðéå' §©§¦§¦©§©¥¤¦§©¦§©¨§¦
xn`e ,`ed jexa yecwl gaiyy `iapd wewaga(eh b wewag)zëøc'¨©§¨

éñeñ íiá'Bâå 'E.eáéøçðñ,gily ci lr sxigáéúëã(bk hi 'a mikln) ©¨¤§©§¥¦¦§¦
éëàìî ãéa',çéìL éãé ìò epnî àeä Ceøa LBãwä òøôð ,''ä zôøç E §©©§¨¤¥©§¨¦§©©¨¨¦¤©§¥¨¦©

áéúëã(dl hi my)`Edd dliNA idie'iå 'ä Càìî àöiåøeùà äðçîa C ¦§¦©§¦©©§¨©©¥¥©§©©©§©£¥©
'Bâå óìà äMîçå íéðBîLe äàîmixbR mNk dPde xwAa EniMWIe ¥¨§¦©£¦¨¤¤§©©§¦©Ÿ¤§¦¥ª¨§¨¦

.'mizn¥¦
:aixgpq ly etexig z` zx`an `xnbdéîø àtt øa àðéðç éaø- ©¦£¦¨©¨¨¨¥

,miweqtd oia dxizq dywdáéúkdiryi xtqa(ck fl)etexig iabl §¦
oFpal izMxi mixd mFxn izilr ip` iAkx axA xn`Ye' ,aixgpq ly©Ÿ¤§Ÿ¦§¦£¦¨¦¦§¨¦©§§¥§¨

`Fa`e 'ebe'Bvé÷ íBøîáéúëe ,mikln xtqa(bk hi 'a)axA xn`Ye' §¨§¦§¦©Ÿ¤§Ÿ
d`Fa`e 'ebe iAkx.'Bvé÷ ïBìî,`pipg iax uxiz,òLø BúBà øîà ¦§¦§¨¨§¦¨©¨¨

ähî ìL äøéc áéøçà älçúa,'mexn' dpeknd ycwnd zia - ¦§¦¨©£¦¦¨¤©¨
xn`py(ai fi dinxi),'EpWCwn mFwn oFW`xn mFxn cFak `QM'øçàå ¦¥¨¨¥¦§¦§¨¥§©©

,äìòî ìL äøéc áéøçà Ckmewn `ed myy ,'oeln' dpeknd ©©£¦¦¨¤©§¨
.cinz e`vnid

:aixgpqa mixen`d mitqep miweqt zyxec `xnbdéaø øîà̈©©¦
áéúëc éàî ,éåì ïa òùBäéweqtd yexit dn -(dk gi 'a mikln)xn`y §ª©¤¥¦©¦§¦

,milyexi lr xvyk ediwfg icarl dwyax'ä éãòìaîä äzò'©¨£¦©§£¥
ìà äìò éìà øîà 'ä ,BúéçLäì äfä íB÷nä ìò éúéìòúàfä õøàä ¨¦¦©©¨©¤§©§¦¨©¥©£¥¤¨¨¤©Ÿ

àéä éàî ,'dúéçLäåzigydl 'd el xn` okid ,eixac yexit dn - §©§¦¨©¦
`l` ,l`xyi ux` z`ì òîLcd diryiøîà÷c àéáp(fÎe g diryi) §¨©§¨¦§¨¨©

úà NBNîe èàì íéëìBää çBìéMä éî úà äfä íòä ñàî ék ïòé'©©¦¨©¨¨©¤¤¥©¦©©§¦§©§¤
,eäéìîø ïáe ïéöøminEvrd xdPd in z` mdilr dlrn 'd dPd okle §¦¤§©§¨§¨¥¦¥©£¤£¥¤¤¥©¨¨¨£¦

z` `xnbd zx`an .'ebe 'FcFaM lM z`e xEX` Kln z` miAxde§¨©¦¤¤¤©§¤¨§
:weqtdàø÷ éàäã àîebøz àìîìà ,óñBé áø øîàmebxzd ilel - ¨©©¥¦§¨¥©§¨§©§¨

,df weqt lyøîà÷ éàî àðòãé äåä àìz` mipian epiid `l - ¨£¨§©§¨©¨¨©
,jk `ed mebxzde ,ezpeekãåã úéác àúeëìîa ïéãä ànò õ÷c óìç'£©§¨©¨¨¥§©§¨§¥¨¦

,cec zia zeklna dfd mrd q`ny oeik -éîk çééða ïBäì øaãîc¦§©¥§¦§¨§¥
çééða ïécâðc àçeléLgeliyd in jxck ,zgpa mze` mibidpny - ¦¨§©§¦¦§¨

,zgpa minxefd'äéìîø øáe ïéöøa eàéòøúéàål`xyi evxe - §¦§§¦¦§¦©§©§¨
mx` jln oivx z` mdilr jilndle cec zia zekln z` zigydl

.dcedi zeklna mixbzn eidy ,l`xyi jln dilnx oa gwte
ayg dzngny ef d`eap jynd z` `xnbd d`iady mcew
dligz zx`an `xnbd ,l`xyi lr zelrl el xn` 'dy aixgpq
gwt zekln z` l`xyi eticrd recn `xnbd zx`an .df weqt

:ediwfg zekln ipt lr edilnx oaáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàilyn) ¨©©¦¨¨©¦§¦
(bl b'Cøáé íé÷écö äåðe òLø úéáa 'ä úøàî',yxtl yi jkúøàî' §¥©§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥©

[zllwÎ]eäéìîø ïa ç÷t äæ 'òLø úéáa 'ä,l`xyi jlnìëBà äéäL §¥¨¨¤¤©¤§©§¨¤¨¨¥
,äãeòñ çeðé÷a úBìæBb äàñ íéòaøà,ea dzid 'd zllw ,xnelk ©§¨¦§¨¨§¦©§¨

,lke`y dnn ray did `lyäåðe'[ziaÎ]äi÷æç äæ ,'Cøáé íé÷écö §¥©¦¦§¨¥¤¦§¦¨
,äãeòqa ÷øé àøèéì ìëBà äéäL ,äãeäé Cìîlke` did ,xnelk ¤¤§¨¤¨¨¥¦§¨¨¨©§¨

dide ,zkxvpd dcina wx lke` did eze` s`e ,wxik lw lk`n
eizecerq jxer did `l ediwfgy l`xyi e`xy oeike .epnn ray
gwt jelniy evxe ,jln zeidl ie`x epi`y exn` ,miklnd jxck

.eizgz edilnx oa
dzngny d`eapd okid ,mcewd oiprd z` zniiqne zxfeg `xnbd
jynda xn`p :milyexi z` aixgdl 'd oevxy aixgpq xaq

diryia miweqtd(gÎf g diryi),ïëìå'gwta l`xyi evxy zngnÎ] §¨¥
,[ediwfg mewnaíéaøäå íéîeöòä øäpä éî úà íäéìò äìòî 'ä äpä¦¥©£¤£¥¤¤¥©¨¨¨£¦§¨©¦
øeMà Cìî úàlM lr Klde eiwit` lM lr dlre FcFaM lM z`e ¤¤¤©§¤¨§§¨¨©¨£¦¨§¨©©¨

,'eizFcBòébé øàeö ãò øáòå óèL äãeäéa óìçå' áéúëezFHn dide §¨§¦§¨©¦¨¨©§¨©©©¨©¦©§¨¨ª
dlriy 'd el xn`y epiide ,'l` EpOr Lvx` agx `ln eitpM§¨¨§ŸŸ©©§§¦¨¥

.dwyax ly eixac xewn edfe ,l`xyi ux` z` zigyie

:`xnbd dywnàìàaixgpq z`ia lr diryi `apzd ok`y oeik - ¤¨
,l`xyi ux`lLéðòéà àîòè éàîlr aixgpq yprp recn - ©©£¨¦©¦

:`xnbd zvxzn .zeyxa jld ixde ,eiyrn,àéáðwxúøNòà ¨¦©£¤¤
éaðúéà íéèáMäeli`e ,mvx` z` zigyiy ,[`apzdÎ]eäéà- ©§¨¦¦§©¥¦

,aixgpqíéìLeøé dlek ìò dézòc áéäélk zaxgd lr ezrc ozp - ¨¦©§¥©©§¨¨¦
.da `vnpy ycwnd zia lr mbe ,milyexi

lr aixgpq `ay drya :miweqtd jynd z` zx`an `xnbd
,milyexiàad diryidéì øîàå àéáð,aixgpqløùàì óòeî àì ék' ¨¨¦©£©¥¦Ÿ¨©£¤
'dì ÷öeî(bk g diryi),,äéëøa øa øæòìà éaø øîàyexit `ed jk ¨¨¨©©¦¤§¨¨©¤¤§¨

,'srEn `l iM' ,weqtdíò øñîð ïéà`edy diwfg lyééòórbie ¦Ÿ¨¥¦§©©¨¥
,äøBza,'Dl wvEn xy`l',Bì ÷éönä éî ãéa.aixgpq cia xnelk ©¨©£¤¨¨§©¦©¥¦

:weqtd meiq z` `xnbd zyxecéàîweqtd xe`ia dn -(my)úòk' ©¨¥
íiä Cøc ãéaëä ïBøçàäå éìzôð äöøàå ïeìeáæ äöøà ì÷ä ïBLàøä̈¦¥©©§¨§§©§¨©§¨¦§¨©£¦§¦¤¤©¨

,'íéBbä ìéìb ïcøiä øáò,aixgpql `iapd xn` ,exe`ia `ed jk ¥¤©©§¥§¦©¦
`ed diwfg ly exec ,'lwd oFW`xd'íéðBLàøk àìzxyr - ¨¦¥©Ÿ¨¦¦

,[oeleafe ilztp] weqta miiepn mwlgy ,mipey`x elby mihayd
Lmd,äøBz ìBò íäéìòî eì÷ä,'ciAkd oFxg`de' `l` ,elb okle ¤¥¥¥£¥¤¨§¨©£¦§¦

,xnelkíéðBøçà ìáàdiwfg ly enr -,äøBz ìBò ïäéìò eãéaëäL £¨©£¦¤¦§¦£¥¤¨
,xnelk ,'oCxId xar mId KxC'eok zngníäì úBNòì eìlä ïééeàø ¤¤©¨¥¤©©§¥§¦©¨©£¨¤

íiä éøáBòk ñð,mixvn z`ivia seq mia exary l`xyik - ¥§§¥©¨
ïcøiä éëøBãëeonfa ux`l mzqipka ocxia exary l`xyik - §§¥©©§¥

lilB' ,weqtd meiq xn`p df lre .einin erwape ,oep oa ryedi§¦
,qpl l`xyi miie`xy oeik ,yxcp `ed jke ,'miFBdBa øæBç íà ©¦¦¥

,milyexia mgldln aixgpq,áheî,ypri `leåàì íàå`l` - ¨§¦¨
,milyexi lr dnglnl dlri'íéBba ìéìb' Bì äNòà éðàlblbziy - £¦¤¡¤§¦©¦

.minrd lka dtxga
:weqta xn`p .df oipra miweqtd z` zx`ane dkiynn `xnbd
iptl zn`de xWIde aFHd UrIe dcEdi lkA EdIwfgi z`fM UrIe'©©©¨Ÿ§¦§¦¨§¨§¨©©©©§©¨¨§¨¡¤¦§¥
dxFYaE midl`d ziA zcFarA lgd xW` dUrn lkaE ,eidl` 'd¡Ÿ¨§¨©£¤£¤¥¥©£©¥¨¡Ÿ¦©¨

,gilvde dUr Faal lkA eidl`l Wxcl devOaEíéøácä éøçà ©¦§¨¦§Ÿ¥Ÿ¨§¨§¨¨¨§¦§¦©©£¥©§¨¦
íéøòä ìò ïçiå äãeäéá àáiå øeMà Cìî áéøçðñ àa älàä úîàäå§¨¡¤¨¥¤¨©§¥¦¤¤©©¨Ÿ¦¨©¦©©¤¨¦

'åéìà íò÷áì øîàiå úBøeöaä(` al ,`kÎk `l 'a i"dc)ixg`'y rnyne , ©§©Ÿ¤§¦§¨¥¨
miwqer enre diwfg eidy ixg` epiid 'dl`d zn`de mixacd

:`xnbd ddnz .mincewd miweqta x`eank ,zeevnae dxezaéàä'©
'àðLcøt éàäì àðLéøaeyg mc`l efk dpzn `iadl ie`x ike - ¥¨¨§©©§¨§¨

eid dxeza miwqer enre diwfg eidy zngn ike ,xnelk ,dfk
.aixgpq mdilr `eaiy df yperl miie`x

,weqtd yexit `ed jk `l` :`xnbd zx`aníéøácä éøçà'©£¥©§¨¦
['øçà' éàî] (éàî øçà) 'úîàäåLBãwä õôwL øçàì ,àðéáø øîà , §¨¤¤©©©¨©©¦¨§©£¤¨©©¨

,òaùðå àeä Ceøayecwd ly enzegy ,'zn`' oeyld yexit edfe ¨§¦§©
,'zn`' `ed `ed jexaåy oeik raypøîà,jkdéì àðéîà éàm` - §¨©¦¨¥¨¥

el xne`äi÷æçì,dligznCãéa déì àðøñîe áéøçðñì déì àðéúééî §¦§¦¨©§¦¨¥§©§¥¦¨©§¨¥¦¨
,epgvpzy ,jcia eze` xeqn`e ,e`ave aixgpq z` jilr `ia` -

øîà àúLä,jk xn`i `ed dzr -déúeúòéa àìå àðéòa àeä àì' ¨¨¨¨©¨¨¥¨§¨¦£¥
'àðéòacgta dvex ipi`y oeik ,epgvp`y s` `eaiy dvex ipi` - ¨¥¨

,epnn didiydéì àðéúééîc òaLðå àeä Ceøa LBãwä õô÷ ãiî- ¦¨¨©©¨¨§¦§©§©§¦¨¥
,aixgpq z` `iaiyøîàpL(dkÎck ci diryi)øîàì úBàáö 'ä òaLð' ¤¤¡©¦§©§¨¥Ÿ

ì ,íe÷ú àéä ézöòé øùàëå äúéä ïk éúénc øùàk àì íàøBaL ¦Ÿ©£¤¦¦¦¥¨¨¨§©£¤¨©§¦¦¨¦§
BîëL ìòî Bìañå Bleò íäéìòî øñå eðñeáà éøä ìòå éöøàa øeMà©§©§¦§©¨©£¤§¨¥£¥¤§ª¢¥©¦§

.'øeñé̈
ïðçBé éaø øîà,'EpqEa` ixd lre' weqtd xe`iaaCeøa LBãwä øîà ¨©©¦¨¨§©¨©£¤¨©©¨¨

ñeáà äNòéå ,Búòéñå áéøçðñ àáé ,àeäea milke`y ilkÎ] ¨Ÿ©§¥¦§¦¨§¥¨¤¥
[zendad,Búòéñìe eäi÷æçìeid aixgpq iliig lk ezny xg`ly §¦§¦¨§¦¨

mdl eyrpe ,mdizenvr jezn mdizenda z` milik`n l`xyi
.qea`k

.'xEqi FnkW lrn FlAqe FNEr mdilrn xqe' xn`p weqtd meiqa§¨¥£¥¤§ª¢¥©¦§¨
:weqta xn`p .df oipra sqep weqt d`ian `xnbdàeää íBia äéäå'§¨¨©©
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc oixcdpq(iying meil)

,'úBúðò äiðò'y cnllãéúòcenrldìò àaðúîe äi÷ìç ïa äéîøé £¦¨£¨¨¦¦§§¨¤¦§¦¨¦§©¥£©
dinxi xn`iy ,mixac ziipr oeyl `ed 'dipr'e ,xvpckeap lr -

`ayîxirdáéúëc ,úBúðò(` ` dinxi)ïî eäi÷ìç ïa eäéîøé éøác' ¥£¨¦§¦¦§¥¦§§¨¤¦§¦¨¦
.'ïéîéða õøàa úBúðòa øLà íéðäkä©Ÿ£¦£¤©£¨§¤¤¦§¨¦

lr 'dyil iaiywd' weqtd z` yxtl ozip cvik :`xnbd dywn
,xvpckeapéîc éîixde ,minec mixacd ike -,íúäxvpckeap iabl ¦¨¥¨¨

oeyl xn`p,'éøà'eli`e ,'ekaeqn dix` dlr',àëäz`eapa £¦¨¨
oeyl xn`p ,diryi,'Léì'zvxzn .'dyil iaiywd' xn`py ©¦

:`xnbd,éøàì Lé úBîL äML ,ïðçBé éaø øîàe,øéôk ,éøà ,ïä eìà ¨©©¦¨¨¦¨¥¥¨£¦¥¥£¦§¦
ìçL ,Léì ,àéáìeõçL. ¨¦©¦©©©©

:dywne `xnbd zxfeg,éëä éà'milb za jlew ildv' weqtdy ¦¨¦
,aixgpq xary zenewnd llka epi`eäì eøöazenewnd ixd - ¨§§

zvxzn .dryz wx mde ,dxyrn mizegt miweqta mixkfend
:`xnbdeäðéð ézøz 'äøaòî eøáò',md mipey zenewn ipy - ¨§©§¨¨©§¥¦§

,dxarn ,exar ,ynkn ,oexbn ,zir ,mdy ,zenewn dxyr e`vnpe
miab ,dpncn ,le`y zrab ,dnx ,rab.
:miweqtd jynd z` zx`an `xnbdãBîòì áBða íBiä ãBò' éàî©©§©£

'mlWExi zraB oFIv zA xd Fci stpi(al i diryi),BúBà ,àðeä áø øîà §Ÿ¥¨©©¦¦§©§¨¨¦¨©©¨
íBiäy oexg`d meid `ed milyexi lr aixgpq `ayøéizLðqrk ©¦§©¥

l`xyi lráBð ìL dðBòîdidy jlnd le`y mbxdy ,mipdkd xir ¥£¨¤
onfn x`yp meid eze`e ,ecia eriiqy mcyge ,ea cxen cecy xeaq

e ,yprdl l`xyi miie`x eidy ,yperdéàcìk déì éøîàexn` - ¨§¥¥©§¨¥
,aixgpql miakeka mifegdàðãéàä úìæà éàzkll witqz m` - ¦¨§©¨¦¨¨

,mda mgldle meiddì úìëé,mgvpl lkez -úìëé àì ,àì éàå ¨§©¨§¦ŸŸ¨§©
.dì,ok el exn`y zngneàbñ ,éîBé äøNòa ééBbñì àòác àçøBà ¨§¨¦§¨§©¥©£¨¨¥©¥

àîBé ãçae`av mr jld mini dxyr jldn dkex` `idy jxc - §©¨
,cg` meiaeèî ékeribdyk -é÷øzñéa déì BãL ,íìLeøéì- ¦¨¦§¥§¥¦§©§¥

,eizgz mixk aixgpql ekilyddøeL éåléòî áéúéå ÷éìñc ãòcr - ©¦§¦¦¥¥¦¨¥¨
,milyexi znegn deabd mewna zayle zelrl lkiydeéæçc ãò©§©§©

íìLeøé dìeëì.milyexi xird lk z` el e`xdy cr -,dééæç ék §©§¨©¦¦©§©
déðéòa øèBféà,eipira dphw dz`xp ,milyexi z` d`xyk -øîà, ¦©§¥¥¨©

íìLeøéc àzø÷ àéä àc àìä,milyexi xird `id ef m`d -dìòc £¨¨¦©§¨¦§¥§£¨
éúéøéMî ìk úéLébøà,ize`av lk z` izldad dilry -dìòå ©§¥¦¨©¦§¨¦§£¨

àúðéãî ìk úéLák,jxcay zepicnd lk z` izyak dzngne - §¥¦¨§¦¨¨
ìçå àøéòæ àéä àìäéãé óB÷úá úéLáëc àiîîò ékøk ìkî àL- £¨¦§¥¨©£¨¨¦¨§¨¥©§©¨¦§¥¦¦§§¦

icia izyaky zelecbd mixrd lkn dylge dphw `id ixde
.dwfgddéLéøa ãéðîe í÷å dìò,leflf jxca ey`x cipde cnr - £¨§¨¨¦§¥¥
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רמד
oifge` mipya cenr dv sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äðøç êìéå òáù øàáî á÷òé àöéåoiicry mewna rbtie aizke oxgl `a `nl`
:l` ziaa oiicr didy oxgl ribd `l.éúåáà åá åììôúäùwgvie mdxa`

:(icia `xwn oi` wgvi myn wzrie aizkc mdxa`).øãäîì äéúòãá øäøä
:mewnl.àòøà äéì äöô÷mewna rbtie aizkc giken `xwe cin my dide

el axwzpe ux`d el dvtwye erbt mewndy
opiqxb ikd :mewndàìà äòéâô ïéà à"ã

.äìôújd `qxbin `l `kdc ixenl d`xpe
:ux`l ueg oxg milyexi df l` zia :`zlin

.ùîùä àá éë`l` xn`p `l ynyd `aie
ik xefgl ezrc didy rnync ynyd `a ik
:ol ynyd `a ik d`xy oeik lecb meid cer

.ùîùä åì çøæéåel didy ynyd rnyn
:xak eliaya `ay xakäéòøæ äìëã ì"ðîå

.ãåãã:dizelv jit`ckøééúùà éîð íúä
.øúéáà:aep ipdkn.úåðåìâù:zeklnìò
.íäøáà:mikln 'ca mglpyk.ééáà éòá

`eax cg xqg i` xn`w ikid cg xqg i`d
:'eke.äðåùàøly lign dpey`x zk

:aixgpq.éçùá åøáòocxia miqeqd ehy
:exary cr mind ehrnzpeíééòöîà

.äîå÷á`l` oiribn mind eid `le dtewf
:ribi x`evd cr.éçù:egy enkøôò åìòä

.íäéìâøá:xwir lk min my did `ly
.éúø÷lb"d :xewn oeyêéå 'ä êàìî àöéå

.'åëå éáø øîà øåùà äðçîáopiqxb `le
dpgnd lk `nl` 'd j`ln `vie aizk `de
ipzw lirle sl` d"tw `l` epi` xey`

:`eax 'qe miz`n.åììäiy`x sl` d"tw

mikln ipa sl` dynge mirax` opixn`ckl oeaygl dler oky ligd icibp zeqiib
ezny mixg`d la` sl` d"tw ixd axg ifeg` sl` miyy mixeab sl` mipny

:xtqn oi` miyxt x`yde xn`ck xtqn oi`.íëä äîá:j`lnd.äìåãâä ãéäci
:'eke dcizry cid rnync cid `l` xn`p `l dlecbd.äùåèð êìâîdfegy

:el` z` bexdl jlbn.ìàéøáâlr dpenn
:zexitd leya.åìàì ÷÷æäaixgpq ligl

:obxdl.êçøà áâàitl jkxcl jlzyk
:jnez.òîúùà êááã ìòáìj`peyl

:ecigtde d`xzd.óùð:gtp.äøùòxrpdy
c"ei epiide eic ly dtih sihdl leki

:dxyr ex`ypy.äòùú øîà ìàåîùå
oix`yp oi`y zif swepk zeller ea x`ype
mixbxb dyly e` mipy hren xac `l` ea
`l` edpgna xiizyi `l ok xin` y`xa
ditirqa dynge drax` dnke hren xac

:dryz epiide dynge drax` dixetã"é
.äùîçå äòáøà äùìùå íéðùopgei 'x

elld xn`w ikd `l` edl wiic `l `xwn
`xwe eipa ipye aixgpq odn exiizyp dyng
spr y`xa hrn xiiync zif swepk rnyn

e` mipyhrn el xiizyi jk mixbxb dyly
:'d e` 'c.áéúëã øöðãëåáð[dippg] iab

inc d`riax ic diexe ex`ez dixfre l`yin
exikde l`ixab `fgc `nl` oidl` xal

:oyaka.åéðá éðùå áéøçðñ`ed idie aizkc
:'ebe zia degzyn.åøîàì øùôà éà

:aixgpql eglb envra d"a yecwdy
.åäééðáì åäðéúéúééàã`iady opixn`ck

:mikln ipa sl` dynge mirax` enr
éðùà

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

áéúëe ,'äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå' áéúëc¦§¦©¥¥©£Ÿ¦§¥¨©©¥¤¨¨¨§¦
,ïøçì àèî ék ,'LîMä àá ék íL ïìiå íB÷na òbôiå'©¦§©©¨©¨¤¨¦¨©¤¤¦§¨§¨¨
éúBáà Ba eììtúäL íB÷î ìò ézøáò øLôà ,øîà̈©¤§¨¨©§¦©¨¤¦§©§£©
øäøäc ïåék .øcäéîì éòa ,Ba ézììtúä àì éðàå©£¦Ÿ¦§©©§¦¨¥§¦§©¥¨§¦§¥
òbôiå' ,ãiî .àòøà déì äöô÷ ,øcäéîì dézòãa§©§¥§¦§©¨§¨¥©§¨¦¨©¦§©
øîàpL ,älôz àìà 'äòéât' ïéà ,øçà øác .'íB÷na©¨¨¨©¥¥§¦¨¤¨§¦¨¤¤¡©
íãòá àOz ìàå äfä íòä ãòa ììtúz ìà äzàå'§©¨©¦§©¥§©¨¨©¤§©¦¨©£¨
,'LîMä àá ék íL ïìiå' .'éa òbôz ìàå älôúe äpø¦¨§¦¨§©¦§©¦©¨¤¨¦¨©¤¤
,àeä Ceøa LBãwä øîà .øcäéîì éòa ,élöc øúá̈©§©¥¨¥§¦§©¨©©¨¨
àa' ,ãiî .äðéì àìa øèté ,éðBìî úéáì àa äæ ÷écö©¦¤¨§¥§¦¦¨¥§Ÿ¦¨¦¨¨
ãáìa Bì éëå ,'LîMä Bì çøæiå' áéúëc eðééäå ,'LîMä©¤¤§©§¦§¦©¦§©©¤¤§¦¦§©
éaø øîà àìà .äçøæ Bìek íìBòä ìëì àìäå ,äçøæ̈§¨©£Ÿ§¨¨¨¨§¨¤¨¨©©¦
äìëã ïìðîe .Bøeáòa äçøæ ,Bøeáòa àaL LîL ,÷çöé¦§¨¤¤¤¨©£¨§¨©£§¨©§¨¨
ék äúàø eäéæçà íà äéìúòå' áéúëc ,ãåãc déòøæ©§¥§¨¦¦§¦©£©§¨¥£©§¨¨©¨¦
àäå ,'äëìînä òøæ ìk úà ãaàzå í÷zå dða úî¥§¨©¨¨©§©¥¤¨¤©©©§¨¨§¨
áéúëc ,øúéáà øéizLà ,énð íúä .LàBé déì øéizLà¦§©©¥¨¨¨©¦¦§©©¤§¨¨¦§¦
.'øúéáà BîLe áeèéçà ïa Cìîéçàì ãçà ïa èìniå'©¦¨¥¥¤¨©£¦¤¤¤£¦§¤§¨¨
øúéáà øéizLð (àì) àìîìà ,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦§¨¥Ÿ¦§©¥¤§¨¨
ãåc ìL Bòøfî øéizLð àì ,áeèéçà ïa Cìîéçàì©£¦¤¤¤£¦Ÿ¦§©¥¦©§¤¨¦
óìà äMîçå íéòaøàa òLøä áéøçðñ íäéìò àa ,áø øîà ,äãeäé áø øîà .èéìôe ãéøN̈¦¨¦¨©©§¨¨©©¨£¥¤©§¥¦¨¨¨§©§¨¦©£¦¨¤¤

éæeçà óìà íéMLáe ,ätéì÷ ïBéøL éLeáì íéøBab óìà íéðîLáe ,úBðBæå úBðBìâL ïänòå ,áäæ ìL úBðBø÷a íéáLBé ,íéëìî éða Léà¦§¥§¨¦§¦¦§¤¨¨§¦¨¤¦§§¦§Ÿ¦¤¤¦¦§¥¦§§¦¨§¦¦¤¤£¥
úBàî òaøà ,eäðçî CøBà ,àðz àúéðúîa .âBâîe âBb íò àBáì ïéãéúò ïëå ,íäøáà ìò eàa ïëå .íéLøt øàMäå ,åéðôì íéöø áøç¤¤¨¦§¨¨§©§¨¨¨¦§¥¨©©§¨¨§¥£¦¦¨¦¨§©§¦¨¨¨¤©£¥©§©¥
øñç Bà ,àéBaéø ãç øñç ,ééaà éòa .ãç øñç ,íéôìà àBaéø íéMLå íéúàî ,eäðçî êñ .éñøt íéòaøà ,åéñeñ øàeö áçø .éñøt©§¥Ÿ©©¨¨©§¨¦©§¥©©£¥¨©¦§¦¦¦£¨¦¨¥©¨¥©©¥¨¥©¦¨¨¥

äàî øñç Bà ,àôìà ãçeøáò íéiòöîà .'øáòå óèL äãeäéa óìçå' øîàpL ,éçNa eøáò íéðBLàø ,àðz .e÷éz ,ãç øñç Bà , ©©§¨¨¥¥¨¨¥©¥¨¨¦¦¨§¦§¦¤¤¡©§¨©¦¨¨©§¨©¤§¨¦¦¨§
ì øäpa íéî eàöî àìå ,íäéìâøa øôò eìòä íéðBøçà .'òébé øàeö ãò' øîàpL ,äîB÷a,eúLå øçà íB÷nî íéî eàéáäL ãò ,úBzL §¨¤¤¡©©©¨©¦©©£¦¤¡¨¨§©§¥¤§Ÿ¨§©¦©¨¨¦§©¤¥¦©¦¦¨©¥§¨

äpäå ø÷aá [eîékLiå] óìà äMîçå íéðîLe äàî øeMà äðçîa äkiå 'ä Càìî àöiå' áéúkäå .'Bâå íéî éúéúLå ézø÷ éðà' øîàpL¤¤¡©£¦©§¦§¨¦¦¨¦§§¨§¦©¥¥©§©©©¤§©£¥©¥¨§Ÿ¦©£¦¨¨¤©©§¦©Ÿ¤§¦¥
.eäa úéàc íéðéîMa ,'ïBæø åépîLîa' áéúëc ,énð à÷éc ,éMà áø øîà .ïä úBñééb éLàø eìlä ,eäáà éaø øîà ,'íéúî íéøât ílëª¨§¨¦¥¦¨©©¦£¨©¨¨¥§¨¥¨©©©¦©§¨©¦¦§¦§¦§©¨¨©§¥¦§¦§
íL åéòî éàéöéîe åéäìà úéa àáiå 'Bâå äðçîa øNå ãéâðå ìéç øBab ìk ãçëiå Càìî 'ä çìLiå' áéúëc ,énð à÷éc ,àðéáø øîà̈©©¦¨©§¨©¦¦§¦©¦§©©§¨©©§¥¨¦©¦§¨¦§¨§©£¥§©¨Ÿ¥¡Ÿ¨¦¦¥¥¨¨
òøtéì äãéúòL ãiä ,'äìBãbä ãiä úà ìàøNé àøiå' øîàpM ,íkä ãia ,øîBà øæòéìà éaø ?íkä äna .dðéî òîL ,'áøçá eäeìétä¦¦¤¨¤§©¦¨©¤¦¨©¦¡¦¤¤¥©¨¦¨¤¤¡©©©§¦§¨¥¤©¨©§¨©¨¤£¦¨¦¨©
òøtéì äãéúòL òaöà àéä ,'àéä íéäìà òaöà äòøt ìà íénèøçä eøîàiå' øîàpL ,íkä òaöàa ,øîBà òùBäé éaø .áéøçðqî¦©§¥¦©¦§ª©¥§¤§©¦¨¤¤¡©©Ÿ§©©§ª¦¤©§Ÿ¤§©¡Ÿ¦¦¦¤§©¤£¦¨¦¨©
ìL BðBaø ,åéðôì øîà .äLeèð Eìbî ,ìàéøáâì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø .áéøçðqî¦©§¥¦©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦¥¨©©¨¨§©§¦¥©¨§§¨¨©§¨¨¦¤
ìeLéa ïîæ ÷øtä BúBà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø .'Bâå 'eããð úBáøç éðtî' øîàpL ,úéLàøa éîé úLLî úãîBòå äLeèð ,íìBò¨§¨§¤¤¦¥¤§¥§¥¦¤¤¡©¦§¥£¨¨¨§©¦¦§¤©¥©¤¤§©¦
ø÷aá ék íëúà çwé Bøáò écén' øîàpL ,íäì ÷÷fä ,úBøét ìMáì àöBé äzàLk ,ìàéøáâì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà .äéä úBøét¥¨¨¨©©¨¨§©§¦¥§¤©¨¥§©¥¥¦¨¥¨¤¤¤¡©¦¥¨§¦©¤§¤¦©Ÿ¤
.òîzLéà Cáác ìòáì ,CçøBà ábà ,éLðéà éøîàc eðééä ,àtt áø øîà .'Bâå 'äòeîL ïéáä äòåæ ÷ø äéäå äìéláe íBia øBáòé ø÷aa©Ÿ¤©£©©¨§¨§¨¨©§¨¨¨¦§¨§¨©©¨¨©§§¨§¥¦§¥©©§¨§©©§¨¨¦§§©

étk ,øîà àaà øa äéîøé éaø .'eLáiå íäa óLð íâå' øîàpL ,eúîå ïäa óLð ïîèBça ,íéøîBà LéåøîàpL ,eúîå íäì ÷ôñ íé §¥§¦§§¨¨©¨¥¨¥¤¤¡©§©¨©¨¤©¦¨©¦¦§§¨©©¨¨©©©¦¨©¨¤¨¥¤¤¡©
øîàpL ,eúîå úBiç étî äøéL eòîLå ,íäì älb íéðæà ,øîà àçôð ÷çöé éaø .'éúîç éúBçéðäå étk ìà étë [äkà] éðà íâå'§©£¦©¤©¦¤©¦©£¦¦£¨¦©¦¦§¨©§¨¨©¨§©¦¦¨¨¤§¨§¦¨¦¦©¨¥¤¤¡©
,áBzëì ìBëé øòð änk .'íázëé øòðå eéäé øtñî Bøòé õò øàLe' øîàpL ,äøNò ,øîà áø ?íäî øéizLð änëå .'íéBb eöôð EúîîBøî'¥§ª¤¨§¦§©¨¦§©¥¥¤©¨©£¨¨¤¤¡©§¨¥©§¦§¨¦§§©©¦§§¥©¨©©¨¦§

ìL íéðL úéæ ó÷Bðk úBììBò Ba øàLðå' øîàpL ,äòLz ,øîà ìàeîLe .äøNò.'äéôéòña äMîç äòaøà øéîà Làøa íéøâøb äL £¨¨§¥¨©¦§¨¤¤¡©§¦§©¥§¤©¦§©¦§Ÿ¨©§§¦§Ÿ¨¦©§¨¨£¦¨¦§¦¤¨
ìL íéðL' øîàpL ,øNò äòaøà ,øîà éåì ïa òùBäé éaø,åéða éðLe ,áéøçðñ ,äMîç ,øîà ïðçBé éaø .'äMîçå äòaøà ['eëå] äL ©¦§ª©¤¥¦¨©©§¨¨¨¨¤¤¡©§©¦§Ÿ¨§©§¨¨©£¦¨©¦¨¨¨©£¦¨©§¥¦§¥¨¨

.òãé äåä àðî ,dééæçc åàì éàå .'ïéäìà øáì éîc äàòéáøc dåøå' áéúëc ,øvð ãëeáð .àøîâ ,ïãà øæeáð .ïãà øæeáðe øvð ãëeáð§©§¤©§©§£¨§©§£¨§¨¨§©§¤©¦§¦§¥¥¦§¦¨¨¨¥§©¡¨¦§¦¨§©§¥§¨£¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc oixcdpq(iying meil)

áéúëc(`iÎi gk ziy`xa),'äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå'epiide ¦§¦©¥¥©£Ÿ¦§¥¨©©¥¤¨¨¨
,ux`l uegay oxgl ribd xakyáéúëe`ad weqtaíB÷na òbôiå' §¦©¦§©©¨

,'LîMä àá ék íL ïìiåxd edfy ,'l` zia' did mewn eze`e ©¨¤¨¦¨©¤¤
z` yxtl yi jk `l` ,xacd okzi cvike ,milyexiay dixend

e ,oxgl dligz ribd zn`ay ,miweqtdàèî ékribdyk -,ïøçì ¦§¨§¨¨
øîà,ealaìò ézøáò øLôà`edy 'l` zia'Ba eììtúäL íB÷î ¨©¤§¨¨©§¦©¨¤¦§©§

éúBáà,wgvie mdxa` -,Ba ézììtúä àì éðàåok zngneéòa £©©£¦Ÿ¦§©©§¦¨¥
øcäéîì,l` zial zklle xefgl dvx -dézòãa øäøäc ïåék §¦§©¥¨§¦§¥§©§¥
øcäéîì,xefgl ezrca xdxdy oeik -àòøà déì äöô÷axwzd - §¦§©¨§¨¥©§¨

e ,mewnd eil`ãiî`ad weqta xen`d rxi`,'íB÷na òbôiå'epiide ¦¨©¦§©©¨
cr awri jld `ly dgiken 'mewna rbtie' oeyle ,l` ziaa
axwzd xefgl dvxyk ciny ,eil` `a mewndy `l` ,mewnd

.ea rbte mewnd eil`
:'mewna rbtie' weqtl sqep yexit `xnbd d`ianïéà ,øçà øác̈¨©¥¥

'äòéât'o`k dxen`dälôz àìà,,awri my lltzdyøîàpL §¦¨¤¨§¦¨¤¤¡©
(fh f dinxi)äpø íãòá àOz ìàå äfä íòä ãòa ììtúz ìà äzàå'§©¨©¦§©¥§©¨¨©¤§©¦¨©£¨¦¨

,'éa òbôz ìàå älôúe.il` lltzz l` epiid 'ia rbtz l`'e §¦¨§©¦§©¦
:epia` awri lv` mixen`d miweqtd z` x`al `xnbd dkiynn

,'LîMä àá ék íL ïìiå',`xnbd zx`anøcäéîì éòa élöc øúá- ©¨¤¨¦¨©¤¤¨©§©¥¨¥§¦§©
,oxgl xefgl dvx lltzdy xg`l÷écö ,àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨©¦

,éðBìî úéáì àa äæikeøètéekxcl jli -,äðéì àìa,dinzaãiî ¤¨§¥§¦¦¨¥§Ÿ¦¨¦¨
,'LîMä àa',dl ie`xd onfa `ly ,cin ynyd drwy xnelk ¨©¤¤

,dyrn xetiq oeyl dfy ,'ynyd `aie' xn`p `ly jkn ok ecnle
dligzny ,xnelk ,mrh edfy rnyne ,'ynyd `a ik' xn`p `l`
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,'øáòå óèL äãeäéa óìçå',eininn ezy xdpa exary dryae §¨©¦¨¨©§¨©
d miqeqde ,einin ehrnzdeíéiòöîàzegyl mikixv eid `l xak ¤§¨¦¦

`l`äîB÷a eøáò,mx`ev cr mind eribde ,dtewføîàpL(my)ãò' ¨§§¨¤¤¡©©
,'òébé øàeöd miqeqde ,mehrine eininn ezy md s`eíéðBøçà ©¨©¦©©£¦

,íäéìâøa øôò eìòä,xdpd in elky itløäpa íéî eàöî àìå ¤¡¨¨§©§¥¤§Ÿ¨§©¦©¨¨
ìøîàpL ,eúLå øçà íB÷nî íéî eàéáäL ãò ,úBzL(dk fl my)éðà' ¦§©¤¥¦©¦¦¨©¥§¨¤¤¡©£¦

'Bâå íéî éúéúLå ézø÷.'xFvn ix`i lM inrR skA axg`e ©§¦§¨¦¦¨¦§§©§¦§©§¨©Ÿ§Ÿ¥¨
lecb did aixgpq iliig xtqny xnel okzi cvik :`xnbd dywn

,lirl `ziixaa x`azdy enke ,jk lkáéúkäå(el fl my)àöiå' §¨§¦©¥¥
(åîå÷éå) óìà äMîçå íéðîLe äàî øeMà äðçîa äkiå 'ä Càìî©§©©©¤§©£¥©¥¨§Ÿ¦©£¦¨¨¤

,'íéúî íéøât ílë äpäå ø÷aá [eîékLiå]d`n `l` eid `ly ixd ©©§¦©Ÿ¤§¦¥ª¨§¨¦¥¦
.xzei `le ,sl` dynge mipeny

:`xnbd zvxzneìlä ,eäáà éaø øîàmipeny d`n mze` - ¨©©¦£¨©¨
,weqta exkfedy sl` dyngeïä úBñééb éLàø,`avd icwtn - ¨¥§¨¥

.miax miliig lr dpenn mdn cg` lkyénð à÷éc ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¨©¦
,weqtdn mb wiecn jk -áéúëcaixgpq lig iabl(fh i diryi)okl' ¦§¦¨¥

zF`av 'd oFc`d gNWi,'ïBæø åépîLîa,'oefx'dy wiicl yie §©©¨¨§¨§¦§©¨¨
dzid ,'d mda glyy dtibndeäa úéàc íéðéîMamiaeyga - ©§¥¦§¦§

.sl` dynge mipeny d`n eid mde ,zeqiibd iy`xa epiide ,mday
:ztqep di`x `xnbd d`ianáéúëc ,énð à÷éc ,àðéáø øîàixac) ¨©©¦¨©§¨©¦¦§¦

(`k al 'a minidäðçîa øNå ãéâðå ìéç øBab ìk ãçëiå Càìî 'ä çìLiå'©¦§©©§¨©©§¥¨¦©¦§¨¦§¨§©£¥
'BâåFvx`l mipR zWaA aWIe xEX` Klnéàéöéîe åéäìà úéa àáiå §¤¤©©¨¨§Ÿ¤¨¦§©§©¨Ÿ¥¡Ÿ¨¦¦¥

åéòî[eipaÎ],'áøçá eäeìétä íLlk' mda bxd j`lndy gkene ¥¨¨¦¦¤¨¤
,miax miliig cer eid mcaln j` ,'xye cibpe lig xeaib.dðéî òîL§©¦¨

xan .aixgpq `av z` j`lnd bxd cvik zx`an `xnbdzx
:`xnbdíkä äna:zwelgn `xnbd d`ian .j`lndøæòéìà éaø ©¤¦¨©¦¡¦¤¤

øîàpM ,íkä ãia ,øîBà(`l ci zeny)äìBãbä ãiä úà ìàøNé àøiå' ¥©¨¦¨¤¤¡©©©§¦§¨¥¤©¨©§¨
cid' `l` 'dlecbd ci' xn`p `ly jkne ,'mixvnA 'd dUr xW £̀¤¨¨§¦§©¦

dze` `idy yexcl yi ,'dlecbd.áéøçðqî òøtéì äãéúòL ãiä©¨¤£¦¨¦¨©¦©§¥¦
øîàpL ,íkä òaöàa ,øîBà òùBäé éaø(eh g my)íénèøçä eøîàiå' ©¦§ª©¥§¤§©¦¨¤¤¡©©Ÿ§©©§ª¦

,'àéä íéäìà òaöà äòøt ìày yexcl yi '`id' oeylneàéä ¤©§Ÿ¤§©¡Ÿ¦¦¦
déaø ìL Bða øæòéìà éaø .áéøçðqî òøtéì äãéúòL òaöàéñBé ¤§©¤£¦¨¦¨©¦©§¥¦©¦¡¦¤¤§¤©¦¥

,øîBà éìéìbä,dyrnd did jke ,ebxdp axgaCeøa LBãwä Bì øîà ©§¦¦¥¨©©¨¨
ìàéøáâì àeä,j`lndäLeèð Eìbî,zfgyene dcg jaxg m`d - §©§¦¥©¨§§¨

,úéLàøa éîé úLLî úãîBòå äLeèð ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨§¨§¤¤¦¥¤§¥§¥¦
øîàpL(eh `k diryi)'Bâå eããð úBáøç éðtî'WEhp axg ipRn'd.éaø ¤¤¡©¦§¥£¨¨¨§¦§¥¤¤§¨©¦

Bì øîà ,äéä úBøét ìeLéa ïîæ ÷øtä BúBà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¥©¤¤§©¦¥¨¨¨©
ìMáì àöBé äzàLk ,ìàéøáâì àeä Ceøa LBãwäd z`úBøét÷÷fä , ©¨¨§©§¦¥§¤©¨¥§©¥¥¦¨¥

íäì,mbxedl ,aixgpq `avl -øîàpL(hi gk my)çwé Bøáò écén' ¨¤¤¤¡©¦¥¨§¦©
ïéáä äòåæ ÷ø äéäå äìéláe íBia øBáòé ø÷aa ø÷aá ék íëúà¤§¤¦©Ÿ¤©Ÿ¤©£©©¨§¨§¨¨©§¨¨¨¦

,'Bâå 'äòeîL`vi `l` ,mbxedl ick wx l`ixab `vi `ly epiide §¨§
.'mkz` gTi Fxar iCiO'e ,zexitd z` lyalàtt áø øîàlr ¦¥¨§¦©¤§¤¨©©¨¨

,df yexitéLðéà éøîàc eðééä,xnel mc` ipa milibxy dn edf - ©§§¨§¥¦§¥
òîzLéà Cáác ìòáì ,CçøBà ábàitl ,jkxca jzkild ab` - ©©§¨§©©§¨¨¦§§©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116



רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc oixcdpq(iying meil)

áéúëc(`iÎi gk ziy`xa),'äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå'epiide ¦§¦©¥¥©£Ÿ¦§¥¨©©¥¤¨¨¨
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,'LîMä àá ék íL ïìiåxd edfy ,'l` zia' did mewn eze`e ©¨¤¨¦¨©¤¤
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éúBáà,wgvie mdxa` -,Ba ézììtúä àì éðàåok zngneéòa £©©£¦Ÿ¦§©©§¦¨¥
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e ,mewnd eil`ãiî`ad weqta xen`d rxi`,'íB÷na òbôiå'epiide ¦¨©¦§©©¨
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:`xnbd zvxzn .cec rxføúéáà øéizLà énð íúäzbixda mb - ¨¨©¦¦§©©¤§¨¨
,odkd xzia` x`yp `l` ,mlek ebxdp `l aep ipdkáéúëcl`eny) ¦§¦

(k ak '`,'øúéáà BîLe áeèéçà ïa Cìîéçàì ãçà ïa èìniå'mb okle ©¦¨¥¥¤¨©£¦¤¤¤£¦§¤§¨¨
erxf dlk `l aep ipdk zbixd zngn didy cec ly eypera

df xac lre .y`ei xiizyd `l` ,ixnbl,áø øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
Bòøfî øéizLð àì ,áeèéçà ïa Cìîéçàì øúéáà øéizLð (àì) àìîìà¦§¨¥Ÿ¦§©¥¤§¨¨©£¦¤¤¤£¦Ÿ¦§©¥¦©§

,èéìôe ãéøN ãåc ìL.ixnbl erxf dlkiy yprp cec didy oeik ¤¨¦¨¦¨¦
:jlnd diwfga aixgpq znglna oecl zxfeg `xnbdáø øîà̈©©

óìà äMîçå íéòaøàa òLøä áéøçðñ íäéìò àa ,áø øîà ,äãeäé§¨¨©©¨£¥¤©§¥¦¨¨¨§©§¨¦©£¦¨¤¤
Léàmlekyíéëìî éða,eúBðBìâL ïänòå ,áäæ ìL úBðBø÷a íéáLBé ¦§¥§¨¦§¦¦§¤¨¨§¦¨¤¦§

zekln -úBðBæåätéì÷ ïBéøL éLeáì íéøBab óìà íéðîLáe ,oeixy - §¦§Ÿ¦¤¤¦¦§¥¦§§¦¨
ly dtilw yi zrah lk rvn`ae ,zeax lfxa zerahn ieyrd
,zerahd jxc mivig ea eqpki `ly yaeld lr dpibnd lfxa

óìà íéMLáeyi`áøç éæeçày,åéðôì íéöømipeny d`n el` ixd §¦¦¤¤£¥¤¤¨¦§¨¨
,weqta epnpy sl` dyngeøàMäåeid ,weqta epnp `le enr e`ay §©§¨
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éçNa,ocxid xdpa digya -øîàpLaixgpq `av iabl(g g diryi) ¦§¦¤¤¡©

,'øáòå óèL äãeäéa óìçå',eininn ezy xdpa exary dryae §¨©¦¨¨©§¨©
d miqeqde ,einin ehrnzdeíéiòöîàzegyl mikixv eid `l xak ¤§¨¦¦

`l`äîB÷a eøáò,mx`ev cr mind eribde ,dtewføîàpL(my)ãò' ¨§§¨¤¤¡©©
,'òébé øàeöd miqeqde ,mehrine eininn ezy md s`eíéðBøçà ©¨©¦©©£¦

,íäéìâøa øôò eìòä,xdpd in elky itløäpa íéî eàöî àìå ¤¡¨¨§©§¥¤§Ÿ¨§©¦©¨¨
ìøîàpL ,eúLå øçà íB÷nî íéî eàéáäL ãò ,úBzL(dk fl my)éðà' ¦§©¤¥¦©¦¦¨©¥§¨¤¤¡©£¦

'Bâå íéî éúéúLå ézø÷.'xFvn ix`i lM inrR skA axg`e ©§¦§¨¦¦¨¦§§©§¦§©§¨©Ÿ§Ÿ¥¨
lecb did aixgpq iliig xtqny xnel okzi cvik :`xnbd dywn

,lirl `ziixaa x`azdy enke ,jk lkáéúkäå(el fl my)àöiå' §¨§¦©¥¥
(åîå÷éå) óìà äMîçå íéðîLe äàî øeMà äðçîa äkiå 'ä Càìî©§©©©¤§©£¥©¥¨§Ÿ¦©£¦¨¨¤

,'íéúî íéøât ílë äpäå ø÷aá [eîékLiå]d`n `l` eid `ly ixd ©©§¦©Ÿ¤§¦¥ª¨§¨¦¥¦
.xzei `le ,sl` dynge mipeny

:`xnbd zvxzneìlä ,eäáà éaø øîàmipeny d`n mze` - ¨©©¦£¨©¨
,weqta exkfedy sl` dyngeïä úBñééb éLàø,`avd icwtn - ¨¥§¨¥

.miax miliig lr dpenn mdn cg` lkyénð à÷éc ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¨©¦
,weqtdn mb wiecn jk -áéúëcaixgpq lig iabl(fh i diryi)okl' ¦§¦¨¥

zF`av 'd oFc`d gNWi,'ïBæø åépîLîa,'oefx'dy wiicl yie §©©¨¨§¨§¦§©¨¨
dzid ,'d mda glyy dtibndeäa úéàc íéðéîMamiaeyga - ©§¥¦§¦§

.sl` dynge mipeny d`n eid mde ,zeqiibd iy`xa epiide ,mday
:ztqep di`x `xnbd d`ianáéúëc ,énð à÷éc ,àðéáø øîàixac) ¨©©¦¨©§¨©¦¦§¦

(`k al 'a minidäðçîa øNå ãéâðå ìéç øBab ìk ãçëiå Càìî 'ä çìLiå'©¦§©©§¨©©§¥¨¦©¦§¨¦§¨§©£¥
'BâåFvx`l mipR zWaA aWIe xEX` Klnéàéöéîe åéäìà úéa àáiå §¤¤©©¨¨§Ÿ¤¨¦§©§©¨Ÿ¥¡Ÿ¨¦¦¥

åéòî[eipaÎ],'áøçá eäeìétä íLlk' mda bxd j`lndy gkene ¥¨¨¦¦¤¨¤
,miax miliig cer eid mcaln j` ,'xye cibpe lig xeaib.dðéî òîL§©¦¨

xan .aixgpq `av z` j`lnd bxd cvik zx`an `xnbdzx
:`xnbdíkä äna:zwelgn `xnbd d`ian .j`lndøæòéìà éaø ©¤¦¨©¦¡¦¤¤

øîàpM ,íkä ãia ,øîBà(`l ci zeny)äìBãbä ãiä úà ìàøNé àøiå' ¥©¨¦¨¤¤¡©©©§¦§¨¥¤©¨©§¨
cid' `l` 'dlecbd ci' xn`p `ly jkne ,'mixvnA 'd dUr xW £̀¤¨¨§¦§©¦

dze` `idy yexcl yi ,'dlecbd.áéøçðqî òøtéì äãéúòL ãiä©¨¤£¦¨¦¨©¦©§¥¦
øîàpL ,íkä òaöàa ,øîBà òùBäé éaø(eh g my)íénèøçä eøîàiå' ©¦§ª©¥§¤§©¦¨¤¤¡©©Ÿ§©©§ª¦

,'àéä íéäìà òaöà äòøt ìày yexcl yi '`id' oeylneàéä ¤©§Ÿ¤§©¡Ÿ¦¦¦
déaø ìL Bða øæòéìà éaø .áéøçðqî òøtéì äãéúòL òaöàéñBé ¤§©¤£¦¨¦¨©¦©§¥¦©¦¡¦¤¤§¤©¦¥

,øîBà éìéìbä,dyrnd did jke ,ebxdp axgaCeøa LBãwä Bì øîà ©§¦¦¥¨©©¨¨
ìàéøáâì àeä,j`lndäLeèð Eìbî,zfgyene dcg jaxg m`d - §©§¦¥©¨§§¨

,úéLàøa éîé úLLî úãîBòå äLeèð ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨§¨§¤¤¦¥¤§¥§¥¦
øîàpL(eh `k diryi)'Bâå eããð úBáøç éðtî'WEhp axg ipRn'd.éaø ¤¤¡©¦§¥£¨¨¨§¦§¥¤¤§¨©¦

Bì øîà ,äéä úBøét ìeLéa ïîæ ÷øtä BúBà ,øîBà éçBé ïa ïBòîL¦§¤©¥©¤¤§©¦¥¨¨¨©
ìMáì àöBé äzàLk ,ìàéøáâì àeä Ceøa LBãwäd z`úBøét÷÷fä , ©¨¨§©§¦¥§¤©¨¥§©¥¥¦¨¥

íäì,mbxedl ,aixgpq `avl -øîàpL(hi gk my)çwé Bøáò écén' ¨¤¤¤¡©¦¥¨§¦©
ïéáä äòåæ ÷ø äéäå äìéláe íBia øBáòé ø÷aa ø÷aá ék íëúà¤§¤¦©Ÿ¤©Ÿ¤©£©©¨§¨§¨¨©§¨¨¨¦

,'Bâå 'äòeîL`vi `l` ,mbxedl ick wx l`ixab `vi `ly epiide §¨§
.'mkz` gTi Fxar iCiO'e ,zexitd z` lyalàtt áø øîàlr ¦¥¨§¦©¤§¤¨©©¨¨

,df yexitéLðéà éøîàc eðééä,xnel mc` ipa milibxy dn edf - ©§§¨§¥¦§¥
òîzLéà Cáác ìòáì ,CçøBà ábàitl ,jkxca jzkild ab` - ©©§¨§©©§¨¨¦§§©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד רטה



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc oixcdpq(iyiy meil)

CLôð épLå,aixgpq el`y .jexiki `ly ,jnvr z` dpye jl - §©¥©§¨
épLéà éàîadpy` cvik -.invr z`éì ézééà ìéæ ,déì øîà §©¡©¥¨©¥¦©§©¦

ééæâéàå àøtñîàðà C,jizexry z` fefb`e ,mixtqn il `ad jl - ©§§¨§¤§§¨£¨
,aixgpq el`y .jexiki `lyézééà àëéäî.mixtqn `ia` okidn - ¥¥¨©§©
àúéa àeääì ìeò ,déì øîà,my didy ,df zial qpkd -ézééàå- ¨©¥§©¥¨§©§©

.mixtqn `ade
ìæàe ,zia eze`l aixgpq jld -Búà) eäðéçkLàúøL éëàìî ( ¨©©§§¦§£©§£¥¨¥

éøáâk déì eîcéàå,mc` ipak el mincp eidy mik`ln my `vne - §¦§¥§©§¥
àúééL÷ éðçè à÷ Båäå.mixnz ipirxb miigixa mipgeh eide -øîà ©£¨¨£¦©§¨¨¨©

eäì,aixgpqàøtñî éì eáä.mixtqn il epz -déì eøîàmze` §©¦©§§¨¨§¥
,miyp`k el encpy mik`lnàúééL÷c àåéøb ãç ïBçèd`q oegh - §©§¦¨§©§¨¨

,mixnz ipirxb ly zg`eáäéå àúééL÷c àåéøb ãç ïçè .Cì ïzéðå§¦¥¨¨©©§¦¨§©§¨¨¦©
àzøtñî déì.mixtqn el epzpe ,el exn`y ef d`q aixgpq ogh - ¥©§©§¨

,miizpiaàúàc ãò,mixtqnd mr aixgpq `ay cr -CLçéà- ©©£¨¦£©
.meid jiygddéì øîà,j`ln eze`àøeð ézééà ìéæ,y` `ade jl - ¨©¥¦©§©¨

,xe` epl didiyàøeð ézééàå ìæà.y` `iade aixgpq jld -éãäa ¨©§©§¥¨©£¥
déì çôð à÷c,dzeall ick zlgba j`lnd gtpy drya -éìúà §¨¨©¥©§¥

déð÷éãa àøeð déa,eze` dtxye ,aixgpq ly epwfa y`d dzlzp - ¥¨§¦§¥
äéð÷éãå) déLéøì dééæb ìæà(zexry z` ffbe j`ln eze` jld - ¨©©§¥§¥¥§¦§¥

.ey`xáéúëc eðééä ,eøîà(k f diryi),'ätñz ï÷fä úà íâå'edfe ¨§©§¦§¦§©¤©¨¨¦§¤
mFIA' xn`p my ,eixac zligza eda` iax `iady weqtd yexit©
W`xd z` xEX` KlnA xdp ixarA dxikVd xrzA 'd gNbi `Edd©§©©§©©©§¦¨§¤§¥¨¨§¤¤©¤¨Ÿ
ey`x xryl glib 'd j`lny ,'dRqY owGd z` mbe milbxd xrUe§©©¨©§¨¦§©¤©¨¨¦§¤
,zexiky oeyl `ed 'dxikyd xrz'e ,epwf z` sxye ,aixgpq ly
ixara'e ,ezexikyl dxenzk aixgpql el epzpy mixtqna xnelk
ici lr llk jxca ziyrpd dk`ln zeyrl edexkyy epiid 'xdpd

.miigixa dpighd efe ,xdpd in
éLðéà éøîàc eðééä ,àtt áø øîàmc` ipa milibxy dn edf - ¨©©¨¨©§§¨§¥¦§¥

,xneldéì øétL äànøàì dézøéøb,iebd ly exry z` zglib m` - ¨¥§¥©£©¨¨©¦¥
,eipira xacd ahededéð÷éãa àøeð déì éìzéày` el xrad - ¦§¥¥¨§¦§¥

,epwfadéðéî àëeç úòáN àìå.eilr wegyln rayz `le - §Ÿ¨§©¨¦¥
:aixgpq ly dyrnd xetiqa `xnbd dkiynnàtc çkLà ìæà̈©©§©©¨

çðc àúBáézî,gp zaizn x`ypy cg` xqp `vne aixgpq jld - ¦¥¨§Ÿ©
øîà,xqp eze` lràaø àäìà eðééälecbd midl`d edf -déáæéLc ¨©©§£¨¨©¨§¥§¥

àðôBhî çðì,leand inn gp z` livdy -øîà,xqp eze`l §Ÿ©¦¨¨¨©
,dxf dcear e`yryçìöîe àøáb àeää ìéæà éàjl` m` - ¦¨¦©©§¨©§©

,iyrna gilv`eCn÷ éäBða ïéøúì eäì áø÷îz` jiptl aixw` - §¨¥§¦§¥§¦©¨
.ipa ipyéäBða eòîL,eipa z`f erny -eäeìè÷åe ,edebxde -eðééä ¨§§¦§©§©§

áéúëc(fl hi 'a mikln)êìnøãàå åéäìà CBøñð úéa äåçzLî àeä éäéå' ¦§¦©§¦¦§©£¤¥¦§¡Ÿ¨§©§©¤¤
,'Bâå 'áøçá eäkä åéða øöàøLåeze` edfe ,xqp oeyl `ed 'jexqp'e §©§¤¤¨¨¦ª©¤¤§

jynd xe`ia edfe ,eidl`l aixgpq e`yry gp zaizn xqp
zngn edekd eipa xv`xye jlnxc`y rnyny ,weqtd
eze` iptl maixwiy xn`y oeik epiide ,eidl` jexqpl degzydy

.xqp
weqta oke ,mik`lna `xnbd dwqry jk ab`(dl hi 'a mikln)idie'

mipeny d`n xey` dpgna jie 'd j`ln `vie `edd dlila
xn`p :'dlil' ea xkfedy sqep weqt `xnbd zyxec ,'sl` dynge

weqta(eh ci ziy`xa)eikipg z` wxIe eig` dAWp iM mxa` rnWIe'©¦§©©§¨¦¦§¨¨¦©¨¤¤£¦¨
,oC cr sCxIe zF`n WlWE xUr dpnW Fzia iciliíäéìò ÷ìçiå §¦¥¥§Ÿ¨¨¨§Ÿ¥©¦§Ÿ©¨©¥¨¥£¥¤

,'Bâå 'íkiå åéãáòå àeä äìéì`ed wlgie' azkdl ie`x did dxe`kle ©§¨©£¨¨©©¥§
`l` ,'dlil mdilr eicareBì ïncæpL Càìî BúBà ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¨¤¦§©¥

íäøáàì,ea englpy miklnd zrax`n elivde epia`,BîL 'äìéì' §©§¨¨©§¨§
øîàpL(b b aei`),,'øáâ äøBä øîà äìéläå'xkfend j`ln eze`e ¤¤¡©§©©§¨¨©¨¨¤

oeixdd lr dpenn `edy ,df weqta(:fh dcp)mdxa`l oncfpy `ed ,
.'dlil mdilr wlgie' xn`p okle ,miklna mglpe epia`

,øîà àçtð ÷çöé éaøå`ed 'dlil mdilr wlgie' weqtd zpeek §©¦¦§¨©¨¨¨©
Bnò äNòL'd'äìéì äNòî'enke ,dlild iakek exear englpy - ¤¨¨¦©£¥¨§¨

øîàpL`xqiqa wxa zngln iabl(k d mihtey)eîçìð íéîL ïî' ¤¤¡©¦¨©¦¦§¨

.'àøñéñ íò eîçìð íúBlñnî íéáëBkä©¨¦¦§¦¨¦§£¦¦§¨
'àçtð'c àáè ,Lé÷ì Léø øîàwgvi iax ly ezyxc daeh - ¨©¥¨¦¨¨§©¨¨

,'`gtp' dpekndîezyxc'àçtð øá'cxa' dpeknd ,opgei iax ly - ¦§©©¨¨
.gtp eia` didy ,'`gtp

:miklnde mdxa` znglna miweqtd jynd z` zyxec `xnbd
icili eikipg z` wxIe eig` dAWp iM mxa` rnWIe' weqta xn`p©¦§©©§¨¦¦§¨¨¦©¨¤¤£¦¨§¦¥

zF`n WlWE xUr dpnW Fzia'ïc ãò ócøiå(ci ci ziy`xa)éaø øîà . ¥§Ÿ¨¨¨§Ÿ¥©¦§Ÿ©¨¨©©¦
,ïðçBé,xzei `le oc cr wx mtcx recn,ïc ãò ÷écö BúBà àaL ïåék ¨¨¥¨¤¨©¦©¨
LLzylgp -,Bçky itläàøz` d`eapaãBáòì ïéãéúòL åéða éða ¨©Ÿ¨¨§¥¨¨¤£¦¦©£

øîàpL ,ïãa äøæ äãBáòhap oa mraxi dyry adfd ilbr iabl £¨¨¨§¨¤¤¡©
(hk ai '` mikl)'ïãa ïúð ãçàä úàå ìà úéáa ãçàä úà íNiå'óàå . ©¨¤¤¨¤¨§¥¥§¤¨¤¨¨©§¨§©

òLø BúBàxvpckeap -øîàpL ,ïãì òébäL ãò øabúð àì(fh g dinxi) ¨¨Ÿ¦§©¥©¤¦¦©§¨¤¤¡©
'åéñeñ úøçð òîLð ïcî'zngn edfe ,dnglnd iqeq yehir zelew - ¦¨¦§©©£©¨

.dxf dcear myl oca didy lbrd
,miryx ly mdipan e`viy miwicv dnk d`ian oldl `xnbd
`le ,el` mixac mqxtl yi recn `xnbd dnicwn dligze

:mripvdlàøéúá ïá äãåäé éáø) çìLc áb ìò óà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨©©©§¨©
(ïéáéöðîéåì ïa òLBäé éaø][,el` mixac dylya eøäfäly eceak ©¦§ª©¤¥¦¦¨£¦

BñðBà úîçî Bãeîìz çëML ï÷æ,ezqpxt wgec zngn e` ,dlgy - ¨¥¤¨©©§¥£©§
,zixad oex`a migpen eid zixad zegel ixay mb ixdyeøäfäå§¦¨£

ïéãéøåea,serd ly micixed lk zhigya -kzrcäãeäé éaø ©§¦¦§©¦§¨
oileg zkqna(.fk)`l m`e ,mly `edyk serd z` milevy oeik ,

,serd seba xexv mc x`yiy yeygl yi micixed z` jezgi
a eøäfäåceakõøàä énò éðaoeik ,minkg icinlz eyrpyïänL §¦¨£¦§¥©¥¨¨¤¤¥¤

äøBz àözlkn ,mi`pzdn dnk lr oldl `aeiy enke ,l`xyil ¥¥¨
mewneäì ïðéòãBî àúléî àä ékep` ,oldl `aeiy ,df oirk xac - ¦¨¦§¨§¦©§

dfa yiy s` ,ux`d inr ipa mdy minkg icinlz mze`l mixne`
dhren zekf meyn jkl ekfy erciy ick ,mxear ceak oexqg

.oldlcke ,miryxd mdizea`a dzidy
weqta xn`p(aÎ` ai dinxi):éìà áéøà ék 'ä äzà ÷écö'íéètLî Cà E ©¦©¨¦¨¦¥¤©¦§¨¦
CúBà øaãàick jnr gkeez` j` ,jixaca wcvzy ip` rceiÎ] £©¥¨

[jikxc z` ipricezyãâá éãâBa ìk eìL ,äçìö íéòLø Cøc òecî©©¤¤§¨¦¨¥¨¨¨§¥¨¤
,['da micxene micbead delya eayiÎ]íb eëìé eLøBL íb ízòèð§©§¨©¨¥§©

'éøô eNò,[zexit dzyr s`e ux`a dyixydy drihpk md ixdÎ] ¨¤¦
xvpckeap ly ekxc dgilvd recn le`yl dfa `iapd zpeeke

.milyexi z` aixgde ryxddéì eøcäà éàîon el eaiyd dn - ©©§©¥
weqta xen`d z` ,minyd(d ai my)Eeàìiå äzöø íéìâø úà ék'¦¤©§¦©§¨©©§

[jze` etiire ,zvx miyp` mrÎ]éàåõøàáe ,íéñeqä úà äøçúz C §¥§©£¤¤©¦§¤¤
éàå çèBá äzà íBìL'ïcøiä ïBàâa äNòz Cocxidyk uexz ji`Î] ¨©¨¥©§¥©£¤¦§©©§¥

,`ed weqtd yexite ,[eizecb lr dlere d`bznãçà íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¨
Le egka x`tzdõeøì éðà ìBëé ,øîàly lecb wgxnùìL ¤¨©¨£¦¨¨Ÿ

íéñeñä éðôì ,úBàñøtz` elit` biy`y ,dlecb zexidna - ©§¨¦§¥©¦
e ,miqeqdíénä éòöa ïéadkx rwxwdy ,min zevia mewna - ¥¦§¥©©¦

.my uexl dywe ,driahneãçà éìâø Bì ïncæð,eilbxa uxy mc` - ¦§©¥©§¦¤¨
egka x`tzdy mc` eze`eåéðôì õøwxìLäLaiá ,ïéìéî äL- ¨§¨¨§Ÿ¨¦¦©©¨¨

,mind zeviaa `leåok it lr s`äàìð,siirzd -Bì eøîàmze` §¦§¨¨§
,ezex`tzd z` ernyyäîezvxykCk éìâø éðôìzleki `l - ©¦§¥©§¦¨
,oilin ylyn xzei uexlíéñeñä éðôì,xzei xdn mivxyúçà ìò ¦§¥©¦©©©

änëå änk.uexl lkez `lyäîely jxc wx zvxykìLïéìéî úL ©¨§©¨©§Ÿ¤¦¦
änëå änk úçà ìò úBàñøt ùìL ,Ck.uexl leki jpi`yäîe ¨¨Ÿ©§¨©©©©¨§©¨©

zvxykänëå änk úçà ìò íénä éòöa ïéa ,Ck äLaia.lynpde ©©¨¨¨¥¦§¥©©¦©©©©¨§©¨
,`edäzà óà,xaca opeazd ,edinxiúBòéñt òaøà øëNa äîe ©©¨©¦§©©§©§¦

òLø BúBàì ézîlML,xvpckeap -,éãBák øçà õøLx`eaiy enk ¤¦©§¦§¨¨¤¨©©§¦
,oldldéîz äzàlk lr jlny ,lawn `edy xkyd lceb lr ©¨¨¥©

,milyexi z` aixgde mlerd÷çöé íäøáàì øëN ílLî éðàLk§¤£¦§©¥¨¨§©§¨¨¦§¨
íéñeqk éðôì eöøL ,á÷òéå,etiirzd `leänëå änk úçà ìòeidiy §©£Ÿ¤¨§¨©©¦©©©©¨§©¨

e ,xkyd lceb lr midnz miyp`dáéúëc eðééä(h bk dinxi)íéàéápì' ©§¦§¦©§¦¦
eôçø éaø÷á éaì øaLð[erpÎ]øáâëe øBkL Léàk éúééä ,éúBîöò ìk ¦§©¦¦§¦§¦¨£¨©§©¨¦¦§¦¦§¤¤
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,øîà ,øcäéîì éòa .'ïeîBìäé úBtìéëå ìéMëa ãçï©§©¦§¥©©£¨¥§¦§©¨©
.áéøçðña ecáòc éëéä ék ,éa eãaòéì àìc àðéôzñî¦§§¦¨§Ÿ¤§§¦¦¥¦©£©§©§¥¦
øååL ïãà øæeáð ,øååL øa øååL ,øîàå àì÷ à÷ôð§©¨¨¨§¨©¨©©¨©§©§£¨§©
déì Lt .éìwéî àìëéäå ,áéøç àLc÷îc àðîéæ àèîc¦§¨¦§¨§©§§¨£¦§¥¨¨¦§¦¨¥
òãeé' øîàpL ,çútéàå àôB÷a dééçî àúà ,àbøð ãç©©§¨£¨©§¥§¨§¦§©¤¤¡©¦¨©

å ìéè÷ äåä .'úBnecø÷ õò Cáña äìòîì àéáîkìæà §¥¦§¨§¨¦§¨¥©§£¨¨¦§¨¥
,àìëéä dáb .àøeð déa ÷éìãà ,àìëéäì àèîc ãò©¦§¨§¥¨¨©§¦¥¨¨©¥¨¨
úa úìeúáì Cøc úb' øîàpL ,àéîL ïî déa eëøc̈§¥¦§©¨¤¤¡©©¨©¦§©©
äøîàå àì÷ úa à÷ôð ,dézòc àçéæ à÷ .'äãeäé§¨¨¦¨©§¥§©¨©¨¨§¨§¨
àçîé÷ ,úéì÷ àéì÷ àìëéä ,úìè÷ àìéè÷ ànò ,déì¥©¨§¦¨¨§©¥¨¨©§¨¨¥¦§¨
élb çî÷ éðçèå íéçø éç÷' øîàpL ,úðéçè àðéçè§¦¨¨¥©¤¤¡©§¦¥©¦§©£¦¤©©¦
'íéhç ,'úBøäð éøáò ÷BL élb ìáBL étNç Cúnö©¨¥¤§¦¤©¦¦§¦§¨¦¦
à÷ äåäc ,äéøëæc déîc àæç .'çî÷ àlà ,øîàð àìŸ¤¡©¤¨¤©£¨§¥¦§©§¨©£¨¨
àeä íéçáæ íc ,déì eøîà .éàä éàî ,eäì øîà .çúø̈©¨©§©©¨§¥©§¨¦

éôzLéàc,éñk eîcî éà ,éqðàå ézééà ,eäì øîà .C §¦§§¦¨©§©§©©£©¥¦¦©¨¥
eëì àð÷éøñ ,àì éàå ,éì elb ,eäì øîà .eîcéà àìå§¨¦§¨©§©¦§¦Ÿ¨¦§¨§
ïäk éàä ,déì eøîà .àìæøôc à÷éøñîa eëééøNáì§¦§©§§©§¥¨§©§§¨¨§¥©Ÿ¥
,íìLeøéc àðaøeça ìàøNéì eäì éapéàc ,àeä àéáðå§¨¦§¦©¥§§¦§¨¥§§¨¨¦§¥
,ïðaø éúééà .déì àðñéiôî àðà ,eäì øîà .eäeìè÷å§©§£©§£¨§©¥§¨¥©§¥©¨¨
ìéè÷ ,áø éác é÷cøc ézééà .çð àìå ,déåléò ìéè÷§¦¦¨¥§Ÿ¨©§¥©§©¥§¥©§¦
äòaøàå ïéòLz déåléò ìè÷ éc ãò .çð àìå ,déåléò ìéè÷ ,äðeäk éçøt éúééà .çð àìå ,déåléò¦¨¥§Ÿ¨©§¥¦§¥§¨§¦¦¨¥§Ÿ¨©¦§©¦¨¥¦§¦§©§¨¨

äáeLz øäøä .çð ,ãiî .eäìeëì eäðéìè÷éàc Cì àçéð ,íézãaéà ïäaL íéáBè ,äéøëæ ,äéøëæ' ,øîà ,déaâì áø÷ .çð àìå ,àBaéø¦§Ÿ¨¨©§©¥£©§©§¨§©§¨¦¤¨¤¦©§¦¦¨¨§¤§§¦§§§¦¨¨¦§¥§¨
eðz .øéibúéàå déúéáì àúéèøBt øcL ,÷øò .déìò éåäéz äî ,àøáb àeää .Ck ,úçà Lôð àlà eãaéà àlL íä äî ,øîà ,dézòãa§©§¥¨©¨¥¤Ÿ¦§¤¨¤¤©©¨©©§¨©¤¡¥£¥£©©©§¥¨§¥¥§¦§©©¨
äøBz eãnéì ,áéøçðñ ìL åéða éðaî .íéìLeøéa äøBz eãîì ,àøñéñ ìL åéða éðaî .äéä ÷ãö øb ,ïãà øæeáð .äéä áLBz øb ïîòð ,ïðaø©¨¨©£¨¥¨¨¨§©§£¨¥¤¤¨¨¦§¥¨¨¤¦§¨¨§¨¦¨©¦¦§¥¨¨¤©§¥¦¦§¨
àeä Ceøa LBãwä Lwéa ,òLø BúBà ìL åéða éðaî óàå .÷øa éðáa äøBz eãîì ,ïîä ìL åéða éðaî .ïBéìèáàå äéòîL ,eäðéð ïàîe ,íéaøä©¦©¦§§©§¨§©§©§¦§¥¨¨¤¨¨¨§¨¦§¥§©§©¦§¥¨¨¤¨¨¦¥©¨¨
,Eìëéä úà óøNå ,Eúéa úà áéøçäL éî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî eøîà ,äðéëMä éôðk úçz ïñéðëäì§©§¦¨©©©§¥©§¦¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨¦¤¤¡¦¤¥¤§¨©¤¥¨¤
eìà ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø .øvð ãëeáð äæ ,øîà àìeò .'äútøð àìå ìáa úà eðétø' áéúëc eðééä .äðéëMä éôðk úçz ñéðëz©§¦©©©§¥©§¦¨©§¦§¦¦¦¤¨¤§Ÿ¦§¨¨¨¨©¤§©§¤©©¦§¥©©§¨¦¨©¥

ééðéöc dîbøzå ,ìáa úBøäðà÷c éàéáðì eäðéòîLc ïåék ,Båä íìLeøéc 'éLéa éáaéL' ,áàBîe ïBnò ,àìeò øîà .éàìáac (àúãéøö) àú ©£¨¤§©§§¨§¦§¨¨§¥¨¨§©§¨¥¨©¨©¨¦§¥¦¥¦§¥£¥¨§©§¦§¦§¦¥§¨
Léàä ïéà ék' déì eçìL .éàn÷a eãáòãk éì eãaòéì àìc àðéôzñî ,øîà .'àúå ÷et' øvð ãëeáðì eçìL ,íìLeøéc àðaøeçì éàaðúéî¦§©§¦§§¨¨¦§¥¨§¦§©§¤©§¨¨©¦§§¦¨§Ÿ¤§§¦§©£©§©¨¥¨§¥¦¥¨¦
,déì eçìL .éúàå àeä àáéø÷a ,eäì çìL .'äîçìî Léà 'ä' øîàpL ,àeä êeøa LBãwä àlà 'Léà' ïéàå ,'÷Bçøî Cøãa Cìä Búéáa§¥¨©§¤¤¥¨§¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©¦¦§¨¨¨©§§¨¦¨§¨¥¨§¥
,íé÷écö àlà 'óñk' ïéàå ,'Bãéa ç÷ì óñkä øBøö' déì eçìL .déì eúééîe ,éîçø eòác é÷écö eäì úéà ,eäì çìL .'÷Bçøî Cøãa Cìä'¨©§¤¤¥¨¨©§¦§©¦¥§¨©£¥©§¥¨§¥§©¤¤¨©§¨§¥¤¤¤¨©¦¦
eçìL .déì eúééîe éîçø eòáe ,äáeLúa éòéLø éøãä ,eäì çìL .'íéøBòN Cúìå íéøBòN øîBçå óñk øNò äMîça éì äøkàå' øîàpL¤¤¡©¨¤§¤¨¦©£¦¨¨¨¤¤§¤§¦§¤¤§¦¨©§¨§¥§¦¥¦§¨¨©£¥©§¥¨§
àìå ,àeä àååúéñ ,eäì çìL .'eðbç íBéì äñka' øîàpL ,ïîæ àlà 'àñk' ïéà ,'Búéá àáé àñkä íBéì' øîàpL ,ïîæ ïäì òá÷ øák ,déì¥§¨¨©¨¤§©¤¤¡©§©¤¤¨Ÿ¥¥¤¤¤¨§©¤¤¡©©¤¤§©¥¨©§¦§¨§¨
çìL .'ïBiö úa øä ìà äøaãî òìqî õøà ìLBî øë eçìL' øîàpL ,àøeèã àpéMà àz ,déì eçìL .àøèénîe àbìzî éúàc àðéöî̈¦¨§¥¥¦©§¨¦¦§¨¨§¥¨©¦¨§¨¤¤¡©¦§©¥¤¤¦¤©¦§¨¨¤©©¦¨©
eàéöBé 'ä íeàð àéää úòa' áéúëc ,ElL ïéøéèìtî ïéìeòî íälL úBøáw ,déì eçìL .déa àðáéúéc àzëec éì úéì ,àðéúà éà ,eäì§¦¨¥¨¥¦§¨§¨¦§¨¥¨§¥§¨¤¨¤§¦¦©§¦¦¤§¦§¦¨¥©¦§¦
íeçèLe ,íäéøáwî íéìLeøé éáùBé úBîöò úàå íéàéápä úBîöò úàå íéðäkä úBîöò úàå åéøN úBîöò úàå äãeäé éëìî úBîöò úà¤©§©§¥§¨§¤©§¨¨§¤©§©Ÿ£¦§¥©§©§¦¦§¥©§§¥§¨©¦¦¦§¥¤§¨
,Cì òéîL éî ,÷çöé éaøì ïîçð áø déì øîà .'íäéøçà eëìä øLàå íeãáò øLàå íeáäà øLà íéîMä àáö ìëìe çøiìå LîMì©¤¤§©¨¥©§Ÿ§¨©¨©¦£¤£¥©£¤£¨©£¤¨§©£¥¤¨©¥©©§¨§©¦¦§¨¦§¦©¨
íé÷à àeää íBia' áéúëc ,ïéà ,déì øîà ?déì úéø÷ éìôð øa ,çéLî .çéLî ,déì øîà .'éìôð øa' ïàî ,déì øîà .éìôð øa éúà úîéà¥©¨¥©©§¥¨©¥©©©§¥¨©¥¨¦©¨¦©©©§¥¨¥¥¨©¥¦¦§¦©©¨¦
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סנהדרין. חלק - פרק אחד עשר דף צו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc oixcdpq(iyiy meil)

,dyw dxe`kle÷éìñ éîedlr ike -áéúëäå ,íéìLeøéì øvð ãëeáð ¦§¦§©§¤©¦¨©¦§¨§¦
oipr eze`a(e dk 'a mikln)KlOd z` EURzIe'Cìî ìà BúBà eìòiå ©¦§§¤©¤¤©©£¤¤¤

,eäáà éaø øîàå ,'äúìáø ìáaweqta dxen`d 'dzlax'Bæ ¨¤¦§¨¨§¨©©¦£¨¦§¨¨
,àéëBèðàux`l uega `idy(:cn oihib)weqtd xn` ji`e , ©§§¨

ewlgp weqtd xe`iaae ,'mlWExiA laA Kln iptl cnr' oc`xfeapy¨©¦§¥¤¤¨¤¦¨©¦
Bð÷Béc úeîc ,øîà ãç ,éîéãBáà øa ÷çöé áøå àcñç áøly ©¦§¨§©¦§¨©£¦¦©¨©§§§

xvpckeapBì ä÷e÷ç äúéäoc`xfeapl,Bzákøî ìòdid onf lkae ¨§¨£¨©¤§©§
iptl cner `ed eli`k df ixde ,eiptl `ed eli`k el dncp

,milyexia ezeida xvpckeapepnî Bì äúéä äøéúé äîéà ,øîà ãçå§©¨©¥¨§¥¨¨§¨¦¤
,xvpckeapn oc`xfeapl -ezr lkaäîBãel dncp -ãîBòL éîk ¤§¦¤¥

,åéðôìlk lecb ceak ecakn didy ,'eipec` care' weqtd zpeek efe §¨¨
.jk

milyexi z` yak cvik ,oc`xfeapa dyrnd z` d`ian `xnbd
:ycwnd zia z` aixgdeàúééðãek äàî úìz ïéòè ,àáø øîà- ¨©¨¨§¥§¨§¨©§¨¨

,zecixt ze`n yly ly `ynàìæøôa èéìLc àìæøôc àbøð- ©§¨§©§§¨§¨¦§©§§¨
,xg` lfxa uevwl mgekay ,mipfxb ,miccegn lfxa iyihtøcL©©

déìel gly -ïãàøæeáðì øvð ãëeáðzeneg z` xeayl ick ¥§©§¤©¦§©§£¨
e ,dixrye milyexieäìeëmipfxb mze` lk z` -ãç eäðézòìa §§©§¦§©

íìLeøéc àLceid xnelk ,milyexi ixryn cg` xry rla - ¨¨¦§¥
,edexay `le ,xry eze` lr mixayp mipfxbdøîàpL(e cr mildz) ¤¤¡©

,'ïeîBìäé úBtìéëå ìéMëa ãçi äéçezt'lr ,'cgi digezit' ,xnelk ¦¤¨¨©§©¦§¥©©£
lka mikn eid ,'oeneldi zetlike liyka' ,cala cg` gzt

.mciay mipfxbdøcäéîì éòaoeik ,ea xefgl oc`xfeap dvx - ¨¥§¦§©
yøîà,eailaáéøçðña ecáòc éëéä ék éa eãaòéì àìc àðéôzñî- ¨©¦§§¦¨§Ÿ¤§§¦¦¥¦©£©§©§¥¦

k minydn ia eyri `ly yyeg ip`ebxdy ,aixgpql eyry en
.e`av lk z`àì÷ à÷ôð,minydn lew `vi -øååL øa øååL ,øîàå §©¨¨¨§¨©¨©©¨©

,blec oa blec -øååL ïãà øæeáðz` yeake zexidna blc - §©§£¨§©
,milyexiéìwéî àìëéäå áéøç àLc÷îc àðîéæ àèîcribdy oeik - ¦§¨¦§¨§©§§¨£¦§¥¨¨¦§¦

.lkidd sxyie ,ycwnd zia axgiy onfdàbøð ãç déì Ltx`yp - ¨¥©©§¨
,cg` ofxb oc`xfeaplàôB÷a dééçî àúàxrya dkde `a - £¨©§¥§¨

,ccegn epi`y ,ofxbd ly ddwd cva milyexiçútéàågztpe - §¦§©
,xrydøîàpL(d cr my),'úBnecø÷ õò Cáña äìòîì àéáîk òãeé' ¤¤¡©¦¨©§¥¦§¨§¨¦§¨¥©§

z` ea rway [ofxbÎ] mecxwd ly ur eze` 'd iptl `eai ,xnelk
.ceakd `qk iptl dlrnl `aed eli`k ,milyexi ixry

:zxtqne `xnbd dkiynnìæàå ìéè÷ äåäjled oc`xfeap did - £¨¨¦§¨¥
,l`xyia bxedeàìëéäì àèîc ãò,ycwnd zia lkidl `ay cr - ©¦§¨§¥¨¨

àøeð déa ÷éìãàjynda xn`py enk ,y`d z` ea wilcde - ©§¦¥¨
xenfnd(f cr my).'LWCwn W`a EglW'àìëéä dáblkidd diabd - ¦§¨¥¦§¨¤¨©¥¨¨

,minyl zelrl ywae envr z`àéîL ïî déa eëøceilr ekxc - ¨§¥¦§©¨
,ux`l edecixede minyd onøîàpL(b ` dki`)úìeúáì 'ä Cøc úb' ¤¤¡©©¨©¦§©
dézòc àçéæ à÷ .'äãeäé úa,d`bzde oc`xfeap ly ezrc dgf - ©§¨¨¦¨©§¥

déì äøîàå àì÷ úa à÷ôð,el dxn`e lew za d`vi -àìéè÷ ànò §©¨©¨¨§¨§¨¥©¨§¦¨
úìè÷,zbxd bExd mr -úéì÷ àéì÷ àìëéä,ztxy sexy lkid - ¨§©©¥¨¨©§¨¨¥

úðéçè àðéçè àçîé÷`l jiyrn lk ,xnelk ,zpgh oegh gnw - ¦§¨§¦¨¨¥©
,mibexdk l`xyi eide dxifbd dxfbp xaky oeik ,ynn mda did

,sexyk lkiddeøîàpL(a fn diryi)Cúnö élb çî÷ éðçèå íéçø éç÷' ¤¤¡©§¦¥©¦§©£¦¤©©¦©¨¥
'úBøäð éøáò ÷BL élb ìáBL étNç,ipgh'y wiicl yieàì 'íéhç ¤§¦¤©¦¦§¦§¨¦¦Ÿ

àlà ,øîàðipgh','çî÷nelksiqen epi` gnw ogehdy enk x ¤¡©¤¨¤©
dxfbpy xg`l ,melk eiyrna siqed `l oc`xfeap jk ,melk

.ycwnd ziae l`xyi lr dxifbd
çúø à÷ äåäc äéøëæc déîc àæçly enc z` oc`xfeap d`x - £¨§¥¦§©§¨©£¨¨¨©

,rarane gzex did `l` rwxwa rlap `ly ,dxfra `iapd dixkf
eäì øîà,my eidy l`xyiléàä éàî`ed recne ,df mc edn - ¨©§©©

.gzexéôzLéàc àeä íéçáæ íc ,déì eøîàCzepaxw mc edf - ¨§¥©§¨¦§¦§§¦
.gzex `ed okle ,dwixf zeevn meiw `ll jtypyézééà ,eäì øîà̈©§©§©

eîcî éà éqðàådnec mnc m` weca`e ,hegyl zenda il e`iad - ©£©¥¦¦©
.df mcléñk,zenda hgy -eîcéà àìåmcl dnec mnc did `le - ¨¥§¨¦§

.mixwyn mdy oiade ,dféì elb ,eäì øîà,df mc edn,àì éàå ¨©§©¦§¦Ÿ
àìæøôc à÷éøñîa eëééøNáì eëì àð÷éøñmkxya z` wexq` - ¨¦§¨§§¦§©§§©§¥¨§©§§¨

.lfxa ly zewxqnaéàä ,déì eøîàly ,df mc -,àeä àéáðå ïäk ¨§¥©Ÿ¥§¨¦
,dixkf `edeíìLeøéc àðaøeça ìàøNéì eäì éapéàc`apzdy - §¦©¥§§¦§¨¥§§¨¨¦§¥

,milyexi oaxeg lr l`xyileäeìè÷åzngne ,l`xyi edebxde - §©§
.gzex `ed ok

eäì øîà,oc`xfeapdéì àðñéiôî àðàdixkf z` qiit` ip` - £©§£¨§©¥§¨¥
.enc zgizx z` hiwy`edéåléò ìéè÷ ïðaø éúééàicinlz `iad - ©§¥©¨¨§¦¦¨¥
,enc iab lr bxde minkgçð àìå.mcdìéè÷ áø éác é÷cøc ézééà §Ÿ¨©§¥©§©¥§¥©§¦

déåléò,enc iab lr mbxde ,oax zia ly zewepiz `iad -.çð àìå ¦¨¥§Ÿ¨
äðeäk éçøt éúééàe mixirv mipdk `iad -,çð àìå ,déåléò ìéè÷ ©§¥¦§¥§¨§¦¦¨¥§Ÿ¨

jlede bxed did jkeàBaéø äòaøàå ïéòLz déåléò ìè÷ éc ãòcr - ©¦§©¦¨¥¦§¦§©§¨¨¦
,mc` ipa sl` mirax`e ze`n ryz mda bxdyåoiicrçð àì ©Ÿ¨

.mcddéaâì áø÷e ,dixkf ly encl oc`xfeap axwzd -,øîà ¨©§©¥£©
'eäìeëì eäðéìè÷éàc Cì àçéð ,íézãaéà ïäaL íéáBè ,äéøëæ ,äéøëæ'§©§¨§©§¨¦¤¨¤¦©§¦¦¨¨§¤§§¦§§§
,jnc zgizx z` hiwydl ick mday miaehd z` izbxd xak -

.mlek z` bexd`y jpevx m`dãiîok xn`ykçð.mcdøäøä ¦¨¨¦§¥
oc`xfeapdézòãa äáeLzjke ,[ezrcaÎ]eãaéà àlL íä äî ,øîà §¨§©§¥¨©¨¥¤Ÿ¦§

úçà Lôð àlà,`iapd dixkf lyCkmda ebxdpy ,myper did ¤¨¤¤©©¨
,mitl` ze`nàøáb àeääcai`y envr `ed ,xnelk ,mc` eze` - ©©§¨

,zeytp daxd jk lkdéìò éåäéz äîi`cea ixde ,eteqa `di dn - ©¤¡¥£¥
.xzeia lecb yper eilr didi÷øò,mewn eze`n gxa -øcL £©©©

déúéáì àúéèøBthxit eay ,ezgtyne ezial d`eev xhy gly - §¥¨§¥¥
,eiqkpa ebdpi cvikøéibúéàå.xiibzde - §¦§©©

mdn e`viy e` exiibzdy miryx dnk ly zeny d`ian `xnbd
:miwicvïîòð ,ïðaø eðz`iapd ryil` onfa mx` jln `av xy ¨©¨¨©£¨

(` d 'a mikln),,äéä áLBz øbzcear cearl `ly envr lr laiwy ¥¨¨¨
xn`py ,zeevn x`y envr lr laiw `l j` ,miakek(fi d 'a mikln)

.''dl m` iM mixg` midl`l gafe dlr LCar cFr dUri `Fl iM'¦©£¤©§§Ÿ¨¨¤©¥Ÿ¦£¥¦¦¦©
,äéä ÷ãö øb ,ïãà øæeáð.dlek dxezd lk z` envr lr laiwy §©§£¨¥¤¤¨¨

àøñéñ ìL åéða éðaîmihteyd onfa ,orpk jln oiai ly e`av xy ¦§¥¨¨¤¦§¨
(a c mihtey)e exiibzd ,íéìLeøéa äøBz eãîì,áéøçðñ ìL åéða éðaî . ¨§¨¦¨©¦¦§¥¨¨¤©§¥¦

ziae milyexi z` aixgdl ywiae mihayd zxyr z` dlbdy
,ycwndeäðéð ïàîe ,íéaøa äøBz eãnéìeipa ipa mze` md in - ¦§¨¨©¦©¦§

,aixgpq lyïBéìèáàå äéòîL,ipyd ycwnd zia onfa eidy §©§¨§©§©§
.oic zia a` oeilha`e `iyp did dirnyïîä ìL åéða éðaîryxd ¦§¥¨¨¤¨¨

÷øa éðáa äøBz eãîìòLø BúBà ìL åéða éðaî óàå .xvpckeap ly - ¨§¨¦§¥§©§©¦§¥¨¨¤¨¨
éëàìî eøîà ,äðéëMä éôðk úçz ïñéðëäì àeä Ceøa LBãwä Lwéa¦¥©¨¨§©§¦¨©©©§¥©§¦¨¨§©§£¥
úà áéøçäL éî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨¦¤¤¡¦¤

,Eìëéä úà óøNå ,Eúéay `ed ie`x m`dñéðëzeipa z`éôðk úçz ¥¤§¨©¤¥¨¤©§¦©©©§¥
äðéëMäáéúëc eðééä .(h `p dinxi)àìeò ,'äútøð àìå ìáa úà eðétø' ©§¦¨©§¦§¦¦¦¤¨¤§Ÿ¦§¨¨¨

øîào`k xen`d 'laa' ,weqtd xe`iaa,øvð ãëeáð äæ'd ywiay ¨©¤§©§¤©
zgz ei`v`v z` qipkiy ici lr laa jln xvpckeap z` `txl

.zxyd ik`ln ly mbexhw zngn ,d`txp `le ,dpikyd itpkéaø©¦
,øîà éðîçð øa ìàeîLd`txp `ly o`k xen`d 'laa'úBøäð eìà §¥©©§¨¦¨©¥©£

,ìáa.mixn mdininydîbøzå`id weqtd zpeeke -àúééðéöc ¨¤§©§§¨§¦§¨¨
éàìáac (àúãéøö),laa zexdp lr micnery mixnd milwcd lr - §¥¨¨§©§¨¥

,xnelk
laaa ,miwezn min lr llk jxca `edy mixnzd lecib mewn s`

.mixn min lr `ed
:milyexi oaxeg oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd,àìeò øîà̈©¨

Båä íìLeøéc 'éLéa éáaéL' ,áàBîe ïBnòmilyexi ly mirx mipky - ©¨¦§¥¦¥¦§¥£
,eidíìLeøéc àðaøeçì éàaðúéî à÷c éàéáðì eäðéòîLc ïåék- ¥¨§©§¦§¦§¦¥§¨¦§©§¦§§¨¨¦§¥

,milyexi oaxeg lr mi`apzn mi`iapdy ernyykãëeáðì eçìL̈§¦§©§
'àúå ÷et' øvð.milyexi z` aixgdl ,o`kl `ae jnewnn `v - ¤©§¨

øîà,xvpckeap mdléàn÷a eãáòãk éì eãaòéì àìc àðéôzñî- ¨©¦§§¦¨§Ÿ¤§§¦§©£©§©¨¥
`xqiqk ,mipey`xl eyry enk minyd on il eyri `ly cget ip`

.aixgpqedéì eçìLweqtd oeylk ,yeygl el oi`y a`ene oenr ¨§¥
(hi f ilyn)ïéàå ,'÷Bçøî Cøãa Cìä Búéáa Léàä ïéà ék'oeyl'Léà' ¦¥¨¦§¥¨©§¤¤¥¨§¥¦

o`k xen`døîàpL ,àeä êeøa LBãwä àlà(b eh zeny)Léà 'ä' ¤¨©¨¨¤¤¡©¦
,'äîçìî.ea okey epi`e ,ycwnd zia z` 'd afr xnelkçìL ¦§¨¨¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc oixcdpq(iyiy meil)

,dyw dxe`kle÷éìñ éîedlr ike -áéúëäå ,íéìLeøéì øvð ãëeáð ¦§¦§©§¤©¦¨©¦§¨§¦
oipr eze`a(e dk 'a mikln)KlOd z` EURzIe'Cìî ìà BúBà eìòiå ©¦§§¤©¤¤©©£¤¤¤
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.jk
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,xg` lfxa uevwl mgekay ,mipfxb ,miccegn lfxa iyihtøcL©©
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,'ïeîBìäé úBtìéëå ìéMëa ãçi äéçezt'lr ,'cgi digezit' ,xnelk ¦¤¨¨©§©¦§¥©©£
lka mikn eid ,'oeneldi zetlike liyka' ,cala cg` gzt
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dézòc àçéæ à÷ .'äãeäé úa,d`bzde oc`xfeap ly ezrc dgf - ©§¨¨¦¨©§¥
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mdn e`viy e` exiibzdy miryx dnk ly zeny d`ian `xnbd
:miwicvïîòð ,ïðaø eðz`iapd ryil` onfa mx` jln `av xy ¨©¨¨©£¨

(` d 'a mikln),,äéä áLBz øbzcear cearl `ly envr lr laiwy ¥¨¨¨
xn`py ,zeevn x`y envr lr laiw `l j` ,miakek(fi d 'a mikln)

.''dl m` iM mixg` midl`l gafe dlr LCar cFr dUri `Fl iM'¦©£¤©§§Ÿ¨¨¤©¥Ÿ¦£¥¦¦¦©
,äéä ÷ãö øb ,ïãà øæeáð.dlek dxezd lk z` envr lr laiwy §©§£¨¥¤¤¨¨

àøñéñ ìL åéða éðaîmihteyd onfa ,orpk jln oiai ly e`av xy ¦§¥¨¨¤¦§¨
(a c mihtey)e exiibzd ,íéìLeøéa äøBz eãîì,áéøçðñ ìL åéða éðaî . ¨§¨¦¨©¦¦§¥¨¨¤©§¥¦

ziae milyexi z` aixgdl ywiae mihayd zxyr z` dlbdy
,ycwndeäðéð ïàîe ,íéaøa äøBz eãnéìeipa ipa mze` md in - ¦§¨¨©¦©¦§

,aixgpq lyïBéìèáàå äéòîL,ipyd ycwnd zia onfa eidy §©§¨§©§©§
.oic zia a` oeilha`e `iyp did dirnyïîä ìL åéða éðaîryxd ¦§¥¨¨¤¨¨

÷øa éðáa äøBz eãîìòLø BúBà ìL åéða éðaî óàå .xvpckeap ly - ¨§¨¦§¥§©§©¦§¥¨¨¤¨¨
éëàìî eøîà ,äðéëMä éôðk úçz ïñéðëäì àeä Ceøa LBãwä Lwéa¦¥©¨¨§©§¦¨©©©§¥©§¦¨¨§©§£¥
úà áéøçäL éî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨¦¤¤¡¦¤

,Eìëéä úà óøNå ,Eúéay `ed ie`x m`dñéðëzeipa z`éôðk úçz ¥¤§¨©¤¥¨¤©§¦©©©§¥
äðéëMäáéúëc eðééä .(h `p dinxi)àìeò ,'äútøð àìå ìáa úà eðétø' ©§¦¨©§¦§¦¦¦¤¨¤§Ÿ¦§¨¨¨

øîào`k xen`d 'laa' ,weqtd xe`iaa,øvð ãëeáð äæ'd ywiay ¨©¤§©§¤©
zgz ei`v`v z` qipkiy ici lr laa jln xvpckeap z` `txl

.zxyd ik`ln ly mbexhw zngn ,d`txp `le ,dpikyd itpkéaø©¦
,øîà éðîçð øa ìàeîLd`txp `ly o`k xen`d 'laa'úBøäð eìà §¥©©§¨¦¨©¥©£

,ìáa.mixn mdininydîbøzå`id weqtd zpeeke -àúééðéöc ¨¤§©§§¨§¦§¨¨
éàìáac (àúãéøö),laa zexdp lr micnery mixnd milwcd lr - §¥¨¨§©§¨¥

,xnelk
laaa ,miwezn min lr llk jxca `edy mixnzd lecib mewn s`

.mixn min lr `ed
:milyexi oaxeg oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd,àìeò øîà̈©¨

Båä íìLeøéc 'éLéa éáaéL' ,áàBîe ïBnòmilyexi ly mirx mipky - ©¨¦§¥¦¥¦§¥£
,eidíìLeøéc àðaøeçì éàaðúéî à÷c éàéáðì eäðéòîLc ïåék- ¥¨§©§¦§¦§¦¥§¨¦§©§¦§§¨¨¦§¥

,milyexi oaxeg lr mi`apzn mi`iapdy ernyykãëeáðì eçìL̈§¦§©§
'àúå ÷et' øvð.milyexi z` aixgdl ,o`kl `ae jnewnn `v - ¤©§¨

øîà,xvpckeap mdléàn÷a eãáòãk éì eãaòéì àìc àðéôzñî- ¨©¦§§¦¨§Ÿ¤§§¦§©£©§©¨¥
`xqiqk ,mipey`xl eyry enk minyd on il eyri `ly cget ip`

.aixgpqedéì eçìLweqtd oeylk ,yeygl el oi`y a`ene oenr ¨§¥
(hi f ilyn)ïéàå ,'÷Bçøî Cøãa Cìä Búéáa Léàä ïéà ék'oeyl'Léà' ¦¥¨¦§¥¨©§¤¤¥¨§¥¦

o`k xen`døîàpL ,àeä êeøa LBãwä àlà(b eh zeny)Léà 'ä' ¤¨©¨¨¤¤¡©¦
,'äîçìî.ea okey epi`e ,ycwnd zia z` 'd afr xnelkçìL ¦§¨¨¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד טפ



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

,'úìôBpä ãåc úkeñ úàcec zia zeklnl iepik `ed 'cec zkeq'e ¤©¨¦©¤¤
.zltep ezeklny my lr ,'iltp xa' giynd dpekn okle ,dltpy

déì øîà,giynd `ai izn ,ezl`y lr daeyzk wgvi iaxéëä £©¥¨¦
,íéèòîúî íéîëç éãéîìz ,Ba àa ãåc ïaL øBc ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤¤¨¦¨©§¦¥£¨¦¦§©£¦

øàMäå,mix`ypy minkg icinlz -,äçðàå ïBâéa úBìk íäéðéò §©§¨¥¥¤¨§¨©£¨¨
L ãò ,úBLcçúî úBL÷ úBøæâe úBaø úBøöådxifbdäðBLàøä §¨©§¥¨¦§©§©¤¨¦¨

äãe÷tdxifb ,zniizqn -.àáì úøäîî äiðL §¨§¦¨§©¤¤¨Ÿ
:giynd z`ia lr mipniqd md dn d`ian `xnbdòeáL ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©

[dhiny zepy rayÎ],Ba àa ãåc ïaL,didi jkäðBLàø äðL ¤¤¨¦¨¨¨¦¨
äæ àø÷î íéi÷úî(f c qenr)ò ìòå úçà øéò ìò ézøèîäå'àì úçà øé ¦§©¥¦§¨¤§¦§©§¦©¦©©§©¦©©Ÿ

'øéèîà,minyb ecxi `l mwlgae ,minyb ecxi mixrdn wlga - ©§¦
.mixg` zenewna raye micg` zenewna arx didi jk jezne
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המשך בעמוד קכו

oifge` mipy` cenr fv sc ± oey`x wxt`nw `aa
.úìôåðä ãåã úëåñ úà:iltp xa giyn ixw ikdl dltpy cec zeklnãò

.äãå÷ô äðåùàøäùenk dcewt `al zxdnn dipy dpey`x dxv dzlk `ly cr
:(`l xacna) cwtp `l.òåáù:dhiny.úçà øéò ìò éúøèîäåxhn hrn `diy

:df mewna raeye df mewna arx `die.áòø éöéçmeya raey `di `ly hrn arx
:mewn.äéãîåìî úçëúùîmdl oi`y jezn

:lek`l dn.úåìå÷ úéùùáoay zelew e`vi
xn`py xtey zriwzn zelew `"l `a cec

:(fk diryi) lecb xteya rwzi.úåîçìîoia
:l`xyil mieb.éëä äåäãarx zg` dpy

:cec oa `a `l k"tr`e raey zg` dpy
.äåä éî úåìå÷ úéùùázelew e`vi melk

:`a cec oay.äåä éî ïøãñë ãåòåxnelk
enxz` `l oxcqk `kd ipzwc zexvd el`

:giyn iz` enxz` ik la` cg` reayaøùà
.êçéùî úåá÷ò åôøç øùà 'ä êéáéåà åôøç
`kd aizki` i`nl `xw i`d yxtz` `l
ixenl d`xpe icin dia yixc `w `l `dc
'ta epipyy enk dlgz mixtqa azkp oky
giynd zeawra (:hn sc) dheqc oexg`
zeawra lr df yexit eazke `bqi `tveg
zeawr etxg xy` enk seq oeyl `edy

:jgiyn.ãòåä úéáminkg icinlzy mewn
b"d :dxez cenll my oicreezn.ïìáâäå

:mnezyi jk enyy mewn.ìåáâä éùðàå
zifb iyp` `"l l`xyi ux` leab iyp`

:oixcdpq.áìë éðôëx"n alkl ynn oiincc
:dfn df eyiiazi `ly alkd iptk `"l

.úåéøáä ìò ììåúùîoixne` mlerd lk
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:(ai aei`) lley mivrei jilen enkàëéì
.àîìòá àèùå÷xaciy mlera mc` oi`

:cinz zn`ååä éàã ïðáøî àåää éì øîà
éðùî àì àîìòã éììç ìë äéì éáäé

.äéøåáãá`cg `pnif ikd il irzyi`e xwyl
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(:hn 'c dheqa) opixn`c epiide mcakl

:`bqi `tveg giynd zeawraäî÷ úá
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oitcex olek eidiy `"l envr ixta dkxa

:mlera oii aexy t"r` oiid xwiizne oixkzyne oiid xg`.àåä øåäè ïáì êôä åìë
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åîò:dle`b mdl `iadl ..ãé úìæà éë äàøé éëzexeqn ly oci wfgze jlzy
:ozepiylna oigilvneíéãéîìúä åèòîúéù:ahenl oxifgdl l`xyi ici oiwifgny .

.äèåøô äìëúùmicia ediy ci zlf` epiide
:zeipwix.ìåëéáëdf xac xnel oileki el`k

:dlrn itlk.ìàøùéì êîåñ ïéàå øæåò ïéà
jneqe xfer oi` xne`e c`nl milty eidiy

d on oiy`iizn eidiy:dle`b.äéá é÷ñòîã
:`ai izn rcil.áø÷òå:me`zt mc`d jyep

.áåøç ãçåueg aexg didi dpy sl`y
:iriay sl` epiidc el` mitl` zyyn.éøú

:ipiny sl`e iriay sl` axg `ed mitl`
sl` ik xn`py dpy sl` d"awd ly enei

:xeari ik lenz` meik jipira mipy.èîùî
:axg dyrpe.úáù åìåëù:hnyn mlerdy
.àîìò éåä:miiwzn jk mlerdíéôìà 'á

.åäú äéädide dxez oiicr dpzip `ly zgz
didy cr oey`xd mc`ne edezk mlerd
dpy mitl` `ki` dpy a"p oa mdxa`
wqr dpy mitl` enlypykc i`xw igkenck
z`e (ai ziy`xa) xn`py dxeza mdxa`
eciaryc opinbxzne oxga eyr xy` ytpd
(.h sc) f"r zkqna opixn`e oxga `ziixe`l
oiyng xa mdxa` ded `zry `eddc ixinb

:oipy izxze.äøåú íéôìà éðùåytpd on
giynd zepy [mitl`] cr oxga eyr xy`
wgvi clepy cr dpy (mipnye) mirax`
awri clepy cr wgvi clepyn dpy miyye
mixvnl `ayk awril eidy l"we g"w ixd
g"nz ixd mixvna ecnry e"cxe g"lx ixd
oey`x zia dpapy cr mixvnn e`viyne
dpy mipnya idie (e ` mikln) aizkc t"z
ux`n l`xyi ipa z`vl dpy ze`n rax`e
zia cnry i"ze g"kwzz ixd 'ebe mixvn
zepy oeayg it lr i`xw igkenck oey`x
ipy zia cnry k"ze laa zelbc 're miklnd
a"rw zegt mitl` ixd g"kwzze w"zz ixd
ziad axgp mitl` 'c znlyd mcew a"rwe
dxez mitl` ipy enlyp a"rw oze` seqle
ipy xn`w edez mitl` ipy xn`c icii`e
ipy xg` dxez dlkzy `le dxez mitl`

:x"n .mitl`.çéùîä úåðù íéôìà éðùå
`aiy epic ded dxez mitl` ipy xg`ly
ceariyd lhaie zelbd dlkze giyn
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רני
oifge` mipy` cenr fv sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úìôåðä ãåã úëåñ úà:iltp xa giyn ixw ikdl dltpy cec zeklnãò
.äãå÷ô äðåùàøäùenk dcewt `al zxdnn dipy dpey`x dxv dzlk `ly cr

:(`l xacna) cwtp `l.òåáù:dhiny.úçà øéò ìò éúøèîäåxhn hrn `diy
:df mewna raeye df mewna arx `die.áòø éöéçmeya raey `di `ly hrn arx

:mewn.äéãîåìî úçëúùîmdl oi`y jezn
:lek`l dn.úåìå÷ úéùùáoay zelew e`vi

xn`py xtey zriwzn zelew `"l `a cec
:(fk diryi) lecb xteya rwzi.úåîçìîoia

:l`xyil mieb.éëä äåäãarx zg` dpy
:cec oa `a `l k"tr`e raey zg` dpy

.äåä éî úåìå÷ úéùùázelew e`vi melk
:`a cec oay.äåä éî ïøãñë ãåòåxnelk

enxz` `l oxcqk `kd ipzwc zexvd el`
:giyn iz` enxz` ik la` cg` reayaøùà

.êçéùî úåá÷ò åôøç øùà 'ä êéáéåà åôøç
`kd aizki` i`nl `xw i`d yxtz` `l
ixenl d`xpe icin dia yixc `w `l `dc
'ta epipyy enk dlgz mixtqa azkp oky
giynd zeawra (:hn sc) dheqc oexg`
zeawra lr df yexit eazke `bqi `tveg
zeawr etxg xy` enk seq oeyl `edy

:jgiyn.ãòåä úéáminkg icinlzy mewn
b"d :dxez cenll my oicreezn.ïìáâäå

:mnezyi jk enyy mewn.ìåáâä éùðàå
zifb iyp` `"l l`xyi ux` leab iyp`

:oixcdpq.áìë éðôëx"n alkl ynn oiincc
:dfn df eyiiazi `ly alkd iptk `"l

.úåéøáä ìò ììåúùîoixne` mlerd lk
zehy oeyl llezyn epiid `ed dhey eilr

:(ai aei`) lley mivrei jilen enkàëéì
.àîìòá àèùå÷xaciy mlera mc` oi`

:cinz zn`ååä éàã ïðáøî àåää éì øîà
éðùî àì àîìòã éììç ìë äéì éáäé

.äéøåáãá`cg `pnif ikd il irzyi`e xwyl
:diny `hyewe `xz` `eddl irlw`àôøè

.àááà:dze` zl`ey dzidyçøåà åàì

.àòøà:dyix 'tiige li`ed `id okid xnel
b"d.íéð÷æ éðô åðéáìé íéøòðextgi xnelk

:mze` eyiiaie.íéøòðä éðôá åãîòé íéð÷æå
(:hn 'c dheqa) opixn`c epiide mcakl

:`bqi `tveg giynd zeawraäî÷ úá
.äîàá:dyiiale dtxgl.úåòé ø÷åéä`ly
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:dle`b `az zepinl zeklnd lk dktdpyk jk xerd lka rbpd hytyk'ä ïéãé éë

åîò:dle`b mdl `iadl ..ãé úìæà éë äàøé éëzexeqn ly oci wfgze jlzy
:ozepiylna oigilvneíéãéîìúä åèòîúéù:ahenl oxifgdl l`xyi ici oiwifgny .

.äèåøô äìëúùmicia ediy ci zlf` epiide
:zeipwix.ìåëéáëdf xac xnel oileki el`k

:dlrn itlk.ìàøùéì êîåñ ïéàå øæåò ïéà
jneqe xfer oi` xne`e c`nl milty eidiy

d on oiy`iizn eidiy:dle`b.äéá é÷ñòîã
:`ai izn rcil.áø÷òå:me`zt mc`d jyep

.áåøç ãçåueg aexg didi dpy sl`y
:iriay sl` epiidc el` mitl` zyyn.éøú

:ipiny sl`e iriay sl` axg `ed mitl`
sl` ik xn`py dpy sl` d"awd ly enei

:xeari ik lenz` meik jipira mipy.èîùî
:axg dyrpe.úáù åìåëù:hnyn mlerdy
.àîìò éåä:miiwzn jk mlerdíéôìà 'á

.åäú äéädide dxez oiicr dpzip `ly zgz
didy cr oey`xd mc`ne edezk mlerd
dpy mitl` `ki` dpy a"p oa mdxa`
wqr dpy mitl` enlypykc i`xw igkenck
z`e (ai ziy`xa) xn`py dxeza mdxa`
eciaryc opinbxzne oxga eyr xy` ytpd
(.h sc) f"r zkqna opixn`e oxga `ziixe`l
oiyng xa mdxa` ded `zry `eddc ixinb

:oipy izxze.äøåú íéôìà éðùåytpd on
giynd zepy [mitl`] cr oxga eyr xy`
wgvi clepy cr dpy (mipnye) mirax`
awri clepy cr wgvi clepyn dpy miyye
mixvnl `ayk awril eidy l"we g"w ixd
g"nz ixd mixvna ecnry e"cxe g"lx ixd
oey`x zia dpapy cr mixvnn e`viyne
dpy mipnya idie (e ` mikln) aizkc t"z
ux`n l`xyi ipa z`vl dpy ze`n rax`e
zia cnry i"ze g"kwzz ixd 'ebe mixvn
zepy oeayg it lr i`xw igkenck oey`x
ipy zia cnry k"ze laa zelbc 're miklnd
a"rw zegt mitl` ixd g"kwzze w"zz ixd
ziad axgp mitl` 'c znlyd mcew a"rwe
dxez mitl` ipy enlyp a"rw oze` seqle
ipy xn`w edez mitl` ipy xn`c icii`e
ipy xg` dxez dlkzy `le dxez mitl`

:x"n .mitl`.çéùîä úåðù íéôìà éðùå
`aiy epic ded dxez mitl` ipy xg`ly
ceariyd lhaie zelbd dlkze giyn
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רש"י                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

eàöéL äî íäî eàöé ,eaøL eðéúBðBòáemiitl` mze`n exar - ©£¥¤©¨§¥¤©¤¨§
`a `l oiicre ,dzr cr exary mipy mze` giynd zeni ly dpy

.giyn
eäiìà déì øîà`iapddeçà äãeäé áøì[eig`Î],àãéñç àlñ áøc ¨©¥¥¦¨§©§¨£¨§©©¨£¦¨

íìBòä ïéàmiiwzn,úBìáBé äMîçå íéðBîLî úBçtzrax` mdy ¥¨¨¨¦§¦©£¦¨§
,dpy miynge miz`n mitl`déì øîà .àa ãåc ïa ïBøçàä ìáBéáe©¥¨©£¤¨¦¨¨©¥

m`d ,dcedi axBúléçúa,giynd `eai laei eze` ly.BôBña Bà ¦§¦¨§
déì øîà,edil`.òãBé éðéà,el`ye dcedi ax jiyndBðéà Bà äìk ¨©¥¥¦¥©¨¤¥

äìke` ,giynd `eaiy mcew oexg` laei eze` miizqi m`d - ¨¤
,giynd `eai laei eze` jezae ,miizqi `lydéì øîà,edil`éðéà ¨©¥¥¦

òãBé. ¥©
:zxg` oeyla edil` ly ef `xnin d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©

éëä[jkÎ]déì øîà,dcedi axl edil`àëä ãòxnelk ,o`k cr - ¨¦¨©¥©¨¨
,zelaei dynge mipeny ly onfd xeriy crdéì ékzñéz àìl` - ¨¦§©¥¥

,onf eze`a `ai `l i`ceay ,giynd z`ial dtvzêìéàå ïàkî¦¨¨¥¨
déì ékzñéà.`aiy xyt`y ,el dkg - ¦§©¥¥

Bãéáe ,ãçà íãà éúàöî ,óñBé áøì àôéìçz øa ïðç áø déì çìL̈©¥©¨¨©©£¦¨§©¥¨¨¦¨¨¤¨§¨
äáeúk ,úçà äléâîazkae úéøeMà`id zxbi`d oeylìïBL §¦¨©©§¨©¦§

d,Lã÷miynzyn eid l`xyi wxy oeik ,dazk icediy oniq dfe Ÿ¤
,zixey` daizkae ycewd oeyla,Bì ézøîàzxbi`.Eì ïéépî Bæ ¨©§¦¦©¦§
ézøkNð éîBø ìL úBìééçì ,éì øîà,m`ava liig zeidl -éæðéb ïéáe ¨©¦©£¨¤¦¦§©§¦¥¦§¥

íéòLúå íéúàîe íéôìà úòaøà øçàì ,da áeúëå ,äéúàöî éîBø¦§¨¦¨§¨¨§©©©§©©£¨¦¨©¦§¦§¦
íBzé íìBòä ,íìBò ìL Búàéøáì äðL ãçàåxnelk ,miizqie xnbi - §¤¨¨¨¦§¦¨¤¨¨¨¦

l`xyie milyen mlerd zene`y dzr miiwd avnd xnbi
,jk xg` e`eaiy mipyae ,zelba mi`vnpïäîmze`n wlga - ¥¤

eidi mipypz úBîçìîíéðée ,miay mibc -,âBâîe âBb úBîçìî ïäî ¦§£©¦¦¥¤¦§£¨
BîìBò úà Lcçî àeä Ceøa LBãwä ïéàå ,çéLnä úBîé øàMäå- §©§¨§©¨¦©§¥©¨¨§©¥¤¨

,ycg mler `xeaäðL íéôìà úòáL øçàì àlàmlerd z`ixan ¤¨§©©¦§©£¨¦¨¨
.dfd

:wlegd zrc z` `xnbd d`ianøçàì ,øîà àáøc déøa àçà áø©£¨§¥§¨¨¨©§©©
øîzéà äðL íéôìà úMîç.mezi mlerdy ,zxbi` dze`a xn`p - £¥¤£¨¦¨¨¦§©

:dle`bd uw oipra `ziixa d`ian `xnbd,øîBà ïúð éaø ,àéðz©§¨©¦¨¨¥
äæ àø÷î,oldl `aeiy,íBäz ãò ãøBéå á÷Bðseq oi`y enk ,xnelk ¦§¨¤¥§¥©§

weqta xen`d onfd ly eteq lr cenrl leki mc` oi` jk medzl
xn`py ,df(b a wewag)íà áfëé àìå õwì çôéå ãòBnì ïBæç ãBò ék'¦¨©¥§¨¥©©¥§Ÿ§©¥¦

,'øçàé àì àáé àá ék Bì äkç dîäîúéonfy epcnll `a df weqte ¦§©§¨©¥¦Ÿ¨ŸŸ§©¥
`ed dle`bd uwk àìixacïéLøBc eéäL eðéúBaødle`bd onf z` Ÿ§©¥¤¨§¦

weqtd it lr(dk f l`ipc),'ïcéò âìôe ïéðcéò ïcéò ãò'miyxec eide ©¦¨¦¨¦§©¦¨
ze`n rax` dzidy ,mixvn zelb onf epiid ,'onf' xnelk ,'ocir'y
,'ocir blt'e ,dpy ze`n dpeny md ,miax oeyla ,'mipcir'e ,dpy
ze`n rax` sl` md cgie ,dpy miz`n `ed ,onfd zivgn xnelk
`eaz ,oey`xd ycwnd zia oaxeg zrn df onf xeariyke ,dpy

.dnilyd dle`bd
åokLøBc äéäL ,éàìîN éaøk àìweqtd it lr dle`bd uw z` §Ÿ§©¦¦§¨¤¨¨¥

(e t mildz),'LéìL úBòîãa Bî÷Lzå äòîc íçì ízìëàä'yie ¤¡©§¨¤¤¦§¨©©§¥¦§¨¨¦
l`xyi z` 'd dwydy ,'WilW' xn`p eli`k weqtd z` yexcl§¦
eidy ,laa zelbe mixvn zelb ,zepey`xd zeielbd izya zernca
zelby `vnp ,mec` zelbn WilW ,dpy miraye ze`n rax` cgi§¦

.mipy xyre ze`n rax` sl` `id mec`
åokLøBc äéäL ,àáé÷ò éaøk àìweqtd it lr uwd z`(e a ibg)ãBò' §Ÿ§©¦£¦¨¤¨¨¥

,'õøàä úàå íéîMä úà Léòøî éðàå àéä èòî úçàef d`eape ©©§©¦©£¦©§¦¤©¨©¦§¤¨¨¤
`aiwr iax yxce ,oey`xd ycwnd zia oaxeg xg`l dxn`p
zia oaxeg xg`ly onfd lr xn`p '`id hrn zg` cer' weqtdy
ixg` ceak hrn cer l`xyi mrl oziy xne` 'dy ,ipyd ycwnd
`eaie 'ux`d z`e minyd z` yirxn ip`' jk xg`e ,ziad oaxeg

,eixac z` ozp iax miiqn .`aifek oa `ede ,giyndàlàyexit ¤¨
,ceak hrn wx l`xyil didi ipyd ziad ini jezay `ed weqtd

ixdyïBLàø úeëìîwx dzid ,mi`penygd zekln -,äðL íéòáL ©§¦¦§¦¨¨

e,äiðL úeëìî,qecxed lywx dzidíézùe íéMîç,dpyúeëìîe ©§§¦¨£¦¦§©¦©§
àáéæBk ïáwx.äöçîe íéðL ézL ¤¦¨§¥¨¦¤¡¨

:`xnbd zl`ey .wewaga weqtd meiq z` zyxec `xnbdéàî©
,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà .'áæëé àìå õwì çôéå'§¨¥©©¥§Ÿ§©¥¨©©¦§¥©©§¥¦¨©©¦¨¨

y `id weqtd zpeekïévé÷ éáMçî ìL ïîöò çtézeyaie etxyi - ¦©©§¨¤§©§¥¦¦
,dle`bd uw z` miaygnd mze` ly odizenvr,íéøîBà eéäL¤¨§¦

úà òébäL ïåékàa àìå õwä,giyndàa Bðéà áeL,mlerlàlà ¥¨¤¦¦©¤©¥§Ÿ¨¥¨¤¨
mlerløîàpL ,Bì äkç,weqt eze`aànL .'Bì äkç dîäîúé íà' ©¥¤¤¡©¦¦§©§¨©¥¤¨
øîàzwxyïékçî eðà,giynlàeäå`ed jexa yecwd -Bðéà Ÿ©¨§©¦§¥
äkçî,l`xyi z` le`ble giynd z` `iadløîBì ãeîìzdiryi) §©¤©§©

(gi l.'íëîçøì íeøé ïëìå íëððçì 'ä äkçé ïëì'¨¥§©¤©£©§¤§¨¥¨§©¤§¤
:`xnbd zl`eyíékçî eðàL øçàî éëå,dle`blàeäå'd -äkçî §¦¥©©¤¨§©¦§§©¤

,epze` le`blákòî éî:`xnbd daiyn .dle`bd z`ïécä úcî ¦§©¥¦©©¦
d `idúákòîzl`ey .l`bdl oiie`x l`xyi oi`y zxne`e §©¤¤

:`xnbdúákòî ïécä úcîL øçàî éëå,d`a dle`bd oi`eäîì eðà §¦¥©©¤¦©©¦§©¤¤¨§©
ïékçî.:`xnbd daiynøëN ìa÷ì,dle`bl mikgn ep`y jk lr §©¦§©¥¨¨

øîàpL(my).'Bì éëBç ìk éøLà' ¤¤¡©©§¥¨¥
:xec lka yiy miwicvd oipn oipra `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

äðéëL étà éìa÷îc é÷écö àzéLå ïéúìzî àîìò úBçt àì ,ééaà©©¥Ÿ¨¨§¨¦§¨¦§¦¨©¦¥¦§©§¥©¥§¦¨
àøc ìëadyye miylyn zegt mlera oi` xece xec lka - §¨¨¨

,dpiky ipt lawl miie`xd miwicvøîàpL(gi l diryi)ìk éøLà' ¤¤¡©©§¥¨
,'Bì éëBç,'eikeg lk ixy`' aezkl lki ixdy ,zxzein 'el' zaize ¥

dpiky ipt zlawnd zkl mikgnd ixy` xnel weqtd zpeek `l`
e ,'el' oipnk `idyBåä àzéLå ïéúìz àiøèîéâa 'Bì'dyye miyly - §¦©§¦¨§¨¦§¦¨£

.md
:`xnbd dywnéðéà,xacd `ed jk m`d -én÷c àøc ,àáø øîàäå ¥¦§¨¨©¨¨¨¨§©¥

éøa àLãe÷àeä Cyecwd iptl miayeid miwicvd ly dxeyd - §¨§¦
,`ed jexaéàåä [àñøt] éôìà éøñ éðîzsl` dxyr dpeny - ©§¥§¥©§¥©§¨£©

,`id ze`qxtøîàpL`al cizrl milyexi xird zecin iabl ¤¤¡©
(dl gn l`wfgi)óìà øNò äðîL áéáñ's`e ,'dOW 'd mFIn xird mWe ¨¦§Ÿ¨¨¨¨¤§¥¨¦¦¨¨

lr mb eyxecl yi ,`al cizrly milyexi lr xn`p df weqty
sl` dxyr dpeny yi dpikyd mewn aiaqy ,o`k xen`d
dyye miyly wx yiy iia` xn` ji`e ,miwicv ly ze`qxt

.dpiky ipt milawnd miwicv
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìc oeikàäwx yiy iia` xn`y dn - Ÿ©§¨¨

miwicv epiid dpiky ipt milawnd miwicv dyye miyly
äøéàîä àéøì÷tñéàa éìkzñîcly exe` wfega milkzqny - §¦§©§¦§¦§©§©§¨©§¦¨

e ,`ed jexa yecwdàäsl` dxyr dpenyay miwicv mze` - ¨
miwicv epiid ,dpiky ipt milawnd ,ze`qxtéìkzñîc§¦§©§¦

äøéàî dðéàL àéøì÷tñéàazi`xpd xe`d zeyilwa milkzqny - §¦§©§©§¨¤¥¨§¦¨
.wegxnl miccvl

:`xnbd dywnéàä élek éLéôð éîemiwicvd md miax jk lk ike - ¦§¦¥¥©
i`cea xnel iia` lekiy cr ,dxi`nd `ixlwtq`a milkzqnd

,dyye miylyn mizegt mpi`yäéîøé éaø øîà ,äi÷æç øîàäå§¨¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨
äéiìò éða éúéàø ,éàçBé øa ïBòîL éaø íeMîipt milawnd zk - ¦©¦¦§©¨¨¦¦§¥£¦¨

,dpikyéðáe éðà ,íä óìà íà ,ïéèòeî ïäåxfrl` iax -íà .íäî §¥¨¦¦¤¤¥£¦§¦¥¤¦
íä éðáe éðà ,íä íéðL íà .íäî éðáe éðà ,íä äàî.iaxy gkene ¥¨¥£¦§¦¥¤¦§©¦¥£¦§¦¥

,mipy wx mdy okziy xn`e ,md dnk rci `l i`gei xa oerny
.dyye miyly zegtl mdy iia` xn` cvike

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzegtl mdy iia` xn`y dn - Ÿ©§¨¨
epiid ,dyye miylyøáa éìééòc`ixlwtq`a lkzqdl miqpkpy - §¨§¦§©

e ,zeyx zlihp ici lr wx dxi`ndàäxa oerny iax xn`y dn - ¨
,md dnk rcei epi`y i`geiepiidøa àìa éìééòcmzewcv aexly - §¨§¦§Ÿ¨

.zeyx zlihp `ll dxi`nd `ixlwtq`a lkzqdl mi`yx
:dle`bd uw oipra zwelgn d`ian `xnbdìk eìk ,áø øîà̈©©¨¨

ïévéwä,oiviwd iaygn exn`y uwd ipnf lk eniizqd -øácä ïéàå ©¦¦§¥©¨¨
,íéáBè íéNòîe äáeLúa àlà éeìzdaeyza l`xyi exfgi m`y ¨¤¨¦§¨©£¦¦

.el`biìàeîLee wlgBìáàa ãBîòiL ìáàì Bic ,øîà'dl el ic - §¥¨©©§¨¥¤©£§¤§
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc oixcdpq(ycewÎzay meil)

eàöéL äî íäî eàöé ,eaøL eðéúBðBòáemiitl` mze`n exar - ©£¥¤©¨§¥¤©¤¨§
`a `l oiicre ,dzr cr exary mipy mze` giynd zeni ly dpy
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eäiìà déì øîà`iapddeçà äãeäé áøì[eig`Î],àãéñç àlñ áøc ¨©¥¥¦¨§©§¨£¨§©©¨£¦¨

íìBòä ïéàmiiwzn,úBìáBé äMîçå íéðBîLî úBçtzrax` mdy ¥¨¨¨¦§¦©£¦¨§
,dpy miynge miz`n mitl`déì øîà .àa ãåc ïa ïBøçàä ìáBéáe©¥¨©£¤¨¦¨¨©¥

m`d ,dcedi axBúléçúa,giynd `eai laei eze` ly.BôBña Bà ¦§¦¨§
déì øîà,edil`.òãBé éðéà,el`ye dcedi ax jiyndBðéà Bà äìk ¨©¥¥¦¥©¨¤¥

äìke` ,giynd `eaiy mcew oexg` laei eze` miizqi m`d - ¨¤
,giynd `eai laei eze` jezae ,miizqi `lydéì øîà,edil`éðéà ¨©¥¥¦

òãBé. ¥©
:zxg` oeyla edil` ly ef `xnin d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©

éëä[jkÎ]déì øîà,dcedi axl edil`àëä ãòxnelk ,o`k cr - ¨¦¨©¥©¨¨
,zelaei dynge mipeny ly onfd xeriy crdéì ékzñéz àìl` - ¨¦§©¥¥

,onf eze`a `ai `l i`ceay ,giynd z`ial dtvzêìéàå ïàkî¦¨¨¥¨
déì ékzñéà.`aiy xyt`y ,el dkg - ¦§©¥¥

Bãéáe ,ãçà íãà éúàöî ,óñBé áøì àôéìçz øa ïðç áø déì çìL̈©¥©¨¨©©£¦¨§©¥¨¨¦¨¨¤¨§¨
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äæ àø÷î,oldl `aeiy,íBäz ãò ãøBéå á÷Bðseq oi`y enk ,xnelk ¦§¨¤¥§¥©§

weqta xen`d onfd ly eteq lr cenrl leki mc` oi` jk medzl
xn`py ,df(b a wewag)íà áfëé àìå õwì çôéå ãòBnì ïBæç ãBò ék'¦¨©¥§¨¥©©¥§Ÿ§©¥¦

,'øçàé àì àáé àá ék Bì äkç dîäîúéonfy epcnll `a df weqte ¦§©§¨©¥¦Ÿ¨ŸŸ§©¥
`ed dle`bd uwk àìixacïéLøBc eéäL eðéúBaødle`bd onf z` Ÿ§©¥¤¨§¦

weqtd it lr(dk f l`ipc),'ïcéò âìôe ïéðcéò ïcéò ãò'miyxec eide ©¦¨¦¨¦§©¦¨
ze`n rax` dzidy ,mixvn zelb onf epiid ,'onf' xnelk ,'ocir'y
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:`xnbd zl`ey .wewaga weqtd meiq z` zyxec `xnbdéàî©
,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL éaø øîà .'áæëé àìå õwì çôéå'§¨¥©©¥§Ÿ§©¥¨©©¦§¥©©§¥¦¨©©¦¨¨

y `id weqtd zpeekïévé÷ éáMçî ìL ïîöò çtézeyaie etxyi - ¦©©§¨¤§©§¥¦¦
,dle`bd uw z` miaygnd mze` ly odizenvr,íéøîBà eéäL¤¨§¦

úà òébäL ïåékàa àìå õwä,giyndàa Bðéà áeL,mlerlàlà ¥¨¤¦¦©¤©¥§Ÿ¨¥¨¤¨
mlerløîàpL ,Bì äkç,weqt eze`aànL .'Bì äkç dîäîúé íà' ©¥¤¤¡©¦¦§©§¨©¥¤¨
øîàzwxyïékçî eðà,giynlàeäå`ed jexa yecwd -Bðéà Ÿ©¨§©¦§¥
äkçî,l`xyi z` le`ble giynd z` `iadløîBì ãeîìzdiryi) §©¤©§©

(gi l.'íëîçøì íeøé ïëìå íëððçì 'ä äkçé ïëì'¨¥§©¤©£©§¤§¨¥¨§©¤§¤
:`xnbd zl`eyíékçî eðàL øçàî éëå,dle`blàeäå'd -äkçî §¦¥©©¤¨§©¦§§©¤

,epze` le`blákòî éî:`xnbd daiyn .dle`bd z`ïécä úcî ¦§©¥¦©©¦
d `idúákòîzl`ey .l`bdl oiie`x l`xyi oi`y zxne`e §©¤¤

:`xnbdúákòî ïécä úcîL øçàî éëå,d`a dle`bd oi`eäîì eðà §¦¥©©¤¦©©¦§©¤¤¨§©
ïékçî.:`xnbd daiynøëN ìa÷ì,dle`bl mikgn ep`y jk lr §©¦§©¥¨¨

øîàpL(my).'Bì éëBç ìk éøLà' ¤¤¡©©§¥¨¥
:xec lka yiy miwicvd oipn oipra `xnin d`ian `xnbdøîà̈©

äðéëL étà éìa÷îc é÷écö àzéLå ïéúìzî àîìò úBçt àì ,ééaà©©¥Ÿ¨¨§¨¦§¨¦§¦¨©¦¥¦§©§¥©¥§¦¨
àøc ìëadyye miylyn zegt mlera oi` xece xec lka - §¨¨¨

,dpiky ipt lawl miie`xd miwicvøîàpL(gi l diryi)ìk éøLà' ¤¤¡©©§¥¨
,'Bì éëBç,'eikeg lk ixy`' aezkl lki ixdy ,zxzein 'el' zaize ¥

dpiky ipt zlawnd zkl mikgnd ixy` xnel weqtd zpeek `l`
e ,'el' oipnk `idyBåä àzéLå ïéúìz àiøèîéâa 'Bì'dyye miyly - §¦©§¦¨§¨¦§¦¨£

.md
:`xnbd dywnéðéà,xacd `ed jk m`d -én÷c àøc ,àáø øîàäå ¥¦§¨¨©¨¨¨¨§©¥

éøa àLãe÷àeä Cyecwd iptl miayeid miwicvd ly dxeyd - §¨§¦
,`ed jexaéàåä [àñøt] éôìà éøñ éðîzsl` dxyr dpeny - ©§¥§¥©§¥©§¨£©

,`id ze`qxtøîàpL`al cizrl milyexi xird zecin iabl ¤¤¡©
(dl gn l`wfgi)óìà øNò äðîL áéáñ's`e ,'dOW 'd mFIn xird mWe ¨¦§Ÿ¨¨¨¨¤§¥¨¦¦¨¨

lr mb eyxecl yi ,`al cizrly milyexi lr xn`p df weqty
sl` dxyr dpeny yi dpikyd mewn aiaqy ,o`k xen`d
dyye miyly wx yiy iia` xn` ji`e ,miwicv ly ze`qxt

.dpiky ipt milawnd miwicv
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìc oeikàäwx yiy iia` xn`y dn - Ÿ©§¨¨

miwicv epiid dpiky ipt milawnd miwicv dyye miyly
äøéàîä àéøì÷tñéàa éìkzñîcly exe` wfega milkzqny - §¦§©§¦§¦§©§©§¨©§¦¨

e ,`ed jexa yecwdàäsl` dxyr dpenyay miwicv mze` - ¨
miwicv epiid ,dpiky ipt milawnd ,ze`qxtéìkzñîc§¦§©§¦

äøéàî dðéàL àéøì÷tñéàazi`xpd xe`d zeyilwa milkzqny - §¦§©§©§¨¤¥¨§¦¨
.wegxnl miccvl

:`xnbd dywnéàä élek éLéôð éîemiwicvd md miax jk lk ike - ¦§¦¥¥©
i`cea xnel iia` lekiy cr ,dxi`nd `ixlwtq`a milkzqnd

,dyye miylyn mizegt mpi`yäéîøé éaø øîà ,äi÷æç øîàäå§¨¨©¦§¦¨¨©©¦¦§§¨
äéiìò éða éúéàø ,éàçBé øa ïBòîL éaø íeMîipt milawnd zk - ¦©¦¦§©¨¨¦¦§¥£¦¨

,dpikyéðáe éðà ,íä óìà íà ,ïéèòeî ïäåxfrl` iax -íà .íäî §¥¨¦¦¤¤¥£¦§¦¥¤¦
íä éðáe éðà ,íä íéðL íà .íäî éðáe éðà ,íä äàî.iaxy gkene ¥¨¥£¦§¦¥¤¦§©¦¥£¦§¦¥

,mipy wx mdy okziy xn`e ,md dnk rci `l i`gei xa oerny
.dyye miyly zegtl mdy iia` xn` cvike

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzegtl mdy iia` xn`y dn - Ÿ©§¨¨
epiid ,dyye miylyøáa éìééòc`ixlwtq`a lkzqdl miqpkpy - §¨§¦§©

e ,zeyx zlihp ici lr wx dxi`ndàäxa oerny iax xn`y dn - ¨
,md dnk rcei epi`y i`geiepiidøa àìa éìééòcmzewcv aexly - §¨§¦§Ÿ¨

.zeyx zlihp `ll dxi`nd `ixlwtq`a lkzqdl mi`yx
:dle`bd uw oipra zwelgn d`ian `xnbdìk eìk ,áø øîà̈©©¨¨

ïévéwä,oiviwd iaygn exn`y uwd ipnf lk eniizqd -øácä ïéàå ©¦¦§¥©¨¨
,íéáBè íéNòîe äáeLúa àlà éeìzdaeyza l`xyi exfgi m`y ¨¤¨¦§¨©£¦¦

.el`biìàeîLee wlgBìáàa ãBîòiL ìáàì Bic ,øîà'dl el ic - §¥¨©©§¨¥¤©£§¤§
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המשך בעמוד רעפ



רנד

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור בעל מדות תרומיות

ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

ידי  על  נהניתי לקבל פ"ש מכבודו  וכן  וכו',  הנני לאשר קבלת המברק בברכת השנה  בתודה 

בא-כחי מנהל לשכת הפליטים הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"ר בנימין אלי' 

שי' גורודצקי.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc oixcdpq(oey`x meil)

gxide ynyd xe` didi l`enyl ixdy ,giynd zeni lr wqer
:`xnbd zvxzn .meik `edy itk giynd zeniaïàk ,àéL÷ àì- Ÿ©§¨¨

wqer `eal cizrl wfgzi dngde dpald xe`y xne`y weqtd
ïàk ,íé÷écö äðçîaeyiiazi gxide ynydy xne`y weqtde - §©£¥©¦¦¨

wqer mxe`a,äðéëL äðçîa.dpikyd eifn wfg xe` didi eay §©£¥§¦¨
di`x d`iane ,miznd ziigza minen ilra oiprl zxfeg `xnbd

:mi`txzne mnena micnery x`azpy dnl ztqepéîø àáø- ¨¨¨¥
,dxizq dywdáéúk(hl al mixac),'äiçàå úéîà éðà'myky rnyne §¦£¦¨¦©£©¤

mewi men lra did m`e ,ediign ip` jk mc`d z` zinn ip`y
,enenaáéúëeweqtd jynda,'àtøà éðàå ézöçî'`txny rnyne §¦¨©§¦©£¦¤§¨

cenri mc`de ,mc`d z` dignyk cin dkde ugny mend z`
,`ed xe`iade .men `la,àeä êeøa LBãwä øîàdligzéðàL äî ¨©©¨¨©¤£¦

,äiçî éðà úéîîjk eze` zinn ip`y onfa didy myk xnelk ¥¦£¦§©¤
mewiyk s` ok didi ,men ea did eiiga m`e ,digzl eze` miw`

,digzløãäåjk xg`e -,àtøà éðàå ézöçîL äîexn`y itke ©£©©¤¨©§¦©£¦¤§¨
.mi`txzn jk xg`e mnena micner dligzy ,lirl

,`aedy weqtd z` xg` ote`a zx`any `ziixa d`ian `xnbd
:dnvr miznd ziigz z` epnn dgikene,ïðaø eðzweqta xn`p ¨©¨¨

ìBëé ,'äiçàå úéîà éðà'`id weqtd zpeeky xnel iziidàäzL £¦¨¦©£©¤¨¤§¥
a äúéîmc`a íéiçå ãçàmc`,ãçàmc` zini `ed jexa yecwdy ¦¨§¤¨§©¦§¤¨

,xg` mc` digie dfâäBð íìBòäL êøãkmizn miyp`y ,dfd onfa §¤¤¤¨¨¥
,miclep mixg`eøîBì ãeîìzweqtd jynda,'àtøà éðàå ézöçî' ©§©¨©§¦©£¦¤§¨
jkn cenll yieãçàa äàeôøe äöéçî äîip`e izvgn'y myk - ©§¦¨§¨§¤¨

oi` ixdy ,d"awd ed`txiy dkedy mc` eze`a xacn '`tx`
,dknl `l` d`etxãçàa íéiçå äúéî óàip`' xn`py dn mb jk - ©¦¨§©¦§¤¨

cizrl d"awd ediigiy zny mc` eze`a xacn 'dig`e zin`
e ,`eal,äøBzä ïî íéúnä úéiçz ïéà ïéøîBàì äáeLz ïkéîixdy ¦¨§¨¨§¦¥§¦©©¥¦¦©¨

.miznd z` `ed jexa yecwd digiy gken df weqta
miznd ziigzl zetqep zei`x d`ian `xnbd:éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦
øîàpL ,äøBzä ïî íéúnä úéiçúì ïéépî ,øéàîseq mi zrixwa ¥¦¦©¦¦§¦©©¥¦¦©¨¤¤¡©

,mia mixvnd zriah z` e`xy ixg`ìàøNé éðáe äLî øéLé æà'¨¨¦Ÿ¤§¥¦§¨¥
''äì úàfä äøéMä úà(` eh zeny)f`y ,wiicl yie ,'øL'dynàì ¤©¦¨©Ÿ©¨Ÿ

øîàð,weqta'øéLé' àlà,`eal cizrl xiyiy ernynyïàkîfnx ¤¡©¤¨¨¦¦¨
,äøBzä ïî íéúnä úéiçúìxnel l`xyi ipae epiax dyn micizry ¦§¦©©¥¦¦©¨

.`eal cizrl dxiy
øîBà äzà øáca àöBikxn`py dnn `iadl xyt` dnec di`x - ©¥©¨¨©¨¥

(l g ryedi),''äì çaæî òLBäé äðáé æà'y wiicl yieøîàð àì 'äða' ¨¦§¤§ª©¦§¥©©¨¨Ÿ¤¡©
,weqta'äðáé' àlà,`eal cizrl dpaiy ernynyúéiçúì ïàkî ¤¨¦§¤¦¨¦§¦©

,äøBzä ïî íéúnä.`eal cizrl gafn zepal ryedi cizry ©¥¦¦©¨
:`xnbd dywnäzòî àlàcizrl dpeekd 'dpai'y epx`iay ¤¨¥©¨

xn`py dn ,`eal(f `i '` mikln)LBîëì äîa äîìL äðáé æà'myÎ] ¨¦§¤§ŸŸ¨¨¦§
[dxf dcearäðáéc énð éëä ,'áàBî õewLxyt` o`k mb m`d - ¦¨¨¦©¦§¦§¤

ixde ,dxf dcearl dna dpai `ed `eal cizrly dpeekdy xnel
:`xnbd zvxzn .ok xnel okzi `ly heytàlàdnly iabl ¤¨

zn`ay itl ,'dpa' `le 'dpai' xn`py zxg` daiq yi jlnd
dnad z` zepal dvxy jezn `l` ,dna mlern dpa `l dnly

äða eléàk áeúkä åéìò äìòîcizr oeyla wx xn`p okle ,envra ©£¤¨¨©¨§¦¨¨
.zicizrd ezaygn z` aiygd aezkdy itl xar oeyla `le

:miznd ziigzl ztqep di`xúéiçúì ïéépî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¦©¦¦§¦©
øîàpL ,äøBzä ïî íéúnä(d ct milidz)ãBò Eúéá éáLBé éøLà' ©¥¦¦©¨¤¤¡©©§¥§¥¥¤

,'äìq Eeììäéy wiicl yieøîàð àì 'Eeììéä',weqta,'Eeììäé' àlà §©§¤¨¦§Ÿ¤¡©¤¨§©§
,elldi `eal cizrly ernyny.äøBzä ïî íéúnä úéiçúì ïàkî¦¨¦§¦©©¥¦¦©¨

weqt lr iel oa ryedi iax yxcy ztqep dyxc d`ian `xnbd
:dfä íìBòa äøéL øîBàä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåäëBæ äf §¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¥¦¨¨¨©¤¤

,'äìq Eeììäé ãBò Eúéá éáLBé éøLà' øîàpL ,àaä íìBòì døîBàå§§¨¨¨©¨¤¤¡©©§¥§¥¥¤§©§¤¨
rnyn 'jelldi cer' xn`py jkne ,`ad mlera epiid 'jelldi'e
mlera `ed jexa yecwd z` zg` mrt llid xaky ina xaecny

.`ad mlera 'cer' elldl dkfi `edy ,dfd
:miznd ziigzl ztqep dnec di`xøîà ,àaà øa àiéç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©

øîàpL ,äøBzä ïî íéúnä úiéçúì ïéépî ,ïðçBé éaø(g ap diryi)ìB÷' ©¦¨¨¦©¦¦§¦©©¥¦¦©¨¤¤¡©
éôBö'Bâå eðpøé åcçé ìB÷ eàNð Cyie ,'oFIv 'd aEWA E`xi oirA oir iM ©¦¨§©§¨§©¥§¦©¦§©¦¦§§¦

oeyly ,wiicløîàð àì 'eðpéø',weqta'eðpøé' àlàernyny ¦§Ÿ¤¡©¤¨§©¥
e ,eppxi `eal cizrly.äøBzä ïî íéúnä úiéçúì ïàkî¦¨¦§¦©©¥¦¦©¨

:df weqt lr ztqep dyxc d`ian `xnbd,àaà øa àiéç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¨
,ãçà ìB÷a äøéL øîBì ïlek íéàéápä ìk ïéãéúò ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¦¦¨©§¦¦¨©¦¨§¤¨

éôBö ìB÷' øîàpL,'eðpøé åcçé ìB÷ eàNð C.cg` lewa eppxiy epiide ¤¤¡©©¦¨§©§¨§©¥
:xg` oipra dyxc d`ian `xnbdìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨

,ãéîìz étî äëìä òðBnädf ixd ,ecnln epi`yúìçpî BìæBb eléàk ©¥©£¨¨¦¦©§¦§¦§¦©£©
øîàpL ,åéúBáà(c bl mixac)î eðì äeö äøBz'úléä÷ äLøBî äL £¨¤¤¡©¨¦¨¨Ÿ¤¨¨§¦©

,'á÷òédxezdy cenll yi df weqtneäLøBî[dyexiÎ]ìëì àéä ©£Ÿ¨¨¦§¨
,úéLàøa éîé úLMî ìàøLéixd l`xyin dkld rpend oky oeikne ¦§¨¥¦¥¤§¥§¥¦

.eizea` zlgpne ezyexin elfeb
:df oipra ztqep dyxcïBòîL éaø øîà ,àðæéa øa àpç áø øîà̈©©¦¨©¦§¨¨©©¦¦§

ãéîìz étî äëìä òðBnä ìk ,àãéñç,ecnln epi`eïéøaeò eléôà £¦¨¨©¥©£¨¨¦¦©§¦£¦¨¦
øîàpL ,BúBà ïéìì÷î Bnà éòîaL(ek `i ilyn)øa òðBî' ¤¦§¥¦§©§¦¤¤¡©¥©¨
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המשך בעמוד הבא



רנה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc oixcdpq(ipy meil)

,dceakløîàpLdxf dcear icaer iabl(`i dq diryi)ãbì íéëøBòä' ¤¤¡©©§¦©©
,'Cñîî éðîì íéàìîîäå ïçìLlk`na ogley mikxer eidy ª§¨§©§©§¦©§¦¦§¨

ly zeqek mi`lnn eide ,'cb' diexwd dxf dcear ceakl dzynae
iax xn` cvike ,'ipn' diexwd dxf dcear ceakl minyean zepii
,mlerl dkxa oniq d`ex epi` mizizt xiiyn epi`y iny xfrl`

:`xnbd zvxzn .xeq` xacdy xne` envr `ed ixde,àéL÷ àìŸ©§¨
àäepiid ,mizizt xiiyl xeq`y xfrl` iax xn`y dn ,[dfÎ] ¨

déãäa äîéìL àkéàc,xnelk ,miziztd mr cgi dnily yiyk - §¦¨§¥¨©£¥
miziztd mr cgi dgipne dnily zt `ian lek`l miiqy xg`y

e ,dxf dcear myl ok dyer eli`k d`xp df xacy ,xiiyyàä- ¨
ote`a epiid ,mizizt gipdl yiy xn`y dnäa äîéìL àkéìcdéã §¥¨§¥¨©£¥

ztdn ogleyd lr xiiyn `l` ,miziztd mr dnily oi`yk -
.mlik`dl lkei miipr e`eai m`y ,ezcerq lk`y

éìçnä ìk ,øæòìà éaø øîàåBøeaãa ó`ly ick ,elew z` dpyn - §¨©©¦¤§¨¨¨©©£¦§¦
,edexikiäøæ äãBáò ãáBò eléàk,c ,jkl di`xde,àëä áéúkiabl §¦¥£¨¨¨§¦¨¨

,eiyr eig` lewl elew z` dpyiy eni` el dxn`y epia` awri
ia` ipXni ilE`' ,ok zeyrl `ed yyegy awri dl xn`eéúééäå ©§ª¥¦¨¦§¨¦¦

'òzòúîk åéðéòá(ai fk ziy`xa),,íúä áéúëedxf dcear iabldinxi) §¥¨¦§©§¥©§¦¨¨
(ehÎci i,mA gEx `le FMqp xwW iM lqRn sxFv lM Wiad'änä ìáä Ÿ¦¨¥¦¨¤¦¤¤¦§§Ÿ©¨¤¤¥¨

'íéòezòz äNòî,dyr envr `edy lqtdn sxev lk yiiazi - ©£¥©§¦
lad xac `l` epi`e ,miig gex ea oi`e xwy `edy d`xiyk
xn`p 'rezrz' oeyly oeike .lkyd jxcn mirezd ly dyrne

.dxf dcear caerk `ed exeaic silgndy cenll yi ,mdipya
äåøòa ìkzñnä ìk ,øæòìà éaø øîàåúøòðð BzL÷ ,iyew gk - §¨©©¦¤§¨¨¨©¦§©¥¨¤§¨©§¦§¤¤

,ciledl leki epi`y ,epnn xrpp ely xa`døîàpL(h b wewag)äéøò' ¤¤¡©¤§¨
,'EzL÷ øBòúxerz'y znxeb ,'dixr'a zelkzqdd ,xnelk ¥©§¤

.hrnzze jlzy epiid ,xrpzz jzxeaby ,'jzyw
ìá÷ éåä íìBòì ,øæòìà éaø øîàå,ltye eipr didz cinz -íéé÷å §¨©©¦¤§¨¨§¨¡¥¨¥§¨¥

,`xnbd el zriiqn .digze miiwzz jk ici lre -,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שני עמ' א

ואף כי מוכרחני להגיד האמת שאחרי שיחתנו בכל זה היתה תקותי שהמוסדות המתאימים 

יקחו על עצמם את כל הוצאות הבנין לעלית הנוער בכפר חב"ד, כיון שידוע לכלנו מצב אנשי הכפר 

שאין ביכלתם לשאת בעול זה, וגם הקופה כאן עמוסה חובות, ובשים לב להחומר המיוחד שמהוים 

אנשי חב"ד וזהו הנסיון הראשון לייסד מושב ברוחם ובאפים, וראויים היו למתנה שיתנו להם בנין,

אבל כיון שכנראה לא הי' בידו לפעול זה, מוכרחני להסכים על האופן השני שבהצעתי, היינו 

שהמוסדות יתנו לע"ע את כל ההוצאה ובתנאי שאחזיר מחציתה במשך הזמן. ומילאתי את ידי בא 

על חוזה מתאים  שי', בתור מנהל לשכת הפליטים, לחתום באופן רשמי  גורודצקי  כוחי הנ"ל, הרב 

לתנאים אם דרוש חוזה כזה, וכן להתדבר על דבר פרטי התנאים, היינו אופני התשלומים וזמניהם. 

אקוה אשר גם בזה יתן כבודו את עזרתו במילואה.

בכבוד ובברכה לבריאות הנכונה המחכה לבשו"ט -

מכתבי בברכת השנה בטח נתקבל במועדו.

המשך מעמוד הקודם
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שלישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש במכתבו שבדעתו לכתוב תנאים ביום החתונה, הנה אין מקום לספק ונכון לעשות כן, 

וגם התנאים יהיו בשעה טובה ומוצלחת.
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ú÷Bðéúå,dclie cli -äàîeè úBëìäa ïéàé÷a eéä àlL ,äMàå Léà §¦¤¦§¦¨¤Ÿ¨§¦¦§¦§§¨
,äøäèå.el` zeklda mi`iwa eid mlek `l`àeä øBcä BúBà ìòå §¨¢¨§©©

øîBà(bk ,`k f diryi)'ïàö ézLe ø÷a úìâò Léà äiçé àeää íBia äéäå' ¥§¨¨©©§©¤¦¤§©¨¨§¥Ÿ
,'Bâådigi cg` lk `l` ,ax o`v elcbi `l dxeza mwqr jezny §

,xzei `le eikxv itk zendaìk äéäé àeää íBia äéäå' ,øîBàå§¥§¨¨©©¦§¤¨
,'äéäé úiMìå øéîMì óñk óìàa ïôb óìà íL äéäé øùà íB÷î̈£¤¦§¤¨¤¤¤¤§¤¤¤¤©¨¦§©©¦¦§¤

,xnelkL ét ìò óàxign did,óñk óìàa ïôb óìàmekq `edy ©©¦¤¤¤¤¤§¤¤¤¤
zceara lecb geex dide miax miptb eid `ly oeik ,lecb sqk

ok it lr s` ,miptbd'äéäé úiMìå øéîMì'z` micarn eid `l - ©¨¦§©©¦¦§¤
.dxeza weqrl mlek evxy oeik ,mivew mda elre mdiptb

:weqta xn`p .sqep weqt zyxec `xnbdóñBà íëììL óñeàå'§©§©§¤¤
ìéñçä'FA wwFW miaB wXnM(c bl my):`xnbd zx`an ,íäì øîà ¤¨¦§©©¥¦¥¨©¨¤

d diryiíëììL eôñà ,ìàøNéì àéáðiliig ly llyd z` etq` - ¨¦§¦§¨¥¦§§©§¤
.aixgpqBì eøîàm`d ,eptq`p cvik ,l`xyiæBæáìcg` lk ¨§¦§

,dvxiy dnk envrl÷Bìçì Bà.deya mlek eaóñBàk ,íäì øîà ©£¨©¨¤§¤
ìéñçä,xnelk ,dax`d ztiq`k -ãçàå ãçà ìk 'ìéñçä óñBà' äî ¤¨¦©¤¤¨¦¨¤¨§¤¨

sqe` dax`dnãçàå ãçà ìk íëììL óà ,Bîöòìsqe`.Bîöòì §©§©§©§¤¨¤¨§¤¨§©§
Bì eøîà,l`xyiàìäådïBîîlyíéèáMä úøNòici lr elbedy ¨§©£Ÿ¨£¤¤©§¨¦
aixgpq,Ba áøBòî.lfb meyn dfa yi ok m`eíäì øîàxen`d z` §¨¨©¨¤

,weqtd meiqa'Ba ÷÷BL íéáb ÷Mîk'ly zexepiv z`wyd lewk - §©©¥¦¥
eli`k `ed ixd df oenn ,xnelk ,ea ewyd dnc`dn miraepd min

,epiide ,edexdihe edeliahde min eilr erapíéáb äîzexepiv - ©¥¦
miníãàä úà ïéìòî eìlämda laehdóà ,äøäèì äàîehî ©¨©£¦¤¨¨¨¦§¨§¨¢¨©

øäéè ãiî ,íéáëBk éãáBò ãéa ìôpL ïåék ,ìàøLé ìL íðBîîmeyn ¨¨¤¦§¨¥¥¨¤¨©§©§¥¨¦¦¨¦¥
yeygl mkl oi`e ,milrad epnn ey`izd xaky oeik ,lfb xeqi`

.ezgwln)`ed df xaceàtt áøãkmewna `tt ax xn`y itk - ¦§©¨¨

,xg`,ïBçéña eøäè áàBîe ïBnò ,àtt áø øîàcxdih oegiq ,xnelk §¨©©¨¨©¨¨£§¦
l`xyi exdfedy s`y ,a`ene oenr z` yeakl l`xyil xizde

xn`py ,a`ene oenra mgldl `ly(hi ,h a mixac)z` xvY l`'©¨©¤
lkn ,'mA xBzY l`e mxvY l` oFOr ipA lEn Yaxwe' oke 'a`Fn¨§¨©§¨§¥©©§ª¥§©¦§¨¨
yak ixen`d jln oegiqy oeiky ,mvx` z` l`xyi eyak mewn
,oegiq icin a`en ux` z` yeakl l`xyil xzed ,a`en ux` z`

xn`py itk(ekÎdk `k xacna)dN`d mixrd lM z` l`xUi gTIe'©¦©¦§¨¥¥¨¤¨¦¨¥¤
xir oFAWg iM ,dizpA lkaE oFAWgA ixn`d ixr lkA l`xUi aWIe©¥¤¦§¨¥§¨¨¥¨¡Ÿ¦§¤§§¨§Ÿ¤¨¦¤§¦
z` gTIe oFW`xd a`Fn KlnA mglp `Ede `ed ixn`d Kln ogiq¦Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦¦§¦§©§¤¤¨¨¦©¦©¤

'opx` cr FcIn Fvx` lM.( ¨©§¦¨©©§Ÿ
úBòqî øNò ,àðeä áø øîà,mewnl mewnn rqpy ,zeriqp xyr - ¨©©¨¤¤©¨

òùø BúBà òñð[aixgpqÎ]íBiä BúBàa,milyexia mgldl `ay ¨©¨¨§©
øîàpù(alÎgk i diryi),åéìk ãé÷ôé Lîëîì ïBøâîa øáò úiò ìò àa' ¤¤¡©¨©©©¨©§¦§§¦§¨©§¦¥¨

éìäö ,äñð ìeàL úòáb äîøä äãøç eðì ïBìî òáb äøaòî eøáò̈§©§¨¨¤©¨¨¨§¨¨¨¨¦§©¨¨¨©£¦
íéábä éáLBé äðîãî äããð ,úBúðò äiðò äLéì éáéL÷ä íélb úa CìB÷¥©©¦©§¦¦©§¨£¦¨£¨¨§¨©§¥¨§¥©¥¦

'eæéòä,(íìLeøé úòáb ïBiö úa øä Bãé óôBðé ãBîòì áBða íBiä ãBò) , ¥¦©§©£§¥¨©©¦¦§©§¨¨¦
:mde ,zenewn zeny md o`k exkfpy zenyd lky `xnbd dpiade
,miNB zA ,lE`W zraB ,dnx ,raB ,dxArn ,Wnkn ,oFxbn ,zIr©©¦§¦§¨©§¨¨¤©¨¨¦§©¨©©¦

.miaB ,dpncn ,zFzpr ,dWil©§¨£¨©§¥¨¥¦
ixd :`xnbd dywnïééåä àáeè éðädxyrn xzei o`k epyp - ¨¥¨¨§¨

weqtd :`xnbd zvxzn .xyr mipy o`k yi ixdy ,zenewnéìäö'©£¦
íélb úa CìB÷ly eizerqnn wlg epi` 'zFzpr dIpr dWil iaiWwd ¥©©¦©§¦¦©§¨£¦¨£¨

d diryi `l` ,aixgpqéìäö' ,ìàøNé úñðëì dì øîà÷ã àeä àéáð̈¦§¨¨©¨¦§¤¤¦§¨¥©£¦
,'íélb úa CìB÷`idy l`xyi zqpk idef 'milb za'eìL Bza ¥©©¦¦¤

á÷òéå ÷çöé íäøáàoeik 'milb' mipeknd,íiä élâk úBöî eNòL ©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¤¨¦§§©¥©¨
,'äLéì äáéL÷ä',xnelkéôzñz àì éàäîjl oi` aixgpqn - ©§¦¨©§¨¥©¨¦§§¦

,ignye 'jlew ildv' jkle ,yeygléôzñéà àlàcgtl jl yi - ¤¨¤§§¦
øä øvðãëeápîìéúîã ,òLlynp `edy -,äéøàëdaiywd' edfe ¦§©§¤©¨¨¨¦§¦§©§¥

,dix`l lynp xvpckeapy oipne ,'dyiløîàpLxvpckeap iabl ¤¤¤©
(f c dinxi)'Bâå Bëaeqî äéøà äìò'FnwOn `vi rqp miFB zigWnE ¨¨©§¥¦§§©§¦¦¨©¨¨¦§Ÿ

ildv' weqty oeike .'aWFi oi`n dpiSY Kixr dOWl Kvx` mEUl̈©§¥§©¨¨©¦¦¤¨¥¥¥
.oipnd on zerqn dyly ezgt ,zerqnd oipna epi` 'jlew

:weqtd jynd z` zx`an `xnbdéàî©
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום רביעי עמ' ב "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc oixcdpq(iyily meil)

:`xnbd zx`an .del`k l`ipcl caeráéúëcxzt l`ipcy xg`l ¦§¦
exzetl egilvd `l einkg lky ,enelg z` xvpckeapl(en a l`ipc)

éäBtðà ìò ìôð øvðãëeáð àkìî ïéãàa'ltp xvpckeap jlnd f` - ¥©¦©§¨§©§¤©§©©©§¦
,eipt lr'Bâå ãéâñ ìàiðãìe- 'Dl dkQpl xn` oiggipe dgpnE §¨¦¥§¦§¦§¨§¦Ÿ¦£©§©¨¨¥

oeik ,oii eiptl jqple dgpn eiptl aixwdl dvxe ,l`ipcl degzyde
.del`l eaygy

xvpckeap mkilydy xwyd i`iapa dyrnd z` d`ian `xnbd
`iapa xn`p :y`d oyakl(akÎ`k hk dinxi),úBàáö 'ä øîà äk'Ÿ¨©§¨

íëì íéàaðä äéNòî ïa äi÷ãö ìàå äéìB÷ ïa áàçà ìà ìàøNé éäìà¡Ÿ¥¦§¨¥¤©§¨¤¨¨§¤¦§¦¨¤©£¥¨©¦§¦¨¤
'Bâå ø÷Mì éîLamMde laA Kln xS`xckEap ciA mz` ozp ippd ¦§¦©¨¤§¦§¦Ÿ¥Ÿ¨§©§©§¤©¤¤¨¤§¦¨

,'mkipirláéúëeeixg`y weqtaúeìb ìëì äìì÷ íäî çweìå' §¥¥¤§¦§©¥¤§¨¨§Ÿ¨
Cìî íì÷ øLà áàçàëe eäi÷ãök 'ä EîéNé øîàì ìááa øLà äãeäé§¨£¤§¨¤¥Ÿ§¦§§¦§¦¨§¤¨£¤¨¨¤¤

.'Làa ìáa,weqtd oeyl z` `xnbd zyxecàì 'íôøN øLà' ¨¤¨¥£¤§¨¨Ÿ
,'íì÷ øLà' àlà ,øîàð,epicnll ef oeyl d`a dneïðçBé éaø øîà ¤¡©¤¨£¤¨¨¨©©¦¨¨

úBéì÷k ïàNòL ãnìî ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMîmilay - ¦©¦¦§¤©§©¥¤£¨¨¦§¨
.uegan y`a hrn mze` mitxeyy

weqta xn`p :y`a xvpckeap mtxy recn zx`an `xnbdhk my)

(bkdid myperyéLð úà eôàðéå ìàøNéa äìáð eNò øLà ïòé'©©£¤¨§¨¨§¦§¨¥©§©£¤§¥
.'íäéòø:`xnbd zxxanãeáò éàî.el` xwy i`iap eyr dn - ¥¥¤©¨

:`xnbd daiynøvðãëeáðc dézøa éaâì ìeæàipta cg` lk ekld - ¨§©¥§©¥¦§©§©¤
,xvpckeap ly ezal envréòéîMä ,'ä øîà äk' ,dì øîà áàçà ¦©§¨¨©¨Ÿ¨©¦¨¥¦

'äi÷ãö ìà,diwcv mr ynyl ivxYd -øîà äi÷ãöå,dløîà äk ¤¦§¦¨¦§©¦§¦§¦¨¨©Ÿ¨©
äìæà .áàçà ìà éòéîMä ,'äxvpckeap ly eza dkld -äøîàå ¦¨¥¦¤©§¨¨§¨§¨§¨

deáàì déìipy dl exn` jky ,xvpckeap ,dia`l dxn` - ¥©£©
.mi`iapdelà ìL íäéäìà ,dì øîà,l`xyi ly -,àeä änéæ àðBN ¨©¨¡Ÿ¥¤¤¥¥¦¨

`l` ,zn` mixne` mdy xazqn `l okleeäðéøãL Caâì eúà ék¦¨§©¨©§¦§
éàabì.il` mze` igly ,aey jiil` e`eaiyk -daâì Búà ék §©©¦£§©¨

deáà éaâì eäðzøcL,dia`l mze` dgly ,aey dil` e`ayk - ©©§¦§§©¥£©
eäì øîà,xvpckeapïBëì øîà ïàî.izal ok xnel mkl xn` in - ¨©§©¨©§

eøîà,mdipy el.àeä Ceøa LBãwä,xvpckeap mze` l`yàäå ¨§©¨¨§¨
eäðézìàL ,äéøæòå ìàLéî äéððçzeyrl xzen m` mze` izl`y - £©§¨¦¨¥©£©§¨§¥§¦§

,okéì eøîàåxacdydéì eøîà .øeñà,diwcve a`g`éàéáð énð ïðà §¨§¦¨¨§¥£©©¦§¦¥
eäééúååky s`e ,mzenk mi`iap ep` mb -eäì øîà àì eäãéãì- §¨©§§¦§Ÿ¨©§

,xeq` xacdy jl exn` okle ,ok zeyrl d`eapa xn`p `l mdl
ïì øîà ïãéãì.ok zeyrl deiv `ed epl - §¦¨¨©¨

eäì øîà,diwcve a`g`l xvpckeapék eëðé÷cáéàc àðéòa àðà ¨©§£¨¨¥¨§¦§§¦§¦
eäðéz÷ãác éëéäizwcay enk ,mkwceal ipevx -ìàLéî äéððçì ¥¦¦§©§¦§©£©§¨¦¨¥

,äéøæòå.miig e`vie y`d oyakl mizklydydéì eøîàa`g` ©£©§¨¨§¥
,diwcveïéøz ïðàå ,eåä àúìz ïeðéàmzekfe cgi dyly eid md - ¦§¨¨¨©£©§¥

migeha eppi`e ,mipy wx epgp` eli`e ,y`dn elvip okle ,daexn
.lvppyeäì øîà,xvpckeapeëééãäa eúéòác ïàî ïBëì eøça- ¨©§©£§©§¨¦©£©§

,dyly eidz cgie ,mkzi` didiy mivex mz`y in mkl exga
.y`d oyakl mklek z` jily`eeøîàdiwcve a`g` ¨§

a mixgea ep` ,xvpckeaplìBãb ïäk òLBäémrhde ,epnr didiy §ª©Ÿ¥¨
c oeik ,ea exgayéøáñ,eayg md -déúeëæ Léôðc òLBäé éúéì ¨§¥¥¥§ª©¦§¦§¥

ïìò àðbîeepilr obz `ide ,dlecb ezekfy ,lecb odk ryedi `eai - ©§¨£¨
.sxyip `lyeäeéúçà,laal l`xyi ux`n ryedi z` ecixed - £¦§

eeäðécL,y`d oyakl mzyly z` ekilyde -eìwéà eäðéà,md - ©¦§¦§¦§

eli`e ,y`a etxyp ,diwcve a`g`ìBãb ïäk òLBäéwxe ,ig x`yp §ª©Ÿ¥¨
déðàî éëBøçéà,hrn eicba etxyp -øîàpL(aÎ` b dixkf)úà éðàøiå' ¦£¦¨¥¥¤¡©©©§¥¦¤

'Bâå 'ä Càìî éðôì ãîBò ìBãbä ïäkä òLBäéFpini lr cnr ohVde §ª©©Ÿ¥©¨¥¦§¥©§©§§©¨¨Ÿ¥©§¦
,'FphUl'Bâå Ea 'ä øòâé ïèOä ìà 'ä øîàiå' áéúëe'd xrbie ohVd §¦§§¦©Ÿ¤¤©¨¨¦§©§§©¨¨§¦§©

ur `ed 'ce`'e ,'W`n lSn cE` df `Fld mlWExiA xgAd LA§©Ÿ¥¦¨¨¦£¤ª¨¥¥
lecbd odkd ryedi mby ef oeyln cenll yie ,y`a hrn sxypy

.y`a eicba etxyp
déì øîà,lecbd odkd ryedil xvpckeapzà à÷écöc àðòãé- ¨©¥¨©§¨§©¦¨©§

,y`dn zlvip okle ,wicv dz`y ip` rceiàéðäà àîòè éàî àlà¤¨©©£¨©©§¨
àøeð àúøet Cahrn y`d ja dhlye dliredy mrhd dn - ¨§¨¨

eli`e ,jicba z` sexylììk eäa àéðäà àì ,äéøæòå ìàLéî äéððç£©§¨¦¨¥©£©§¨Ÿ©©§¨§§¨
.llk y`d mda dhly `l -déì øîàjxca lecbd odkd ryedi ¨©¥

,digcãç àðàå ,eåä àúìz eäðéàmzekfe ,miwicv dyly eid md - ¦§§¨¨¨©£¨©
mipyde ,oyakd jeza cigid wicvd iziid ip` la` ,daexn dzid

.miryx eid iniry mixg`d
déì øîà,xvpckeapäåä ãéçé íäøáà àäåepia` mdxa` ixde - ¨©¥§¨©§¨¨¨¦£¨

el aiyd .lvip ok it lr s`e ,y`d oyakl wxfpyk cigi did
,ryedidéãäa íéòLø Båä àì íúä`l ,epia` mdxa` lv` ,my - ¨¨Ÿ£§¨¦©£¥

,enr cgi miryx eidàøeðì àúeLø áéäéúà àìådpzip `le - §Ÿ¦§§¦§¨§¨
la` ,llk sexyl y`l zeyxàëä,o`k -éãäa íéòLø Båä ¨¨£§¨¦©£¦

àøeðì àúeLø áéäéúàådpzipe ,miryxd diwcve a`g` inir eid - §¦§§¦§¨§¨
e .icbaa zvw mb dhly `id okle ,sexyl y`l zeyxéøîàc eðééä©§§¨§¥

éLðéà,xnel mc` ipa milibxy dn edf -ãçå éLéaé éãeà éøz ¦§¥§¥¥©¦¥§©
àáéèø,aehx cg`e miyai mivr ixifb ipy y`l qipkz m` -ïã÷Bà §¦¨§©

àáéèøì éLéaés` ,aehxd urd z` s` miyaid mivrd etxyi - ©¦¥¦§¦¨
etxypy ici lr ,o`k oke .sxyp did `l ecal eqipkn ziid m`y
did `l ecal did m`y s` ,wicva s` y`d dhly ,miryxd

.llk sxyp
jxca did xvpckeapl ryedi aiydy dn ixd :`xnbd zl`ey

e ,cala digcLðòéà àîòè éàîodkd ryedi yprp zn`a recn - ©©£¨¦©©
:`xnbd daiyn .eicbaa y`d dhlyy lecbd,àtt áø øîàoeik ¨©©¨¨

.ïäa äçéî àìå ,äðeäkì úBðeâä ïðéàL íéLð ïéàNBð åéða eéäL¤¨¨¨§¦¨¦¤¥¨£©§¨§Ÿ¦¨¨¤
,`xnbd z`f dgikenøîàpL(b b my)íéãâa Leáì äéä òLBäéå' ¤¤¡©¦ª©¨¨¨§¨¦

'íéàBö,dywe ,miklkeln -íéãâa LBaìì òLBäé ìL Bkøc éëå ¦§¦©§¤§ª©¦§§¨¦
,äðeäkì úBðeâä ïðéàL íéLð íéàNBð åéða eéäL ãnìî àìà ,íéàBö¦¤¨§©¥¤¨¨¨§¦¨¦¤¥¨£©§¨

`xfr xtqa xn`py itk(gi i)EaiWd xW` mipdMd ipAn `vOIe'©¦¨¥¦§¥©Ÿ£¦£¤Ÿ¦
,'wcvFi oA rEWi ipAn zFIxkp miWpåryediïäa äçéî àì.[eipaaÎ] ¨¦¨§¦¦§¥¥©¤¨¨§Ÿ¦¨¨¤

z`vl micizry dia`end zexl fnxp ea weqt yxec `xtw xa
:dixfre l`yin dippg l`ipc dpnnøa Løc ,íeçðz éaø øîà̈©©¦©§¨©©

a àøt÷xiráéúëc éàî ,éøBtéözex dxtiqy ,weqtd yexit dn - ©¨¨§¦¦©¦§¦
z` ,dcya mixery hewlln dxfgyk dzeng inrpl dia`end

frea dnr dyry dn(fi b zex)xn`Ye'éì ïúð älàä íéøòOä LL ©Ÿ¤¥©§Ÿ¦¨¥¤¨©¦
,'KzFng l` mwix i`FaY l` il` xn` iM [freaÎ]LL' éàî ¦¨©¥©©¨¦¥¨¤£¥©¥

àîéìéà ,'íéøBòOädl ozpy dpeekdy xn`p m` -LLipirxb ©§¦¦¥¨¥
,Lnî íéøBòN,dyw ok m`äðzî ïzéì æòBa ìL Bkøc éëåzhren §¦©¨§¦©§¤©¦¥©¨¨

ly efkLLipirxb,íéøBòNepipy ixde(d"n g"t d`t)mipzep oi`y ¥§¦
.mixery aw ivgn zegt oxeba iprl
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אגרות קודש
 ב"ה,  א' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובנוגע לבנותיו תחי' הנה צריך הי' לדעתי לבוא בדברים עם משרד של שדכן, מבלי שידעו 

בנותיו תחי' עד"ז, להודיע להשדכן הפרטים ע"ד בנותיו תחי' ולבקשו להתעסק במרץ בחיפוש שידוכים 

המתאימים בשבילן ואף שלזווג זיווגים זהו ענינו של הקב"ה, הרי בכ"ז צריך להיות לכל דבר ודבר 

אחיזה גם בטבע, ונכון הוא שיתן בכל יום - מימות החול - קודם תפלת שחרית ח"י סענט לצדקה בעד 

בנותיו תחי' וכל ב"ב שיחיו, וזה ישמש כלי להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בכל הנ"ל.

וידוע מרז"ל  אינו כותב במכתבו במה הוא עסקו עתה, אם באומנות השו"ב או בענין אחר, 

גם  ישנו  כן  בגשמיות  השחיטה  ענין  שישנו  כמו  אשר  ומשך,  אלא  ושחט  אין  ב(  ל,  )חולין  תנד"א 

מרשות  שבאדם  הבהמה  את  למשוך  היינו  כפשוטו,  ומשך  הוא  ברוחניות  השחיטה  וענין  ברוחניות, 

הרבים היינו מתאוות ורצונות הרבים ומרובים, לרשות היחיד, יחידו של עולם, ותלוי זה באופן חיותו, 

אינה  המשיכה  היינו  השחיטה,  הרי  חיותי'  זוטר  אם  אשר  ורצונות,  תאוות  אין  פארקאכטקייט  די 

יזכהו להשפיע על  וכו' והשי"ת  צריכה להיות גדולה כ"כ, ואם נפיש חיותי' הרי צ"ל שחיטה גדולה 

סביבתו להמשיכם לתורה ומצות לתורה אחת הנתונה לכולנו ממלך יחיד חי העולמים,

בברכה - המחכה לבשו"ט.
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום שישי עמ' א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.áíà ìáà úeLøä øáãì CìBäa íéøeîà íéøác äîa[fÎd:(øñç) ©¤§¨¦£¦§¥¦§©¨§£¨¦
ואם  ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה ילך לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, לסימן השלמה שבת, הלכות ב חלק

ב  סעיף כליו, נשרו

1

dkld ixe`ia
íà ìáà [ä לביתֿהכנסת כמו מצוה לדבר מותר 15- ,

גסה  פסיעה לפסוע וכלֿשכן לרוץ, .16אפילו
íà ìáà [å ומרוצתם בקפיצתם המתענגים בחורים -

וטיפוס  קפיצה ריצה משחקי לקפוץ 17(כגון מותרים - (

בשבת. ולרוץ
íà ìáà [æ בשבת לטייל מותר אדם 18- לכל מותר וכן ,

בו  שמתענג דבר לראות מנת על .19לרוץ

zetqede mipeiv
שמותר 15) לעיל שהובאו הדברים שכן וכל סי"ג, צ סי'

הוסיף  צ סי' שבת ובמנחת המים. באמת עבורם לעבור
שמותר  מצווה כדבר נחשבת במקווה טבילה שגם שייתכן

בשבילו. לרוץ
ס"ג.16) צ סי'
כסף 17) להרוויח שמטרתה כתחרות זאת עושים אם אבל

עליו  החולקים שגם ומשמע אבל, ד"ה ב"ח (ראה אסור -
אמנם  להרוויח), בפירוש כשכוונתו יאסרו ג) ס"ק (מג"א
מותר  - וכלה חתן לכבוד שקופץ כגון מצווה לצורך כשהוא

(בהבלעה). כסף בזה מרוויח אפילו
בטיול 18) כוונתו אם אפילו ז: ס"ק ובמשנ"ב שם. רמ"א

כדי  לרוץ אסור אבל רפואה, משום ולהתחמם להתעמל
כוונתו  אם בטיול אפילו מחמירין ויש לרפואה, שיתחמם

בריאות. לצורך להתעמל
זאת  שעושה לכל נראה שאם משמע סכ"א שז סי' ובשוע"ר
זו  לרפואה צריך כן אם (אלא להחמיר יש רפואה לצורך

כשמטייל  אמנם זו), מהליכה שמתענג או עצמה, בשבת
כלל. להחמיר אין - יגיעה ללא בנחת

כה: אות מוהרש"ב אדמו"ר לכ"ק החיים עץ ובקונטרס
וכלל", כלל מרוצה בלתי הוא קדש השבת ביום "הטיול
ח"ו, מרע ינקה לא - מטיילים העולם כל שאז .. "ובפרט

מזה". ירחק נפשו ושומר
ס"ב.19) שו"ע

חול, דרך משום שאיסורו דבר כל שבת עונג משום שהתירו
דכשמתענג  כבחול, בשבת והילוכך דיבורך יהא שלא כגון
ב). ס"ק (קו"א חול דרך ולא שבת ענג ענין כאן יש בהם

ריצה  לעניין השו"ע דברי לפרש שיש הוכיח שם ובקו"א
והט"ז  (סק"ד) המג"א כפי' ולא כהב"ח, עונג המביא לדבר
בשבת, האסורים דברים ראיית לעניין שפירשוהו (סק"א)
הצורה  שתחת בכתב להסתכל להתיר מדבריהם ומשמע

סק"ב). א"א פמ"ג (ראה שבת עונג משום

•
"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

כלים ‚ להדיח כגון כלל מלאכה בו שאין דבר ואפילו
חול  לצורך ביו"ט ולהכין לעשות אסור בזה וכיוצא
תבשילין  עירובי הניח לא אם שלאחריו שבת לצורך ואפילו
של  שני יו"ט לצורך ואפילו בגולה שני יו"ט לצורך וכן
ארוך  אחד כיום ונחשבים אחת קדושה שהן השנה ראש
החדש  בקביעות בקיאין אנו שהרי להקל לא אבל  להחמיר
חול  שני ויום התורה מן קדש הוא אחד שיום יודעים ואנו
ליזהר  יש ולכן לחול מיו"ט מכין ונמצא התורה מן גמור
יו"ט  ליל של קידוש לצורך ראשון ביו"ט יין להביא שלא
שצריך  מה ראשון ביו"ט תורה בספר יחפש לא וכן שני
שהניח  אע"פ יו"ט שאחר בשבת או שני ביו"ט לקרות
תיקון  אלא מתיר תבשילין עירוב שאין תבשילין עירובי
כמ"ש  לשבת מיו"ט הכנות שאר לא אבל שבת סעודת צרכי

שצ"ג: בסי'

נפש „ אוכל מלאכת לעשות חכמים התירו דרכים בשני
ביו"ט  זו מלאכה מקצת מן נהנה אם החול לצורך ביו"ט
שממלא  כגון אחת בבת המלאכה כל שעושה הא' עצמו

אלא  ביו"ט לו צריך ואין האש על ונותנה מים של חבית
המלאכה  עשיית דבשעת כיון מותר זה הרי אחד קיתון
כאחת  כולה נעשית היא האש על שנותנה בשעה דהיינו
לומר  אסור מקום ומכל החול לצורך מלאכה מוסיף ואינו
מבשל  אלא לחול יהיה שהמותר המים בישול בשעת בפה

סתם.

מים  של אחד קיתון אפילו ביו"ט צריך אינו אם ואפילו
לקיתון  אני צריך ולומר להערים לו מותר ביו"ט שמבשל
כדי  מים מלאה חבית לבשל לו ומותר חמין מים של אחד
שיקיים  והוא ביו"ט חמין מים של אחד בקיתון להשתמש
שמבשל: מים של אחד בקיתון טוב ביום וישתמש הערמתו

משבחת ‰ היא ביו"ט ממנה שנהנה המלאכה שמקצת הב'
החול  לצורך שהיא המלאכה שארית ע"י ומתעלה
זה  הרי אחת בבת נעשית המלאכה כל שאין אע"פ ולפיכך
אינו  שביו"ט אע"פ בשר קדרה למלאות מותר כיצד מותר
הקדרה  שהעמיד שלאחר ואע"פ אחת חתיכה אלא צריך
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

לבריאות  בנוגע  גם  וכן  הנ"ל  לבריאות  בהנוגע  להודיעני טובות  ימנע הטוב ממני  לא  ...בטח 

כולם ברוחניות, וכידוע מרז"ל אשר רמ"ח מצות עשה הם כנגד רמ"ח אברים של האדם ושס"ה מצות 

לא תעשה כנגד שס"ה גידי האדם, ופשוט הדבר אשר אין זה רק דמיון במספר לבד, אלא שאברי האדם 

מקבלים חיות ע"י עשיית מצות עשה וגידי האדם הם צנורות טהורים ובלתי מקולקלים ח"ו בהליכת 

הדם, על ידי שמירת שס"ה לא תעשה, וכמובן אשר הרוחניות והגשמיות של איש הישראלי הם אינם 

שני דברים נפרדים, אלא דבר אחד ממש, והא בהא תליא, וכנרמז כל זה בקיצור בלקוטי תורה לרבינו 

הזקן בעל התניא והשולחן ערוך פרשת נצבים דף מ"ה עמוד ג',

בברכה המחכה לבשו"ט.
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.áíà ìáà úeLøä øáãì CìBäa íéøeîà íéøác äîa[fÎd:(øñç) ©¤§¨¦£¦§¥¦§©¨§£¨¦
ואם  ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה ילך לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, לסימן השלמה שבת, הלכות ב חלק

ב  סעיף כליו, נשרו

1

dkld ixe`ia
íà ìáà [ä לביתֿהכנסת כמו מצוה לדבר מותר 15- ,

גסה  פסיעה לפסוע וכלֿשכן לרוץ, .16אפילו
íà ìáà [å ומרוצתם בקפיצתם המתענגים בחורים -

וטיפוס  קפיצה ריצה משחקי לקפוץ 17(כגון מותרים - (

בשבת. ולרוץ
íà ìáà [æ בשבת לטייל מותר אדם 18- לכל מותר וכן ,

בו  שמתענג דבר לראות מנת על .19לרוץ

zetqede mipeiv
שמותר 15) לעיל שהובאו הדברים שכן וכל סי"ג, צ סי'

הוסיף  צ סי' שבת ובמנחת המים. באמת עבורם לעבור
שמותר  מצווה כדבר נחשבת במקווה טבילה שגם שייתכן

בשבילו. לרוץ
ס"ג.16) צ סי'
כסף 17) להרוויח שמטרתה כתחרות זאת עושים אם אבל

עליו  החולקים שגם ומשמע אבל, ד"ה ב"ח (ראה אסור -
אמנם  להרוויח), בפירוש כשכוונתו יאסרו ג) ס"ק (מג"א
מותר  - וכלה חתן לכבוד שקופץ כגון מצווה לצורך כשהוא

(בהבלעה). כסף בזה מרוויח אפילו
בטיול 18) כוונתו אם אפילו ז: ס"ק ובמשנ"ב שם. רמ"א

כדי  לרוץ אסור אבל רפואה, משום ולהתחמם להתעמל
כוונתו  אם בטיול אפילו מחמירין ויש לרפואה, שיתחמם

בריאות. לצורך להתעמל
זאת  שעושה לכל נראה שאם משמע סכ"א שז סי' ובשוע"ר
זו  לרפואה צריך כן אם (אלא להחמיר יש רפואה לצורך

כשמטייל  אמנם זו), מהליכה שמתענג או עצמה, בשבת
כלל. להחמיר אין - יגיעה ללא בנחת

כה: אות מוהרש"ב אדמו"ר לכ"ק החיים עץ ובקונטרס
וכלל", כלל מרוצה בלתי הוא קדש השבת ביום "הטיול
ח"ו, מרע ינקה לא - מטיילים העולם כל שאז .. "ובפרט

מזה". ירחק נפשו ושומר
ס"ב.19) שו"ע

חול, דרך משום שאיסורו דבר כל שבת עונג משום שהתירו
דכשמתענג  כבחול, בשבת והילוכך דיבורך יהא שלא כגון
ב). ס"ק (קו"א חול דרך ולא שבת ענג ענין כאן יש בהם

ריצה  לעניין השו"ע דברי לפרש שיש הוכיח שם ובקו"א
והט"ז  (סק"ד) המג"א כפי' ולא כהב"ח, עונג המביא לדבר
בשבת, האסורים דברים ראיית לעניין שפירשוהו (סק"א)
הצורה  שתחת בכתב להסתכל להתיר מדבריהם ומשמע

סק"ב). א"א פמ"ג (ראה שבת עונג משום

•
"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

כלים ‚ להדיח כגון כלל מלאכה בו שאין דבר ואפילו
חול  לצורך ביו"ט ולהכין לעשות אסור בזה וכיוצא
תבשילין  עירובי הניח לא אם שלאחריו שבת לצורך ואפילו
של  שני יו"ט לצורך ואפילו בגולה שני יו"ט לצורך וכן
ארוך  אחד כיום ונחשבים אחת קדושה שהן השנה ראש
החדש  בקביעות בקיאין אנו שהרי להקל לא אבל  להחמיר
חול  שני ויום התורה מן קדש הוא אחד שיום יודעים ואנו
ליזהר  יש ולכן לחול מיו"ט מכין ונמצא התורה מן גמור
יו"ט  ליל של קידוש לצורך ראשון ביו"ט יין להביא שלא
שצריך  מה ראשון ביו"ט תורה בספר יחפש לא וכן שני
שהניח  אע"פ יו"ט שאחר בשבת או שני ביו"ט לקרות
תיקון  אלא מתיר תבשילין עירוב שאין תבשילין עירובי
כמ"ש  לשבת מיו"ט הכנות שאר לא אבל שבת סעודת צרכי

שצ"ג: בסי'

נפש „ אוכל מלאכת לעשות חכמים התירו דרכים בשני
ביו"ט  זו מלאכה מקצת מן נהנה אם החול לצורך ביו"ט
שממלא  כגון אחת בבת המלאכה כל שעושה הא' עצמו

אלא  ביו"ט לו צריך ואין האש על ונותנה מים של חבית
המלאכה  עשיית דבשעת כיון מותר זה הרי אחד קיתון
כאחת  כולה נעשית היא האש על שנותנה בשעה דהיינו
לומר  אסור מקום ומכל החול לצורך מלאכה מוסיף ואינו
מבשל  אלא לחול יהיה שהמותר המים בישול בשעת בפה

סתם.

מים  של אחד קיתון אפילו ביו"ט צריך אינו אם ואפילו
לקיתון  אני צריך ולומר להערים לו מותר ביו"ט שמבשל
כדי  מים מלאה חבית לבשל לו ומותר חמין מים של אחד
שיקיים  והוא ביו"ט חמין מים של אחד בקיתון להשתמש
שמבשל: מים של אחד בקיתון טוב ביום וישתמש הערמתו

משבחת ‰ היא ביו"ט ממנה שנהנה המלאכה שמקצת הב'
החול  לצורך שהיא המלאכה שארית ע"י ומתעלה
זה  הרי אחת בבת נעשית המלאכה כל שאין אע"פ ולפיכך
אינו  שביו"ט אע"פ בשר קדרה למלאות מותר כיצד מותר
הקדרה  שהעמיד שלאחר ואע"פ אחת חתיכה אלא צריך
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קטנה  קדרה היתה ואפילו בשר עוד בה הוסיף האש אצל
ואע"פ  מותר הכל בה והוסיף גדולה לקדרה ממנה ועירה
כיון  מקום מכל החול לצורך במלאכה מוסיף שהוא
בקדרה  הרבה בשר כשיש ומיתקן משתבח יותר שהתבשיל
מה  ידי על מתעלה הוא יו"ט לצורך שהוא שמה נמצא
אבל  יו"ט לצורך היא המלאכה כל והרי החול לצורך שהיא
החול  לצורך יהיה שהמותר בישול בשעת בפה לומר אסור

בסתם: יבשל אלא

Â לו שיש טוב ביום זו לקדרה כלל צריך אינו אם אבל
טוב  יום לצורך או החול לצורך אלא מבשל ואינו אחרות
פי  על אף תבשילין עירוב הניח ולא שבת לצורך או שני
מועלת  זו הערמה אין זו מקדרה גם ביו"ט לאכול שרוצה

הבישול. לו להתיר כדי אלא אוכל שאינו כיון כלום לו

אחת  בבת המלאכה כל עושה כשאינו אמורים דברים במה
בשר  בה הוסיף האש אצל הקדרה שנתן שלאחר דהיינו
מחר  לצורך במלאכה מוסיף שהוא ונמצא מחר לצורך
הוא  עצמו ביו"ט זו מקדרה שאוכל שמה אע"פ ולפיכך
זה  ועילוי שבח אין זו מלאכה תוספת ע"י ומתעלה משתבח
זה  ועילוי לשבח צריך אינו בעצמו שהוא כיון כלום מועיל

ש  ואינו כלל ביו"ט זו קדרה מן כלל לאכול צריך אינו הרי
אבל  מחר לצורך לבשלה לו להתיר כדי אלא ממנה אוכל
נתן  שמתחלה דהיינו אחת בבת המלאכה כל עושה הוא אם
עשיית  בשעת ונמצא האש אצל והעמידה בקדרה הבשר כל
כולה  נעשית היא האש אצל הקדרה עמידת דהיינו המלאכה
ואע"פ  היום זו מקדרה אוכל ולומר להערים מותר כאחת
בשביל  לבשלה לו מותר אעפ"כ זו לאכילה כלל צריך שאינו
בין  נפש אוכל במלאכת התורה חלקה שלא לפי זו אכילה
שמה  וכיון ואוכל לאכול צריך שאינו בין לאכול שצריך
שיאכל  הבשר שאר עם אחת בבת מבשל הוא ביו"ט שיאכל

גמור. היתר זה הרי החול בשביל מוסיף ואינו בחול

לצורך  הבשר שאר מבשל שהוא בפיו יאמר שלא ובלבד
אינו  באמת שהרי הערמה ע"י הוא זה שהיתר כיון החול
אלא  כלל מערים אינו אם אבל זו מקדרה לאכול כלל צריך
בפה  לומר מותר זו שבקדירה בשר לקצת צריך הוא באמת
איסור  חשש שום כאן שאין כיון לחול לו צריך שהמותר
מבשל  הוא המעט ואותו בשר למעט צריך הוא שהרי כלל
משתבח  המועט אותו וגם הבשר שאר עם אחת בבת

הבשר: שאר ידי על ומתעלה

Ê לצורך בשחרית ראשון ביו"ט לבשל העולם נהגו ועכשיו
ראשון  ביו"ט זה מתבשיל מעט וטועמין שני יו"ט ליל
וצריך  הלילה לצורך שמבשלין בפירוש מלומר נזהרין ואין
בשר  יוסיפו שלא להזהירם צריך וגם כך על להזהירם
אוכל  שאינו כיון האש אצל העמידוה שכבר אחר בקדרה
יו"ט  בשביל במלאכה מוסיף שהוא נמצא מעט אלא ממנה
בבת  המלאכה כל עושה כן אם אלא הערמה הותרה ולא שני

אחת:

Á ראשון ביו"ט אלא כן ינהגו שלא להזהירם נכון וגם

אבל  יו"ט שמחת מצות לצורך שהוא שני יו"ט ליל לצורך
שיש  לפי החול לצורך שני ביו"ט זו בהערמה  יבשלו לא
כן  אם אלא היתר ואין לגמרי ההערמה ואוסרים מחמירין
על  חכמים לו התירו ואז בשר למעט צריך הוא באמת
אף  לדבריהם יחוש נפש בעל וכל שביארנו הללו דרכים

שני: יו"ט ליל לצורך ראשון ביו"ט

Ë קודם אלא להערים היתר אין הראשונה לסברא ואף
הוא  הבשר שכל בשעה ומבשל הואיל שחרית אכילת
בסעודת  הזה בשר כל אוכל היה רוצה היה שאילו לו ראוי
אם  אלא להערים היתר אין שחרית אכילת אחר אבל שחרית
בקדרה  להוסיף לו מותר אחת לחתיכה צריך הוא באמת כן
לצורך  כן שעושה ואע"פ זה אחר בזה אפילו חתיכות כמה
ומתעלה  משתבח יו"ט שלצורך שמה כיון מקום מכל החול

טוב: יום צורך נחשב הכל הרי הבשר ריבוי ידי על

È אחת בקדרה אלא להערים היתר אין אכילה קודם ואפילו
מעט  ולטעום קדרות בשתי אחד מין לבשל אסור אבל
מה  כל א"כ שוה הוא הקדרות שתי שטעם כיון אחת מכל
השנית  שהקדרה ונמצא מאחת לטעום יכול משתיהן שטועם
כמה  לבשל מותר אבל החול לצורך אלא מתבשלת אינה
(ביו"ט  שחרית אכילת קודם קדרות מיני בכמה מטעמים
ואחת  אחת מכל כזית וטועם שני) יו"ט ליל לצורך ראשון
שביארנו  הראשונה סברא לפי בכך די לתינוק מטעים ואפילו

עיקר: שהיא

‡È טוב ביום בישל שכבר בדיעבד אבל לכתחלה זה וכל
בישל  ואפילו שחרית אכילת אחר אפילו החול לצורך
וקדרה  קדרה בכל שונים מטעמים מיני הם אם קדרות בכמה
לאכלם  ומותר טוב ביום קדרה מכל כזית טועם זה הרי
פי  על ואף כלום להמתין צריך ואינו מיד טוב יום במוצאי
קדרה  מכל שטעם כיון חכמים קנסוהו לא באיסור שבישל
החול  לצורך לגמרי בישולו היה ולא טוב ביום וקדרה
הבישול  שבשעת אלא מהקדרות מאומה טעם לא ואפילו
אכילת  קודם בישל אם ואחת אחת מכל לטעום בדעתו היה
שבישולו  כיון מיד יו"ט במוצאי מהם לאכול מותר שחרית

ואחת: אחת מכל לאכול רוצה שהיה בהיתר היה

·È אחד ממין קדרות שתי החול לצורך בישל אם אבל
על  שחרית אכילת קודם שבישל אע"פ בטעמן שווין
או  ואחת אחת מכל כזית שיאכל דהיינו הערמה היתר סמך
שמא  לומר שהערים או ואחת אחת מכל כזית אכל אפילו
מהן  שאכל בין הקדירות לשתי ואצטרך אורחים לי יזדמנו
אנשי  ולכל לו אסור הללו מאכלים הרי אכל שלא בין ביו"ט
הערמה  להערים לעצמו היתר שהורה כיון לעולם ביתו
אחרת  פעם לעצמו יתיר שמא לחוש יש חכמים שאסרוה

חכמי  קנסוהו לכך זה היתר ממנו ילמדו אחרים אבל וגם ם
מיד: יו"ט במוצאי מהם לאכול מותרים אחרים

‚È אבל חכמים כהיתר שעושה שסבור במערים זה וכל
מותר  זה תבשיל הרי החול לצורך ביו"ט במזיד המבשל
רשע  שהוא דכיון עצמו להמבשל אפילו מיד יו"ט במוצאי
לעשות  ממנו אחרים ילמדו שמא לחוש אין במזיד שעשה
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לא  לכך ושב לבו אל משים עצמו הוא וגם במזיד כמעשהו
ראו  לא ביו"ט ובישל עבר שכבר מה על וגם חכמים קנסוהו
שבת  איסורי על אלא הקלים יו"ט איסורי על לקונסו חכמים
וכן  ושל"ט ושכ"ג שי"ח בסי' כמ"ש שקנסו הוא החמורים
או  החול לצורך נפש אוכל מלאכות שאר בעושה הדין
לצורך  או תבשילין עירובי הניח ולא שלאחריו שבת לצורך

שני: טוב יום

לחבירו: מיו"ט להכין שלא תקג סימן ד חלק

לעשות ‡ צריך ואין כדרכן במכתשת התבלין את דכין
אוכל  מלאכת לעשות לו אפשר שאי כיון שינוי שום
ידוך  אם שהרי טעם וחסרון הפסד בלא יו"ט בערב זו נפש
הנידוכין  כל הדין והוא טעמן יפיגו יו"ט מערב אותם
לדוך  אסור אבל ופלפלין ושחליים שום כגון טעמן המפיגין
כגון  יו"ט מערב נידוך היה אם טעם מפיג שאינו דבר ביו"ט
בשעת  צדה על המכתשת הטה כן אם אלא וכרכום מלח
בחול  הדיכה מדרך שישנה כדי בקערה שידוך או דיכה
בשאר  בו לזלזל יבאו ולא טוב יום הוא שהיום ניכר ויהיה

מלאכות.

טעמן  המפיגין תבלין דאפילו ואומרים זה על חולקין ויש
קלקול  שמחמת שינוי שום בלא ביו"ט כדרכן לדוכן אסור
אין  יו"ט מערב נידך היה אם מתקלקל שהיה מועט טעם
כן  אם אלא ביו"ט גמורה מלאכה לעשות לו מתירים אנו
דהיינו  ביו"ט לתבלין כלל יצטרך אם יו"ט בערב ידע לא
תבשילין  כל שאין למחר יבשל תבשיל מין איזה ידע שלא

כדבריהם: להחמיר ויש תבלין צריכים

ביו"ט · לתבלין יצטרך אם יו"ט בערב ידע לא אם ואפילו
יהיו  כך שמתוך כדי בדיכתן קצת לשנות להחמיר נוהגין
ראוי  וכן ליו"ט שצריך ממה יותר לדוך שאסור זכורין
מאתמול  ידע בין לחלק יודעין שאינן עם להמון להורות

יצטרך: אם ידע לשלא למחר לתבלין שיצטרך

מדוכה ‚ או מדוכה אצל מדוך או תבלין להוליך ומותר
ידוך  ולא ימלך שמא חוששין ואין ומדוך תבלין אצל
הרבים  רשות דרך ואפילו לצורך שלא ביו"ט טרח ונמצא
יו"ט  מערב להוליכם אפשר שהיה פי על אף להוליכם מותר
יום  מערב לעשותה אפשר שהיה הוצאה על גזרו שלא לפי

תצ"ה: בסימן שנתבאר מטעם טוב

ואת „ הפלפלין את לשחוק אסור אבל במדוכה זה וכל
אחד  אחד שוחקן אפילו שלהם קטנים ברחיים החרדל
רבים  ימים לצורך אחד ביום ביחד הרבה לשחוק שדרך כיון
ומטעם  טוב ליום זלזול והוא דחול לעובדין דומה זה הרי
חרוץ  במורג קריי"ן שקורין התמכא ביו"ט לגרר אסור זה

ימים: וג' ב' לצורך ביחד הרבה לגררו שדרך לפי

דרך ‰ שאין לפי חרוץ במורג הגבינה לגרור מותר אבל
מקום  ומכל לשעתו צריך שהוא מה אלא הרבה לגרור
לגרור  אפשר שהיה כיון החול מדרך קצת לשנות צריך
היה  אם ואפילו מפיג טעמה היה ולא טוב יום מערב אותה
יודע  היה אם מעט שינוי ולעשות להחמיר יש מפיג טעמה

למעלה  שביארנו מטעם למחר לגרור שיצטרך מאתמול
האחרונה: לסברא

Â כיון האפוי לחם חרוץ במורג כדרכו לגרור מותר אבל
טחינה  איסור אין שוב אחת פעם נטחנו כבר שהחטים

שכ"א. בסי' כמ"ש טחינה אחר טחינה שאין בהם שייך

הגדולים  פירורין לברור שלא ליזהר צריך מקום מכל אבל
שהן  לפי כקמח ודקים הנטחנים פירורים מתוך קצת
מתוך  אחד מין לברור שאסור שונים מינים כשני חשובים
שנתבאר  דרך על ע"ש תק"ו בסי' כמ"ש ביו"ט אפילו חבירו

ע"ש: שי"ט בסימן

Ê ושעורים חטים שכותשין (פירוש הריפות כותשין אין
שהוא  כדרך יעשה שלא גדולה במכתשת קליפתן) להסיר
קטנה  במכתשת כותשין אבל יו"ט זלזול משום בחול עושה
שרגילין  במקומות אמורים דברים במה שלהם שינוי שזהו
רגילין  ולכך תבשיליהם עיקר והן הריפות באכילת השנה כל
להם  שינוי היא קטנה ומכתשת גדולה במכתשת לעשותן
רגילין  שאין מהמקומות בה וכיוצא ישראל בארץ אבל
שינוי  להם ואין קטנה במכתשת השנה כל להם ודי בריפות
קטנה: במכתשת אף ביו"ט לכתוש להם אסור לכך בקטנה

Á נקראת מכתשת איזו יודעים אנו שאין כיון ועכשיו
המקומות: בכל הכל לאסור יש קטנה ואיזו גדולה

Ë אדם מותר מקום מכל ביו"ט למדוד שאסור אע"פ
שלא  כדי וצמצום במדה בקדרה וליתן תבלין למדוד
תבלין  למדוד נוהגין אין בחול שאף ועכשיו תבשילו יקדיח
לקדיחת  חוששין ואינן הדעת באומד בקדרה ונותנין

אסור  ביו"ט אף לפיכך למדוד:התבשיל ים

טוב: ביום התבלין דין תקד סימן ד חלק

ביו"ט ‡ בהמה לחלוב שאסור תצ"ה בסימן נתבאר כבר
אמורים  דברים במה ביום בו החלב לאכול רוצה אפילו
אבל  משקין בו שיש כלי לתוך או ריקן כלי לתוך כשחולב
הבא  שמשקה לפי מאכל בו שיש כלי לתוך לחלוב מותר
משקה  תורת החלב על שאין ונמצא כאוכל הוא הרי לאוכל
בחליבתו  מאוכל אוכל כמפריד זה והרי אוכל תורת אלא
הפרדת  שהוא פריקתו כדרך עושה שאינו כיון מפרק זה ואין

אוכל: שהוא הבהמה מגוף משקה שהוא החלב

לתקנו · כדי המאכל לתוך כשחולב אמורים דברים במה
בהם  נבלע והחלב פירורין בכלי שיש או זה חלב ע"י
אוכל  ותורת האוכל לגבי בטל הוא שאז יפה עמהם ומתערב
לחם  מעט בו שיש כלי לתוך הרבה חלב החולב אבל עליו
נשאר  חלב שהרבה כיון בלחם נבלע חלב שמעט אע"פ
עליו  משקה תורת הרי האוכל עם מעורב שאינו בכלי לבדו

מפרק: משום ואסור

אלא ‚ היתר אין לתקנו המאכל לתוך חולב ואפילו
לחלבה  הקצוה שלא דהיינו לאכילה העומדת בבהמה
ואוכלה  שוחטה היה רוצה היה ואם לשחטה דעתו אלא
תורת  החלב על שאין ונמצא שבתוכה החלב עם טוב ביום
ביום  לאכלו יכול היה הבהמה בגוף כשהיה שאף כיון נולד
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על  שאין לו המחובר מאוכל אוכל כמפריד אלא ואינו טוב
לחלבה  שהקצוה בהמה אבל נולד תורת משניהם אחד שום
אפילו  כלל אוכל תורת עליה אין לשחטה דעתו שאין כיון
ונמצא  לאכלה דעתו אין שהרי טוב ביום מוקצה להמתירין
כשהיה  שהרי נולד תורת עליו יש ממנה המופרד שהחלב
שחולבו  אע"פ ולפיכך ביו"ט אוכלו היה לא הבהמה בגוף
לאכלו  אסור מקום מכל עליו אוכל תורת ויש המאכל לתוך
ביו"ט  בנולד מחמירים שאנו למנהגינו נולד משום טוב ביום

טוב: יום לצורך שלא לחלוב ואסור

לחלוב „ מותר אבל ישראל בבהמת אמורים דברים במה
מוקצית  שהיא פי על אף המאכל לתוך הנכרי בהמת
תצ"ח  בסימן כמ"ש נכרי בשל שייך מוקצה דאין לחלבה
ממנה  לחלוב שמותר לאכילה עומדת היתה כאילו זו והרי

המאכל: לתוך

כלי ‰ לתוך נחלב שכבר בדיעבד אבל לכתחלה זה וכל
באכילה  מותר זה חלב הרי לאכילה עומדת והיא ריקן
חלבה  שאם לומר צריך ואין עצמו להחולב אפילו ביום בו
תורת  שאין לפי מותר שהוא הישראל מדעת אפילו  הנכרי
היה  ואילו לאכילה עומדת שהבהמה כיון זה חלב על נולד
לתוך  דהיינו בהיתר בעצמו חולבה היה רוצה הישראל
בידו  שהרי יו"ט מערב מוכן הוא זה שחלב ונמצא המאכל

שירצה. עת בכל בהמתו את לחלוב הוא

הנכרי  בהמת היא דאפילו ואומרים זה על חולקין ויש
בלאו  כן לא (דאם ראהו וישראל לצרכו הנכרי חלבה ואפילו
הרי  קט"ו) סי' ביו"ד כמ"ש הנכרי חלב משום אסור הכי
הבהמה  בגוף זה חלב שכשהיה לפי ביום בו אסור זה חלב
ונחשב  הבהמה לגבי טפל שהוא מפני אוכל תורת עליו היה
תורת  הרי ריקן כלי לתוך שנחלב ועכשיו כמותה אוכל
מהאוכלין  שזבו למשקין דומה זה והרי עליו משקה

ש"כ  בסי' כמ"ש יסחוט שמא גזרה משום ביום בו שאסורין
שם. עיין

לשנות: ואין האחרונה כסברא נהגו כבר הלכה ולענין

Â אבל נכרי של שהיא או לאכילה העומדת בבהמה זה וכל
חלבה  אפילו ישראל של והיא לחלבה עומדת היא אם
וראהו  הישראל מדעת שלא לצרכו המאכל לתוך נכרי
הראשונה  לסברא אף נולד משום אסור זה הרי אחר ישראל
לחלבה  לו מותר היה לא רוצה היה הישראל אם אף שהרי

לחלב: עומדת שהיא כיון המאכל לתוך אפילו

Ê בשבת נחלב אם אבל עצמו ביו"ט שנחלב בחלב זה וכל
זו  הרי לאכילה עומדת הבהמה היתה אפילו שלפניו
בו  לשחטה יכול שאינו כיון לחלבה עומדת היתה כאילו
הישראל  מדעת שלא לצרכו נכרי חלבה אפילו ולפיכך ביום
נולד  (משום בשבת אסור זה חלב הרי אחר ישראל וראהו
שם  עיין ש"ה בסי' כמ"ש המאכל) לתוך חלבה אפילו
שבת  שאין הכנה משום אסור שלאחריו ביו"ט ואפילו
הטעם  שם עיין תקי"ג בסימן שיתבאר כמו ליו"ט מכינה

ש  גליות של שני ביו"ט זה חלב לאכול מותר להיות אבל חל
בשבת. בשני

מיד  שני יו"ט בליל לאכלו מותר ראשון ביו"ט נחלב ואפילו
מדעת  נכרי חלבו אם אפילו שיעשו בכדי להמתין צריך ואין
נפשך  ממה שהרי לחלב עומדת והיא ריקן כלי לתוך ישראל
נולד  איסור ואין חול הוא שני יום קודש הוא ראשון יום אם
לחלוב  להנכרי יאמר שמא כאן לגזור שייך ואין בו נוהג
נתיר  אם שני בליל אכילתו למהר כדי הלילה לצורך ביו"ט
מותר  לכתחלה אפילו שהרי מיד שני בליל החלב לאכול לו
חיים  בעלי צער משום בשבת אפילו פרתי חלוב לנכרי לומר

ש"ה: בסי' כמ"ש

טוב: ביום בהמה החולב דין תקה סימן ד חלק
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‰˙ÚÂ אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל
וכתיב  כו' הגדולה ה' לך כתיב כו' ליראה
הוא  הגדולה ענין הנה זה להבין חקר אין לגדולתו
בעצם  גדול כשהוא מה והדבר היש של ההתפשטות
לזה  וכדומ' לרקיע מהארץ שנה ת"ק מהלך כמו
אין  והתפשטותם שלגדולתם יותר הגבוהים בעולמות
שוקי  כמארז"ל גדול יותר הוא גבוה היותר כל קץ
ועלול  עילה ההשתלשלות כי כו' כולם כנגד החיות
ביניהם  ערוך ואין מהעילה מאד קטן חלק העלול הרי
עולם  שיש ידוע והנה כו' וההתפשטות הגדול' בענין
העולמות  שבכל הנבראים מהות הוא עולם נפש שנה
עלמא  דהוי שנין אלפי ו' הזמן הוא ושנה כו' דבי"ע
העשי' שבעולם שלו הזמן ענין כן ערכו לפי עולם וכל
נברא  הזמן ועכ"ז כו' רוחני הוא וביציר' גשמי הזמן
ונפש  במ"א כמ"ש הנברא מהות כמו ליש מאין הוא
בכל  תמיד להחיותם בהם המתצמצ' אלקי חיות הוא
וזהו  כו' מזונם שפע בתמידות ולהמציא בפרט אחד
מדריגות  בג' הן כולם הנבראים שבכללות כלל בדרך
בכל  פרט בדרך כמ"כ וימצא נפש שנה עולם אלו
ונפש  קיומו זמן ושנה הפרטי מהותו הוא עולם נברא
כמו  כו' ממנו עלול שהוא העליון השפעת הוא
וזהו  שבארץ המצמיח מכח צומחים הן העשבים

אשר  הוא נפש ובחי' כו' קיום זמן להם ויש מהותן
מלמעל' מזל לו שאין מלמט' עשב לך אין  אמרז"ל
מן  צמיחתו מהות כי פי' גדל לו ואומר עליו שמכה
אליו  ההשפעה אחר כ"א באפשרי היה לא הארץ
עליו  שמכה המזלות שבגלגל יסודות הד' מרוחניות
כו' בשרשו לוקח שממנו שלו העילה עיקר והיינו וכו'
כו' ה' מעשיך רבו מה בענין במ"א שמבואר  וכמו
כל  רוחניות דהיינו בנפעל הפועל כח ראה ע"ה שדוד
עשב  לכל שיש פי' מעשיך רבו מה אמר וע"ז גשם
ריבוי  שיש וכמו לבד לו השייך הפרטי מזל פרטי
כן  כו' לחיים ממיתה במיניהם חלוקים עשבים רבבות
ערך  לפי ג"כ החלוקים מזלות מיני רבבות ריבוי יש
שיצוו  להעשבים ומקור שורש שהמה אלא כו' זה
למעל' יגדל שהעשב הטעם וזהו כו' שיגדלו עליהם
כו' חוצבו ומקור לשרשו שעולה מפני לצדדים ולא
בעילה  ועד"ז כו') לזה טעם מצאו לא הטבעים (וחכמי
מהעילה  מהם ולמע' מהם מלמע' המזלות של ועלול
חלק  רק יהי' לא עלול ובכל המעלות רום עד שלהם

כי מהעילה רבבות מריבוי ישפיע אחד עצמות כל לא
של  והריבוי הגדולה ענין עיקר וא"כ כו' לו
כללות  של נפש בבחי' ביותר ימצא ההתפשטות

וד"ל. דבי"ע הנבראים
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ÈÎ בינה ה"א חכ' יו"ד הוי' שם יש למעלה כמו הנה
בכל  יש כך מל' אחרונה ה"א מדות ששה וא"ו
ונק' חסד הוא מדות והשבעה הוי', שם מישראל נפש
בשם  נק' ולמה באלקות אהבה ענין שזהו גדולה בשם
אהבה  שזהו ושכל טעם עפ"י שהם מדות יש כי גדולה
מהטעם  שלמעלה אהבה ויש מהשכל ונולד הנמשך
בבחי' למעלה שרשה כי גדולה בשם נק' וזהו והשכל
נק' זה וע"ש חקר אין ולגדולתו מאוד ומהולל ה' גדול
מצות  ענין שזהו לך תעשה גדילים וכמ"ש גדולה, בשם
אדם  ופני המרכבה נגד שזהו כנפות ארבע על ציצית
בבחי' הוא ששרשן מחמת הוא וגדילים לארבעתן
גבול, בלי התפשטות גדולה לשון שזהו מאוד גדלת
שלא  יראה בחי' עליו שנמשך יראה בגי' זהו וגבורה
את  הכובש גיבור איזהו וזהו ל"ת, מצות על לעבור
וכמ"ש  ה' מעבודת ח"ו מהיראה יפול אל אך יצרו,
ממוצע  שזהו רחמים בחי' זהו תבעתני אל ואימתך
ובגפן  וכמ"ש הבורא, בעבודת רבים רחמים להתעורר
בחי') ג' עוד (וזהו מסורגת מטה לשון שריגים שלשה
כי  בשמחה אלקיך ה' את עבדת לא אשר תחת וכמ"ש
מצוה  בכל לבב ובטוב בשמחה עבודה להיות צריך
בשמחה  הכל הלכה לדבר וכן וכמשארז"ל ומצוה
המדות  וזהו נה"י בחי' ג' עוד וזהו פנימי' בבחי'
הם  אעפ"כ אבל קדושה הם המדות אך אלקי' שבנפש

בחי' הם וחו"ב ה', בדרכי לבו ויגבה וכמ"ש יש בחי'
בחי' אך י"ה, זהו אלקי' בנפש ביטול בחי' מ"ה כח
לבוא  שלא והיינו אלקי' נפש על שמסתיר הוא עמלק
הבטול  היפך הוא עמלק כי בלב הביטול חכ' מבחי'
שידע  היינו בו למרוד ומכוון רבונם את יודעים וכידוע
עמהם  ללחום הלך אעפ"כ וקי"ס ממצרים שיצאו איך
שמש  כי ענין וזהו והתנשאות, חוצפה מצד רק שזהו
ויש  הוי', שם על מסתיר אלקים ששם אלקים הוי' ומגן
צירופים  ק"ך ויש דקדושה אלקים צירופי' ק"ך
פעמים  ב' הוא רם כי גוים על רם בחי' וזהו דקליפה,
אלקים  הוא למטה אבל כבודו השמים על וזהו ק"ך,
אבל  נוהג כמנהגו עולם טבע עפ"י שזהו הטבע בגי'
לראות  המשפילי לשבת המגביהי כמ"ש הוא באמת
הברואים  כל על משגיח שהוא בשוה, ובארץ בשמים
עורות  כמו אלקים עובד נק' וזהו רגע, ובכל עת בכל

דומה עבודין אינו וגם עבודה, ע"י אלקי' לשם שמברר
עול  וזהו ואחד, פעמים למאה פעמים מאה פרקו שונה
כי  השמש תחת שיעמול לאדם יתרון מה וזהו תורה,
שאני  שמש, בחי' שהוא הוי' שם על מסתיר אלקי' שם
תורה  עמל שזהו שמשא מן לעילא דאורייתא עמלא
וזהו  כלל, אלקי' שם מסתיר אינו ששם התורה מקור
באה  זה וע"י וכעס, עמל ואון עמל עמלק בחי' היפך

יה. כס על יד כי וזהו ללב ממוח הגילוי

ineqal ypi` aiig

•

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

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

בועלייך ‰Â‰ב) כי כתי' הנה בתוכם, ושכנתי ענין
אלא  ברית כורתת האשה אין וארז"ל עושייך
באר  בחי' ידיך כוננו אד' מקדש וז"ע כלי, שעשאה למי
באר  בבחי' האדם שיהי' מה זהו נמצא שרי', חפרוה
שרי' חפרוה וז"ע אשא, נפשי ה' אליך שה"ע חיים מים
וזהו  בנפש. החקיקה נעשה שעי"ז רמ"ח גימ' במחוקק
קמי' כשהעבירוה רבי בבן ע"ב דס"ב כתובות שארז"ל
יש  קונך מדעת בני רבי א"ל איזל, והדר אכנוס אמר
מכון  נחלתך בהר ותטעמו תביאמו אמר תחלה בך,
מוכח  מקדש, לי ועשו אמר ואח"כ כו' לשבתך

והיינו  חו"כ, יחוד כענין זהו בתוכם ושכנתי דהמקדש
התורה  אור המשכת שה"ע בארון, שהיו הלוחות ענין
עצמו  והמקדש דהאוהל לעיל לפמש"נ אך בישראל,
ג"כ  זהו דהיחוד נא' איך א"כ תורה, בחי' עכשיו זהו
התורה  פנימיות ז"ע והיחוד דהנשואין וצ"ל תורה,
וכמ"ש  אגדות ענין זהו עכשיו גם וא"כ לע"ל, שיתגלה
הגימ"ל  מן ההשפעה בחי' שהוא ואגידה בענין בזהר
ד' מן נעשה ועי"ז יו"ד, בחי' לו שמשפיע לדלי"ת
אירוסין  ענין זהו ואגדות הלכות כי ונמצא ה"א.
זה"ע  שבתורה הלכות התורה, בבחי' שיש ונשואין
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טבעת  אירוסין כמו שזהו שבתורה ומקדש אוהל
בחי' זהו יחוד נשואין אבל לבד, מקיף בחי' קדושין

כל  עיני שז"ע בחי', ב' יש בנש"י בעבודה גם אגדות.
כו'. בה"א כלה נעשית ואח"כ ישברו, אליך

ycwn il eyre

.(a"l ,dnexz t"y) .c"qa
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לחלק הבינה של היחס גם כי מבאר, הבאות בשורות
שאינה השכלית ההנחה החכמה, של יותר העליון 

ממש. מאין יש  של באופן אינו בבינה , מושגת 
äìëùää úãå÷ðáù äçðääåהפנימי המקור שהיא 

השכלי לכלל äðéááהקודם âùåî åðéàù ïéàä åäæù כיון
הוא ההנחה  ענין  ואילו  השכל, שפת היא  הבינה ששפת

שכלית. להשגה שמעבר íéðô,התאמתות  éúùá äæ éøä
'יש¯ נקרא זה  אין מדוע לבאר אפשרויות שתי ישנן

מאין '.
¯ åà- ראשון  äâùää,אופן úååäúä àåä äæî àìù

רק אלא השכלית  מההנחה מתפתחת לא הבינה כלומר,
השכלית, éìëùäîמהנקודה àåä äâùääã åðééäå

¯ äãå÷ðäáù- שבחכמה התחתון ìéòìהחלק øëæðë
ïéðòä úòéãé úòáù åðééäå ,íìòäá äøàùð äçðääå

äìëùää úãå÷ðîבדרגת האדם נמצא כאשר היינו,
) ההשכלה נקודת את ומשיג  äòéãéìהחכמה êééùù éî

¯ 'åë äîëçã äìëùää úãå÷ðã åæשישנם לעיל, כנזכר
בחכמה), חוש  להם ויש הבנה' 'בעלי  שהם äø÷éòכאלו

¯ ,äçðä úðéçáá àåä äòéãéä ìùמורגש שבעיקר מה
ה"אור" את שמרגיש להשגה, שמעבר ההנחה  היא  אצלו

שמ ההשגה  שבה.של להשכלי  éãéìעבר àá øùàëå
¯ äâùä,הבינה לדרגת יורד כאשר äçðääהיינו, äøàùð

àåäהשכלית äâùääá éåìéâ éãéì àáù äîå íìòäá
¯ äãå÷ðäáù éìëùä,החכמה של התחתון החלק

ענין  שהוא שבה האור הרגשת ללא השכלי , העיקרון 
åë'.ההנחה

להנחה הבינה בין שהיחס  לכך הסיבה זה, אופן ולפי
ביניהם שאין כיון מאין , יש של באופן אינו השכלית
לא וכלל בהעלם נשארת ההנחה שהרי  כלל, קשר

בבינה. ומתלבשת מתגלית
¯ åàהבינה לבין שבחכמה ההנחה בין ביחס  שני  אופן

-úãå÷ðáù äçðääî àéä äâùää úååäúäùë íéîòôì
¯ ,äìëùääרק לא מתפתחת כשהבינה כלומר,

ו  עצמה, מההנחה אלא השכלית éãéמהנקודה  ìòù àåä
¯ש ,ïéðòäá úéîéðô äâùä éãéì àá äçðää ùâøä,כלומר

ככל בשכל, מוסברת להיות יכולה לא שהנחה אף
- שבחכמה  ההנחה את יותר מרגישה åðééäåשהבינה

èâàøè øò æà) äçðääå äìëùää úãå÷ð ìà àá øùàë
¯ ïéðò øòã èâééìéâ íò àá êòæ èàä àéåå åö êòæ כאשר

אצלו  שהונח כמו הענין את תופס åìהוא ìôðù úòá
éøä ,(ïéðòä úàöîäזה ידי ïéðòäעל ÷îåò ìò àá

åäæù .'åë øúåé úåéîéðô äâùäá,ממש מאין' 'יש  לא
äàáאלא äðéà íöòá äçðää éøäù ïéàî ùé úîâåãë

¯ äâùäî äìòîì àåä éøäù äâùääá'ה 'אור כלומר,
לא החכמה  נקודת שמאירה  בזמן  שמרגיש  והבהירות 
היא זו הנחה שמהות כיון לפרטים , ממש  לרדת יכולה 

השכל, îמעל ÷øäâùä éãéì àá äçðää çëáù äולידי
הפרטים של åë',הרחבה

àá ùîî éìëùäù äãå÷ðäáù éìëùäá åîë äæ ïéàå
¯ ,äâùääáהפרטים בתוך ממש נמצאת השכל נקודת 

יש כדוגמת זה את  להגדיר אפשר אי  ולכן הבינה , של
ùâøäמאין, éãé ìòù äî ÷ø åäæù äçðääá ïë ïéàù äî

äâùää14,'åë äìåãâ äâùä éãéì àá באופן לא זה אך
לראות שניתן השכלית בנקודה שהוא כמו  שכלי
יש ההנחה  ידי שעל למרות שהרי  הנקודה, את בפרטים
ההנחה, את בפרטים רואים לא הפרטים, של הרחבה

åë',ולכן  ïéàî ùé úîâåãë äæ éøä
מהאין, מגיע שהיש  פירושו , מאין ' 'יש הדברים : הסבר
כי נמצא, 'אין'. הוא  ולגביו  כלל אותו מרגיש לא היש  אך
בכוח נמשכת לא כלל ההנחה - הראשון האופן לפי 
האופן  לפי  אבל להנחה , הבינה בין כלל קשר אין - הבינה
- הבינה  של הפרטים בהבנת מוסיפה ההנחה - השני 
היא הנחה (שהרי  השגה של באופן זה  שאין  למרות
מאין. יש  כדוגמת זה את להגדיר ניתן מהשגה), למעלה

íå÷î ìëîå,ממש מאין יש ולא מאין יש  כדוגמת רק זה
של שהוא כל גילוי  יש  זאת בכל כי  לכך, והסיבה

ההנחה.14. להיות: צריך ואולי קודש, יד כתב בגוף הוא כן הגיליון: בשולי
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נ"ע: הרבי ובלשון ההשגה. בפרטי  åäæההנחה  äðä
úðáä àöîð à÷åã äæ éãé ìòå äçðää ùâøä éãé ìò à÷åã
ïéðòä ÷îåòá àéä úàæä äâùäå ,'åë ïéðòä úâùäå

¯ .'åë åúåéîéðôåיש ההנחה  את שמרגיש  ידי על כלומר,
בהם. ולהעמיק בפרטים יותר להרחיב היכולת את לו

ïéàî ùé åîë åðéà äæ íâ éøä ïë íàממש¯ íùãב'יש
- אמיתי  ùéäá,מאין ' ììë ùâøð ïéàä ïéà éøäאם כי

יש. יהיה  לא כבר הוא ביש , האין נרגש  ¯יהיה ïàëå
- השכלית להבנה השכלית ההנחה בין הגומלין  ביחסי 
úåùãçúä íåù äæî äéäé àì äçðää ùâøä äéäé àì íà

'åë äçðää ùâøä éãé ìò íà éë äâùäá,לעיל כמבואר
'åë ùîî ïéàî ùé åîë äæ ïéà ïë íà מאין ביש שהרי

הרגשת יש  וכאן ביש, האין הרגשת כלל אין ממש
כיון  מאין , יש כדוגמת זה זאת, ובכל בהבנה. ההנחה

לכן  הפרטים, בתוך ממש  ומתגלית מובנת לא שההנחה
'אין '. כדוגמת לגביהם להחשב יכולה
¯ äðéáå äîëç úðéçáá äæî àîâåãäåביחס שהוא כפי

הוא כך הפרטים , השגת לבין השכלית  ההנחה בין 
ובינה, בחכמה כללי ïéàîבאופן  ùé úðéçáá äæ ïéàù

,'åë
הדברים: סיכום

חכמה של היחס כי  בחסידות , רבות  פעמים שמבואר מה
ויש אין של היחס כדוגמת הוא מאין , יש  הוא ובינה
יש כדוגמת  רק שזה ממש, ההשגה לבין  ההנחה שבין
בהבנה. מורגשת ההנחה שהרי ממש , מאין יש ולא מאין
ממש שמתגלית  השכלית הנקודה  על מדברים וכאשר
כדוגמת לא ואף  בלבד ועלול עילה זה הפרטים , בתוך

מאין. יש

mipyeya drexd il icece icecl ip`
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ה'תש"ב] [מרחשון

"ÚÓ˘È ‡Ï‰ ÔÊÂ‡ ÚËÂ‰"יביט הלא עין יוצר .1אם
כי  ואומרים לישראל המצירים לאלו אומר המלך דוד
כל  את מבין אינו יעקב ואלקי רואה אינו יתברך ה'
אתם, גם הגשמיים: הנבראים של הארציים הדברים
טפשים  ואפילו זאת, להבין מסוגלים ריקים, אנשים
הבורא  כי ולהבין זה, בדבר חכמים להיות יכולים
שומע  העינים, ואת האזניים את היוצר ברוךֿהוא,

ורואה.
שהמפרשים  בהכרח 2כפי מכונה, שהיוצר מסבירים

ברא  יתברך שה' מכיון השפעתה. מה יודע עצמו שהוא
ויראו, שישמעו הנבראים של העינים ואת האזנים את

ויראה. ישמע עצמו הוא שגם בהכרח
מכך  הוכחה המלך דוד הביא מדוע להבין, צריכים אך

העינים? ואת האזנים את ברא ברוךֿהוא שהבורא
הוכחה  הם ושמיעה, ראיה אלו, כוחות ששני מובן מכך
משני  שכן האחרים, הנפש כוחות מאשר יותר טובה

מאשר  יותר האלקות ענין את להבין אפשר אלו כוחות
הכוחות. משאר להבין ניתן

ושמיעה, ראיה הכוחות בשני היתרון מהו להבין צריך
האלקות? ענין את מבינים דוקא שמהם

שנתבאר  מה את תחילה להבין יש זאת להבין 3כדי

אומרים  העולם כבודו"4שאומות השמים על הוי', "רם
על  הוא וכבודו מאוד נעלה ברוךֿהוא שהבורא –

הארץ, ולכן כלפי השמים. מדי נחותים הנבראים, וכל
והרעים  הטובים המעשים את לדעת ברוךֿהוא הבורא
הבורא  מסר לכן אותם, ולהנהיג האדם בני של

ומזלות. לכוכבים הבריאה כל הנהגת את ברוךֿהוא
את  ברא ברוךֿהוא שהבורא סבורים שהם היא, טעותם
באמת, אך ועלול, עילה השתלשלות בדרך הבריאה
מאין, יש בדרך הבריאה את ברא ברוךֿהוא הבורא

הידוע  הבורא 5כמאמר ישנו, – שאינו את עשה
לדבר. ה'לאֿדבר' את עושה ברוךֿהוא
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ט.1) צד, תהלים
(2.22 ובהערה ,21 ע' לעיל הפסוק. על דוד מצודת ראה
ואילך.3) 35 ע' לעיל אדמו"ר]. כ"ק [הערת הקודם במאמר

ד.4) קיג, תהלים
ו.5) משנה ב, פרק יצירה ספר
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היא  ההתלבשות ביש. מתלבש האין מאין, יש בבריאה
הוא  שבו מי אל מתגלה שהמתלבש גילוי, של באופן
מאין. יש בריאה של בהתלבשות גם הוא וכך מתלבש,

מהיש. מתעלם האין עצמה, ּבהתלבשות ַאבל
אין  בדרך הוא הבריאה שענין כיון הוא, הדבר טעם
גשמיות  והרי גשמי, הוא והיש רוחני הוא האין ערוך,
בדרך  זהו לכן בערך, שלא היא רוחניות לגבי

חידוש. הוא מהאין המתהווה שהיש התחדשות,
למעלה. גם הוא כך

החכמה  מספירת הוא ועלול עילה השתלשלות ענין
ההשתלשלות. תחילת היא החכמה שספירת ומטה,
שלמעלה  ממה שהיא, כפי החכמה ספירת התהוות
בריאה  של באופן היא ערוך, אין בדרך שזהו מחכמה,

שכתוב  כמו מאין, תמצא"6יש מאין .7"והחכמה
הכתר, מספירת מתהווה החכמה וספירת כתר, הוא אין
יש  נקראת שהחכמה מאין, יש בריאה בדרך זהו אבל

אין. שהוא הכתר לגבי
הוא  מאין יש בריאה שאופן ללמדנו 'תמצא', כתיב לכן

מציאה. בדרך
איבד, היכן יודע אינו שהמאבד הוא, מציאה ענין
ספירת  בזה, גם הוא כן איבד. מי יודע  אינו והמוצא

מציאה. של באופן הכתר מספירת באה החכמה
ספירת  של שהמציאות יודעת אינה הכתר ספירת
החכמה  ספירת של ערוך האין בגלל מתהווית, החכמה
איננה  החכמה שספירת גם משמע הכתר. ספירת לגבי
היינו, הכתר. מספירת התהוותה היא איך יודעת
בספירת  השגה שום לה אין מכתר המתהווית שהחכמה

הכתר.
ספירת  ולגבי רוחנית, מציאות היא החכמה ספירת

יש, נקראת היא – –הכתר ההשתלשלות בסדר אבל
"והחכמה  רוחנית, מציאות היא כי אין, היא חכמה

תמצא". מאין
של  באופן הרוחנית המציאות את גם מהווה יתברך ה'
אין  בדרך היא הרוחני שהתהוות מאין, יש בריאה
הגשמי  את מהווה ברוךֿהוא שאיןֿסוף כשם ערוך.
גם  מהווה ברוךֿהוא איןֿסוף כך ערוך, אין של באופן

ערוך. אין של באופן הרוחני את
רז"ל  מאמר יובן גדולתו 8בכך מוצא שאתה "במקום

ענותנותו". מוצא אתה שם הקב"ה, של
השמים  "על אומרים העולם אומות חסידי שבו במקום
הוא  בשמים השלטון – הוי'" ש"רם משום כבודו",
רוחניים, הם השמים צבא שכן יתברך, לה' גדולה
יתברך  ה' אל ביחס כלשהו ערך לרוחניות יש ולדעתם
גם  שכן יתברך, ה' של הענווה את מוצאים שם –
שהתהוות  וכשם בערך, שלא היא הרוחנית המציאות
גם  כך ברוךֿהוא, איןֿסוף מעצמות היא הגשמי
ברוךֿהוא. איןֿסוף מעצמות היא הרוחני התהוות

שוים. והרוחניות הגשמיות
.¯ÂˆÈ˜ אבל הגשמי, ביש מתלבש רוחני שהוא האין

באופן  באה והחיות מהיש, האין מסתתר ביש, בהיותו
שספירת  העליונות, בספירות גם הוא כך ערוך. אין של
הכתר, ספירת לגבי יש היא רוחנית שהיא החכמה

מ] של [המשל באופן היא גם רוחני התהוות כי מציאה,
ערוך. אין

ב.

‰Ú„ בהתהוות זו אמיתית
חילוק  ואין ערוך, אין של באופן הוא שההתהוות –
שהתהוות  שכשם הרוחני, והתהוות הגשמי התהוות בין
התהוות  גם כך ערוך, אין של באופן היא הגשמי

– ערוך אין של באופן היא הרוחני
אם  ישמע, הלא אוזן "הנוטע במילים המלך דוד ביאר

יביט". הלא עין יוצר
אלקה".9כתוב  אחזה "ומבשרי

ונפשו, מגופו אלקות להבין יכול שאדם אומר איוב
החיות  אופן את מבין הוא הגוף ואברי הנפש שמכוחות

הידוע  כמאמר העולם, את מחיה יתברך ה' מה 10איך

ש] את [כשם ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנשמה
לו  ונותנת הגוף את ממלאה שהנשמה כשם העולם,
אף  העולם. את וממלא מחיה יתברך ה' כך חיות,

מחי  והנפש שהנשמה האופן בין גדול חילוק ות שקיים
העולם. את מחיה יתברך שה' האופן ובין הגוף את
בוראות  אינן אבל הגוף, את מחיות רק והנפש הנשמה

הגוף. את
את  מחיה שהוא בלבד זו לא שבעולם, האלקי הכוח
כל  אותו ומרענן ומחדש בורא גם הוא אלא העולם,

אומרים  שאנו כפי יום 11רגע, בכל בטובו "המחדש
בראשית". מעשה תמיד
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אמר 12הרבי  במעשה 13נשמתוֿעדן כמו הוא ש'תמיד'
כל  ואת העולם את ברא יתברך שה' כשם בראשית.
תמיד. גם הוא כן בראשית, במעשה ליש מאין ברואיו
מחיות  והנפש שהנשמה החיות אופן דומה שאינו הרי,
העולם. את מחיה יתברך שה' החיות לאופן הגוף, את
מחיות  והנפש הנשמה איך החיות, אופן זאת, עם אבל
חלק, לפחות להבין, ניתן שממנו משל הוא הגוף, את

העולם. את מחיה יתברך שה' החיות מאופן
הכתוב  אומר אלקה".6לכן "אראה ולא אלקה" "אחזה

משמעו  'אראה' ל'אראה': 'אחזה' בין גדול חילוק יש
בלתיֿמדויקת. ראיה – ו'אחזה' ומדויקת, ברורה ראיה
הנשמה  איך החיות שמאופן אלקה", "אחזה נאמר
ברור  באופן להבין ניתן לא הגוף, את מחיות והנפש
את  מחיה יתברך ה' איך החיות אופן את ומדויק

העולם.
הגוף, את מחיות רק והנפש שהנשמה לזה נוסף שכן
עצם  העולם, את מחיה וגם מהווה גם יתברך וה'
הנבראים, כל ואת העולם את מחיה יתברך שה' החיות
ישנה  הגוף, את מחיות והנפש שהנשמה מהחיות שונה

משל, ידי על אלקית הבנה שמבינים בכך גדולה מעלה
היטב. מובן זה אז כי

את  גם מבינים במילא טוב, המשל את מבינים כאשר
הנמשל.

משלים  לגבי הנפש מכוחות במשל המעלה יתרון יש
להבנה  בנוסף הנפש, מכוחות במשל כי אחרים,
כפי  הוא שכן שחשים במשל אופנים ישנם שמבינים,
ביותר  הנעלות הדרגות אחת הוא והרגש שמבינים,

בהבנה.
ברוךֿהוא  הבורא ענין את המלך דוד ביאר לכן
אם  ישמע הלא אוזן ש"הנוטע בכך פרטית והשגחה

כלומר יביט", הלא עין והשמיעה.יוצר הראיה מכוחות
.¯ÂˆÈ˜ ואינה הגוף את מחיה רק שהנשמה למרות

ואת  העולם את מחיה שהבורא והחיות אותו, בוראת
בעולם  האלקית החיות וגם ומחיה, בוראת הנבראים
הנפש  כוחות זאת בכל בגוף, הנפש מחיות לגמרי שונה
דוד  מבאר ולכן אלקה, אחזה אלקות, להבין משל הם
הראיה  מכוחות פרטית והשגחה האלקות ענין את

והשמיעה.

ג.

˙ÂÁÂÎ·.ופנימיים מקיפים כוחות; סוגי שני יש הנפש
להם  ויש ומטה מחכמה הנפש כוחות הם – פנימיים
כוח, לאותו כלי שהוא אבר יש כוח לכל כי איברים,
איברים  להם שאין ותענוג רצון הם מקיפים וכוחות

פרטיים. וכלים
מורכב  כלי כל – כלים להם שיש הפרטיים הכוחות
לכוח  כלי שהוא כך, נוצר שהחומר או כזה, מחומר

הזה.
העין. היא כלי, לו שיש פנימי כוח הוא הראיה כוח
בצורה  מורכב העין, את בו ברא יתברך שה' החומר

הראיה. כוח את תקבל שהעין כזו
לכל  ביחס גם וכך השמיעה, לכוח ביחס דבר  אותו
כזה  באופן ברא יתברך ה' הפנימיים, הכוחות
לכוחו. אחד כל כראוי, מותאמים כלים יהיו שהאיברים
החלוקות  שלוש בכל לשכל כלי הוא המוח חומר

ודעת. בינה חכמה,
גם  כמו ושנאה אהבה למידות, כלי הוא הלב חומר

ותשוקה. לחמדה גם כלי והוא המידות, לשאר
וכל  כלים, להם יש הפנימיים, הכוחות כל גם כך
הם  הנפש כוחות לכוחותיהם. מותאמים האיברים

רוחניים. כוחות
שכוח  גשמיים, בדברים שישפיעו אותם ברא יתברך ה'

גשמי, בדבר המלובש שכל יבין – רוחני שהוא השכל
שהם  מזה שחוץ הנפש, כוחות שאר בכל גם וכן
משפיעים  שהם הפעולה גשמיים, באיברים מלובשים
כעניני  שבגשמיות, ברוחניות או גשמיים, בדברים
אלה  כל ומידות, שמיעה ראיה, ודיבור, מחשבה
שבגשמיות. רוחניות אלא ממש, גשמיות אינם ודומיהם
צדדים, ארבעה – קצוות ששה בעל דבר הוא גשמי
של  הגבלה לו אין רוחני ביד. ונתפס ומטה, מעלה

ביד. נתפס ואינו קצוות ששה
ראיה, דיבור, מחשבה, – לעיל הנזכרים הכוחות כל
הגשמית  ההגבלה את להם שאין – ומידות שמיעה
ממש, רוחניות ואינם מאחר אך רוחניים. הם האמורה,

שברוחניות. גשמיות נקראים הם
ב  המוגבל גשמי בדבר רק היא שראיה אף ששה על

ובצבעים  וקטן גדול של שונות בצורות ובא קצוות
קול  של רוחני בדבר רק היא ושמיעה שונים,

ארוך  היינו וקטן, גדול של בהגבלה בא קול גם שכן, –
שם  אלא אינן אלו שהגבלות אף ודק, עבה וקצר,
את  מתאר התואר שם כי התואר, שם ואינן המושאל
את  מתאר אינו המושאל שם ואילו שהוא, כפי הדבר
רוחני  הוא קול כי שהושאל, כשם אלא ואינו הדבר,

– גשמי שמתארים בשמות אותו לתאר אפשר ואי
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יש  לשניהם כי ושמיעה, ראיה בין דמיון יש זאת בכל
ושומעים. שרואים הדבר עם ההתחברות תכונת את

.¯ÂˆÈ˜ רצון [א] סוגים. לשני מחולקים הנפש כוחות
[ב] בגוף. מסוים מקום להם שאין מקיפים, הם ועונג
ותנועה  שמיעה ראיה, דיבור, מידות, מחשבה, שכל,

בהם  בגוף, מסוימים מותאמים איברים להם יש
שברוחניות. בגשמיות גם משפיעים הרוחניים הכוחות
לשניהם  אבל רוחני, שומעת שמיעה גשמי, רואה ראיה

ושומעים. שרואים מה עם ההתחברות תכונת את יש

ד.

ÔÈÚ,ממנו שחוץ דבר עם יתחבר שאדם ההתחברות,
והשמיעה. הראיה בכוחות הוא

האדם  עם שונים דברים של התחברות שגורם נוסף כוח
ההתקשרות  אבל התקשרות. היא דעת הדעת. כוח הוא
הראשון  החלק חלקים. בשני דמיון היא דעת של
השני  והחלק הבנתו, עלֿפי דבר לעצמו משער שאדם

ושמע. שראה דבר לעצמו מתאר שאדם
מחובר  הוא איך מרגיש שהאדם למרות החלקים, בשני
שהוא  מה אבל לעצמו, מתאר הוא אותו לדבר וקשור
ההתחברות  אך ציור. אלא זה אין במחשבתו, מתאר
אלא  דמיון, רק לא היא ושמיעה ראיה עלֿידי שנעשית

ושומע. רואה שהוא הדבר עצם עם מחובר הוא
וכלי  החדרים כל עם בית רואה כשאדם משל, דרך על
ביחס  ערך לו אין רואה שהוא מה כל השונים, הבית
מדבר, הוא והאדם דומם הם האלו הדברים כל לאדם.
נעשים  הראיה ידי על אבל לשני. אחד בין ערך ואין

עמו. מחוברים לאדם בערך שאינם הדברים
בין  התחברות הפועל השמיעה לכוח בנוגע גם כך
ודבריו  קולו את כששומע מזה. זה רחוקים שהם שניים
עם  מתחברים וקולו הזולת של דיבוריו הזולת, של

השומע.
ההתחברות.כוח  את הפועלים הם והשמיעה הראיה ות

את  גם לאמור, בנוסף יש, ושמיעה ראיה לכוחות
דבר, כשרואים התעוררות. גורמים שהם התכונה

כמאמר  משפיעה, חומד,14הראיה והלב רואה העין
תשוקת  שגורמת להתעוררות, גורם הראיה שכוח כיון

גדולה. בחמדה הלב
שאדם  זה שעלֿידי השמיעה, לכוח ביחס גם הוא כן
דבר  המדבר הזולת של הדיבורים ואת הקול את שומע
מסוימת  תוספת השומע אצל מתהוית ושכל, חכמה

בהבנתו.
אותה, ידע לא הוא ההשכלה את ששמע לפני
לכך, בנוסף השמיעה. כוח ידי על לו נוספה וההשכלה
ההשכלה  עלֿידי התחזק שלו השכל כוח כללות
שכל, מבין שאדם הבנה בכל כי ששמע, החדשה

ועדין. חזק יותר אצלו נהיה השכל כללות
יביט". הלא עין יוצר אם ישמע הלא אוזן "הנוטע זהו
ברא  יתברך ה' כי להבין ניתן והשמיעה הראיה מכוחות

פרטית. בהשגחה ומנהיגו העולם את
תכונתם  רוחניים, הם והשמיעה הראיה שכוחות אף
שאינם  כאלה דברים עם מתחבר הוא ידם שעל  היא

אליו. בערך
ידם  שעל למעלה, והשמיעה הראיה ענין גם הוא כן
שעל  אלקות, עם הנבראים כל של ההתחברות נעשית
גם  וזהו הנבראים. לכל חיות נוספת זו התחברות ידי
ושמיעה  לראיה שלמעלה, ושמיעה ראיה בין החילוק

שלמטה.
הראיה  עלֿידי תתווסף לא דבר, על יביט שאדם כמה
הראיה  עלֿידי אבל מביט. הוא שעליו בדבר חיות כל

בדבר. חיות נוספת שלמעלה והשמיעה
.¯ÂˆÈ˜ תכונת בעל גם הוא השלישי, השכל כוח דעת,

בא  והדבר בדמיון, כמו אלא זה אין אבל חיבור,
הן  ושמיעה ראיה של החיבור תכונות רב. במאמץ
דוד  לכן האדם, על משפיעות והן הדבר, בעצם
לבאר  כדי והשמיעה הראיה מכוחות במשל השתמש
כל  של החיות מקור שזהו הפרטית, ההשגחה ענין את

הנבראים.
* * *

תשכילו". מתי וכסילים בעם בוערים "בינו זהו
לומדים 15בזוהר  שאינם אלו על מדבר זה שפסוק נאמר

ההבנה  את יש לאלה – תורה הלומדים אלו אבל תורה.
יודעים  שאנו הדברים כל בין החילוק את להבין

באלקות. הם אלו שדברים וכפי הנפש בכוחות
זה  אין אבל אלקה", אחזה "ומבשרי משל,אכן, אלא

תורה  הלומדים אלו ורק נעלה, יותר הרבה שהנמשל
שהתורה  מכיון באלקות, שהיא כפי זו, רוממות יודעים

יתברך. ה' של חכמתו היא
ללימוד  להאזין עליו בעצמו, ללמוד יכול שלא מי גם
שיוכל  עד ושוב, שוב וללמוד ולחזור שמלמדים,

בעצמו. תורה ללמוד
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יש  לשניהם כי ושמיעה, ראיה בין דמיון יש זאת בכל
ושומעים. שרואים הדבר עם ההתחברות תכונת את

.¯ÂˆÈ˜ רצון [א] סוגים. לשני מחולקים הנפש כוחות
[ב] בגוף. מסוים מקום להם שאין מקיפים, הם ועונג
ותנועה  שמיעה ראיה, דיבור, מידות, מחשבה, שכל,

בהם  בגוף, מסוימים מותאמים איברים להם יש
שברוחניות. בגשמיות גם משפיעים הרוחניים הכוחות
לשניהם  אבל רוחני, שומעת שמיעה גשמי, רואה ראיה

ושומעים. שרואים מה עם ההתחברות תכונת את יש

ד.

ÔÈÚ,ממנו שחוץ דבר עם יתחבר שאדם ההתחברות,
והשמיעה. הראיה בכוחות הוא

האדם  עם שונים דברים של התחברות שגורם נוסף כוח
ההתקשרות  אבל התקשרות. היא דעת הדעת. כוח הוא
הראשון  החלק חלקים. בשני דמיון היא דעת של
השני  והחלק הבנתו, עלֿפי דבר לעצמו משער שאדם

ושמע. שראה דבר לעצמו מתאר שאדם
מחובר  הוא איך מרגיש שהאדם למרות החלקים, בשני
שהוא  מה אבל לעצמו, מתאר הוא אותו לדבר וקשור
ההתחברות  אך ציור. אלא זה אין במחשבתו, מתאר
אלא  דמיון, רק לא היא ושמיעה ראיה עלֿידי שנעשית

ושומע. רואה שהוא הדבר עצם עם מחובר הוא
וכלי  החדרים כל עם בית רואה כשאדם משל, דרך על
ביחס  ערך לו אין רואה שהוא מה כל השונים, הבית
מדבר, הוא והאדם דומם הם האלו הדברים כל לאדם.
נעשים  הראיה ידי על אבל לשני. אחד בין ערך ואין

עמו. מחוברים לאדם בערך שאינם הדברים
בין  התחברות הפועל השמיעה לכוח בנוגע גם כך
ודבריו  קולו את כששומע מזה. זה רחוקים שהם שניים
עם  מתחברים וקולו הזולת של דיבוריו הזולת, של

השומע.
ההתחברות.כוח  את הפועלים הם והשמיעה הראיה ות

את  גם לאמור, בנוסף יש, ושמיעה ראיה לכוחות
דבר, כשרואים התעוררות. גורמים שהם התכונה

כמאמר  משפיעה, חומד,14הראיה והלב רואה העין
תשוקת  שגורמת להתעוררות, גורם הראיה שכוח כיון

גדולה. בחמדה הלב
שאדם  זה שעלֿידי השמיעה, לכוח ביחס גם הוא כן
דבר  המדבר הזולת של הדיבורים ואת הקול את שומע
מסוימת  תוספת השומע אצל מתהוית ושכל, חכמה

בהבנתו.
אותה, ידע לא הוא ההשכלה את ששמע לפני
לכך, בנוסף השמיעה. כוח ידי על לו נוספה וההשכלה
ההשכלה  עלֿידי התחזק שלו השכל כוח כללות
שכל, מבין שאדם הבנה בכל כי ששמע, החדשה

ועדין. חזק יותר אצלו נהיה השכל כללות
יביט". הלא עין יוצר אם ישמע הלא אוזן "הנוטע זהו
ברא  יתברך ה' כי להבין ניתן והשמיעה הראיה מכוחות

פרטית. בהשגחה ומנהיגו העולם את
תכונתם  רוחניים, הם והשמיעה הראיה שכוחות אף
שאינם  כאלה דברים עם מתחבר הוא ידם שעל  היא

אליו. בערך
ידם  שעל למעלה, והשמיעה הראיה ענין גם הוא כן
שעל  אלקות, עם הנבראים כל של ההתחברות נעשית
גם  וזהו הנבראים. לכל חיות נוספת זו התחברות ידי
ושמיעה  לראיה שלמעלה, ושמיעה ראיה בין החילוק

שלמטה.
הראיה  עלֿידי תתווסף לא דבר, על יביט שאדם כמה
הראיה  עלֿידי אבל מביט. הוא שעליו בדבר חיות כל

בדבר. חיות נוספת שלמעלה והשמיעה
.¯ÂˆÈ˜ תכונת בעל גם הוא השלישי, השכל כוח דעת,

בא  והדבר בדמיון, כמו אלא זה אין אבל חיבור,
הן  ושמיעה ראיה של החיבור תכונות רב. במאמץ
דוד  לכן האדם, על משפיעות והן הדבר, בעצם
לבאר  כדי והשמיעה הראיה מכוחות במשל השתמש
כל  של החיות מקור שזהו הפרטית, ההשגחה ענין את

הנבראים.
* * *

תשכילו". מתי וכסילים בעם בוערים "בינו זהו
לומדים 15בזוהר  שאינם אלו על מדבר זה שפסוק נאמר

ההבנה  את יש לאלה – תורה הלומדים אלו אבל תורה.
יודעים  שאנו הדברים כל בין החילוק את להבין

באלקות. הם אלו שדברים וכפי הנפש בכוחות
זה  אין אבל אלקה", אחזה "ומבשרי משל,אכן, אלא

תורה  הלומדים אלו ורק נעלה, יותר הרבה שהנמשל
שהתורה  מכיון באלקות, שהיא כפי זו, רוממות יודעים

יתברך. ה' של חכמתו היא
ללימוד  להאזין עליו בעצמו, ללמוד יכול שלא מי גם
שיוכל  עד ושוב, שוב וללמוד ולחזור שמלמדים,

בעצמו. תורה ללמוד
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שרי „. בעיני מאד חשוב היה האמצעי הרבי
ניתנה  תקע"ד בשנת מקרמנצ'וג כשנסע המלוכה.
לקבל  עבר, דרכן בערים המלוכה רשויות לכל פקודה
מצד  בא זה וכל המרכבה, סוסי את ולהחליף פניו את

הידועה. במלחמה הטובה ההשפעה
העיר  את פעם כשעבר אלכסנדר, הקיסר
הרבי  אל אמר לליובאוויטש סמוך באבינוביץ'
הרבי  כך על אמר ראבין". "פראשצאי האמצעי

הנאתן  בשעת אלא לאדם מקרבין אין ,2האמצעי:
כך  שכחה, אין דרקיע במלכותא שלמעלה כשם

זכרון. אין דארעא במלכותא למטה
האמצעי ‰. אדמו"ר את אסרו כאשר זמן באותו

ר' הרה"ח המפורסמים, מהחסידים אחדים גם אסרו
פריידעס  שלמה ר' הרה"ח מסטראשעלע, אהרן

רייזעס  זלמן ר' .3והרה"ח
מאוחר  נאסר מסטראשעלע אהרן ר' הרה"ח
החסידים  שאר ואילו יותר, מוקדם ושוחרר יותר

טבת. חודש עד במאסר ישבו
.Â הרבה אז היו קשה. שנה היתה תר"מ שנת

אז  היה מוהר"ש הרבי ישראל. בני על גזירות
לגמרי  להסיר או להקל ופעל הכלל בעניני בפטרבורג
בויטבסק, מוהר"ש הסבא היה כסלו ט' הגזירות. את
אדמו"ר  של הזכרון) (יום ה"יארצייט" את ערך שם
הביתה, נסע מנחה ואחרי קדיש באמירת האמצעי
הסבתא  היתה אז כי לליובאוויטש, בערב  להגיע כדי
ולמחרת  כסלו, יו"ד החג את עורכת רבקה הרבנית

מוהר"ש. הסבא החג את עורך היה ביום
.Ê י"ט לחג בווירצבורג, אבי היה תרס"ז בשנת

ר' החסיד גם ביניהם אורחים, הרבה באו כסלו
ביו"ד  שהיה סיפר, אלימלך ר' סטאלבערג. אלימלך
הלילה  ובחגיגת מוהר"ש, הסבא אצל תר"מ כסלו
היה  הזקן רבנו חסידי שאצל מוהר"ש, הסבא אז אמר
והבינו  חסידות כשלמדו חיים, שאלת החסידות ענין
היו   לא חלילה אם ובשמחה, חיו חסידות אימרת
היו  האמצעי הרבי חסידי את נחיתות. וברגש בצער
את  בהם ראו אותם כשעוררו אך לעורר, צריכים
תנועה  כל אליהם, הענין וקישור לענין ההתקשרות

יקרות. היו שלהם אימרה וכל
.Á הוא פשרה, לשום הסכים לא האמצעי הרבי

ביניהם  ידברו חסידים שני נפגשים שכאשר רצה,

הספיקות  את לפתור אמר: האמצעי הרבי בחסידות.
היא  בזה והכוונה שאהיה. היכן עצמי, על מקבל אני

סלה  יהללוך של הענין דרך הולכים 4על שצדיקים
חיל  אל לגן 5מחיל התחתון עדן מגן קץ אין בעליות

בענין  הבנה דבר על אותם אעמיד העליון עדן
להם. המוקשה

.Ë אומר צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
היו  חותני־דודי של החסידים ואהבת ישראל שאהבת
למעלה, רעש עשה יהודי של מאנחתו מופלא. באופן
הרבי  בה הרגיש מקום בריחוק אפילו חסידית באנחה

הלז ה  אצל נעשה ממילא שבדרך כך כל ופעל אמצעי
והנתינה. המסירה ידי על היה זה כל אך וכו'. ה־והשיב 

.È הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל בהתוועדות
שאמר  במה הסבא המשיך כסלו יו"ד ביום מוהר"ש
להניח  הכוונה אין הרי ונתינה, מסירה ומהי בלילה:
ונתון  מסור ולהיות עניניו כל להניח או העסק את
בעבודת  רק היממה שעות וארבע עשרים במשך
פאטילניצע', די 'אונטער היא, הכוונה אלא החסידות,

בנפשו. בקביעות יהיה שזה כלומר
.‡È יראים והחסידים, החסידות מדרכי מפחדים

לריבוי  זקוקים לא כך, איננה האמת הזמן. מריבוי
לימוד  ידי על אחת, פניה אחת, שעה יפה זמן,
לפעמים  לציור. מציור להשתנות פועל וזה החסידות

למהות. ממהות הלשון נוסח כתוב
.·È מחסידים לי זכור ולא צעיר, אברך אינני

מעלה  בעלי דוקא ולאו רגילים חסידים בעבר,
עליהם  שיעברו חסידיים, בתים בעלי אלא גדולים,
יתפללו  שלא חסידות, אימרת ילמדו שלא שבועיים
בפנימיות, הענין את ולהרגיש לחוש כדי בהתבוננות

דור. בשום היה לא עוד זה
.‚È אחרת בצורה בשבת היו חסידיים בתים בעלי

לא  רגועים, היו בשבת, שהיתה רוח' ה'נחת לגמרי.
לאחר  חסידות, אימרת שמעו התפלה לפני מיהרו,
אחד  כל התפלל מכן לאחר וברכו, קדושה שמעו מכן
לרוץ  מיהרו לא אך יותר, מי פחות מי ערכו, לפי
השבת  את לענג מצוה אכן, לפשטידא. הביתה
לבן  לחם אכלו בודאי, נקיה, ובכסות ושתיה באכילה
היו  בכך, הסתפקו לא העיקר, היה זה לא אך ועוד,
הדיבור  את לתקן יותר, נעלים בענינים שקועים
פרצו  לפעמים עצמם, את לתקן חיפשו והמחשבה,
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ב,ג.2) אבות ראה
היה 3) צדק הצמח בן מהרי"ל כ"ק משקלוב. פריידעס שלמה ר'

מכתבים  שני נדפסו (יזֿיח) שערים מאה בס' ראשון). (בזיווג חתנו

אליו. צדק מהצמח
פד,ה.4) תהלים
בספר....5) הערה חסרה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אל  נכנסו השבת, של רוח' ה'נחת היה וזה בבכיה,
עבודה. אימרת ושמעו המלמד, אל השוחט, אל הרבי,
מאשר  יותר לא שבת, שומרים כיום ואילו
השבת, שמירת היא היכן אך חול, תהיה לא שהשבת

נסבל. בלתי הוא הדעת בלבול השבת. קידוש
כאלה  רק לא אותם, צריכים שלא דברים על
לא  שאכן דברים אלא בלעדם, להסתפק שיכולים

שצריך  מה על ואילו זמן, יש עליהם אותם, צריכים
הדעת. בלבול הרי זה זמן, אין

.„È רדומים זו במדינה חב"ד חסידי ירדנו. ירוד
לבוא  צריכים לתוכחה, מתרגלים עמוקה, בתרדמת
אבל  צריכים בוכיה. אמא כמו נהיו מוסר, לשמוע
לגמרי. אחרת יהיה אז בכך, ולהתעמק הלב  אל לשים

elqk c"ei dle`bd bg

•

1
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8

9

10

11

12

13

ycew zexb`

תרפ"א] סיון [כ'

ב"ה 

הקדש, עם ופרנסיו, ישראל רבני כבוד

די  תרומיות, מדות בעלי תורה, אוהבי

ויתענגו  יחיו, עליהם ד' ואתר, אתר בכל

ונצחי  זמני טוב רוב על

סוף  אין ולברכה קץ אין לשלום

ד' קדשינו, עם ואוהבי ידידי לכבוד אקרא מרחוק

העטופים  ולומדי', תורה של מצערה להודיעם יחיו, עליהם

פניו  ויאר האל ירחמינו חולי, וכל קור והסובלים ברעב

אלקינו  יברכם שהם, מקום בכל הקדש עם כל ואל אלינו

דאגת  ליום, מיום ודלים הולכים כחותינו כי ויחננו,

על  נוסף ביתו, אנשי וטרף חוקו ללחם ואיש איש פרנסת

פני  על ר"ל ישכון כערפל אשר ומצוה, בתורה הרוח דאגת

ומי  כלה והפרוטה מתגבר הרעב ראש, למעלה עלו כל,

בואו  רחמינו, יקרים אחים רחמינו ובכן יום. ילד מה יודע

(היינו  מסודר בסדר תוכלו, אשר בכל הלומדים לעזרת

בני  בעד או רבינו, קופת על אם השלוחים ענין על לבאר

מטרתו  אל הכל שיגיע למען רמב"ן) על או הישיבה,

את  החזק התעוררו, הקדש עם ידידי התעוררו ְַבאמונה.

פניו  הוי' יאר האירו, וקומו ברבים הודיעו התורה, שוקדי

ובגלל  הקדש. וחיבת התורה באהבת להתעורר אליכם

כי  ויתעלה, יתברך התורה נותן מאת תתברכו הזה הדבר

בשר. ועד מנפש ואחד אחד כל לב משאלות ימלא

ברגשי  ומכבדם מברכם התורה, לומדי בשם הדובר

מליובאוויטש  אדמו"ר הרה"ק אאמו"ר כ"ק בן כבוד,

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה

שניאורסאהן  יצחק יוסף
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רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn
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:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãaéçð ãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©
ìL:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL §¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

àéõøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîçáéäúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå ¨¨«©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨

:õøàä-ìr Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ékñ ¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤
âééðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½

íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈
:õøàä-úàãéíép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr ¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−

õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNrz©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−
:øôkaåèìL dúà äNrz øLà äæåúBàî L ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´

daçø änà íéMîç äázä Cøà änà©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈
ìLe:dúîB÷ änà íéLæèäázì äNrz | øäö §¦¬©−̈«¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈

äázä çúôe äìrîìî äplëz änà-ìàå§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©©¥−̈
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa:äNrz íéL §¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨

(éåì)æéõøàä-ìr íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìLà øNa-ìk úçLúçzî íéiç çeø Ba-ø §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMäçé-úà éúî÷äå ©¨¨®¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøaE §¦¦−¦®̈¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²

éðá-éLðe EzLàå:Czà Eèé-ìkî éçä-ìkîe §¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨
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éìà eàáé ìkî íéðL:úBéçäì Eàëäzàå §©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷E ©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®

:äìëàì íäìå Eì äéäåáëøLà ìëk çð Nriå §¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧
:äNr ïk íéýìû Búà äeö
ïåùàø

¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr ` zegiy ihewl)

ÈÁ‰ ÏkÓe(יט (ו, ƒ»»«

העֹולם  עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנח

לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ללכת ְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעלּולים

מּוטל  – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ׁשּיׁש אדם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשל

ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" להכניסֹו להׁשּתּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעליו

הזמין הּקּב"ה ׁשּכן, ּפרטית,BÏלאלקּות. ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּזה. החפץ את ׁשּיעלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַּכדי

éðùæàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
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íBäz úBðérî-ìk eò÷áð äfä íBia Lãçì©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨©§§Æ§´
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:äázä-ìàãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ¤©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨

:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèøëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧
íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®

:Bãra ýåýé øbñiå©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«



רעה iriax ,iyily - g - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

ּתיבֹות  על קאי ׁש"ּתיבה" הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ְִֵֵֵֶַַַַַָָָידּועה

- הּתיבה" אל גֹו' ד"ּבא הענין וזהּו והּתפילה, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה

הּתֹורה  ּתיבֹות ּבתֹוך עצמֹו את להכניס צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשיהֹודי

"מים  המּבּול, ממי לינצל ּביכלּתֹו ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהּתפילה,

ׁשּבעֹולם. ִֶַָָרּבים"

éùéìùæéõøàä-ìr íBé íéraøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤
ìrî íøzå äázä-úà eàNiå íénä eaøiå©¦§´©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬

:õøàäçéõøàä-ìr ãàî eaøiå íénä eøaâiå ¨¨«¤©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤
:íénä éðt-ìr äázä Cìzåèéeøáb íénäå ©¥¬¤©¥−̈©§¥¬©¨«¦§©©À¦¨«§²

íéøää-ìk eqëéå õøàä-ìr ãàî ãàî§¬Ÿ§−Ÿ©¨®̈¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábäëLîç ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦£¥̧

eqëéå íénä eøáb äìrîìî änà äøNr¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©®̈¦©§ª−
:íéøääàëõøàä-ìr Nîøä | øNa-ìk òåâiå ¤«¨¦«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤

õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòä³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´
:íãàä ìëå õøàä-ìráëçeø-úîLð øLà ìk ©¨®̈¤§−Ÿ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©

:eúî äáøça øLà ìkî åétàa íéiçâëçîiå ©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©
íãàî äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
eçniå íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨®̈¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«

ãëàîe íéMîç õøàä-ìr íénä eøaâiå:íBé ú ©¦§§¬©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−«
çàäiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ

øáriå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧
:íénä ekLiå õøàä-ìr çeø íéýìûáeøëqiå ¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦©¦¨«§Æ

íLbä àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðérî©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤
:íéîMä-ïîâCBìä õøàä ìrî íénä eáLiå ¦©¨¨«¦©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´

:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä eøñçiå áBLå̈®©©§§´©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«
ãøNr-äráLa éréáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬

:èøøà éøä ìr Lãçì íBéäCBìä eéä íénäå −©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«§©©À¦¨Æ¨´
ãçàa éøéNra éøéNrä Lãçä ãr øBñçå§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ§¤¨´

:íéøää éLàø eàøð Lãçìåíéraøà õwî éäéå ©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«©§¦¾¦¥−©§¨¦´
:äNr øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬¨¨«

æúLáé-ãr áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤

:õøàä ìrî íénäçBzàî äðBiä-úà çlLéå ©©−¦¥©¬¨¨«¤©§©©¬¤©−̈¥«¦®
:äîãàä éðt ìrî íénä el÷ä úBàøìè-àìå ¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«§Ÿ

åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî̈«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
çìLiå õøàä-ìë éðt-ìr íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³

à åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé:äázä-ìéìçiå ¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«©¨´¤
äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úráL ãBò½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈

:äázä-ïîàéäpäå áør úrì äðBiä åéìà àázå ¦©¥¨«©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬
íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè úéæ-äìr£¥©−¦¨¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦

:õøàä ìrîáéíéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå ¥©¬¨¨«¤©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®
:ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úà çlLéå©§©©Æ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

âéãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
çð øñiå õøàä ìrî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ
éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî-úà¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬

:äîãàäãéíBé íéøNrå äráLa éðMä Lãçáe ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−
:õøàä äLáé Lãçìñ ©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqw zxaeg zeniyx)

Ìe˜i‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ(כג (ז, «ƒ«∆»«¿
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּכזה. ּכליה ענׁש היה לּמה לׁשאֹול, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

העֹולם, יּׁשּוב ענינן הּמּבּול לפני ׁשּנּתנּו הּמצוֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת

א-ז: ּבאֹותּיֹות (ונרמזֹות יצרּה k¯a˙לׁשבת ÏÊb,ה',‡·¯, ְְְִִֶֶָָָָָ≈»ƒ¿«∆∆
Ï·‰ ,ÌÈÈc,(עבֹודהֿזרה ׁשל ּתעּתּועים (לׁשֹון ÈÂÂ(מעׂשה ƒƒ∆∆ְֲֲִֵֶַַָָָ«ְ

ּדּמים), ּבׁשפיכּות ׁשעּקרּה ּדֹור eÊ˙צעקה, ׁשאנׁשי וכיון .( ְְִִִִֶָָָָָ¿ְְֵֵֶַָ

הּתכלית  נתקּיימה לא אּלה, מצוֹות ׁשבע על עברּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּבּול

ּולאחר  הּבריאה, ּבטלה – ּובמילא העֹולם, נברא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמענּה

מחדׁש. העֹולם נבנה ְִֵַַָָָָָהּמּבּול

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæèàö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−
éðáe EzLàå äzà äázä-ïîéðá-éLðe EE ¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−

:CzàæéóBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk ¦¨«¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

áéúëàöåäéø÷eøôe õøàá eöøLå Czà àöéä©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬
:õøàä-ìr eáøåçé-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå §¨−©¨¨«¤©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«

:Bzà åéðáèéóBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk ¨−̈¦«¨©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½
NîBø ìk-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìr −Ÿ¥´©¨®̈¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦

:äázäë| ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå ©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ
ìriå øBähä óBòä ìkîe äøähä äîäaä©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©



iyyרעו ,iying - h - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:çaæna úìòàëççépä çéø-úà ýåýé çøiå Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼
ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
íãàä áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî òø©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNr øLàkáëøéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò ©«£¤¬¨¦«¦−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

èàøîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt íäìáíëàøBîe ¨¤²§¬§−¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³

óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk ìr äéäé íëzçå§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬

:eðzð íëãéa íiäâéç-àeä øLà Nîø-ìk ©−̈§¤§¤¬¦¨«¨¤̧¤Æ£¤´©½
íëì ézúð áNr ÷øék äìëàì äéäé íëì̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−

:ìk-úàã:eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà ¤«Ÿ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
ä-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨

epLøãà äiçåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈

äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc íãàä«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈
:íãàä-úàæõøàá eöøL eáøe eøt ízàå ¤¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤

:dá-eáøeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

הציוּוי  ּבא - הּתיבה" אל גֹו' ד"ּבא הענין לאחרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמנם,

ּבזה: והענין גֹו'". הּתיבה מן ְְִִֵֵֶַָָָָ"צא

החיה  "ּכל [וכן גֹו'" הּתיבה מן "צא - היא הּכונה ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתכלית

לפעֹול  הינּו, (ּבעלּֿכרחם)], אּתה" "הֹוציאם ,"אּת היצא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָגֹו'

רק  (ולא ד"ּתחּתֹון" ּומצב ּבמעמד ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִֶַַַַָָָָֹּבעֹולם

לּתיבה), להכניסֹו נעלה, למצב ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָלהעלֹותֹו

éùéîççBzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàìèíëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå ¥«Ÿ©«£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®

:íëéøçà íërøæ-úàåéäiçä Lôð-ìk úàå §¤©§£¤−©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ
õøàä úiç-ìëáe äîäaa óBòa íëzà øLà£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤
:õøàä úiç ìëì äázä éàöé ìkî íëzà¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤

àé-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨
ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNä¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−

ì:õøàä úçLáé-úBà úàæ íéýìû øîàiå §©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«
-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôðâé-úà ¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìræé-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ©¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà úéøaä©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»

‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc ÈLÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

לא  אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

אין  ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, צר ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש לּמּבּול? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמקֹום

לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא חסֿוׁשלֹום, למּבּול ראּוי ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהעֹולם

ׁשּלא  אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב העֹולם היה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּגם

על  מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ואי-ראּית מּבּול. עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַיהיה

ּבׁשפל  ּדֹורֹו היה אם אפילּו הּדֹור: צּדיק ׁשל זכּותֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּגדל

היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ה' הבטחת היתה לא וגם ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּמּצב,

ֱִֶָנענׁשים.

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLälà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤

:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éðaëçð ìçiå §¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©
:íøk òhiå äîãàä Léààëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
:äìäà CBúa ìbúiå økLiåáëéáà íç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´

ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë:õeça åéçà-éðL §©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈©«
âë-ìr eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©

úåør úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ



רעז iriay - `i ,i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eàøãëäNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨
:ïèwä Bða Bìäëãár ïrðk øeøà øîàiå −§¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤

åéçàì äéäé íéãár:åëýåýé Ceøa øîàiå £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−
:Bîì ãár ïrðë éäéå íL éäìàæëíéýìû zôé ¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ

:Bîì ãár ïrðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«
çëìL ìeanä øçà çð-éçéåäðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈

:äðL íéMîçåèëúBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ
:úîiå äðL íéMîçå äðLôéàälàå ¨½̈©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ§¥̧¤Æ

íéða íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−
:ìeanä øçàáïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða ©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈

:ñøéúå CLîe ìáúåâúôéøå æðkLà øîb éðáe §ª®̈¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−
:äîøâúåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäíúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈

ìì Léà:íäéBâa íúçtLîì BðLåíç éðáe ¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈
:ïrðëe èeôe íéøöîe Lekæàáñ Leë éðáe ¬¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ

äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå äìéåçå©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈
:ïããe àáLçìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå §¨¬§¨«§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½

:õøàa øab úBéäìèéðôì ãéö-øab äéä-àeä ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´
éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàé ïk-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬

:ýåýééCøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå §Ÿ̈«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤
:ørðL õøàa äðìëå ãkàåàéàåää õøàä-ïî §©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«¦¨¨¬¤©¦−

øér úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé̈¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ¦−
:çìk-úàåáéàåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå §¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´®̈©¦−

:äìãbä øéräâé-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe ¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤
:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðrãé-úàå £¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«§¤

íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézLñåèãìé ïrðëe §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²

:úç-úàå Bøëa ïãéö-úàæè-úàå éñeáéä-úàå ¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«§¤©§¦Æ§¤
:éLbøbä úàå éøîàäæéé÷ørä-úàå éeçä-úàå ¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−

:éðéqä-úàåçé-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå §¤©¦¦«§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤
:éðrðkä úBçtLî eöôð øçàå éúîçäèééäéå ©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«©§¦º

äfr-ãr äøøâ äëàa ïãévî éðrðkä ìeáb§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
äîãàå äøîrå äîãñ äëàaáéúëíéáöe «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§Ÿ¦−

éø÷ì-ãr íéBáöe:òLëíç-éðá älà §¦−©¨«©¥´¤§¥½̈
ìì íúçtLîì:íäéBâa íúöøàa íúðLñ §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«

àëìeéçà øár-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−
:ìBãbä úôéáëøeMàå íìér íL éða ¤¬¤©¨«§¥¬¥−¥¨´§©®

:íøàå ãeìå ãLëtøàåâëìeçå õeò íøà éðáe §©§©§©−§¬©«£¨«§¥−£¨®¬§−
:Lîå øúâåãëçìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå §¤¬¤¨©«§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©

:øár-úà ãìéäëíL íéðá éðL ãlé øárìe ¨©¬¤¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´
åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä̈«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−

:ïè÷éåëóìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤
:çøé-úàå úåîøöç-úàåæë-úàå íøBãä-úàå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¤£¨¬§¤

:äì÷c-úàå ìæeàçëìàîéáà-úàå ìáBò-úàå −̈§¤¦§¨«§¤¨¬§¤£¦«¨¥−
:àáL-úàåèë-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå §¤§¨«§¤¦¬§¤£¦−̈§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBéìàLnî íáLBî éäéå ¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬«¨−̈¦¥¨®
:íãwä øä äøôñ äëàaàìíL-éðá älà «Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤¥´¤§¥¥½

ìì íúçtLîì:íäéBâì íúöøàa íúðL §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ®̈§©§Ÿ−̈§«¥¤«
áìíäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®

:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð älàîeô ¥¥¹¤¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr i zegiy ihewl)

e‡¯ ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ(כג (ט, ¿∆¿«¬ƒ∆…»
מּובן  הרי אחֹורּנית, ּפניהם ׁשהיּו מאחר לׁשאל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׁש

רע  רֹואה אדם ּכאׁשר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ראּו. ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעצמֹו

רק  ׁשּבּדבר, למעׂשה" ה"הלכה את רק לראֹות עליו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזּולתֹו,

ּׁשּנֹוגע ואם ‡ÂÈÏמה למּוטב. ּולהחזירֹו להֹוכיחֹו לעׂשֹות: ֵֶַַ≈»ְְְְֲֲִִִַַָ

רעת את ּומרּגיׁש רֹואה קּים B¯·Áהּוא הּזה ׁשהרע סימן – ְִֶֶַַָ¬≈ִֶֶַַַָָָ

ראי. הּוא ׁשהּזּולת הּידּועה, הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּוכתֹורת ּבֹו, ְְְִֵֶַַַַַַַַָּגם

¯‡eזהּו ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ ערוה הרּגיׁשּו ולא ראּו לא – ֶ¿∆¿«¬ƒ∆…»ְְְִִֶָָֹֹ

לעׂשֹות  צריכים ּׁשהם ּבמה התרּכזּו אּלא ּבאביהם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוחּסרֹון

לא. ותּו אביהם), ערות את ְְְֲִֶֶֶַַַֹ(ויכּסּו

éòéáùàéàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤®̈§¨¦−
:íéãçàáär÷á eàöîiå íãwî írñða éäéå £¨¦«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²

íL eáLiå ørðL õøàa:â-ìà Léà eøîàiå §¤¬¤¦§−̈©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤
äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eärø¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçìãìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå ©«Ÿ¤©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá BLàøå§Ÿ´©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬



iriayרעח - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìëä-úàå øérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤
eða øLà ìcânä:íãàä éðaåïä ýåýé øîàiå ©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´

úBNrì ílçä äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®
:úBNrì eîæé øLà ìk íäî øöaé-àì äzrå§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−©«£«

æeòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eärø úôN LéàçíMî íúà ýåýé õôiå ¦−§©¬¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈

:øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìrèïk-ìr ©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º
-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨
-ìk éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä̈®̈¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨

:õøàäôéäðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå©−¤¤©§©§®̈§¨©−¦©©¬©©«

àéLîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîñáéãLëtøàå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«§©§©§©´

ìLe Lîç éç:çìL-úà ãìBiå äðL íéLâééçéå ©½¨¥¬§¦−¨®̈©−¤¤¨«©©§¦´
ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ãéìL éç çìLå:øár-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤
åèìL øár-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
æèìLe òaøà øár-éçéå-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤

:âìtæéìL âìt-úà BãéìBä éøçà øár-éçéåíéL ¨«¤©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå äðLñ ¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëeòø éçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§½
ìLe íézL:âeøN-úà ãìBiå äðL íéLàëéçéå §©¬¦§¦−¨®̈©−¤¤§«©§¦´

íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñáëéçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦¬

ìL âeøN:øBçð-úà ãìBiå äðL íéLâëéçéå §−§¦´¨¨®©−¤¤¨«©§¦´
äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåñãëòLz øBçð éçéå ©¬¤¨¦−¨«©§¦´¨½¥¬©
:çøz-úà ãìBiå äðL íéøNråäëøBçð éçéå §¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´¨À

çøz-úà BãéìBä éøçàäðL äøNr-òLz ©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîeñåëçøú-éçéå §©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤−©
-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤

:ïøäæë-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå ¨¨«§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà íøáà©§½̈¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

çëBzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr ïøä úîiå©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàaèëíéLð íäì øBçðå íøáà çwiå §¬©§¦«©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®

äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà íL¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úaìéøN éäzå ©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−

:ãìå dì ïéà äø÷ràìBða íøáà-úà çøz çwiå £¨®̈¥¬−̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À
úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤
úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå Bða íøáà©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ

:íL eáLiå ïøç-ãr eàáiå ïrðk äöøàáìeéäiå ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´
çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©

øça*Ñ: §¨¨«
BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
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נח  מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

ּכאׁשר  ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם האּבןֿעזרא: ׁשּכתב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ(ּוכפי

לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ואי נח), ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמת

ּבּדֹור הּכּונה ׁשּלֹוBlLׁש"ּבדֹורֹו" הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ְֶַַַָָ∆ְֶֶַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור רז"ל: וכלׁשֹון ְְְְִִַַַַָָּומנהיגֹו.

(*423 'îòå ,63 'îò å"èç ù"å÷ì ô"ò
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,'íázëémiliigd xtqn z` aezkl lkei ohw xrp elit` xnelk ¦§§¥

e ,ex`ypy,äøNò ,áBzëì ìBëé øòð änkeic ztih sihiy ici lr ©¨©©¨¦§£¨¨
.dxyr ly `ixhnib `idy c"ei ze`k zi`xp ef dtihe ,xiipd lr

äòLz ,øîà ìàeîLe,ex`ypøîàpL(e fi my)úBììBò Ba øàLðå' §¥¨©¦§¨¤¤¡©§¦§©¥
ìL íéðL úéæ ó÷Bðkäéôéòña äMîç äòaøà øéîà Làøa íéøâøb äL §¤©¦§©¦§Ÿ¨©§§¦§Ÿ¨¦©§¨¨£¦¨¦§¦¤¨

enk aixgpq liga miyp` ex`yiy ,weqtd yexit `ed jke ,'dIxRŸ¦¨
zifd ur z`kdÎ] zifd ztiwp xg`l mihren mizif mix`ypy
jke ,mixbxb dyly mipy mdy ,[zexitd z` eilrn xiydl
drax`e ,'ditirqa dyng drax`' wx ex`yi aixgpq dpgna

.dryz md cgi dynge
øNò äòaøà ,øîà éåì ïa òùBäé éaø,mda ex`ypøîàpL(my)íéðL' ©¦§ª©¤¥¦¨©©§¨¨¨¨¤¤¡©§©¦

ìL,'äMîçå äòaøà ['eëå] äL,mipy ,mixtqnd lk z` miyxece §Ÿ¨§©§¨¨©£¦¨
.xyr drax` md cgie ,dynge drax` ,dyly

äMîç ,øîà ïðçBé éaø,ex`ypy mdøvð ãëeáð ,åéða éðLe ,áéøçðñ ©¦¨¨¨©£¦¨©§¥¦§¥¨¨§©§¤©
,ycwnd ziae milyexi z` aixgde laa jln jk xg` didy

ïãà øæeáðelr glype xvpckeap ly ezeklna xy jk xg` didy §©§£¨
.milyexi z` yeakl eci

:ex`ypy miyp`d eid mdy el oipn x`an opgei iax,ïãà øæeáð§©§£¨
àøîb`e ,aixgpq lign miiga x`yp `edy ,minkg elaiw jk -oi §¨¨

.miweqtdn di`x dfláéúëc ,øvð ãëeáðxvpckeap jilydy onfa §©§¤©¦§¦
,dldaa eivreil xn`e ,y`d oyakl dixfre l`yin dippg z`
ip` dzre ,milaga mizetk miyp` dyly oyakl epklyd ixd

,mizetk mpi`y miyp` drax` my d`ex(dk b l`ipc)dåøå'§¥¥
'ïéäìà øáì éîc äàòéáøcdnec mdnry iriaxd mc`d d`xne - ¦§¦¨¨¨¥§©¡¨¦

,j`ln d`xnlòãé äåä àðî ,dééæçc åàì éàådidy `l m`e - §¦¨§©§¥§¨£¨¨©
iyp` lk z` dkn j`lnd z` d`xe ,aixgpq `av mr xvpckeap

.j`ln ly d`xn `ed cvik zrcl el oipn ,`avdéðLe áéøçðñ©§¥¦§¥
åéða,ex`ypáéúëc(fl hi 'a mikln)CBøñð úéa äåçzLî àeä éäéå' ¨¨¦§¦©§¦¦§©£¤¥¦§

,'áøçá eäekä åéða øöàøLå Cìnøãàå åéäìàrecn oldl x`eaie ¡Ÿ¨§©§©¤¤§©§¤¤¨¨¦©¤¤
ici lr zn `l envr aixgpqy weqtdn gken mewn lkne ,edebxd

.jk xg` edebxdy eipa ipy ezn `l oke ,j`lnd
:aixgpq oipra mitqep miweqt zyxec `xnbd,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨

,oldl `aeiy df weqtBøîàì øLôà éà áeúk àø÷î àìîìàilel - ¦§¨¥¦§¨¨¦¤§¨§¨§
,ok xnel xyt` i` yexita ok azkpyáéúëc(a f diryi)àeää íBia' ¦§¦©©

øòNå Làøä úà øeMà Cìîa øäð éøáòa äøéëOä øòúa 'ä çlâé§©©§©©©§¦¨§¤§¥¨¨§¤¤©¤¨Ÿ§©©
,'ätñz ï÷fä úà íâå íéìâøäxg`l ,weqtd z` yexcl yi jke ¨©§¨¦§©¤©¨¨¦§¤

,aixgpq ly e`av iyp` lk eznyéøa àLãe÷ àúàéîcàå àeä C £¨§¨§¦§¦§¥
àáñ àøáâk déìmc` zenca j`ln `ed jexa yecwd el onif - ¥§©§¨¨¨

e ,owfdéì øîà,aixgpql j`lnd,áøòîe çøæî éëìî éaâì úìæà ék £©¥¦¨§©§©¥©§¥¦§¨©£¨
eäðézìè÷e eäééðáì eäðéúézééàclkl jlze o`kn xefgzyk - §©§¥¦§¦§©§§©§¦§

,mzenl znxbe o`kl mdipa z` z`ady ,mleray miklndéàî©
eäì úøîà.mdipa ezn recn ,mdl xn`z dn -(åäì) øîà[déì] ¨§©§¨©¥

,aixgpqáéúé énð àcçt àeääa àøáb àeääxnelk ,mc` eze` - ©©§¨§©©§¨©¥¨¥
.mikln mze` lkl aiy` dn ,df cgta `vnp ok mb invr ip`

e aixgpq jiyndãéáòð éëéä ,déì øîàlvpdl ick dyr` dn - ¨©¥¥¦©£¥
.mdndéì øîà,j`lndìéæ ¨©¥¦
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המשך ביאור למס' סנהדרין ליום חמישי עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:446:488:599:019:339:3510:3210:3318:0918:0318:3518:2917:4418:39באר שבע )ק(

6:446:498:599:009:339:3510:3210:3218:1018:0318:3318:2717:3418:37חיפה )ק(

6:426:478:588:599:319:3310:3110:3118:1218:0518:3318:2717:2618:37ירושלים )ק(

6:446:498:599:019:339:3510:3210:3318:0818:0218:3518:2817:4318:38תל אביב )ק(

7:147:239:119:159:559:5910:5110:5418:0617:5418:3918:2817:3818:41אוסטריה, וינה )ק(

6:356:279:109:059:499:4410:5610:5219:3819:4420:0620:1219:2520:24אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:147:239:149:189:5610:0010:5310:5518:1018:0018:4318:3317:4418:45אוקראינה, אודסה )ק(

6:486:578:468:499:299:3310:2510:2817:4017:2918:1418:0317:1318:16אוקראינה, דונייצק )ק(

7:007:098:579:009:409:4410:3710:3917:5117:3918:2418:1317:2318:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:287:379:229:2610:0710:1111:0311:0518:1418:0218:4918:3717:4618:51אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:207:309:149:1810:0010:0410:5610:5818:0617:5418:4118:2917:3818:43אוקראינה, קייב )ק(

7:407:489:419:4410:2210:2611:1911:2118:4018:3019:1019:0018:1319:12איטליה, מילאנו )ק(

5:565:558:278:268:568:559:599:5718:0318:0218:2518:2517:4418:33אקוואדור, קיטו )ח(

6:116:048:478:429:239:1910:3010:2719:0919:1419:3619:4118:5519:52ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:566:479:319:2410:1210:0611:1911:1620:0720:1420:3720:4419:5420:57ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:167:239:259:2710:0210:0511:0011:0118:2718:1918:5618:4818:0218:59ארה״ב, בולטימור )ק(

7:077:149:149:179:529:5510:5010:5118:1518:0618:4418:3617:5018:47ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:087:149:159:179:539:5510:5010:5218:1618:0718:4518:3617:5018:48ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:457:529:509:5310:2910:3211:2711:2818:5018:4019:2019:1118:2419:23ארה״ב, דטרויט )ק(

7:237:279:409:4110:1310:1511:1211:1318:5118:4519:1619:1018:2819:20ארה״ב, האוסטון )ק(

6:577:029:119:129:459:4710:4410:4518:1818:1018:4418:3717:5418:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:207:239:399:4010:1110:1211:1111:1118:5318:4819:1819:1218:3119:22ארה״ב, מיאמי )ק(

7:047:109:109:129:489:5110:4610:4718:1018:0118:4018:3117:4518:43ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:317:389:389:4110:1610:1911:1411:1518:4018:3119:0919:0018:1419:12ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:037:109:099:119:489:5010:4510:4718:0917:5918:3818:3017:4318:41ארה״ב, שיקגו )ק(

6:046:018:398:369:099:0710:1410:1218:3218:3418:5618:5718:1619:07בוליביה, לה-פס )ח(

8:068:169:5810:0210:4510:4911:4011:4318:4918:3719:2519:1318:2119:27בלגיה, אנטוורפן )ק(

8:068:169:5910:0310:4510:4911:4011:4318:5018:3819:2519:1318:2219:27בלגיה, בריסל )ק(

5:335:288:098:058:418:389:469:4418:1618:1918:3618:3918:0018:49ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:225:177:577:548:298:269:349:3217:5918:0218:2318:2617:4318:36ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:257:359:169:2010:0310:0810:5911:0118:0817:5618:4318:3117:4318:45בריטניה, לונדון )ק(

7:367:479:249:2910:1310:1811:0811:1118:1217:5918:5018:3717:4618:52בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:327:439:229:2610:1010:1511:0511:0818:1318:0018:4818:3617:4418:50גרמניה, ברלין )ק(

7:487:579:429:4610:2710:3111:2311:2518:3418:2219:0918:5718:0619:11גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:325:278:088:048:418:379:469:4418:2118:2418:3918:4318:0618:53דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:336:358:568:569:269:2710:2710:2718:1618:1118:3918:3517:5418:44הודו, מומבאי )ח(

6:286:308:528:529:229:2310:2310:2318:1218:0818:3618:3217:5118:41הודו, פונה )ח(

7:027:119:019:049:449:4710:4010:4217:5617:4518:2918:1817:2918:31הונגריה, בודפשט )ק(

6:126:188:188:218:579:009:549:5617:2017:1117:4917:4116:5417:52טורקיה, איסטנבול )ח(

7:347:399:449:4610:2010:2211:1811:1918:4718:3919:1619:0818:2319:19יוון, אתונה )ק(

7:237:319:229:2510:0410:0811:0111:0318:1718:0718:5018:4017:5018:52מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:306:328:538:549:249:2410:2410:2418:1218:0818:3618:3217:5118:41מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:365:258:098:028:548:4810:029:5818:5619:0419:2819:3718:4419:51ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:046:078:228:238:548:569:549:5417:3517:2918:0017:5417:1218:04נפאל, קטמנדו )ח(

6:246:318:328:359:109:1310:0810:0917:3517:2618:0417:5617:0818:07סין, בייג'ין )ח(

6:486:479:189:179:479:4610:5010:4818:5318:5219:1519:1418:3419:23סינגפור, סינגפור )ח(

7:017:128:518:569:399:4410:3510:3717:4117:2918:1818:0617:1318:20פולין, ורשא )ק(

5:435:408:178:158:478:449:509:4918:0518:0618:2818:2917:4818:38פרו, לימה )ח(

7:578:059:5810:0110:4010:4311:3611:3818:5518:4419:2719:1718:2819:29צרפת, ליאון )ק(

8:118:2010:0710:1110:5210:5611:4811:5019:0218:5119:3519:2418:3519:37צרפת, פריז )ק(

5:425:418:118:108:408:399:429:4117:4217:4118:0518:0317:2318:12קולומביה, בוגוטה )ח(

7:327:409:359:3810:1510:1911:1311:1418:3618:2719:0418:5518:1019:07קנדה, טורונטו )ק(

7:117:199:129:159:539:5710:5010:5218:0917:5918:4018:3017:4318:43קנדה, מונטריאול )ק(

6:516:569:049:069:399:4110:3810:3918:1118:0318:3818:3117:4618:41קפריסין, לרנקה )ק(

7:257:379:119:1610:0110:0710:5610:5917:5717:4318:3618:2317:2818:38רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:007:138:438:499:369:4110:3010:3317:3217:1818:0917:5517:0218:11רוסיה, מוסקבה )ח(

6:396:488:388:429:219:2510:1710:2017:3417:2318:0617:5617:0718:09רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:447:539:439:4610:2610:3011:2211:2418:4218:3119:1119:0018:1519:13שוויץ, ציריך )ק(

6:096:108:358:359:049:0410:0610:0517:5917:5618:2218:1917:3818:28תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca akrzny

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨
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 הורידו את יישומון  
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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