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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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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו, מז' חנוכה, ה' ויגש, ג' ויחי עם המצורפים אליהם, ועוד הפעם 

הנני כופל מה שאמרתי לו קודם נסיעתו, שנסיעתו תהי' להצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד, וכמובן 

דיוק הלשון גם יחד שהא בהא תליא, כי ישראל הם גוי אחד בארץ )יעוין אגה"ק ס"ט ב' נוסחאות(, 

שגם בארץ ובעניני העולם ניכרת אצלם האחדות שהיא בכל משלה, ואין שניות כלל בעולם, כי הכל 

הוא מהאחדות הפשוטה ובמילא נמצא זה בכל הבריאה עד לפרטי פרטים, אלא שכדי שיהי' הענין 

מו"ח  כ"ק  פתגם  וע"פ  שיטעה.  לטעות  להרוצה  האפשרית  שניתנה  מקומות  ישנם  חפשית  דבחירה 

אדמו"ר, אז חסידים זיינען קלוגע, און לייגען ניט אפ אויף מארגען )מחר - לקבל שכרם( דאס וואס 

גם  נסיעתם  נסיעתם באמצע  עוד בתחלת  - לעשותם( הרי מסכימים הם  )היום  מען קען טאן היינט 

קודם הגיעם למחוז חפצם חפץ ד' אשר הכל אחד, וכל אריכות זו נכללת בהפתגם הקצר של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר להשדר"ים ושלוחים מהישיבות, שתפקידם לקצור - קלייבען - גשמיות, ולזרוע רוחניות, אלא 

שע"פ המבואר בזהר ח"ב קפ"ד ע"ב, הנה צריכה כל עבודה להיות בשמחה ובחדוה, דאז ממשיך לגבי' 

חדוא אחרא עילאה, היינו שאז נותנים הצלחה מלמעלה מתוך שמחה הפורצת כל גדר...
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

כללי מפתח  

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

ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

   לכן אמור לבני ישראל ה "מאמר ד  )ג

ה ................  י"חתש'ה ,מברכים החודש שבט, פרשת ואראשבת 

  '  ה וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב גו"מאמר ד  )ד
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לא  .....................................י"תשח'שבט המברכים החודש 

  , קודש פרשת בשלח-מוצאי שבתשיחת   )ו

זל  ..................................................  י"תשח'שבט ה א"י

מה   ......  ח"תשמ'ה ח שבט"מבה, ואראפ "משיחות ש  )ז

   השלמות לשיחות דלעיל  )ח

נו  ..........................  ח"מתש'ה ח שבט"מבה, ואראפ "שיחת ש

  סד  .......................  זטכרך  פרשת ואראשיחות -לקוטי  )ט

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

עא  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

עב  .....................פרשת וארא –ילקוט גאולה ומשיח   )יא

עג..................  ת ואראלשבוע פרשיומי חומש  ישיעור  )יב
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טקי  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טז

ם"שיעורי רמב

כדק  .................  פרשת ואראלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יז

דקצ   ................  פרשת ואראלשבוע פרק אחד ליום  –  )יח

יזר  ....................  פרשת ואראלשבוע ות צוספר המ –  )יט

  נביאים וכתובים   )כ

כר  .............................................  זלאיוב פרק , נה-נדפרק  ישעיה

  מועד קטןמסכת  –משניות   )כא

ידר  ...........................................................  ביאור קהתי

חכר  ....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )כב

  ות עם ביאוריםשבועמסכת   )כג

לר  ........................................................  מועד דף  ממדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כד

טנר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

  טוב- יוםשולחן ערוך הלכות   )כה

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

  אור תורה  )כו

גסר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כז

חסר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

חסר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כט

טסר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )ל

ער  ......................................................  ב"ר מוהרש"ואדמ

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה  )לא

עאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )לב

עדר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לג

עהר  ...............................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עור  ........................................  חומש לקריאה בציבור   )לד

פהר  .......................  קודש- קריאה התורה למנחת שבת  )לה

פור  ..............................  פרשת ואראלשבוע לוח זמנים   )לו

פזר  ..............  רב שבת קודשלעת הדלקת נרות צוסדר מ  )לז
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔÎÏ אתכם והֹוצאתי הוי' אני יׂשראל לבני אמר »≈ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ

גו' ולקחּתי גֹו' וגאלּתי גֹו' והּצלּתי ,1גֹו' ְְְְְְִִִִַַַָָ

וארא 2ואיתא  ּפרׁשת רּבה ּגאּולֹות 3ּבמדרׁש ד' ְְְְִִֵַַַָָָָָָ

ּגזרֹות  ד' ּכנגד ּכאן, יׁש ּגאּלה) ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶָָֻ(לׁשֹונֹות

ד' חכמים ּתּקנּו ּוכנגדן ּפרעה, עליהן ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּגזר

ׁשל  לׁשֹונֹות ׁשד' והינּו, הּפסח, ּבליל ְְְְֵֶֶֶַַַּכֹוסֹות

רּבה  ּובמדרׁש מּמצרים. הּגאּלה ּכנגד הם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻֻּגאּלה

וּיׁשב  הם 4ּפרׁשת ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשד' איתא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

מּובן, ּומּזה הּגלּיֹות), ד' (ּדהינּו מלכּיֹות ד' ְְְְִֶֶֶַַַָָֻֻּכנגד

הּגאּלה  ּגם נכללת ּגאּלה ׁשל הּלׁשֹונֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּבד'

הּמדרׁש ּדברי לפי ׁשּגם לֹומר, ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָהעתידה.

ּגאּלה  ׁשל לׁשֹונֹות ד' ׁשּייכים וארא ּבפרׁשת ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻרּבה

חכמים  ּתּקנּו ׁשּכנגּדן ּדכיון העתידה, לּגאּלה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּגם

ידּוע  והרי ּכֹוסֹות, הראׁשֹונֹות 5ד' ּכֹוסֹות שּב' ֲִֵֶַַָָ

הּׁשנּיֹות  ּכֹוסֹות ּוב' מצרים, לגאּלת ְְְִִִִִַַַַָֻׁשּייכים

נמצא, העתידה, לּגאּלה ׁשּי הרביעי ּכֹוס ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻּובפרט

ׁשל  לׁשֹונֹות ּבד' נרמזת העתידה הּגאּלה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּגם

ּבּזהר  איתא וכן הּגאּלֹות 6ּגאּלה. ארּבע ׁשּכנגד ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻֻ

ּפעמים  וד' עזרת, קדם אמת ּפעמים ד' ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹאֹומרים

ּגאּלה  ׁשל לׁשֹונֹות ד' ׁשּכנגד וכיון ּבעזרת. ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָֻאמת

עזרת  קדם ּפעמים, ב' אמת ּפעמים ד' ְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹאֹומרים

ּכפי  הא', ענין ענינים, ב' יׁשנם ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּבד' מּובן הרי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּובעזרת,

ּגזרֹות (ד' מצרים לגאּלת ׁשּׁשּייכים ׁשּׁשּייכים ּכפי הּב', וענין ּפרעה), ׁשּגזר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

הּזהר  ּומּדברי העתידה. הּגאּלה ּגם נכללת ׁשּבזה הּגלּיֹות, מד' הּגאּלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻֻלד'

חדא  אמר מר אּלא אהדדי, ּפליגי לא הּנ"ל מדרׁשים שּב' נֹוספת הֹוכחה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹיׁש

אמת. ּוׁשניהם חדא, אמר ְֱֲֵֶֶַַָָּומר
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הּגלּות Ô·eÈÂב) ענין ּכללּות ּתחּלה ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְִִִֶַַַָָָ

הּוא  הּגלּות סּבת ּדהּנה, ְְְִִֵַַַָָֻוהּגאּלה.

ּכמאמר  מארצנּו,7החטא, ּגלינּו חטאינּו ּומּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָ

וזהּו החטא, הּוא ּברּוחנּיּות הּגלּות ׁשענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָוהינּו

רּבֹותינּו ּכמאמר הּוא ארץ  ּדפרּוׁש מארצנּו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָּגלינּו

רצֹון 8ז"ל  לעׂשֹות ׁשרצתה ארץ ׁשמּה נקרא לּמה ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ

זֹו, ארץ מּבחינת ּגלינּו החטא ועלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָקֹונּה,

והּוא  ּברּוחנּיּות, הּגלּות ענין הּוא ׁשחטא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָונמצא,

לצאת  ּובכדי הּגׁשמי. הּגלּות על ּגם ְְִִִֵֵַַַַַָָָסּבה

לתּקן  צרי (ּבגׁשמּיּות) לּגאּלה ולבֹוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻמהּגלּות

ענין  וזהּו החטא, ׁשהּוא הּגלּות סּבת את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּתחּלה

ׁשהּוא  החטא את מתּקנים ׁשעלֿידּה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּתׁשּובה,

מּמילא  יֹוצאים ועלֿידיֿזה הרּוחני, הּגלּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָענין

אמרּו ולכן הּגׁשמי. מהּגלּות יׂשראל 9ּגם אין ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ּפלּוגּתא  ּבזה ׁשּיׁש ּדהגם ּבתׁשּובה, אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָנגאלין

יהֹוׁשע  ורּבי אליעזר רּבי הּפלּוגּתא 10ּבין הּנה , ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

ּתהיה  הּתׁשּובה אם הּתׁשּובה, ּבאפן רק ְְְְִִִֶֶַַַָָֹהיא

ׁשּגזרֹותיו  מל עליהם מעמיד ׁשהּקּב"ה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעלֿידי

מעצמם, ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשים אֹו כּו', ּכהּמן ְְְִֵֶַָָָָָקׁשֹות

הּתׁשּובה  עלֿידי הּגאּלה ּתהיה הּדעֹות לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻאבל

הרמּב"ם  ׁשּכתב מה וזהּו ּתֹורה 9ּדוקא. הבטיחה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּומּיד  ּגלּותן ּבסֹוף  ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ְְְֲִִֵֶַַָָָָׁשּסֹוף

הּוא  הרּוחנית הּגאּלה ׁשענין והינּו, נגאלין. ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻהן

ענין  הּוא הרּוחני הּגלּות ּכי הּתׁשּובה, ְְְִִִִַַַַָָָָענין

ו  (ּכּנ"ל), ענין החטא הּוא הרּוחנית הּגאּלה לכן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻ

ענין  ּגם יהיה הּמׁשיח מל עלֿידי ׁשּיתּגּלּו ּבּגּלּויים הּנה זה ּומּטעם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּתׁשּובה.

ּכמאמר  לפי 11הּתׁשּובה, והינּו ּבתיּובּתא, צדיקייא לאתבא אתא מׁשיח ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָ

וכיון  ּבגׁשמּיּות. הּגאּלה על ּגם סּבה והיא ּברּוחנּיּות, הּגאּלה היא ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻׁשהּתׁשּובה

ּגאּלה  ׁשל לׁשֹונֹות ׁשד' מּובן, הרי הּתׁשּובה, ענין הּוא הּגאּלה ענין ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּכללּות

לגאּלת  ּבעּקר ׁשּייכים אּלּו לׁשֹונֹות וד' (ּכדלקּמן). ּבתׁשּובה מדרגֹות ד' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהם

ׁשהרי  ּבׁשלמּות, הּוא הּגאּלה ענין ׁשּבהם להיֹות העתידה, ולּגאּלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻמצרים

ּגאּלה  היתה מצרים ּגאּלת ורק ׁשלמה, ּגאּלה היתה לא הּגלּיֹות מּׁשאר ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻהּגאּלה

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

דיו"ט.7) מוסף ח.8)בתפלת פ"ה, ה"ה.9)ב"ר פ"ז תשובה הל' ב.10)רמב"ם צז, האזינו 11)סנהדרין ד. נח, ר"ה לקו"ת

ב. קנג, ח"ג זהר וראה סע"ב. נ, שם א. מה, שה"ש ב. צב, שמע"צ סע"ב. עה,
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ז i"gyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ּגאּלה  ׁשּתהיה העתידה הּגאּלה ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻׁשלמה,

ּגלּות  אחריה ׁשאין ּגם 12ׁשלמה הּנה ולכן , ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

היינּו ּבׁשלמּות, להיֹות צריכה הּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵַַַָָעבֹודת

ׁשלמּות  ועלֿידי ׁשּבּתׁשּובה, הּמדרגֹות ד' ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָּכל

ּכן  ּגם הּוא וכן הּגאּלה. ׁשלמּות נעׂשה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֻהּתׁשּובה

(ׁשהרי  ויֹום יֹום ּבכל מצרים ּדיציאת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּבעבֹודה

מצרים) יציאת זכירת להיֹות צריכה יֹום ,13ּבכל ְְְְְְִִִִִִַַַָָ

ׁשּבּתׁשּובה, הּבחינֹות ד' ּכל ּבּה להיֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָׁשּצריכים

ענין  ּכללּות ּכי אמת, ּפעמים ד' ענין ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָוזהּו

עם  (זי (פארּבינּדן ההתקּׁשרּות הּוא ְְְְְְִִִִַַַַָהּתׁשּובה

לעֹולם  הוי' נעׂשה 14ואמת החטא עלֿידי ׁשהרי , ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

חֹוזר  הּתׁשּובה ועלֿידי הוי', מאמת ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָנפרד

ד' הם אמת ּפעמים וד' הוי', אמת עם ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַָָָּומתקּׁשר

ׁשהם  הוי', ּבאמת ּבחינֹות ד' ּבתׁשּובה, ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָאֹופּנים

ּבזה, הענין ּוכללּות הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ד' ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָּכנגד

ּתֹורה  ּב'לּקּוטי ׁשּתי ּבאר 15ּכּמבאר ׁשּיׁש ּכה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

עיּלאה, ּותׁשּובה ּתּתאה ּתׁשּובה ּתׁשּובה, ְְְְִִַָָָָָָָּבחינֹות

ּתּתאה  ה' ׁשּיׁש וכיון ה', ּתׁשּוב היינּו ּתׁשּובה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכי

ּתׁשּוב  ּתׁשּובֹות, ׁשּתי ׁשּיׁשנם נמצא עיּלאה, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָוה'

(הן  מהן אחת ּובכל עיּלאה, ה' ותׁשּוב ּתּתאה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָה'

ב' יׁשנם  עיּלאה) ּבתׁשּובה והן ּתּתאה ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָּבתׁשּובה

למּטה. ּומּלמעלה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָאֹופּנים,

ארּבע, ׁשהן ׁשּתים הם הּתׁשּובֹות  ׁשּׁשּתי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָונמצא,

ּבּתׁשּובה. מדרגֹות ד' ְְְְֵַַַָּדהינּו

ּכתיב 16הענין e‡·e¯ג) ּדהּנה מרע 17, סּור ≈ְְְִִִֵֵָָָ

ורדפהּו, ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ְְֲֵֵֵַַָָועׂשה

מּלמּטה  העבֹודה סדר מבאר זה ּׁשּפסּוק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהינּו,

האדם  עבֹודת סדר הּנה הרב (ּדעלּֿפי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹלמעלה

ּבזה, ׁשהּסדר למעלה), מּלמּטה ּבדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּוא

היא  ואחרּֿכ מרע ּדסּור העבֹודה היא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשּתחּלה
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ב.12) קטז, פסחים – ונאמר ה"ג תוד"ה ב.13)ראה יב, ברכות וגמרא ב.14)משנה קיז, ואילך.15)תהלים א עה, בלק

ואילך.16) ב עג, שם לקו"ת טו.17)ראה לד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצרים, בגלות נשאר לא ישראל מבני אחד ‰l‡b‰ואף Ë¯Ù·eƒ¿»«¿À»

‰ÓÏL ‰l‡b ‰È‰zL ‰„È˙Ú‰ תהיה היא כי השלימות בתכלית »¬ƒ»∆ƒ¿∆¿À»¿≈»
נצחית  eÏb˙גאולה ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L12˙„B·Ú Ìb ‰p‰ ÔÎÏÂ , ∆≈«¬∆»»¿»≈ƒ≈«¬«
‰·eLz‰ הגאולה ושל מצרים יציאת (של השלימה הגאולה את שמביאה «¿»

BÈ‰Ï˙העתידה) ‰ÎÈ¯ˆ תשובה ¿ƒ»ƒ¿
'„ Ïk eÈÈ‰ ,˙eÓÏLaƒ¿≈«¿»
ŒÏÚÂ ,‰·eLzaL ˙B‚¯„n‰««¿≈∆«¿»¿«
‰NÚ ‰·eLz‰ ˙eÓÏL È„È¿≈¿≈«¿»«¬∆

‰l‡b‰ ˙eÓÏL לפעול אפשר ואי ¿≈«¿À»
לא  תשובה ידי על שלימה גאולה

שלימה.

‰„B·Úa Ôk Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«≈»¬»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»»
‰ÎÈ¯ˆ ÌBÈ ÏÎa È¯‰L)∆¬≈¿»¿ƒ»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙¯ÈÎÊ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
החובה  של הפנימית והמשמעות

היא  יום בכל מצרים יציאת את להזכיר

מצרים, יציאת של הרוחנית שהעבודה

מהמיצרים  ויציאה גאולה של במובן

להיות  צריכה ברוחניות, וההגבלות

ויום) יום 13ÌÈÎÈ¯vLבכל ,∆¿ƒƒ
da ˙BÈ‰Ï הרוחנית מצרים ביציאת ƒ¿»

ויום  יום ‰BÈÁa˙שבכל '„ Ïk»«¿ƒ
,‰·eLzaL שיש להלן שיבואר כפי ∆«¿»

ושתי  תתאה' ב'תשובה בחינות שתי

הכל  ובסך עילאה' ב'תשובה בחינות

בתשובה  (דרגות) בחינות ∆¿e‰ÊÂארבע
˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„ ÔÈÚ ולכן ƒ¿«¿»ƒ¡∆

קשורים  הגאולה של הלשונות ארבעת

של  שמע קריאת שבברכות בעובדה

או  "אמת",שחרית פעמים ארבע מרים

‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Èkƒ¿»ƒ¿««¿»
CÈÊ ÔcÈa¯‡Ù) ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿«¿ƒ¿¿ƒ

ולהתחבר  ÌÚלהתקשר ( ֿ הקדוש ƒ
האמיתית  האמת שהוא ברוךֿהוא

ככתוב  ‰ÈÂ'והמוחלטת ˙Ó‡Â∆¡∆¬»»
ÌÏBÚÏ14È„ÈŒÏÚ È¯‰L , ¿»∆¬≈«¿≈

‰NÚ ‡ËÁ‰ האדם„¯Ù «≈¿«¬»ƒ¿»
È„ÈŒÏÚÂומרוחק  ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡Ó≈¡∆¬»»¿«¿≈

¯M˜˙Óe ¯ÊBÁ ‰·eLz‰«¿»≈ƒ¿«≈
Â„'ומתחבר  ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡ ÌÚƒ¡∆¬»»¿

˙Ó‡ ÌÈÓÚt כנ"ל שמע קריאת בברכות ‡ÌÈpÙBהנזכרים '„ Ì‰ ¿»ƒ¡∆≈«ƒ
‰·eL˙a בארבעה הקדושֿברוךֿהוא עם והתחברות התקשרות שעניינה ƒ¿»

ד' עם התחברות שהם שונים, Ì‰Lאופנים ,'ÈÂ‰ ˙Ó‡a ˙BÈÁa¿ƒ∆¡∆¬»»∆≈
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„ „‚k ה"א.שהם וא"ו, ה"א, יו"ד, ¿∆∆ƒ≈¬»»

(הקשורות  בתשובה הדרגות ארבעת של הפנימית המשמעות את ומבאר והולך

הוי'. שם של האותיות ארבעת שכנגד גאולה) של הלשונות בארבעת

¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆«¿…»
‰¯Bz ÈËewÏ'a15‰k¯‡a ¿ƒ≈»«¬À»

,‰·eLz ˙BÈÁa ÈzL LiL∆≈¿≈¿ƒ¿»
‰‡zz ‰·eLz תחתונה תשובה ¿»«»»
‰‡lÈÚ ‰·eL˙e,עליונה תשובה ¿»ƒ»»

'‰ ·eLz eÈÈ‰ ‰·eLz Èkƒ¿»«¿»
הוי' שם של ה"א באות פוגם החטא

תשוב  מהאותיות שמורכבת והתשובה

ומחזירה  ומשיבה הפגם את מתקנת ה'

למקומה, ה' האות LiLאת ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈
- ה"א אותיות שתי הוי' בשם

ה' הנקראת תחתונה zz‡‰הראשונה «»»
‰‡lÈÚ '‰Â'ה הנקראת השניה ¿ƒ»»

ÈzLעליונה, ÌLiL ‡ˆÓƒ¿»∆∆¿»¿≈
˙B·eLz,בתשובה דרגות שתי היינו ¿

'‰ ·eL˙Â ‰‡zz '‰ ·eLz»«»»¿»
Ô‰) Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ·e ,‰‡lÈÚƒ»»¿»««≈∆≈
·eL˙a Ô‰Â ‰‡zz ‰·eL˙a‰ ƒ¿»«»»¿≈ƒ¿»

,ÌÈpÙB‡ '· ÌLÈ (‰‡lÈÚƒ»»∆¿»«ƒ
‰ÏÚÓlÓe ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ.להלן שיבואר ÓÂˆ‡,כפי ¿«»¿ƒ¿»
˙B·eLz‰ ÈzML שתי היינו ∆¿≈«¿

בתשובה  האמורות ≈‰Ìהדרגות
Ô‰L ÌÈzL בעצםÚa¯‡ יש כי ¿«ƒ∆≈«¿«

ושני  תתאה בתשובה אופנים שני

עילאה, בתשובה „'אופנים eÈ‰c¿«¿
.‰·eLza ˙B‚¯„Ó«¿≈«¿»

ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚16‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k17·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ ¿ƒ≈»«¬≈

,eÈ‰Â ,e‰Ù„¯Â ÌBÏL Lwa«≈»¿»¿≈¿«¿
¯„Ò ¯‡·Ó ‰Ê ˜eÒtM∆»∆¿»≈≈∆

‰„B·Ú‰ ֿ הקדוש את עובד שהאדם »¬»
ÏÚÓÏ‰ברוךֿהוא  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

וממשיך  נמוכות בדרגות מתחיל

עליונות  יותר ÈtŒÏÚc)¿«ƒבדרגות
כלל‰¯· B·Ú„˙בדרך ¯„Ò ‰p‰ »…ƒ≈≈∆¬«

‰hÓlÓ C¯„a ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿∆∆ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ מדרגה ומתעלה הולך כך ואחר נמוכה בדרגה נמצא שתחילה ¿«¿»

Ú¯Óלדרגה), ¯eÒc ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ‰lÁzL ,‰Êa ¯„q‰L שהיא ∆«≈∆»∆∆¿ƒ»ƒ»¬»¿≈»
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ied'ח ip` l`xyi ipal xen` okl

מרע  ּדסּור העבֹודה והּנה, טֹוב. ּדועׂשה ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָָָָהעבֹודה

ׁשעליהם  והעֹונֹות, החטאים את לתּקן ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָהיא

ּביניכם 18נאמר  מבּדילים היּו עֹונֹותיכם אם ּכי ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

אלקה  ׁשּפרּוׁשֹו ּדייקא אלקיכם אלקיכם, ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹלבין

והינּו ׁשּלנּו), אלקה אלקינּו, (ּכמֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלכם

והּטעם  אצלֹו. ּובגּלּוי ּבפנימּיּות הּוא ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹׁשהאלקּות

נקרא  ׁשּיהיה הּׁשמֹות ׁשאר ּבכל מצינּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ׁשּימׁש ּבכדי ּכי, ּדוקא, אלקים ּבׁשם אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּלנּו

ׁשּיהיה  עד ּובגּלּוי ּבפנימּיּות ּבנפׁשנּו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַֹאלקּות

ּדוקא, הּצמצּום עלֿידי זה הרי ׁשּלנּו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָנקרא

הּצמצּום  על ׁשּמֹורה אלקים ׁשם ענין ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּזהּו

הרֹוצה 19ּכּידּוע  ּברב עלּֿדרֿמׁשל זה ויּובן . ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּנה  ּכלל, ּבערּכֹו ׁשאינֹו לתלמיד ׂשכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָלהׁשּפיע

זֹו לא הרי ׁשהּוא, ּכמֹו הּׂשכל לֹו יׁשּפיע ְְֲִִֵֵֶֶַַַֹאם

אּדרּבה, אּלא מאּומה, יקּבל לא ׁשהּתלמיד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבלבד

צר  ולכן הּתלמיד, ּוכלי חּוׁשי  הרב יתּבלּבלּו י ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ּדוקא  ואז הּׂשכל, את ּבעצמֹו ּתחּלה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלצמצם

יּובן  ועלּֿדרֿזה לתלמידֹו. להׁשּפיע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָיּוכל

ּבגּלּוי  ימׁש ׁשהאלקּות ׁשּבכדי ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֻלמעלה,

וזהּו ּדוקא, הּצמצ ּום עלֿידי זה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָּובפנימּיּות

ׁשּלנּו ּׁשּנקרא מה ּכי ואלקינּו, אלקיכם ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנקרא

הּמצמצם. אלקים ׁשם עלֿידי ּדוקא זה ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹהרי

לאלקיכם  סתם אלקים ּבין הפרׁש יׁש ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹאמנם

הּקּבלה  ּבספרי ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשאלקים 20ואלקינּו, ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

אלקיכם  מהּֿׁשאיןּֿכן ּגבּורה, ּבחינת ְְֱִֵֵֵֶֶַַָֹהּוא

ׁשאלקים  והינּו, הרחמים. ענין הּוא ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָֹֹואלקינּו

ׁשהּוא  לגמרי, וההעלם הּצמצּום ענין הּוא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָסתם

אלקיכם  מהּֿׁשאיןּֿכן והּגבּורה, הּדין ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָֹענין
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ב.18) נט, ובכ"מ.19)ישעי' פ"ו. שעהיוה"א ע"ב.20)תניא ריש רעא, לזח"ג רמ"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יחסית נמוכה בדרגה BË·עבודה ‰NÚÂc ‰„B·Ú‰ ‡È‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»¬»¿«¬≈

גבוהות. יותר בדרגות עבודה Ú¯Óשהיא ¯eÒc ‰„B·Ú‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈»¬»¿≈»
מהרע ולהתרחק לסור הוא ‰ÌÈ‡ËÁשעניינה ˙‡ Ôw˙Ï ‡È‰ƒ¿«≈∆«¬»ƒ

˙BBÚ‰Â,למעלה וגם האדם בנפש מסויים פגם גורם ועוון חטא כל כי ¿»¬
בהתקרבות  הראשון והשלב כביכול,

את  לתקן הוא הקדושֿברוךֿהוא אל

של  לריחוק שגורמים הללו הפגמים

מאלוקות, על Ì‰ÈÏÚLהאדם ∆¬≈∆
והעוונות  ‡Ó‡18Ì¯החטאים Èk ∆¡«ƒƒ

ÌÈÏÈc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ¬≈∆»«¿ƒƒ
,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa≈≈∆¿≈¡…≈∆
BLe¯tL ‡˜ÈÈc ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆«¿»∆≈
,eÈ˜Ï‡ BÓk) ÌÎlL ‰˜Ï‡∆…«∆»∆¿¡…≈
eÈ‰Â ,(elL ‰˜Ï‡∆…«∆»¿«¿
˙eiÓÈÙa ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…ƒ¿ƒƒ

BÏˆ‡ Èel‚·e כאשר הרצוי, במצב ¿ƒ∆¿
האלוקות  כראוי, ה' את עובד האדם

בו  ונרגשת וניכרת בפנימיות בו חודרת

גורמים  והעוון החטא אבל בגלוי

ובין  האדם בין ומחיצה להבדלה

חדורה  לא שהאלוקות כך "אלוקיכם",

בגלוי. בו ניכרת ולא בפנימיות בו

ÏÎa eÈˆÓ ‡lL ÌÚh‰Â¿«««∆…»ƒ¿»
‡¯˜ ‰È‰iL ˙BÓM‰ ¯‡L¿»«≈∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ‡l‡ elL∆»∆»¿≈¡…ƒ«¿»
אלוקה  היינו "אלוקינו" נקרא הוא שרק

כמו  השמות בשאר מצינו ולא שלנו

נאמרים  שיהיו אדנֿי שם או הוי' שם

'שלנו' שמשמעה הטייה Èkƒ,בתוספת
eLÙa ˙e˜Ï‡ CLÓiL È„Îaƒ¿≈∆À¿«¡…¿«¿≈

Èel‚·e ˙eiÓÈÙa לנו קרוב ויהיה ƒ¿ƒƒ¿ƒ
לנו ˜¯‡וגלוי ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,elL∆»¬≈∆«¿≈
‡˜Âc ÌeˆÓv‰ אלמלא כי «ƒ¿«¿»

צמצם  שהקדושֿברוךֿהוא הצמצום

יאיר  שלא כך האלוקי אורו את והעלים

רק  אלא הצמצום לפני כמו סוף אין עד

יכולה  הייתה לא מוגבלת, במידה

ביכולתו  מוגבל שאדם אפשרות להיות

ובגלוי  בפנימיות אלוקי אור בעצמו להחדיר יצליח אלוקות, ולקלוט להכיל

ומצומצם  מוגבל באור ורק אך ייתכן ‡ÌÈ˜Ïוהדבר ÌL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈¡…ƒ
Úe„ik ÌeˆÓv‰ ÏÚ ‰¯BnL19 החסד במידת קשור הוי' ששם ∆∆««ƒ¿«»«

צמצום  שעניינה הגבורה במידת קשור אלקים ושם וגילוי השפעה שעניינה

והסתר. והעלם

בעצמו  להחדיר מסוגל האדם לו שהודות הצמצום של עניינו את ומבאר והולך

ובגלוי: בפנימיות אלוקות

ÏÎN ÚÈtL‰Ï ‰ˆB¯‰ ·¯a ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ רעיון ¿»∆«∆∆»»¿«»∆¿«¿ƒ«≈∆
ÏÏkשכלי  Bk¯Úa BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï הוא והרב התלמיד בין שהפער ¿«¿ƒ∆≈¿∆¿¿»

יחס, כל ובלי שיעור ‡Ìלאין ‰p‰ƒ≈ƒ
‡e‰L BÓk ÏÎO‰ BÏ ÚÈtLÈ«¿ƒ««≈∆¿∆

הרעיונות אם  את לתלמיד ישפיע הרב

שהדברים  וברמה בצורה השכליים

עצמו, לו Ïa·„מובנים BÊ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ¿«
˜È ‡Ï „ÈÓÏz‰LÏa יקלוט ולא ∆««¿ƒ…¿«≈

‰a¯c‡ ‡l‡ ,‰Óe‡Ó,להיפך ¿»∆»«¿«»
רק  לא שכזו השפעה כי נזק יגרום עוד

אלא  התלמיד של במוחו נקלטת שאינה

ÈLeÁעוד  eÏaÏa˙È הכישרונות=] ƒ¿«¿¿≈
ויכולת ÈÏÎeוהיכולות] הקליטה ¿≈

של  ˆ¯CÈהקיבול ÔÎÏÂ ,„ÈÓÏz‰««¿ƒ¿»≈»ƒ
BÓˆÚa ‰lÁz ÌˆÓˆÏ ·¯‰»«¿«¿≈¿ƒ»¿«¿

עצמו שלו ומחשבתו מוחו ∆‡˙בתוך
‡˜Âc Ê‡Â ,ÏÎO‰ הצמצום לאחר «≈∆¿»«¿»
ÚÈtL‰Ï ÏÎeÈ הרעיונות את «¿«¿ƒ«

B„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ.השכליים 
,‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»

כביכול, ≈¿È„ÎaL∆ƒבאלוקות
CLÓÈ ˙e˜Ï‡‰L בעולם למטה ∆»¡…À¿«

האדם  של והתפיסה הקליטה ובכלי

‰Ê È¯‰ ˙eiÓÈÙ·e Èel‚a¿ƒƒ¿ƒƒ¬≈∆
‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ רק כי «¿≈«ƒ¿«¿»

ורק  מצומצם האלוקי שהאור לאחר

מסוגל  האדם מתגלה, ממנו מעט

בפנימיות, אותו ∆¿e‰ÊÂלקלוט
‡¯˜pL המצומצם האלוקי האור ∆ƒ¿»
ÌÎÈ˜Ï‡שלכם eÈ˜Ï‡Âאלוקה ¡…≈∆∆¡…≈

שלנו  pM˜¯‡אלוקה ‰Ó Èk ,ƒ«∆ƒ¿»
elL בפנימיות הקליטה בעקבות ∆»

ומורגש  גלוי באופן ≈¬‰¯Èוההארה
ÌL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»«¿≈≈

.ÌˆÓˆn‰ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¿«¿≈
L¯Ù‰ LÈ ÌÓ‡הבדלÔÈa »¿»≈∆¿≈≈

ÌÎÈ˜Ï‡Ï Ì˙Ò ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿»≈…≈∆
‰Ïaw‰ È¯ÙÒa ·e˙kL BÓk ,eÈ˜Ï‡Â20ÌÈ˜Ï‡L ללא סתם ∆¡…≈¿∆»¿ƒ¿≈««»»∆¡…ƒ

ו'שלנו' 'שלכם' שמשמעה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהטייה ,‰¯e·b ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿»«∆≈≈
ÌÎÈ˜Ï‡ שלכם אלקהeÈ˜Ï‡Â שלנו ‰¯ÓÁאלוקה ÔÈÚ ‡e‰.ÌÈ ¡…≈∆∆¡…≈ƒ¿«»«¬ƒ

È¯Ó‚Ï ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì˙Ò ÌÈ˜Ï‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆¡…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿¿«∆¿≈¿«¿≈
התגלות, כל e·b‰Â¯‰ללא ÔÈc‰ ÔÈÚ ‡e‰L עניינם שּכל מידות ∆ƒ¿««ƒ¿«¿»ֶָ
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ט i"gyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

אֹור  ׁשהּוא אף הּנה ׁשּלנּו), (אלקה ֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹואלקינּו

וגּלּוי, אֹור הּוא הרי  מּכלֿמקֹום אבל ְְְֲֲִִֵָָָָֻמצמצם,

הרחמים. ענין הּוא ְְֲִִֵַַָָולכן

ÔÈÚ‰Â לאלקיכם אלקים ּבין ׁשהחּלּוק ּבזה, ¿»ƒ¿»ֱִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

ּבין  החּלּוק עלּֿדר הּוא ֱִֵֵֶֶֶַַֹואלקינּו

ׁשּבכל  ידּוע ּדהּנה הּקו. לצמצּום הראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָצמצּום

 ֿ מהּֿׁשאין וגּלּוי, אֹור איזה יׁש הּצמצּומים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָׁשאר

לגמרי, סּלּוק הּוא ׁשענינֹו הראׁשֹון ּבּצמצּום ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּכן

צמצּום  על ּדקאי סתם, אלקים ענין ְְְְְֱִִִֵֶַַָָֹוזהּו

ענין  ׁשּזהּו לגמרי, וסּלּוק העלם ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָהראׁשֹון

הּצמצּום  ׁשּכּונת נאמר אם ׁשּגם והינּו, ְְְִִִֶֶַַַַַַַָֹהּדין.

 ֿ מּכל לאחריֿזה, ׁשּיהיה הּגּלּוי ּבׁשביל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָהיא

וסּלּוק  העלם הּוא עצמֹו הּצמצּום הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָמקֹום,

ׁשּכּונת  חּיים ' ּב'עץ  הּמבאר לפי ּובפרט ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלגמרי.

ּדהּנה  הּכלים, התהּוּות ּבׁשביל היא ְְְְִִִִִִִֵֵַַַהּצמצּום

ּבתחּלתֹו חּיים' ּב'עץ אֹור 21מבאר היה ׁשּבתחּלה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹ

מקֹום  היה ולא החלל את ממּלא ְְֵֵֶֶַָָָָָֹאיןֿסֹוף

על  הּגדֹול אֹורֹו וצמצם  העֹולמֹות, ְְְִִִֵַַָָָלמציאּות

ואחרּֿכ ּפנּוי ּומקֹום חלל ונעׂשה נמׁשהּצד ְְְֲִַַַַַָָָָָָָ

חּיים' ּב'עץ ּומקׁשה ּומצמצם. קצר לּמה 22קו ְְְְִֵֶַַַָָָָָֻ

לגמרי  האֹור נסּתּלק ׁשּתחּלה ּבאפן הּצמצּום ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה

את  להניח יכֹול היה הרי הּקו, נמׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָואחרּֿכ

הּגדֹול, האֹור ׁשאר את רק ּולצמצם הּקו ְְְֵֶַַַַַָָָאֹור

ּבעֹולמֹות, להתקּבל יכֹול הּקו ׁשאֹור ּדכיון ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָוהינּו,

הּקו, אֹור נמׁש אחרּֿכ ׁשהרי לּדבר, ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָּוראיה
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ב.21) ענף ויושר) עיגולים (דרוש א ג.22)שער ענף שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ההשפעה, ומניעת (‡Ï˜‰צמצום eÈ˜Ï‡Â ÌÎÈ˜Ï‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¡…≈∆∆¡…≈∆…«

ÌˆÓˆÓ ¯B‡ ‡e‰L Û‡ ‰p‰ ,(elL באור מדובר סוף סוף שהרי ∆»ƒ≈«∆¿À¿»
אלוקים, שם באמצעות ונמשך ‡B¯שבא ‡e‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¬≈

.ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÏÂ ,Èel‚Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«»«¬ƒ
˜elÁ‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדל ¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ

eÈ˜Ï‡Â ÌÎÈ˜Ï‡Ï ÌÈ˜Ï‡ ÔÈa≈¡…ƒ≈…≈∆∆¡…≈
Í¯cŒÏÚ ‡e‰ ומעין˜elÁ‰ «∆∆«ƒ

‰¯‡ÔBLההבדל ÌeˆÓˆ ÔÈa≈ƒ¿»ƒ
Âw‰ ÌeˆÓˆÏ בחסידות מבואר ¿ƒ¿««

העליון  הרצון התעוררות שקודם

האינסופי  אורו מוגבל, עולם לברוא

מאיר  היה הקדושֿברוךֿהוא של

שעלה  ולאחר גבול, ללא ומתפשט

 ֿ הקדוש העולם את לברוא ברצונו

הראשון  הצמצום את עשה ברוךֿהוא

הקבלה  בספרי נאמר עליו והעיקרי

לאחר  הצד". על הגדול אורו "סילק

בפועל, הבריאה שתהיה כדי מכן,

מאורו  והאיר חזר הקדושֿברוךֿהוא

דק  לקו שנמשל מועט אור האינסופי

צמצומים  של סדרה עובר זה אור  וגם

- לדרגה מדרגה ≈p‰„¿ƒ‰בירידתו
ÌÈÓeˆÓv‰ ¯‡L ÏÎaL Úe„È»«∆¿»¿»«ƒ¿ƒ
מתחילות  שכולן הרבות שבדרגות

הקו והעלם LÈבאור צמצום אמנם ≈
עולמות  שייבראו ייתכן לא שבלעדיו

בכל  יש זאת בכל אבל מוגבלים

המצומצמות  ‡B¯הדרגות ‰ÊÈ‡≈∆
ÌeˆÓva ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Èel‚Â¿ƒ«∆≈≈«ƒ¿

ÔBL‡¯‰ האיןֿסוף באור שהיה »ƒ
elÒ˜העליון ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»ƒ
È¯Ó‚Ï כדי (ולכן והגילוי האור היפך ¿«¿≈

היה  לבריאה אור יומשך מכן שלאחר

מחדש), והאיר" "חזר להיות צריך

È‡˜c ,Ì˙Ò ÌÈ˜Ï‡ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¡…ƒ¿»¿»≈
אל  ˆÌeˆÓשמתייחס ÏÚ«ƒ¿

ÈÚ e‰fL ,È¯Ó‚Ï ˜elÒÂ ÌÏÚ‰ ‡e‰L ÔBL‡¯‰ÔÈc‰ Ô הנמשך »ƒ∆∆¿≈¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿««ƒ
הגבורה. ממידת

לכל  מנוגד הראשון שהצמצום לומר ייתכן איך לכאורה: לשאול, ניתן כך על

הראשון  לצמצום הסיבה כל והרי מוחלט, והעלם סילוק והוא הגילוי עניין

מעלה  מלמעלה אלוקות של והתגלות המשכה תהיה מכן שלאחר בשביל היא

כן  אם ולמה כאמור, הצמצום, ללא אפשרי שבלתי דבר מטה למטה עד

והביאור: מוחלט? כהעלם מוגדר הראשון ‡Ìהצמצום ÌbL ,eÈ‰«¿∆«ƒ
ŒÈ¯Á‡Ï ‰È‰iL Èelb‰ ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰ ˙ekL ¯Ó‡…«∆«»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ¿∆¿«¬≈

˜elÒÂ ÌÏÚ‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰Ê∆ƒ»»¬≈«ƒ¿«¿∆¿≈¿ƒ
È¯Ó‚Ï מהצמצומים (בשונה גילוי כל אין כשלעצמה הצמצום ובפעולת ¿«¿≈

הם  וההעלם הצמצום שבהם ההשתלשלות' 'סדר ובכללות הקו' ב'אור הבאים

דלעיל) והתלמיד הרב במשל כמו וההמשכה, מהגילוי נפרד בלתי חלק

ıÚ'a ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«¿…»¿≈
'ÌÈiÁ[האריז"ל ekL˙[=מכתבי «ƒ∆«»«

˙ee‰˙‰ ÏÈ·La ‡È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈÏk‰ העליונים האורות המשכת «≈ƒ

של  בדרך היא למטה מלמעלה

ומאחר  בכלים. האורות התלבשות

שבהם  כלים לברוא נועד שהצמצום

ומוגבל, מדוד ונהייה 'מלובש' האור

הראשון  שהצמצום יותר עוד מודגש

גילוי, ולא העלם Ó·‡¯הוא ‰p‰c¿ƒ≈¿…»
B˙lÁ˙a 'ÌÈiÁ ıÚ'a21 ¿≈«ƒƒ¿ƒ»

‰lÁ˙aL של ברצונו שעלה לפני ∆ƒ¿ƒ»
לברוא  כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

‡ÛBÒŒÔÈעולמות ¯B‡ ‰È‰ הבלתי »»≈
כלל מדוד ובלתי ‡˙מוגבל ‡lÓÓ¿«≈∆

ÏÏÁ‰כולוÌB˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ∆»»¿…»»»
עניינית  מבחינה מקום, נתינת

ÌˆÓˆÂ ,˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ»»¿ƒ¿≈
„v‰ ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡ הוא «»«««

סילוק  עניינו שכאמור הראשון הצמצום

האור של מוחלט «¬»¿NÚÂ‰והעלם
Èet ÌB˜Óe ÏÏÁ ונתינת אפשרות »»»»

עניינית  מבחינה «»»¿CkŒ¯Á‡Âמקום
הבליֿגבול אחרי  איןֿסוף שהאור

ונעלםנסתל  והתגלה CLÓק והאיר ƒ¿»
בבחינת  שהוא מועט ˜ˆ¯אור Â«̃»»
.ÌˆÓˆÓe¿À¿»

'ÌÈiÁ ıÚ'a ‰L˜Óe22‰nÏ «¿∆¿≈«ƒ»»
‰lÁzL ÔÙ‡a ÌeˆÓv‰ ‰È‰»»«ƒ¿¿…∆∆¿ƒ»

˜lzÒ ונעלםÈ¯Ó‚Ï ¯B‡‰ ƒ¿«≈»¿«¿≈
הראשון חזר CkŒ¯Á‡Âבצמצום ¿««»

- ו מועט אור ‰Âw,והאיר CLÓƒ¿«««
È¯‰ האיןֿסוף מאור חלק הוא הצמצום אחרי והאיר שחזר המועט האור ¬≈

הקדושֿברוךֿהוא  הראשון הצמצום ובעת הצמצום, לפני ÏBÎÈשהאיר ‰È‰»»»
ÁÈ‰Ï להשאירÂw‰ ¯B‡ לגמרי‡˙ אותו ולהעלים לצמצם אלא Âולא ¿»ƒ«∆««¿
ÌˆÓˆÏ ולהעלים,ÏB„b‰ ¯B‡‰ ¯‡L ˙‡ ביאור ¯˜ ומוסיף והולך ¿«¿≈«∆¿»»«»

כך  ואחר האור כל את תחילה להעלים צריך היה למה חיים' ה'עץ בשאלת

- הקו באור ולהאיר Ïa˜˙‰Ïלחזור ÏBÎÈ Âw‰ ¯B‡L ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆««»¿ƒ¿«≈
ונתפס נקלט ‡CkŒ¯Áולהיות È¯‰L ,¯·cÏ ‰È‡¯e ,˙BÓÏBÚa»»¿»»«»»∆¬≈««»

הראשון  בצמצום הגדול האור והעלם סילוק ‰Âwלאחר ¯B‡ CLÓ והוא ƒ¿«««
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ied'י ip` l`xyi ipal xen` okl

ולא  לגמרי, האֹור להסּתּלק הצר לּמה ּכן ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֻאם

ׁשּכּונת  ׁשם, ּומתרץ ּבּתחּלה. הּקו אֹור ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָנׁשאר

הּוא  לגמרי האֹור  ׁשּנסּתּלק סּלּוק ּבדר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָהּצמצּום

ענינם  ׁשהּכלים ּדכיון הּכלים, התהּוּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשביל

אם  הּנה והּגּלּוי, האֹור ענין הפ העלם, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָהּוא

ּבלבד, הּקו אֹור אפּלּו האֹור, ּבתחּלה נׁשאר ְְְֲִִִִִַַַָָָָָהיה

ּבׁשּום  אפׁשר היה לא אֹור, ׁשהּוא מאחר ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹהרי

סּלּוק  להיֹות הצר ולכן הּכלים, ׁשּיתהּוּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻאפן

 ֿ ועלֿידי הּקו, אֹור ּגם יּׁשאר ׁשּלא לגמרי, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹהאֹור

הּכלים, להתהּוּות אפׁשרּות נעׂשה ּדוקא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָזה

הּנה  הּצמצּום, עלֿידי הּכלים ׁשּנתהּוּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַּולאחרי

מהאֹור  הּקו אֹור אחרּֿכ נמׁש ּכאׁשר ְֲִֵֶַַַַַַַָָּגם

לפי  ּבמציאּותם, הּכלים נׁשארּו הּצמצּום, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָׁשּלפני

 ֿ ועל הּצמצּום לאחרי הּוא הּקו אֹור ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָׁשהמׁשכת

ׁשּכּונת  חּיים' ה'עץ מּדברי ונמצא הּצמצּום. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָידי

וכיון  הּכלים, התהּוּות ּבׁשביל היא ְְְְִִִִִִֵֵַַַָהּצמצּום

והּגּלּוי, האֹור הפ העלם, הּוא הּכלים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשענין

ּבלּתי  ּדבקּות היא ׁשּבּכלים הּדבקּות ׁשּגם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוכּידּוע

ּבׁשביל 23נּכרת  אינּה הּצמצּום ׁשּכּונת נמצא, , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ענין  הפ ׁשהם הּכלים ּבׁשביל אם ּכי ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַהּגּלּוי,

ׁשּזהּו ּדין, ענינֹו הראׁשֹון ׁשּצמצּום וזהּו ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָהּגּלּוי.

ואלקינּו אלקיכם אמנם סתם. אלקים ׁשם ְְְֱֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹענין

ׁשהרי  צמצּום, יׁש ּבֹו ׁשּגם הּקו, אֹור ּבחינת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַהּוא

ׁשּבאפן  הּצמצּום אבל ּומצמצם, קצר קו ְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻהּוא

עלּֿדרֿמׁשל  זה ויּובן ּגּלּוי. לידי ּבא הּוא ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכזה

ׁשּתחּלה  הּוא ההׁשּפעה סדר ּדהּנה ותלמיד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּברב

א  להעלים הרב ּבעצמֹו,צרי הּׂשכל אֹור ת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשהּוא  הּׂשכל את ּבעצמֹו לׁשער יּוכל ֿ זה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּולאחרי

הּׂשכל  יבֹוא ואחרּֿכ הּתלמיד ער ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָלפי

ׁשאמרּו ּוכמֹו הּתלמיד, אפן לפי ְְְְְְִִִֶֶַַָֹּבצמצּום

ז"ל  ּבדר24רּבֹותינּו לתלמידֹו אדם יׁשנה לעֹולם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
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ובכ"מ.23) .35 ע' תש"ד רכט. ע' תרס"ב ב.24)סה"מ סג, חולין ב. ג, פסחים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעולם, nÏ‰מתגלה Ôk Ì‡ הראשון בצמצום ‰ˆ¯Cבתחילה, ƒ≈»»À¿«

‰lÁza Âw‰ ¯B‡ ¯‡L ‡ÏÂ ,È¯Ó‚Ï ¯B‡‰ ˜lzÒ‰Ï גם אלא ¿ƒ¿«≈»¿«¿≈¿…ƒ¿««««¿ƒ»
והאיר?. חזר כך אחר ורק התעלם הוא

ı¯˙Óe'חיים ekL˙ב'עץ ,ÌLשל elÒ˜המטרה C¯„a ÌeˆÓv‰ ¿»≈»∆«»««ƒ¿¿∆∆ƒ
¯B‡‰ ˜lzÒpL ונעלם סוף האין ∆ƒ¿«≈»

˙ee‰˙‰ ÏÈ·La ‡e‰ È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈÏk‰ האור מתלבשים,שבהם ות «≈ƒ

ÌÈÏk‰L ÔÂÈÎc לאורות בניגוד ¿≈»∆«≈ƒ
ÔÈÚ CÙ‰ ,ÌÏÚ‰ ‡e‰ ÌÈÚƒ¿»»∆¿≈≈∆ƒ¿«
‰È‰ Ì‡ ‰p‰ ,Èelb‰Â ¯B‡‰»¿«ƒƒ≈ƒ»»
elÙ‡ ,¯B‡‰ ‰lÁ˙a ¯‡Lƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬ƒ
¯Á‡Ó È¯‰ ,„·Ïa Âw‰ ¯B‡««ƒ¿«¬≈≈««
¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï ,¯B‡ ‡e‰L∆…»»∆¿»

ÌÈÏk‰ ee‰˙iL ÔÙ‡ ÌeLa כי ¿…∆∆ƒ¿««≈ƒ
העלם, להתהוות יכול לא ≈«¿ÔÎÏÂמגילוי

¯B‡‰ ˜elÒ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿ƒ»
¯B‡ Ìb ¯‡MÈ ‡lL ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆…ƒ»≈«
‰NÚ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Âw‰««¿«¿≈∆«¿»«¬∆
,ÌÈÏk‰ ˙ee‰˙‰Ï ˙e¯LÙ‡∆¿»¿ƒ¿««≈ƒ
ŒÏÚ ÌÈÏk‰ ee‰˙pL È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆ƒ¿««≈ƒ«

ÌeˆÓv‰ È„È,המוחלט והסילוק ¿≈«ƒ¿
Œ¯Á‡ CLÓ ¯L‡k Ìb ‰p‰ƒ≈««¬∆ƒ¿«««
ÈÙlL ¯B‡‰Ó Âw‰ ¯B‡ Ck»««≈»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ רק ולא גילוי ישנו וכבר «ƒ¿
עדיין  ‰ÌÈÏkהעלם, e¯‡Lƒ¿¬«≈ƒ
Ì˙e‡ÈˆÓa אלא התבטלו ולא ƒ¿ƒ»

את  המגבילים כלים להיות המשיכו

‰Âwהאור, ¯B‡ ˙ÎLÓ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«««
È„ÈŒÏÚÂ ÌeˆÓv‰ È¯Á‡Ï ‡e‰¿«¬≈«ƒ¿¿«¿≈

ÌeˆÓv‰ לאחר שנמשך ואור «ƒ¿
אור  הוא הצמצום ובאמצעות הצמצום

את  מבטל שאינו ומצומצם מועט

הכלים. È¯·cÓמציאות ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÌeˆÓv‰ ˙ekL 'ÌÈiÁ ıÚ'‰»≈«ƒ∆«»««ƒ¿

‰˙‰ee˙מלכתחילה ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿«
,ÌÈÏk‰ מציאות שתהיה כדי «≈ƒ

לאור  שתגרום כמובן) (רוחניתֿאלוקית,

והגבלה  במדידה «≈¿ÔÂÈÎÂלהתגלות
,ÌÏÚ‰ ‡e‰ ÌÈÏk‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««≈ƒ∆¿≈
Úe„iÎÂ ,Èelb‰Â ¯B‡‰ CÙ‰≈∆»¿«ƒ¿«»«
‡È‰ ÌÈÏkaL ˙e˜·c‰ ÌbL∆««¿≈∆«≈ƒƒ

˙¯k ÈzÏa ˙e˜·c23 הכלים גם ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
ומאוחדים  סוף אין באור דבקים האצילות) שבעולם העליונות הספירות (של

הזוהר  לשון על כ' סימן שבתניא הקודש באגרת באריכות (כמבואר איתו

הבדל  שיש אלא חד") [=הכלים] וגרמוהי איהו חד, [=האורות] וחיוהי "איהו

כשלהבת  דבקים האורות הכלים. של לדבקות האורות של הדבקות בין

שמקור כלומר בגחלת, ולכן הקשורה בהם ונרגש ניכר שלהם והחיות האור

שהיא  אף הכלים, של הדבקות אבל משלהם. עצמאית מציאות שום להם אין

בהם  ונרגשת ניכרת לא קיימת, בהחלט

מידה. ekL˙באותה ,‡ˆÓƒ¿»∆«»«
,Èelb‰ ÏÈ·La dÈ‡ ÌeˆÓv‰«ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ
Ì‰L ÌÈÏk‰ ÏÈ·La Ì‡ Èkƒƒƒ¿ƒ«≈ƒ∆≈

.Èelb‰ ÔÈÚ CÙ‰≈∆ƒ¿««ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»ƒ
מוחלט  והעלם סילוק היא שפעולתו

לעיל ÔÈc,כמבואר BÈÚ הנובע ƒ¿»ƒ
הגבורה ÌLממידת ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈

ÌÎÈ˜Ï‡ ÌÓ‡ .Ì˙Ò ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿»»¿»¡…≈∆
שלכם שלנו eÈ˜Ï‡Âאלוקה אלוקה ∆¡…≈

אבל  וצמצום אלוקים שם אמנם הּוא

וגילוי  הארה על מורה בבד בד

LÈ Ba ÌbL ,Âw‰ ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«««∆«≈
ÌeˆÓˆ משם נמשך הוא וגם ƒ¿

כנ"ל, ˜Âאלוקים, ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«
ÌˆÓˆÓe מועט,˜ˆ¯ ‡·Ïואור »»¿À¿»¬»

‡e‰ ‰Êk ÔÙ‡aL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆¿…∆»∆
.Èelb È„ÈÏ ‡a»ƒ≈ƒ

‰Ê Ô·eÈÂ בין האמור [=השילוב ¿»∆
מדוע  מובן לפיו והעלם, צמצום

גילוי, בעצם הוא הקו באור הצמצום

a¯·יובן] ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»¿«
¯„Ò ‰p‰c ,„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ¿ƒ≈≈∆

‰ÚtL‰‰ אל מהרב שכלי רעיון של ««¿»»
ˆ¯CÈהתלמיד ‰lÁzL ‡e‰∆¿ƒ»»ƒ

ÏÎO‰ ¯B‡ ˙‡ ÌÈÏÚ‰Ï ·¯‰»«¿«¬ƒ∆«≈∆
BÓˆÚa,בתוכו‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe לאחר ¿«¿¿«¬≈∆

את  ועצר השכל הארת את שהעלים

לעצמו אפילו הרב ÏÎeÈההשפעה «
¯ÚLÏלמדודBÓˆÚaבתוכו˙‡ ¿«≈¿«¿∆

C¯Úמידת  ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎO‰«≈∆∆¿ƒ∆∆
„ÈÓÏz‰ התפיסה ליכולת ומתאים ««¿ƒ

שלו לאחר CkŒ¯Á‡Âוהקליטה רק ¿««»
והגבלה  ומדידה והסתר העלם של שלב

ÌeˆÓˆa ÏÎO‰ ‡B·È במידה »«≈∆¿ƒ¿
‰ÈÓÏz„הראוייה  ÔÙ‡ ÈÙÏ¿ƒ…∆««¿ƒ

הקליטה e¯Ó‡Lשלו,ויכולת BÓÎe¿∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯24‰¯ˆ˜ C¯„a B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ «≈«¿»ƒ¿∆»»¿«¿ƒ¿∆∆¿»»

כך  אותו ומצמצם מגביל שהרב כפי והארוך העמוק הרעיון תמצית שהיא
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יי i"gyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

הּׂשכל  את מׁשער ׁשהרב זה ׁשענין ּומּובן, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָקצרה,

ׁשּיּוכל  ּבאפן אֹותֹו ּומצמצם לּתלמיד ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹהּׁשּי

ׁשל  ענין היֹותֹו עם הּתלמיד, אצל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָלהתקּבל

ּתחּלה  ׁשּמעלים הּצמצּום ּכמֹו זה אין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָצמצּום,

הּוא  הּצמצּום אּלא ּבעצמֹו, הּׂשכל אֹור ְְְִֵֶֶֶַַַָאת

הּתלמיד, ער לפי מצמצמת ּתהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשההׁשּפעה

ּגּלּוי. הּוא ענינֹו הרי מצמצם, אֹור ׁשּזהּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָֻּדאף

קצר  קו היֹותֹו ׁשעם הּקו, ּבאֹור יּובן כן ְְֱִֵֶַַַָָָּוכמֹו

ׁשאלקיכם  וזהּו וגּלּוי. אֹור הּוא הרי ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶָֹֻּומצמצם,

ׁשל  ענין הּוא הּקו, אֹור על ּדקאי ְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹואלקינּו,

מקֹומֹות  ּבכּמה מבאר ולכן ׁשּׁשרׁשֹו25רחמים. ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּדתפארת  הּנעלם, מּתפארת הּוא הּקו ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהעליֹון

אלקה  אלקיכם, ענין וזהּו הרחמים. ענין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהּוא

עלֿידי  אבל מצמצם, אֹור ׁשהּוא ְְְֲֵֶֶֶַָָָֻׁשּלכם,

ּבפנימּיּות  ּבנפׁשֹו האלקּות נמׁש ְְְְְֱִִִִִַַָָֹהּצמצּום

ְִּובגּלּוי.

ÌÓ‡ ּביניכם הבּדלה נעׂשה העֹונֹות עלֿידי »¿»ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּום  אין ּבאמת ּדהּנה, אלקיכם, ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֹלבין

יתּבר לפניו ּומבּדיל ּומסּתיר הּמעלים ,26ּדבר ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

ׁשל  ענין הּוא כּו' הבּדלה ׁשּפֹועל הּיחידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּדבר

עֹונֹותיכם  להיֹות ׁשאפׁשר והּטעם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָעברה.

ּבקדּׁשה  ההבּדלה ענין ׁשּיׁשנֹו לפי הּוא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻמבּדילים

הּגבּורֹות, ּבענין הּידּוע ועלּֿדר ְְְְִֶֶַַַַַָָּגּופא.

על  ׁשּיׁש לפי  הּוא הּגבּורֹות מציאּות ְְְְִִֵֶֶֶַַָׁשאפׁשרּות

ּדׁשם  הּגבּורֹות ענין והּוא למעלה, ׁשרׁש ְְְְְְִֵֶֶַַַָֹזה

הראׁשֹון, הּצמצּום ענין הּוא ׁשּבׁשרׁשם ְְְְֱִִִִֶַַָָָֹאלקים,

ׁשּנעׂשים  עד יֹותר, למּטה מׁשּתלׁשל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָואחרּֿכ

ההבּדלה, ּבענין ּגם הּוא וכן כּו'. קׁשֹות ְְְְְִֵַַַַָָָּגבּורֹות

ּבין  הּמבּדיל יֹותר, למעלה ההבּדלה ענין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּיׁשנֹו

ּגּופא. ּבקדּׁשה ההבּדלה ענין ׁשהּוא לקדׁש, ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻקדׁש
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הרושם).25) נקודת (ד"ה בהערה עז ע' תרנ"ט סה"מ קצ. ע' (לתהלים) אור יהל וראה א. טו, לזח"א הרקיע זהר ראה

קכב. ע' תרח"ץ סה"מ פ"ה.26)וש"נ. אגה"ת תניא גם ראה
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התלמיד, של וליכולת לרמה ÚLÓ¯שיתאים ·¯‰L ‰Ê ÔÈÚL ,Ô·eÓe»∆ƒ¿»∆∆»«¿«≈

ומגביל ÈÓÏzÏ„ומודד CiM‰ ÏÎO‰ השכל ‡˙ חלקי את משפיע ולא ∆«≈∆««»««¿ƒ
לקלוט  מסוגל לא Ïa˜˙‰Ïשהתלמיד ÏÎeiL ÔÙ‡a B˙B‡ ÌˆÓˆÓe¿«¿≈¿…∆∆«¿ƒ¿«≈

ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈÚ B˙BÈ‰ ÌÚ ,„ÈÓÏz‰ Ïˆ‡,והגבלה ‡ÔÈומדידה ≈∆««¿ƒƒ¡ƒ¿»∆ƒ¿≈
ÌÈÏÚnL ÌeˆÓv‰ BÓk ‰Ê∆¿«ƒ¿∆«¬ƒ

‰ÏÎOומסתיר ¯B‡ ˙‡ ‰lÁz¿ƒ»∆«≈∆
BÓˆÚa שלו והמוח השכל בתוך ¿«¿

‰ÌeˆÓvעצמו, ‡l‡ השני ∆»«ƒ¿
בהתאם  השכל והתאמת מדידת שעניינו

התלמיד  של וליכולת ‰e‡לרמה
˙ÓˆÓˆÓ ‰È‰z ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿∆¿À¿∆∆
e‰fL Û‡c ,„ÈÓÏz‰ C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆∆««¿ƒ¿«∆∆

ÌˆÓˆÓ ¯B‡ שהיה כפי לאור ביחס ¿À¿»
וההעלם, הצמצום BÈÚלפני È¯‰¬≈ƒ¿»

.Èelb ‡e‰ƒ
Âw‰ ¯B‡a Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe שחזר ¿≈»¿««

שהיה  הראשון הצמצום לאחר והאיר

והעלם, סילוק בדרך ÌÚL∆ƒצמצום
ÌˆÓˆÓe ¯ˆ˜ Â˜ B˙BÈ‰¡«»»¿À¿»
הנ"ל  ז"ל חכמינו דברי (בדוגמת

בדרך  לתלמידו אדם ישנה "לעולם

Èel‚Â.קצרה"), ¯B‡ ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ
,eÈ˜Ï‡Â ÌÎÈ˜Ï‡L e‰ÊÂ¿∆∆¡…≈∆∆¡…≈

ÏÚ È‡˜c אל ‡B¯שמתייחס ¿»≈«
ÌÈÓÁ¯ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ,Âw‰««ƒ¿»∆«¬ƒ

סתם). 'אלקים' כמו גבורה (ולא

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó ÔÎÏÂ25 ¿»≈¿…»¿«»¿
w‰ ÏL ÔBÈÏÚ‰ BL¯ML‡e‰ Â ∆»¿»∆¿∆««

˙¯‡Ù˙c ,ÌÏÚp‰ ˙¯‡ÙzÓƒƒ¿∆∆«∆¡»¿ƒ¿∆∆
ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ הספירות עשר ƒ¿«»«¬ƒ

בצורה  ופועלות קיימות העליונות

האצילות  מעולם החל בעיקר מוגדרת

("עשר  'נעלם' באופן אבל ומטה,

באור  גם קיימות הן הגנוזות") ספירות

והמעלה  מהאצילות, שלמעלה סוף אין

לאחר  והאיר שחזר הקו אור של

מתפארת  נובע שהוא היא הצמצום

שהיא  כפי התפארת בחינת הנעלם,

כמבואר  סוף אין באור בהעלם

הצמצום  שלפני שהאור בחסידות

עצמו  הצמצום הנעלם, מהחסד נמשך

מעלתו  (ומכאן הנעלם מתפארת שורשו הקו ואור הנעלמת מהגבורה נובע

מידת  על הרחמים, מידת התפארת, כמעלת הצמצום שלפני האור לגבי אפילו

שבאבות"). "בחיר שהוא הרחמים מידת שמידתו אבינו יעקב וכמעלת החסד

Ï·‡ ,ÌˆÓˆÓ ¯B‡ ‡e‰L ,ÌÎlL ‰˜Ï‡ ,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¡…≈∆∆…«∆»∆∆¿À¿»¬»
BLÙa ˙e˜Ï‡‰ CLÓ ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚהאדם eiÓÈÙa˙של «¿≈«ƒ¿ƒ¿»»¡…¿«¿ƒ¿ƒƒ

Èel‚·e.גילוי לידי מביא הצמצום שבעצם ונמצא ¿ƒ
‰NÚ ˙BBÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«¿≈»¬«¬∆

‰Ïc·‰מחיצהÔÈ·Ï ÌÎÈÈa «¿»»≈≈∆¿≈
ÔÈ‡ ˙Ó‡a ,‰p‰c ,ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆¿ƒ≈∆¡∆≈
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ¯·c ÌeL»»««¬ƒ«¿ƒ

C¯a˙È ÂÈÙÏ ÏÈc·Óe26, «¿ƒ¿»»ƒ¿»≈
ÏÚBtL È„ÈÁi‰ ¯·c‰Â¿«»»«¿ƒƒ∆≈
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎ ‰Ïc·‰«¿»»ƒ¿»∆

‰¯·Ú באגרת הזקן רבנו ובלשון ¬≈»
ה): (פרק התניא שבספר התשובה

ורוחני  גשמי דבר שום אין "באמת

השמים  את הלא כי יתברך לפניו חוצץ

הארץ  כל ּומלֹוא מלא אני הארץ ְואת

כי  בישעי' שכתוב כמו אלא כבודו...

ביניכם  מבדילים היו עוונותיכם אם

אלוקיכם". LÙ‡L¯לבין ÌÚh‰Â¿«««∆∆¿»
ÌÎÈ˙BBÚשיכול  ˙BÈ‰Ïƒ¿¬≈∆

ÌÈÏÈc·Ó הקדושֿברוךֿהוא בין «¿ƒƒ
ישראל BLiLלבני ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆∆¿

‰Ïc·‰‰ ÔÈÚוההסתר‰M„˜a ƒ¿«««¿»»ƒ¿À»
‡Ùeb.עצמה »

ÔÈÚa Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«»«¿ƒ¿«
˙e‡ÈˆÓ ˙e¯LÙ‡L ,˙B¯e·b‰«¿∆∆¿»¿ƒ

˙B¯e·b‰,קשות גבורות של במובן «¿
רצוי, בלתי LiLבאופן ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈

‰Ê ÏÚ כפשוטו הגבורות לעניין «∆
ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰ÏÚÓÏ L¯L…∆¿«¿»¿ƒ¿«
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰«¿¿≈¡…ƒ
ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌL¯LaL∆¿»¿»ƒ¿««ƒ¿
ÏLÏzLÓ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿««»ƒ¿«¿≈

L „Ú ,¯˙BÈ ‰hÓÏ ריבוי לאחר ¿«»≈«∆
לדרגה מדרגה ÌÈNÚp«¬ƒירידות

‡e‰ ÔÎÂ .'eÎ ˙BL˜ ˙B¯e·b¿»¿≈
‰Ïc·‰‰ ÔÈÚa Ìb והפסק «¿ƒ¿«««¿»»

‰‰·Ïc‰ההשפעה, ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿«««¿»»
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ,גבוהות בדרגות ¿«¿»≈

,L„˜Ï L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈…∆¿…∆
‰Ïc·‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ואי ∆ƒ¿«««¿»»

Ùeb‡ההשפעה  ‰M„˜a הסתר שאמנם הוא ועניינו ומחיצה הבדלה הוא ƒ¿À»»
גמור. הסתר של במובן העלם איננו זאת עם אבל האור ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂעל
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ied'יב ip` l`xyi ipal xen` okl

עלֿידי  הּמאיר הּׁשמׁש אֹור ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַועלּֿדרֿמ ׁשל

ׁשּלאחר  האֹור ּדֹומה ׁשאינֹו ׁשאף ּבהירה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָזכּוכית

מּכלֿמקֹום  הּזכּוכית, לפני ׁשהּוא לכמֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָהּזכּוכית

.ּכ ּכל מעלים זה אין ּבהירה, זכּוכית ְְְֲִִִִֵֶַָָָלהיֹותֹו

לקדׁש, קדׁש ּבין הּמבּדיל ענין הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֻודגמתֹו

ּגּופא  ּבקדּׁשה הבּדלה נׁשּתלׁשל 27ׁשּזֹוהי ּומּזה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

ההבּדלה  ּדהינּו לחל, קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹענין

והסּתר  העלם ׁשּזהּו נגּה, לקלּפת קדּׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּבין

 ֿ מּכל א קלּפה. ׁשל מציאּות ׁשּנעׂשה עד ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָיֹותר

וחציּה טֹוב ׁשחציּה נגּה קלּפת רק זה הרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמקֹום

חציּה28רע  ּגם אּלא הּטֹוב, חציּה מּבעי ולא , ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּולהתּכּלל  להתּברר ׁשּיכֹול ׁשּבנגּה, רע הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרע

עֹונֹותיכם  להיֹות ׁשּיּוכל נׁשּתלׁשל ּומּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻּבּקדּׁשה.

קלּפֹות  ג' לגּבי היא זֹו ׁשהבּדלה ְְְְִִִִֵֶַַַָָמבּדילים,

ּביניכם  מבּדילים היּו עֹונֹותיכם וזהּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּטמאֹות.

מס נעׂשה העֹונֹות ׁשעלֿידי אלקיכם, ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלבין

 ֿ ועלֿידי אלקּות. ּגּלּוי אצלֹו מאיר ׁשאינֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַֹמבּדיל

ׁשהרי  למעלה, הּׁשכינה ּגלּות ּכן ּגם ּגֹורם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

איׁש29ּכתיב  (ׁשּכל זה וענין עּמֹו, הוי' חלק ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּגם  ּתמידי, ּבאפן הּוא הוי') חלק הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹיׂשראל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החטא, ּבתֹו30ּבׁשעת אּתם הּׁשֹוכן ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

הוי' חלק ּוממׁשי ׁשּמֹוריד ונמצא, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻטמאֹותם,

ּׁשּכתּוב  ּבמה הּדּיּוק ּגם וזהּו חטא. ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבענין

אלקיכם, לבין ּביניכם מבּדילים היּו ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹעֹונֹותיכם

אלקיכם, הּקּב"ה נקרא העֹונֹות ּבׁשעת ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּגם

הבּדלה, ׁשל ּבאפן הּוא ׁשאז אּלא ׁשּלכם, ְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאלקה

ּב אצלֹו מאיר אינֹו אלקיכם ּכלל ׁשּבחינת גּלּוי ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּׁשכינה, ּגלּות ענין וזהּו ּבהעלם, הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאּלא

ּגם  אצלֹו (ׁשּנמצא אלקיכם ׁשּבחינת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּגֹורם

והּגלּות. ההעלם ּבתכלית יהיה החטא) ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּבׁשעת
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א.27) יג, ואילך. א יב, לך לך תו"א גם פ"ח.28)ראה נוגה) קליפת (שער מט שער חיים ט.29)עץ לב, אחרי 30)האזינו

טז. טז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„ÈŒÏÚ ¯È‡n‰ LÓM‰ ¯B‡ ÏLÓ[דרך=]‰¯È‰a ˙ÈÎeÎÊ ולא ¿««∆∆«≈ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ»

e‰L‡כהה, BÓÎÏ ˙ÈÎeÎf‰ ¯Á‡lL ¯B‡‰ ‰ÓBc BÈ‡L Û‡L∆«∆≈∆»∆¿«««¿ƒƒ¿∆
˙ÈÎeÎf‰ ÈÙÏ,מסויימת במידה האור את מחלישה הזכוכית סוף וסוף ƒ¿≈«¿ƒ

Ck Ïk ÌÈÏÚÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰¯È‰a ˙ÈÎeÎÊ B˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈∆«¬ƒ»»
ביחס  מועט והעלם שינוי אלא ואינו

הזכוכית. ללא מאיר שהוא כפי לאור

ÏÈc·n‰ ÔÈÚ ‡e‰ B˙Ó‚„Â¿À¿»ƒ¿«««¿ƒ
È‰BfL ,L„˜Ï L„˜ ÔÈa≈…∆¿…∆∆ƒ

‡Ùeb ‰M„˜a ‰Ïc·‰27 כך «¿»»ƒ¿À»»
העלם  זה אין הבדלה, היותה שעם

היא  נעלית הפחות הקדושה וגם והסתר

ואור. מההבדלה fÓe‰קדושה ƒ∆
עצמה לאחר ÏLÏzLבקדושה ƒ¿«¿≈

לדרגה מדרגה »¿ÔÈÚƒהירידה
,ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈…∆¿…
‰M„˜ ÔÈaL ‰Ïc·‰‰ eÈ‰c¿«¿««¿»»∆≈¿À»
ÌÏÚ‰ e‰fL ,d‚ ˙tÏ˜Ïƒ¿ƒ«…«∆∆∆¿≈

„Ú ¯˙BÈ ¯zÒ‰Â כך כדי ¿∆¿≈≈«
‰tÏ˜ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰NÚpL∆«¬∆¿ƒ∆¿ƒ»
העולם  שענייני התניא בספר כמבואר

נוגה  מקליפת חיות מקבלים המותרים

מהקדושה. המובדל חול »‡Cשהיא
ÌB˜ÓŒÏkÓ נוגה שקליפת למרות ƒ»»

מהקדושה  Ê‰מובדלת È¯‰ לא=] ¬≈∆
ניגוד  שהם לגמרי הטמאות הקליפות

אלא] הקדושה לצד ̄»˜מוחלט
d‚ ˙tÏ˜ מבואר מהותה שעל ¿ƒ«…«

של  תערובת שהיא וחסידות בקבלה

היינו ורע BË·טוב dÈˆÁL∆∆¿»
Ú¯ dÈˆÁÂ28ÈÚaÓ ‡ÏÂ אין , ¿∆¿»«¿…ƒ»≈

לומר  ‰Bh·צריך dÈˆÁ קליפת של ∆¿»«
מצד  כך כל נבדל איננו שבוודאי נוגה

‰¯Úהקדושה, dÈˆÁ Ìb ‡l‡∆»«∆¿»»«
קדושה ולא קליפה ¯Úשהוא ‡e‰«

¯¯a˙‰Ï ÏBÎiL ,d‚aL∆¿…«∆»¿ƒ¿»≈
M„wa‰ולהתעלות Ïlk˙‰Ïe¿ƒ¿«≈«¿À»

למשל, שכאשר, התניא בספר כמבואר

ומתפלל  ולומד היתר מאכל אוכל אדם

החיות  אזי ההיא, האכילה בכוח

ונכללת  נוגה מקליפת עולה שבמאכל

ההבדלה fÓe‰בקדושה. מעניין ƒ∆
ההבדלה  עניין ממנו נשתלשל כך ואחר לקודש קודש בין הבדלה שתחילתו

כך ואחר לחול קודש נוספתÏLÏzLבין ירידה BÈ‰Ï˙לאחר ÏÎeiL ƒ¿«¿≈∆«ƒ¿

˙BtÏ˜ '‚ Èa‚Ï ‡È‰ BÊ ‰Ïc·‰L ,ÌÈÏÈc·Ó ÌÎÈ˙BBÚ¬≈∆«¿ƒƒ∆«¿»»ƒ¿«≈¿ƒ
˙B‡Óh‰.לגמרי האלוקי האור על ומסתירות שמעלימות «¿≈

ŒÏÚL ,ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ e‰ÊÂ¿∆¬≈∆»«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆∆«
‰NÚ ˙BBÚ‰ È„È האדם ‡ˆBÏאצל ¯È‡Ó BÈ‡L ÏÈc·Ó CÒÓ ¿≈»¬«¬∆»»«¿ƒ∆≈≈ƒ∆¿

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…¿«¿≈∆
‰ÈÎM‰ ˙eÏb Ôk Ìb Ì¯Bb≈«≈»«¿ƒ»

·È˙k È¯‰L ,‰ÏÚÓÏ29Èk ¿«¿»∆¬≈¿ƒƒ
,BnÚ 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ הוא יהודי וכל ≈∆¬»»«

מהקדושֿברוךֿהוא Ê‰חלק ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
˜ÏÁ ‡e‰ Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏkL)∆»ƒƒ¿»≈≈∆
Ìb ,È„ÈÓz ÔÙ‡a ‡e‰ ('ÈÂ‰¬»»¿…∆¿ƒƒ«

kL BÓk ,‡ËÁ‰ ˙ÚLa·e˙30 ƒ¿««≈¿¿∆»
הקדושֿברוךֿהוא  ‡Ìzעל ÔÎBM‰«≈ƒ»

ישראל בני Ì˙B‡ÓËעם CB˙a גם ¿À¿»
החטא, בעקבות טמאים הם כאשר

‡ˆÓÂ חס חוטא, האדם שכאשר ¿ƒ¿»
כביכול, וגלות ירידה גורם הוא ושלום,

כיוון  CÈLÓÓeלמעלה „È¯BnL∆ƒ«¿ƒ
‡ËÁ ÏL ÔÈÚa 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ≈∆¬»»»ƒ¿»∆≈¿
הקדושֿברוךֿהוא  כשחוטא גם שהרי

הוא  יורד עצמו הוא וכאשר איתו נמצא

כביכול. שבו, הוי' חלק את גם מוריד

·e˙kM ‰Óa ˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ¿«∆»
ÌÈÏÈc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ¬≈∆»«¿ƒƒ

ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ולא ≈≈∆¿≈¡…≈∆
הבדלה  גורמים שהעוונות כתוב

פי  על אף סתם אלוקים ובין ביניכם

קירוב  על מורה ש"אלוקיכם"

באדם  נמצא האלוקי שהאור ומשמעו

ניתן  איך כן ואם ובגלוי בפנימיות

אדם  כלפי זה בביטוי להשתמש

כי  ÚLa˙שחוטא?, ÌbL∆«ƒ¿«
˙BBÚ‰ דבר של ˜¯‡לאמיתו »¬ƒ¿»

‰˜Ï‡ ,ÌÎÈ˜Ï‡ ‰"aw‰«»»¡…≈∆∆…«
ÌÎlL,"עמו הוי' "חלק תמיד כי ∆»∆

Ê‡L ‡l‡החטא ‰e‡בשעת ∆»∆»
˙ÈÁaL ,‰Ïc·‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»∆¿ƒ«

ÌÎÈ˜Ï‡ גם בו קיימת אמנם ¡…≈∆
אבל  ‡ˆBÏעכשיו ¯È‡Ó BÈ‡≈≈ƒ∆¿

‡e‰ ‡l‡ ÏÏk Èel‚a¿ƒ¿»∆»
˙eÏb ÔÈÚ e‰ÊÂ ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆ƒ¿«»

Ì¯BbL ,‰ÈÎM‰ החטא ידי על ‡ÌÎÈ˜Ïהאדם ˙ÈÁaL «¿ƒ»∆≈∆¿ƒ«¡…≈∆
ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰È (‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ìb BÏˆ‡ ‡ˆÓpL)∆ƒ¿»∆¿«ƒ¿««≈¿ƒ¿∆¿«¿ƒ«∆¿≈
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יג i"gyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

C‡צרי ּגּלּוי ּבבחינת אלקיכם ׁשּיהיה ּכדי «ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

התחלת  וזֹוהי מרע, ּדסּור הענין ְְְְְִִִֵַַָָָָלהיֹות

ּומּצבֹו ּבמעמדֹו ׁשּיתּבֹונן ּדהינּו, ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָהעבֹודה,

ּבעצמֹו ּפֹועל ׁשעלֿידיֿזה כּו', ּבנפׁשֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַויתמרמר 

רצֹונֹות  לֹו יהיּו ׁשּלא רצֹונֹותיו, ּכל את ְְְֲִֶֶַָָֹלעקֹור

ענין  והּוא לבּדֹו. להוי' אחד רצֹון רק אּלא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָזרים,

לגמרי  עצמֹו ׁשּמׁשעּבד ׁשמים, מלכּות על ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹקּבלת

לבּדֹו. להוי' אחד רצֹון רק לֹו ׁשּיהיה ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹלאלקּות

ּתׁשּוב  ּתּתאה, ּתׁשּובה ּבׁשם נקראת זֹו ְְְֲִֵֵַַָָָָָועבֹודה

עלֿידי  ׁשּפעל מה ׁשּתמּורת והינּו, ּתּתאה, ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָה'

ּתהיה  ּתּתאה) ה' (ּבחינת ׁשהּׁשכינה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהחטא

וקּבלת  הּתׁשּובה עלֿידי ּפֹועל עּתה הּנה ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָּבגלּות,

וׁשרׁשּה. למקֹורּה להׁשיבּה ׁשמים מלכּות ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹעל

ּדסּור ‡ÌÓד) העבֹודה ׁשעלֿידי ההמׁשכה »¿»ְְְֲֵֶַַַָָָָ

הּממּלא, אֹור המׁשכת רק היא ְְִֵֵַַַַַָָמרע

את  לבּטל ענינּה מרע ּדסּור העבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהרי

ׁשּמבּדילים  עֹונֹותיו עלֿידי ׁשּפעל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָההבּדלה

ׁשענין  לעיל ונתּבאר אלקיכם, לבין ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹּביניכם

ּבפנימּיּות  ׁשּמאיר המצמצם אֹור הּוא ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָֹֻאלקיכם

אֹור  ענין הּוא ׁשּבכללּות ּבנפׁשֹו, ְְְְְִִִֶַַָּובגּלּוי

עבֹודת  לאחרי הּנה ולכן ּבלבד. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָהּממּלא

להיֹות  צריכה מרע, ּדסּור ּבאפן ְְְְְִִֵֶַָָָֹהּתׁשּובה

ּדועׂשה  העבֹודה ענין והּוא יֹותר, נעלית ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָּתׁשּובה

עׂשה  ׁשּזהּו מצֹות, על קּבלת ענין והּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹטֹוב,

ּכמֹו טֹוב, ׁשּנקראּו הּמצֹות על ּדקאי ְְְְְִִֵֶַַָטֹוב,

ועלֿידיֿזה 31ׁשּכתּוב  טֹוב, ּכי צּדיק אמרּו ְְְִִִֵֶֶַַָ

המׁשכ  טֹוב נעׂשה ּדהּנה, הּסֹובב. אֹור ת ְְֲִֵֵֶַַַַָ

וידּוע  אהו"ה, ׁשם הּוא 32ּבגימטרּיא ׁשאהו"ה ְְְִִֵֶַַָָ

ux`dראׁשיּֿתבֹות z`e minXd z` מלא ,33אני ֵֵָ¤©¨©¦§¤¨¨¤ֲִֵָ
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י.31) ג, א.32)ישעי' רנא, זח"א וראה ואילך). סע"ג (ג, פ"ט השער פתח בינה כד.33)אמרי כג, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏb‰Â צריך כנ"ל, ובגלוי, בפנימיות תהיה אלוקיכם שבחינת וכדי ¿«»

ומבאר. שהולך כפי התשובה, עניין להיות

Èelb ˙ÈÁ·a ÌÎÈ˜Ï‡ ‰È‰iL È„k C‡ מורגשת תהיה והאלוקות «¿≈∆ƒ¿∆¡…≈∆ƒ¿ƒ«ƒ
בפנימיות  BÈ‰Ï˙באדם CÈ¯ˆראשון Ú¯Ó,בשלב ¯eÒc ÔÈÚ‰ »ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»

,‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ È‰BÊÂ¿ƒ«¿»«»¬»
B„ÓÚÓa ÔBa˙iL ,eÈ‰c¿«¿∆ƒ¿≈¿«¬»

B·vÓe טוב Ó¯Ó˙ÈÂ¯הלא «»¿ƒ¿«¿≈
BLÙa שהוא העובדה על ויצטער ¿«¿

מאלוקות  כך כל ŒÏÚLרחוק ,'eÎ∆«
‰ÊŒÈ„È במצבו ההתבוננות ידי על ¿≈∆

מצבו  על BÓˆÚaוהמרירות ÏÚBt≈¿«¿
¯B˜ÚÏ השורש מן Ïkולבטל ˙‡ «¬∆»

ÂÈ˙BBˆ¯,טובים eÈ‰Èהלא ‡lL ¿»∆…ƒ¿
ÌÈ¯Ê ˙BBˆ¯ BÏ בדברים לרצות ¿»ƒ

תורה  ולענייני להקדושֿברוךֿהוא זרים

לו ‡l‡ומצוות, ¯ˆÔBיהיה ˜¯ ∆»«»
„Á‡ והוא ÈÂ‰Ï'הרצון בלבד ∆»«¬»»

ÏÚ ˙Ïa˜ ÔÈÚ ‡e‰Â .Bc·Ï¿«¿ƒ¿««»«…
,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ כזו במידה «¿»«ƒ

È¯Ó‚Ï BÓˆÚ „aÚLnL∆¿«¿≈«¿¿«¿≈
ÔBˆ¯ ˜¯ BÏ ‰È‰iL ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆ƒ¿∆«»

„Á‡ הרצון Bc·Ï.הוא 'ÈÂ‰Ï ∆»«¬»»¿«
BÊ ‰„B·ÚÂ הרצונות ביטול של «¬»

מלכות  עול וקבלת לחלוטין הזרים

בשלימות  ÌLaשמים ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈
‰‡zz ‰·eLz,תחתונה·eLz ¿»«»»»

‰‡zz ה'‰' זו עבודה ידי ועל «»»
שבה  הוי' שם של (השנייה) ָָהתחתונה

גרם  שהאדם שהפגם לאחר למקומה

נתקן, Ó‰בה ˙¯eÓzL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿««
‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚ ÏÚtL שגרם ∆»««¿≈«≈¿

הוי' בשם (ÈÁa˙פגם ‰ÈÎM‰L∆«¿ƒ»¿ƒ«
‰p‰ ,˙eÏ‚a ‰È‰z (‰‡zz '‰«»»ƒ¿∆¿»ƒ≈
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ÏÚBt ‰zÚ«»≈«¿≈«¿»
ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜Â¿«»«…«¿»«ƒ

dL¯LÂ d¯B˜ÓÏ d·ÈL‰Ï כפי «¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»
את  ולהוציא החטא, קודם שהיה

מהגלות. השכינה

‰ÎLÓ‰‰ ÌÓ‡ וההתגלות „) »¿»««¿»»
למטה  מלמעלה האלוקי האור של

Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL וקבלת התשובה (עבודת לעיל האמורה ∆«¿≈»¬»¿≈»
שמים) מלכות ‰ÎLÓ˙עול ˜¯ ‡È‰והתגלות‡lÓn‰ ¯B‡ האור ƒ««¿»««¿«≈

יורד  הוא כי עלמין" כל "ממלא ונקרא למטה מלמעלה היורד האלוקי

באופן  בהם ומאיר שלהם הקליטה יכולת לפי דרגא ובכל עולם בכל ומתלבש

העולמות  לפי המדוד מצומצם אלוקי אור והוא בהם ו'מתלבש' פנימי

יחסית, נמוך אור היינו dÈÚוהנבראים, Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ È¯‰L∆¬≈»¬»¿≈»ƒ¿»»
‰Ïc·‰‰ ˙‡ Ïh·Ï האלוקי האור על המעלימה ÏÚtLוהמחיצה ¿«≈∆««¿»»∆»«

ÌÎÈÈaהאדם  ÌÈÏÈc·nL ÂÈ˙BBÚ È„ÈŒÏÚ האדם ÔÈ·Ïבין «¿≈¬»∆«¿ƒƒ≈≈∆¿≈
ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â ,ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿»≈¿≈
¯B‡ ‡e‰ ÌÎÈ˜Ï‡ ÔÈÚL∆ƒ¿«¡…≈∆
˙eiÓÈÙa ¯È‡nL ÌˆÓˆÓ‰«¿À¿»∆≈ƒƒ¿ƒƒ
˙eÏÏÎaL ,BLÙa Èel‚·e¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»
„·Ïa ‡lÓn‰ ¯B‡ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿«≈ƒ¿«
השכינה  וגלות למעלה שהפגם וכיוון

ומחיצה  הבדלה גרמו החטא ידי שעל

תיקון  הרי הממלא, אור הארת בפני

ההבדלה  את המבטלים והפגם החטא

אור  של ההארה להשבת גורמים הזו

מזה. למעלה לא אך ה'ממלא' אור זה,

ÔÎÏÂ אלוקי אור ולגלות להמשיך כדי ¿»≈
יותר B·Ú„˙נעלה È¯Á‡Ï ‰p‰ƒ≈¿«¬≈¬«

Ú¯Ó ¯eÒc ÔÙ‡a ‰·eLz‰«¿»¿…∆¿≈»
עבודת  בהיותה מעלתה כל שעם

שמים  מלכות עול וקבלת התשובה

העבודה, התחלת רק היא עדיין

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ גם מכן לאחר ¿ƒ»ƒ¿
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰·eLz היא שדווקא ¿»«¬≈≈

אלוקי  אור והתגלות המשכה תביא

נעלה, ‰B·Ú„‰יותר ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¬»
ÔÈÚ ‡e‰Â ,·BË ‰NÚÂc¿«¬≈¿ƒ¿«

˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜ לא היינו «»«…ƒ¿
שמים  מלכות עול בקבלת להסתפק

את  לקבל לכך בנוסף אלא כללי באופן

המצוות, את ולקיים המצוות עול

ÏÚ È‡˜c ,·BË ‰NÚ e‰fL∆∆¬≈¿»≈«
אל  e‡¯˜pLשמתייחס ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿¿

·e˙kL BÓk ,·BË31e¯Ó‡ ¿∆»ƒ¿
·BË Èk ˜Ècˆ את שהמקיים הרי «ƒƒ

"טוב", מכונה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰המצוות
·Bq‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ· «¬∆«¿»««≈

כל  "סובב הנקרא האלוקי האור

מדוד  לא אור שהוא שם על עלמין"

אלא  והנבראים העולמות לפי ומוגבל

מלמעלה, עליהם ו'מקיף' 'סובב' כמו

בתוכם. להתלבש מכדי נעלה הוא של כי המיוחדת מעלתו את ומבאר והולך

"טוב"): (בחינת למצוות זה אור של המיוחד הקשר ואת עלמין כל הסובב אור

Úe„ÈÂ ,(17) ‰"Â‰‡ ÌL ‡i¯ËÓÈ‚a ·BË ,‰p‰c32‰"Â‰‡L ¿ƒ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿»«∆
˙B·zŒÈL‡¯ ‡e‰ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡‡ÏÓ È‡33, והביטוי »≈≈∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈
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ied'יד ip` l`xyi ipal xen` okl

הּסֹובב  אֹור על ׁשּכֹולל 34ּדקאי מּזה ּכּמּובן , ְִֵֵֵֶֶַַַָָ

יׁש הּממּלא ּבאֹור ׁשהרי  ּבהׁשואה, וארץ ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וארץ, ׁשמים ּבין ידי 35הפרׁש אף ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואיתא  ׁשמים, טּפחה וימיני ארץ ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָיסדה

ׂשמאלֹו36ּבּמדרׁש נטה ׁשמים ּוברא ימינֹו נטה ְְְִִִַַָָָָָָָָֹ

ּבבחינת  הּוא ּבּׁשמים ׁשהּגּלּוי והינּו, ארץ, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָּוברא

ּבאדם  ּכמֹו יֹותר, ּגּלּוי ּבבחינת ׁשהּוא ימין ְְִִִִֵֶַָָָָָיד

ּבבחינת  הּוא ּובארץ ימין, ּביד הּוא הּכח ְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשעּקר

הּׁשמים  את ׁשהּפסּוק וכיון ּכהה, יד ׂשמאל, ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיד

וארץ  ׁשמים ּכֹולל מלא אני הארץ ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָואת

אֹור  עצמּות על ּדקאי מּובן הרי ְְְְֲֵֵַַַָָָָּבהׁשואה,

אֹור  ּדהינּו מהעֹולמ ֹות, ׁשּלמעלה ְְְְֵֵֶַַָָָאיןֿסֹוף

ׁשהּוא  טֹוב , ּדעׂשה העבֹודה ועלֿידי ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָהּסֹובב.

וכדאיתא  הּסֹובב. אֹור נמׁש הּמצֹות, קּיּום ְְְְְִִִִִִֵַַַָָענין

הּפסּוק 37ּבירּוׁשלמי  ּבפי38על ּדברי ואׂשים ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּתֹורה, זֹו ּבפי ּדברי ואׂשים ,ּכּסיתי ידי ְְְִִִִִִֵַָָָָָּובצל

(ּכללּות  חסדים ּגמילּות זֹו ּכּסיתי ידי ְְְֲִִִִִִֵָָָּובצל

ּדדברי  ּבאפן היא ׁשהּתֹורה והינּו, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹהּמצֹות),

אֹור  ּבבחינת להיֹות הּצמצּום על ׁשּמֹורה ,ְְְְִִִִִֶֶַַַּבפי

ׁשּלי) (ּדּבּור ּדברי היא ׁשהּתֹורה ּדאף ְְְִִִִִֶֶַַַָָּפנימי,

המׁשכתּה הרי, איןֿסֹוף, אֹור ּבעצמּות ְְְֲֵֵַַַָָָָמּמׁש

להיֹות  האֹור צמצּום ׁשל ּבאפן היא ְְְְִִִֶֶַָָֹלמּטה

ׁשהם  ּכפי ּגם הּנה הּמצֹות מהּֿׁשאיןּֿכן ,ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבפי

מּקיף, ׁשענינֹו צל, ּבחינת הם למּטה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנמׁשכֹות

לבּוׁשים  ּבׁשם הּמצֹות נקראֹות לפ 39ׁשּלכן י , ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ

הּסֹובב. אֹור נמׁש הּמצֹות ְְְִִֵֵֶַַַָׁשעלֿידי
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ואילך.34) א ט, ואתחנן לקו"ת יג.35)ראה מח, ב.36)ישעי' פה, א. לז, א. כ, זח"ב פי"ח. פדר"א פ"ד 37)ראה תענית

ה"ב. טז.38)סוף נא, וש"נ.39)ישעי' ואילך). שז ע' חשון סה"מ (תו"מ תשל"ח זקן ואברהם ד"ה וראה א. רכד, זח"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚ"אני" È‡˜cאל ‰Bq··מתייחס ¯B‡34 אור שגם לכך (והכוונה ¿»≈««≈

מאיר  פנימי, באופן ובעולמות בנבראים מתלבש שאינו אף עלמין, כל הסובב

ובארץ), בשמים ı¯‡Âבעולם, ÌÈÓL ÏÏBkL ‰fÓ Ô·enk«»ƒ∆∆≈»«ƒ»»∆
‰‡ÂL‰a ובארץ בשמים מאיר ה' אור היינו ש"אני" אומר והפסוק ¿«¿»»

ההארה  כי שמשמעה אחת באמירה

בשווה, היא בארץ וההארה בשמים

באור  מדובר כן ואם מידה, באותה

בכל  המאיר עלמין כל הסובב

מידה  באותה הנבראים ובכל העולמות

‡lÓn‰ ¯B‡a È¯‰L עלמין כל ∆¬≈»«¿«≈
התלבשות  של באופן בעולם ומאיר

ולפי  ערכו לפי נברא ובכל עולם בכל

‰L¯Ùמהותו  LÈהבדלÔÈa ≈∆¿≈≈
ı¯‡Â ÌÈÓL האור דומה ואינו »«ƒ»»∆

כי  בארץ המאיר לאור בשמים המאיר

(למשל, לו המותאם אור יש נברא בכל

חיות  יש תנועה בו שאין בדומם

חיות), יותר יש ובחי ובצומח מועטת

·e˙kL BÓk35‰„ÒÈ È„È Û‡ ¿∆»«»ƒ»¿»
ÌÈÓL ‰ÁtË ÈÈÓÈÂ ı¯‡∆∆ƒƒƒƒ¿»»«ƒ
הארץ  ואת השמים "את לפסוק ובניגוד

ועל  השמים על המדבר מלא" אני

עושה  זה פסוק אחת, בהשוואה הארץ

והארץ  השמים בין ברורה אבחנה

ביטוי ואומ  מהם אחד כל בריאת על ר

שמים") ו"טפחה ארץ" ("יסדה אחר

L¯„na ‡˙È‡Â36 שינוי שאכן ¿ƒ»«ƒ¿»
מהותי  הבדל על מלמד בפסוק הלשון

- הארץ לבריאת השמים בריאת בין

ÌÈÓL ‡¯·e BÈÓÈ ‰Ë את »»¿ƒ»»»«ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  ברא השמים

כביכול  ימינו יד ««Ë‰באמצעות
ı¯‡ ‡¯·e BÏ‡ÓN הארץ ואת ¿…»»»∆

יד  באמצעות הקדושֿברוךֿהוא ברא

כביכול, Èelb‰Lשמאלו ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ
האלוקי  האור ‰e‡של ÌÈÓMa«»«ƒ

Ì„‡a BÓk ,¯˙BÈ Èelb ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÔÈÓÈ „È ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ≈¿»»»
Ák‰ ¯wÚL האדם ÔÈÓÈשל „Èa ‡e‰ בעיקר הוא האלוקות גילוי וכך ∆ƒ««…«¿«»ƒ

Ï‡ÓNב'שמים', „È ˙ÈÁ·a ‡e‰ ı¯‡·e של יותר פחותה במידה »»∆ƒ¿ƒ«»¿…
היא  שמאל יד שבאדם כשם k‰‰גילוי, „È,וחלשה˜eÒt‰L ÔÂÈÎÂ »≈»¿≈»∆«»

ı¯‡Â ÌÈÓL ÏÏBk ‡ÏÓ È‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈≈»«ƒ»»∆
‰‡ÂL‰a,(מבדיל האחר שהפסוק (כפי וארץ שמים בין להבדיל מבלי ¿«¿»»

Ô·eÓ È¯‰"מלא "אני זה בפסוק ÏÚשהאמור È‡˜c אל מתייחס ¬≈»¿»≈«

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ הקדושֿברוךֿהוא של האינסופי האור עצם «¿≈
BÓÏBÚ‰Ó˙בעצמו ‰ÏÚÓlL הבדלים אין ולגביו בהם מתלבש ואיננו ∆¿«¿»≈»»

'ארץ', בבחינת שהם לנבראים 'שמים' בבחינת שהם נבראים ¿»¿eÈ‰cבין
··Bq‰ ¯B‡ והנבראים העולמות לפי מוגבל ולא מדוד לא אור שהוא «≈

העולמות  כל על מאיר אלא השונים

‰B·Ú„‰בשווה. È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»
Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰L ,·BË ‰NÚc«¬≈∆ƒ¿«ƒ

q‰ ¯B‡ CLÓ ,˙Bˆn‰.··B «ƒ¿ƒ¿»«≈
ÈÓÏLe¯Èa ‡˙È‡„ÎÂ37ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ«

˜eÒt‰38 אומר שהקדושֿברוךֿהוא «»
ישראל: EÈÙaלבני È¯·c ÌÈN‡Â»»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈN‡Â ,EÈ˙Èqk È„È Ïˆ·e¿≈»ƒƒƒƒ»»ƒ
Ïˆ·e ,‰¯Bz BÊ EÈÙa È¯·c¿»«¿ƒ»¿≈
˙eÏÈÓb BÊ EÈ˙Èqk È„È»ƒƒƒƒ¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ רק הכוונה אין (וכאן ¬»ƒ
אלא  בפרט חסדים «¿eÏÏk˙לגמילות

‰¯Bz‰L ,eÈ‰Â ,(˙Bˆn‰ כפי «ƒ¿¿«¿∆«»
למטה È¯·„cשירדה ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆ƒ¿»«

,EÈÙa בתוך נמצאים ה' שדברי היינו ¿ƒ
דבר  הזה, בעולם האדם של פיו

ÌeˆÓv‰ ÏÚ ‰¯BnL אור של ∆∆««ƒ¿
העליון ÈÁ·a˙התורה ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«
ÈÓÈt ¯B‡ האדם בתוך המתלבש ¿ƒƒ

העולם, Bz‰L¯‰ובתוך Û‡c¿«∆«»
LnÓ (ÈlL ¯eac) È¯·c ‡È‰ƒ¿»«ƒ∆ƒ«»
,ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈
שלמעלה  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

הנבראים  בתוך פנימית התלבשות מכל

d˙ÎLÓ‰ ,È¯‰ מלמעלה‰hÓÏ ¬≈«¿»»»¿«»
הזה בעולם שנתלבשה È‰ƒ‡כפי
¯B‡‰ ÌeˆÓˆ ÏL ÔÙ‡a העליון ¿…∆∆ƒ¿»

˙BÈ‰Ïלהתלבש של EÈÙaמסוגל ƒ¿¿ƒ
הזה, בעולם ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהאדם

Ì‰L ÈÙk Ìb ‰p‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ≈«¿ƒ∆≈
˙ÈÁa Ì‰ ‰hÓÏ ˙BÎLÓƒ¿»¿«»≈¿ƒ«

Ïˆ,("כיסיתיך ידי BÈÚL("ובצל ≈∆ƒ¿»
ÛÈwÓ,בפנימיות מתלבש ולא מלמעלה כ'סובב' B‡¯˜˙המאיר ÔÎlL «ƒ∆»≈ƒ¿»

ÌÈLe·Ï ÌLa ˙Bˆn‰39 אלוקית נפש שלכל ד) (פרק בתניא כמבואר «ƒ¿¿≈¿ƒ
התורה  מצוות תרי"ג של ומעשה דיבור מחשבה, שהם 'לבושים' שלושה יש

לבוא  צריך אדם שכל ז"ל האר"י מכתבי מובא כט) (סימן הקודש ובאגרת

נפשו  לבושי את להשלים כדי המצוות כל את שיקיים עד רבים בגלגולים

‰Bq·ולתקנם, ¯B‡ CLÓ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ· על ומקיף ¿ƒ∆«¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
מלמעלה. העולמות
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טֹוב,p‰Â‰ה) ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודֹות ב' ¿ƒ≈ְֲֲֵֵַָָ

ׁשמים  מלכּות על קּבלת ְְִִֶַַַַָָָָֹׁשענינם

ּתּתאה, ּתׁשּובה ּבחינת הם מצוֹות, על ְְְְִִֵַַַַָָָָֹוקּבלת

ּתׁשּובה  ּבחינת היא מרע ּדסּור ׁשהעבֹודה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָאּלא

טֹוב  ּדועׂשה והעבֹודה למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָּתּתאה

למּטה. מלמעלה ּתּתאה ּתׁשּובה ּבחינת ְְְְְִִִַַַַָָָָָהיא

ה"א  אֹות חּבּור הּוא ּתּתאה ּתׁשּובה ענין ְְְִִִֵֵַַָָָּדהּנה,

אנּפין' 'זעיר יחּוד ׁשהּוא וא"ו, אֹות עם ְְִִִֵֶַַָָּתּתאה

ּוׁשכינּתיּה, קּודׁשאּֿבריֿהּוא יחּוד ְְְְְִִִֵַָּומלכּות,

הּממּלא, אֹור ׁשכינּתיּה, ּבחינת הּוא ְְְְְְִִֵֵַַַַּדמלכּות

קּודׁשאּֿבריֿהּוא, ּבחינת הּוא אנּפין' ְְְְְִִִֵַַָּו'זעיר

יכֹול  ּומלכּות אנּפין' ּד'זעיר והּיחּוד הּסֹובב. ְְְְִִִֵֵַַַַָאֹור

לבחינת  ּתּתאה ה"א העלאת אֹופּנים, ּבב' ְְְֲִִִִַַַַַָָָלהיֹות

מּלמּטה  ּתּתאה ּתׁשּובה ענין ׁשהּוא ְְְִִֶַַַָָָָוא"ו,

ה"א  לבחינת וא"ו אֹות והמׁשכת ְְְְְִִֵַַַַָָָלמעלה,

למּטה. מּלמעלה ּתּתאה ּתׁשּובה ׁשהּוא ְְְְִֶַַַַָָָָָָָּתּתאה,

לעבֹודה  מרע ּדסּור העבֹודה ּבין ההפרׁש ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָוזהּו

את  לעקר מרע, ּדסּור ׁשהעבֹודה טֹוב, ְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָֹּדעׂשה

ׁשמים, מלכּות על עליו ּולקּבל הּזרים ְְְִִֵַַַַָָָָָֹרצֹונֹותיו

ה"א  ּתׁשּוב למעלה, מּלמּטה ּתּתאה ּתׁשּובה ְְְְִִֵַַַָָָָָָהיא

ּתּתאה) (ה"א הּׁשכינה את ׁשּמׁשיב  היינּו, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתּתאה,

והעבֹודה  הּממּלא. ּבאֹור וׁשרׁשּה, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָלמקֹורּה

היא  מצוֹות, על קּבלת ׁשענינּה טֹוב, ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹּדעׂשה

ענין  ׁשהּוא למּטה, מּלמעלה ּתּתאה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָּתׁשּובה

מּלמעלה  הּסֹובב, אֹור וא"ו, אֹות ְְְִֵַַַַָָָהמׁשכת

ְַָלמּטה.

‰p‰Â,טֹוב ועׂשה מרע ּדסּור העבֹודה לאחרי ¿ƒ≈ְְֲֲֲֵֵֵַַָָָ

ׁשלֹום  ּדבּקׁש העבֹודה להיֹות ְְְֲִִֵַָָָָצריכה

ּכמאמר  הּתֹורה, ענין הּוא ּדׁשלֹום ְְְְְֲִֵַַַַָָָורדפהּו,
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ÌÈÚL ,·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒc ˙B„B·Ú‰ '· ‰p‰Â כמבואר ‰) ¿ƒ≈»¬¿≈»«¬≈∆ƒ¿»»

ÌÈÓLלעיל ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜("מרע BÂˆÓ˙("סור ÏÚ ˙Ïa˜Â «»«…«¿»«ƒ¿«»«…ƒ¿
עליון  אלוקי אור שממשיכה טוב" "ועשה בחינת גם שתיהן, טוב"), ("ועשה

עלמין") כל "סובב zz‡‰(בחינת ‰·eLz ˙ÈÁa Ì‰ משני שמורכבת ≈¿ƒ«¿»«»»
בחינת  זו אין עדיין (אך הללו השלבים

עילאה"), בין ‡l‡"תשובה ההבדל ∆»
הוא  השלבים eÒc¯שני ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿

) Ú¯Ó(שמים מלכות עול ‰È‡קבלת ≈»ƒ
‰hÓlÓ ‰‡zz ‰·eLz ˙ÈÁa¿ƒ«¿»«»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ ופעולה בהחלטה שתחילתה ¿«¿»
וכתוצאה  למטה, שנמצא האדם מצד

של  תיקון נפעל למטה מההתעוררות

החטא, ידי על למעלה שנוצר הפגם

‡È‰ ·BË ‰NÚÂc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿«¬≈ƒ
‰‡zz ‰·eLz ˙ÈÁa¿ƒ«¿»«»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ שתחילתה ƒ¿«¿»¿«»
כך  ואחר מלמעלה אלוקות בהארת

ופועל  למטה נמשך האלוקי האור

ובעולם. באדם

הדברים: ביאור

‰‡zz ‰·eLz ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«¿»«»»
‰‡zz ‡"‰ ˙B‡ ¯eaÁ ‡e‰ƒ≈«»»

Â"‡Â ˙B‡ ÌÚ שעניין כאמור ƒ
להשיב  הוא ה' תשוב אותיות התשובה

שעל  הוי' שם של התחתונה הה' את

מכך  (וכתוצאה 'נפלה' החטא ידי

השכינה), גלות eÁÈ„נגרמה ‡e‰L∆ƒ
˙eÎÏÓe 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' בדרך ¿≈«¿ƒ«¿

לדרגה  מדרגה ההשפעה אופן כלל,

האלוקי  האור של ההשתלשלות בסדר

התחתון  שהחלק הוא למטה מלמעלה

לחלק  משפיע אחת דרגה של והאחרון

ממנה  שלמטה בדרגה והראשון העליון

הספירה  מלכות, מבחינת – (לדוגמא

השפעה  יש דאצילות, האחרונה

הבריאה) עולם של חכמה לבחינת

של  ומהפנימיות מהתוך השפעה ואילו

של  והפנימיות התוך אל אחת דרגה

'יחוד' בשם נקראת שתחתיה הדרגה

ש  וההתקשרות על ההתחברות ם

פנימית  והתחברות התאחדות פועל כאן מדובר שבו התשובה וענין הפנימית

המלכות  בחינת עם העליונות המידות היינו קטנות), (פנים אנפין' 'זעיר בין

ענין, ˜e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e‡שהוא „eÁÈ המידותdÈzÈÎLe בחינת ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
‰lÓn‡,המלכות, ¯B‡ ,dÈzÈÎL ˙ÈÁa ‡e‰ ˙eÎÏÓc¿«¿¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«≈

.··Bq‰ ¯B‡ ,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ ˙ÈÁa ‡e‰ 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'e¿≈«¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ«≈

'·a ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ˙eÎÏÓe 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c „eÁi‰Â¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿¿
,ÌÈpÙB‡ ה"א של התעלות העלאת - (מלכות)zz‡‰האחד «ƒֲַַָ«»»
˙ÈÁ·Ï,(המידות) hÓlÓ‰וא"ו ‰‡zz ‰·eLz ÔÈÚ ‡e‰L ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«¿»«»»ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ- הוא ומלכות ז"א ביחוד השני ‡B˙והאופן ˙ÎLÓ‰Â ¿«¿»¿«¿»«

Â"‡Â(המידות)‡"‰ ˙ÈÁ·Ï »ƒ¿ƒ«≈
‰‡zz,(מלכות)‡e‰L «»»∆

‰‡zz ‰·eLz של בדרך ¿»«»»
hÓÏ‰.המשכה ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

L¯Ù‰‰ e‰ÊÂההבדלÔÈa ¿∆«∆¿≈≈
Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ קבלת) »¬»¿≈»

שמים) מלכות «¬»B·ÚÏ„‰עול
·BË ‰NÚc,(המצוות (קיום «¬≈

,Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿≈»
¯˜ÚÏלגמרי ולבטל ‡˙לשרש «¬…ְֵָ∆

ÌÈ¯f‰ ÂÈ˙BBˆ¯ הרצונות ¿»«»ƒ
לענייני  זרים לדברים והתאוות

ה' ÏÚעבודת ÂÈÏÚ Ïa˜Ïe¿«≈»»…
‰·eLz ‡È‰ ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿»

‰‡zz העלאה של בדרך «»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ שכתוצאה ƒ¿«»¿«¿»

zz‡‰מזה  ‡"‰ ·eLz»≈«»»
החטא, קודם הייתה בו למקומה

‰ÈÎM‰ ˙‡ ·ÈLnL ,eÈÈ‰«¿∆≈ƒ∆«¿ƒ»
d¯B˜ÓÏ (‰‡zz ‡"‰)≈«»»ƒ¿»

‡lÓn‰ ¯B‡a ,dL¯LÂ האור ¿»¿»¿«¿«≈
וממלא  בעולמות המתלבש האלוקי

BË·,אותם. ‰NÚc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»«¬≈
,˙BÂˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜ dÈÚL∆ƒ¿»»«»«…ƒ¿

‰‡zz ‰·eLz ‡È‰ של בדרך ƒ¿»«»»
hÓÏ‰,המשכה ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

ÔÈÚ ‡e‰L ממנו שכתוצאה ∆ƒ¿«
Â"‡Â,נפעלת ˙B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«»

‰ÏÚÓlÓ ,··Bq‰ ¯B‡«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ שתשובה לעיל כמבואר ¿«»

שלה, המרכיבים שני על תתאה,

של  התקרבות – העלאה גם גורמת

למעלה, מלמטה לאלוקות האדם

של  והתגלות ירידה – המשכה וגם

והיא  למטה, מלמעלה האלוקי האור

האלוקי  האור של הארה גם פועלת

עלמין. כל הסובב האלוקי האור של הארה וגם עלמין כל הממלא

·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ È¯Á‡Ï ‰p‰Â שני שהם ¿ƒ≈¿«¬≈»¬»¿≈»«¬≈
תתאה", "תשובה של באופן התשובה עבודת של BÈ‰Ï˙המרכיבים ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

יותר, נעלית נוספת, פסוק‰B·Ú„‰עבודה אותו בהמשך Lw·cהאמורה »¬»¿«≈
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌBÏLc ,e‰Ù„¯Â ÌBÏL»¿»¿≈¿»ƒ¿««»¿«¬««≈
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ז"ל  ׁשלֹום 40רּבֹותינּו מׂשים ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ִֵֵֵַַַָָָָ

ּדענין ּבפמ  מעלה, ׁשל ּובפמליא מּטה ׁשל ליא ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָ

אֹור  עלֿידי הפכים ב' וחּבּור יחּוד הּוא ְְֲִִִֵַַָָהּׁשלֹום

ׁשעלֿידּה הּתֹורה ענין וזהּו מּׁשניהם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשל  ּובפמליא מּטה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָמׂשים

מחכמה  אֹורייתא ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָמעלה.

ׁשּנפקת 41נפקת  הא', ּדּיּוקים, ב' ּבזה ויׁש , ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשרׁש ׁשרק והינּו, ּבבינה, נמצאת אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹמחכמה

הּוא  הּתֹורה ּגּלּוי אבל ּבחכמה, הּוא ְְֲִַַָָָָָהּתֹורה

ּבּזהר  איתא ולכן ׁשאֹורייתא 42ּבבינה, לפעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

אבל  מחכמה, נפקת ׁשרק והּב', נפקת. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָמּבינה

הּכתר  ּובפנימּיּות ּבּכתר הּוא ב'43ׁשרׁשּה ּומּצד . ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ

ּוכמֹו ּבבינה, ׁשהיא (ּכמֹו ּבּתֹורה אּלּו ְְְְִִִֵֶַָָּבחינֹות

ּדמׂשים  הענינים ב' הם ּובּכתר), ּבחכמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהיא

מעלה. ׁשל ּובפמליא מּטה ׁשל ּבפמליא ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָׁשלֹום

'זעיר  יחּוד ענין הּוא מּטה ׁשל ּבפמליא ְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום

אנּפין' 'זעיר יחּוד ׁשּיהיה ּובכדי ּומלכּות. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַאנּפין'

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  יחּוד ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַָּומלכּות,

ׁשהיא  ּכמֹו הּתֹורה עלֿידי זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּוׁשכינּתיּה,

עצמּה הּבינה ׁשּספירת  ּדהגם הּבינה, ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָּבספירת

החכמה  לגּבי זה הרי ׁשכינה, ּבׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָנקראת

ספירת  ּומלכּות, אנּפין' 'זעיר לגּבי אבל ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָּדוקא,

ּבׁשוה, ׁשניהם על הּמּקפת חּפה היא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּבינה

ּפסּוק  על על 44וכּמבאר ּדקאי חּפה, ּכבֹוד ּכל על ְְְֵַַַַָָָָָָֹֻ

ּולמלכּות  אנּפין' ל'זעיר ׁשּמּקפת הּבינה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּבחינת

נעׂשה  הּבינה ספירת עלֿידי הּנה ולכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשוה,

ׁשּגם  והינּו ּוׁשכינּתיּה. קּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָיחּוד
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ב.40) צט, ועוד.41)סנהדרין א. קכא, א. פה, א. סב, ח"ב א.42)זהר פה, ד"ה 43)שם א. ז, במדבר לקו"ת גם ראה

.(325 ס"ע חי"ט (תו"מ פ"ו תשי"ז הנ"ל ד"ה ואילך). רלד ע' שבט סה"מ (תו"מ פ"ו תשי"ג בגנים ד,44)היושבת ישעי'

ואילך. ב מז, שה"ש לקו"ת וראה ה.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê40‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNÓ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk «»»≈«»≈ƒ»¿»«¿»∆«»

ÌBÏM‰ ÔÈÚc ,‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙ·e הפנימית ‰e‡במשמעותו ¿»«¿»∆«¿»¿ƒ¿««»
,Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÎÙ‰ '· ¯eaÁÂ „eÁÈƒ¿ƒ¬»ƒ«¿≈∆¿«¿»ƒ¿≈∆
הפסוק  על רבים במאמרים וכן י"ב (סימן שבתניא הקודש באגרת כמבואר

 ֿ הקדוש לי" מקרב נפשי בשלום "פדה

הן  כביכול, שלום, עושה ברוךֿהוא

שר  מיכאל בין – מעלה של בפמליא

הדומה  - בכלל החסד ומידת חסד של

גבורה  של שר גבריאל ובין למים

- בכלל שלמעלה הגבורה ומידת

שני  שהם שלמרות לאש, הדומה

ב'שלום  יהיו לכאורה סותרים עניינים

לעומת  כי זה") את זה מכבים (ו"אין

הם  משניהם שלמעלה אלוקות גילוי

הקדושֿברוךֿהוא  כן וכמו מתבטלים,

בין  – מטה של בפמליא שלום עושה

כך  זה עם זה הנלחמים והרע הטוב

הרע. מן הטוב של בירור ∆¿e‰ÊÂשיהיה
d„ÈŒÏÚL ‰¯Bz‰ ÔÈÚ הלומד ƒ¿««»∆«»»

ÌBÏLתורה  ÌÈNÓ אחדות וגורם ≈ƒ»
hÓ‰וחיבור  ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«»

.‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙ·e¿»«¿»∆«¿»
הדברים: ביאור

‡˙ÈÈ¯B‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¿»
˙˜Ù ‰ÓÎÁÓ41 יוצאת התורה ≈»¿»»¿«

ספירת  היינו מהחכמה, (נובעת)

העליונה, ·'החכמה ‰Êa LÈÂ¿≈»∆
ÌÈ˜eic שני ללמוד יש הלשון מדיוק ƒƒ

ÓÎÁÓ‰דברים, ˙˜ÙpL ,'‡‰»∆»¿«≈»¿»
מספירת  הוא התורה מקור אמנם

מהחכמה ‡·Ïהחכמה שבאה לאחר ¬»
eÈ‰Â,התורה  ,‰È·a ˙‡ˆÓƒ¿≈¿ƒ»¿«¿

‡e‰ ‰¯Bz‰ L¯L ˜¯L∆«…∆«»
‰¯Bz‰ Èelb Ï·‡ ,‰ÓÎÁa¿»¿»¬»ƒ«»

ÔÎÏÂ ,‰È·a ‡e‰ לכך במקביל ¿ƒ»¿»≈
הוא  התורה שמקור מצינו כלל שבדרך

fa‰¯מחכמה ‡˙È‡42ÌÈÓÚÙÏ ƒ»«…«ƒ¿»ƒ
מעטים  «¿»∆ÈÈ¯B‡L˙‡במקומות
˙˜Ù ‰ÈaÓ.העליונה הבינה מספירת ונובעת יוצאת a‰Â'שהתורה ƒƒ»»¿«¿«

הוא, נפקת" מחכמה "אוריתא הלשון מדיוק הנלמד השני Ù˜˙הדבר ˜¯L∆«»¿«
ומתגלית  dL¯Lיוצאת Ï·‡ ,‰ÓÎÁÓ התורה למעלה ‰e‡של ≈»¿»¬»»¿»

האדם ka˙¯מהחכמה  ראש על בא שכתר כשם מהספירות שלמעלה העליון «∆∆

ממנו ‰k˙¯ולמעלה ˙eiÓÈÙ·e43,שונות דרגות יש עצמו בכתר ƒ¿ƒƒ«∆∆
בכתר, נעלית בדרגה הוא התורה ומקור ושורש יותר, ופנימית יותר חיצונית

הכתר. È‰L‡פנימיות BÓk) ‰¯Bza el‡ ˙BÈÁa '· „vÓe באה ƒ«¿ƒ≈«»¿∆ƒ
גילוי È‰L‡לידי BÓÎe ,‰È·a מושרשתÌ‰ ,(¯˙k·e ‰ÓÎÁa ¿ƒ»¿∆ƒ«»¿»«∆∆≈

ÌÈÈÚ‰ אודות ·' לעיל האמורים »ƒ¿»ƒ
בתורה העיסוק של ÌÈNÓc¿≈ƒפעולותו

‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL»¿»«¿»∆«»
ÌBÏL .‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙ·e¿»«¿»∆«¿»»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«»ƒ¿«

„eÁÈבין ואיחוד פנימי 'ÈÚÊ¯חיבור ƒ¿≈
'ÔÈt‡העליונות eÎÏÓe˙.המידות «¿ƒ«¿

¯ÈÚÊ' „eÁÈ ‰È‰iL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,˙eÎÏÓe 'ÔÈt‡«¿ƒ«¿∆ƒ¿«
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈƒ¿»¿ƒ

המלכות,dÈzÈÎLeהמידות  ספירת ¿ƒ¿≈
המידות  מפנימיות תקבל שהמלכות כך

המידות, מחיצוניות רק Ê‰ולא È¯‰¬≈∆
‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿∆ƒ

גילוי לידי ובאה »ÈÙÒaƒ¿ƒ¯˙ירדה
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL Ì‚‰c ,‰Èa‰«ƒ»«¬«∆¿ƒ««ƒ»
‰ÈÎL ÌLa ˙‡¯˜ dÓˆÚ«¿»ƒ¿≈¿≈¿ƒ»
כן  ואם המלכות ספירת של עניינה שזה

ואיחוד  חיבור לפעול בכוחה יש איך

נפעל  החיבור והרי ומלכות ז"א בין

הדברים  משני שלמעלה בכוח

הוא  ששלום לעיל כאמור המתחברים

אור  באמצעות הפכים שני חיבור

משניהם?, Èa‚Ïשלמעלה ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈
‡˜Âc ‰ÓÎÁ‰ נקראת הבינה «»¿»«¿»

לגבי  רק המלכות) ספירת (כמו 'שכינה'

מהבינה, למעלה שהיא «¬‡·Ïהחכמה
˙eÎÏÓe 'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' Èa‚Ï¿«≈¿≈«¿ƒ«¿
מהבינה, שלמטה בחינות ששניהם

‡È‰ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ עליון אור ¿ƒ««ƒ»ƒ
כמו  והיא שניהם את לחבר שיכול

Ì‰ÈL ÏÚ ˙Ùwn‰ ‰tÁÀ»««∆∆«¿≈∆
˜eÒt ÏÚ ¯‡·nÎÂ ,‰ÂLa44 ¿»∆¿«¿…»«»

ÏÚ È‡˜c ,‰tÁ „B·k Ïk ÏÚ«»»À»¿»≈«
אל מתייחס ‡ÔÈt'שהפסוק ¯ÈÚÊ'Ï ˙ÙwnL ‰Èa‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ»∆«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

‰NÚ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÔÎÏÂ ,‰ÂLa ˙eÎÏÓÏe¿«¿¿»∆¿»≈ƒ≈«¿≈¿ƒ««ƒ»«¬∆
dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ.ומלכות ז"א יחוד שהוא ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

מטה" של בפמליא "שלום נקרא זה יחוד ÏÈ·Laוכאמור, ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ¿ƒ
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יז i"gyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ׁשהּוא  ה', ּתׁשּוב  ּתּתאה, ּתׁשּובה ּבחינת ְְְִִִֶַַָָָָּבׁשביל

ּבחינת  הּתֹורה, עסק להיֹות צרי ו"ה, יחּוד ְְְִִִִִֵֶַַַָָענין

ׁשהּוא  הּבינה ּבחינת עלֿידי ׁשּדוקא לפי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבינה,

ו"ה. יחּוד להיֹות אפׁשר מּׁשניהם ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָאֹור

הּוא  מעלה ׁשל ּבפמליא ׁשלֹום מׂשים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָוענין

נעׂשה  ׁשּזה י"ה, יחּוד עיּלאה, ּתׁשּובה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָּבחינת

ׁש ּכפי הּתֹורה (ּובּכתר),עלֿידי ּבחכמה היא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

מּלמּטה  הן י"ה, יחּוד נעׂשה ֿ זה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעלֿידי

עיּלאה  ה"א העלאת ענין ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַַַָָָָלמעלה,

ענין  ׁשהּוא למּטה, מּלמעלה והן יו"ד, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָלבחינת

עיּלאה. ה"א לבחינת יו"ד ּבחינת ְְְִִִִַַַַָָָהמׁשכת

למעלה  מּלמּטה עיּלאה ּדתׁשּובה ּבזה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָוהענין

ּבינה, ּבחינת עיּלאה, ה"א ּבאֹות העבֹודה ְְֲִִִִֵַָָָָָהיא

העבֹודה  היא למּטה מּלמעלה עיּלאה ְְְְֲִִִַַָָָָָָָּותׁשּובה

ּביניהם, וההפרׁש חכמה. ּבחינת יּו"ד, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּבאֹות

ּדאהבה, העבֹודה היא הּבינה מּצד ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָׁשהעבֹודה

ּדיראה  העבֹודה היא החכמה מּצד ְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָוהעבֹודה

ְְִַָ(ּכדלקּמן).

ּבד'e‰ÊÂו) הּתׁשּובה עבֹודת סדר ּכללּות ¿∆ְְְֲֵֶַַָָ

היא  העבֹודה ׁשּתחּלת ְְֲִִֵֶַַַָָהּמדרגֹות,

על  ּדקּבלת העבֹודה ׁשּזֹוהי מרע, ּדסּור ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹּבאפן

רצֹונֹותיו  ּכל את ׁשעֹוקר היינּו, ׁשמים, ְְְִֵֶֶַַַָָָמלכּות

ּוכמֹו לאלקּות, עצמֹו את ׁשּמׁשעּבד ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַֹעלֿידי

לאדֹון, עצמֹו את ׁשּמׁשעּבד העבד ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָעלּֿדר ֿמׁשל

לפי  רצֹונֹותיו, ּכל מּמילא נעקרּו ֿ זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשעלֿידי

ועלּֿדרֿזה  לאדֹון, לגמרי עצמֹו את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשעּבד

ׁשּזֹוהי  ׁשמים, מלכּות על ּדקּבלת ּבעבֹודה ְְֲִִֶַַַַָָָָֹהּוא

לאלקּות, עצמֹו את ׁשּמׁשעּבד ּכללית ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹּתנּועה

ּבבחינת  היא זֹו ועבֹודה ּכלל. אחר רצֹון ׁשּום לֹו אין מּמילא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה

היא  ואחרּֿכ ּכּנ"ל. הּממּלא אֹור המׁשכת נעׂשה ועלֿידּה ּתּתאה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָה"א

הם  ׁשהּמצֹות וכיון מצֹות, על ּדקּבלת העבֹודה ׁשּזֹוהי טֹוב, ּדעׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהעבֹודה

ארחין  הּגּלּויים 45ּתרי"ג ׁשל ההרּגׁש יׁשנֹו מצֹות על ּדקּבלת ּבעבֹודה הּנה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
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(באד"ר).45) א קכט, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‰ ·eLz ,‰‡zz ‰·eLz ˙ÈÁa,(השניה) ÔÈÚהתחתונה ‡e‰L ¿ƒ«¿»«»»»∆ƒ¿«

„eÁÈ,ו"ה ÈÙÏוחיבור ,‰Èa ˙ÈÁa ,‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ƒ»ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓlL ¯B‡ ‡e‰L ‰Èa‰ ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ««ƒ»∆∆¿«¿»
ÌBÏL ÌÈNÓ ÔÈÚÂ .‰"Â „eÁÈ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa חיבור שהוא ¿»«¿»∆«¿»
גבוהות  בדרגות פנימית והתאחדות

eLz·‰יותר ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿»
,‰‡lÈÚ שיהיה eÁÈ„הגורמת ƒ»»ƒ

‰"È בין פנימית והמשכה חיבור

בחינת  והה"א, חכמה, בחינת היו"ד,

È„ÈŒÏÚבינה, ‰NÚ ‰fL∆∆«¬∆«¿≈
‰ÓÎÁa ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰«»¿ƒ∆ƒ¿»¿»
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,(¯˙k·e)¿∆∆∆«¿≈∆«¬∆

,‰"È „eÁÈ בשני הוא והיחוד ƒ
שהוסבר  (וכפי לעיל האמורים האופנים

וכן  תתאה בתשובה בחינות שתי יש

עילאה) בתשובה בחינות ≈‰Ôשתי
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆ƒ¿«

‰‡lÈÚ ‡"‰ ˙‡ÏÚ‰ מלמטה «¬»«ƒ»»
Ô‰Âלמעלה  ,„"ÂÈ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿≈

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆ƒ¿«
„"ÂÈ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ מלמעלה «¿»«¿ƒ«

lÈÚ‡‰למטה  ‡"‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒ»»
הראשונה. העליונה, הה"א

‰‡lÈÚ ‰·eL˙c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ העלאה בדרך ƒ¿«»¿«¿»

‰„B·Ú‰ ‡È‰ את האדם של ƒ»¬»
‰"‡הקדושֿברוךֿהוא  ˙B‡a¿≈

,‰Èa ˙ÈÁa ,‰‡lÈÚƒ»»¿ƒ«ƒ»
‰ÏÚÓlÓ ‰‡lÈÚ ‰·eL˙e¿»ƒ»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏהמשכה ‰È‡בדרך ¿«»ƒ
˙ÈÁa ,„"eÈ ˙B‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿¿ƒ«

L¯Ù‰‰Â .‰ÓÎÁ ההבדל »¿»¿«∆¿≈
„vÓ ‰„B·Ú‰L ,Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»¬»ƒ«
,‰·‰‡c ‰„B·Ú‰ ‡È‰ ‰Èa‰«ƒ»ƒ»¬»¿«¬»
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ „vÓ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ««»¿»ƒ
.(Ôn˜Ï„k) ‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»
˙„B·Ú ¯„Ò ˙eÏÏk e‰ÊÂ (Â¿∆¿»≈∆¬«

˙B‚¯„n‰ '„a ‰·eLz‰ שתי) «¿»¿««¿≈
הדרגות  ושתי תתאה בתשובה הדרגות

ארבע  הכול ובסך עילאה בתשובה

לעיל), כמבואר »lÁzL∆¿ƒ˙דרגות
‰„B·Ú‰ החטא על התשובה של »¬»

Ú¯Ó ¯eÒc ÔÙ‡a ‡È‰,מהחטא ‰B·Ú„‰וההתרחקות È‰BfL ƒ¿…∆¿≈»∆ƒ»¬»
a˜c¯˜BÚL ,eÈÈ‰ ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙ÏהאדםÏk ˙‡ ¿«»«…«¿»«ƒ«¿∆≈∆»

ÂÈ˙BBˆ¯'ה עבודת לענייני BÓˆÚהזרים ˙‡ „aÚLnL È„ÈŒÏÚ ¿»«¿≈∆¿«¿≈∆«¿
BÓˆÚ ˙‡ „aÚLnL „·Ú‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓÎe ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«∆∆»»»∆∆∆¿«¿≈∆«¿
e¯˜Ú ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÔB„‡Ï»»∆«¿≈∆∆∆¿

ÂÈ˙BBˆ¯ Ïk ‡ÏÈnÓ,העבד של ƒ≈»»¿»
משלו, רצונות כל לו אין ואילך ומכאן

È¯Ó‚Ï BÓˆÚ ˙‡ „aÚML ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«¿¿«¿≈
ÔB„‡Ï כל על מוחלט ויתור תוך »»

וכל  שלו האישיים והעניינים הרצונות

לאדונו, עבד היותו היא »¿ŒÏÚÂמהותו
‰„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c הרוחנית ∆∆∆»¬»

,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜c¿«»«…«¿»«ƒ
‰Úez È‰BfL נפשית נטייה ∆ƒ¿»

BÓˆÚ ˙‡ „aÚLnL ˙ÈÏÏk¿»ƒ∆¿«¿≈∆«¿
˙e˜Ï‡Ï,לחלוטין‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ∆¡…∆«¿≈∆

ÔBˆ¯ ÌeL BÏ ÔÈ‡ ‡ÏÈnÓƒ≈»≈»
BÊ ‰„B·ÚÂ .ÏÏk ¯Á‡ שהיא «≈¿»«¬»

בעבודת  נמוכה הכי והדרגא ההתחלה

‰"‡התשובה ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«≈
‰‡zz חוזרת התחתונה הה' ידה ועל «»»

NÚ‰למקומה, d„ÈŒÏÚÂ¿«»»«¬∆
Ï"pk ‡lÓn‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿«≈««
בעולם  ויתגלה שיומשך גורם והדבר

עלמין'. כל ה'ממלא «»»¿CkŒ¯Á‡Âאור
השניה  הדרגה שהוא הבא השלב

תתאה ‰B·Ú„‰בתשובה ‡È‰ƒ»¬»
‰„B·Ú‰ È‰BfL ,·BË ‰NÚc«¬≈∆ƒ»¬»
ÔÂÈÎÂ ,˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c¿«»«…ƒ¿¿≈»
ÔÈÁ¯‡ ‚"È¯z Ì‰ ˙Bˆn‰L45 ∆«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ

שונות), (המשכות דרכים 613‰p‰ƒ≈
˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Úa»¬»¿«»«…ƒ¿
וקיום  המצוות את לקיים ההחלטה

בפועל ÏLהמצוות Lb¯‰‰ BLÈ∆¿«∆¿≈∆
È„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓp‰ ÌÈÈelb‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈

˙Bˆn‰ את מקיים האדם כאשר «ƒ¿
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ied'יח ip` l`xyi ipal xen` okl

ׁשל  הרּגׁש והּוא הּמצֹות, עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָהּנמׁשכים

מלכּות  על ּדקּבלת ׁשהעבֹודה והינּו, ְְְְֲֲֶַַַַַָָָָֹאהבה,

מצֹות  על ּדקּבלת והעבֹודה ּבּיראה, היא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹׁשמים

הּמצֹות  ּדקּיּום הענין ׁשּכללּות [ואף ּבאהבה ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָהיא

ּדוק  על קּבלת ּבדר הּמצֹות הּוא קּיּום ׁשהרי א, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבדר אם ּכי ודעת, טעם עלּֿפי לא להיֹות ְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹצרי

רצֹוני  ונעׂשה ׁשאמרּתי על, מּכלֿמקֹום,46קּבלת , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

כּו' האהבה הרּגׁש ּגם ּבזה זֹו47יׁש ועבֹודה .[ ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָ

המׁשכת  נעׂשה ועלֿידּה וא"ו, אֹות ּבבחינת ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהיא

העבֹודה  להיֹות צריכה ואחרּֿכ הּסֹובב. ְְְֲִִֵַַַָָָָאֹור

ענין  והּוא ּבינה, ּבחינת עיּלאה, ה"א ְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּמּצד

והינּו, ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה רּבה ְְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָאהבה

זּוטא  אהבה היא וא"ו אֹות ׁשּמּצד ֲֲִִֶֶַַַָָָָָׁשהאהבה

ּבחינת  ׁשּמּצד והאהבה ודעת, טעם ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשעלּֿפי

מּטעם  ׁשּלמעלה רּבה אהבה היא עיּלאה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָה"א

יּו"ד, אֹות ׁשּמּצד העבֹודה היא ואחרּֿכ ְֲִִֶַַַַַָָָָודעת.

ּביניהם, והחּלּוק ּבתענּוגים. אהבה ענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָוהּוא

ודעת, מּטעם למעלה ׁשהיא אף רּבה, ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּבאהבה

ּבמציאּות  ּבּטּול ּבבחינת אינֹו האדם ְְִִִִִִֵַָָָָָמּכלֿמק ֹום,

 ֿ מה כּו', ׁשאֹוהב מרּגיׁש הּוא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַלגמרי,

ּבבחינת  הּוא הרי  ּבתענּוגים ּבאהבה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָּׁשאיןּֿכן

ּבזה  ּוכהּלׁשֹון לגמרי, ּבמציאּות ער 48ּבּטּול : ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

הּתענּוג  ּגדל מּצד והּוא אינּגאנצן, זי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַֹפארלירט 

מּמׁש. הּנפׁש ּכלֹות ּבבחינת להיֹות ׁשּיּוכל ְְְִִִֶֶֶַַַַַָעד

ּבבחינת  ׁשהעבֹודה ּכאן הּמבאר לפי ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹּובפרט

ענין  ּכללּות והרי עיּלאה, יראה ענין הּוא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהּיּו"ד

עיּלאה, יראה ּובפרט הּבּטּול, ענין הּוא ְְְְִִִִִִַַַָָָָָהּיראה

ּבמציאּות  ּבּטּול ּבבחינת היא הרי ּבׁשת, ְְְֲִִִִִִִֵֶַַֹיראת
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ט.46) א, ויקרא ופרש"י (המו"ל).47)תו"כ אחדים בזכרון צב.48)כ"ה ע' (2 (שבהערה תרנ"ח סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והרגשה  הכרה גם כולל אלא בפועל במעשה רק איננו הקיום כראוי המצוות

מיני  תרי"ג בה (שיש המצוות ידי על ונמשך שמתגלה האלוקות גילוי של

שונים), ארחין" "תרי"ג – ‡‰·‰המשכות ÏL Lb¯‰ ‡e‰Â כאשר ¿∆¿≈∆«¬»
הדבר  המצוות, קיום ידי על האלוקי האור המשכת את ומרגיש מכיר האדם

לקדושֿברוךֿהוא  התקרבות בו מעורר

ה', אהבת של ¿»¿eÈ‰Â,ורגש
˙eÎÏÓ ÏÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿«»«…«¿

ÌÈÓL בדרגה התשובה עבודת היא »«ƒ
תשובה  של והתחתונה הראשונה

מרע" "סור הוא ענינה שעיקר תתאה

‰‡¯ia ‡È‰ של תחושה מתוך ƒ¿ƒ¿»
מעבירות, להתרחק הגורמת ה' יראת

˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿«»«…ƒ¿
‰·‰‡a ‡È‰ התניא בספר וכמבואר ƒ¿«¬»

השורש  היא ה' שיראת ד) (פרק

עשה, מצוות על מעבירה להמנעות

המצוות  לקיום השורש היא ה' ואהבת

Ìei˜c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkL Û‡Â]¿«∆¿»»ƒ¿»¿ƒ
ÏÚ ˙Ïa˜ C¯„a ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿∆∆«»«…

‡˜Âc התבטלות על הוא הדגש עיקר «¿»
ה', רצון ˜Ìeiכלפי È¯‰L∆¬≈ƒ

ŒÏÚ ‡Ï ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙Bˆn‰«ƒ¿»ƒƒ¿…«
˙Ú„Â ÌÚË Èt שהשכל כמה ועד ƒ««»««
מחייבים, C¯„aוההגיון Ì‡ Èkƒƒ¿∆∆

ÏÚ ˙Ïa˜ האישיים הרצונות וביטול «»«…
ז"ל  חכמינו כמאמר ה', רצון כלפי

רוח, נחת מקבל שהקדושֿברוךֿהוא

מכך NÚÂ‰כביכול, Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ¿«¬»
ÈBˆ¯46 בקיום העיקרי שהעניין כך ¿ƒ

האדם  של התחושות איננו המצוות

אלא  ביטוי לידי באה מציאותו בהם

האדם, מצד ההתבטלות «ŒÏkÓƒדווקא
Lb¯‰ Ìb ‰Êa LÈ ,ÌB˜Ó»≈»∆«∆¿≈

'eÎ ‰·‰‡‰47BÊ ‰„B·ÚÂ של ]. »«¬»«¬»
ה' אהבת מתוך המצוות È‰ƒ‡קיום

d„ÈŒÏÚÂ ,Â"‡Â ˙B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿«»»
··Bq‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ«¬∆«¿»««≈

באריכות. לעיל «»»¿CkŒ¯Á‡Âכמבואר
„vnL ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»∆ƒ«

‰‡lÈÚ הוי',‰"‡ שם של הראשונה הה' העליונה, Èa‰,הה' ˙ÈÁa ≈ƒ»»¿ƒ«ƒ»
‰a¯ ‰·‰‡ ÔÈÚ ‡e‰Â גדולה Ú„Â˙אהבה ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ¿ƒ¿««¬»«»∆¿«¿»ƒ««»««

ולמתחייב  למובן ומעבר שמעל אהבה נעלית, יותר הרבה בדרגה ה' אהבת

וההגיון השכל פי Â"‡Âעל ˙B‡ „vnL ‰·‰‡‰L ,eÈ‰Â שעליה ¿«¿∆»«¬»∆ƒ«»
עלמין' כל 'ממלא מבחינת עליון אור ממשיכה שהיא ‡‰·‰נאמר ‡È‰ƒ«¬»

‡ËeÊ קטנה vnL„אהבה ‰·‰‡‰Â ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL »∆«ƒ««»««¿»«¬»∆ƒ«
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰a¯ ‰·‰‡ ‡È‰ ‰‡lÈÚ ‡"‰ ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ»»ƒ«¬»«»∆¿«¿»ƒ««

.˙Ú„Â»««
CkŒ¯Á‡Â,וֿה באותיות הנרמזות תתאה בתשובה הדרגות שתי לאחר ¿««»

הויה שם של האחרונות È‰ƒ‡האותיות
,„"eÈ ˙B‡ „vnL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ«
ÌÈ‚eÚ˙a ‰·‰‡ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»¿«¬ƒ
מאשר  יותר עוד נעלית אהבה שהיא

רבה". ההבדל elÁ‰Â˜"אהבה ¿«ƒ
Û‡ ,‰a¯ ‰·‰‡aL ,Ì‰ÈÈa≈≈∆∆¿«¬»«»«
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ««»««
BÈ‡ Ì„‡‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»»≈
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ
LÈb¯Ó ‡e‰ È¯‰L ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆¬≈«¿ƒ

'eÎ ·‰B‡L היא האהבה עוד וכל ∆≈
האדם  בלב ומורגשת ניכרת תחושה

המוגדר  במצב סוף סוף הוא הרי

שאוהב", מי "יש »Œ‰Óבחסידות
ÌÈ‚eÚ˙a ‰·‰‡a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¬»¿«¬ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  אל קרוב שהאדם

את  השיג שכבר חש שהוא כך כדי עד

כך על מתענג והוא ≈¬‰¯Èמבוקשו
˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

‰Êa ÔBLl‰Îe ,È¯Ó‚Ï48¯Ú : ¿«¿≈¿«»»∆∆
Ôˆ‡bÈ‡ CÈÊ Ë¯ÈÏ¯‡Ù הוא «¿ƒ¿ƒƒ¿«¿¿

המציאות  (תחושת עצמו את מאבד

לגמרי, שלו) vÓ„העצמית ‡e‰Â¿ƒ«
‚eÚz‰ Ï„b'ה קרבת Ú„על …∆««¬«

˙BÏk ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿
LnÓ LÙp‰ ֿ בקדוש דבקות ומרוב «∆∆«»

להמשיך  יכולה לא נפשו ברוךֿהוא,

גוף  בתוך ותפוסה מלובשת להיות

הגוף  מגדרי לצאת משתוקקת והיא

לחלוטין. אתו ולהתאחד בה' ולדבוק

Ô‡k ¯‡·n‰ ÈÙÏ Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ«¿…»»
„"ei‰ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ««

¯È ÔÈÚ ‡e‰‰‡lÈÚ כמבואר ‡‰ ƒ¿«ƒ¿»ƒ»»
כנגד  הם ה"א יו"ד שהאותיות לעיל

שלמעלה  והחכמה ובינה, חכמה

ביראה  מדובר כן ואם אהבה, בחי' היא והבינה יראה בחינת היא מהבינה

בדרגה  וביראה עילאה" "יראה והיא מאהבה שלמעלה גבוהה כך כל בדרגה

מוחלט  ביטול הוא האדם של העצמית המציאות ביטול eÏÏk˙כזו È¯‰Â«¬≈¿»
˙‡¯È ,‰‡lÈÚ ‰‡¯È Ë¯Ù·e ,Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰‡¯i‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒ¿«

˙La שהיא רצונו על לעבור מתבייש האדם ה', בגדולת ההכרה שבעקבות …∆
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יט i"gyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ׁשּבּתׁשּובה, הרביעית הּמדרגה וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלגמרי.

וזהּו ׁשּבּתׁשּובה, נעלית הּיֹותר הּבחינה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהיא

יראה  ּבחינת ּדהינּו ּבּוׁשה, אֹותּיֹות ְְְְְִִִֶַַָָָׁשּתׁשּובה

הּתׁשּובה. ׁשלמּות ׁשּזֹוהי ּבׁשת, יראת ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹעיּלאה,

אחר  ּבמקֹום ׁשּמבאר מה ּכן ּגם ׁשּסדר 49וזהּו ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּודחילּו. רחימּו ּורחימּו, ּדחילּו הּוא ְְְְֲִִִִָָהעבֹודה

ּתּתאה  יראה ּדחילּו, היא העבֹודה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּדהתחלת

ּב ואחרּֿכ ׁשמים, מלכּות על אה וקּבלת ְְְִַַַַַַָָָָָֹ

טעם  ׁשעלּֿפי זּוטא אהבה ּדרחימּו, ְֲֲִִִֶַַַַָָָָהעבֹודה

רּבה  אהבה ּדרחימּו, העבֹודה ואחרּֿכ ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָודעת,

העבֹודה  ּבאה ואחרּֿכ ודעת, מּטעם ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה

עיּלאה. יראה ּבחינת ְְְִִִִִַָָָּדדחילּו,

ּכנגד p‰Â‰ז) הם ּבתׁשּובה הּנ"ל מדרגֹות ד' ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַַַָ

והֹוצאתי  ּגאּלה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ְְְִֵֶַָֻד'

מּתחת  אתכם והֹוצאתי ולקחּתי. וגאלּתי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוהּצלּתי

ּכי  מרע, ּדסּור העבֹודה ענין הּוא מצרים ְְְְֲִִִִִֵַַָָָסבלֹות

ּוכמֹו ּכבד, מּׂשא להיֹותֹו סבל נקרא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָהעֹון

הּוא 50ׁשּכתּוב  ׁשהעֹון לפי והינּו עֹון, ּכבד עם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ

החּיּות  וענין החּיּות, ענין ׁשהּוא הּקדּׁשה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻהפ

ההלכה  ועלּֿדר מּׂשא, ּבזה ׁשאין ּבאפן ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוא

עצמֹו את נֹוׂשא הפ51ׁשהחי ׁשהּוא העֹון אבל , ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

והֹוצאתי  נאמר ועלֿזה ּכבד. מּׂשא הּוא ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּקדּׁשה

ענין  ׁשהּוא מצרים, סבלֹות מּתחת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַאתכם

ענין  הּוא אתכם  והּצלּתי מרע. ּדסּור ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהעבֹודה

צל  מּלׁשֹון הּוא הּצלּתי  ּכי טֹוב, ּדעׂשה ְְֲֲִִִִֵֵַַָָהעבֹודה

ׁשהּמצֹות  ּכּנ"ל צל, מּלׁשֹון הּצלה. ְְְִִִֵֶַַַַָָּומּלׁשֹון

נמׁשכים  ׁשעלֿידן לפי צל, ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָנקראֹות

עלֿידי  ּכי הּצלה, ּומּלׁשֹון הּמּקיפים. ְְִִִִֵַַַַָָָהאֹורֹות

הּמּקיף  אֹור את ׁשּממׁשיכה טֹוב ּדעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָהעבֹודה

הרע, מן וההּצלה הּׁשמירה מּמילא ּבדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנעׂשה
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ובכ"מ.49) ג. מא, ד. מ, מקץ תו"א (ברע"מ). סע"א קכג, זח"ג ד.50)ראה א, א.51)ישעי' צד, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מתייחסת  כללי שבאופן העונש מיראת גבוהה יותר ברמה (והיא נעלית  יראה

מפני  חושש שהוא אלא לחטוא עלול היה ומעמדו מצבו מצד האדם בו למצב

È‰BÊÂהעונש), .È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa Ïeha ˙ÈÁ·a ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ
˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ ‡È‰L ,‰·eLzaL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»»¿ƒƒ∆«¿»∆ƒ«¿ƒ»«≈«¬≈

‰·eLzL e‰ÊÂ ,‰·eLzaL∆«¿»¿∆∆¿»
‰Lea ˙Bi˙B‡ לבאר יש זה לפי ƒ»

העובדה  של הפנימית המשמעות את

בושה, אותיות ¿»¿eÈ‰cש"(ת)שובה"
הוא  התשובה בעבודת עיקרי שחלק

‰‡lÈÚ ‰‡¯È ˙ÈÁa יראה ¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»
La˙עליונה, ˙‡¯È מיראת (הנעלית ƒ¿«…∆

כנ"ל), בלבד, È‰BfL∆ƒהעונש
‰·eLz‰ ˙eÓÏL הנעלית והדרגא ¿≈«¿»

התשובה: של הדרגות בארבעת ביותר

ויראה. אהבה המצוות, קיום מרע, סור

¯‡·nL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa49¯„qL ¿»«≈∆≈∆

eÓÈÁ¯e eÏÈÁc ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿ƒ
כך, ואחר ואהבה eÓÈÁ¿̄ƒיראה

eÏÈÁ„e,ויראה ÏÁ˙‰c˙אהבה ¿ƒ¿«¿»«
‰„B·Ú‰ מתחיל האדם כאשר »¬»

ולשוב  הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב

ההתחלה eÏÈÁc,בתשובה, ‡È‰ƒ¿ƒ
‰‡zz ‰‡¯È בדרגה תחתונה יראה ƒ¿»«»»

(יחסית) eÎÏÓ˙נמוכה ÏÚ ˙Ïa˜Â¿«»«…«¿
‰‡a CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈÓL»«ƒ¿««»»»
‰·‰‡ ,eÓÈÁ¯c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«¬»

‡ËeÊ אהבה היינו קטנה, אהבה »
אהבה  היא כי יחסית נמוכה בדרגה

˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ולכן ∆«ƒ««»««
מחייב  שהכל כמה עד רק היא האהבה

זוטא' 'אהבה היא וממילא יותר ולא

לדרגה CkŒ¯Á‡Âבלבד, באים ¿««»
יותר  eÓÈÁ¯cגבוהה ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ

נעלית, בדרגא האהבה «¬»‡‰·‰עבודת
‰a¯ גדולה ÏÚÓlL‰אהבה «»∆¿«¿»

‰‡a CkŒ¯Á‡Â ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««¿««»»»
הנעלית  היראה היא הרביעית הדרגה

- הנעלית האהבה לאחר שבאה

eÏÈÁ„c ‰„B·Ú‰ היראה עבודת »¬»ƒ¿ƒ
lÈÚ‡‰.הנעלית, ‰‡¯È ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»

ÏL ˙BBLl‰ '„ „‚k Ì‰ ‰·eL˙a Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '„ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿»≈¿∆∆«¿∆
,ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÏ‡‚Â ÈzÏv‰Â È˙‡ˆB‰Â ,‰l‡b ומבאר שהולך .כפי ¿À»¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ

- הראשון ‰e‡הלשון ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò ˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ∆¿∆ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ
,Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ,התשובה בעבודת הראשון Èkהשלב ƒ¿«»¬»¿≈»ƒ

·e˙kL BÓÎe ,„·k ‡OÓ B˙BÈ‰Ï Ï·Ò ‡¯˜ ÔBÚ‰50ÌÚ ∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿«»»≈¿∆»«
ÔBÚ „·k והנושא אותו לשאת שקשה כבד כדבר בפסוק מתואר שהעוון הרי ∆∆»

וכאב, סבל חש עוון כתפיו ¿»¿eÈ‰Âעל
CÙ‰ ‡e‰ ÔBÚ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆∆»≈∆
˙eiÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‰M„w‰«¿À»∆ƒ¿«««
החיות  עניין שמהות בחסידות כמבואר

ככתוב  החיים במקור הדבקות הוא

חיים  אלוקיכם בה' הדבקים "ואתם

והטוב  והאלקות היום" כולכם

"ובחרת  ככתוב חיים הם והקדושה

מות  הוא הקדושה היפך ואילו בחיים"

ÔÙ‡aורע, ‡e‰ ˙eiÁ‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«««¿…∆
‡OÓ ‰Êa ÔÈ‡L,וסבל וטורח ∆≈»∆«»
‰ÎÏ‰‰ C¯cŒÏÚÂ להוציא שמותר ¿«∆∆«¬»»

הרבים  לרשות היחיד מרשות בשבת

כהוצאה  נחשב זה ואין חי אדם

בשבת ‡˙האסורה ‡NB ÈÁ‰L∆««≈∆
BÓˆÚ51‡e‰L ÔBÚ‰ Ï·‡ , «¿¬»∆»∆

.„·k ‡OÓ ‡e‰ ‰M„w‰ CÙ‰≈∆«¿À»«»»≈
‰ÊŒÏÚÂ בעבודת הראשון השלב על ¿«∆

ועוון חטא על »¡∆Ó‡¯התשובה
˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ∆¿∆ƒ««
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Òƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«

.Ú¯Ó ¯eÒc ‰„B·Ú‰»¬»¿≈»
- השני ‡˙ÌÎהלשון ÈzÏv‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿∆

‰NÚc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»«¬≈
,·BË שהוא בפועל המצוות קיום

ולשון  התשובה. בעבודת השני השלב

לקיום  במיוחד קשור "והצלתי" זה

ÔBLlÓהמצוות  ‡e‰ ÈzÏv‰ Èkƒƒ«¿ƒƒ¿
ÔBLlÓ .‰Ïv‰ ÔBLlÓe Ï≈̂ƒ¿«»»ƒ¿
˙B‡¯˜ ˙Bˆn‰L Ï"pk ,Ï≈̂««∆«ƒ¿ƒ¿»

Ïˆ ÌLa"כיסיתך ידי "ובצל ככתוב ¿≈≈
על  והסתר צל שגורם לחטא (בניגוד

האלוקי), Ô„ÈŒÏÚLהאור ÈÙÏ על ¿ƒ∆«»»
המצוות  ‰‡B¯B˙ידי ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ»
ÌÈÙÈwn‰ בסוף לעיל (כמבואר ««ƒƒ

ד). Èkסעיף ,‰Ïv‰ ÔBLlÓeƒ¿«»»ƒ
·BË ‰NÚc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»«¬≈
‰¯ÈÓM‰ ‡ÏÈnÓ C¯„a ‰NÚ ÛÈwn‰ ¯B‡ ˙‡ ‰ÎÈLÓnL∆«¿ƒ»∆««ƒ«¬∆¿∆∆ƒ≈»«¿ƒ»
ÈÈÚ ˙‡ ‡nÒÓ ÛÈwÓ ¯B‡L ÈÙÏ ,Ú¯‰ ÔÓ ‰Ïv‰‰Â¿««»»ƒ»«¿ƒ∆«ƒ¿«≈∆≈≈
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ied'כ ip` l`xyi ipal xen` okl

החיצֹונים  עיני את מסּמא מּקיף ׁשאֹור .52לפי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ה"א  ׁשּמּצד העבֹודה ענין הּוא אתכם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָוגאלּתי

ּבּׁשמינית  ּדגאּלה ּבינה, ּבחינת והּוא 53עיּלאה, , ְְְְִִִִִִַַָָָָֻ

מּלמּטה  הּׁשמינית (ספירה הּבינה ספירת ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָענין

ספירת  ׁשּמּצד העבֹודה ׁשעלֿידי והינּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָלמעלה),

מצרים  מּבחינת ּגם הּגאּלה נעׂשית ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָֻהּבינה

הּמֹונעים  ּפרעה ׂשרי ג' ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֻּדקדּׁשה,

ּכמֹו ההּׂשגה אֹור עצם ּבּלב, יאיר ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומעּכבים 

ּבּמח  היא 54ׁשהּוא העבֹודה ּכאׁשר אמנם , ְֲֲִֶֶַַַָָָָֹ

אזי  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה רּבה אהבה ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָּבבחינת

ּבּלב  האֹור ּומאיר ּכלל, ּומעּכבים מֹונעים ְְְְִִִֵֵֵַַָָאין

ּדכל  לעם, לי אתכם ולקחּתי ּבּמח. ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו

לעֹולם  זז אינֹו לי ׁשּנאמר ענין 55מקֹום הּוא , ְְֱִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּמתּבּטל  עיּלאה, יראה ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָהעבֹודה

ּבאלקּות  ּדבּוק ונעׂשה לגמרי, ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָֹמּמציאּותֹו

ׁשאין  לעֹולם, זז ׁשאינֹו ּבאפן (יתּבר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ(ּבעצמּות ֹו

ּכלל. וׁשּנּויים הגּבלֹות ְְְֲִִַַָָָּבעבֹודתֹו

להיֹות p‰Â‰ח) הצרכּו אּלּו לׁשֹונֹות ד' ¿ƒ≈ְְְְִֵֻ

ׁשהענין  לפי והינּו, מצרים, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָּביציאת

ּכמֹו ּתֹורה, למּתן הכנה הּוא מצרים ְְְֲִִִִַַַַָָָּדיציאת

ּתעבדּון 56ׁשּכתּוב  מּמצרים העם את ּבהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ

הּתֹורה  והמׁשכת הּזה, ההר על האלקים ְְֱִֶֶַַַַַָָָָָֹאת

מה  ׁשּזהּו הוי', ׁשם אֹותּיֹות ד' עלֿידי ְֲִִֵֵֶֶַַָָהיא

אלקי הוי' אנכי ּתֹורה ּבמּתן היינּו,57ׁשּכתּוב , ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָֹֹ

על  ּדקאי אנכי, מּבחינת ּתמׁש ׁשהּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּכדי

הרי  ,אלקי ּבבחינת למּטה עד ,יתּבר ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹעצמּותֹו

צמצּום  הוי', ׁשם אֹותּיֹות ד' עלֿידי ְְֲִִֵֵֶַָָזה

והתּפּׁשטּות  המׁשכה מה 58והתּפּׁשטּות וזהּו . ְְְְְְְְִִֶַַַַָָ
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ובכ"מ.52) ד. נג, קרח ועוד.53)לקו"ת ב. שנז, ויחי אוה"ת ג.54)ראה קב, ב. נח, תו"א וישב. פ' להאריז"ל ל"ת ראה

ב.55)ובכ"מ. פ"ב, יב.56)ויק"ר ג, ב.57)שמות כ, ובכ"מ.58)יתרו א. א, בשלח לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈBˆÈÁ‰52 שהוא המקיף עניין ..." קורח): (פרשת תורה בלקוטי כמבואר «ƒƒ

יכולה  הכלי שאין עד גדול שאורו מפני בהכלי ומתלבש נמשך שאינו מה

ומסמא  דוחה המקיף ולכן כאחד... ורגל ראש מקיף הוא ולכן כלל להכילו

בכלים  ההשתלשלות מחמת דוקא הוא החיצונים שיניקת החיצונים עיני

יכול  היש גם זה ידי שעל שונים מכלים

אור  עלֿידי כן שאין מה יניקה לקבל

מפניו". נדחים הם המקיף

- השלישי ‡˙ÌÎהלשון ÈzÏ‡‚Â¿»«¿ƒ∆¿∆
„vnL ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»∆ƒ«
,‰Èa ˙ÈÁa ,‰‡lÈÚ ‡"‰≈ƒ»»¿ƒ«ƒ»
בעבודת  השלישי השלב שהיא

והקשר  לעיל כמבואר התשובה

של  (לשונות לגאולה בינה של המיוחד

הוא  ÈÈÓMa˙גאולה) ‰l‡‚c53 ƒ¿À»«¿ƒƒ
ה  היא ישראל" "גואל ברכה ברכת

עשרה, שמונה בתפילת השמינית

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ»
‰hÓlÓ ˙ÈÈÓM‰ ‰¯ÈÙÒ)¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ הספירות את מונים כאשר ¿«¿»
ומעלה, המלכות מספירת העליונות

השמינית), הספירה היא הבינה

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈»¬»
˙ÈNÚ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ „vnL∆ƒ«¿ƒ««ƒ»«¬≈
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰l‡b‰«¿À»«ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰M„˜c וההגבלות המיצרים שגם ƒ¿À»
מתבטלים, הקדושה מצד שקיימים

‰Ú¯t È¯N '‚ ÔÈÚ ‡e‰L שר ∆ƒ¿«»≈«¿…
האופים  ושר המשקים שר הטבחים,

ב'קליפה' בחינות שלוש הם פרעה של

בקדושה, ותפארת גבורה חסד, לעומת

lL‡והם  ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚBn‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆…
‰‚O‰‰ ¯B‡ ÌˆÚ ,·la ¯È‡È»ƒ«≈∆∆««»»

Ána ‡e‰L BÓk54 רק אלא ¿∆«…«
תגיע  ההשכלה מעצם מועטת הארה

יהיו  שבלב המידות שכך וכיוון ללב

‰B·Ú„‰חלשות, ¯L‡k ÌÓ‡»¿»«¬∆»¬»
‰a¯ ‰·‰‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««¬»«»
ÈÊ‡ ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««¬«

ÏÏk ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚBÓ ÔÈ‡ גם ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
הקדושה, מצד Ána.לא ‡e‰L BÓk ·la ¯B‡‰ ¯È‡Óe≈ƒ»«≈¿∆«…«

- הרביעי ÌÚÏ,והלשון ÈÏ ÌÎ˙‡ ÈzÁ˜ÏÂ הדרגה כנגד מכוונת ¿»«¿ƒ∆¿∆ƒ¿»
ז"ל חכמינו כמאמר התשובה, בעבודת ביותר והנעלית ÌB˜Óהרביעית ÏÎc¿»»

ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ ÈÏ ¯Ó‡pL55, לאלוקות שייכות על שמדובר היינו ∆∆¡«ƒ≈»¿»

נצחי  lÈÚ‡‰,באופן ‰‡¯È ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ»»
È¯Ó‚Ï B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL ומציאות יישות תחושת שום בו ואין ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈

לחלוטין, בקדושֿברוךֿהוא ודבוק קשור להיות ממנו למנוע שעלולה עצמית

) ˙e˜Ï‡a ˜e·c ‰NÚÂ גופא C¯a˙Èובאלוקות B˙eÓˆÚa בעצם - ¿«¬∆»∆¡…¿«¿ƒ¿»≈
הק  של בעצמו)המהות דושֿברוךֿהוא

ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆≈»¿»
נצחית, היא ≈∆ÔÈ‡Lוהדביקות

˙BÏa‚‰ B˙„B·Úa ממנו המונעות «¬»«¿»
בדביקות  באלוקות דבוק להיות

שהיא  נצחית היא והדביקות מוחלטת,

הגבלות  בה ואין ÌÈÈepLÂ¿ƒƒקבועה
.ÏÏk¿»

˙BBLÏ '„ ‰p‰Â (Á גאולה של ¿ƒ≈¿
el‡,וגאלתי והצלתי, והוצאתי, ≈

ÈˆÈa‡˙ולקחתי ˙BÈ‰Ï eÎ¯ˆ‰À¿¿ƒ¿ƒƒ«
,eÈ‰Â ,ÌÈ¯ˆÓ לכך והטעם ƒ¿«ƒ¿«¿

בארבעת  קשורה הייתה מצרים שיציאת

הוא  הגאולה ÔÈÚ‰Lלשונות ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿»
‰Î‰ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ¬»»
·e˙kL BÓk ,‰¯Bz ÔzÓÏ56 ¿««»¿∆»

רבינו  למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי

מצרים  יציאת ‡˙לפני E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆
˙‡ Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆
,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«»»«∆
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»««»ƒ«¿≈

'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ שארבעת „' ƒ≈¬»»
כנגדן  מכוונים גאולה של הלשונות

באריכות), לעיל  Ó‰(כמבואר  e‰fL∆∆«
'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ‰¯Bz ÔzÓa ·e˙kL∆»¿««»»…ƒ¬»»

EÈ˜Ï‡57È„kL ,eÈÈ‰ , ¡…∆«¿∆¿≈
CLÓz ‰¯Bz‰L מעלה מלמעלה ∆«»À¿«

ÏÚ È‡˜c ,ÈÎ‡ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ¿»≈«
C¯a˙È B˙eÓˆÚ של המהות עצם «¿ƒ¿»≈

בעצמו, »Ú„הקדושֿברוךֿהוא
EÈ˜Ï‡ ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ להתגלות ¿«»ƒ¿ƒ«¡…∆

התחתון, הזה ŒÏÚבעולם ‰Ê È¯‰¬≈∆«
,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„ È„È¿≈ƒ≈¬»»
העליונים  האורות שבאמצעותן

של  הפעולה אופן כי למטה, נמשכים

בדרך הוא הוי' שם אותיות ‰ÎLÓ‰ד' ˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ¿«¿«¿»»
˙eËMt˙‰Â58 שהיא "היו"ד ד): (פרק שבתניא התשובה באגרת כמבואר ¿ƒ¿«¿

קודם  והסתר העלם בבחינת שהיא ית' לחכמתו מרמזת לבד נקודה בחינת

ההשגה  וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר התפשטות... לבחינת שבאה
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כי i"gyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ּבּמדרׁש הּתֹורה 59ּׁשּכתּוב הּקּב"ה ׁשּכׁשּנתן ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ

עצמֹו לבין ּבינֹו ּפעמים ד' אמרּה ְְְְֲִֵֵֶַָָָֹלמׁשה

ׁשּנאמר  כּו', נתן ויסּפרּה60ואחרּֿכ ראּה אז ְְְֱֶֶַַַַַַָָָָָָ

מדרגֹות, ד' ּכאן ּדחׁשיב חקרּה, וגם ְְֱֲֲִִֵַַַָָָָהכינּה

הוי', אֹותּיֹות ד' עלֿידי ההמׁשכה ענין ְְְְֲִִֵַַַַָָָָוהּוא

והתּפ אז צמצּום והתּפּׁשטּות, המׁשכה ּׁשטּות ְְְְְְְְִִִַַַָָָ

ּדחכמה, ראּיה ּבבחינת ההמׁשכה הּוא ְְְְְִִִַַַָָָָָָָראּה

זהּו חקר ּה וגם  הכינ ּה ּבינה, ּבחינת הּוא ְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָויסּפרּה

ׁשהמׁשכת  ּוכׁשם ּומלכּות, אנּפין' 'זעיר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבחינת

ד' עלֿידי היתה למּטה מּלמעלה ְְְְְִֵַַַַָָָָָהּתֹורה

ּביציאת  ּגם כן ּכמֹו הּנה הוי', ׁשם ְֲִִִִֵֵֵַַָָאֹותּיֹות

להיֹות  הצרכה ּתֹורה, למּתן הכנה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻמצרים

ד' ּבכל למעלה מּלמּטה ּבדר ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָהעבֹודה

הּגאּלה  את לפעל ּדהינּו, הוי', ּדׁשם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻהאֹותּיֹות

להיֹות  צריכה ׁשּלזה והּגלּיֹות, המצרים ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻמּכל

ּגם  הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ׁשלמה, ְְְְֲֵֵַַַַָָָּתׁשּובה

עבֹודת  ועלֿידי הוי', ּדׁשם הּיּו"ד ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָּבבחינת

להיֹות  אפׁשר אזי ּבׁשלמּות, והּגאּלה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֻהּתׁשּובה

עד  יתּבר מעצמּותֹו ׁשּתמׁש הּתֹורה, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻקּבלת

ְַָלמּטה.

ÔÎÂ יֹום ׁשּבכל מצרים ּדיציאת ּבעבֹודה ּגם הּוא ¿≈ְְֲִִִִֶַַַָָָ

ׁשּנמׁשכת  הּתֹורה את לקּבל ּבכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָויֹום

ּכן  ּגם להיֹות ׁשּצריכה יֹום, ּבכל למּטה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָמּלמעלה

ׁשּזהּו הּנ"ל, ּבחינֹות ד' ּבכל הּתׁשּובה ְְְֲִֶֶַַַַָָעבֹודת

אמת  ּדבחינת אמת, ּפעמים ד' ׁשאֹומרים ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָמה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, הוי' ּבׁשם אל 61הּוא וארא ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָ
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א.59) פ"מ, כז.60)שמו"ר כח, ג.61)איוב ו, וארא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וגם וההב  לרוחב... התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת נכללת נה...

וכוונתו  הדין ממידת שנובע לצמצום הכוונה שאין בחסידות ומבואר לאורך".

כשם  ההשפעה מתהליך נפרד בלתי חלק שהוא לצמצום אלא השפעה למנוע

יו"ד  שהאותיות מבואר ועוד עמוק. רעיון בקצרה לתלמידו מתמצת שהרב

והתפשטות, לצמצום רומזות וה"א

להמשכת  רומזות וה"א וא"ו והאותיות

וגם  למטה מלמעלה השפע וירידת

והמשכה  יו"ד כמו שראשה וא"ו האות

יש  שתחילה כך על רומזת ארוך בקו

התפשטות  ישנה כך ואחר צמצום

כמו  האחרונה, הה"א וגם והמשכה

ובספר  להתפשטות. רומזת הראשונה,

צדק  הצמח לאדמו"ר הזוהר ביאורי

"וכל  זה: בעניין כתוב אחרי) (פרשת

כללות  וסדרי כללות עניין הוא זה

האור  שיבוא כדי ההשתלשלות...

מיעוט  אחר במיעוט סוף מאין והשפע

בריאה  מאצילות להיות שיוכל עד

נבראים  שיתהוו עד כו' יצירה ומבריאה

אין  אור שהי' לא ואם ממש גבול בעלי

אותיות  ד' ידי על ומשתלשל הולך סוף

לא  עשיה יצירה בריאה, באצילות, הוי'

הנפרדים  הנבראים בחינת מתהווה הי'

ממש". אלקות בבחינת הכל היה אלא

היא  ההתהוות שכללות וכשם

גם  כך כנ"ל, הוי', שם באמצעות

"אנכי" מבחינת התורה התגלות

שם  באמצעות היא "אלקיך" לבחינת

e˙kM·הוי' ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»
L¯„na59‰"aw‰ Ô˙pLkL «ƒ¿»∆¿∆»««»»

d¯Ó‡ ‰LÓÏ ‰¯Bz‰ ֿ הקדוש «»¿…∆¬»»
BÈaתחילהברוךֿהוא  ÌÈÓÚt '„¿»ƒ≈

Ô˙ CkŒ¯Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï¿≈«¿¿««»»«
למשה התורה את eÎ',הקב"ה

¯Ó‡pL60d¯tÒÈÂ d‡¯ Ê‡ ∆∆¡«»»»«¿«¿»
·ÈLÁc ,d¯˜Á Ì‚Â dÈÎ‰¡ƒ»¿«¬»»«¬ƒ

B‚¯„Ó˙הפסוקÔ‡kמונה ארבעה „' שהם וחקרה הכינה ויספרה, (ראה, »«¿≈
התורה) והמשכת בהתגלות ועניינים ‰‰ÎLÓ‰שלבים ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«««¿»»

'„ È„ÈŒÏÚ‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓˆ ,'ÈÂ‰ ˙Bi˙B‡ «¿≈ƒ¬»»ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿»»
˙eËMt˙‰Â גם וכך העולמות התהוות לגבי הדברים פרטי לעיל כמבואר ¿ƒ¿«¿

התורה, התגלות ¯‡i‰לגבי ˙ÈÁ·a ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ d‡¯ Ê‡»»»««¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰ÓÎÁc לראייה בדומה ביותר בהיר באופן מאיר השכל החכמה בבחינת כי ¿»¿»

הוי', שם של יו"ד בחינת שהיא Èa‰בעיניים ˙ÈÁa ‡e‰ d¯tÒÈÂ«¿«¿»¿ƒ«ƒ»
ראשונה  ה' בחינת והיא בחכמה שמאירה העניין נקודת את ומפרטת שמספרת

הוי', שם ‡ÔÈt'של ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁa e‰Ê d¯˜Á Ì‚Â dÈÎ‰ המידות ¡ƒ»¿«¬»»∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ
הוי' שם של וא"ו בבחינת שם eÎÏÓe˙שהם של אחרונה ה' בבחינת היא «¿

hÓÏ‰הוי', ‰ÏÚÓlÓ ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰L ÌLÎe התכלית שהיא ¿≈∆«¿»««»ƒ¿«¿»¿«»
מצרים יציאת של ‰ÈÂ',והמטרה ÌL ˙Bi˙B‡ '„ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈ƒ≈¬»»

˙‡ÈˆÈa Ìb ÔÎ BÓk ‰p‰ƒ≈¿≈«ƒƒ«
ÔzÓÏ ‰Î‰ ‡e‰L ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆¬»»¿««
˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰ ,‰¯Bz»À¿¿»ƒ¿
‰hÓlÓ C¯„a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ האדם שעבודת באופן ¿«¿»
האור  של התעלות פועלת למטה

ÌLcהאלוקי ˙Bi˙B‡‰ '„ ÏÎa¿»»ƒ¿≈
˙‡ ÏÚÙÏ ,eÈ‰c ,'ÈÂ‰¬»»¿«¿ƒ¿…∆
ÌÈ¯ˆÓ‰ ÏkÓ ‰l‡b‰«¿À»ƒ»«¿»ƒ

˙BiÏb‰Â ההגבלות כל את ולבטל ¿«»À
ברוחניות, גם ∆«∆ÊlL‰והמניעות

,‰ÓÏL ‰·eLz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»¿≈»
Ìb ‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»«
'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿≈¬»»

החכמה, B·Ú„˙בחינת È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¬«
˙eÓÏLa ‰l‡b‰Â ‰·eLz‰«¿»¿«¿À»ƒ¿≈
גאולה  היא ממצרים שהיציאה

ומכל  המיצרים מכל יציאה מושלמת,

הסוגים, מכל ‡LÙ¯ההגבלות ÈÊ‡¬«∆¿»
,‰¯Bz‰ ˙Ïa˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»««»

CLÓzLהתורהB˙eÓˆÚÓ ∆À¿«≈«¿
C¯a˙È("אנכי")‰hÓÏ „Ú ƒ¿»≈«¿«»

העבודה  הוי', ידי על ("אלוקיך")

של  האותיות ארבעת כל כנגד המכוונת

הוי'. שם

‡e‰ ÔÎÂ מצרים ביציאת שהיה כשם ¿≈
כך  הראשונה בפעם תורה »Ìbומתן

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ‰„B·Úa»¬»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
האדם בעבודת aLÌBÈהרוחנית ÏÎ ∆¿»

ÌBÈÂ מהמיצרים יציאה הוא שעניינה »
את  ומעכבים המונעים וההגבלות

לאלוקות האדם ≈¿È„Îaƒהתקרבות
ÌBÈ ÏÎa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜Ï ככתוב ¿«≈∆«»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»¿»

היום...", מצוך אנכי אשר האלה הדברים Ôk"והיו Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿«≈
Ï"p‰ ˙BÈÁa '„ ÏÎa ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ממצרים שהיציאה כדי ¬««¿»¿»¿ƒ««

מושלמת, תהיה ÌÈ¯ÓB‡Lברוחניות ‰Ó e‰fL שמע קריאת בברכות ∆∆«∆¿ƒ
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' "אני בפסוק שמע קריאת את שמסיימים (לאחר

מצרים...) מארץ ‡Ó˙,אתכם ÌÈÓÚt בד'„' קשורה מצרים יציאת כי ¿»ƒ¡∆
הוי' שם BÓkאותיות ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ ˙Ó‡ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¡∆¿≈¬»»«¿»¿

·e˙kL61Ï-‡a ·˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â ∆»»≈»∆«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…¿≈
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ied'כב ip` l`xyi ipal xen` okl

ּוׁשמי  ׁשּדֿי ּבאֿל יעקב ואל יצחק אל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאברהם

נּכרּתי  לא רׁש"י ּופרׁש להם, נֹודעּתי לא ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהוי'

ׁשּגם  היֹות ּדעם והינּו, ׁשּלי, אמּתית ּבמּדת ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָלהם

ענין  עּקר מּכלֿמקֹום, אמת, הּוא ׁשּדֿי אֿל ְֱִִִֵֵֶַַַַָָׁשם

לעֹולם. הוי' ואמת ּדוקא, הוי' ּבׁשם הּוא ְְְֱֱֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָהאמת

ּבתׁשּובה, אֹופּנים ד' ׁשהם אמת, ּפעמים ד' ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָוזהּו

ׁשם  ׁשּכללּות ּדהגם הוי', ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָּבכל

מדרגֹות  ד' יׁשנם ּבפרטּיּות הּנה אמת, הּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָהוי'

ּכּנ"ל. הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ׁשהם ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָּבאמת,

ב'‡ÌÓט) יׁש ּגּופא אמת ּפעמים ּבד' »¿»ְְֱִֵֶָָ

אמת ּב ּפעמים ד' והם חינֹות, ְְְֱִִֵֶָ

ׁשּב'עזרת', אמת ּפעמים וד' 'עזרת', ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּקדם

ּכמֹו ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות ד' ּבין ההפרׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַָֻׁשּזהּו

ּכמֹו ּגאּלה ׁשל לׁשֹונֹות לד' מצרים ּביציאת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻׁשהם

ּדהּנה  הּוא, והענין העתידה. ּבּגאּלה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשהם

ּבינייהּו62ּכתיב  טעמא ּופסיק הוי', והּוא 63הוי' , ְְְֲֲֲִֵֵַַָָָָָָ

ּדׁשם  ּדלעילא, הוי' וׁשם ּדלתּתא הוי' ׁשם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָענין

מהּוה  מּלׁשֹון הוי' הּוא ּדלתּתא ׁשּׁשּי64הוי' , ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּלמעלה  הוי' הּוא ּדלעילא הוי' וׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָלעֹולמֹות,

מצרים  ּגאּלת ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמהעֹולמֹות.

אף  הּנה מצרים, ׁשּבגאּלת העתידה, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻֻלּגאּלה

לבני  אמר לכן ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ׁשם ּגּלּוי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשהיה

ּכל  ּומפרט וגֹו', אתכם והֹוצאתי הוי' אני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָיׂשראל

ּגּלּוי  זה הרי מּכלֿמקֹום, ּגאּלה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ְְֲִִֵֶֶַָָָֻד'

לעתיד  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבלבד, ּדלתּתא הוי' ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשם

יׁש ולכן ּדלעילא. הוי' ׁשם ּגּלּוי יהיה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹלבא

ּתֹורה  ּבמּתן ׁשּנתּגּלה הּתֹורה ּגּלּוי ּבין ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהפרׁש

ׁשּיתּגּלה  הּתֹורה לגּלּוי מצרים יציאת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָאחרי

ּגליא  ּבחינֹות, ב' יׁש ּבּתֹורה ּדהּנה לבא. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹלעתיד

מה  היינּו ּדתֹורה ּגליא הּתֹורה, ּופנימּיּות ְְְְְִִַַַַָָָָּדתֹורה

ּכפי  הּתֹורה ּגּלּוי והּוא כּו', ׁשקר ׁשל ּוטענֹות אנֹוׁשי ּבׂשכל נתלּבׁשה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשהּתֹורה

ענין  הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות אבל לעֹולמֹות, ׁשּׁשּי ּדלתּתא הוי' ׁשם מּצד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהּוא

ׁשּלמעלה  ּדלעילא הוי' ׁשם מּצד והּוא אנֹוׁשי, מּׂשכל ׁשּלמעלה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה
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ו.62) לד, (באד"ר).63)תשא רע"א קלח, רפ"ד.64)זח"ג שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע). ולא עשר (שער א שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈŒcL"ו"שֿדֿי "אֿל" השמות באמצעות לאבות התגלה הקדושֿברוךֿהוא «»

Èz¯kאבל ‡Ï È"L¯ L¯Ùe ,Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe לא ¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆≈≈«ƒ…ƒ«¿ƒ
‰BÈ˙לאבות Ì‰Ïהתגליתי ÌÚc ,eÈ‰Â ,ÈlL ˙ÈzÓ‡ ˙cÓa »∆¿ƒ«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¡

ÔÈÚ ¯wÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙Ó‡ ‡e‰ ÈŒcL ÏŒ‡ ÌL ÌbL∆«≈≈««¡∆ƒ»»ƒ«ƒ¿«
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כג i"gyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ּגּלּוי  ׁשהיה מצרים ּביציאת ולכן, ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמהעֹולמֹות.

ּדתֹורה, ּגליא רק אז נתּגּלה ּדלתּתא, הוי' ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָׁשם

הוי' ׁשם ּגּלּוי ׁשּיהיה לבא לעתיד ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּתֹורה, ּפנימּיּות ּתתגּלה 65ּדלעילא, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

על  ּדקאי רׁש"י ּופרׁש ּפיהּו, מּנׁשיקֹות ְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָיּׁשקני

לעתי  ׁשּיתּגּלּו ּתֹורה ּכׁשם טעמי והּנה, ד. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשל  ּתֹורה למּתן הכנה ׁשהיתה מצרים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּביציאת

ׁשל  הּלׁשֹונֹות ד' ּכל להיֹות הצרכּו ּדתֹורה ְְְְְְִֶַַָָָֻּגליא

העתידה  ּבּגאּלה הּוא כן ּכמֹו הּנה ּכּנ"ל, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻֻּגאּלה

ּכל  ּכן ּגם יהיּו הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגּלּוי יהיה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשאז

אּלּו לׁשֹונֹות ׁשד' אּלא ּגאּלה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ְְְֵֶֶֶַָָֻד'

ּדלעתיד  הּגּלּויים ׁשּכל ּכיון והּנה, ּדלעילא. הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ּבד' ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָהם

הּגלּות  זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו להיֹות 66ּתלּויים צריכֹות עכׁשו ּגם לכן , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכמֹו ּגם אּלא ּדלתּתא, הוי' ּבׁשם ׁשהם ּכמֹו רק לא ׁשּבתׁשּובה הּמדרגֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹד'

ּפעמים  ד' ּפעמים, ב' אמת ּפעמים ד' אֹומרים ולכן ּדלעילא. הוי' ּבׁשם ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהם

אמת  ּפעמים וד' ּדלתּתא, הוי' ּבׁשם הּתׁשּובה ענין הּוא עזרת, קדם ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאמת

הּגלּות  זמן ּבּמׁש זֹו ועבֹודתנּו ּדלעילא. הוי' ּבׁשם הּתׁשּובה ענין הּוא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבעזרת,

לעתיד  ׁשּיתּגּלה ּדלעילא הוי' ׁשם וגּלּוי הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ההכנה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיא

ּבימינּו. ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹלבא
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ב.65) א, רפל"ז.66)שה"ש תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÓÏBÚ‰Ó כאשר לבוא לעתיד רק יהיה התורה פנימיות גילוי עיקר ולכן ≈»»

אלוקות. על והסתר העלם מלהיות יחדל ÌÈ¯ˆÓהעולם ˙‡ÈˆÈa ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ
Ê‡ ‰lb˙ ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰È‰L תורה ÈÏb‡במתן ˜¯ ∆»»ƒ≈¬»»ƒ¿«»ƒ¿«»»««¿»

‰¯B˙c,בנסתר נשארה התורה Ï·‡ופנימיות „È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¿»«∆≈≈∆»ƒ»…
'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰È‰iL‡ÏÈÚÏc ∆ƒ¿∆ƒ≈¬»»ƒ¿≈»

על  והסתר העלם עוד יהיה ולא

eiÓÈt˙אלוקות, ‰l‚˙zƒ¿«∆¿ƒƒ
·e˙kL BÓk ,‰¯Bz‰65È˜MÈ «»¿∆»ƒ»≈ƒ

È"L¯ L¯Ùe ,e‰Èt ˙B˜ÈLpÓƒ¿ƒƒ≈≈«ƒ
È‡˜cמתייחס ÈÓÚËשהפסוק ÏÚ ¿»≈««¬≈
‰¯Bz ונעלמים צפונים הם שכעת »

.„È˙ÚÏ elb˙iL∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
‰¯Bz ÔzÓÏ ‰Î‰ ‰˙È‰L∆»¿»¬»»¿««»

‡ÈÏb ÏLנגלהeÎ¯ˆ‰ ‰¯B˙c ∆«¿»¿»À¿¿
ÏL ˙BBLl‰ '„ Ïk ˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿∆

‰l‡b של אותיות ד' כנגד המכוונים ¿À»
דלתתא  הוי' BÓkשם ‰p‰ ,Ï"pk««ƒ≈¿

Ê‡L ‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba ‡e‰ ÔÎ≈«¿À»»¬ƒ»∆»
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«»
˙BBLl‰ '„ Ïk Ôk Ìb eÈ‰Èƒ¿«≈»«¿
˙BBLÏ '„L ‡l‡ ,‰l‡b ÏL∆¿À»∆»∆¿
ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„a Ì‰ el‡≈≈¿»ƒ¿≈

.‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»
ÌÈÈelb‰ ÏkL ÔÂÈk ,‰p‰Â¿ƒ≈≈»∆»«ƒƒ
eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬≈
ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂ«¬»≈¿∆∆¿«

˙eÏb‰66ÂLÎÚ Ìb ÔÎÏ לפני , «»»≈««¿»

העתידה ¯˜הגאולה ‡Ï ‰·eL˙aL ˙B‚¯„n‰ '„ ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿««¿≈∆ƒ¿»…«
'ÈÂ‰ ÌLa Ì‰L BÓk Ìb ‡l‡ ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌLa Ì‰L BÓk¿∆≈¿≈¬»»ƒ¿«»∆»«¿∆≈¿≈¬»»

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÎÏÂ .‡ÏÈÚÏc עתה גם ·'בתפילה ˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„ ƒ¿≈»¿»≈¿ƒ¿»ƒ¡∆
ÌÈÓÚt שני האדם בעבודת יהיו עתה שגם כדי פעמים, שמונה הכול בסך ¿»ƒ

˜„Ìהענינים: ˙Ó‡ ÌÈÓÚt '„¿»ƒ¡∆…∆
‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,˙¯ÊÚ∆¿«ƒ¿««¿»
'„Â ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»ƒ¿«»¿
‡e‰ ,˙¯ÊÚa ˙Ó‡ ÌÈÓÚt¿»ƒ¡∆¿∆¿«
'ÈÂ‰ ÌLa ‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿≈¬»»

‡ÏÈÚÏc לעיל שנתבאר כפי ƒ¿≈»
באריכות.

ÔÓÊ CLna BÊ e˙„B·ÚÂ«¬»≈¿∆∆¿«
Èel‚Ï ‰Î‰‰ ‡È‰ ˙eÏb‰«»ƒ«¬»»¿ƒ
ÌL Èel‚Â ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»¿ƒ≈
„È˙ÚÏ ‰lb˙iL ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»∆ƒ¿«∆∆»ƒ
,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‡·Ï»…«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

.eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈
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,wiicl yie .dreay zaiignàîòèxhet `nw `pzy mrhd ± ©£¨
meyn wx `ed dreayn,ïéøBòNa Bì äãBäå ïéhç Bðòècd`ced `le ¦§¨¦¦§¨¦§¦

,llk dprhd oinnàäeraz m`,ïäî ãçàa Bì äãBäå ïéøBòNe ïéhç ¨¦¦§¦§¨§¤¨¥¤
áéiç.l`eny ixacke ,dreay ©¨

:`xnbd dgecàì`nw `pz zrcly okzie ,di`x ef oi` ±ïécä àeä Ÿ©¦
eléôàcerazïéøBòNe ïéhçmdn cg`a el dcedeøeèt énð ©£¦¦¦§¦©¦¨

yn,dreaïéhça ébìtéî÷c éàäåmzwelgn dxkfedy mrhde ± §©§¨¦©§¦§¦¦
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כד

,`x`e zyxt zay .c"qa
.g"nyz'd hay ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡¯‡Â'ּגֹו יעקב ואל יצחק אל אברהם ,1אל »≈»ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ

ריׁש אֹור' ּב'תֹורה עלֿזה ְִֵֵֶַָּומביא

הּזה),2ּפרׁשתנּו ּבׁשבּוע ּפרׁשה חסידיׁשע (ּדי ֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

עבר  לׁשֹון אחד, ּפרּוׁשים. ׁשני ּבֹו יׁש ְְְִֵֵֵֵֶָָָָָּד"וארא"

ׁשהּוא  עתיד לׁשֹון והּׁשני, לאבֹות. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנתּגּלה

ּובכל  זמן ּבכל זֹו ּבחינה יׁש ׁשּתמיד הוה, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלׁשֹון

ּדהּנה  ּבזה, ּומבאר מּיׂשראל. אחד ּובכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמקֹום

ז"ל  רּבֹותינּו אּלא 3אמרּו אבֹות קֹורין אין ְִֵֵֶַָָָ

לבניהם  ירּוׁשה היא האבֹות ׁשּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹלׁשלׁשה,

ׁשיעּורא  לפּום חד לכל ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְֲִֵֶַַָָָָאחריהם

עֹוברים  האבֹות עניני ׁשּכל [והינּו, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָּדיליּה.

העֹולם, סֹוף עד אחריהם ּבניהם לכל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבירּוׁשה

וגם  הּכל, יֹורׁש ׁשהּיֹורׁש הּוא הּירּוׁשה ּדין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהרי

רק  וצרי הּיֹורׁש, ׁשל ּומּצבֹו מעמדֹו נֹוגע ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו

מסּפיק  לבד ׁשּזה הּיֹורׁש, מציאּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּתהיה

הּכל  יֹורׁש ּומעלֹות 4ׁשּיהיה ּבחינֹות ׁשאר אבל .[ ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹ

ולוי  ׁשמעֹון ראּובן הּׁשבטים ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַַָהּצּדיקים,

מיחד, עבֹודה אפן יׁשנֹו מהם אחד ְְְֲֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻ[ׁשּלכל

אחר  ּבמקֹום יּׂששכר 5ּכּמבאר ועלּֿדרֿזה , ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אחר 6ּוזבּולּון  ּבמקֹום ּכּמבאר ועלּֿדרֿזה 7, , ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשבטים  ּכלל 8ּבׁשאר ּבֹו ׁשאין אדם ל יׁש ,[ ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

ממׁשיכים  הּׁשבטים [ּכי אּלּו ּומדרגֹות ְְְְִִִִִֵֵַַַָּבחינֹות

הּׁשבט, מאֹותֹו לצאצאיהם רק ולכן מעניניהם ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
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ג).)1 ו, (וארא פרשתנו ואילך.)2ריש ב'תתסה ע' ח) (כרך פרשתנו אוה"ת כ. צה, פרשתנו תו"ח גם וראה א, ברכות )3נה,

ב. ואילך.)4טז, ה"ג פ"א נחלות הל' רמב"ם ועוד.)5ראה ואילך). א (מה, ויחי ר"פ תו"א יח.)6ראה לג. ברכה ראה

ב). פכ"ה, ויק"ר וראה שם. ברכה פירש"י יא. ויחי (תנחומא עה"פ חז"ל וראה )7ובמאמרי ועוד. כ. פג, חוקת לקו"ת

ואילך. 134 ע' ח"ל ואילך.)8לקו"ש יד פי"ג, במדב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבנו: למשה אומר הקדושֿברוךֿהוא

‡¯‡Â והתגליתי נראיתי ÚÈ˜·אני Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡ »≈»∆«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
'Bb1'¯B‡ ‰¯B˙'a ‰ÊŒÏÚ ‡È·Óe אדמו"ר , של חסידות מאמרי ספר ≈ƒ«∆¿»

ושמות  בראשית החומשים על התורה לפרשיות תחילת ¯LÈהזקן ראש, ≈
e˙L¯t2,שלנו השבוע פרשת »»»≈

וארא  ÚLÈ„ÈÒÁפרשת Èc)ƒ¬ƒƒ∆
‰L¯t כך (החסידית הפרשה »»»

שבספר  החסידות מאמרי נקראים

בספר  והמאמרים הנזכר אור' 'תורה

של  מאמרים מופיעים בו תורה' 'לקוטי

התורה  לפרשיות הזקן אדמו"ר

ודברים. במדבר ויקרא, בחומשים

ב'תורה  המאמרים בתחילת ומבואר

וארא, לפרשת ‰f‰),אור' Úe·La«»««∆
ÈL Ba LÈ "‡¯‡Â"c¿»≈»≈¿≈
¯·Ú ÔBLÏ ,„Á‡ .ÌÈLe¯t≈ƒ∆»¿»»

נראיתי  בעבר כלומר, והתגליתי

‰lb˙pL הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ¿«»
„È˙Ú ÔBLÏ ,ÈM‰Â .˙B·‡Ï»»¿«≈ƒ¿»ƒ

,‰Â‰ ÔBLÏ ‡e‰L לשון כלומר, ∆¿…∆
מאז  תמידי, באופן העתיד אל שמדבר

והלאה  רבנו למשה נאמרו שהדברים

BÊ ‰ÈÁa LÈ „ÈÓzL של ∆»ƒ≈¿ƒ»
'וארא'התגלות  בבחינת «¿ÏÎaאלוקית

„Á‡ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ¿«¿»»¿»∆»
Ï‡¯NiÓ.להלן עוד שיתבאר וכפי ƒƒ¿»≈

‰Êa ¯‡·Óe הזק במאמר אדמו"ר ן, ¿»≈»∆
וארא, פרשת אור' ב'תורה הנזכר

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c3 ¿ƒ≈»¿«≈
‡l‡בגמרא  ˙B·‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡≈ƒ»∆»

,‰LÏLÏ מפני ויעקב, יצחק אברהם ƒ¿…»
המיוחדת  השבטים (חשיבותם אבל

'אבות'לא  מובן )נקראים זה וממאמר

קשר  יש מישראל ואחד אחד שלכל גם

היא  הפנימית והמשמעות לאבות

˙B·‡‰ ˙ÈÁaL הרוחנית המעלה ∆¿ƒ«»»
ויעקב  יצחק אברהם של È‰ƒ‡הגדולה

ÏÎa Ì‰È¯Á‡ Ì‰È·Ï ‰Le¯È¿»ƒ¿≈∆«¬≈∆¿»
dÈÏÈc ‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „Á ÏÎÏ ,¯B„Â ¯Bc,ישראל (מבני אחד לכל »¿»«¿ƒ»ƒ≈

אמנם  כלומר, שלו. והיכולות השיעור לפי האבות) של האבות בניהם בחינת

לרמה  בהתאם אחד בכל אלא שווה במידה ישראל בני בכל ופועלת מאירה לא

יהיה  יהודי, בכל קיימת האבות בחינת מקום מכל אבל שלו, האישית הרוחנית

יהיה  אשר הרוחני ‰‡·B˙מצבו ÈÈÚ ÏkL ,eÈ‰Â] העניינים . כל ¿«¿∆»ƒ¿¿≈»»
ויעקב  יצחק אברהם של Ì‰Èaהרוחניים ÏÎÏ ‰Le¯Èa ÌÈ¯·BÚ¿ƒƒ»¿»¿≈∆

,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ì‰È¯Á‡ לדין דומה והדבר הפסק, ללא הדורות, בכל «¬≈∆«»»
גשמיים נכסים של ≈¬∆È¯‰Lהירושה

‰Le¯i‰ ÔÈc מן שנפטר אדם של ƒ«¿»
L¯BÈהעולם L¯Bi‰L ‡e‰∆«≈≈
,Ïk‰ של בבעלותו שהיה מה כל «…

מנכסיו חלק רק ולא »¿Ì‚Âהמוריש
Ú‚B BÈ‡ לענין חשיבות אין ≈≈«

L¯Bi‰ ÏL B·vÓe B„ÓÚÓ«¬»«»∆«≈
ודינה  תנאי ללא היא הירושה שהרי

נעלה  אדם הוא היורש אם בין שווה

לא, אם È‰zL‰ובין ˜¯ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«∆ƒ¿∆
„·Ï ‰fL ,L¯Bi‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«≈∆∆¿«

היורש  של מציאותו ÈtÒÓ«¿ƒ˜עצם
Ïk‰ L¯BÈ ‰È‰iL4Ï·‡ .[ ∆ƒ¿∆≈«…¬»

˙BÏÚÓe ˙BÈÁa ¯‡L¿»¿ƒ«¬
ÌÈË·M‰ ÔB‚k ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿«¿»ƒ
ÏÎlL] ÈÂÏÂ ÔBÚÓL Ô·e‡¿̄≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»
‰„B·Ú ÔÙ‡ BLÈ Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆∆¿…∆¬»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nk ,„ÁÈÓ5 ¿À»«¿…»¿»«≈

בדרך  ה' את עובד שראובן בחסידות

את  עובד שמעון באלוקות, ראייה של

וכן  באלוקות שמיעה של בדרך ה'

השבטים, שאר לגבי »¿ŒÏÚÂהלאה
ÔeÏe·Êe ¯Î˘OÈ ‰ÊŒC¯c6, ∆∆∆ƒ»»¿

לימוד  באמצעות ה' את עובד שיששכר

ותומך  במסחר עוסק וזבולון התורה

‡Á¯ביששכר ÌB˜Óa ¯‡·nk7, «¿…»¿»«≈
¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»

ÌÈË·M‰8 דרך יש מהם אחד שלכל «¿»ƒ
ה' בעבודת לו רק EÏהמיוחדת LÈ ,[≈¿

˙BÈÁa ÏÏk Ba ÔÈ‡L Ì„‡»»∆≈¿»¿ƒ
el‡ ˙B‚¯„Óe ייתכן למשל, «¿≈≈

ה' את יעבוד ראובן משבט שמישהו

כלל  בו שיהיו מבלי מסויימת בדרך

שמעון שבט של ה' עבודת Èk]ƒענייני
ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈË·M‰ומורישיםÌ‰ÈÈÚÓהרוחניים˜¯ «¿»ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿¿≈∆«

Ë·M‰ B˙B‡Ó Ì‰È‡ˆ‡ˆÏ,אחרים שבטים לבני ‡ÔÈולא ÔÎÏÂ ¿∆¡»≈∆≈«≈∆¿»≈≈
Ì‰Ï ÔÈ‡¯B˜ השבטים עשר רק ‡·B˙,לשנים ניתן 'אבות' והתואר ¿ƒ»∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



כה 'eb awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

עבֹודתם  ּכל ׁשּלא מּׁשּום אבֹות, להם קֹוראין ְֲִִֵֶֶָָָָָֹאין

מהֿׁשאיןּֿכן  מּיׂשראל], ואחד אחד לכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיכת

מּׁשּום  אדם, ּבכל ענינם להיֹות צרי ְְְִִִִָָָָָָָָהאבֹות

לֹומר, ויׁש יׂשראל. נׁשמֹות ּומקֹור ׁשרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהם

ּפרׁשתנּו, ריׁש רׁש"י ּבּפרּוׁש ּגם נרמז זה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשענין

מאי  ּדלכאֹורה  האבֹות", אל "וארא, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּפרׁש

ּכּונתֹו, לֹומר  יׁש ּפׁשּוט ֹו (ּולפי ְְְִֵַַַַָָָָקמׁשמעֿלן

יעקב" ואל יצחק אל אברהם אל "וארא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשענין

ּכּונתֹו אּלא ׁשּבהם), הּׁשוה' ה'ּצד מּצד היה ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוגֹו'

זה  מּצד יׂשראל ּבני לכל נמׁש זה ׁשענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלרּמז,

"וארא") היה (ׁשאצלם ויעקב יצחק ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאברהם

להם  הּמֹוריׁשים יׂשראל, ּכל ׁשל האבֹות הם ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי

זה. ְִֶָענין

¯e‡·e הּנמׁשכת האבֹות עבֹודת (ּתכן הענין ≈ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹ

מּיׂשראל  ואחד אחד לכל ),9ּבירּוׁשה ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ה', אהבת היא אברהם ׁשל עבֹודתֹו עּקר ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָהּנה

ׁשּכתּוב  ׁשל 10ּוכמֹו ועבֹודתֹו אֹוהבי. אברהם ְְֲֲִֶֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ה', יראת היא יצחק 11יצחק ּופחד ְְְְִִִִֶַַַָָָ

הּתפארת  ּבמּדת היא יעקב ׁשל ועבֹודתֹו לי. ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהיה

ּב'ּתניא' ענינּה (ּכּמבאר ּׁשּבינתים ).12והרחמים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ואחד  אחד לכל נמׁשכים אּלּו ענינים ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹּוׁשלׁשה

אחד  ׁשּבכל האבֹות, מּׁשלׁשת ּבירּוׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹמּיׂשראל

הרחמים  וענין ה' ויראת ה' אהבת ענין ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָיׁשנֹו

יׁשנֹו13(ּתפארת) זה ׁשענין ּכן, על ויתר . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ
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ואילך.)9 ב'תתעח ע' שם אוה"ת ואילך. ב צח, שם תו"ח א. נו, פרשתנו תו"א ראה - לקמן וראה )10בהבא ח. מא, ישעי'

סי"ג. שם.)11אגה"ק אגה"ק וראה מב, לא, ואילך.)13פמ"ה.)12ויצא פמ"ד ספל"ח. תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ויעקב יצחק Ì˙„B·Úלאברהם Ïk ‡lL ÌeMÓ עשר שנים של ƒ∆…»¬»»

ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óהשבטים ,[Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÎiL«∆∆¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«∆≈≈
ÌÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙B·‡‰האבות של ה' עבודת של ÏÎaהתכנים »»»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»

Ì‰L ÌeMÓ ,Ì„‡האבות¯B˜Óe L¯L כלÏ‡¯NÈ ˙BÓL מכל »»ƒ∆≈…∆¿ƒ¿ƒ¿»≈
השבטים.

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÓBÏ LÈÂ של הקשר ¿≈«∆ƒ¿»∆
שהוא  והעובדה לאבות יהודי כל

שלהם Le¯ta'יורש' Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«¿≈
LÈ¯ È"L¯ תחילת בראש, «ƒ≈

Ï‡ ,‡¯‡Â" L¯tL ,e˙L¯t»»»≈∆≈≈»≈»∆
È‡Ó ‰¯B‡ÎÏc ,"˙B·‡‰»»¿ƒ¿»«

ÔÏŒÚÓLÓ˜ ומחדש משמיע מה »«¿«»
מפורש  והרי אלו, במילים רש"י לנו

יצחק  לאברהם הוא ש"וארא" בכתוב

BËeLtויעקב ÈÙÏe) מקרא של ¿ƒ¿
¯ÓBÏ LÈבביאורB˙ek רש"י של ≈««»»

האבות', 'אל »¿ÔÈÚL∆ƒבתוספת
˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â"»≈»∆«¿»»∆ƒ¿»
„vÓ ‰È‰ 'B‚Â "·˜ÚÈ Ï‡Â¿∆«¬…¿»»ƒ«

'‰ÂM‰ „v'‰ המשותף המכנה «««»∆
Ì‰aL,ויעקב יצחק באברהם ∆»∆

האבות  שהם B˙ekהעובדה ‡l‡ ,(∆»«»»
הדברים פנימיות ÔÈÚLלפי ,Ên¯Ï¿«≈∆ƒ¿»

‰Ê"וארא" של האלוקית ההתגלות ∆
האבות אל שהייתה ÏÎÏכפי CLÓƒ¿»¿»

Ì‰¯·‡L ‰Ê „vÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ«∆∆«¿»»
‰È‰ ÌÏˆ‡L) ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…∆∆¿»»»
ÏL ˙B·‡‰ Ì‰ È¯‰ ("‡¯‡Â"»≈»¬≈≈»»∆
Ì‰Ï ÌÈLÈ¯Bn‰ ,Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈«ƒƒ»∆

ישראל Ê‰לכל ÔÈÚ זאת כתב ולכן ƒ¿»∆
"אל  – "וארא" למילה כפירוש רש"י

יצחק  שאברהם לכך לרמוז האבות",

אחד  לכל "וארא" את הורישו ויעקב

ובכל  זמן (בכל ישראל מבני ואחד

ישראל. בני של האבות הם כי לעיל), כאמור מקום,

'‰ ˙„B·Ú ÔÎz) ÔÈÚ‰ ¯e‡·eשל‰Le¯Èa ˙ÎLÓp‰ ˙B·‡‰ ≈»ƒ¿»…∆¬«»»«ƒ¿∆∆ƒ»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ9L B˙„B·Ú ¯wÚ ‰p‰ ,(Ì‰¯·‡ Ï ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ≈ƒ«¬»∆«¿»»

·e˙kL BÓÎe ,'‰ ˙·‰‡ ‡È‰10ישעיה ‡È·‰B.בנבואת Ì‰¯·‡ ƒ«¬«¿∆»«¿»»¬ƒ
‡È‰ ˜ÁˆÈ ÏL B˙„B·ÚÂ של העבודה BÓkבעיקר ,'‰ ˙‡¯È «¬»∆ƒ¿»ƒƒ¿«¿

·e˙kL11 אמר יצחק, של בנו אבינו, שיעקב ‰È‰בתורה ˜ÁˆÈ „ÁÙe ∆»««ƒ¿»»»
ÌÈÓÁ¯‰Â ˙¯‡Ùz‰ ˙cÓa ‡È‰ ·˜ÚÈ ÏL B˙„B·ÚÂ .ÈÏƒ«¬»∆«¬…ƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆¿»«¬ƒ

ÌÈ˙ÈaM במידת (ששורשה האהבה מידת בין 'ביניים', של מידה שהיא ∆≈¿«ƒ
הגבורה  במידת (ששורשה והיראה הפחד למידת dÈÚהחסד) ¯‡·nk)«¿…»ƒ¿»»

התפארת מידת הרחמים, מידת את Èz'a12‡'של לעבוד כיצד מבואר שם ¿«¿»
לעסוק  איש לפני ישר דרך ..." לשונו: וזה רחמים, התעוררות עלֿידי ה'

מידת  שהיא השלום עליו אבינו יעקב של מידתו עלֿידי לשמן ומצות בתורה

אלוהות  ניצוץ על ה' לפני רבים רחמים תחלה במחשבתו לעורר הרחמים

חיי  ממקורו ירד אשר נפשו המחייה

ונתלבש  ברוךֿהוא... סוף אין החיים

הרחוק  נחש] [עור דחויא במשכא

ההרחק... בתכלית המלך פני מאור

ודבוריו  מעשיו כל על כשיזכור ובפרט

לא  אשר היותו מיום ומחשבותיו

אל  וישוב נאמר זה ועל המה... טובים

על  רבים רחמים לעורר וירחמהו ה'

שאמר  וזהו אתנו... השוכן ה' שם

את  וישא לרחל יעקב וישק הכתוב

ישראל  כנסת היא רחל כי ויבך. קולו

במדתו  ויעקב הנשמות. כל מקור

הרחמים  מדת שהיא העליונה

רבים  רחמים המעורר הוא שבאצילות

למקור  למעלה קולו את וישא עליה.

הרחמים  אב הנקרא העליונים הרחמים

משם  ולהמשיך לעורר ויבך ומקורם.

מקור  ועל הנשמות כל על רבים רחמים

ולייחדן  מגלותן להעלותן ישראל כנסת

ברוך  סוף אין אור העליון ביחוד

‡elהוא..."). ÌÈÈÚ ‰LÏLe¿…»ƒ¿»ƒ≈
במידת  ה' ועבודת ה' יראת ה', אהבת

‡Á„הרחמנות ÏÎÏ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ¿»∆»
‰Le¯Èa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ»

˙LÏMÓ˙B·‡‰ מהם אחד שכל ƒ¿…∆»»
העניין  את מישראל אחד לכל הוריש

לו, ‡Á„המיוחד ÏÎaL מישראל ∆¿»∆»
'‰ ˙·‰‡ ÔÈÚ BLÈ בירושה ∆¿ƒ¿««¬«

‰'מאברהם ˙‡¯ÈÂ מיצחק בירושה ¿ƒ¿«
(˙¯‡Ùz) ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚÂ13 ¿ƒ¿«»«¬ƒƒ¿∆∆

של  בשילוב להיות צריכה ה' עבודת בחסידות, שמבואר וכפי מיעקב, בירושה

בעיקר  ה' את עבד שאברהם עצמם האבות אצל שהיה כפי יחד, המידות כל

ב'אגרת  (וכמבואר וביעקב ביצחק וכן היראה מידת גם בו הייתה אבל באהבה

מידת  שהוא באברהם "וכדכתיב יב: סימן התניא, שבספר הקודש'

מידת  שלבש ידי על אתה", אלהים ירא כי ידעתי "עתה והאהבה החסד

הכתוב  שאמר ומה כו', המאכלת את ויקח בנו יצחק את ויעקוד הגבורה

גילוי  בבחינת הוא הזה וההבדל ההפרש הנה יצחק ופחד אוהבי אברהם

בבחינת  מסותרת והאהבה גילוי בבחינת הוא הפחד יצחק שבמדת והעלם

דוד  שאמר וזהו השלום, עליו אבינו אברהם במדת וההיפך והסתר העלם
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g"nyz'dכו ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ׁשאֹומרים  מה ׁשּזהּו ויֹום, יֹום ּכל ְֲִֶֶֶַַַָָּבעבֹודת

אלקי  אברהם, "אלקי יֹום ּבכל העמידה ְְְֱֱֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹּבתפּלת

יׁשנן  יֹום ּכל ּבתפּלת ּכי יעקב", ואלקי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹיצחק

זֹו ׁשעבֹודה זאת, ועֹוד אּלּו. עבֹודֹות ְְֲֲֵֶָֹֹׁשלׁש

ּבענין  ּוכמֹו ּבפעל, מעׂשה לידי ּגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹמביאה

(עלֿידי  ּבעצמֹו ׁשּפֹועל ׁשעלֿידי ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָהאהבה,

זה  הרי ה', אהבת ּגּלּוי הּמתאימה) ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָההתּבֹוננּות

מה  ׁשעֹוׂשה ּבפעל, למעׂשה אֹותֹו ְְֲִֵֶֶֶַַַֹמביא

אֹוהב  (הּקּב"ה) ועלּֿדרֿזה 14ׁשהאהּוב ורֹוצה. ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

והּפחד  הּיראה ׁשעלֿידי הּיראה, ּבענין ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָהּוא

ה', רצֹון הפ מּלעׂשֹות נמנע הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָׁשּבלּבֹו,

ּבזה, וכּיֹוצא הענׁש יראת מחמת (רק) לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהינּו

ּבענין  הּוא ועלּֿדרֿזה ה'. יראת מעצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָאּלא

הרי  הענינים, ּבכל ׁשּמתּבֹונן ּדלאחרי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהרחמים,

אינּה וכּו' הּׂשגתֹו ׁשּכל מסקנא לידי ּבא ְְִֵֵֶַַָָָָָָָהּוא

רחמנּות  ׁשל רגׁש לידי ּבא ּומּזה ּכלל, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבער

נפׁשֹו על ׁשאין 15ּגדֹולה ׁשּמתּבֹונן זאת, ועֹוד . ְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

עד  נפׁשֹו, על הרחמנּות ּגדל להׂשיג ְְְְִִֶַַַַַָָָֹּביכלתֹו

עלינּו" רחם הרּבים ּברחמי" ׁשּיהיה 16ׁשּמבּקׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ענינֹו ׁשּזהּו וכּו', מ ּלמעלה רּבים רחמים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיעֹורר 

לידי  אֹותֹו מביא זה רגׁש הרי (ּכּנ"ל), יעקב ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשל

ּבפעל. ְֲֶַַֹמעׂשה

e‰ÊÂ לׁשֹון הּוא ּד"וארא" האבֹות", אל "וארא, ¿∆ְְֵֵֶָָָָָָ

האבֹות  עבֹודת ּכי הוה, לׁשֹון וגם ְְֲִֶַַָָָָֹעבר

יׁשנּה ורחמים, יראה אהבה הענינים, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹּבׁשלׁשה
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ועוד.)14 תלז. תכה. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ואילך. ב] [קפז, מד עי ד חוברת "התמים" תניא )15ראה

(פמ"ה). ק"ש.)16שם ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  אשר והחסד הטוב שמדת כלומר וגו' טובך רב מה השלום עליו המלך

בשם  הנקרא שמאל מבחינת נשמתו ששורש מי כל אצל והסתר העלם בבחינת

מאד  וגדול רב הוא כן פי על אף וצפון, הגנוז טוב שהוא אף הנה יראיך...

בלי  גילוי מבחינת הן ושתיהן ימין, שמבחינת ממש והחסד הגדולה מדת כמו

מה  שכתוב וזהו ושיעור. ומידה גבול

בין  ומידה גבול בלי כלומר טובך, רב

אשר  ובין ליראיך צפנת אשר הטוב

הביטחון  בעלי שהם בך, לחוסים פעלת

גם  הוא וטובם וחסדם ימין שמבחינת

בני  נגד והתפשטות גילוי בבחינת כן

והסתר  צמצום בבחינת ולא אדם

Ôk,כלל"). ÏÚ ¯˙ÈÂ בלבד זו לא ¿∆∆«≈
בירושה  הבאים העניינים, שלושת שכל

יהודי  בכל קיימים האבות, משלושת

B·Úa„˙אלא  BLÈ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆∆¿«¬«
,ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk קבוע כדבר היינו »»

ÌÈ¯ÓB‡Lותמידי, ‰Ó e‰fL∆∆«∆¿ƒ
˙a‰„ÈÓÚ‰ ˙lÙ ֿ שמונה תפילת ƒ¿ƒ«»¬ƒ»

בעמידה  הנאמרת ÌBÈעשרה ÏÎa¿»
˜ÁˆÈ È˜Ï‡ ,Ì‰¯·‡ È˜Ï‡"¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»

,"·˜ÚÈ È˜Ï‡Â כל את ומזכירים ≈…≈«¬…
האבות, Ïkשלושת ˙lÙ˙a Èkƒƒ¿ƒ«»

el‡ ˙B„B·Ú LÏL ÔLÈ ÌBÈ∆¿»¿…¬≈
שלושת  כל את בתפילה לשלב ויש

יראה  אהבה, של האמורים הדברים

ורחמים.

BÊ ‰„B·ÚL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¬»
כאמור  רוחנית, עבודה היא שבעיקרה

דבר È·Ó‡‰לעיל, של Ìbבסופו ¿ƒ»«
‰NÚÓ È„ÈÏ וקיום התורה בלימוד ƒ≈«¬∆

ÔÈÚaהמצוות  BÓÎe ,ÏÚÙa¿…«¿¿ƒ¿«
ÏÚBtL È„ÈŒÏÚL ,‰·‰‡‰»«¬»∆«¿≈∆≈
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ) BÓˆÚa¿«¿«¿≈«ƒ¿¿

‰ÓÈ‡˙n‰ בחסידות כמבואר ««¿ƒ»
ה' בגדולת ההתבוננות כיצד בהרחבה

בו) ולדבוק אליו להתקרב ורצון ה' אהבת של רגש ‡‰·˙מעוררת Èelbƒ«¬«
B˙B‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ האדם ‰', ה'את אהבת של ברגש שהתעורר ¬≈∆≈ƒ

·‰B‡ (‰"aw‰) ·e‰‡‰L ‰Ó ‰NBÚL ,ÏÚÙa ‰NÚÓÏ14 ¿«¬∆¿…«∆∆«∆»»«»»≈
‰ˆB¯Â.'ה רצון הם והמצוות התורה ÔÈÚaוהרי ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ¿∆¿«∆∆∆¿ƒ¿«

È„ÈŒÏÚL ,‰‡¯i‰ רגש ‰¯Èהתעוררות ,BaÏaL „Át‰Â ‰‡¯i‰ «ƒ¿»∆«¿≈«ƒ¿»¿«««∆¿ƒ¬≈
‡e‰'ה את שירא eÈ‰Âהאדם ,'‰ ÔBˆ¯ CÙ‰ ˙BNÚlÓ ÚÓƒ¿»ƒ«¬≈∆¿¿«¿
‡Ï עבירה מלעבור ‰LÚהימנעות ˙‡¯È ˙ÓÁÓ לעוברי (¯˜) הצפוי …«≈¬«ƒ¿«»…∆

Êa‰,עבירה  ‡ˆBiÎÂ נמוכה בדרגה יראה זוהי אבל ה' יראת זו ‡l‡שגם ¿«≈»∆∆»

מעבירה  להימנעות גם ‰e‡הכוונה ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .'‰ ˙‡¯È ÌˆÚÓ≈∆∆ƒ¿«¿«∆∆∆
,ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ÔBa˙nL È¯Á‡Ïc ,ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈÚa גדולת של ¿ƒ¿«»«¬ƒƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈¿»»ƒ¿»ƒ

eÎÂ'ה' B˙‚O‰ ÏkL ‡˜ÒÓ È„ÈÏ ‡a ‡e‰ È¯‰ שעלה כמה עד ¬≈»ƒ≈«¿»»∆»«»»¿
להבין  אלוקות בידו בענייני ÏÏk,ולהשיג C¯Úa dÈ‡ לאמיתו זה, הרי ≈»¿∆∆¿»

ללא  דבר, יחס של ללא ערך, כל

שהיא  באמת ה' גדולת לגבי והשוואה,

ממה  שיעור, לאין מעלה, למעלה

ולהשיג  להבין מסוגל ∆fÓeƒ‰שהאדם
והפער  הערך ריחוק של מההכרה

ה', גדולת לבין בינו È„ÈÏהעצום ‡a»ƒ≈
ÏÚ ‰ÏB„b ˙eÓÁ¯ ÏL L‚∆̄∆∆«¿»¿»«

BLÙ15. «¿
,˙‡Ê „BÚÂ שמעורר נוסף גורם קיים ¿…

על  רחמנות של רגש נשמתו,באדם

B˙ÏÎÈa ÔÈ‡L ÔBa˙nL∆ƒ¿≈∆≈ƒ»¿
ÏÚ ˙eÓÁ¯‰ Ï„b ‚ÈN‰Ï¿«ƒ…∆»«¿»«

,BLÙ בכך מתבונן האדם כלומר, «¿
סוף  שסוף בגלל דבר, של שלאמיתו

רוחניים  בעניינים שלו וההשגה ההבנה

כמה  עד להבין מסוגל לא הוא מוגבלת,

נשמתו  על הרחמנות גדולה באמת

הזה, בעולם גשמי לגוף הירידה (בגלל

ה') רצון היפך עשה האדם אם ובמיוחד

Lw·nL „Ú מהקדושֿברוךֿהוא «∆¿«≈
ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a" ‰È‰iL רחמיו ∆ƒ¿∆¿«¬∆»«ƒ

'רבים' שהם הקדושֿברוךֿהוא של

גבול, בלי של ≈̄»ÌÁבמובן
"eÈÏÚ16ÌÈÓÁ¯ ¯¯BÚiL »≈∆¿≈«¬ƒ

e‰fL ,'eÎÂ ‰ÏÚÓlÓ ÌÈa«̄ƒƒ¿«¿»¿∆∆
·˜ÚÈ ÏL BÈÚ מידת היא שמידתו ƒ¿»∆«¬…

לעיל (Ï"pkהרחמים  שהובא וכפי ««
התניא  Ê‰מספר L‚¯ È¯‰ ,(¬≈∆∆∆

וההרגשה  על ההכרה הרחמנות בגודל

NÚÓ‰נשמתו È„ÈÏ B˙B‡ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆
ÏÚÙa שם בתניא שמבואר (וכפי ¿…«

עימו  ולהתאחד בקדושֿברוךֿהוא לדבוק מתעורר האדם הרחמנות, שבעקבות

זו  ה' בדבר האדם דיבור התקשרות ..." בפועל, ומצוות תורה עלֿידי וזאת

ובפרט  המצות. מעשה שהוא במעשה ומעשה במחשבה מחשבה וכן הלכה

העיון..."). ומחשבת בדבור התורה ועסק וחסד... הצדקה מעשה

e‰ÊÂ הפרשה בתחילת רש"י בדברי הפנימי ‡Ïהפירוש ,‡¯‡Â" ¿∆»≈»∆
‡e‰ "‡¯‡Â"c ,"˙B·‡‰ המאמר בתחילת לעיל Ú·¯כאמור ÔBLÏ »»¿»≈»¿»»

בעבר  ונראיתי ‰Â‰,נגליתי ÔBLÏ Ì‚Â,ומתגלה נראה B·Ú„˙הנני Èk ¿«¿…∆ƒ¬«
,ÌÈÓÁ¯Â ‰‡¯È ‰·‰‡ ,ÌÈÈÚ‰ ‰LÏLa ˙B·‡‰ כמבואר »»ƒ¿…»»ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿»¿«¬ƒ
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הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד מּיׂשראל ואחד אחד ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבכל

עבֹודת  ׁשעצם רק ׁשּלא ּבזה, להֹוסיף ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָֹויׁש

ּבכל  ּתמיד יׁשנּה ורחמים) יראה (אהבה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָהאבֹות

סֹוף  עד אחריו ּבניו ּובני ּובניו מּיׂשראל, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָאחד

האלקּות  ּגּלּוי ׁשּגם זאת, עֹוד אּלא הּדֹורֹות, ֱִֶֶַַָָָֹֹּכל

ּגם  האבֹות"), אל ("וארא, האבֹות אצל ֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה

ּכל  סֹוף עד מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל יׁשנֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

ַהּדֹורֹות.

ÌÓ‡ ּכתיב 17אףֿעלּֿפיֿכן הוי'1הרי ּוׁשמי »¿»ְְֲֲִִִֵֵַַָָ

ל  האבֹות ׁשאצל להם, נֹודעּתי היה לא א ְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

נאמר  למׁשה ורק הוי', ׁשם לבני 18ּגּלּוי אמר לכן ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הוי' ּגּלּוי עלֿידֹו ׁשהיה הוי', אני ְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָיׂשראל

אחד  ּבכל יׁשנֹו זה ענין וגם ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבמּתןּֿתֹורה.

ׁשּנמסר  הּתֹורה ענין ּגם ׁשהרי מּיׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד

ירּוׁשה, ׁשל ּבאפן הּוא ּבמּתןּֿתֹורה מׁשה ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹֹעלֿידי

ׁשּכתּוב  מֹורׁשה 19ּכמֹו מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְִֶֶָָָָָָֹ

אחד  לכל ּבירּוׁשה ׁשּנמסר יעקב, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹקהּלת

האבֹות  ׁשעבֹודת ּדהגם הּוא, והענין ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָמּיׂשראל.

ורחמים), יראה (אהבה, הּנ"ל הּקוין ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָֹּבׁשלׁשה

מּכלֿמקֹום  ּביֹותר, נעלית עבֹודה ׁשהיא אף ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהרי

מּמציאּותֹו, מתּבּטל האדם אין זֹו עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָעלֿידי

ׁשלׁשה  התחּלקּות ׁשּיׁשנּה ּגּופא מּזה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּכּמּובן

ענין  הּוא  מ ׁשה עבֹודת מהֿׁשאין ּֿכן אּלּו. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹענינים

מׁשה  ׁשל ׁשהחּדּוׁש מה וזהּו ּבתכלית. ְְְִִִֶֶֶֶַַַַֹהּבּטּול

נעׂשה  הּתֹורה ׁשעלֿידי (ּכּנ"ל), הּתֹורה ענין ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָהיה

ונעׂשה  לגמרי ׁשּמתּבּטל ּבתכלית, ּבּטּול ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּבבחינת

וכּמבאר  הּתֹורה, נֹותן הּקּב"ה עם ְְִֵַַַַָָָָֹ"חד"

יחּוד 20ּב'ּתניא' נעׂשה הּתֹורה לּמּוד ׁשעלֿידי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

ׁשל  ּכלל, נמצא ּוכערּכֹו ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָנפלא

הּתֹורה, נֹותן הּקּב"ה עם ּתֹורה הּלֹומד ִֵֵַַַָָָָָָָהאדם

הּוא  הרי הּבּטּול, ּבתכלית היא עבֹודתֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָוכאׁשר
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א.)17 נה, שם תו"א ראה - לקמן ו.)18בהבא ו, ד.)19פרשתנו לג, פ"ה.)20ברכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האבות, בימי בעבר, שהייתה Á‡Â„בהווה dLÈלעיל, „Á‡ ÏÎa ∆¿»¿»∆»¿∆»

.˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«»«
˙B·‡‰ ˙„B·Ú ÌˆÚL ˜¯ ‡lL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ'ה עבודת ¿≈¿ƒ»∆∆…«∆∆∆¬«»»

האבות בשלושת  אצל שהיו dLÈהעניינים (ÌÈÓÁ¯Â ‰‡¯È ‰·‰‡)«¬»ƒ¿»¿«¬ƒ∆¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈
„Ú ÂÈ¯Á‡ ÂÈa È·e ÂÈ·e»»¿≈»»«¬»«

,˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ אחד ואחד שכל »«
משלושה  אחד בכל ה' את עובד מהם

אלה  Ê‡˙,עניינים „BÚ ‡l‡∆»…
‰È‰L ˙e˜Ï‡‰ Èelb ÌbL∆«ƒ»¡…∆»»
Ï‡ ,‡¯‡Â") ˙B·‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»≈»∆
ÏÎa BLÈ ‰Ê Ìb ,("˙B·‡‰»»«∆∆¿¿»
ÛBÒ „Ú Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«

˙B¯Bc‰ Ïk,נמשכת והאלוקות »«
ובכל  זמן בכל יהודי, לכל בעצם,

מקום.

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡17 למרות »¿»««ƒ≈
וגודל  האבות עבודת של העילוי גודל

אל  שהיה האלוקות גילוי של העילוי

È˙k·האבות, È¯‰1 בהמשך ¬≈¿ƒ
ואל  יצחק ואל אברהם אל ל"וארא

ÈzÚ„Bיעקב", ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe¿ƒ¬»»…«¿ƒ
˙B·‡‰ Ïˆ‡L ,Ì‰Ï היה אמנם »∆∆≈∆»»

אבל  אלוקות, Èelbגילוי ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL אלוקות על שמורה ≈¬»»

בקבלה  (וכמובא ביותר גבוהות בדרגות

המיוחד' 'שם נקרא הוי' ששם וחסידות

העצם') LÓÏ‰ו'שם ˜¯Â¿«¿…∆
¯Ó‡18È·Ï ¯Ó‡ ÔÎÏ ∆¡«»≈¡…ƒ¿≈

ŒÏÚ ‰È‰L ,'ÈÂ‰ È‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¬»»∆»»«
.‰¯BzŒÔzÓaL 'ÈÂ‰ Èelb B„È»ƒ¬»»∆¿««»

‰Ê ÔÈÚ Ì‚Â האלוקות גילוי רק לא ¿«ƒ¿»∆
האלוקות  גילוי גם אלא לאבות, שהיה

תורה  במתן רבנו למשה רק שהיה

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa BLÈ∆¿¿»∆»¿∆»
È¯‰L ,Ï‡¯NiÓ התכונות רק לא ƒƒ¿»≈∆¬≈

ומידת  ה' ויראת ה' אהבת הרחמים של

ישראל  לבני באו האבות אצל שהיו

אלא  ‰Bz¯‰בירושה ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««»
ŒÔzÓa ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ¯ÒÓpL∆ƒ¿««¿≈…∆¿««
,‰Le¯È ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ‰¯Bz»¿…∆∆¿»

ואחד ולכן  אחד לכל ובא שייך הוא

בתחילת  לעיל (כמבואר מישראל

במעלות  תלוי זה ואין הירושה את לו מקנה כיורש מציאותו שעצם המאמר

שלו) e˙kL·וביכולות BÓk19‰L¯BÓ ‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz ¿∆»»ƒ»»…∆»»
¯ÒÓpL ,·˜ÚÈ ˙l‰˜ התורה ‡Á„עניין ÏÎÏ ‰Le¯Èa ¿ƒ««¬…∆ƒ¿«ƒ»¿»∆»

.Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈
משה  עלֿידי שהיא התורה של בירושה המיוחד היתרון מהו ומבאר והולך

האהבה  של הירושה לגבי רבנו,

ידי  על שהיא והרחמים והיראה

האבות.

˙„B·ÚL Ì‚‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¬«∆¬«
La ˙B·‡‰Ï"p‰ ÔÈÂw‰ ‰LÏ »»ƒ¿…»«»ƒ««

È¯‰ ,(ÌÈÓÁ¯Â ‰‡¯È ,‰·‰‡)«¬»ƒ¿»¿«¬ƒ¬≈
˙ÈÏÚ ‰„B·Ú ‡È‰L Û‡«∆ƒ¬»«¬≈
È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,¯˙BÈa¿≈ƒ»»«¿≈
Ïha˙Ó Ì„‡‰ ÔÈ‡ BÊ ‰„B·Ú¬»≈»»»ƒ¿«≈

,B˙e‡ÈˆnÓ בתוך נשאר עדיין אלא ƒ¿ƒ
המציאות  של וההגבלות הגדרים

שלו, Ùeb‡האישית ‰fÓ Ô·enk«»ƒ∆»
‰˙e˜lÁ˙עצמו  dLiL∆∆¿»ƒ¿«¿

el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏL האדם ואילו ¿…»ƒ¿»ƒ≈
את  עובד היה אזי לגמרי מתבטל היה

או  ביראה כמו בדיוק באהבה ה'

לאחד  והנטייה השייכות ועצם ברחמים

היא  אחר לקו מאשר יותר הקוים

של  בגדרים מוגדר שהאדם הוכחה

ונטיות  ותכונות מסויימת מציאות

B·Ú„˙מסויימות. ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¬«
Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ…∆ƒ¿««ƒ

˙ÈÏÎ˙a מוחלטת עד ליציאה ¿«¿ƒ
המציאות  של וההגבלות מהגדרים

על e‰ÊÂהאישית. הפנימי Ó‰הטעם ¿∆«
ÔÈÚ ‰È‰ ‰LÓ ÏL LecÁ‰L∆«ƒ∆…∆»»ƒ¿«
È„ÈŒÏÚL ,(Ï"pk) ‰¯Bz‰«»««∆«¿≈

‰NÚ ‰¯Bz‰'ה את העובד האדם «»«¬∆
,˙ÈÏÎ˙a Ïeha ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ
‰NÚÂ È¯Ó‚Ï Ïha˙nL∆ƒ¿«≈¿«¿≈¿«¬∆

"„Á",אחת מציאות ÌÚאחד, «ƒ
¯‡·nÎÂ ,‰¯Bz‰ Ô˙B ‰"aw‰«»»≈«»¿«¿…»

'‡Èz'a20„enÏ È„ÈŒÏÚL ««¿»∆«¿≈ƒ
„eÁÈ ‰NÚ ‰¯Bz‰ התאחדות «»«¬∆ƒ

e‰BÓk „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙƒ¿»∆≈ƒ»
,ÏÏk ‡ˆÓ Bk¯ÚÎe התאחדות ¿∆¿ƒ¿»¿»

אחר, דבר בשום דמיון לה ∆ÏLשאין
ÌÚ ‰¯Bz „ÓBl‰ Ì„‡‰»»»«≈»ƒ
¯L‡ÎÂ ,‰¯Bz‰ Ô˙B ‰"aw‰«»»≈«»¿«¬∆

B˙„B·Úהאדם של ‰e‡הרוחנית È¯‰ ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ¬»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¬≈
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g"nyz'dכח ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

וזהּו הּנ"ל. הּמּדֹות ׁשלׁש מהתחּלקּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹלמעלה

ּגם  וזהּו הּנ"ל. הּמּדֹות ּבׁשלׁש מהעבֹודה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹלמעלה

ׁשּכתּוב  לבב21מה ּבכל אלקי ה' את ואהבּת ְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָֹ

לבב "ּבכל ּדהאהבה ,מאד ּובכל נפׁש ְְְְְְְְְֲֶַַָָָָָָֹּובכל

ּכחֹות  להתחּלקּות ׁשּיכת היא הרי "נפׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹּובכל

"ּבכל  מהֿׁשאיןּֿכן וכּו', הּנפׁש ּומּדֹות ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּנפׁש

הּנפׁש, ּכחֹות מהתחּלקּות למעלה היא "ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹמאד

והגּבלה  מּמדידה למעלה היא זֹו עבֹודה ,22ּכי ְְְְְֲִִִִַַָָָָָ

הּמׁשנה  מֹודד 23ּכמאמר ׁשהּוא ּומּדה מּדה "ּבכל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

הּבּטּול. ּתכלית ,"ְִִַַָל

LÈÂ ׁשאֹומרים ׁשּמה הּנ"ל, ּבכל להֹוסיף ¿≈ְְְִִֶֶַַַָ

זה  הרי עתיד, לׁשֹון ּגם הּוא ְֲִֵֵֶֶַָָָׁש"ּוארא"

לאחרי  ׁשּגם הינּו, מּתןּֿתֹורה, לאחרי ּגם ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָּכֹולל

העּלּוי  ּגם יׁשנֹו הּנ"ל, מּתןּֿתֹורה ׁשל ְִִֶֶַַַַַָָָהעּלּוי

ויׁש האבֹות. עבֹודת הינּו האבֹות", אל ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָּד"וארא,

מׁשה  ׁשל הּבּטּול ענין ּכי ּבזה, הּבאּור ְִִִֵֶֶֶַַַַָֹלֹומר

הּנ"ל  הּקוין ּבׁשלׁשת ּבעבֹודה ּגם ּפֹועל ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹרּבנּו

האהבה  עבֹודת הן יֹותר, נעלה ּבאפן ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתהיה

עבֹודת  והן יצחק, ׁשל הּיראה והן אברהם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשל

יֹותר. נעלה ּבאפן יהיה יעקב, ׁשל ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹהרחמים

ׁשאף  ,"מאד "ּבכל ּבענין הּמבאר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹועלּֿדר

מּמדידה  למעלה היא "מאד "ּבכל ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשעבֹודת

הּוא  הּבּטּול זה עם יחד הרי ּכּנ"ל, ְְֲִִֵֶַַַַַַָָוהגּבלה

ּוכדברי  מציאּותֹו, ּבכל ׁשחֹודר ּכזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹּבאפן

הינּו24הּמׁשנה  ,"ממֹונ ּבכל ,מאד "ּבכל ְְְְְְִֶַַָָָָֹ

אׁשר  "הּיקּום ׁשהּוא אדם ׁשל ּבממֹונֹו ּגם ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָׁשחֹודר

ז"ל 25ּברגליהם" רּבֹותינּו ממֹונֹו26ּכמאמר זה ְְְֲֵֵֶֶַַַַָ

הּבּטּול  ׁשעלֿידי רגליו, על ׁשּמעמידֹו אדם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשל
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ה.)21 ו, אהבת )22ואתחנן ערך חב"ד הערכים ספר וראה ובכ"מ. ב. קס, דרמ"צ ג. מב, שלח לקו"ת ג. לט, מקץ תו"א

וש"נ. ס"ד. ומאדך נפשך לבבך, בכל א.)23ה', נד, שם.)24ברכות ו.)25ברכות, יא, א.)26עקב קי, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚÓÏÏ"p‰ ˙Bcn‰ LÏL ˙e˜lÁ˙‰Ó לאהבה ‰ נוטה הוא ואין ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿…«ƒ««

כי  אישיות ונטיות תחושות נעדרת עבודתו אלא להיפך או ליראה מאשר יותר

לאלוקות. ומבוטלת בטלה שלו המציאות ביטול e‰ÊÂכל מתוך העבודה ¿∆
‰Ï"pמוחלט ˙Bcn‰ LÏLa ‰„B·Ú‰Ó ‰ÏÚÓÏ עבודה שהיא ¿«¿»≈»¬»ƒ¿…«ƒ««

הבדלים  בה יש ולכן ומוגדרת מוגבלת

ולהיפך. ויראה אהבה בין

Ìb e‰ÊÂשל הפנימי Ó‰התוכן ¿∆««
·e˙kL21 שמע' בפרשת בתורה ∆»

‡EÈ˜Ïישראל' '‰ ˙‡ z·‰‡Â¿»«¿»≈¡…∆
ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»«¿¿¿»

‰·‰‡‰c ,E„‡Ó אוהב שהאדם ¿…∆¿»«¬»
ה' ELÙ"את ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"¿»¿»¿¿»«¿¿

˙e˜lÁ˙‰Ï ˙ÎiL ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«∆∆¿ƒ¿«¿
LÙp‰ ˙BcÓe LÙp‰ ˙BÁk…«∆∆ƒ«∆∆

,'eÎÂ שיש האדם בנפש דרגות לאותן ¿
דרגה  ולכל לדרגה מדרגה הבדלים בהן

שונה  מיוחד, עניין יש בחינה ולכל

להן  שיש בדרגות ומדובר מהאחרות,

היא  האהבה גם ולכן והגבלות הגדרות

ומוגבלת, מוגדרת »Œ‰Óבמידה
‡È‰ "E„‡Ó ÏÎa" ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈¿»¿…∆ƒ
˙BÁk ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿…

,LÙp‰ ופנימיות בעומק ה' אהבת «∆∆
הדרגות  מחילוקי שלמעלה הנפש

וההגבלות, מהגדרים Èkƒולמעלה
BÊ ‰„B·Ú'מאודך 'בכל ה' אהבת של ¬»

‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰Ïa‚‰Â22,,גבול ללא ה' אהבת ¿«¿»»

‰Ln‰ ¯Ó‡Ók23 זה פסוק על ¿«¬««ƒ¿»
פירושו cÓ‰ש'מאודך' ÏÎa"¿»ƒ»

,"CÏ „„BÓ ‡e‰L ‰cÓe,כלומר ƒ»∆≈»
 ֿ הקדוש אם בין רמה באותה ה' אהבת

הטוב  במידת באדם נוהג ברוךֿהוא

במידה  היא ההנהגה אם ובין והחסד

‰Ïehaאחרת, ˙ÈÏÎz מציאות של «¿ƒ«ƒ
שלו  האישית שלמציאות כך האדם,

אי  בו נוהגים שבה משמעות ולמידה ן

ללא  אהבה שהיא ה' את אהבתו לגבי

תנאי. וללא גבול

‡e‰ "‡¯‡e"L ÌÈ¯ÓB‡L ‰nL ,Ï"p‰ ÏÎa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»««∆«∆¿ƒ∆»≈»
,„È˙Ú ÔBLÏ Ìb אל התגלה שהקדושֿברוךֿהוא לכך רק הכוונה ואין «¿»ƒ

בדורות  ישראל לבני האלוקית ההתגלות היינו לעתיד, גם אלא בעבר, האבות

לעיל, כמבואר רבנו, משה ידי על תורה, במתן מהגילוי החל ≈¬‰¯Èהבאים,
ÏÏBk ‰Ê,יותר רחב ÌbLבמובן ,eÈ‰ ,‰¯BzŒÔzÓ È¯Á‡Ï Ìb ∆≈«¿«¬≈««»«¿∆«

ÈelÚ‰ Ìb BLÈ ,Ï"p‰ ‰¯BzŒÔzÓ ÏL ÈelÚ‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈»ƒ∆««»««∆¿«»ƒ
˙B·‡‰ ˙„B·Ú eÈ‰ ,"˙B·‡‰ Ï‡ ,‡¯‡Â"c במידות ה' עבודת ¿»≈»∆»»«¿¬«»»

ומידת  ה' יראת ה', אהבת האבות, של

לעיל. כמבואר הרחמים,

Èk ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆ƒ
ea¯ ‰LÓ ÏL Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆…∆«≈
'וארא' של הגילוי את הגורם שהוא

תורה השפעה ÏÚBtבמתן לו ויש ≈
ÔÈÂw‰ ˙LÏLa ‰„B·Úa Ìb«»¬»ƒ¿…∆«»ƒ
‰ÏÚ ÔÙ‡a ‰È‰zL Ï"p‰««∆ƒ¿∆¿…∆«¬∆

¯˙BÈ רק) עצמה מצד שהיא מכפי ≈
מהאבות), 'ירושה' B·Ú„˙בגלל Ô‰≈¬«

Ô‰Â ,Ì‰¯·‡ ÏL ‰·‰‡‰»«¬»∆«¿»»¿≈
˙„B·Ú Ô‰Â ,˜ÁˆÈ ÏL ‰‡¯i‰«ƒ¿»∆ƒ¿»¿≈¬«
‰È‰È ,·˜ÚÈ ÏL ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆«¬…ƒ¿∆
C¯cŒÏÚÂ .¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a¿…∆«¬∆≈¿«∆∆

¯‡·n‰החסידות ÔÈÚaבתורת «¿…»¿ƒ¿«
˙„B·ÚL Û‡L ,"E„‡Ó ÏÎa"¿»¿…∆∆«∆¬«
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ "E„‡Ó ÏÎa"¿»¿…∆ƒ¿«¿»

,Ï"pk ‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ וכיוון ƒ¿ƒ»¿«¿»»««
מגבולות  שלמעלה ה' באהבת שמדובר

עניין  שהיא לומר מקום היה וגדרים

קשר  לה ואין הנפש בעומק נעלה

האדם, מציאות על גלוייה והשפעה

È¯‰דבר של Ê‰לאמיתו ÌÚ „ÁÈ ¬≈««ƒ∆
Ïeha‰ שהוא) לאלוקות האדם של «ƒ

'בכל  תהיה ה' שאהבת המאפשר

גבול) ללא ÔÙ‡aמאודך', ‡e‰¿…∆
B˙e‡ÈˆÓ ÏÎa ¯„BÁL ‰Êk ויש »∆∆≈¿»¿ƒ

ע  השפעה הנפש לו כוחות חלקי כל ל

החלקים  גם האדם, של המציאות ועל

ומוגבלים, מוגדרים ≈¿È¯·„Îe¿ƒשהם
‰Ln‰24ÏÎa ,E„‡Ó ÏÎa" «ƒ¿»¿»¿…∆¿»

¯„BÁL eÈ‰ ,"EBÓÓ רגש »¿«¿∆≈
גבול, ללא ה' ואהבת לאלוקות הביטול

‡e‰L Ì„‡ ÏL BBÓÓa Ìb«¿»∆»»∆
"Ì‰ÈÏ‚¯a ¯L‡ Ìe˜i‰"25 «¿¬∆¿«¿≈∆

רכושם, עם יחד באדמה נבלעו ואבירם שדתן בתורה »¬»¿Ó‡Ók¯ככתוב
Ï"Ê eÈ˙Ba¯26'ברגליהם ‡„Ìשה'יקום... ÏL BBÓÓ ‰Ê «≈∆»∆»»

"E„‡Ó ÏÎa" Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ B„ÈÓÚnL∆«¬ƒ««¿»∆«¿≈«ƒ¿»¿…∆
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כט 'eb awri l`e wgvi l` mdxa` l` `x`e

ּגם  מאיר הוי' ׁשם הרי ּכדבעי, "מאד ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ"ּבכל

אדם. ׁשל ְֶָָָּבממֹונֹו

ÔBLÏ·e ז"ל למֹודים,27רּבֹותינּו מטא "ּכי ƒ¿ְִִֵַָָ

ּבאפן  הּוא ׁשהּבּטּול ּכרע", ְְִִֵֶֶַַַָֹמּנפׁשיּה

ׁשּום  צרי ואין מּמילא, ּבדר ׁשּבטל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכזה

ּבמה  ּגם נרמז ׁשּזה לֹומר, ויׁש זה. על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהתּבֹוננּות

רֹומז  ׁשּזה "מֹודים", לגּבי הּוא זה רז"ל ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּמאמר

וההֹודאה  הּבּטּול ּובטל 28לענין ׁשּמֹודה , ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּבּטּול ּבתכלי  ׁשעלֿידי זה, ּבענין ּגם הּוא וכן ת. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

נעׂשים  ורחמים ויראה ּדאהבה העבֹודֹות ּגם -ְְְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָ

יֹותר. נעלה ְֲֵֶֶַֹּבאפן

‰p‰Â ועֹוברת נמׁשכת האבֹות ׁשעבֹודת ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָ

 ֿ על מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבירּוׁשה

ׁשּכל  האבֹות, לברכֹות ּבנֹוגע הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַָָָּדרֿזה

ואחת  אחד לכל נמׁשכֹות האבֹות ׁשל ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּברכֹות

הּברכֹות, ּכל ּבנּו ׁשּיקּימּו ויהיֿרצֹון, ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻמּיׂשראל.

ּכּמבאר  העּקר, ׁשהיא יצחק ּברּכת ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹּובפרט

ראׁשֿהּׁשנה  ׁשענינֹו29ּבדרּוׁשי יצחק ּבמעלת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּבראׁשֿהּׁשנה. מתּגּלה ׁשּזה החּיּות, ּתגּברת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּוא

ראׁשֿחדׁש, ּבכל ּבמיחד ּבגּלּוי הּוא זה ְְְְְִִִֶֶָָָֹֹֻוענין

ׁשּבראׁשֿהּׁשנה  האֹור ּגּלּוי מתּגּלה ,30ׁשּבֹו ְְִִֶֶֶַַָָָֹ

מקֹומֹות  ּבכּמה ֿ 31ּכּמבאר ּבראׁש ׁשההמׁשכה ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

מתּגּלה  חלק וכל חלקים, לי"ב מתחּלקת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשנה

ׁשּלפניֿזה  מברכים ּבׁשּבת ּובפרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּבראׁשֿחדׁש,

הּקּב"ה  ּברּכת ּבכח החדׁש, את מברכים ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכאׁשר

"אּתם  ּבברּכת ּתׁשרי חדׁש את נּצבים 32ׁשּבר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

וגֹו' ּכּלכם" לקרא 33הּיֹום ׁשהֹולכים ּובפרט . ְְְְְִִִֶֶַָֹֻ
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ואילך.)27 9 ע' לנער חנוך קונטרס א. קמב, ח"א לקו"ד וראה ב. קיח, שבת - עיון תוד"ה ה"ד, סוף פ"ב ברכות ירושלמי

.246 ע' תשי"א ובכ"מ.)28סה"מ א. עא, בלק לקו"ת אֿב.)29ראה רמז, התקיעות שער דא"ח עם ד"ה )30סידור ראה

תשמ"ז. יהונתן לו ויאמר ד"ה ואילך. קפ ע' תרנ"ח סה. ע' תרל"א אדה"ז:)31והחרים מאמרי ב. מז, ב. מו, נצבים לקו"ת

אוה"ת  ואילך. רסח ע' ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי תקכט. ע' א) (כרך תקס"ח ואילך; שמ ע' תקס"ז רסג; ע' תקס"ו

ועוד. עזר"ת. יהונתן לו ויאמר ד"ה ואילך. איתתפט ע' ט).)32ברכה (כט, נצבים אלול.)33ר"פ כה יום" "היום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡ ÏL BBÓÓa Ìb ¯È‡Ó 'ÈÂ‰ ÌL È¯‰ ,ÈÚ·„k אפילו היינו ƒ¿»≈¬≈≈¬»»≈ƒ«¿»∆»»

ומוגדרת. מוגבלת מציאות שהיא הגשמית למציאותו השייכים בדברים

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ÔBLÏ·e27 האדם של מהותו את המבאר במאמר בגמרא, ƒ¿«≈
שלו  הגשמית במציאות גם ומאיר חודר שהביטול כך כדי עד לאלקות הבטל

dÈLÙpÓ ,ÌÈ„BÓÏ ‡ËÓ Èk"ƒ»»¿ƒƒ«¿≈
,"Ú¯k אמירת) ל'מודים' מגיע כאשר »«

הוא  מעצמו בתפילה) לך' אנחנו 'מודים

להתבונן  צריך שיהיה מבלי כורע,

לכך, הכנות לעשות או לכרוע בצורך

Êk‰כיון ÔÙ‡a ‡e‰ Ïeha‰L∆«ƒ¿…∆»∆
,‡ÏÈnÓ C¯„a ÏËaL מבלי ∆»≈¿∆∆ƒ≈»

לכך ולהתכונן ˆ¯CÈלהתכוון ÔÈ‡Â¿≈»ƒ
LÈÂ .‰Ê ÏÚ ˙eBa˙‰ ÌeLƒ¿¿«∆¿≈

‰fL ,¯ÓBÏ,הביטול של התוכן «∆∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡nL ‰Óa Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«¿«∆«¬«««
‰fL ,"ÌÈ„BÓ" Èa‚Ï ‡e‰ ‰Ê∆¿«≈ƒ∆∆

ההודאה  בלשון עניין הן (המתפרש

אדם  כמו הודאה, בלשון והן תודה

איתו) שהצדק לחברו ≈¯ÊÓBהמודה
‰‡„B‰‰Â Ïeha‰ ÔÈÚÏ28, ¿ƒ¿««ƒ¿«»»

‰„BnL המציאות היא שאלוקות ∆∆
והיחידה  ÈÏÎ˙a˙האמיתית ÏË·e»≈¿«¿ƒ

ערך. כל אין שלו ‰e‡ולמציאות ÔÎÂ¿≈
,‰Ê ÔÈÚa Ìb בדורות 'וארא' של «¿ƒ¿»∆

תורה, ממתן החל ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהבאים,
˙B„B·Ú‰ Ìb - Ïeha‰«ƒ«»¬
ÌÈÓÁ¯Â ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡c¿«¬»¿ƒ¿»¿«¬ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ÌÈNÚ מכפי «¬ƒ¿…∆«¬∆≈
הביטול. ללא עצמן, מצד שהן

˙B·‡‰ ˙„B·ÚL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆¬«»»
‰Le¯Èa ˙¯·BÚÂ ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿∆∆ƒ»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ניתן  זמן ובכל מקום בכל יהודי ולכל

בשלושת  ה' את לעבוד הכוח

עבודת  הייתה שבהם האופנים

‰e‡האבות, ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆
ÏkL ,˙B·‡‰ ˙BÎ¯·Ï Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿»»∆»
˙B·‡‰ ÏL ˙BÎ¯a‰«¿»∆»»

Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BÎLÓ זמן בכל הדורות, בכל ƒ¿»¿»∆»¿««ƒƒ¿»≈
מקום. ובכל

˜ÁˆÈ ˙k¯a Ë¯Ù·e ,˙BÎ¯a‰ Ïk ea eÓi˜iL ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿À¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
לך...' 'ויתן יעקב את ÈLe¯„aשבירך ¯‡·nk ,¯wÚ‰ ‡È‰L מאמרי ∆ƒ»ƒ»«¿…»ƒ¿≈

של M‰ŒL‡¯29˙¯a‚z‰החסידות ‡e‰ BÈÚL ˜ÁˆÈ ˙ÏÚÓa …«»»¿«¬«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿…∆
‰fL ,˙eiÁ‰ החיות של M‰ŒL‡¯a‰,התגבורת ‰lb˙Ó כמבואר ««∆∆ƒ¿«∆¿…«»»

דא"ח  עם ב'סידור התקיעות' ב'שער

את  שדווקא ..." חיים], אלקים [דברי

להמתיק  צריך דיצחק גבורות בחינת

לעולמות  טובים יותר הן שאז בחסדים

לפי  עצמם החסדים כוח מבחינת

וחיות  אור בריבוי ההשפעה שעיקר

בחינת  ידי על אלא אינו ביותר

תגבורת  בהם שיש לפי דווקא הגבורות

מכוח  יותר עצום בכוח וחיות אור

הנפש  הוא מהדם וראיה החסדים,

עיקר  והוא הגבורות בבחינת שהוא

השפעות  כל וכן כו' לאדם המחייה

כ  הגבורה ידי על הוא גדול מו בריבוי

חיי  ובני בגבורה שיורדים הגשמים

גבורות  בבחינת תליא במזלא ומזוני

החסד...". היכל בזכותא ולא

„ÁÈÓa Èel‚a ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¿ƒƒ¿À»
‰lb˙Ó BaL ,L„ÁŒL‡¯ ÏÎa¿»……∆∆ƒ¿«∆

למטה מלמעלה ונמשך Èelbƒמחדש
‰M‰ŒL‡¯aL ¯B‡‰30, »∆¿…«»»

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nk31 «¿…»¿«»¿
ŒL‡¯aבחסידות ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿…

·"ÈÏ ˙˜lÁ˙Ó ‰M‰«»»ƒ¿«∆∆¿
‰lb˙Ó ˜ÏÁ ÏÎÂ ,ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ¿»≈∆ƒ¿«∆
˙aLa Ë¯Ù·e ,L„ÁŒL‡¯a¿……∆ƒ¿»¿«»

‰ÊŒÈÙlL ÌÈÎ¯·Ó השבת ¿»¿ƒ∆ƒ¿≈∆
חודש ראש ÌÈÎ¯·Óשלפני ¯L‡k«¬∆¿»¿ƒ

˙k¯a ÁÎa ,L„Á‰ ˙‡∆«…∆¿…«ƒ¿«
L„Á ˙‡ C¯aL ‰"aw‰«»»∆≈≈∆…∆

Ìz‡" ˙k¯·a È¯Lz32ÌÈ·v ƒ¿≈¿ƒ¿««∆ƒ»ƒ
'B‚Â "ÌÎlk ÌBi‰33. «À¿∆¿

יום': 'היום בלוח שמובא (וכפי

בהיותי  סיפר: הזקן "אדמו"ר

הרב  ורבי ממורי שמעתי במעזריטש

החודש  נשמתוֿעדן: הבעלֿשםֿטוב ורבו מורו בשם ממזריטש המגיד

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא השנה, לחדשי הראשון החודש שהוא השביעי
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g"nyz'dל ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ּכל  אתּפריעּו ּדביּה ּפרעה", אל "ּבא ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹּפרׁשת

ׁשלמּות 34נהֹורין  ׁשעלֿידי מּובן, זה ּומּכל . ְְְִִֵֵֶֶַָָ

ּביתֿהּמקּדׁש לבנין מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים זֹו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָעבֹודה

ּבמהרה  לא אׁשר המׁשּלׁש החּוט ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהּׁשליׁשי,

ּבמקֹום,35יּנתק  'יחידה' לקדׁשֿהּקדׁשים, עד , ְְְֳִִִֵֶַַָָָָֹ

"ליחד "יחידה ׁשּביׂשראל, 'יחידה' עם ,36ּביחד ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻּבּגאּלה

∑
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א.)34 רי, יב.)35זח"א ד, ג').)36קהלת (יום הושענות פיוט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  זה ובכוח אלול, דחודש האחרון השבת שהוא מברכים בשבת מברכו

קאי  דהיום היום, ניצבים אתם כתיב בשנה, פעמים י"א החודשים את מברכים

יום  והווה ותרגם גו' היום ויהי שכתוב וכמו הדין, יום שהוא השנה ראש על

שלפני  ובשבת בדין, שזוכים והיינו ועומדים, קיימים ניצבים ואתם רבא, דינא

האחרון  שבת שהוא השנה ראש

אתם  פרשת אז קוראין אלול דחודש

 ֿ הקדושֿברוך של ברכתו דזהו נצבים,

השביעי  חודש מברכים בשבת הוא,

טוב  ברוב והמשביע המשובע שהוא

השנה"). כל על ישראל לכל

‡¯˜Ï ÌÈÎÏB‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆¿ƒƒ¿…
וארא  פרשת שבת של מנחה בתפילת

,"‰Ú¯t Ï‡ ‡a" ˙L¯t ועל »»«…∆«¿…
הקדושה  בצד 'פרעה' של המשמעות

בזוהר  Ïkנאמר eÚÈ¯t˙‡ dÈ·c¿≈ƒ¿¿ƒ»

¯B‰ÔÈ34.,האורות כל ו'נקרעו' נפתחו Ô·eÓ,שבו ‰Ê ÏkÓe ¿ƒƒ»∆»
BÊ ‰„B·Ú ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚL עניינים שלושה באותם ה' עבודת ∆«¿≈¿≈¬»

באריכות  לעיל כמבואר מוחלט, ביטול ומתוך ה' את עבדו ÌÈ‡a»ƒשהאבות
LlLÓ‰ ËeÁ‰ ,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ·Ï LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ¿«≈«ƒ¿»«¿ƒƒ««¿À»

˜˙pÈ ‰¯‰Óa ‡Ï ¯L‡35„Ú , ¬∆…ƒ¿≈»ƒ»≈«
'‰„ÈÁÈ' ,ÌÈL„w‰ŒL„˜Ï¿…∆«√»ƒ¿ƒ»
נקראת  בנשמה ביותר העמוקה הדרגה

בבחינה  גם יש זה ומעין 'יחידה'

ביותר  ובפנימית «¿ÌB˜Óa,הנעלית
,Ï‡¯NÈaL '‰„ÈÁÈ' ÌÚ „ÁÈa¿««ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿»≈

"C„ÁÈÏ ‰„ÈÁÈ"36, ויחוד חיבור ¿ƒ»¿«¬»
ה' אחדות עם שבנשמה ה'יחידה' בין

לעיל) כאמור הביטול, (תכלית

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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ּכל  אתּפריעּו ּדביּה ּפרעה", אל "ּבא ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹּפרׁשת

ׁשלמּות 34נהֹורין  ׁשעלֿידי מּובן, זה ּומּכל . ְְְִִֵֵֶֶַָָ

ּביתֿהּמקּדׁש לבנין מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים זֹו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָעבֹודה

ּבמהרה  לא אׁשר המׁשּלׁש החּוט ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהּׁשליׁשי,

ּבמקֹום,35יּנתק  'יחידה' לקדׁשֿהּקדׁשים, עד , ְְְֳִִִֵֶַַָָָָֹ

"ליחד "יחידה ׁשּביׂשראל, 'יחידה' עם ,36ּביחד ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻּבּגאּלה
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ישראל  זה ובכוח אלול, דחודש האחרון השבת שהוא מברכים בשבת מברכו

קאי  דהיום היום, ניצבים אתם כתיב בשנה, פעמים י"א החודשים את מברכים

יום  והווה ותרגם גו' היום ויהי שכתוב וכמו הדין, יום שהוא השנה ראש על

שלפני  ובשבת בדין, שזוכים והיינו ועומדים, קיימים ניצבים ואתם רבא, דינא

האחרון  שבת שהוא השנה ראש

אתם  פרשת אז קוראין אלול דחודש

 ֿ הקדושֿברוך של ברכתו דזהו נצבים,

השביעי  חודש מברכים בשבת הוא,

טוב  ברוב והמשביע המשובע שהוא

השנה"). כל על ישראל לכל

‡¯˜Ï ÌÈÎÏB‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆¿ƒƒ¿…
וארא  פרשת שבת של מנחה בתפילת

,"‰Ú¯t Ï‡ ‡a" ˙L¯t ועל »»«…∆«¿…
הקדושה  בצד 'פרעה' של המשמעות
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e ,ycwd lyk miaygp md ixd.ïäéìò ïéòaLð ïéà¥¦§¨¦£¥¤

:rwxw lr dreay oipra zwelgn d`ian dpynd,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שלישי עמ' ב



לי g"nyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ּכל  אתּפריעּו ּדביּה ּפרעה", אל "ּבא ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹּפרׁשת

ׁשלמּות 34נהֹורין  ׁשעלֿידי מּובן, זה ּומּכל . ְְְִִֵֵֶֶַָָ

ּביתֿהּמקּדׁש לבנין מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים זֹו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָעבֹודה

ּבמהרה  לא אׁשר המׁשּלׁש החּוט ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻהּׁשליׁשי,

ּבמקֹום,35יּנתק  'יחידה' לקדׁשֿהּקדׁשים, עד , ְְְֳִִִֵֶַַָָָָֹ

"ליחד "יחידה ׁשּביׂשראל, 'יחידה' עם ,36ּביחד ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻּבּגאּלה

∑

1

2

3

4

5

6

7

א.)34 רי, יב.)35זח"א ד, ג').)36קהלת (יום הושענות פיוט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  זה ובכוח אלול, דחודש האחרון השבת שהוא מברכים בשבת מברכו

קאי  דהיום היום, ניצבים אתם כתיב בשנה, פעמים י"א החודשים את מברכים

יום  והווה ותרגם גו' היום ויהי שכתוב וכמו הדין, יום שהוא השנה ראש על

שלפני  ובשבת בדין, שזוכים והיינו ועומדים, קיימים ניצבים ואתם רבא, דינא

האחרון  שבת שהוא השנה ראש

אתם  פרשת אז קוראין אלול דחודש

 ֿ הקדושֿברוך של ברכתו דזהו נצבים,

השביעי  חודש מברכים בשבת הוא,

טוב  ברוב והמשביע המשובע שהוא

השנה"). כל על ישראל לכל

‡¯˜Ï ÌÈÎÏB‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆¿ƒƒ¿…
וארא  פרשת שבת של מנחה בתפילת

,"‰Ú¯t Ï‡ ‡a" ˙L¯t ועל »»«…∆«¿…
הקדושה  בצד 'פרעה' של המשמעות

בזוהר  Ïkנאמר eÚÈ¯t˙‡ dÈ·c¿≈ƒ¿¿ƒ»

¯B‰ÔÈ34.,האורות כל ו'נקרעו' נפתחו Ô·eÓ,שבו ‰Ê ÏkÓe ¿ƒƒ»∆»
BÊ ‰„B·Ú ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚL עניינים שלושה באותם ה' עבודת ∆«¿≈¿≈¬»

באריכות  לעיל כמבואר מוחלט, ביטול ומתוך ה' את עבדו ÌÈ‡a»ƒשהאבות
LlLÓ‰ ËeÁ‰ ,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ·Ï LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ¿«≈«ƒ¿»«¿ƒƒ««¿À»

˜˙pÈ ‰¯‰Óa ‡Ï ¯L‡35„Ú , ¬∆…ƒ¿≈»ƒ»≈«
'‰„ÈÁÈ' ,ÌÈL„w‰ŒL„˜Ï¿…∆«√»ƒ¿ƒ»
נקראת  בנשמה ביותר העמוקה הדרגה

בבחינה  גם יש זה ומעין 'יחידה'

ביותר  ובפנימית «¿ÌB˜Óa,הנעלית
,Ï‡¯NÈaL '‰„ÈÁÈ' ÌÚ „ÁÈa¿««ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿»≈

"C„ÁÈÏ ‰„ÈÁÈ"36, ויחוד חיבור ¿ƒ»¿«¬»
ה' אחדות עם שבנשמה ה'יחידה' בין

לעיל) כאמור הביטול, (תכלית

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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.i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

דובר ‡ הסיפורים 1. גם אלא הדינים, רק לא שבתורה, הענינים שכל רבות, פעמים הוראה 2כבר הם ,
הוראה  מלשון תורה התורה.3– נצחיות ענין וזהו הדורות. כל סוף עד מקום, ובכל זמן בכל –

מצד  הנה אלה, בדורותנו שייך שאינו ומצב מעמד עם הקשורים והמאורעות הסיפורים שגם והיינו,
דור. בכל הוראה הם גם התורה, נצחיות

מצרים: יציאת אודות הסיפורים ומכלֿשכן התורה, סיפורי לכל בנוגע הוא האמור

האדם  של הרוחנית בעבודה ישנו מצרים יציאת שענין כיון יום, בכל היא מצרים יציאת זכירת מצות
בתניא  באריכות הזקן אדמו"ר שמבאר כפי יום, אור'4בכל הסיפורים 5וב'תורה שכל בוודאי כן, ואם .

"יציאת  באופן גם הוראה הם בגשמיות, ממצרים ישראל של יציאתם אופן אודות מספרת שהתורה
ברוחניות. מצרים"

והרי  מצרים. וגאוות פרעה גאוות נשברה שעלֿידם המכות, עשר עלֿידי היתה מצרים יציאת התחלת
כו'. צפרדע דם, – המכות אודות מסופר שבהם פרשתנו, תוכן זהו

במצרים.· והגלות השעבוד קושי אודות היא פרשתנו התחלת .

(בסוף  שאלתו על רבינו למשה הקב"ה מענה שהם גו'", אברהם אל "וארא בתיבות מתחילה הפרשה
עמך". את הצלת לא והצל גו' הזה לעם הרעותה "למה שמות) פרשת

רבינו, משה אצל שאפילו עד – ומכופל כפול חושך – כך כל חזק והחושך כך, כל קשה היתה הגלות
לעם  הרעותה "למה ושאל לזה, מקום היה לא בשכלו אפילו הנה דקדושה, והשכל החכמה תכלית שהוא

הזה".

"לכן הקב"ה מענה את לישראל מסר רבינו משה כאשר כן, לאחרי הוי'וגם אני ישראל לבני אמור
גו'" מצרים סבלות מתחת אתכם רוח 6והוצאתי מקוצר משה אל שמעו "ולא – גאולה של לשונות וד'

קשה" .7ומעבודה

אני  ישראל לבני אמור "לכן שכתוב כמו אז, שנתגלה הוי', שם של הרגיל מגדר היוצא הגילוי אפילו
'ied"8."'גו משה אל שמעו "ולא ולכן אצלם, הגלות את זה גילוי שבר לא – ביותר נעלה גילוי שהוא ,

רבינו, משה היה השליח שהרי הקב"ה, דברי את שמסר השליח מצד היתה לא שהאשמה ובוודאי
משה" של גרונו מתוך מדברת למסור 9ש"שכינה וכלי צינור היה דמשה הגשמי הגוף שאפילו דהיינו ,

שהם. כמות הקב"ה דברי את

כידוע  הגשמיות 10– התפשטות להיות צריך היה הנביאים כל שאצל הנביאים, לכל משה בין החילוק
דמות  (בבחינת ב"כה" התנבאו – לאחריֿזה ואפילו לזה, כלי היה לא הגשמי שגופם כיון הנבואה, בשעת

ב"זה" והתנבא עמדו", על "עומד הנבואה בשעת רבינו משה אבל היה 11בלבד), הגשמי שגופו כיון ,
– שהוא. כמות הוי' דבר את למסור וכלי צינור
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שליט"א 1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סוסי"ג) (עד זו שיחה
זו  במהדורא ואילך. 119 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

א.2) קנב, זח"ג ראה
בשם 3) בראשית ר"פ מּפראג) (למהר"ל גו"א ב. נג, שם ַראה

ח). יט, (לתהלים הרד"ק
פמ"ז.4)
ואילך.5) ב נז, פרשתנו
ו.6) ו, פרשתנו

ט.7) שם,
הוי'8) ושמי שדֿי באֿל גו' אברהם אל ש"וארא l`לאחרי

להאבות  גם נתגלה שלא גילוי שזהו דהיינו להם", נודעתי
מוגה). בלתי (מהנחה

פ"ג,9) שמו"ר סע"א. רסה, א. ז, (ברע"מ). א רלב, זח"ג ראה
יט. יח, יתרו מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר טו.

ה"ו.10) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם
מטות.11) ר"פ ופרש"י ספרי
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האבות" אל "וארא דיבורו: בתחילת הקב"ה שהזכיר אבות, זכות זכרון היה לזה שזכרון 12ונוסף ,
במשנה  שמצינו כפי גדול, סיוע הוא אבות שבחברון",13זכות עד המזרח כל פני "האיר אומרים שהיו

חברון" ישני זכות בפרט.14"להזכיר תמיד ובקרבן בכלל הקרבנות בעבודת סיוע שזהו ,

ביותר. גדול סיוע שזהו בעצמו, הקב"ה עלֿידי היה אבות זכות זכרון מזו: יתירה

משה; עלֿידי הגילוי (ב) גאולה; של לשונות וד' הוי' שם גילוי (א) אלו: מעלות כל על הבט ומבלי
הגלות, שבירת התחלת עליהם פעל לא עדיין זה כל – בעצמו הקב"ה ועלֿידי (ד) אבות; זכות הזכרת (ג)

הגאולה. ענין אצלם הונח ולא

ש  בלבד זו אפילו ולא אלא – ביותר גדולה התאמתות – ראיה של באופן זה ענין אצלם הונח לא
שמיעה  של בלבד 15באופן והשגה הבנה "ולא16– הדבר, אצלם הונח לא –erny."'גו

הם ‚ שדוקא המכות, אודות מסופר הפרשה בהמשך אבל הפרשה. בתחילת מבואר – האמור כל .
כנ"ל. ותוקפה, חוזקה על הבט מבלי הגלות, את לשבור התחילו

הרוחנית: מצרים ביציאת יום, בכל ואחד, אחד כל בעבודת הוראה וזוהי 

דהיינו  דקדושה, מצרים בחינת זה אם הן – גדול בתוקף אצלו הוא ש"מצרים" כך על  הבט מבלי
מצרים  זה אם אפילו או וגבולים, מצרים מוגבלת, היא עבודתו ובמילא ודעת, טעם עלֿפי היא שעבודתו
עבודת  עלֿידי אףֿעלֿפיֿכן, – אצלו חסרה ודעת טעם שעלֿפי העבודה שאפילו דהיינו דלעומתֿזה,

בנשמתו. גאולה ולפעול דמצרים, החוזק את לשבור ביכולתו המכות,

לדם.„ נהפכו – הנילוס מי – המים דם. – היתה מצרים גלות את ששברה הראשונה המכה .

ולח  קר הוא המים שכתוב 17טבע כמו חיּות, היא קדושה כי הקדושה, היפך היא קרירות בכלל, .
נתן  דרבי מונה 18באבות ולאחריֿזה חיים", נקרא ש"הקב"ה לראש לכל ומונה חיים", נקראו "עשרה :

והחיּות  החמימות היפך היא – קרירות אבל חמימות, עמה מביאה חיּות בהקב"ה. הדבוקים כל את
דקדושה.

מתחילים  קדושה, לעניני קרירות ישנה כאשר הקרירות. – הוא לשבור שצריכים הראשון הדבר כלומר:
קרירות. – במים הראשונה המכה היתה  ולכן לקדושה. המנגדים הענינים כל מזה

התורה ‰ מספרת – המכה? היתה מים באיזה אשר19. ב"מים :xe`ia"20.הנילוס נהר במי –

לעניני  קרירות (ב) הקדושה. מצד שבאה העולם, לעניני קרירות (א) אופנים: שני ישנם בקרירות
כנ"ל. הקליפות, כל התחלת שהיא קדושה,

הבאים מים (א) מים: סוגי שני ישנם שכתוב dlrnlnוכן כמו "למטר21, :minyd שהוא מים", תשתה
מים (ב) דקדושה. ux`lהקרירות zgzny.דקליפה קרירות –

נאמר  ולכן השניה, מדרגא היו הנילוס נהר "22מי הלשון לנילוס, שאינו dlerבנוגע כיון לקראתו",
לארץ. שמתחת מהמים אלא מלמעלה, בא

מיני  כל נמשכו שמשם מצרים, של זרה' ה'עבודה היו – לקדושה הקרירות דהיינו – אלו נילוס ומי
הקרירות. ענין – היאור מי שבירת לראש לכל היתה מצרים, דגאון השבירה כשהתחילה ולכן, רע.
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פרשתנו.12) ריש פרש"י
א.13) ל, תמיד סע"א. כח, יומא
יומא 14) פרש"י וראה סתכ"ג. ח"א בשו"ת הרשב"א לשון

ה"א). פ"ג יומא (מירושלמי ואיבעית ד"ה ע"ב ריש שם,
ובכ"מ.15) ויחי. ר"פ תו"א ראה
לראי'",16) שמיעה דומה ש"אינה ט) יט, יתרו (מכילתא כידוע

מההתאמתות  הרבה פחותה היא בשמיעה שההתאמתות כיון

מוגה). בלתי (מהנחה אלי' לבוא יותר קל ולכן בראי',
ה"ב.17) פ"ד יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
יו"ד.18) פל"ד,
כ.19) ז, פרשתנו
ב.20) כח, זח"ב ראה
יא.21) יא, עקב
יו"ד.22) מז, ויגש עה"ת פרש"י פמ"ב. בראשית אגדת
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Â שכתוב כמו חמימות, חיּות, הוא דם לדם. נהפכו הם – מהמים? נעשה מה הנפש".23. הוא הדם "כי
ביה  לשדי אבא וביה ד"מיניה חמימות, נעשה הקרירות במקום – לדם" ביאור אשר המים כל "ויהפכו

.24נרגא"

נאמר  שבתחלה הטעם גם יובן תיבת 25ובזה להוסיף נוגע מה ולכאורה, ביבשת", "לדם ישתנו שהמים
היה  והחידוש דביקות, – הלחלוחית מעלת אפילו בה אין שיבשה כיון הוא, הענין אלא "ביבשת"?

חיּות. יהיה ביבשה שאפילו

Ê יותר הוא רחוק יותר, מועטה שבו שהחיּות הסוג – ומדבר חי צומח, דומם, הסוגים בארבעת .
צומח, אחריו מקדושה, ביותר הרחוק הדבר הוא – דומם כנ"ל. חיּות, היא קדושה שהרי מהקדושה,

עש  יצירה בריאה אצילות העולמות בד' גם הוא וכן חי. הוא ואחריו גובר, הרע שבו שעשיה, – יה
דומם  הלאה.26בדוגמת וכן ,

ומובן, הקרירות. ענין ישנו בבעליֿחיים גם אבל בדומם, שהם כפי וחמימות קרירות הם – ודם מים
"ושרץ הצפרדעים, הם אלו – המכות עשר בין מהמים. שנבראו בעליֿחיים באותם בעיקר xe`idשזהו

בראשית 27צפרדעים" ימי בששת הדגים בבריאת כמו בגמרא 28, כמסופר וכו', בנהרות שטה שצפרדע ועד ,
הנהר.29ומדרש  את מעבירתו והצפרדע צפרדע, על אותו מושיבים הנהר, את לעבור יוכל שעקרב שכדי ,

הקרירות  ותוקף קר, בטבע הוא גם עקרב ולכן 30– מאש, בתכלית היפך אינו מים, אינו ומכלֿמקום .
המים  בריאת היא צפרדע אבל לשוט. יכול האש.31אינו היפך ,

Á מהו ולכאורה, "בתנוריך", נכנסו הם שדוקא – לצפרדעים בנוגע רבותא שמצינו מה יובן ובזה .
בזה? החידוש

מסירותֿנפש  להם שהיתה מכך לומדים ז"ל חכמינו ארץ 32– בכל ללכת אותם ציוה שהקב"ה שכיון ,
– וערוב. בכנים גם כן היה לא למה ביאור זה אין אבל בתנורים. גם נכנסו מצרים,

הקצה, אל הקצה מן אפילו בתכלית, מסירותֿנפש הראו בכך הדבר: מובן לעיל האמור עלֿפי אבל
מן  היפך אש, – בוערים בתנורים נכנסו ואףֿעלֿפיֿכן היאור", "ושרץ – המים מן שהם צפרדעים כמו

הקצה. אל הקצה

Ë גשמיות של לענינים דקדושה הקרירות דהיינו פרעה, של התחום כל את להכות כדי באה הצפרדע .
וחומריות.

החום  את לכבות שהלכו דהיינו ובמשארותיך", "בתנוריך נכנסו שהצפרדעים בכך הענין וזהו
החמימות. ענין ישנו זה' ב'לעומת גם כי ה'קליפה', של השקרית וגבהותֿהרוח 

שיהיה  בהכרח הבחירה, ענין להיות שיוכל כדי מ"מ, קרירות, היא שקליפה לעיל שדובר ואף
אדם" בפני "כקוף הפחות לכל לקדושה, דמיון איזה –33ב'קליפה' החום ענין ישנו ב'קליפה' גם ולכן ,

הזה. עולם בעניני קאך") ("דער ָהרתיחה

È:'ב'עבודה מהאמור ההוראה .

דקדושה, ממצרים היציאה אופן גם הוא (עלֿדרךֿזה דלעומתֿזה, ממצרים ולצאת להיפטר בכדי
דלעומתֿזה) ממצרים היציאה היא בעיקר שנוגע מה אבל ודעת. טעם שעלֿפי עבודה
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כג.23) יב, ראה פ'
ובגמרא:24) (פל"א). בתניא הלשון (כ"ה ב לט, lifipסנהדרין

נרגא). בי'
ט.25) ד, שמות
וש"נ.26) .108 ע' ח"ו לקו"ש ראה
כח.27) ז, פרשתנו
ב.28) פ"י, שמו"ר

ארץ.29) ויתרון ח) ה, (קהלת עה"פ פ"ה קה"ר א. מא, נדרים
סע"ב.30) כח, ע"ז
ג.31) פ"י, שמו"ר
ב.32) כט, זח"ב וראה .28 שבהערה שמו"ר ב. נג, פסחים
ע'33) אור יהל גם וראה א. נח, ב"ב וראה ב. קמח, זח"ב

שנח.
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הקרירות. היא רע מיני כל התחלת כי הקדושה, בעניני וחיּות חמימות להכניס יש

דברים  עושה אינו הרי בקדושה, ("קאך") והתלהבות חיּות שאין כך כל הרעש מה לחשוב: ָיכולים
בקדושה? והתלהבות חיּות שאין איכפת ולמי הפכיים,

בקדושה, והתלהבות חיּות (ללא שם ולא כאן לא להיות שאפשר שחושבים, כמו זה שאין לדעת, יש
בטומאת  סוףֿסוף מונחים נעשים לקדושה, קרירות יש אם כי, רע), בעניני והתלהבות חיּות ללא וגם

רחמנאֿליצלן. מצרים,

שאפילו  מאלקות, יתפעל שלא יהודי לקרר כדי כך כל רבים והשתדלות כוחות היצרֿהרע משקיע ולכן
עצמך  אתה הרי זה, מענין להתפעל לך מה וטוען: היצרֿהרע אליו בא גלוי, ומופת נס שרואה בשעה
מקום, תופסים אינם העולמות כל שלגביו יכול, כל הוא והקב"ה מהקב"ה, באים הענינים שכל מאמין
בצירוף  "חמץ" אותיות צירוף להחליף וביכולתו אצלו, מקום תופסים אינם אותיות ששלש פשיטא כן ואם

וידליק" לחומץ יאמר הוא וידליק לשמן שאמר ו"מי "שמן", ולצאת 34אותיות להתפעל אתה צריך ומדוע ,
מהכלים?

המקור  שזהו לקדושה, קרירות בו ולפעול אלקית, מהתפעלות אותו לקרר היא היצרֿהרע כוונת
מצרים. לטומאת

לחיות  להתחיל "דם", – הוא מ"מצרים" להיפטר כדי לעשות שיש הראשון שהדבר לזכור יש ולכן
קדושה. של בענינים ולהתלהב

הקרירות  את בעצמו לפעול הוא צריך כך דם, – בקדושה החמימות את בעצמו לפעול שצריך וכשם
שתי  ועלֿידי דם, – טוב" "ועשה צפרדע, – מרע" ד"סור התנועות ב' הם שהם צפרדע, – העולם לעניני

ממצרים. יוצאים וענפיהם אלו תנועות

‡È הידוע המשל עלֿפי טוב ", "ועשה ולאחריֿזה מרע", "סור תחלה – הוא העבודה סדר בכלל, .35,
כו', המלוכלכים הדברים כל את לפנות יש לראש לכל הרי ודם, בשר למלך דירה לעשות רוצים שכאשר

למלך. ראויה דירה ולעשותה נאים כלים להכניס אפשר אז ורק

ולאחריֿזה  טוב" "ועשה תחלה – להיפך הוא הסדר למטה מלמעלה אבל למעלה. מלמטה סדר זהו
מרע". "סור שיהיה הפועלים ביותר, נעלים גילויים מלמעלה שמגלים דהיינו מרע", "סור

מרע". "סור – צפרדע ולאחריֿזה טוב", "ועשה – דם היה תחלה לכן מלמעלה, באו שהמכות ומכיון

·È הדורות לכל הוראה הם בתורה הסיפורים שכל כיון מכלֿמקום, למטה, מלמעלה הוא זה שסדר אף .
טוב". ב"ועשה התחלה של סדר גם להיות שצריך הוראה הוא זה ענין גם הרי כנ"ל, בעבודתנו,

מהר"ש  אדמו"ר איך 36וכמאמר און אריבער, מען דארף ארונטער ניט מ'קען אז זאגט וועלט "די :ַַַַָ
מלמעלה, לדלג יש מלמטה לילך  איֿאפשר  שכאשר סבור (העולם אריבער" לכתחילה מ'דארף אז ַַַַהאלט

מלמעלה). לדלג לכתחילה שצריכים סבור ואני

החושך  כבר ידחה ואזי אור, ריבוי לגלות יותר, למעלה לכתחילה הליכה של סדר גם להיות ִֶָצריך
ממילא. בדרך

‚È בדרך הוא הסדר דתורה גליא מצד התורה. לפנימיות דתורה גליא בין החילוק גם הוא זה מעין .
באור. מיד מתחילים – להיפך הוא הסדר התורה, פנימיות מצד הכבד. אל הקל מן למעלה, מלמטה
שהיו  הכנות  דורשים ולא תנאים מעמידים ולא לכל, התורה פנימיות מגלים האחרונים, בדורות ובפרט

– כולם עם התורה פנימיות לומדים היום התורה. פנימיות ללמוד להתחיל כדי בעבר דוקא,dvtdדרושים
הזקן  מאדמו"ר הידוע המשל המלך.37ועלֿפי שבכתר היקרה האבן אודות
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א.34) כה, תענית
ובכ"מ.35) ג. ע, בלק לקו"ת ראה
תריז.36) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

ע'37) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק מט. ע' ח"ב "התמים"
ועוד. ואילך. שכו



לה i"gyz'd hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

דקדושה  והחיּות מהלהט החל התורה, פנימיות והפצת גילוי של הדרך – ממצרים לצאת הדרך וזוהי
ד  תבוא ואז "דם", הרע.– חיית

במילא  מגבולו, לגמרי נדחות הטמאות קליפות שלש וכאשר –38– עליה. נוגה, בקליפת נעשית

ולאחריֿזה  בנפשו, הפרטית הגאולה את פועל "כימי 39ועלֿידיֿזה אשר הכללית, הגאולה את גם
נפלאות" אראנו מצרים מארץ בימינו.40צאתך במהרה ,

***

„È.'הוי אני ישראל לבני אמור לכן המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

ÂË לכ"ד הסמוך שבתֿקודש במוצאי נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק התוועד תרס"ז בשנת .
טבת 41טבת  כ"ד בליל ולאחריֿזה, האמצעי.42. אדמו"ר של חלומו סיפור בענין דיבר ,

נדפסו  שכבר כיון הדברים, פרטי על עתה אחזור הענין:43לא נקודת על רק אחזור אלא ,

המגיד  הרב כ"ק ועבר מים, נהר רוחב פני על עץ דף מונח שהיה – האמצעי אדמו"ר חלום תוכן
כלל. התנענע ולא הדף, על הזקן, רבנו אביו, עבר ואחרֿכך והתנענע, הדף על לעבר מעבר

הרבי  מתפלא? הנך מה הזקן: רבנו לו אמר הזקן, לרבנו החלום אודות האמצעי אדמו"ר כשסיפר
כן. גם תשובה בעלי הרבה לאֿל תודה עשיתי ואנכי צדיקים, עשה המגיד) הרב (דהיינו

ÊË:צדיקים על תשובה בעלי במעלת הדברים פירוש אפשר בדרך לומר ויש .

ז"ל 44מבואר  רבותינו מאמר לא 45בטעם שאם למעלה", ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל
אותו  יבלבל העולם, בעניני לעסוק כשיצא התפילה, לאחר הרי התפילה, בשעת העולם אודות כלל יחשוב
דהיינו  למטה", "עיניו להיות צריך התפילה בשעת ולכן מהתפילה. רושם שום אצלו ישאר ולא העולם,

אלק  עם גופא העולם את לאחד העולם, אודות יחשוב התפילה בשעת בעניני שגם כשיעסוק גם ואז, ות,
מהתפילה. הרושם אצלו ישאר העולם

תשובה': ו'בעלי צדיקים בין החילוק לבאר יש ועלֿדרךֿזה

תוצאות  יהיו מה לדעת אין רע, של ענין לו יזדמן אם ולכן, מעולם, לרע שייכות לו היתה לא – צדיק
דהשתלשלות  והדרגה בסדר היא עבודתו שכל כיון .46הדבר,

מה  לו אין – כו' הענינים כל את עבר וכבר הרע, מציאות אודות שיודע תשובה', 'בעל מהֿשאיןֿכן
מהשתלשלות. למעלה היא שעבודתו כיון בשלימותו, ישאר שיילך מקום שבכל ומובטחים להתיירא,

גם  הנה תשובה', ד'בעלי המעלה מצד כי הדף, על כשעבר התנענע לא הזקן שרבינו הטעם וזהו
הזידונים" "מים דרך לעבור תמיד.47כשצריך בו שבטוחים כיון מתנענע, אינו אז גם ,

ÊÈ פעמים כמה ונתבאר שבט, חודש מברכים שבת היא זו שבת ימי 48. כל כוללת מברכים ששבת
נשיא  של ההילולא יום בו, העשירי יום – היא אלינו בנוגע שבט חודש של העיקרית והנקודה החודש.

הדור.
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ב).38) (מז, פל"ז תניא
בנפשם 39) הפרטית הגאולה את יפעלו נוספים שיהודים עי"ז

מוגה). בלתי (מהנחה
טו.40) ז, מיכה
ואילך.41) 78 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך.42) 85 ס"ע שם סה"ש
ב.43) תשנה, ח"ד לקו"ד גם ראה

ובכ"מ.44) א. כד, להצ"צ סהמ"צ א. כד, ראה פ' לקו"ת ראה
ב.45) קה, יבמות
(46) תיבות כמה ).l"endחסר
ה.47) קכד, תהלים – הכתוב לשון
בתחלתה 48) תשט"ו שבט מבה"ח וארא, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 196 ע' חי"ג (תו"מ



i"gyz'dלו hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay zgiy

תרס"ז  בשנת שאמר אביו, בשם אודותה שסיפר עבודה אותה היתה ימיו כל אדמו"ר מו"ח כ"ק עבודת
תשובה'. 'בעלי עשיית – הזקן אדמו"ר  אודות

מאמר  (עלֿדרך השתדלותו עיקר מכלֿמקום הענינים, בכל השתדל אדמו"ר מו"ח שכ"ק שאף והיינו,
ז"ל  הן 49רבותינו ימיו, כל התמסר ולזה תשובה', 'בעלי עשיית בענין היתה טפי") זהיר הוי "במאי

התשובה  מענין – תשובה' 'בעלי בעשיית מונח היה ימיו כל בארצותֿהברית. והן בפולין הן ברוסיא,
בתיובתא" צדיקייא לאתבא אתא "משיח (עלֿדרך נעלית כפשוטו.50בבחינה התשובה לענין ועד ,(

כמבואר  חייו", ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל למעלה עולים ההילולא שביום וכיון
הקודש' –51ב'אגרת אליו שייכות להם שיש ואלו אליו, המקושרים בכל גם עליה נעשית ועלֿידיֿזה ,

עבורנו, שסלל דרך באותה בדרכו, לילך אנו שצריכים לזכור עלינו

ואפילו  הזידונים", ב"מים עוברים כאשר אפילו מתנענעים, אין – הדרך באותה הולכים כאשר כי
שסלל והדרך הדף על שהולכים דכיון עצומות, בעיניים הולך iaxdכשהולכים אם נפקאֿמינה מאי –

שסלל  בדרך הוא הולך הרי – עצומות?! בעיניים שהולך או הולך, הוא להיכן ורואה פקוחות בעיניים
דרכו. לבטח וילך מתנענע, אינו הדף ואזי הרבי,
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סע"ב.49) קיח, שבת
ובכ"מ.50) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

א).51) (קמח, סכ"ח שם א). (קמז, ז"ך סי'

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי חנוכה, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

על ידי הרב הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר מנחם שמואל דוד הלוי שי' רייטשיק 

שד"ר נתקבל הפ"נ שלו, שייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויחד עם זה נתקבלה ההמחאה )טשעק( 

שהסכום נשאר פנוי על מנת שאקבע גודל הסכום לפי דעתי.

והנה בהתאם לחודש זה הוא חודש הנסים, וימים אלו ימי הנסים והתשועות והנפלאות, יש 

לקבוע הסכום בתור נתינתו ראשונה לצדקה השקולה כנגד כל המצות לשלשת אלפים שקל )3,000$(.

וכיון שאמרו חכמינו ז"ל מצוה בו יותר מבשלוחו, ונתינת הצדקה צריכה להיות דוקא מתוך 

שמחה וטוב לבב, מצורף בזה הטשעק על מנת שכ' ימלא אותו בכתיבת יד עצמו, וכאמור, מתוך שמחה 

וטוב לבב ואז יחזירנה.

ומענין לענין באותו ענין, מצורפת בזה העתקת שיחה בענין הצדקה וימי המועדים דחודש זה. 

ויהי רצון שיקויים בו כסיום שיחה האמורה ובחנוני נא בזאת גו' עשר בשביל שתתעשר.

והוסיף  הלוך  בצדקה  להרבות  ובנקודתו  הפ"נ  שבתוכן  בעניניו  ולהצלחה  לבריאות  בברכה 

וכהוראות ימי חנוכה אלו שמוסיפים מיום ליום ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.
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מוגה  בלתי

ההילולא.‡. ליום המשך היא זו התוועדות

אפילו  או סילוק, של ענין אינו צדיק של ש"יארצייט" בלבד זו שלא מורה עצמו הילולא" "יום ָהשם
בלבד, מיעוט

בזהר  איתא שהרי הקודש'1– ב'אגרת בזה 2והובא (גם עלמין בכולהו אשתכח דאתפטר "צדיקא :
להמשכת  היא בזה שהכוונה ידוע הרי "הסתלקות", בשם שנקרא ומה מבחיוהי", יתיר המעשה) העולם

ורוממות  סילוק בבחינת שהוא כמו –3האור

שפירושו  "הילולא", בשם נקרא שלכן חדשה, והמשכה השפעה נמשכת שבו מזה, יתירה אלא
עד  עדי בבנין האיןֿסוף כח בבריאה, ומתגלה נמשך שעלֿידיֿזה דור 4נישואין, ההולדה ענין דהיינו ,

גבול. בלי דור אחרי

צדק' ל'צמח החקירה בספר בארוכה וכמבואר בפועל, גבול בלי דורות שיהיו שאיֿאפשר 5[ואף

כח  זה הרי בכח אבל בפועל, רק זה הרי – גבול בלי אופן  בשום להיות יכול לא בעליֿגבול שמריבוי
גבול]. בלי דור, אחר דור ההולדה ענין שיהיה בכח יש שהרי מוגבל, בלתי

האלקי  הכח שאפילו ועד בהגבלה, הם שבעולם הענינים כל שהרי – שבדבר החידוש גודל ומובן
איֿאפשר  הרי בעליֿגבול, בגופים שמתלבש דכיון מוגבל, כן גם הוא בפנימיותם בנבראים המלובש
מוגבל, הוא בפנימיות המלובש האלקי שהכח לומר ובהכרח מוגבלת, בלתי וחיּות כח יהיה מוגבל שבגוף
אור  בגילוי נמשך הלידה בענין מהֿשאיןֿכן בהעלם; נשאר הבליֿגבול, אור האלקי, האור עצם ואילו

גבול. הבלי

ואור  בליֿגבול, חדש אור נמשך שאז – בישראל נשיא וביחוד צדיק , של הילולא ביום גם הוא וכן
ההילול  ענין עלֿדרך דוקא, מוגבלים בענינים מתגלה בדבר זה האיןֿסוף כח שמתגלה כפשוטו, א

המוגבל.

שהוא· ענין שמתגלה באופן הוא ההולדה שענין כשם והנה, .cilend znbeck דברים בחמשה כמודגש ,
במשנה  "יום 6שנימנו שמצד ההולדה בענין גם הוא כן – האב אל הבן דומה שבהם לבן", זוכה ש"האב

המוליד. להאב בדומה להיות צריכה זו שהולדה ההילולא",

בזה: והענין

רוחניים, חיים כיֿאם בשריים, חיים אינם הצדיק ש"חיי הידועה הקודש' ב'אגרת כותב הזקן רבינו
בתורה). מפורשים ממקראות ראיה שמביא (כפי ואהבה" ויראה אמונה שהם

נעשית אלו ואמונה:dcledומ"חיים" ויראה באהבה האב, כח בדוגמת הוא הבן שכח `dadבאופן
d`xie בתניא כהלשון המדות, כל את שכוללות וענפיה";7– ויראה וענפיה "אהבה :dpen`e שכדי –

עליו  בנויים שיהיו ועמוד ליסוד הם זקוקים במילואה, פעולתם ויפעלו יסורו, לא והיראה שהאהבה
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שליט"א  אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו שיחות מכמה תוכן (*
על  (נוסף ואילך 4 ע' יט חוברת חב"ד בבטאון ונדפסו  בלה"ק
זו  במהדורא כדלקמן). בלקו"ש, ונדפסו באידית שהוגהו השיחות
הנ"ל, חב"ד שבבטאון השיחות מהגהת ענינים כמה גם  שולבו

סרטֿהקלטה). (ע"פ מוגה בלתי מהנחה פרטים כמה וכן
אלבאני  ב585ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (**ַָ

ראוד. לראטלאנד בסמיכות ַָעוו.
ב.1) עא, ח"ג

וביאורו.2) סז"ך
ח"ב 3) (תו"מ פ"ז תשי"א שבט דיו"ד לגני באתי ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). 200 ע'
ובכ"מ.4) ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
פי"א 5) אלקות האמנת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה ב. לה,

א). נז, (דרמ"צ
מ"ט.6) פ"ב עדיות
ספ"ג.7)
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ז"ל  רבותינו כמאמר האמונה, ענין שזהו עלֿידו, שנאמר 8ומונהגים אחת, על באמונתו 9"העמידן וצדיק
יחיה".

הפירוש  גם שהצדיק 10וכידוע והיינו, יחיה, אלא יחיה תקרי אל יחיה", באמונתו "וצדיק שכתוב ְְִֶֶַבמה
ה', ויראת ה' אהבת הרוחניים, החיים קיום את שתבטיח ההילולא", מ"יום ב"נולדים" אמונה ממשיך
לישראל, במצטרך לחסר שיכול ענין מכל וביראה ישראל, באהבת התורה עלֿידי שנמשכים וכפי
ש"אף  הוכחה זו הרי בחיים" "זרעו כאשר שכן, ב"זרעו", – הצדיק דחיי הבנין כללות נבנה ועלֿידי ֿזה

בחיים" .11הוא

שייכת ‚ היתה לא אז שעד כזו מציאות דוקא להוולד צריכה ההילולא שמיום הכוונה שאין ומובן, .
א  כי אלו, לענינים להיותכלל צריכה ולהבא שמכאן jxraם, `ly dilr,שלפניֿזה העבודה עניני כל לגבי

חדש. וולד חדשה הולדה כמו שנחשבת עד

בפעם  כמו חדשה, הולדה של באופן העולם בריאת מתחדשת השנה ראש שבכל שמצינו ועלֿדרך
ראשון" ליום "זכרון .12הראשונה,

ההילולא  ליום בנוגע נעלה 13ועלֿדרךֿזה בעילוי עולה בחייו" נפשו שעמלה האדם עמל ש"כל ,
בכמה  בארוכה (כמבואר למטה "שוב" בבחינת אחרֿכך שיומשך היא העליה תכלית והרי ביותר,

בשנה 14מקומות  שגם אלו אצל אפילו לגמרי, חדש דבר נעשה למטה שהם כפי אלו ענינים שבכל – (
קליאמקע", דער אין אנגעהאלטן זיך האבן "זיי מקושרים, היו ההילולא, יום שלפני בימים ַַָָשעברה,
לתלמידיו  אותם והמשיך הדור, נשיא אצל שהיו ואהבה יראה דאמונה מהענינים אצלם שהיו מזה, ויתירה

ז"ל  רבותינו כמאמר בניו, מעלה 15הקרויים שיהיה) בתורה חלק (איזה תורה חבירו בן את המלמד "כל
של  לענינים אחיזה אין שבה התורה, פנימיות כשמלמדו ועלֿאחתֿכמה ֿוכמה ילדו", כאילו הכתוב עליו

בזהר  מהימנא" ב"רעיא שכתוב (כמו והסתרים "16העלמות רק לא זה הרי ,(eli`k הולדה אלא ילדו",
lreta.

"הילולא" בשם שנקרא – ביחוד כללית, נשמה ישראל, ונשיא בכלל, צדיק של הילולא יום ענין וזהו
העולם" סוף עד פירותיהן ופירות "פירות מזה שנמשכים החסידות 17– וכפירוש "סוף"18, שעושים

וראו  הוי' כבוד "נגלה שיהיה ופועלים העולם, של והסתר יחדיו"להעלם בשר הפועל 19כל הכח את
בעולם. שישנו והמהווה

שלישי.„ דור גם ישנו כאשר היא המוליד של ששלימותו הכלל ידוע והנה, .

אין  שוב חכם, תלמיד בנו ובן חכם, תלמיד ובנו חכם, תלמיד שהוא ש"כל לתורה, בנוגע מצינו ולכן
שנאמר  לעולם, מזרעו פוסקת זרעך 20תורה זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא וגו' בריתי זאת ואני

שלה" אכסניא על מחזרת תורה ואילך מכאן . . עולם ועד עדיות 21מעתה בתוספתא מצינו ועלֿדרךֿזה .22

תלמידים". לתלמידיו . . "יש כאשר  היא המעלה שתכלית

" שיהיה מספיק שלא מובן, גםerxfומזה להיות צריך אלא erxfבחיים", rxf יעמיד "זרעו" שגם ,

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

א.8) כד, מכות
ד.9) ב, חבקוק

ועוד.10) ב. קמא, ח"א לקו"ד
בתחלתה 11) דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם וראה ב. ה, תענית

ואילך). 22 ע' חי"ט (תו"מ
א).12) כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפלת
סע"ב 13) דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור ראה
ואילך.
ואילך.ר 14) רלג ע' תרמ"ט סה"מ ב. לו, שה"ש לקו"ת אה

ועוד.

ג,15) במדבר עה"ת בפירש"י הובא ב. צט, ב. יט, סנהדרין
א.

ב.16) קכד, ח"ג
ועוד.17) ב. לז, זבחים רפ"ט. כתובות – חז"ל לשון ע"ד
וש"נ.18) .111 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
ה.19) מ, ישעי'
כא.20) נט, שם
א.21) פה, ב"מ
חי"ג 22) (תו"מ סי"ז תשט"ו שבט יו"ד שיחת וראה בסופה.

וש"נ. .(236 ע'
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ינתק" . . לא המשולש "חוט "חזקה", של ענין ונעשה זה, אחר זה דורות ג' ישנם שאז כיון 23"זרעו", ,
שלה". אכסניא על מחזרת ש"תורה

התורה:‰ לפנימיות דתורה נגלה בין חילוק יש זה ובענין .

בנגלה  כי, דין, בעלמא חיותו בחיים הוא המלמד הרב כאשר גם זה ענין להיות יכול – דתורה בנגלה
שאצל  באופן רק לא הוא והשינוי הרב, אצל שהיה מכמו התלמיד אל שנמשך הלימוד משתנה דתורה

בא גם אלא בצמצום, הוא התלמיד ואצל בהרחבה היה ycgהרב xeiva,

מצינו  יכולה 24שלכן מכלֿמקום, ואבטליון, משמעיה קיבלו שכולם שאף ואבטליון, שמעיה בתלמידי
ונעשה  השכל משתנה המקבל התלמיד שאצל לפי והיינו, הקצה, אל הקצה מן מחלוקת ביניהם להיות

השכל), את קיבל שממנו הפועל, כח גם שניכר (אלא זה תלמיד של שכלו כפי

השכל בא התלמיד שאצל elyוכיון xeiva וחכמתו שכלו ענין עיקר הוא זה וציור התלמיד , נחשב –
envrכמו ipta xec.הרב לגבי

ואבטליון  שמעיה שרבותיו בזמן גם – שלו לתלמיד השכל את ממשיך התלמיד שכאשר מובן, ומזה
עצמם. בפני דורות לג' נחשב זה  הרי – הגשמי הזה בעולם עדיין נמצאים

בזהר  (כדאיתא מחלוקת" כו' תמן ש"לית התורה, פנימיות בלימוד שנמשכת 16אמנם, לפי והיינו, ,(
idy`הפנימיות enk לבוש עלֿידי מורחב, באופן או מצומצם באופן נמשך אם רק הוא שהחילוק והיינו, ,

התלמיד ואצל הרב אצל הוא השכל עיקר שהוא השכל פנימיות אבל אחר, לבוש עלֿידי או ,deyaזה
הוא גם נותן שלו, לתלמיד זאת ממשיך התלמיד כאשר zeiniptdובמילא, dze` מבאר כאשר שגם והיינו, ,

עדיין זו הרי שקיבל, מכמו אחר משל עלֿידי zeiniptdזאת dze` כאן שיש ולומר לחלק שייך לא אזי –
אין  השכל מצד וגם הגשמי, הזה עולם של אמות ד' באותן נמצאים כולם שהרי עצמם, בפני דורות ג'
אלא) לשלש, (לא חלוקה שישנה כך, תלמידו, לתלמיד נמשך הרב שאצל שכל שאותו ביניהם, חילוק

ומקבל. משפיע לשתים: רק

עולם, באותו נמצאים שכולם זמן כל הנה כו', תלמידים ותלמידי תלמידים ירבו כאשר שגם ונמצא,
ותלמיד. רב דורות: לב' רק הם נחשבים

ב'אגרת  כמבואר – הגוף הגבלות אצלו שמתבטלים ומצב במעמד נעשה הראשון הרב כאשר אמנם,
התלמידים  יכולים אזי הגוף, הגבלות שבטלו שכיון ההסתלקות, לאחר שנעשה העילוי שזהו הקודש'
בין  חילוק נעשה מכלֿמקום, שכל, אותו הוא שהשכל אףֿעלֿפי הרי – יותר עוד מהרב ולקבל לגשת

מצד התלמידים לכל mlerdהרב zlcad,עצמו בפני לדור הרב נחשב זה ומצד עתה, הרב נמצא שבו
דורות. ג' ישנם גופא, התלמידים אצל  ומקבל דמשפיע הסוגים שני עם וביחד

בנוגע גם המשולש", "חוט דורות, ג' של ה"חזקה" גדר  נעשה ההסתלקות שלאחר zeiniptlונמצא,
dxezd על מחזרת ה"תורה שלכן ונצחיות, קיימא של באופן הוא בחיים" ד"הוא שהענין ראיה שזוהי ,

עולם". "עד שלה", אכסניא

Â,עילוי אחר בעילוי עולה שבו ההילולא, יום של מההתחדשות ושנה שנה בכל לוקחים זה וכח .
באורחותיו, וההולכים אליו והשייכים המקושרים לכל וממשיך

שרק אלו שאפילו שישנו mikledוהיינו, אחרון היותר הכח שהוא בלבד, ההליכה בכח באורחותיו
ועקביים, ברגלים מטה, למטה עד שנמשך באופן זו והוספה זה מעילוי להם ממשיך הוא הרי – בגוף

בימינו. במהרה צדקנו, משיח לקראת עמו יחד לילך אחרֿכך זוכים ועלֿידיֿזה

***
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Ê במיוחד ששייך חיים", "מים בענין גם דוגמתו יש – דורות דג' הענין אודות לעיל להמדובר בהמשך .
חיים": אלקים "דברי בשם במיוחד שנקראת התורה, לפנימיות

ומחובר  ממנו הנמשך וכל עצמו, המעיין (א) דרגות: ב' בו שיש דתורה בנגלה גם מצינו המעיין בענין
נפסקים  המעיין מי כאשר (ב) כמעיין, דינו מקורו, עם מקושר שהוא זמן כל שנמשך, מקום שבכל אליו,
מדין  דינו משתנה שאז אחת, פעם רק שנפסק ובין פעמים כמה שנפסק בין אחר, למקום ונמשכים ממנו

.25מעיין 

ניתוסף  אזי נמשכו), שממנו המקום (שזהו התהום עם ומתאחדים חוזרים המעיין מי כאשר אמנם,
אלא  הארץ, פני שעל למים שייכות לו ואין מופסק שהוא כפי לא אבל, התהום, ענין – השלישי הענין
שנפסקו  במים גם להימשך יכולים ועלֿידו הארץ, פני שעל במעיין נמשכים התהום עניני שגם באופן

התהום. ידי על תועלת תהיה בהם שגם הימנו,

ג' הדורות, ג' את רואים שאז – התהום אל מסתלק שהמעיין עלֿידיֿזה שנעשה העילוי מובן ומזה
של  ענין שזהו טיפין, טיפין אמנם שנובע המעיין, (ב) בפועל, בליֿגבול שהוא התהום, (א) הדרגות:
אל  ונתחברו שבו ואחרֿכך נפסקו, שכבר למים אפילו וההמשכה (ג) בכח, בליֿגבול הוא אבל הגבלה,

זה.המע  קישור עלֿידי להמשיך שיכולים הענינים כל יומשכו בהם שגם יין,

Á:בזה והענין .

ואדרבה, דוקא. למטה שוב בבחינת שיומשך – עילוי כל של והתכלית שהמטרה ג) (סעיף לעיל נזכר
הגבוה  שכל הידוע והמשל כהלשון יותר, תחתונות לדרגות ה"שוב" להיות צריך יותר, גדול שהעילוי ככל

יותר  מטה למטה יורד יותר שהתכלית 26גבוה הוכחה זו הרי יותר, למעלה היא שהעליה ככל כן, ואם ,
ביותר. מטה למטה ויגיע שיומשך היא

ברגלין" רגלין "מאטו כאשר דמשיחא, בעקבתא דוקא ד"אכשור 27ולכן, תחתונה היותר הדרגא שזוהי ,
(בתמיה) התורה 28דרי" דפנימיות הגילוי ויותר יותר נמשך –29:

ליחידים  (לא נתפשטה כן לאחרי וגם סגולה, ליחידי השייך ענין התורה פנימיות היתה האריז"ל עד
ביותר. מצומצם למספר אבל) בלבד,

("עס  וחדר שנמשך באופן אבל התרחבות, של באופן נתפשטה הבעלֿשםֿטוב של מזמנו כן, ולאחרי
בשכל  גם שחודרים הענינים עלֿידי ולא ולמטה, חסדֿגבורהֿתפארת מבחינת רק דורכגענומען") ָהאט

האנושי.

"כלי" בבחינת יהיו שבמוחין חכמהֿבינהֿדעת שגם – חב"ד תורת עלֿידי שנוסף החידוש וזהו
האלקי, השכל שזהו הכלי, שבתוך לאור שיתבטל

כמבואר  השלימות, תכלית הוא עשר מספר שהרי שלו, הכוחות עשר בכל השלם אדם צורת נעשה ואז
ובחינות.30בפרדס  דרגות בעשר שבעולם הענינים כל נקבעו שלכן בתחלתו

לאופן  עד והתפשטות, התרחבות של באופן לשנה ומשנה לדור מדור וניתוסף הולך – גופא ובזה
העילוי  שתכלית וכאמור, תחתונה, היותר בדרגא ה"חוצה" שזהו יותר, מטה למטה שיחדור הפצה, של

שב"חוצה". תחתונה היותר בדרגא ניכר שהדבר בשעה היא

שלימה" ה"קומה נשלמת הגמרא 31ועלֿידיֿזה כלשון בא"32, דוד "בן שאז שבגוף", נשמות כל "יכלו
הגשמי, הזה עולם שהוא תחתון היותר בעולם טפחים מעשרה למטה המשיח ביאת –

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

רפ"ה.25) מקוואות
ובכ"מ.26) רע"ג. כא, ג. יט, ראה לקו"ת ראה
א.27) רנח, זח"ב
וש"נ.28) (ובפירש"י). ב לט, יבמות

וש"נ.29) .176 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
פ"אֿב.30) ב שער
ובכ"מ.31) נצבים. ר"פ לקו"ת
וש"נ.32) סע"א. סב, יבמות
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בחסידות  כמבואר גו'", יחדיו בשר כל "וראו היעוד יקויים "פי 33שאז את יראה הגשמי הבשר שגם
והאמיתית. השלימה בגאולה בימינו, במהרה בגלוי שיומשך כפי הוי'",

***

Ë אודות מדובר המקומות ברוב אבל, מקומות, בכמה בחסידות מדובר ועניניה שבת מוצאי אודות .
וכיוצא  באור, שישנם הגוונים פרטי אור, בשמים, הבדלה, כמו: שבת, במוצאי שישנם ופרטים ענינים

בזה. נוספים פרטים ללא כשלעצמו, שבת מוצאי אודות מדובר ספורים במקומות ורק בזה,

תורה' ב'לקוטי – הוא הספורים המקומות שישנם 34ואחד ו"ישראל" ד"יעקב" הדרגות ב' בביאור ,
נאמר  שעלֿזה ואחד, אחד יב).35בכל סעיף (כדלקמן בישראל" עמל ראה ולא ביעקב און הביט "לא

È:ובהקדמה .

קוני" את לשמש נבראתי "אני דין, בעלמא שליחותו למלא צריך יהודי ה'לעומת 36כאשר מצד הרי ,
מלחמה, עמהם ולנהל כנגדם לעמוד וצריך כו', והסתרים העלמות – ופשיטא מנגדים, כמה ישנם זה'

יאמץ" מלאום ד"לאום באופן שהיא עשו, עם יעקב של המלחמה כללות נופל"37שזוהי זה קם "כשזה ,38,
בתניא  שבזה.39כמבואר והירידות העליות פרטי מקומות בכמה חסידות בדרושי ובארוכה

ידי" מעשה מטעי "נצר הם ישראל שכל כיון יכול,40אמנם, כל הוא שהקב"ה כשם הרי הקב"ה, של
במלחמה, לנצח יכול" ד"כל הכח להם גם יש

הבא" לעולם חלק לו ש"יש בלבד זו שלא באופן נצחון שהו 41– היינו, נצחי,, בקיום ישאר בעצמו א
אליו, השייכים הניצוצות כל את משם שיוציא זאת, עוד אלא רחמנאֿליצלן, בקליפות השביה ענין היפך
שם  הוא גם נמצא אליו, שייכים אלו שניצוצות כיון הרי שם, נשארים אליו השייכים הניצוצות אם כי,
להיות  יכול שאינו במקום נשאר אחד שניצוץ בשעה בה נצחי, יהיה שהוא יתכן שלא כך, עמהם, יחד

– נצחי

לאחרי  זמן, משך לאחרי יהיה שהנצחון יתכן ומקום, דזמן בגדר למטה, נמשך זה שכח כיון אלא,
נצחון. לידי יבוא בוודאי לבסוף אבל למקום, ממקום לעולם, מעולם טלטולים כמה

כאשר  ליעקב שניתן המעלה שם שזהו "ישראל", בשם נקרא אזי – במלחמה מנצח יהודי כאשר והנה,
נעלית; לדרגא נתעלה

בדרגא  אפילו בהיותו המלחמה, את שניצח קודם זה הרי – "יעקב" בשם נקרא כאשר מהֿשאיןֿכן
עקב  (יו"ד "עקב" בבחינת היא שעבודתו שעבודתו 42תחתונה היינו, שבגוף, התחתון החלק שזהו בלבד, (

שבלב, המדות שמצד בעבודה אפילו אצלו וחסר באלקות, והשגה הבנה ודעת, טעם של באופן אינה
הוא  שייך זה ומצד עול, קבלת מצד רק היא עבודתו אלא ורוחניים, אלקיים בענינים ההרגש ענין שהוא

שלימה" mkipwf"ל"קומה mkihay mkiy`x"c dpeilrd `bxcl `l ,la` ,l`xyi mr zellkc43 היותר לדרגא אם כי ,
מימיך" ו"שואב עציך" ד"חוטב המעשה 43תחתונה בענין אם כי והרגש, השכל בענין אינה שעבודתם ,

בפועל.

בשם  יקרא שאז במלחמה, ינצח שלבסוף לו מובטח זו, בדרגא נמצא יהודי כאשר גם ומכלֿמקום,
"ישראל". – המעלה
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החדשה 33) (בהוצאה ואילך. א תפב, תצוה חיים תורת ראה
קצג, ע' ניסן סה"מ תו"מ גם וראה ואילך) א שכט, ח"ב –

וש"נ. שם. ובהערות
בלק 34) ב.פ' עב,
כא.35) כג, בלק
קידושין.36) סוף וברייתא משנה
כג.37) כה, תולדות

עה"פ.38) פרש"י
פ"ט.39)
חלק.40) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
שם.41) סנהדרין ראה
ויצא.42) ר"פ תו"א וראה בערכו. שכ"ג פרדס פ"ב. ש"ג ע"ח
ובכ"מ.
שם.43) לקו"ת וראה נצבים. ר"פ
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‡È:בזה והענין .

נאמר 44בקריאת  ישראל ותוכל".45שם אנשים ועם אלקים עם שרית "כי

מלאכים  כאן שפירושו – שעלֿידם 46"אלקים" שלמעלה, השרים ע' של ההעלם על בכללות קאי –
והחומריים  הגשמיים הדברים של ההשפעה אלקות.47עוברת על שמסתירים ,

מיהודי  שלועגים ירודים אנשים – "אנשים" של יותר גדול העלם נעשה "אלקים" של מההעלם
ומצוות  תורה מאשר 48שמקיים יותר לקבלו קשה "אנשים" של שההעלם במוחש רואים שאנו כפי .

ה'שולחן  חלקי ד' של הראשון הסעיף הנה ולכן כשלעצמה. הגשמיות של ההעלם "אלקים", של ההעלם
את  לשבור העבודה, כל של היסוד שזהו כיון המלעיגים", אדם בני מפני להתבייש "שלא הוא: ערוך'

אלקות. על ההעלם

ההעלם  על ובעלֿהבית שר שהוא היא, – אנשים" ועם אלקים עם שרית "כי – ד"ישראל" המעלה
שהם  בלבד זו לא כלל. מסתירים אינם "ישראל" מדריגת שלגבי כלומר, ו"אנשים". "אלקים" של

הברכות  על הסכמה נותנים עוד הם מזה, יתירה אלא עמו, ללחום את 49מפסיקים שניצח בלבד זו לא –
אותו  בירך גם השר אלא עשו", של שנאמר 50"שרו וכמו האויב 51. שאפילו ועד אתו", ישלם אויביו "גם :

עומד  שאינו בלבד זו לא – והאויבים החטאים כל של השורש שהוא – הקדמוני" "נחש ביותר, הגדול
"ישלים  אלא לו 52נגדו, שמסייע .53אתו",

·È און הביט "לא הפסוק על מיוסד וישראל, יעקב בין החילוק תורה' ב'לקוטי שנתבאר מה גם וזהו .
בישראל": עמל ראה ולא ביעקב

ישנו; "עמל" אבל ומעשה), דיבור במחשבה שלם והוא חטא, בו (אין "און" אין – יעקב במדריגת
נקרא  ולכן נגדם. לעמוד שצריך והסתרים העלמות שישנם כיון "און", בו יהיה שלא להתייגע מוכרח הוא

עבדי" עבודה 54"יעקב מלשון כיון 55– "און", בו שאין (אלא הבהמית נפש את לברר ויגיעה,
הרע). היצר את ומנצח מתגבר שסוףֿכלֿסוף

היצר  עם וללחום להתייגע כלל צריך שאינו בישראל", עמל ראה "ולא נאמר "ישראל" במדריגת אבל
אלקי  עם "שרית כי אלקות.הרע, על וההסתרים ההעלמות כל את וביטל שולט כבר הוא אנשים", ועם ם

היא  העבודה כללות אלא זה'), ה'לעומת (עם מלחמה של באופן אינה "ישראל" של העבודה ולכן
גופא  בקדושה במדריגות עילוי אחר בעילוי חיל"56להתעלות אל מחיל "ילכו –57.
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שליט"א 44) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סיום עד מכאן
זו  במהדורא ואילך. 796 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפס (באידית),
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

כט.45) לב, וישלח
א.46) צב, חולין עה"פ. תיב"ע
ב).47) (קלט, סכ"ה אגה"ק תניא ראה
אידיש 48) המאמרים (בס' בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה ראה

בתחלתו).
השבת49) בתחלת תיכף אשר ב): (קיט, משבת y"raלהעיר

אמן. עונה רע מלאך –
(שם,50) ברכתני" אם כי אשלחך "לא להמלאך: יעקב כדברי

כהמש  – זאת  פעל ואכן שם"כז), אותו "ויברך ל) (שם, הכתוב ך
מוגה). בלתי (מהנחה

משנ"ת 51) וע"פ הנחש. זה וירא: ר"פ וב"ר ז. טז, משלי
ב). מז, (בראשית אשית ואיבה עה"פ באוה"ת

(ראה 52) שלימות מלשון וגם שלום, מלשון – "ישלים"
שלימות  ניתוסף שעי"ז היינו, ע"ג), ריש ל, ראה פ' לקו"ת

מוגה). בלתי (מהנחה בעבודתו
בעבודה.53) מסייעים נעשים עצמם, שהמלעיגים והיינו,

ל"נכרי  בנוגע א)) (קמא, סכ"ה (אגה"ק בתניא המבואר וע"ד
שיתגבר  "כדי היא בזה שהכוונה בתפלתו", ומבלבלו המדבר

מענין  היא זו להתעוררות היעוצה "ועצה בתפלתו", יותר ויתאמץ
. . השכינה ירידת ענין ויתבונן לבו אל כשישים עצמו, זה
דברים  המדבר זה נכרי בדיבור . . מהארתה ניצוץ להתלבש
לרע  באדם האדם שלט אשר ממש וזהו . . ה' עבודת המבלבלים
כו'" בכוונה יותר להתפלל האדם מתעורר שעי"ז דהיינו לו,

מוגה). בלתי (מהנחה
א.54) מד, ישעי'
שהוא 55) הוה, ("לשון אלקים" "עובד בענין המבואר וע"ד

תניא  – כו'" היצה"ר עם המלחמה שהיא העבודה באמצע
א. עו, משפטים (תו"א עורות" "עיבוד מלשון שזהו רפט"ו),
בכללות  הנקראת גדולה, ביגיעה הכרוכה עבודה שזוהי ובכ"מ),
לדרגתו, בהתאם ואחד אחד בכל הוא זה וענין "עמל", בשם
כו' ורחבו עמקו גדלו ה"עמל", נמדד זה ולפי ומצבו, מעמדו

מוגה). בלתי (מהנחה
לאופן 56) בנוגע א)) (קמה, (סכ"ו באגה"ק המבואר וע"ד

מן  אעביר הטומאה רוח ש"את לאחרי – לבוא לעתיד העבודה
מרע" ד"סור בעבודה צורך יהי' לא ובמילא ב), יג, (זכרי' הארץ"
אורות  להמשיך יותר עליונים יחודים "לייחד תהי' שהעבודה –

מוגה). בלתי (מהנחה כו'" יותר עליונים
בסופן.57) ומו"ק ברכות וראה ח. פד, תהלים
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‚È סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק התרגשות,58. מרוב התוועדות, באמצע שפעם, צדק', ה'צמח הרבי אודות
פלגא  קטלה לי מה לגמרי), הרע היצר (הריגת כולה קטלה לי "מה ואמר: השולחן, על (מחצה,59קפץ

המשיך: וריקודים, התוועדות של זמן משך ולאחרי להיות". צריך עלֿכלֿפנים פלגא קטלה אבל – חלק)
בקרבי" חלל "ולבי הרע), היצר את הורגים (כאשר ל"להרגו" מגיעים חדש 60כאשר אופן נעשה אזי ,

בחיים.

"יעקב", בדרגת וישראל: דיעקב הנ"ל הדרגות שתי את מבארים צדק' ה'צמח של הנ"ל פתגמים שני
לעבן"); געמאטערטער ("א עמל חיי זה הרי – פלגא" "קטלה הרע, היצר עם במלחמה צורך עדיין ַַשיש
חיים  בחיים: חדש אופן נעשה – כולה" "קטלה הרע, היצר את לגמרי הרג שכבר "ישראל", בדרגת אבל

תענוג. וחיי נעימים

„È כיון "עמל", של ענין ישנו יעקב שבמדריגת אף ביעקב". און הביט "לא הרי, לעיל, כאמור .
המלחמה  את לנצח בכוחו יש מכלֿמקום, סכנה, עם וכרוכה קשה יגיעה היא הרע היצר עם שהמלחמה

מ"און". נקי ולהיות

ממש" ממעל אלקה "חלק והוא ידי", מעשה מטעי "נצר הוא יהודי שכל לפי מהקב"ה 61והיינו (חלק
אחד  לאף אין כביכול כך הקב"ה, על חסֿושלום שליטה למישהו שיהיה שייך שלא כשם ולכן, כביכול),

בכך; חפץ אינו רק אם ישראל, איש נשמת על שליטה

את  ינצח אכן שלבסוף ההבטחה לו שיש מזה, ויתירה המלחמה, את לנצח תמיד יהודי של בכוחו
נדח"lretaהמלחמה ממנו ידח "לא הבא".62: לעולם חלק להם יש ישראל "כל ,

יהיה  שלבסוף הוודאות עכשיו. בפועל לעבודה נוגעת שבתורה) הענינים (ככל והוודאות ההבטחה גם
– וגם לנצחון, מועילה זו ושמחה העבודה, בעשיית ושמחה תוקף להוסיף צריכה במלחמה, הנצחון

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכפתגם יותר. מוקדם שיהיה הנצחון את למקום 63למהר שהולך אףֿעלֿפי "חייל... :
מנצח". ועלֿידיֿזה בשמחה, הולך הוא שמחה... של ניגון מתוך הוא הולך  סכנה,

ÂË שם תורה' ב'לקוטי כמבואר – וכו'" יעקב עבדי תירא "אל שבת: במוצאי אומרים ולכן .64:

בירורים  לברר ויגיעה לעבודה זקוקים אינם ואז "ישראל", בבחינת הם יהודים – .65בשבת

הבירורים  בעבודת לעסוק עבדי", "יעקב למדריגת ולירד לחזור צריכים כאשר שבת, במוצאי אבל
לדרגת  לירד יתיירא שלא יעקב", עבדי תירא "אל יהודי: לכל למעלה מכריזים אזי – החול ימי דששת

עבדי"; "יעקב

בעבודה  ולעסוק להתיירא, שלא ועוז כח גם לו נותנים זה עם יחד אלא יתיירא, שלא ציווי רק זה ואין
בשמחה.

"ליום שזוכים ועד בעמלו", טוב "שכר ראיית וממהרת העבודה את מקילה שבת elekyוהשמחה
העולמים" לחיי .66ומנוחה

***
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(58.(8 ע' תרצ"ו (סה"ש ס"ג תרצ"ו דחה"ס ב' יום שיחת
א.59) סה, ב"ק
ב).60) (ה, פ"א תניא וראה כב. קט, תהלים
רפ"ב.61) שם
לאדה"ז 62) ת"ת הל' וראה לשון). (בשינוי יד יד, שמואלֿב

ספל"ט. תניא סה"ג. פ"ד
וש"נ.63) ואילך. 323 ס"ע תש"ט סה"ש
גם 64) ונוסחאות מנהגים כמה מבוארים החסידות בתורת

חב"ד. ונוהג בנוסח שאינם מאלה
שהעבודה 65) לפי והיינו בשבת, אסור בגשמיות שבורר וע"ד

מרע", ד"סור בענין אינה והעבודה בירורים, לברר אינה דשבת

טוב". ב"עשה היא העבודה עיקר אלא
(ישעי' עונג" לשבת "וקראת – תענוג ענינו ששבת גם וזהו
ויין  שמן בבשר ושתי', אכילה בעונג לענגו שמצוה ועד יג), נח,
זו  שלא והיינו, וש"נ), רסרמ"ב. או"ח אדה"ז שו"ע (ראה ישן
ענין  זהו – אדרבה אלא ומסתיר, מעלים אינו שהגשמיות בלבד

ומצוה. קדושה של
היחיד", ב"רשות יהודי נמצא שבשבת – בזה הענין וכללות
אינו  ולכן ה), ה, (תהלים רע" יגורך "לא ששם עולם, של דיחידו
מוגה). בלתי (מהנחה למטה שנשאר הלעו"ז, עם ל"עמל" זקוק

בסופה.66) תמיד



i"gyz'dמד hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

ÊË:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר המאמר, (לפני .

מאמר  כבר נאמר שאתמול התוועדות 67אףֿעלֿפי ובפרט חסידית, בהתוועדות שנמצאים כיון הרי ,
איֿאפשר  שהרי שינויים, איזה יהיו ומסתמא המאמר, את פעם עוד אומר – ההילולא יום עם הקשורה

שינוי  הראשונה).68ללא בפעם זה יהיה אצלם הרי אתמול, כאן היו שלא כאלו שישנם ובפרט .

לגני. באתי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

***

ÊÈ שיגדלו חדשה, התחלה זו תהיה – השדה מערי אורחים שהם וילדים נערים כאן שנמצאים כיון .
חסדים. וגמילות ועבודה בתורה ובחסידות, בנגלה תמימים, תלמידים מהם

מניוֿיארק  הילדים וגם ניגון, ינגנו יחד וכולם "לחיים", עמהם יאמרו – עמהם שהגיעו המבוגרים
להם. יעזרו

בא  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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ואילך).67) 3 ע' (לעיל שבת קבלת אחר ש"ק ה"ה.68)בליל פ"א שם ירושלמי א. ג, חגיגה ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתביהם מח"י י"ט וכ"ה טבת )שני מכתבים( ע"ד הבחינות שנערכו פעמיים, 

ויה"ר מהשי"ת שתהי' התחלה בשעה טובה ומוצלחת, וכיון שלפי מרז"ל הרי רק התחלות קשות, הנה 

בטח להבא תהי' במהירות יותר, ואחכה לבשו"ט, ומ"ש שחוו"ד הבוחנים יודיעו כשיגמרו הבחינות. 

הנה, לכאורה, אינו מובן, כי אין בזה ענין שנוגע הסה"כ. ואדרבה אין לבלבל, מצד חשבונות צדדים, 

יודיעו תוצאות הבחינה מהתלמידים  ופלוני, ואם אין טעם אחר בדבר, הרי  פלוני  חוו"ד על תלמיד 

שנבחנו כבר.

הוו"ח  להרה"ח  כתבתי  וכבר  לאנגליא,  מישיבתם  השד"ר  לנסיעת  בנוגע  מכתבם  נתקבל  כן 

אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"צ שי' שם טוב שד"ר, שכשיקבל מכתבם יתדבר אתם ע"ד הפרטים 

בזה.

מכתבי הקודם בטח נתקבל במועדו, ויענו עליו בפרטיות.

הצעתי בנוגע להנהגה ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, היא זו 

דאשתקד.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

מ. שניאורסאהן

נ"ב: ת"ח על הידיעה שתקנו כבר את הצריף שעל הגג דבנין הישיבה, ושמתקנים ג"כ בקומה 

התחתונה דבנין הישיבה. ויה"ר שיהי' בית נאמן להוי' אחד ושמו אחד.



מה

.g"nyz'd hay g"dan ,`x`e t"y zegiyn .c"qa
- הרמב"ם על הדרן -

ספר ‡. בלימוד הרביעי מחזור סיום עם בקשר
ונתפשט  שנתקבל המנהג ע"פ - להרמב"ם הי"ד

ישראל  על 1בתפוצות יום, בכל פרקים ג' ללמוד
(לערך) שנה בכל לסיים ("קמי 2מנת חמישי ביום -

של 3שבתא" ההילולא יום טבת, כ"ד וארא, פ' (
הזקן  ,4אדמו"ר

- זו בעיר המרכזית הסיום בחגיגת והמשכו
תורה  של לגמרה "ברוב 5שמחה מלך"6, הדרת 7עם

שבתֿקודש, מוצאי הראשון, ביום -

הש"ק  ביום - עתה להתחיל וראוי את 8נכון -

הרמב"ם  על -9הסיום "הדרן" באמירת וכנהוג ,
הלימוד, כדרך לתחילתו, הספר סיום את לקשר
(באופן  עוה"פ מתחילים הספר סיום שלאחרי

הספר  מהתחלת כו') יותר ונעלה ובלשון 10מחודש ,
להשלמה".11הידוע  התחלה "מתכיפין -

השבוע  לפרשת והשייכות הקשר את לבאר וגם
פרשת  - הרמב"ם סיום פרטית) (בהשגחה חל שבו

כדלקמן. וארא,

העולם ·. מצב הרמב"ם מבאר ספרו, בסיום
. המשיח). (ימות הזמן "באותו - המשיח בימות
. בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' לא

שנאמר  לים 12. כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי
מכסים".

"נעוץ  - ספרו התחלת עם גם מתאים זה וסיום
בתחילתן" וסופן בסופן בענין13תחילתן -zrici

myd:
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ה"ב.1) פ"ב ממרים הל' רמב"ם ראה
ישראל 2) בכל הפשוט "המנהג ― שבכתב בתורה כמו ע"ד

רפי"ג), תפלה הל' (רמב"ם אחת" בשנה התורה את שמשלימין
תורה". "משנה הרמב"ם, בספר ודוגמתו

שייך 3) חצות לאחרי חמישי שיום ובפרט סע"א, קו, פסחים
דערב  במנחה תחנון אומרים שאין מזה (כמובן הששי ליום כבר

ממש. שבת ערב - וכיו"ב) יו"ט
ליום 4) זכות "מגלגלין וש"נ) א. כט, (תענית ממארז"ל להעיר

הרמב''ם  שבין והשייכות הקשר הידוע ע"פ ובפרט זכאי".
חכ"ו  לקו''ש זו. שנה שמות ש"פ שיחת גם (ראה הזקן ואדמו"ר
שבדבר, פרטית ההשגחה יותר מודגשת שלכן ואילך), 26 ע'
נשלם  שבו הזקן, אדמו"ר של ההילולא ביום הוא הרמב"ם שסיום
חייו" ימי כל עבד* אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל ונתעלה
הל"ג  שער דא"ח) (עם סידור גם וראה וכ"ח. ז"ך סי' (אגה"ק

ובכ"מ). בעומר.
ואילך).5) סע"ב קיח, (משבת רמו סו"ס יו"ד רמ"א ראה

טור  וראה מסכת. סיום לענין - ס"י סתקנ"א או"ח ברמ"א ועד"ז
סיום לענין - סתרס"ט בסיום k"ayezאו"ח י"ל ועד"ז בשמח"ת.

"dxez dpyn."
בערכו.6) תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי - הכתוב ל'
וש"נ.
הכושר 7) שעת "עד ה"סיום" זמן שמאחרין ישראל כמנהג

סקכ"ז), סרמ"ו יו"ד (ש"ך כו'" סעודה בו לתקן דראוי יומא
(ס' כו' עם ברוב הידור, ביותר נעשה שאז התורה כבוד "משום

סקכ"ז). סתקנ"א או"ח – חיים תורת
הרמב"ם)8) לימוד סיימו (שבו החמישי יום שניהם: הכולל

ויום  השבת; ביום ("ויכולו") ונשלם שמתעלה שבתא", "קמי -
מיום  שמתברך לכך נוסף שבת, מוצאי - הסיום) (חגיגת הראשון
"בעשתי  אשר שבט, ר"ח מברכים זה שבשבת ולהעיר, השבת.
התורה" את באר משה הואיל . . לחודש באחד חודש עשר
גם  מרומז שבזה תורה", "משנה דברים ספר גֿה), א, (דברים
"משנה  שקראו מיימון, בן משה רבנו של לספרו והשייכות הקשר

xy` ezlert" :df zayc dxhtda (k ,hk l`wfgi) aezkd oeyl c"r (*
.jli`e 52 'r `"kg y"ewla dkex`a x`azp - "da car
.`x`e 'tl zekiiyd - jli`e 26 'r e"kg y"ewl mb d`xe

"דברים  התורה", את באר מיימון) (בן משה "הואיל שבו תורה",
בהקדמתו  הרמב"ם (לשון כו" ומצוה מצוה כל בדין . . ברורים

לחיבורו).
לימוד9) שהתחלת (לאחרי zeklddובפרט הרמב"ם דספר **

(כמצויין  השבת לאחרי הוא המצוות) ומנין ההקדמה לימוד
ב"מורהֿשיעור").

כו'10) לסיים שעזרתני "כשם מסכת דסיום ה"הדרן" ובנוסח
- זה ספר ועאכו"כ אחרים", וספרים מסכתות להתחיל תעזרני כן

"הדרן לפנ"ז פלונית".jlrכמ"ש מסכת
בראשית.11) לחתן "מרשות" נוסח
ט.12) יא, ישעי'
מ"ז.13) פ"א יצירה ספר

ligzdl yi ,m"anxd ly extq cenil zenily liayay s`c (**
xtqc zekldd xcq lr mpipne ,zeevnd oipn ,m"anxd zncwd ceniln

,c"id
xtql ezncwda envr m"anxd azeky heytd mrhd calny hxtae)
cr . . olek zeevnd oipn dligz miy`y ie`xy izi`x" ,zeevnd
xeaicd milyp `ly devn hlnz `le ,ollk lr xtqd zwelg `eazy

mb df ixd - "ea xac` `ly xac epnn xcri `lye 'ipicacenil
r"ta,

rbepa elit`eoipnlxtqnd) r"ta mixtqd c"in cg` lkc zeevnd
c"r dfy l"ic ± (illkd xtqnd lteke xfege ,zeevnd ihxt ,illkd
,oexkfd zlrezl `ed heytd mrhdy s`y ,q"ya e`aedy mipniqd

,(mnvr "mipniq"a 'ek mifnx dnk micnl ,n"n
zlgzd oiicr df oi` ,n"nzekldddevn lk oica mixexa mixac" ,

oipn ixg`l m"anxd ly epeylae ,(exeaig zxhne zilkz) "devne
" - zeevndligz` dzre."'ek devne devn lk ihtyn x`al



g"nyz'dמו hay g"dan ,`x`e t"y zegiyn

החכמות ועמוד היסודות שם rcil"יסוד שיש
אלא  נמצאו לא כו' הנמצאים וכל כו' ראשון מצוי
פרטים  כו"כ לבאר וממשיך המצאו", מאמתת

ומסיים  הבורא, ֿ 14בידיעת מצות זה דבר "וידיעת ,
שנאמר  אלקיך".15עשה, ה' אנכי

ספרו  שבתחילת המצוות במנין כותב -16וכן
ראשונה  שם rcilממצוותֿעשה17"מצוה שיש

אלקיך". ה' אנכי שנאמר אלוקה,

" - היא המצוה ידיעהrcilכלומר, zilkyכו'",
לאמונה  בנוגע שהרי אמונה), של באופן רק (לא
רק  שייך מצוה של גדר (א) כי: ציווי, שייך לא
ובלשון  המצוות), (מצוה אלקה שיש הידיעה ַלאחר

האֿל 18האברבנאל  מציאות אמונת נניח "כאשר
קודמת  האֿל מציאות אמונת נניח כבר מצוה,
על  ציווי שייך לא (ב) האֿל", מציאות לאמונת

ובחירה" ברצון נקנות "שאינן אמונות, של 19ענין

" היא שהמצוה ועכצ"ל, -zrici ההם הדברים
mcnele20"האמונות קנין אל ,21המביאים

והבחינ  והחקירות וההתלמדות ש"הידיעות ההם ות
האמונות  אל המביאות . . מפעל 22הזאת הם . .

והבחירה" .19הרצון

ועוד: זאת

אודות  רק (לא מדובר ובתחילתו הספר בסיום
השם  ידיעת אודות גם) אלא השם, ידיעת כללות

שם - נעלית המפורש ied'בדרגא שם 23(שם ,
המיוחד 24העצם  שם מלאה 25, "כי - הספר בסיום :(

את דעה "ied'הארץ - הספר ובהתחלת ."i סוד
dיסודותeעמודd הוי'26חכמות ר"ת וממשיך 27, ,14

אנכי .28אלקיך"ied'"שנאמר

לפרטי ‚. הטעם להבין צריך עדיין אמנם,
(אף  הרמב"ם ספר וסיום התחלת בין השינויים
כמה  על עתה ונתעכב שוה), הכללי שתוכנם

מהשינויים:

אלא  הוי' שם נתפרש לא הספר בהתחלת  א)
fnxa"בראשיֿהתיבות היסודות 29בלבד, ד"יסוד
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ו.14) הלכה
ו.15) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
הזה.16) הש"ק דיום שיעור
(17" מלשון גם היא ש"ראשונה" גם y`xלהעיר שזהו ,"

כו". ועמוד כו' ד"יסוד התוכן
מצות 18) להצ"צ בסהמ"צ הובא פ"ד. אמנה ראש בספרו

ב). מד, (דרמ"צ בתחילתה אלקות האמנת
פי"ז.19) אמנה ראש
בפ 20) הרמב"ם מאריך עד ולכן - הלכות חמש - הענינים רטי

מצותֿעשה". זה דבר "וידיעת שמסיים
אשר 21) החוקרים דרך יש דוד: במצודת רדב"ז גם ראה

. . יתברך מציאותו לאמת ברורות וראיות חזקים מופתים הביאו
ז"ל. הרמב"ם ובראשם

אל 22) המביאות . . והבחינות "החקירות שם: אמנה בראש
הביא לא כאן שהרמב"ם מכיון אבל, "שיש zegkedהאמונות". *

(כבהערה  ה' בידיעת פרטים מבאר ורק כו'"**, ראשון מצוי שם

xac oi` ,ievn epi` `edy zrcd lr dlri m`e" 'a dklda y"nc (*
ezpeek oi` - "ze`vndl leki xg`gikedl'zi eze`ivn z`

`l` ,mi`vnpd ze`ivnnhxtlk `ivnn `ed"y ('` dklda) y"na
ecaln mi`vnpg lk oi`y zrcd lr dlri m`e" oeyld c"r ,"`vnp
ipye .dgked df oi`y - ('b dklday) "'ek ievn 'idi ecal `ed ,miievn
`edy"e ,"ze`vndl leki xg` xac oi`" 'zi ecrlay) dl` mihxt
meiql dncwd (enk) md - (mi`vnpd xcrda mb "ievn 'idi ecal

."'ek mdl jixv epi` `ede el oikixv mi`vnpd lky" ('b dklda)
`ian 'e dklday dne (**dgkedseb xveid 'id eli`e") seb epi`y

קצת, מוכח - (20aeigdy ידיעת רק היא השם דידיעת (המצוה)
והבחינות")***. ("החקירות ההוכחות משא"כ הפרטים,

ה"י.23) פי"ד  כפים נשיאת הל' ה"ב. פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
ס"ו. בפנים לקמן וראה

ה"ז.24) פ"ב ע"ז הל' משנה כסף
ה"ב.25) פ"ב שבועות הל' שם. ע"ז הל' רמב"ם
הראשונה 26) האות מופיעה הרמב"ם דפוסי שבכמה להעיר

שאר  לגבי ומודגש בולט באופן - ראשונות תיבות ד' דכל
האותיות.

ש"משנה 27) הרמב"ם) של (נכדו הנגיד דוד ר' בשם כידוע
בענין  ומסיים המפורש, בשם מתחיל הרמב"ם זקנו שחיבר תורה
להחיד"א  שה"ג תתקכז. ד"א (סה"ד דעה" הארץ מלאה כי משיח,

יסוה''ת). הל' לריש "פירוש" גם וראה רמב"ם. מע'
(28" הלשון מדיוק גם e`vndולהעיר zzn` מ"ש ע"ד - "

של  ועצמותו מ"מהותו היא היש שהתהוות (ס"כ) באגה"ק אדה"ז
עילה  מאיזה עלול ואינו מעצמותו, הוא שמציאותו ב"ה המאציל
מאין  יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן ח"ו, לו שקדמה

כו'". ממש המוחלט ואפס
כו'29) מראשיֿתיבות שלמדים ענינים כמה שמצינו להעיר

ועוד). רע"א. קה, שבת (ראה

yxetn"y s` ,('"ekdxeza- (g"d my) "seb d"awd oi`y mi`iapae
miaezk ,eilbx zgze" mb xn`p dxezay oeikny ,mzd ip`ycrav`a

i`dn `xw i`dc 'inle` i`n le`yl mewn yi ,(h"d my) "ek miwl`
jxev yi okle ,`xwgikedlitl" md 'h dklda `iany miweqtdy

miweqtde ,"mc` ipa oeylk dxez dxaice . . mc` ipa ly ezrc
md 'g dklda `ianymheytk.

`id ef dgked mby ,xnel yiedkldzekld xtqa dazky wzneie)
drici 'idz seb el oi`y dricidy ick ik ,(elydxexas` -

zehytnymiaezkd(f"d b"t daeyz 'ld c"a`x oiire) ok rnyn `l
jixv -dgkedl.mheytk mpi` dl` mix`ezy

zrici mb llkp ,myd zrici zevnay l`paxa`d zrcle (***
`ian epi` m"anxdy mrhdy ,xnel jixv - "zepigade zexiwgd"
wx `id dklddy itl `ed ,ely zekld xtqa "zepigae zexiwg"

zrcl jixvymnvr zepigade zexiwgd la` ,zepigade zexiwgd
rcil jixvy wx `l `id dkldd - mihxtl rbepa k"`yn) dkld mpi`

mb `l` ,mze`mihxtdmd mnvrdkld.f"ka r"vre .(



מז g"nyz'd hay g"dan ,`x`e t"y zegiyn

החכמות" הספר30ועמוד בסיום ואילו ,yxtzp שם
את דעה הארץ "מלאה - ".ied'הוי'

סיום  גם הרמב"ם מוסיף הספר, בסיום ב)
בלבד  זו לא שלכאורה, מכסים", לים "כמים הכתוב
כל  עסק יהי' ש"לא הראי' כי בדבר, הכרח שאין
מלאה  "כי ממש"נ היא ה'" את לדעת אלא העולם

ה'" את דעה זה31הארץ הרי -dxizqa ל"יסוד
כי: החכמות", ועמוד היסודות

שישנו מודגש, כו", ועמוד כו' mlyב"יסוד oipa
אלא  שביניהם"), ומה וארץ משמים הנמצאים ("כל

ב" תלוי' הבנין של -cenreכו'ceqiשמציאותו כו'
המצאו". ל"אמתת עד ראשון", "מצוי

מודגש מכסים", לים ב"כמים -jtidlואילו
משמים  הנמצאים ("כל כולה הארץ שמציאות
עד  ה'" את ב"דעה מלאה שביניהם") ומה וארץ

ה" את שה"דעה כך הארץ dqknכדי מציאות את
הים  מי בדוגמת מכסים", לים "כמים כולה,
שבים, הברואים וכל הים קרקעית את שמכסים
הארץ, מציאות את רואים שלא בנמשל, ודוגמתו

את ה".mindאלא את "דעה ,

[ובפרט  ספרו בסיום מדוע להבין צריך ועפ"ז
צ"ל הספר weicשסיום xzia גודל על (בהוספה

בדיני  שמצינו כפי הספר), בכל הרמב"ם של דיוקו
החיתום"32שטרות  אחר הולך מביא 33ש"הכל [

ל"יסוד  בסתירה - מכסים" לים "כמים הרמב"ם
ספרו? שבהתחלת החכמות" ועמוד היסודות

וסיום  (בהתחלת שבשניהם שאף ועכצ"ל,
הוי', בשם הידיעה אודות הרמב"ם מדבר הספר)
בידיעת  דרגות ב' כאן נתבארו יותר, בפרטיות מ"מ,
מדובר  הספר בהתחלת כלומר, מזו. למעלה זו הוי',
הספר  ובסיום הוי', בידיעת הראשונה הדרגא אודות
(שבאים  הוי' בידיעת השני' הדרגא אודות מדבר

כולו  הספר לימוד לאחר יתבארו 34לזה שעפ"ז ,(
כדלקמן. האמורים, הדיוקים

הרמב"ם „. דברי במקור הביאור בהקדים ויובן
החכמות  ועמוד היסודות "יסוד הספר בהתחלת
ראשונה  ("מצוה וכו'" ראשון מצוי שם שיש לידע

לומר  דיש - כו'") אלוקה שם שיש ,35לידע
הזהר  בדברי הוא וארא 36שהמקור :37פ'
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מסיים:30) הלכות, בחמש הדברים אריכות לאחרי ורק
אנכי אלקיך.ied'שנאמר

"באותם 31) – ה"ב) (פ"ט תשובה בהלכות הרמב"ם וכמ"ש
דעה  הארץ מלאה כי שנאמר והאמת, והחכמה הדעה תרבה הימים

ה'", מכסים".epi`eאת לים "כמים הכתוב סיום מביא
כולה",dxezaודוגמתו32) שבעלֿפה תורה ה"מקבץ (חיבור

כש"ט  (ראה כנס"י עם דהקב"ה הקידושין שטר - תורה") "משנה
(לד, תשא מפירש"י ולהעיר - ובכ"מ, רע"ג. א, בשלח לקו"ת ס"י,

כמו הם שהלוחות ואכ"מ).daezkא) .
ולוה 33) מלוה הל' רמב"ם וראה א. יב, ברכות - הש"ס ל'

הי"דֿטו. פכ"ז

ומצב 34) המעמד אודות שמדובר - ההלכה פשטות על נוסף
המשיח. דימות

ואילך.35) 115 ע' חכ"ו לקו"ש בארוכה ראה
מקורם 36) - ברמב"ם הלכות וכמה שכמה מהידוע ולהעיר

להר"ר  לבֿלד) כרכים (סיני, והזהר הרמב"ם (ראה הזהר בדברי
וש"נ). מרגליות.

הגאולה 37) התחלת - הוא וארא דפ' שהתוכן להעיר,
lreta עבודה בטלה שאז המכות, ע"י פרעה קליפת שבירת ,*

לקבלת  לזכות היא דיצי"מ המכוון שתכלית ומכיון מאבותינו**.
– המכוון תכלית כבר מודגש הגאולה בהתחלת לכן התורה,
כדלקמן  במ"ת, שנתגלה הוי' שם גילוי הוי", אני כי "וידעתם

ס"ה.
מודגש  הרמב"ם של שבחיבורו (ס"ט) לקמן המבואר וע"פ

ד  בשם החידוש (והסיום) הפתיחה יומתק - עצמה) (בתורה מ"ת
הגאולה  דוגמת משיח"), ("בענין הגאולה בענין והסיום הוי',

במ"ת. הוי' שם וגילוי ממצרים
ע"י למ"ת ההכנה שגם להוסיף, mixvnויש zelb ע"י")

ר"פ  תו"א - תורה" למתן זכו ובלבנים בחומר מצרים שעבוד
תורה", "משנה (שהוא הרמב"ם של בחיבורו נרמזת שמות)

לאחרי היתה חיבורו כתיבת שהרי, - מ"ת) קושי llbaeדוגמת
וכו' יתירות הצרות תקפו הזה "בזמן בהקדמתו כמ"ש הגלות***,

df iptne בן משה אני מתני) שנסתי (נ"א: חצני נערתי
כו'". המתבררים דברים לחבר וראיתי . . הספרדי מיימון****

הכנה גם הוא הרמב"ם של שחיבורו dcizrdוי"ל, dle`bl
שעבוד  שע"י ש"כמו שם, בתו"א המבואר ע"פ – ספרו) (סיום

ע"י גם כך למתןֿתורה, זכו ובלבנים בחומר zkld`מצרים oeal
דיני  כל כי ברור, ודין ברורה הלכה בידינו ["שאין זה שבזמננו
פוסלין  והללו ומטהרין, מכשירין הללו שנוי', במחלוקת התורה

" הרמב"ם, של בחיבורו החידוש עיקר שזהו - mixacומטמאין"
mixxazndע"י "`zkld oeail לע"ל התורה פנימיות לגילוי יזכו ,[

נפלאות". אראנו להיות

d"awde ,l`xyi ly oriyen clep xaky s`y - zeny 'ta k"`yn (*
zeny t"y zgiya z"pynk) mixvnn i"pa z` `ivedl drxtl egly
epiax dyn zprhk ,cearyd iyew rxedy dnzeg ,daxc` - (b"q

.(zeny t"q) "dfd mrl rxd ,jnya xacl drxt l` iz`a f`ne"
,(`"rx ,`i d"x) "mixvna epizea`n dcear dlha d"xa" ixdy (**
,`vnp ,"miycg dyy (oicna dyn) dyr"c (hi ,d"t) x"enya y"ntle
.(n"k`e .my x"enyl (y"yxe) e"fcdn d`xe) mc zkn zra 'id d"xy
gxkedy eiig ini ixaca recik - envr m"anxdl rbepa mbe (***

.exeaig azk f`e ,(f"kwzg `"c c"dq) 'eke mixvnl cxtqn gexal
,f"tre ."min"c yxeydn `ed ile`e ."oeniin" myd xewn - r"v (****
mind on ik" mxnr oa dyna y"n c"r dfy - fnxd c"r ± l"i ile`
on"c zekiiyd (c ,`p) `"eza x`eank ,(c"ei ,a zeny) "ediziyn
dpyn"a mb eznbec l"ie ,eci lr dxezd zpizpl "ediziyn mind

.oeniin oa dyn epaxc "dxez
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הפסוק  אניmzrcie"38על הוי')iedכי (ידיעת "
בזהר  איתא פיקודין 39- דכל קדמאה דא "פיקודא :

עילאה  שליטא דאית . . לקוב"ה לי' למנדע . .
שמיא  כולהו עלמין וברא עלמין, ריבון דאיהו

חיליהון". וכל וארעא

הוא הרמב"ם לשון בלשון dwzrdוהרי, -
ועמוד  היסודות "יסוד הזוהר: מלשון - הקודש
לידע  פיקודין) דכל קדמאה דא (פיקודא החכמות
והוא  לקוב"ה), לי' (למנדע ראשון מצוי שם שיש
כו'" וארץ משמים הנמצאים וכל נמצא, כל ממציא

חיליהון) וכל וארעא שמיא כולהו עלמין .40(וברא

כי  "וידעתם הפסוק הביא לא שהרמב"ם ואף
א  הוי' "אנכי הפסוק אלא הוי", הרי,אני - לקיך"

פינחס  (בפ' בזוהר אחר "פיקודא 41במקום נאמר (
ה' דידיעת הציווי עיקר כלומר, אנכי", קדמאה

שנאמר אלקיך" הוי' "אנכי מהפסוק ,z"naנלמד
שנאמר הוי" אני כי "וידעתם מהפסוק iptlולא

למדים  כו' הענין לפרטי שבנוגע אלא מ"ת,
כידוע  הוי'", אני כי "וידעתם שבנוגע 42מהפסוק

גם  למדים כו', מילתא גילוי או המצוה, לפרטי
מ"ת  .43מלפני

הוי",‰. אני כי "וידעתם הכתוב תוכן והנה,
לפנ"ז  למש"נ בהמשך - אברהם 44הוא אל "וארא

הוי' ושמי שדֿי באֿל יעקב ואל יצחק l`אל
הגילוי  רק הי' האבות שאצל היינו, להם", נודעתי
"לכן  ועז"נ הוי', שם גילוי ולא שדֿי", ד"אֿל

אני ישראל לבני אניied'אמור כי וידעתם ",ied'גו'
 ֿ מתן ומטרתה שתכליתה יצי"מ, שע"י היינו,

הוי'45תורה  שם גילוי נעשה ,46.

השאלה  האבות 47וידועה אצל שגם מצינו הרי -
הוי' ש"שמי לומר יתכן ואיך הוי', שם כמ"פ נזכר

להם"? נודעתי לא

מקרא)47והביאור  של (פשוטו רש"י כמ"ש -
להם ניכרתי `zizin"לא zcna שבשם היינו, שלי",

שתי  - ובכללות דרגות, חילוקי יש גופא הוי'
כמ"ש  בקבלה 48דרגות, כמבואר הוי'", הוי' "ויקרא

דלתתא 49וחסידות  הוי' - הוי' בשם דרגות ב' שיש
ו  דלעילא, כדרשת והוי' - דתורה בנגלה גם מרומז

קודם 50חז"ל  "אחת הוי'", הוי' "ויקרא עה"פ
וישוב" שיחטא לאחר ואחת .51שיחטא,

"במדת  להם", נודעתי לא הוי' "ושמי מ"ש וזהו
דרגה  רק נתגלה האבות שאצל - שלי" אמיתית
נמשך  במתןֿתורה ואילו הוי', שם של התחתונה

לאמיתתו. הוי' שם גם ונתגלה

.Â בשם הדרגות ב' שבין (החילוק הענין וביאור
'מורה  בספרו הרמב"ם של בסגנונו - הוי')

נבוכים':

- השמות שאר לגבי הוי' שם מעלת בביאור
נבוכים' 'מורה בספרו הרמב"ם ש"כל 52כותב

מן  נגזרים כולם בספרים המצויים יתעלה שמותיו
מבני  נעלם (שלא נעלם בו שאין מה וזה הפעולות,
ה"א, וא"ו ה"א יו"ד והוא אחד, שם זולתי  אדם),
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ז.38) ו, פרשתנו
לשם.39) לוי"צ לקוטי גם וראה ברע"מ. – א כה, פרשתנו
אלקי 40) הוא הזה "המצוי ה') (בהלכה הרמב"ם לשון ועד"ז

שליטא  "דאית הזוהר לשון המשך ע"ד - הארץ" כל אדון העולם
עלמא". ריבון דאיהו עילאה

ברע"מ.41) - ב רנו,
השדה 42) פאת שכא. כלל האל"ף מערכת כללים שד"ח ראה

אין  ערך תלמודית אנציק' סק"י. סקל"ה אל"ף מערכת כללים
וש"נ. מ"ת. מקודם למדין

הוי"43) אני כי "וידעתם שבפסוק על iptlyוי"ל קאי מ"ת
ציווי, זה על שייך (שלא אלוקה שיש העיקרית, iptlהידיעה

- יותר נעלית היא זו שידיעה zi'הציווי), ezenvra בארוכה (ראה
יומתק  ועפ"ז ס"ה). (תשמ"ו) השני דמחזור הרמב"ם על הדרן
הדגשת  - כו'" קדמאה ראשיתא כו' "קדמאה הזוהר לשון דיוק

) לציווי ביחס הן ד"קדמאה" ביחס mcewהענין והן הציווי),
הוא  שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו ("מהותו ַלהמצווה

עילה מאיזה עלול ואינו משא"כ dncwyמעצמותו ח"ו"), לו
רק  נאמר דמ"ת), (הציווי "אנכי" הפסוק שמביא פנחס, דפ' בזהר

סתם. קדמאה" "פיקודא
ג.44) ו, פרשתנו

האלקים 45) את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך כמ"ש
העומדת  הזכות והיא עליו, התורה "שתקבלו הזה", ההר על

ובפירש"י). יב ג, (שמות לישראל"
ובכ"מ.46) ואילך. ד מט, שמות תו"א
פרשיות 47) על אדה"ז (מאמרי הזקן לאדמו"ר וארא ד"ה ראה

ריש  אוה"ת - הגהות ועם ואילך. רלח ס"ע פרשתנו התורה,
ובכ"מ. פרשתנו).

ו.48) לד, תשא
ערך 49) להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר וראה הנ"ל, וארא ד"ה

וש"נ. ס"ב. הוי'
ב.50) יז, מר"ה - עה"פ פירש"י
שלמעלה 51) ית' עצמותו מצד היא התשובה שמעלת ולהעיר,

תשב. רמז תהלים (יל"ש ממארז"ל [כמובן והגבלה מדידה מכל
שאלו כו' לחכמה "שאלו ויתכפר d"awdlועוד) תשובה יעשה כו'

בארוכה. כדלקמן דלעילא, הוי' לו"],
הוי' ("שמי דלעילא שהוי' ואילך) ב (קכו, שם אוה"ת וראה

הוי' ד"ויקרא הב' הוי' הוא להם") נודעתי ע"י ied'לא שנמשך -
daeyzd.דוקא מצרים גלות ע"י זה לגילוי זכו שלכן ,
פרדס 52) גם וראה קאפאח). מהוצאת (נעתק פס"א ח"א

ואילך. תעו ע' תרס"ו המשך פ"א. שי"ט
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שם  נקרא ולפיכך יתעלה, לו מיוחד שם שהוא
עצמו  על מורה שהוא ענינו יתעלה 53מפורש,

שמותיו  שאר אשר שיתוף, בה שאין ברורה הוראה
נגזרים  שהם מפני בשיתוף, מורים הקדושים

כמותם". לנו ימצא - מפעולות

על  מורה המפורש).. (שם הזה "השם וממשיך,
הנבראים  מן אחד ישותף שלא באופן יתעלה עצמו
שמי  ז"ל עליו שאמרו כמו ההוראה, באותה

לי  מורים 54המיוחד כולם הם השמות שאר אבל ,
בעל  על אלא בלבד, עצמות על לא תארים, על

תארים".

נתחדשו  לא הנגזרים הללו השמות "כל ומסיים,
שמות  כולם שהם . . העולם בריאת אחר כיֿאם
כאשר  אבל בעולם, המצויות הפעולות כפי שהונחו
פעולה, מכל ומופשטת מעורטלת בעצמותו תתבונן
שם  אלא כלל, הפעולה) (מן נגזר שם לו יהי' לא

עצמותו  על להורות מיוחד .55אחד

אופנים: שני יש עצמו המפורש בשם אמנם,
"השם ה"א eazkk(א) מיו"ד הנהגה השם והוא ,

" (ב) היא", כפי eiepikaוא"ו דל"ת", באל"ף והוא ,
את  "אומר שבמקדש כהנים, לברכת בנוגע שמצינו

אומרים eazkkהשם ובמדינה . . המפורש השם . .
אלא eiepikaאותו ככתבו השם את מזכירין שאין . .

בלבד" .56במקדש

הוי' לשם ככתבו הוי' שם בין שהחילוק ומובן,
אלא  בלבד, האמירה באופן רק לא - הוא בכינויו

ל  בנוגע (ובעיקר) mydגם okez שמבאר כפי ,
נבוכים' ב'מורה בן 57הרמב"ם שם שאמרו ש"זה

לבניהם  אותו מוסרים חכמים אותיות, ארבע
אותו  לבטא איך זה אין אחת, פעם ולתלמידיהם

בשבוע  מכל 58בלבד המעורטל האותיות ("ביטוי
גם אלא oiprdהבנה"), cenil שם יוחד מחמתו אשר

גם בכך ויהי' ".`ceqiwlזה,

"ככתבו" - הוי' בשם האופנים שב' ונמצא,
דרגות: ב' הם - ו"בכינויו"

הוי' על eiepikaשם המורה שם היותו עם -
בקריאתו  מ"מ, העולם, מגדרי למעלה עצמותו,
לו  שיש ציור באיזה הנבראים ע"י "נתפס" בעולם

העולם  לגדרי נבוכים'59שייכות ה'מורה ובלשון ,52

וא"ו  ה"א יו"ד בו מכנים אנו אשר השם ש"אפילו
הוא גם דל"ת) (באל"ף האדנות",xfbpה"א מן

הארץ" כל בעולם.60"אדון לפעולה ביחס ,

הוי' שם לאמיתתו eazkkאבל הוי' שם הוא -
על המורה שם שלי"), אמיתית ,ezenvr("מדת

הנבראים. לגדרי משייכות למעלה

.Ê'הוי שם של והשייכות הקשר לבאר יש עפ"ז
לאמיתתו  הוי' שם גילוי הי' שבמ"ת - למתןֿתורה
של  ענינה שלי": אמיתית "מדת דלעילא), (הוי'
הדברות  בעשרת הראשונה בתיבה כמרומז - תורה

" ר"ת "אנכי", – כולה) התורה פשי pנא`(כללות
kתביתi"כביכול,61הבית הכניס, שהקב"ה היינו, ,

המדרש  ובלשון בתורה, עצמותו התורה 62את שע"י
" -ize`."לוקחים אתם

לגבי  התורה מעלת - ההלכה דרך על ובסגנון
:63נבואה 

‰‡Â·רוח" הוי', דבר היותה עם -'ied דיבר
"אין 64בי" להעולם, בשייכות ה"ה עומד 65, הנביא

בעולם  להיות העתידים דברים להודיענו אלא
כפי 66כו'" הוי' שם של התחתונה דרגא כלומר, ,

אבל  העולם: למציאות שייכות איזה לה שיש
dxezd בדוגמת הקב"ה, של העצמי רצונו ה"ה -

למעלה  עצמותו, על המורה לאמיתתו, הוי' שם
העולם. לגדרי משייכות
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העצם".53) "שם נקרא ולכן
(54.25 שבהערה רמב"ם גם וראה א. לח, סוטה
שלא 55) עד (רפ"ג) דר"א בפרקי אמרו זה שעל לפנ"ז וכמ"ש

בלבד. ושמו הוא הי' העולם נברא
ה"י.56) פי"ד כפים נשיאת הל' רמב"ם
פס"ב.57) שם
שם.58) ברמב"ם הובא א. עא, קידושין

רנז,59) (זח"ג מהוה מלשון הוי' - והחסידות  הקבלה ובלשון
(ע"י  העולם התהוות ובכ"מ), רפ"ד. שעהיוה"א סע"ב.

אלקים). בשם התלבשותו
ה"ה.60) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם
מח,61) שלח לקו"ת וראה הע"י), גירסת (ע"פ א קה, שבת

ואילך. סע"ד
פל"ג,62) שמו"ר ג. תרומה תנחומא וראה יז. אמור תנחומא

פמ"ז. תניא ו.
שם 63) (רמב"ם בתורה דבר" לחדש רשאי נביא "אין שלכן

שבנבואה. הוי' מדבר למעלה הוא שבתורה הוי' דבר כי רפ"ט),
ב.64) כג, שמואלֿב
ה"ג.65) פ"י שם רמב"ם
שלא 66) העם ולהזהיר התורה דברי על "לצוות גם כולל

עצמו, לנביא בנוגע ואפילו ה"ב), פ"ט (שם עלי'" יעברו
ומטרה  תכלית - ספ"ז) (שם כו" דעתו ולהוסיף לבו "להרחיב

כו'. והאדם להעולם השייכת
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בענין הביאור גם שבתורה,zeigvpdוזהו
אין  עולמים, ולעולמי לעולם עומדת מצוה "שהיא

לנו  . . תוספת ולא גרעון ולא שינוי ולבנינו 67לה
ולא  עולם, ויכזב"68עד אֿל להיותה 69איש כי, -

הנצחיות  תוקף בה יש הקב"ה, של העצמי רצונו
נבואה  משא"כ ית', בעצמותו כמו השינוי, והעדר

שעה  שלפי וישנה שלדורות .70שישנה

קצת: אחר [בסגנון

באופן  לא כלומר, אלקות, ראיית היא - נבואה
ראי' של באופן אלא למעלה, מלמטה השגה, של

" –`x`e ההתאמתות תכלית למטה, מלמעלה ,"71.
אספקלריא  - דרגות חילוקי בה יש אעפ"כ, אבל
שאינה  אספקלריא או משה) (נבואת המאירה

הנביאים) שאר (נבואת שמזה 72מאירה וכיו"ב, ,
ועאכו"כ  העולם. לגדרי שייכות לה שיש מוכח
- האותות העושה הנביא להתאמתות ביחס

ומחשבה" הרהור אחרי' שיש .73"נאמנות

ית' עצמותו עם ממש חד להיותה - תורה אבל
דנבואת  המאירה מאספקלריא גם (ולמעלה

כמו 74משה  היא ישראל כל אצל התאמתותה גם ,(
בעיניו" שרואה שעי"ז 75"דבר אלא עוד, ולא ,

נבואת  בערך גם ההתאמתות תכלית גם נעשה
בו,76משה  האמינו "במה -ipiq xd cnrna שעינינו ,

"נאמנות  אחר", ולא שמעו ואזנינו זר ולא ראו

שעז"נ  לעולם", עומדת יאמינו 77שהיא בך "וגם
].73לעולם"

ממש חד היא שהתורה ית'ומכיון עצמותו עם
שם  לאמיתתו, הוי' שם נתגלה במתןֿתורה לכן, -
להעולם  משייכות למעלה עצמותו, על המורה

דלעילא). (הוי'

.Áיש עצמה בתורה ענינים znbecוהנה, ב'
הוי') בשם הדרגות (ב' ובהקדמה:78הנ"ל -

הקב"ה  של גנוזה" "חמודה היא - תורה
כמארז"ל  מהעולם, גנוזה 79שלמעלה "חמודה

לאידך, אבל העולם". שנברא קודם . . לך שגנוזה
להאדם  והוראות ציוויים הם התורה שדיני מכיון
שבדיני  בהכרח הרי - בעולם להנהגה בנוגע

והעולם  האדם מציאות "נרגש" התורה .80והלכות

עצמה: בתורה מתבטא זה וענין
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כח.67) כט, נצבים
יט.68) כג, בלק
רפ"ט.69) שם רמב"ם
א),והנבואה 70) יד, (מגילה נכתבה – לדורות שהוצרכה

חלק שנעשית .dxezaהיינו,
עד 71) ד"אין בדין כמודגש לראי', שמיעה דומה אין שלכן

זכותא  לי' חזי מצי לא ממש, בעיניו שראה דכיון דיין", נעשה
(שבכחם  נאמנים מעדים השמיעה שגם דאף - רע"א) כו', (ר"ה
באופן  צ"ל וכיו"ב) הקידושין, חלות כמו מציאות, לחדש
בדומה  זה אין מ"מ, בעצמו, רואה כאילו אצלו שיתאמת

לעולם". עומדת "שהיא דראי', להתאמתות
שמונה 72) ה"ו. פ"ז שם רמב"ם וראה סע"ב. מט, יבמות

רפ"ז. להרמב"ם פרקים
רפ"ח.73) שם רמב"ם
למעלה 74) שהיא בתורה אם הידועה, מהחקירה להעיר

שופטים. ס"פ עה''ת צפע"נ (ראה נבואה ודין גדר גם יש מנבואה,
ואכ"מ. וש"נ).

(סג,75) עדות ערך להצ"צ החקירה ס' ועיין ה"ג. שם רמב"ם
ואילו). ב

"מפני 76) - כו') אות (שעושים הנביאים כל בנבואת וגם
משה שצוה ואמר dxezaהמצוה בעיניו) שרואה דבר כמו (שהיא

ה"ב). שם (רמב"ם תשמעון" אליו אות נתן אם

ט.77) יט, יתרו
הקב"ה 78) של שמותיו כולה התורה כל לדבר: דוגמא

הפסוק  בין בהלכה חילוק יש ואעפ"כ, עה"ת), בפתיחתו (רמב"ן
הקב"ה) של דשמותיו הענין יש בו (שגם תמנע" לוטן "אחות

נמחקין. שאין שמות לשבעה
ב.79) פח, שבת
רק80) (לא הוא התורה וציווי הוראות של שענינם liayaואף

 ֿ כי העולם, בעניני שלימות לפעול d"awdאם)העולם, oevx,
אינם  התורה שדיני מובן, חד, כולא וקוב"ה שאורייתא דמכיון

ענין הם אלא אחר, לענין ח"ו mnvr"אמצעי" cvn- (ואדרבה
יתקיימו  התורה שדיני כדי התורה", "בשביל היא העולם בריאת
ומודגשת  ניכרת "ציווי"*, של באופן בהמשכתם מ"מ, - בפועל)

אלה. ציוויים ניתנו אליהם שביחס והעולם, האדם מציאות

oaenk ,"dxez"l "zeevn" oiay weligd df ixd - zeihxtae (*
dxez . . dry itl `l` dpibn dpi` devn" (` ,`k dheq) l"fx`nn
`id dxeze ,onfd ixcb ,mlerl zekiiy zeevn ik ,"mlerl dpibn
.rwz 'r ilyn j"p z"de` d`x) onfdn dlrnl ,mlerdn dlrnl

.(a"tq g"dr qxhpew
`ed mc`d ,zeevnay .dxezl zeevn oia weligd mrh mb edfy l"ie
cenila k"`yn ."eixac dyere jlnd zevn miiwnd cark" ze`ivn
jezn zxacnd `ide ea zilbpd `id `id dkld ef 'd xac" dxezd
zeevna ,ik - (98 dxrday `"ez mb d`xe .a ,fk ayie `"ez) "epexb
'ied dlbzn dxeza k"`yn ,mlerl "mewn ozep"y `zzlc 'ied dlbzn

.(jli`e i"q) onwlck ,mlerd lehia dyrp f"iry `lirlc
eyrpe ekynpy itk wx `ed zeevnl dxez oia weligdy ,l"i la`)

md - dxeza ozeida k"`yn ,mc`l ieeivdxezdfepb dceng ,
dyn dprn c"r (my zay) `ibeqd jyndn xirdle .d"awdc
meiw jiiy `l mlv`y ,"minyd lr jced dpz" dprhd lr mik`lnl

.md cg dxezde (dxeza mdy enk) zeevnd ik - dxezd ieeiv
mizy ,miwl` xaic zg`" oipra (a"iq) onwl x`eand wznei f"tre
(z"le dyr ,mibeq ipyl mzewlgzde) zeevnc xcbd ik - "izrny ef
md zeevnd mb - dxeza la` ,mc`l ieeiv eyrpe ekynpy itk `ed

dxez ,dxezzg`.(
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לו  שניתנו המצוות "כל ותושבע"פ: תושב"כ
שנאמר  ניתנו, בפירושן בסיני לך 81למשה ואתנה

תורה  זו תורה והמצוה, והתורה האבן לוחות את
 ֿ שבעל תורה . . פירושה זו והמצוה שבכתב,

"משפטי 82פה" נתבארו שבה שבתושבע"פ, היינו, ,
העולם 82המצוות" להנהגת ביחס והוראות ציוויים ,

ואילו והעולם: האדם מציאות נרגש -k"ayez היא
(ובפשטות  העולם לגדרי משייכות שלמעלה באופן

בעולם  תפילין הנחת צ"ל איך יודעים שלא -83,
.84וכיו"ב)

הרמב"ם  מבאר - גופא (תושבע"פ) ב"פירושה"
המשניות  לפירוש סוגי 85בהקדמתו שני שיש

הלכה  משה, מפי מקובלים פירושים (א) פירושים:
"דינים  (ב) מחלוקת, בהם שייך שלא מסיני, למשה

הסברא" דרכי על ֿ שהוציאו השלשה "במדות ,
בהם, נדרשת שהתורה סיני הר על הנתונות עשרה
מחלוקת  בו שנפלה מה מהם יש . . הדינים ובאותם
זה  בכה, אומר וזה בכה אומר זה דעות, שתי בין
סברא  סובר וזה לדעתו ונתחזקה סברא סובר
היו  המחלוקת נופלת וכשהיתה . . לדעתו ונתחזקה

כמש"נ  הרוב, אחר להטות".86הולכים רבים אחרי

דרכי  על שהוציאו הפירושים שגם אף כלומר,
הם בהם) נדרשת שהתורה מדות (בי"ג xacהסברא

'ied(האדם שכל הקב"ה 87(ולא רצה מ"מ, -
בשכל  הסברא, דרכי על יוציאום אלו שפירושים
הרוב), כדעת יוכרעו מחלוקת של (ובמקום האדם
(גדרי  האדם לשכל ששייך כפי הוי' דבר כלומר,
שייך  שלא המקובלים הפירושים משא"כ העולם):

שהוא כפי הוי' דבר הם - מחלוקת dlrnlבהם
נקבל", הלכה "אם – הידוע (ובלשון האדם משכל

תשובה" יש לדין ש"אם ).88אע"פ

על  שמוציאים בפירושים גם - יותר ובפרטיות
יש  כו') מחלוקת בהם שנפלה (עד הסברא דרכי
ההלכה, פסק ולאחר ההלכה פסק קודם בין חילוק
דין  נעשה הסנהדרין רוב כדעת ההלכה פסק שהרי

הרמב"ם  ובלשון הגדול 89(ב)תורה, "ביתֿדין
כו'" שבעלֿפה תורה עיקר הם ,90שבירושלים

ית' רצונו יותר מודגש פסוקות שבהלכות ונמצא,
הוי' שם בדוגמת האדם, משכל למעלה שהוא כפי

עצמותו 91לאמיתתו  על המורה דלעילא), .92(הוי'

.Ë בחיבורו הוי' שם הדגשת לבאר יש עפ"ז
בסיום  והן החיבור בהתחלת הן - הרמב"ם של

החיבור:

משה  תורת דמתןֿתורה, הענין שכללות כשם
(כנ"ל  לאמיתתו הוי' שם גילוי עם קשור עמרם, בן
זה  ענין מודגש יותר, בפרטיות הרי, בארוכה),
מיימון, בן משה רבינו של בחיבורו גופא) (בתורה

"dxez dpyn,שבתורה השקו"ט בו שאין דמכיון - "
פסוקות הלכות minrhאלא `la דברים" ,

mixxaznd והטהור והטמא והמותר האסור בענין ..
. . כולה שבעלֿפה תורה התורה.. דיני שאר עם

wexit `le `iyew `la"82 הפס"ד הכרעת גם כולל ,
בו  שמודגש נמצא, מחלוקת, בהם שנפלה בענינים
של  העצמי רצונו התורה, ענין עצם הי"ד) (בספר
דלעילא), (הוי' לאמיתתו הוי' שם בדוגמת הקב"ה,

העולם. מגדרי שלמעלה

בפתיחת  הרמב"ם מרמז זה שענין לומר, ויש
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57 יב.81) כד, משפטים
הי"ד.82) לספר בהקדמתו הרמב"ם
כ).83) (קנ, סכ"ט אגה"ק ראה
באופן 84) (א) - ותושבע"פ דתושב"כ מהחילוק גם ולהעיר

המלות  פירוש אפילו מבין שאינו "אע"פ שבתושב"כ הלימוד,
משא"כ  ולמדתם", מצות מקיים ה"ז ע"ה, שהוא מפני
(הל' כלל" לימוד נחשב אינו הפירוש, מבין אינו "אם בתושבע"פ,
לבוא  מוכרחת שתושבע"פ היינו, וש"נ), ספ"ב. לאדה"ז ת"ת
למעלה  שהיא כמו להשאר יכולה תושב"כ משא"כ האדם, בשכל
היא  דתושב"כ שהקדושה - הקדושה בדרגת (ב) האדם; משכל
כו'. העולם מגדרי למעלה להיותה דתושבע"פ, מהקדושה למעלה

ממרים.85) הל' ריש רמב"ם גם וראה
ב.86) כג, משפטים
הנלמדים 87) הפירושים גם אלא מדות, די"ג הכללים רק לא

פנים  ומ"ט טהור פנים "מ"ט למשה לימד הקב"ה שהרי מהם,
ועד  ועוד), ז. יב, תהלים מדרש ה"ב. פ"ד סנהדרין (ירושלמי טמא
(נסמן  מסיני למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה שכל

.(252 ע' ח"ט בלקו"ש

וש"נ.88) במשנה. - ב עו, יבמות
ממרים.89) הל' ריש
שצריך90) רק לא נעשה zeyrlכלומר, זה שענין אלא כן,

dxeza dkld גם זה, ומטעם שבעלֿפה". תורה "עיקר להיותם ,
הם והמנהגות" והתקנות dxeza"הגזירות dkld.

זו91) הוי' "דבר ממארז"ל ב),dkldלהעיר קלח, (שבת "
"'iedeעמוdkldy של בענין משא"כ ב), צג, (סנהדרין כמותו"

ב). יג, (עירובין חיים" אלקים דברי ואלו "אלו – מחלוקת
משה 92) לימוד באופן גם הם הנ"ל חילוקים שפרטי ולהעיר

מלמדו שהקב"ה "בשעה (א) הגבורה; מפי .xwn`רבינו .
מלמדו שהי' דבר dpynובשעה "כל (ב) תו). רמז תשא (יל"ש "

ומ"ט  טהור פנים מ"ט אומר הי' למשה, אומר הקב"ה שהי' ודבר
של  בירורה על נעמוד מתי עד רבש"ע, לפניו: אמר טמא. פנים
רבו  טמא, המטמאין רבו להטות, רבים אחרי א"ל  הלכה,

שם). תהלים (מדרש טהור" המטהרין



g"nyz'dנב hay g"dan ,`x`e t"y zegiyn

הוי' שם גילוי דוגמת - הוי' בשם ספרו וסיום
במתןֿתורה.

.È התחלת בין השינויים לביאור באים ומכאן
הספר: לסיום הספר

("מדת  לאמיתתו הוי' שם שגילוי האמור ע"פ
של  בחיבורו מודגש עצמה בתורה שלי") אמיתית

כולה", שבעלֿפה לתורה "מקבץ zekldהרמב"ם,
zeweqt בין שהחילוק נמצא, - כולה התורה כל של

(לאחרי  הספר וסיום הלימוד) (קודם הספר התחלת
הוא znbecaeהלימוד) c"r'הוי שם בגילוי החילוק

לו  שיש הוי', בשם התחתונה (דרגא מ"ת לפני
הוי' (שם מ"ת ולאחרי העולם) לגדרי שייכות איזה

העולם) לגדרי שייכות לו שאין .93לאמיתתו,

לא  - מ"ת) לפני (כמו הספר בהתחלת ולכן:
 ֿ ראשי של באופן ברמז, כיֿאם הוי', שם נתפרש
היסודות  "יסוד בתיבות - גופא ובזה בלבד, תיבות
השייכות  מודגשת זה שבלשון החכמות", ועמוד
למציאות  ענין) להתהוות (להתהוות, הוי' שם של
(כביכול), ו"עמוד" "יסוד" בבחינת שהוא העולם,
"יסוד" גם ה"ה כו', ונעלה קדום היותו שעם היינו,
"מצוי  ומדגיש הבריאה, למציאות ו"עמוד"
אלא  "מצוי", סתם ולא מציאות, של גדר ראשון",

בהמשך oey`x"מצוי וכן שני, לאחריו שיש ,"
הוא הזה "המצוי mlerdההלכות iwl`והואoec`

ux`d lk"60'הוי) בכינויו הוי' שם ובדוגמת ע"ד –
מ"מ, עצמותו, על מורה היותו שעם דלתתא),

מסויים. בגדר למטה הנבראים אצל נתפס

שם  נתפרש - מ "ת) לאחרי (כמו הספר ובסיום
הוי' שם ובדוגמת ע"ד הוי'", את "דעה הוי',
כפי  עצמותו על המורה דלעילא), (הוי' ככתבו

הנבראים. מגדרי לגמרי למעלה שהוא

הוי': ידיעת למצות בנוגע - פשוט  ובסגנון

להאדם, ציווי הוא מצוה של שגדרה מכיון
נאמר  שאליו (והעולם) להאדם יחס שיש היינו,

את לידע הציווי גם לכן, - ס"ח) (כנ"ל ied'הציור
שידיעתו  בהכרח מהעולם), שלמעלה המפורש (שם
(הוי' לעולם ששייך כמו באופן תהי' הוי' את
נמצא", כל ממציא ראשון.. "מצוי (א) - דלתתא)
(עניני  שלו להענינים ו"עמוד" "יסוד" שנעשה (ב)

כו'). והעולם האדם

כולה, התורה כל שמסיימים לאחרי אמנם,
הוי' שם לגילוי באים אזי - התורה הלכות ובפרט

שהוא כלומר,ezzin`lכפי העולם, מגדרי למעלה ,
וכל  נמצא, כל "ממציא העולם, להתהוות ביחס לא

המצאו" מאמתת אלא נמצאו לא כו' ,94הנמצאים
- אדרבה zewl`dאלא zbxcl mlerd zelrzd לא" ,

. . בלבד ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי'
את דעה הארץ מלאה כי את ied'שנאמר "דעה ,"

'ied.בטהרתה "

.‡È לים ד"כמים ההוספה גם תובן עפ"ז
הרמב"ם: שבסיום מכסים"

שייכות  לה שיש באופן שבאה האלקות דרגת
"כל  העולם, למציאות מקום נותנת - העולם לגדרי
שלם, בנין שביניהם", ומה וארץ משמים הנמצאים
"מצוי  ו"עמוד", ה"יסוד" שיש שיודעים אלא
אלא  נמצאו לא כו' הנמצאים ש"כל ראשון",

המצאו". מאמתת

לגמרי  שלמעלה האלקות דרגת משא"כ
- לאמיתתו) הוי' (שם העולם לגדרי משייכות
הארץ  שמציאות לגמרי, הביטול תכלית פועלת
שביניהם", ומה וארץ משמים הנמצאים "כל כולה,

zi`xp dpi` ש מכיון ,ixnbl dqekn,"'הוי את ב"דעה
שה"יסוד" שלם בנין שישנו באופן זה אין כלומר,

אלא הוי', הוא שלו שמציאות `daxcוה"עמוד" -
כאן  שאין הוי'", את ב"דעה ומכוסה בטלה העולם

" בלבד, ה" את "דעה miqknאלא mil mink."

" הלשון בזה: להוסיף (דעה d`ln[ויש הארץ
היינו, הארץ, לגדרי ביחס הוא הוי')" ux`dyאת
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"לשון 93) גם הוא ש"וארא" פרשתנו, ריש מתו"א להעיר
אדם" בכל זמן בכל זו בחינה יש שתמיד הוה, לשון שהוא עתיד
שגם  י"ל, ועפ"ז וש"נ). בהתוועדות. שנאמר וארא, ד"ה גם (וראה
הוי' גילוי הוי: שם בגילוי האופנים ב' ישנם מ"ת) (לאחרי עכשיו
אחריהם), לבניהם בירושה (שנמשך האבות בחי' מצד דלתתא
עילוי, אחר בעילוי - דמ"ת החידוש מצד דלעילא הוי' וגילוי
הקודמת  הדרגא נחשבת דמ"ת, יותר נעלית דרגא שלגבי היינו,

.(120 ובהערה סי"ג לקמן (וראה מ"ת לפני כמו

נמצאו 94) "לא במ"ש הרמב"ם דכוונת ,28 הערה לעיל ראה
העצמות zzn`nאלא בכח היא שההתהוות לרמז היא המצאו",

דמציאותו  הענין שגם י"ל, אבל כו'. מעצמותו שמציאותו
שמושג  כפי ובפרט היש, בהתהוות שמתבטא כפי מעצמותו

הוא "אמתת ze`ivnl[והשייךielirשלx`ezבשכלנו, ,
e`vnd ר"ה מהמשך ולהעיר דלתתא. בהוי' זה גם נכלל ולכן ,["

ה"ד) פ"א יסוה"ת (הל' הרמב"ם דמ"ש סי"ד, (תשי"א) תרצ"ד
את  שמהוה העצמות כח על קאי - כאמתתו" אמת לאחר "ואין

.y"iirהיש,
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לפיd`lnהיא ,zcn בהלכה ודוגמתו דוקא, הארץ
אלא מקדשין "אין שרת כלי -oi`ln"95 לא אבל ,

היינו  - "מכסים" הלשון משא"כ הכלי. ממדת יותר
שמכסה  - אדרבה אלא הארץ, במדת מדוד שאינו

כולה  הארץ מציאות ].96את

שם  גילוי מצד המציאות (ביטול זה ענין וגם
לאמיתתו  במתןֿתורה 97הוי' הי' 99כמארז"ל 98)

שותק  העולם כו' צווח לא "צפור מ"ת שבשעת
ש"פרחה  לבנ"י בנוגע וכן כו'", ומחריש

זה100נשמתם" גילוי הי' שבמ"ת אלא ,znbece oirn
חדר 101לעתידֿלבוא  שלא מכיון בלבד, שעה ולפי ,

יהי' המשיח בימות משא"כ כו', העולם בגדרי
העולם, בגדרי שיחדור מכיון תמידי, באופן הגילוי

בקיומה  נשארת "הארץ" שמציאות ,102היינו,
שכל  באופן אבל הוי', שם גילוי ו"מקבלת"

dxecge,103מציאותה  dqekn"ב `zלגמרי drc'ied,"

שבים  הנבראים בדוגמת מכסים", לים "כמים
הים. מי - היא מציאותם שכל המים, רק שנראו

.·È היסודות "יסוד בין שהחילוק להוסיף, ויש
הארץ  ל"מלאה הספר שבהתחלת החכמות" ועמוד
הוא  – שבחותמו מכסים" לים כמים הוי' את דעה
גם) אלא בעולם, אלקות לגילוי בנוגע רק (לא

- הספר כללות לתוכן :dxezבנוגע

על  - בפשטות - קאי וה"חכמות" ה"יסודות"
וה"עמוד" שה"יסוד" התורה, הוא 104עניני שלהם

הוי' אנכי שנאמר כו' מצוי שם שיש "לידע  –
אלקיך".

התורה  לימוד התחלת בין חילוק יש זה ובענין
התורה: לימוד לסיום

על  היא ההדגשה כשעיקר הלימוד, בהתחלת
התחלקות  בגלוי ניכרת - בעולם התורה פעולת
רבים, לשון - ו"חכמות" "יסודות" פרטים,
 ֿ לא ומצוות מצוותֿעשה התחלקות - ובכללות

כמארז"ל  מפי 105תעשה, לך, יהי' ולא "אנכי
הכוללים  שמענום", מ"ע 106הגבורה רמ"ח כל

מל"ת  ושל 107ושס"ה ,- מצוותֿעשה ילה:
והעולם האדם ומצוות idz'שמציאות התורה, ע"פ

ש  - idz'לאֿתעשה `l בניגוד שהיא מציאות
לתורה.

כולה, התורה לימוד שמסיימים לאחרי אמנם,
שלמעלה  התורה של העצמית למעלתה ובאים
מתגלה  אזי - ס"י) (כנ"ל העולם לגדרי משייכות

כמים  הוי' את ד"דעה מכסים"108הענין ,109לים
"(אנכי) – בלבד אחד ענין אלא כאן שאין היינו,

'ied ורצונו הוא דבר, של לאמיתו כי (אלקיך)",
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ה"כ.95) פ"ג המוקדשין פסולי הל' רמב"ם
ד"96) הדיוק גם שזהו שהמים miוי"ל מקוה כמו לא - "

mi`lnn ישנו (שאז לחוץ נשפכים אינם אבל המקוה, דפנות
שהמים באופן אלא דזוחלין), הים,miqknהחשש דפנות את גם

חלילה. וחוזר לים, וחוזרים לחוץ הים בגלי ומתגלגלים ונשפכים
(97– ולגמרי ביטול פועל ככתבו הוי' שם גילוי שגם להעיר

השם  את שומעים כשהם בעזרה*, העומדים והעם הכהנים "כל
היו ובטהרה, בקדושה גדול כהן מפי יוצא mirxekהמפורש

mdipt lr miltepe mieegzyne יוהכ"פ עבודת הל' (רמב"ם כו'"
ספ"ב).
בענין בתו"א מהמבואר גם להעיר 98) א) (נה, פרשתנו

במציאות  ש"בטל – התורה לימוד לאופן בנוגע דמ"ת החידוש
"שכינה  בבחינת הוא שלימודו עד כלל", לעצמו מקום תופס ואינו
רבנן, מלכי מאן אמרו "ולכן במשה), (כמו גרונו" מתוך מדברת
ואינו  בלבד, המלך דבר כאומר הוא שהרי מלכא, מתניתא ואמרו
כו'. מ"ת לפני משא"כ כלל", עצמו דברי מדבר ואינו כלום עושה

ספכ"ט.99) שמו"ר
ב.100) פח, שבת וראה ד. שם,
פל"ו,101) תניא ראה
ש"בטל 102) שאף מ"ת, לאחרי התורה לימוד בדוגמת

רבנן", מלכי "מאן אדרבה, אלא מציאותו, נשללת לא במציאות",
(כנ"ל המלך" ב"דבר חדורה מציאותו שכל 98).מכיון הערה

עילוי ux`dמציאות103) יהי' (שאצלם בנ"י רק לא - עצמה
דברים  ויודעים גדולים חכמים ישראל כל יהיו "לפיכך – מיוחד
הנבראים  כל אלא המדבר, מין כללות רק ולא כו'"), הסתומים
הראשון  דמחזור הרמב"ם על הדרן בארוכה (ראה שבעולם

ואילך). פי"ג (תשמ"ה)

xcegy ote`a `ed ielibdy oeikn - envr b"dkd k"`yn (*
.(mipta onwlck) elv` "lawzn"e eze`ivna

lk" ,epiax dynl mi`iapd lk oiay weligd - xacl `nbec l"ie
lr cner . . ok epi` epiax dyne ,mibbenzne mildape mi`xi mi`iapd

.(e"d f"t z"deqi 'ld m"anx) "mly ecnr

איקרי 104) שתורה ואמחז"ל - דבית ו"עמוד" "יסוד" בדוגמת
ובכ"מ). ואילך. ד יו"ד, ואתחנן לקו"ת (ראה בית

וש"נ.105) רע"א. כד, מכות
רפ"כ.106) תניא
"מצוה107) המצוות: במנין הרמב"ם dpey`xובלשון

"מצוה אלקיך", ה' אנכי . . ממצוות dpey`xממצוותֿעשה
"ראש" מלשון גם "ראשונה" – גו" לך יהי' לא . . לאֿתעשה

.(17 הערה (כנ"ל
וידוע 108) מקוואות. הלכות בסוף כמ"ש – טהור" הדעת "מי

כללי  מלאכי, (יד שלפנ"ז בהלכות מ"ש על סומך שהרמב"ם הכלל
וש"נ). ס"ו. הרמב"ם

לים 109) "כמים מוסיף אינו תשובה  שבהלכות יומתק ועפ"ז
כללות  עם רק (לא קשור זה ענין כי - (31 הערה (כנ"ל מכסים"

עם ובמיוחד) גם אלא המשיח, דימות dxezdהעילוי zenily,
.(34 הערה לעיל (וראה כולה התורה כל כשמסיימים
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"הכל  ממש"110(מצוותיו) "111אחד ,zg` דיבר
חז"ל 112אלקים" ובלשון לאו 113, ועל הן הן "על

לאֿתעשה  במצוות שגם היינו, הענין 114הן, ניכר
לפעולה  ביחס (ולא הקב"ה ציווי - החיובי

.115בעולם)

.‚È לאחרי שניתוסף העילוי את לבאר יש עפ"ז
עוד  ומתחילים הרמב"ם, ספר לימוד שמסיימים
התחלה  "מתכיפין - הספר מהתחלת הפעם

להשלמה":

חז"ל  אמרו - התורה ללימוד יום 116בנוגע "בכל
דמתןֿתורה  שהענין היינו, חדשים", בעיניך יהיו
באימה  להלן "מה יום, בכל וישנו להיות צריך

כו'" כאן אף כו' בר 117וביראה ובנוסח התורה , כת
הוה  לשון התורה", "נותן –118.

בכל  התורה ללימוד בנוגע אמורים הדברים ואם
(ספר  כולה התורה לימוד כשמסיימים עאכו"כ יום,
כולה"), שבעלֿפה לתורה "מקבץ הרמב"ם,
זה  הרי - התורה מהתחלת הפעם עוד ומתחילים

דמתןֿתורה. הענין ובדוגמת ע"ד בוודאי

לימוד  לאחרי כבר שנמצאים מכיון אמנם,
חידוש, של באופן מעתה זה הרי - כולה  התורה

הקודמת jexrÎoi`119ב  בפעם הלימוד התחלת לגבי
בפעם  הלימוד התחלת לגבי באיןֿערוך (ועאכו"כ

הראשונה).

במחזור  הלימוד סיום לגבי בעילוי - ופשיטא
"יסוד  עתה, הלימוד בהתחלת שגם ונמצא, הקודם,

החכמות", ועמוד לים xkipהיסודות ד"כמים הענין
ועד  אזלינן), (דמיני' הרמב"ם שבסיום מכסים"
גם  כשמסיימים יותר, עוד נעלית לדרגא שמתעלים
לאח"ז, וכן מכסים", לים ב"כמים החדש מחזור

סוף  אין עד עילוי אחר .120בעילוי
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יותר: דלעילא daeyzובעומק הוי' ית', עצמותו מצד היותה עם -
בה מודגש מ"מ, ,(51 הערה mc`d(כנ"ל ze`ivn כל שהרי ,

לא mc`dyענינה עדיין ולכן למעלה), (מלמטה תשובה עושה
האדם  מציאות (ביטול מכסים" לים ד"כמים הענין כאן שייך

" הוא ענינה כל - תורה* משא"כ עלֿידה `ikpלגמרי), ולכן ,"
ד" באופן הוי" את ד"דעה הגילוי miqknנעשה mil mink ביטול) "

לגמרי). והעולם האדם מציאות
הל'110) רמב"ם ע"פ – רפ"ח בשעהיוה"א אדה"ז לשון

ה"י. פ"ב יסוה"ת
ראשונה 111) ("מצוה לך" יהי' "לא שהציווי על נוסף

גם  כמובן ד"אנכי", מהציווי ובא נמשך - לאֿתעשה") ממצוות
ה"פירוש" (לשון מצוי" שאני "בעוד שפירושו פני", "על מהסיום

ה"ו). פ"א יסוה"ת להל'
שביחס112) אלא יב. סב, תהלים הכתוב mc`dלשון zrinyl

–"izrny ef mizy"הגבורה מפי לך יהי' ולא "meprny"אנכי
ניכרת  (ובעולם) באדם לפעולה ביחס כי שם), מכות פירש"י (ראה

ושלילה. דחיוב ההתחלקות
(113119 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה א. כ, יתרו מכילתא

ואילך.
עשה 114) בבחי' התורה עסק יהי' . . "לעתידֿלבוא ולכן,

כו'' קדושות גבורות שהן למעלה ל"ת בשס"ה וגם . . בלבד טוב
- ואדרבה א)), (קמה, סכ"ו אגה"ק וראה א. קס, (קו"א) (תניא
(קו"א  האברים לגבי הדם כמעלת מ"ע, מרמ"ח יותר נעלה באופן

ואילך). ב ג, פקודי (לקו"ת ו"ה לגבי י"ה מעלת שם),
י"ה  עם ד"שמי הענין בביאור א) ד, (שם מלקו"ת גם ולהעיר
פי' אברהם, אל וארא סד"ה בתו"א עפמ"ש "עוי"ל ל"ת": שס"ה
א"כ  עיי"ש. כו' יחיד בחי' בעצמי אני . . נודעתי לא הוי' ושמי
נמשך  נודעתי, לא הוי' דשמי זו בחי' היינו י"ה, עם שמי פי'

ל"ת". מצוות קיום ע"י י"ה בבחי' ומתגלה
(לפני 115) וארא בפ' בזוהר: הלשונות שינוי גם יומתק ועפ"ז

קדמאה  ראשיתא פיקודין לכל קדמאה דא "פיקודא נאמר מ"ת)
"יסוד  ע"ד מצוות, לשאר ביחס –"קדמאה" פיקודין" דכל
השלימות  (לאחרי פינחס בפ' ואילו החכמות", ועמוד היסודות
ביחס  (לא בעצם "קדמאה" אנכי", קדמאה "פיקודא נאמר דמ"ת)
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ "מלאה ע"ד מצוות), לשאר
"רעיא  הנקרא הזוהר בחלק ששניהם ולהמתיק להוסיף ויש

`pnidn לגמרי שלמעלה "אנכי", קדמאה", ב"פיקודא כי - "
"רעיא ע"י הנתינה מודגשת העולם, תואר pnidn`מגדרי ,"

'ek d"awdl el`y 'ek dxezl el`y" l"fx`nn dfl dxizq oi`e (*
dlrnl `id daeyzy ,(51 dxrda `aed) "el xtkzie daeyz dyri
dkynpy itk dxezd zbxc zece` xaecn l"pd l"fx`na ik - dxezn
(cg `lek d"aewe `ziixe`) dnvr dxezd la` ,zelylzydd 'igaa

.daeyzn dlrnl `id
wx `l - `ed dxeza dyxtzp daeyzd zlrny minrhdny ,l"ie
'r c"g y"ewl d`x) "xe` dxez" ,dxez i"r `ed oipr lk ieliby iptn
dyri 'ek d"awdl el`y") daeyz ly dgeky iptn mb `l` ,(1345Î50
`l`) 'zi ezenvr mr cg `idy ,dxeza oipr dzeidl `ed ("daeyz

.(`wec daeyza dlbzn ,dxeza df oipry

"משה הלימוד, בענין (לא משה של מעלתו את ",epiaxהמדגיש
ובעיקר)ezepn`paאלא) .d"awdnהתורהzlawa(גם

ועוד.116) סז. כו, תבוא פירש"י
ב.117) סז, יתרו תו"א וראה וש"נ. א. כב, ברכות
ובכ"מ.118) א כג, תזריע לקו"ת
שהתענה 119) זירא בר' סע"א) פה, (ב"מ שמצינו ע"ד

) מיני'" בבלאה תלמודא cenild"דלשתכח jxc ד"תלמודא
(וראה  עצמם פסקיֿהדינים לא אבל וכו', קושיות ריבוי בבלאה'',
לעילוי  לבוא יוכל שעי"ז ואילך)), 24 ע' חל"ד בלקו"ש בארוכה
לא  - הרמב"ם בלימוד ודוגמתו ירושלמי. תלמוד - שבאיןֿערוך
הקודם), דמחזור הלימוד זוכר (שבוודאי עצמם להלכות בנוגע

בנוגע cenildאלא jxcl לימוד שגם בפועל שרואים כפי ,
הלכות, של בפשוטם רק (לא הוא - ולגדול" –"לקטן הרמב"ם

כו'. שקו"ט של באופן גם אלא)
הסובב 120) אור שכאשר ב), ז, (ואתחנן מלקו"ת להעיר

ה"סובב" הממלא), אור (בדוגמת ובידיעה בגילוי נמשך (שלפנ"ז)
"ממלא" והרי יותר", עליונות "ממדריגות הוא (שלאח"ז)

דלעילא. והוי' דלתתא הוי' ע"ד הם ו"סובב"



נה g"nyz'd hay g"dan ,`x`e t"y zegiyn

יש  מכסים" לים ד"כמים שבענין להוסיף, ויש
מחזור הנוכחי, במחזור מיוחד ע"ד iyingdעילוי -

האילן  לפירות בנוגע הרביעית 121שמצינו "בשנה ,
החמישית  ובשנה לה', הילולים קודש פריו כל יהי'

תבואתו  לכם להוסיף פריו את כמבואר 122תאכלו ,
חסידות  הנמשך 123בדרושי אור "תוספת שזהו"ע

מכיון  הכתר", בחי' והוא הוי' דשם יו"ד של מקוצו
של פירות שגם מודגש "קודש oilegשבהם (שאינם

ה' בברכת חדורים לה'"), ע"ד 124הילולים ,
מלאה  "כי – דלעתידֿלבוא ומצב המעמד ובדוגמת

ux`d כמי ה' את מכסים".דעה לים ם

.„È הרמב"ם בלימוד רביעי מחזור שסיום ויה"ר
(בכל  אותו יחוגו שבוודאי חמישי, מחזור והתחלת
של  לכבודה כראוי והדר, פאר ברוב ומקום) מקום

תורה,

שנת היא שהשנה ובפרט -ldwd את "הקהל ,
ישמעו  למען גו' והטף והנשים האנשים העם,
דברי  כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען

הזאת  בלימוד 125התורה במיוחד כמודגש ,
. . הכל בפי סדורה שבעלֿפה "תורה הרמב"ם,
רבים  בו שמתאחדים לימוד ולגדול", לקטן

ושנת126מישראל  ,gnyz יתירה הדגשה גם כולל ,
– תורה של לגמרה בשמחה

בלימוד  ועידוד חיזוק תוספת  לידי יביא
יעורר  זה ובטח כולה, התורה כל הלכות הרמב"ם,
ובפרט  דה'ביתֿיוסף', השו"ע בלימוד גם (יוסיף)
של  להולדתו החמשֿמאות שנת היא שהשנה
בהתוועדות  בארוכה (כמדובר ה'ביתֿיוסף'

רבינו 127שלפנ"ז  של השו"ע בלימוד וכן ,(

טבת 128הזקן  בכ"ד ההילולא בעל חל 129- שבו ,
זה, במחזור הרמב"ם סיום

"דע  – הוי' ידיעת התורה, פנימיות לימוד - וכן
שלם" בלב ועבדהו אביך אלקי ד'130את תוכן ,

" דהלכות ראשונים dxezdפרקים iceqi כפי ובפרט ,"
הבנה  של באופן חב"ד, חסידות בתורת שנתבארה

והשגה.

השלימות  בתכלית התורה ללימוד שזוכים ועד
פיהו" מנשיקות "ישקני ומסתר 131– טעמי' "סוד ,

של 132צפונותי'" באופן צדקנו, משיח ע"י שיתגלו ,
מאתי 133ראי' חדשה ל"תורה עד ("וארא"),

רעהו 134תצא" את איש עוד ילמדו ש"לא ובאופן ,
גדולם" ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי ,135גו'

ו"גדולם", "קטנם" חילוקים, אמנם שיש כלומר,
ל"ידעו בנוגע -`izeואעפ"כ העצמּות ידיעת ,"

"השוה  הם, וגדול"136שוים קטן .137ומשוה

"כי  – ספרו וחותם בסיום הרמב"ם ובלשון
לים כמים הוי' את דעה הארץ ".miqknמלאה
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ת"ח 121) א), ז, תענית יט. כ, (שופטים השדה" עץ האדם "כי
לימוד  גדול סע"א), מו, (סוטה מצוות" פירי –"מאי פרי עושה

וש"נ). ב. מ, (קידושין מעשה לידי שמביא
כדֿכה.122) יט, קדושים
ובכ"מ.123) ד. ל, קדושים לקו"ת
ואילך.124) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
יב.125) לא, וילך
המקבילים 126) הענינים לימוד ע"י - וטף נשים גם כולל

המצוות. בספר
ס''ח.127) ויגש ש"פ שיחת

לוחות 128) (דוגמת במהדו"ת אדה"ז בשו"ע שגם ולהעיר,
עז  הוי אומר, תימא בן "יהודה – בתחילתו הוי' שם נרמז שניות)

כו'': ובפירש"י)"dcedi"כנמר ב לו, (סוטה בגמרא כדאיתא -
כלול  אותיות ארבע בן "שם הקב"ה", של שמו על כולו "נקרא
(חדא"ג  כו'" הוראה לשון על להורות נוספת ("והד' בשמו"

ב)), יו"ד, שם niz`"מהרש"א oa""תימא" היא שמציאותו -
,(98 הערה (כנ"ל בלבד המלך דבר כאומר חורין"), "בן (כמו
ית'", הבורא בעבודת דברים ארבעה "פרט – וכו' כנמר עז ו"הוי
לקו"ש  אמור. ר"פ עמוקות מגלה (ראה הוי' שם אותיות ד' כנגד

וש"נ). .370 ע' ח"ז
שנים"129) וחמש שנה ושבעים שנה "מאה לפני - תקע"ג

ז). כה, (בראשית
נ.130) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, הימיםֿא דברי
ב.131) א, שה"ש
עה"פ.132) פירש"י
ועוד.133) פ"ס. האמונה שער ואילך. א יז. או לקו"ת ראה
ג.134) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
ספ"ט.135) תשובה הל' רמב"ם לג. לא, ירמי'
מאמינים",136) ד"וכל הפיוט נוסח
חיבורו 137) שכתב הרמב"ם, לימוד ע"י – לזה וההכנה

בשוה. ולגדול" "לקטן

על־ידי תפילתם של ישראל "ונתנה תוקף" שאומרה כל־אחד־ואחד מישראל, נפעל התיקון של המלאכים.
משיחת שבת פרשת וארא תשמ"ה
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הרמב"ם: סיום חגיגות אודות א, בסעיף
שיחת ש "פ וארא ,מבה "ח שבט ,ה 'תשמ "ח 

שחגיגות  - רב מעשה - במוחש רואים תורה, של לגמרה שמחה לעשות החיוב שמלבד להוסיף, ויש
סיומי  חגיגות תוצאות את שראו כפי וכו', הרמב"ם בלימוד והוספה התעוררות לידי מביאות אלה
בעריכת  יותר עוד להשתדל יש שלכן תחילה, ששיערו מכפי יותר ועוד הקודמים, במחזורים הרמב"ם
הכתוב  ובלשון 'שטורעם', ומתוך משובח, זה הרי המרבה וכל והדר, פאר ברוב הרמב"ם, סיום 1חגיגות

כהר" ש"נדמה.. עליו שאמרו זה - כולל הרים", מפרק וחזק גדולה "רוח -2.

משתתפים  יהיו מלבדו שגם שמכיון לחשוב ולא ב'סיום', להשתתף צריך ואחד אחד שכל ופשוט,
בזה. ישתתף הוא שגם צורך אין רבים,

במחשבותיו... להתעמק יוכל שלא גם ומה כו', והזמן הטירחא על שחבל חשבון כשעושה ובפרט -
שלא  שלום", "עליכם להשיב יצטרך עליכם", "שלום לו וכשיאמרו מישראל, וכמה כמה שיפגוש מכיון

בבתיכם" העני "גזילת על ח"ו, -3לעבור פאפליץ"...) ("אונטערן בביתו שישאר יותר טוב ולכן ,

שעלֿידו  מכיון יחיד, כל של להשתתפותו נוגע - הלכה עלֿפי – מלך" הדרת עם ד"ברוב הענין כי
עם" ב"רוב .4ניתוסף

ה"הדרן": לאמירת בנוגע שם,

ובהקדמה:

נשמתוֿעדן  אדמו"ר כ"ק שכתב מה התועלת 5ידוע שבשביל התניא, בספר פירושים לאמירת בנוגע
בזה). זהירות להיות צריכה שבכלל (אף מותר - כו' שמים ביראת בהוספה

יתווסף  שעלֿידיֿזה כדי - התניא בספר פירושים לומר הראשונים חסידים נהגו זה ומטעם
כו'. בזה להשתדל צריך גם אלא הדבר, שמותר בלבד זו שלא מובן, שמזה כו', ביראתֿשמים

ה" לאמירת בנוגע בנידוןֿדידן, יתווסף ועלֿדרךֿזה שעלֿידיֿזה היא בזה שהכוונה שמכיון - הדרן"
בנוגע  התוצאות את במוחש כשרואים ובפרט בזה, להשתדל וצריך מותר אזי כו', יראתֿשמים בעניני

הרמב"ם. סיום לחגיגות בנוגע האמור עלֿדרך לפועל,

נבוכים': ב'מורה המבואר עלֿפי הוי' בשם הביאור ו, בסעיף

נבוכים', 'מורה שבספר להרמב"ם ה'יד' שבספר הרמב"ם בין לחלק הטועים כדעת שלא - ובהקדמה
הרמב"ם  את להעמיד חלילהֿוחס שהרי, - שונות דעות בעלי שונים אנשים של חיבורים היו כאילו
השלם. האדם של דמותו בתיאור דעות בהלכות עצמו הרמב"ם מדברי לגמרי  היפך מפוצלת, כאישיות

הרי: - נבוכים' 'מורה לספר ה'יד' ספר בין (לכאורה) סתירות שמצינו ומה

בספר  לפסקיֿדינים בנוגע שגם והראיה, שונה, ודעה שיטה על מורה אינה סתירות, שיש העובדה א)
הרמב"ם  בתשובות מצינו עצמו ואכן 6ה'יד' דבריהם, שצדקו פסקיֿדינים, כמה על לשואלים שהשיב

הסתמך  חיבורו, כתיבת שבעת (מכיון ההלכות בפסקי פעם עוד ועיין כשחזר כו', שניה במהדורה זה תיקן
הגאונים). פסקי על מדי יותר
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יא.1) יט. ס"א
א.2) נב, סוכה
סע"ב.3) ו, ברכות יד. ג, ישעי'
סקכ"ג.4) סתר"צ או"ח מג"א ראה

וש"ג.5) תשב. ע' ח"ב שלו אג"ק
להרמב"ם 6) הי"ד דספר המהדורות ע"ד בשיחה נסמן

.94 ע' ח"ד תשמ"ו התוועדויות - בתחילתה
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- ללשוןֿהקודש ונעתק תורגם ואחרֿכך ערבית, בלשון הרמב"ם כתבו נבוכים' שה'מורה מכיון ב)
המצוות' 'ספר שבין לסתירות בנוגע (ועלֿדרךֿזה המעתיקים של איֿדיוקם מפני הן שהסתירות יתכן

ה'יד'). לספר

שאין  ימצאו הראוי ובעיון המשיג... קוצר מצד - כלל בדרך - הן אלה 'סתירות' ועיקר: ועוד ג)
כלל. סתירה

הלכות  של ספר הוא ה'יד' שספר - נבוכים') ו'מורה ה'יד' (ספר אלה חיבורים שבין היחידי החילוק
ילמדו  שלא והזהיר החביב, לתלמידו כתבו נבוכים' ה'מורה ואילו ולגדול", "לקטן ישראל, בני כל עבור
לשם  ברמזו או בכתבו הרמב"ם כוונת את להבין כדי לעניננו, בנוגע ולכן כו', לכך הראויים אלה אלא בו

נבוכים'. 'מורה בספרו - הוי' שם ענין בביאור עצמו הרמב"ם בדברי לעיין יש הוי',

רבינו: ומשה האבות בענין (93 (בהערה י בסעיף

לענינו  ביחס גם אלא ה"אבות", של והמשותף הכללי לענינם ביחס רק לא הוא זה שענין להוסיף, ויש
מהאבות: אחד כל של המיוחדת ומעלתו הפרטי

לאבות" "ראש - שבאבות"7אברהם "בחור - יעקב שופר'8, 'תקיעת בדרושי כמבואר - ויצחק ,
הזוהר 9שב'סידור' מאמר "שאז 10בביאור הגבורות, המתקת ענין שזהו ביצחק", אחידין ואברהם ש"יעקב

עצום  בכח וחיות אור תגבורת בהם שיש לפי עצמם.. החסדים כח מבחינת לעולמות יותר טובים הם
בכל  מתגלה זה וענין דוקא", יצחק המשיך לעולם הברכות כל ומקור "עיקר ולכן החסדים", מכח יותר

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת להמשיך - ראשֿהשנה

אחד  כל אצל ישנם - ה' בעבודת ביטוי לידי שבאים כפי ובמיוחד כולל הנ"ל, הענינים פרטי וכל
מה"אבות". בירושה שמקבל מישראל, ואחד

גו'" מורשה משה לנו צוה "תורה - רבינו משה של לעניניו בנוגע בירושה 11ועלֿדרךֿזה שנמשכים ,
ה'" את ליראה כיֿאם מעמך שואל אלקיך ה' "מה - בפועל לעבודה ועד מישראל, ואחד אחד ,12לכל

היא" זוטרתי מילתא משה ש"לגבי מישראל 13שמכיון ואחד אחד כל אצל גם כן נעשה ,14.

:115 הערה בסוף י"ב, בסעיף

שהוא כפי (א) אופנים: שני ישנם רבינו, משה של התורה בלימוד גם הרי, - יותר lawnובפרטיות
כפי (ב) מהקב"ה, התורה מהקב"ה.dcnelyאת שקיבלה לאחרי בעצמו

דרא  בכל דמשה אתפשטותא - נשיאינו לרבותינו בנוגע הידוע מהפתגם גם חילוק 15ולהעיר שיש -
אמירתו. לאחרי עצמו) הרבי (עלֿידי המאמר לימוד לבין מסיני, כנתינתה המאמר, אמירת בין

הלימוד  אופני בין החילוק - מישראל ואחד אחד כל של התורה בלימוד לדבר דוגמא מעין לומר ויש
"ליסבר" או .16"ליגמר"

בקדושה: חדורים חולין עניני שגם י"ג, בסעיף

יהיו מעשיך "כל רק לא - בעבודה דעהו"17שמים"mylוענינו דרכיך "בכל - מזה יתירה אלא ,18,
הזוהר  כלשון בקדושה, חדורה עצמו הגוף שמציאות קדישא".19ועד דילהון "גופא

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

ו.7) פנ"ט. ב"ר
רפע"ו.8) שם
ואילך.9) סע"ד רמו. - דא"ח עם

רע"א.10) ק, ח"ג
ד.11) לג. ברכה
יב.12) יו"ד. עקב
וש"נ.13) ב. לג. ברכות

רפמ"ב.14) תניא
רע"א).15) קיד. רע"א. (קיב, חס"ט תקו"ז
א.16) סג, שבת
ספ"ג.17) דעות הל' רמב"ם מי"ב. פ"ב אבות
ס"ב.18) סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם ו. ג, משלי

ועוד. .932 .907 ע' ח"ג לקו"ש וראה
רע"ב.19) ע, ח"ג
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אדמו"ר  אודות חסידים) מספרים כך אבל אדמו"ר, מו"ח מכ"ק זה שמעתי (לא החסידים סיפור וכידוע
חיים  רבי וכאשר אחרים, לדעת בניגוד בתוקף דעתו את הביע הרבנים, גדולי באסיפת בהיותו מהורש"ב;
לבדה  זו  סיבה האם שאל, חיים וכשרבי אצלו. זיך") לייגט ("אזוי מתקבל שכך השיב הדבר, לטעם שאלו
בהיותו  הברֿמצוה, לפני שעוד והסביר, בחיוב, מהורש"ב אדמו"ר השיב כן? ולהחליט לסמוך מספיקה

ערוך' ה'שולחן עלֿפי להתנהג והרגילו גופו על פעל שנה, י"ב eil`neבן envrn"20 מתקבל שכאשר כך, ,
ערוך'! ה'שולחן עלֿפי הוא שכן ובטוח סמוך הוא הרי מסויים, באופן אצלו

הגמרא  מגרמיה".21ובלשון כרע הוא למודים, מטי הוה דכד לרישי, טיבו מחזק "אנא

ז"ל  רבותינו מאמר תוכן גם מציאותו 22וזהו שכל דמכיון - כו'" למדנו גמליאל רבן של "משיחתו
כו'. והוראה לימוד יש שלו חולין' ב'שיחת גם הרי בקדושה, חדורה

אותי": ידעו כולם "כי בענין י"ד, בסעיף

הידוע  מהפתגם גם פ 23ולהעיר שלמעלה, הפשיטות עם קשורה פשוט איש של שיטות שהפשיטות
העצמּות.

השניה: השיחה בתחילת

להרמב"ם: ובשייכות בקשר פרטים כמה בירור אודות גם לעורר המקום כאן

הספרדי" מיימון בן משה "אני בהקדמתו שכתב כמו "מיימון", - אביו של שמו (ועלֿדרךֿזה 24א)
שיש  (אף בלשוןֿהקודש שם זה שאין - נוסף) בשם שיקרא מצינו ולא מיימון, בן משה באגרותיו חותם

זה. שם בא מניין ולחפש לעיין ויש בלע"ז, שם אלא "מים"), התיבות בו

בלע"ז  אלא בלשוןֿהקודש שאינם - ישראל גדולי אצל גם - שמות וכמה כמה עוד שמצינו ולהעיר,
להמבואר  בסתירה זה ואין בלבד), בלע"ז שם מלכתחילה אלא בלשוןֿהקודש, לשם כינוי רק (ולא

ושמעון 25במדרש  ראובן נחתין, ושמעון ראובן שמם.. את שינו "שלא בשביל היתה ישראל של שגאולתם
לעניני  ושייכות תוכן לו שיש שם כלומר, יהודי", "שם להיות שצריך היא ההדגשה עיקר כי סלקין".

כו' הוקרה לאות העולם מאומות מלך שם על הבנים קריאת ולדוגמא: בזה.26יהדות, וכיוצא .

החזקה": "יד - הספר לשם בנוגע  ב)

זה חיבור שם "קראתי הרמב"ם כותב לחיבורו, dxezבהקדמתו dpyn נקרא שבו העיקרי השם אמנם, ."
הכתוב  שם על החזקה", "יד - הוא השער') ב'דף גם (ונדפס ישראל בתפוצות החזקה 27הספר היד "ולכל

- החזקה" "יד - ספרים י"ד שחיבר מיימון בן במשה ודוגמתו ישראל", כל לעיני משה עשה אשר גו'
ולגדול". "לקטן ישראל, לכל

ולהעיר:

נעלים  בשמות ספריהם שקראו שבגלל ישראל גדולי משלשה אחד הוא שהרמב"ם בספרים איתא
בשם  ספרו שקרא - הרמב"ם והם: אלה, נעלים בשמות יקראו לא שספריהם כביכול, נענשו, ביותר,

"dpyndxez" בשם ספרו שקרא - השל"ה ,"zixad zegel ipy" בשם ספרו שקרא - והאלשיך ."dyn zxez."
ואלשיך. של"ה רמב"ם, - נקראים אלא ישראל, בתפוצות נתקבלו לא אלה ושמות
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ספר 20) ואילך. 9 ע' לנער חנוך קונטרס - בפרטיות ראה
וש"נ. ואילך. 14 ע' מהורש"ב אדמו"ר התולדות

סה"ד.21) פ"ב ברכות ירושלמי
ב.22) בא, סוכה
וש"נ.23) ואילך, סקנ"ד הוספות כש"ט
הי'24) בימיו  (א) ביאורים: שני - "הספרדי" ההדגשה בטעם

יהי' שלא "הספרדי", להדגיש הוצרך ולכן מיימון. בן משה עוד

פלוגתא  יש פסקיֿדינים לכמה שבנוגע מכיון (ב) לטעות. מקום
שפסקיֿדינים  מדגיש לכן, וכיו"ב. ספרד לחכמי אשכנז חכמי בין

כו'. דאתרא מרא להיותו הספרדים, את בעיקר מחייבים אלו
וש"נ.25) ה. פל"ב, ויק"ר
חמ"ח.26) ג"א סה"ד ראה
ברכה.27) ס"פ
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גם) אלא רמב"ם, רק (לא הוא הספר ששם ובפרט כו', עונש של ענין שזהו לומר מסתבר לא אמנם,
כנ"ל, רבינו, למשה והשוואתו המחבר מעלת גודל את המדגיש ביותר חשוב שם זה שגם החזקה", "יד

"של"ה בשם לקרותו ישראל שמנהג  לשל"ה, בנוגע וכו'.yecwdועלֿדרךֿזה "

זה. שם חידש ומי החזקה", "יד השם נתחדש זמן באיזה וחיפוש עיון צריך אופן, ובכל

השיחה: בסיום

בפועל. במעשה האמורים הענינים בכל הוספה לידי יביא האמור בכל שהדיבור ויהיֿרצון

יאמר  מי בעדו, מעכב שאין מכיון אשר הגאולה, מעשה - הקב"ה של העיקרי למעשה שזוכים ועד
ממש. ומיד תיכף הגאולה את להביא בפועל, כן יעשה ובוודאי יכול הוא תעשה, מה לו

עפר" שוכני ורננו "הקיצו - גם ההילולא),28כולל (בעל הזקן ואדמו"ר יוסף' ה'בית הרמב"ם, - והם ,
(שיום  אדמו"ר מו"ח כ"ק דורנו, לנשיא עד ישראל, ונשיאי צדיקי כל עם ביחד בתוכם, - לעיל המוזכרים
שם  "על - "יוסף" הגאולה: ענין מרומז בשמו אשר זו), משבת המתברך בחודש בעשירי שלו ההילולא

הקב"ה le`bleשעתיד siqedl שנאמר ישראל.. ההוא29את ביום כמו 30וגו'"siqeiוהיה – ו"יצחק" ,
ימלא31שכתוב  ממש.wegy"אז בימינו במהרה פינו",

* * *

.ÂË.'גו אברהם" אל "וארא דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.ÊË וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק לבאר יש - השבתֿקודש ביום התוועדות בכל כנהוג
על  (ב"הדרן" לעיל כמדובר - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע וכן הזוהר, על אאמו"ר בהערות ענין

בארוכה. הרמב"ם)

אודותם: שהעירו הענינים מבין אחדים על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע

לדבר  שהקשה על משפט אתו "דיבר רש"י; מפרש משה", אל אלקים "וידבר - הפרשה בתחילת א)
משפט"? אתו ש"דיבר - מקרא של בפשוטו - לרש"י מנאֿליה ולכאורה: הזה". לעם הרעותה למה ולומר
בכמה  שהרי - הדין מדת "אלקים", הלשון מדיוק וכן קשה, לשון "וידבר", הלשון מדיוק להוכיח ואין
לדיבור  שהכוונה רש"י מפרש לא ואףֿעלֿפיֿכן אלקים", "וידבר הלשון נזכר שלפניֿזה פסוקים וכמה

משפט? של

בפסוק  ה'",32ב) אני ישראל לבני "אמור התיבות רש"י מעתיק - ה'" אני ישראל לבני אמור "לכן
גם  מעתיק מדוע ה'", "אני התיבות את רק מפרש שרש"י מכיון ולכאורה: בהבטחתי". "הנאמן ומפרש:

ישראל"? לבני "אמור התיבות את

ואחרי  הבטחתיו כן "כי רש"י: מפרש אתכם", "והוצאתי הפסוק, בהמשך גדול".33ג) ברכוש יצאו כן
אלא  לו היה לא ואםֿכן גו'", "והוצאתי רק נאמר בפסוק הרי שמיה, דכר מאן - גדול" "רכוש ולכאורה:

לקמן. שיתבאר וכפי יצאו"?! כן "ואחרי להעתיק

.ÊÈ אאמו"ר היסודות 34בהערות "יסוד הרמב"ם דברי מקור בביאור לעיל המוזכר - הזוהר מאמר מובא
ומבאר  כו'", פיקודין דכל קדמאה ראשיתא פיקודין, לכל קדמאה דא "פיקודא - כו' החכמות" ועמוד

לקמן. שיתבאר כפי לקונו, האדם בעבודת ההוראה מבאר אינו אבל הקבלה, בדרך הלשונות דיוקי
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יט.28) כו, ישעי'
יא.29) יא, שם
ה.30) פ"א, שמו"ר
ב.31) קכו. תהלים

ו.32) ו. פרשתנו
יד.33) טו, לךֿלך
ואילך.34) נו ע' פרשתנו לוי"צ לקוטי
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.ÁÈ,"החכמות ועמוד היסודות "יסוד כמו הוא פיקודין" לכל ד"קדמאה שהתוכן לעיל נתבאר והנה,
בעולם, אלקות ומגלים ממשיכים שעלֿידם פיקודין", "כל ומצוות, התורה עניני לכל ומקור השורש היינו,
דירה  יתברך לו לעשות - בריאתם כוונת תכלית שזוהי שביניהם", ומה וארץ משמים הנמצאים ב"כל
מלאה  "כי - ספרו את הרמב"ם מסיים שבו היעוד כשיקויים לעתידֿלבוא, בפועל שיהיה כפי בתחתונים,

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ

התורה  הפצת לפעולות הקשור בכל בפועל מעשה של ענינים אודות להזכיר המקום כאן ולכן,
בתחתונים. יתברך לו דירה עשיית - הכוונה נשלמת שעלֿידם והיהדות,

עבור  - ובמיוחד כולל הנ"ל, פעולות עבור משקה קנקני שהכניסו אלה עתה יגשו - לזה ובהמשך
תוכן  אודות ויכריזו דוגמתם, פעולות לשאר בנוגע ועלֿדרךֿזה בארוכה, כנ"ל הרמב"ם, סיום חגיגות
אלה, באירועים להשתתף באיֿכחם) – (עלֿכלֿפנים כאן המסובים את ויזמינו כו', והזמן המקום הענין,

כו'. מהמשקה ויחלקו

"יהיֿרצון  - טבת כ"ד של ההילולא בעל - הזקן רבינו של ברכתו לקיום נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון
כשיהיה לשתות dwynשנזכה dlek"35'הוי את דעה הארץ ד"מלאה הענין תוכן שזהו ,miqkn mil mink,"

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

.ËÈ;רש"י בפירוש הביאור

לסיומו: הפסוק התחלת שבין הניגוד - הוא משפט" אתו ש"דיבר לפרש רש"י של הכרחו

" - הפסוק `miwlהתחלת xacie" - הפסוק וסיום ,"xn`ie(אני בלשוןied'(אליו שמתחיל היינו, ,"xeaic,
בלשון בשם`dxinומסיים מתחיל וגם, .miwl`בשם .ied'ומסיים

"וידבר  הפסוק שהתחלת מקרא של בפשוטו לפרש רש"י את מכריח - אחד בפסוק - זה ושינוי
אתו  "דיבר - אלקים" "וידבר בפניֿעצמם: ענינים שני הם הוי'", אני אליו "ויאמר והמשכו אלקים",

לפני". למתהלכים טוב שכר לשלם "נאמן - הוי'" אני אליו "ויאמר כו'", משפט

גם  אלא) משה", אל אלקים "וידבר רק (לא הראשון בדיבורֿהמתחיל העתיק שרש"י לומר יש [ואולי
(ובדיבורֿהמתחיל  לסיומו הפסוק תחילת שבין הניגוד את להדגיש כדי ה'", אני אליו "ויאמר התיבות
העביר  הדברים, קשר את הבין שלא שה"בחורֿהזעצער", אלא הוי'"), "אני התיבות רק העתיק השני,
פירוש  של ובכתביֿיד הראשונים בדפוסים לעיין ויש השני. לדיבורֿהמתחיל אליו" "ויאמר התיבות את

כו']. רש"י

בפרשת  שפירש כפי "דין", לשון כתב ולא משפט". אתו "דיבר רש"י לשון דיוק ולבאר להוסיף ויש
"שופט"36בראשית  מלשון גם הוא "אלקים" כי, - הדין" "מדת על מורה אלקים ובנידוןֿדידן 37ששם ,

"דין". של הענין מאשר "משפט" של הענין יותר שייך

.Î:"בהבטחתי "הנאמן ה'". אני ישראל לבני אמור "לכן רש"י בפירוש הביאור

מעבידים  מצרים אשר ישראל בני נאקת את שמעתי אני "וגם - שלפניו לפסוק בהמשך הוא זה פסוק
שועתם 38אותם" ותעל ויזעקו, העבודה מן ישראל בני "ויאנחו - הקודמת בפרשה בארוכה שנתבאר כמו ,

נאקתם" את אלקים וישמע העבודה, מן האלקים הקודמת 39אל בהתוועדות שנתבאר וכמו בני 40, שצעקת
ועלֿידיֿזה בדמם", ורוחץ ישראל תינוקות שוחט "היה שפרעה על היתה מצרעתו...txzp`ישראל

שותק!! והקב"ה
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אודות  כשישמעו אצלם יתחדש מה ביותר, וחמור ירוד במצב נמצאים ישראל בני כאשר ועלֿפיֿזה,
לגאול  הבטיח שהקב"ה ידעו הגלות שנות כל במשך גם הרי, - מצרים מגלות להוציאם הקב"ה הבטחת

אבותיכם" ארץ אל אתכם והשיב עמכם אלקים "והיה יעקב כדברי ממצרים, יוסף 41אותם וכדברי ,
ליצחק  לאברהם נשבע אשר הארץ אל הזאת הארץ מן אתכם והעלה אתכם יפקוד פקוד "ואלקים

ואףֿעלֿפיֿכן42וליעקב" ,zelba mixqiizny mipy ieaix exarהגלות שקושי אלא עוד, ולא ,xingne jled,
ישראל!... תינוקות לשחיטת עד כאמור,

הגלות  מצב והחמיר הורע הקב"ה של הבטחתו קיום שתמורת והקושיא השאלה בגלל מזה: יתירה
שהקב"ה למסקנא לבוא יכלו -miiwi `l החטא שגרם מפני בזה.43הבטחתו וכיוצא ,

הקב"ה?! של הבטחתו אודות פעם עוד להם לספר התועלת מהי השאלה: נשאלת ואםֿכן,

" - לזה l`xyiוהמענה ipal xen` ש ה'", i"palאני xn`i epiax dyn;"בהבטחתו "נאמן שהקב"ה

" להקב"ה שטען זה הוא הוא רבינו dfdמשה mrl dzerxd dnl"44 פרעה אל באתי "ומאז מזה, ויתירה
עמך" את הצלת לא והצל הזה, לעם הרע בשמך לילך 45לדבר מהקב"ה ששליחותו בלבד זו לא כלומר, ,

בנ"י את להוציא כדי dzlertלפרעה z` dlrt `l" מזה כתוצאה - אדרבה אלא ,mrl rxd!"הזה

הזה" לעם הרעותה למה ולומר לדבר שהקשה על משפט אתו ש"דיבר לאחרי - לזה בהמשך ולכן,
במקום  כלומר, וגו'", מצרים סבלות מתחת אתכם והוצאתי ה', אני ישראל לבני אמור "לכן לו: אמר  -

ה' שאני ישראל לבני ואמור לך אלי, בטענות !dniiwlבהבטחתיon`pלבוא

מ  זה דבר ישמעו ישראל בני שכאשר epiaxומובן, dynמשה אותו -d"awdl orehy,הגלות קושי על
להם ואומר ezghadבא miiwl on`p d"awdy.'כו רוחם את יעודד זה הרי -

" התיבות את גם רש"י מעתיק מדוע מובן l`xyiועלֿפיֿזה ipal xen` זה בפסוק החידוש עיקר כי - "
- הוא הקב"ה) של הבטחתו אודות כבר ידעו ישראל שבני האמורה השאלה את ipal(המתרץ dyn zxin`

l`xyi.כנ"ל ,

.‡Î ואחרי הבטחתיו, כן "כי שלאחריֿזה) (בדיבורֿהמתחיל מוסיף שרש"י מה גם לבאר יש עלֿפיֿזה
יצאו lecbכן yekxa:"והוצאתי" רק נאמר שכאן אף ,"

לאחרי להקב"ה dynyגם טען שלפניֿזה (אףֿעלֿפי הבטחתו לקיים נאמן שהקב"ה  ישראל לבני אומר
צורך יש שעדיין פשוט וגם מובן - כנ"ל ) גו'", הרעותה ישראל siqedl"למה בני של רוחם בעידוד

ישראל  בני מתייסרים - בהבטחתו נאמן שהקב"ה להם אומר שמשה כולל ההבטחות, כל לאחרי (שהרי,
מהגלות, היציאה עצם על רק (לא היא הקב"ה שהבטחת ומדגישים שמזכירים עלֿידיֿזה כו'), מר בגלות

" שיקבלו גם יותר yekxlecbאלא) עוד שיתווסף כדי - כו' הגלות אריכות טעם (כביכול) ה'מבאר' דבר ,"
גדול". ב"רכוש

לתרץ  רש"י של דרכו שאין מכיון רש"י, פירוש לימוד בדרך כלֿכך מתאים אינו זה תירוץ אמנם,
כו'. האמור באופן כזו שאלה

הבטחתיו  כן "כי התיבות רק נכתבו המקורי רש"י שבפירוש - פשוט" "תירוץ לומר יותר מסתבר ולכן,
עלֿידי  נוספו גדול" "ברכוש התיבות ואילו "והוצאתי"), כאן שכתוב למה (בהתאם יצאו" ואחריֿכן
בדעתו  עלה יצאו", "ואחריֿכן התיבות את מביא שרש"י שבראותו ה"בחורֿהזעצער", או המעתיק

גדול". "ברכוש - הפסוק את "להשלים"

כו', וכתביֿיד הראשונים בדפוסים לעיין - טוב ומה האמורים. התירוצים משני באחד יבחר והבוחר
זה. רש"י בפירוש הנכונה הגירסא מהי לברר יוכלו אולי
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.·Î לעבודת בנוגע - כו'" פיקודין לכל קדמאה דא "פיקודא הזוהר ממאמר וההוראה הלימוד ביאור
לקונו: האדם

בעניני לעסוק ההכרח  גודל מודגש הזוהר d'במאמר zrici באופן גם אלא אמונה, של באופן רק לא ,
חסידות  בתורת והשגה הבנה של באופן שנתבארה כפי  התורה פנימיות לימוד כלומר, שכלית. ידיעה של
ראשיתא  פיקודין, לכל "קדמאה ומצוות, התורה עניני לכל והעמוד היסוד הוא זה שענין מכיון חב"ד,

פיקודין". דכל קדמאה

"בן  לדרגת שהגיעו לאלה רק שייך התורה פנימיות שלימוד הטוענים ישנם יותר: בעים אר 46ובפרטיות
ופוסקים,47לבינה" בש"ס כרסו למלא צריך שלכלֿלראש ובפרט זו. לדרגה שמגיעים קודם מהֿשאןֿכן ,

התורה. פנימיות לימוד אודות לחשוב יוכל לאחריֿזה ורק

ועמוד  היסודות "יסוד פיקודין", לכל קדמאה הוי'") אני כי ("וידעתם דא "פיקודא - לזה והמענה
שבהכרח ופשיטא כו', לידע" cenrdeהחכמות ceqid micwdl זה ענין לדחות ולא שלאחריֿזה, הבנין לכל

ופוסקים. בש"ס כריסו שימלא עד או לבינה", ארבעים "בן לדרגת שיבוא עד

לפני  הראשונים, פרקים בארבעה הבורא לידיעת השייכים הענינים לבאר הרמב"ם מקדים זה ומטעם
לטייל  ראוי ש"אין בעצמו שכותב אףֿעלֿפי המצוות", משאר בהם וכיוצא והמותר "האסור שמבאר

המצוות" משאר בהם וכיוצא והמותר האסור . . ובשר לחם כרסו שנתמלא מי אלא "לטייל"48בפרדס -
פיקודין".49דייקא  לכל "קדמאה שהוא העיקרי, היסוד וידיעת לימוד עצם מהֿשאיןֿכן ,

"באורח  רק לא - הזוהר ובלשון הענינים, בפרטי ידיעה גם אלא כללית, ידיעה רק לא - גופא ובזה
פרט". "באורח גם להיות צריך לאחריֿזה אלא כלל",

ואחד  אחד לכל ניתנו בוודאי - מישראל ואחד אחד מכל זה כל ותובעת דורשת אמת" ש"תורת ומכיון
יקויים  בוודאי ואז כו', ולהתייגע ללמוד ברצונו, אלא תלוי הדבר ואין לכך, הדרושים הכוחות מישראל

ומצאתי" "יגעתי .50אצלו

אלה: בימינו - בזה נוספת והדגשה

תורה' תלמוד ב'הלכות מבואר - כולה התורה כל ללמוד מישראל ואחד אחד כל לחיוב שיכול 51בנוגע
לגאולה  ממש בסמיכות הגלות, זמן סוף אלה, בימינו אמנם, אחר". בגלגול או זה "בגלגול להיות
הרגע  על לסמוך אפשר אי מזה: ויתירה אחר... גלגול על לסמוך איֿאפשר - והשלימה האמיתית
ולצעוק  השולחן על לדפוק רק צריכים - ממש! זה ברגע יבוא צדקנו שמשיח יתכן שהרי שלאחריֿזה,

גלות"... "דאלאי

להוסיף  כדי רגע כל לחטוף בהכרח אלא אחר, לזמן התורה לימוד את לדחות איֿאפשר ואםֿכן,
בנוגע  (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה) והן ופוסקים, בש"ס כרסו למלא דתורה, לנגלה בנוגע הן - התורה בלימוד

ומצוות. התורה עניני לכל והעמוד היסוד ה', ידיעת התורה, לפנימיות

.‚Î- לעיל) (כמוזכר ברמב"ם היומי בשיעור גם מודגש הנ"ל ענין

"מצוה  - לאֿתעשה למצוות בנוגע (ועלֿדרךֿזה אלוקה" שם שיש לידע ממצוותֿעשה ראשונה "מצוה
" מלשון גם הוא "ראשונה" שהלשון לעיל כאמור  גו'"), לך יהיה לא לאֿתעשה.. ממצוות ",y`xראשונה

שלאחריֿזה. ההמשך כל את הכולל ו"עמוד" "יסוד" כמו

"וידעתם  הפסוק על הוא הנ"ל הזוהר שמאמר לכך [נוסף השבוע פרשת עם זה כל ולקשר להוסיף ויש
האבות" "אל "וארא", - וארא] שבפרשת הוי'" אני :52כי
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וש"נ.47) שם. לאבות זהר שערי סק"ו. סרמ"ו יו"ד ש"ך ראה
ספ"ד.48) יסוה"ת הל' רמב"ם
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ה"ד.51) פ"א לאדה"ז
ג).52) (י. פרשתנו ריש פירש"י
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ודור" דור בכל אחריהם לבניהם ירושה היא האבות ישראל 53"בחינת שבני – האמונה מענין החל ,
מאמינים" בני "מאמינים "54הם גם הם הרי עצמם, בכח "מאמינים" היותם על נוסף כלומר, ,ipa

המוריש  במקום הוא שהיורש ועד עניניהם, כל לבניהם שמורישים האבות בכח .55מאמינים",

אל  "וארא כאן, בכתוב מדובר שאודותם ל"אבות" ביחס רק לא הוא הירושה שענין להוסיף, ויש
ישראל" בכורי "בני - להקב"ה בנוגע גם אלא יעקב", ואל יצחק אל המגיד 56אברהם הרב תורת וכידוע ,

במחשבה" עלו "ישראל בענין ספריו שני חקוקה 57בהתחלת הבן שצורת ובן מאב עלֿדרךֿמשל, ,
במחשבה" צורתם נחקק היה ישראל שנבראו קודם "אף האב, לאחרי 58במחשבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

כו'. שנבראו

מישראל. ואחד אחד כל אצל וישנו שייך ה' ידיעת שענין פשוט, וגם מובן שכן, ומכיון

.„Î,'ה לידיעת השייכים הענינים בלימוד הוספה לידי יביא ה', ידיעת אודות שהדיבור ויהיֿרצון
וכו'. בפרטיות גם אלא בכללות, רק לא וכאמור,

בזוהר  כדאיתא - מנחה) בתפילת עתה (שקוראין פרעה" אל "בא לענין שבאים ליה 59ועד ד"עייל
ודוגמתו  כו'"), קריב ולא מיניה "דחיל משה היה שבתחילה (אף אדרין" בתר אדרין קודשאֿבריךֿהוא

נהורין" כל מיניה ואתגליין "דאתפריעו בקדושה, פרעה לבחינת בנוגע ענין 60גם נעשה שעלֿידיֿזה ,
השלימות. בתכלית ה' ידיעת

אור' ב'תורה כמבואר העם", את פרעה "בשלח - בשלח לפרשת באים משלח 61ומזה "היה שפרעה
ניצוצי  בחינת שנתעלו גרמו כו' במצרים גלותם שעלֿידי העם", "את למעלה, פרי ועושה וענפים פארות

בארץ" לי "וזרעתיה במצרים) ישראל לגלות (בנוגע הכתוב וכלשון כו'", ז"ל 62אלקים רבותינו "ואמרו ,63

כו'" כורים כמה מוציא כור .64זורע

בוודאי  הרי כו', הניצוצין כל נתבררו כבר - עתה עד כו' הגלות אריכות לאחרי - אלה שבימינו ומכיון
גלות"! "דאלאי - ובמילא הגלות, כוונת נשלמה שכבר

בא  בפרשת הכתוב ובלשון מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ומיד שתיכף - (שקוראין 65ובפשטות
ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו עתה)

הזאת" השירה את ישראל ובני משה ישיר "אז - ומיד מכאן 66ותיכף ישיר, אלא נאמר לא "שר ,
התורה" מן המתים עפר"67לתחיית שוכני ורננו "הקיצו צדיקי 68, וכל בתוכם, הזקן ואדמו"ר והרמב"ם ,

בזוהר  כדאיתא בתוכם, ישראל בגמרא 69ונשיאי גם ומפורש מיד, לתחיה קמים יבנה 70שצדיקים שכאשר
עמהם", ואהרן "משה אזי צדקנו) משיח  בביאת ומיד (תיכף ביתֿהמקדש

ממש. בימינו במהרה - לנו" תהיה "כן

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר ואחרֿכך המקדש". בית "שיבנה לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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פרשתנו.53) ריש תו"א
א.54) צז, שבת
ח"ב 55) ווארשא סקי"ח. ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת ראה

ועוד. סקי"ח.
כב.56) ד, שמות
ד.57) פ"א, ב"ר
סע"ג.58) ב, או"ת
א.59) לד, ח"ב
א.60) רי, זח"א
ג.61) סא, בשלח

כה.62) ב, הושע
ב.63) פז, פסחים
בשלח.64) ר"פ תו"א
ט.65) יו"ד,
א.66) טו, בשלח
עה"פ.67) ופירש"י מכילתא ב. צא, סנהדרין
יט.68) כו, ישעי'
א.69) קמ, ח"א
סע"ב.70) קיד, פסחים - אחד תוד"ה וראה ב. ה, יומא
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הקודש  ללשון מתורגם
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רבות  פעמים דובר שרש"י 1כבר שלמרות כך, על
"ענינים  גם פירושו כולל מקרא, של פשוטו את מפרש

של  "יינה וגם התורה, חלקי שאר של מופלאים"

ענינים2תורה" למצוא כדי אך ,dl` תחילה ללמוד יש
הפשט. בדרך רש"י פירוש את

לפסוקים  הפשוט הפירוש את רש"י שאומר לאחר
וגם  אברהם... אל "וארא הפרשה שבתחילת

ממשיך  הוא דרשוהו 3הקמותי...", "ורבותינו לענין 4:

הרעותה  למה משה: שאמר מעלה לו 5של אמר ,
יש  משתכחין, ולא דאבדין על חבל הקדושֿברוךֿהוא:

נגליתי  פעמים הרבה האבות. מיתת על להתאונן לי
ואתה  שמך מה לי: אמרו ולא שֿדֿי באֿל עליהם

הקימותי...6אמרת  וגם אליהם, אומר מה שמו מה :

עד  קרקע מצא לא שרה את לקבור אברהם וכשבקש
על  עליו ערערו ביצחק וכן מרובים בדמים שקנה

אחר  הרהרו ולא ביעקב... וכן חפר אשר הבארות

"אין  מסיים (והוא הרעותה" למה אמרת ואתה מדותי
המקרא..."). אחר מתיישב המדרש

שמות  פרשת "עתה 7בסוף הפסוק על רש"י אומר
ל"למה  הקדושֿברוךֿהוא תשובת (שהיא תראה..."

שאמרתי  כאברהם לא מדותי, על "הרהרת הרעותה"):

לו 8לו  אמרתי ואחרֿכך זרע לך יקרא ביצחק 9כי

מדותי..." אחר הרהר ולא לעולה .10העלהו

בפירושו  וארא, בפרשת מדוע א) להבין: וצריך
שכל  הוכחה רש"י מביא דלעיל, דרשוהו" "ורבותינו

שמות  פרשת ובסוף מדותי" אחר הרהרו "לא האבות
בלבד? אברהם על הוכחה מביא הוא

בפרשתנו  רש"י מפרש עצמו אברהם לגבי גם ב)
אחר  מאורע על מדותי" אחר הרהרו "לא של הענין את
בסוף  מאשר שרה...") את לקבור אברהם ("כשבקש
לך  יקרא ביצחק כי לו ("שאמרתי שמות פרשת

.11זרע")

את  רש"י מביא שמות פרשת בסוף ועיקר: ג)
על כפירושו רגיל, באופן הרהר" "לא eheytפירושו

הקדמה  עם הפירוש מובא בפרשתנו ואילו מקרא, של
דרש  מכך: יותר ואף דרש, – דרשוהו" "ורבותינו של
הכלל  מן להיפך המקרא", אחר "מתיישב איננו אשר
היא  כאשר אגדה מביא שהוא רש"י, של בדרכו

המקרא" דברי .12"מתיישבת

.·

ÛÂÒ· Ë˘Ù‰ ÈÙÏ ˙"È˘‰ ˙·Â˘˙Â ‰˘Ó ˙ÚË
˙ÂÓ˘ 'Ù

הנ"ל. כל את מתרצת האחרונה שהשאלה לומר, יש
את רש"י מפרש שמות פרשת מקרא eheytבסוף של

המילים הפסוק mewnay13על מהווה הפשט ולפי ,
לטענת  תשובה תראה..." עתה משה אל ה' "ויאמר
הזה... לעם הרעותה "למה שלפניו בפסוקים משה

הזה": לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז

לא  ה' של ששליחותו בלבד זו שלא טען, משה
אלא  עמך"), את הצלת לא ("הצל ישראל את הצילה

jtidl" ,rxd,תראה "עתה לו נאמר כך ועל הזה", לעם
שבעה  למלכי העשוי ולא תראה לפרעה העשוי

מדותי", "אחר הרהר שהוא כיון אומות",

אברהם שנהג כפי dnecולא dxwna לא" שהוא ,
כי  לו "אמרתי שלפניֿכן למרות מדותי", אחר הרהר
העלהו  לו אמרתי ואחרֿכך זרע לך יקרא ביצחק
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(סי"ב). השיחה סיום ראה – טבת וכ"ד (*
א).1) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
כד.2) ע' יום היום
ט.3) ו,
בתחלתו.4) פרשתנו תנחומא ד. פ"ו, שמו"ר א. קיא, סנהדרין ראה
כב.5) ה, שמות
יג.6) ג, שמות
א.7) ו,
יב.8) כא, וירא
ב.9) כב, שם

את10) לפניך "אפרש יב: כב, וירא פרש"י כו'".izgiyראה
הכתוב 11) שמפרש דרשוהו" ד"רבותינו להפי' החילוק: בפשטות

לא  שהאבות מביא הארץ, לירושת בנוגע שהמדובר גו'" הקימותי "וגם
בפ'dfaהרהרו משנה מדוע ביאור חסר עדיין אבל שמות. בס"פ משא"כ ,

שדוגמא ובפרט במרז"ל.efשמות. הובאה לא מאברהם
ועוד.12) ח. ג, בראשית
שהמשך 13) אף וכיו"ב, דרשוהו" "ורבותינו ע"ז רש"י כתב ולא

שם  ותנחומא בגמרא אי' כו'" לפרעה העשוי תראה עתה "לפיכך הפירוש
בפ' שהביא – הרהרו לא שהאבות כו' דאבדין על חבל להדרש בהמשך

בפ"ע. ענין הוא שמות ס"פ בשמו"ר משא"כ וארא.
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efלעולה" dghade נוסף לצער שלנו 14גרמה כבמקרה ,
בשמך לדבר באתי .rxd"...15ש"מאז

דומה  אינו ילדים שאין על שהצער רואים, שהרי
ברכו  כבר הקדושֿברוךֿהוא כאשר הנגרמים ליסורים
ובמיוחד  הבן, נלקח ואחרֿכך זקנתו, לעת יחיד בבן

בעצמו  זאת לעשות צריך האב .16כאשר

לכך  הוכחה מביא אינו שרש"י כן, גם מובן זה לפי
ש"כשבקש  מזה מדותי" אחר הרהר "לא שאברהם
ערערו  ביצחק (וכן קרקע מצא לא שרה את לקבור

השדה... חלקת את ויקן ביעקב וכן מפני 17עליו... ,"(
("לתת  עצמה שההבטחה במקרה מדובר אין ששם
מרובים. בדמים הקרקע לקניית גרמה ארץ") את להם

היה  צריך לא שאברהם ההרהור, רק כאן אפשרי
מפני 18לשלם  ויעקב), יצחק לגבי (וכך הקרקע עבור

איננו  זה והרהור הארץ, על ה' הבטחת לו שהיתה
weicaדוגמא dni`znd ששליחות משה, של להרהור

הזה". לעם "הרע של למצב "גרמה" עצמה ה'

ש"רבותינו הדרש לפי כל edeyxcאך באים "
ואל  יצחק אל אברהם אל "וארא (כולל הפסוקים

"19יעקב" כהמשך (oiprl חלק והם מעלה" של
ה' באופן 20מתשובת משה של והרהוריו לשאלותיו

illk21 ב"ואתה החל הנוסף, הצער על דוקא לאו ,

עליהם" אומר מה שמו מה מדוע 22אמרת מובן וכך .
את רש"י מכל zyxcמביא הוכחות ומביא חז"ל,

) הרהרו ש"לא האבות מדותי".llka23שלושת אחר (

.‚

ÌÈÈÚ· "‡ËÁ‰ Ì¯‚"˘ ÔÎ˙ÈÈ Y Ë˘Ù‰ ÈÙÏ
ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï Y ˘¯„‰ ÈÙÏ ,ÌÈÈË¯Ù

הרעותה  "למה משה טענת לומר: יש לכך בנוסף

עצמו, לו רק הנוגעת פרטית, טענה איננה הזה..." לעם
אין  ולפיכך ישראל, לכלל הזה", "לעם קשורה אלא

שלא  מאברהם דוגמא הפשט בדרך להביא יכול רש"י

הבארות  בענין מיצחק וכן המכפלה, מערת בענין הרהר
שכל  מפני השדה", חלקת את "ויקן בענין ומיעקב

ניתן  ולכן פרטי, כענין לאבות אירעו הללו הענינים
מפני  אלו במקרים הרהרו לא שהם ולומר להבחין

ש"גרם  מפני אצלם תקויים לא שההבטחה שחשבו

רש"י שפירש כפי .awri24לגביokÎiptlהחטא",
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שם).14) ובפרש"י יוד יב, (לך בארץ לרעב בנוגע משא"כ
"עתה 15) יב) כב, (וירא הקב"ה אמר העקדה נסיון אחר דוקא ולכן
– חיבתי dzrnידעתי היא מה התמהים ולאומות לשטן להשיב מה לי יש

כו' בנסיון eiykrאצלך עמד לפנ"ז שגם אף – שם) (פרש"י שרואים"
כח). יא, נח (פרש"י כשדים באור דמס"נ

זה 16) הרי – יצחק לידת לאחר נאמר זרע" לך יקרא ביצחק "כי אף
הוא  בנים כשאין ויסורים הצער כי בפנים, המובא והיסורים להצער שייך
זרע  יראה שמיצחק לו שמבטיח ולאחר משפחתו, המשך מהעדר גם

בן. דהולדת התכלית ביטול זה הרי לעולה" העלהו לו אמר "ואח"כ
יט.17) לג, וישלח
ט.18) כג, ח"ש פרש"י ראה
הובא 19) ולא גו'" פרעה אל באתי "ומאז הכתוב על קאי בסנהדרין

yxetn על קאי ד) (פ"י , בשמו"ר אבל גו'". אברהם אל "וארא הכתוב
כו'". וארא כתב "לכך מסיים ובתנחומא גו'". אברהם אל "וארא הכתוב

(תחלת)20) רק הפרשה, בתחלת מקרא של בפשוטו לפרש"י משא"כ
לדבר  שהקשה על משפט אתו דיבר משה, אל אלקים "וידבר הכתוב
וגו'" אברהם אל "וארא ההמשך משא"כ הזה", לעם הרעותה למה ולומר

המשך כו'"dprhdאינו הרעותה למה ולומר לדבר ש"הקשה ע"ז למשה
השיטה  באותה הוא תראה" "עתה שמות דס"פ פשש"מ (ובפשטות
יצחק  אברהם האבות שכל כאן נוגע אינו ולכן פרשתנו). בריש בפשש"מ
(ראה  דרשוהו" "רבותינו לפי משא"כ בפנים). (כנ"ל הרהרו לא ויעקב
ט. ו, (להט"ז) דוד דברי גו"א. שהקשה. על ד"ה פרשתנו ריש רא"מ

מדרשים). ובכמה
שלחתני21) זה למה אל "ולא מפרש ט) (ו, כאן elברא"ם jenqd כפי

בתחלת  ותנחומא בגמרא דהרי וצ"ע מקרא". של פשוטו לפי שפירש מה
הכתוב (גם) מובא בשמך"f"g`lyהענין לדבר פרעה אל באתי "ומאז

בתנחומא), ועד"ז פרעה". אל באתי ומאז אמרת "ולבסוף מסיים (ובשמו"ר
לא  והצל לי) אומר אתה "(ועכשיו הכתוב סיום מביא (בגמרא) ובסופו
"למה  שמביא וברש"י שלחתני". זה "למה שלאחר הכתוב עמך" את הצלת

שם. סנהדרין חדא"ג ראה הענין. התחלת מביא כי – הרעותה"
"ורבותינו 22) בכלל רש"י שהביא הטעם שזהו לכאורה י"ל ועפ"ז

אחר  מתיישב המדרש "ואין שממשיך אף מעלה" של לענין דרשוהו
מקרא  של לפשוטו אלא באתי לא "ואני כמ"פ כותב רש"י והרי המקרא",

הא'zayiindולאגדה לפי' כי – (12 הערה לעיל (ראה כו'" המקרא דברי
אליהם, אומר מה שמו מה שהקשה ע"ז הקב"ה הוכיחו לא למה קשה
שהוכיחו  אלא ע"ז הקב"ה הוכיחו "רבותינו" שלפי רש"י מביא ולכן

הרעותה". "למה משה שאמר לאחר
הרהר, – וקושיא שאלה אינה שמו" "מה השאלה פשוטו דלפי וי"ל

" בכתוב כמפורש שאלה, ilאלא exn`eאומר מה שמו (וכן `mdilמה "
דרשוהו" "רבותינו לפי משא"כ א), פ"ד ה. פ"ג שמו"ר במדרש גם מצינו
(פ"ו, כאן לשמו"ר ביפ"ת וכ"כ ה). פי"א, הויק"ר (כדעת בעקמומית בא
שליחותי  תחלת "ועתה בשמו"ר הנה "רבותינו" לפי' שגם ולהעיר ד).

מה לי "ואמרו inyאמרת הכתוב התחלת ומשמיט הכתוב לשון (שאינו "
"מה  (ושם שם ותנחומא בסנהדרין ועד"ז אליהם"). אומר "מה וסיומו לי"

jnyמה" בפרש"י משא"כ .("mdil` xne` dn eny.שם חדא"ג וראה ."
בההתוועדות. בארוכה נת' – זה שבפרש"י הדיוקים לשאר בנוגע

ואכ"מ.
פעמים 23) "הרבה פסוקים לב' שמחלקו משמע שמפרש"י אף

"וארא  הכתוב פי' הוא אמרת" ואתה שמך מה לי אמרו ולא נגליתי...
כו' אברהם "וכשבקש exdxdגו'", `le למה אמרת ואתה מדותי אחר

וגו'", הקימותי "וגם הכתוב פי' הוא הרעותה"
חבל  הקב"ה לו אמר  הרעותה למה משה "שאמר שמתחיל מזה הרי
הרהרו  דלא משמע בסיומו), (וכן כו'" להתאונן לי יש כו' דאבדין על
שם  ושמו"ר) בתנחומא (ועד"ז ובסנהדרין שמו. דמה להשאלה גם שייך
מה  לי אמרו ולא מדותי אחר מהאבות) (כ"א הרהר "ולא בסופו מסיים
וראה  גו'". הצלת לא והצל כו' ועכשיו כו' שמך מה לי אמרת ואתה שמך

בתחלה. ד"ה שם פרש"י
יא.24) לב, וישלח
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ולא  ישראל, כלל רעת על היתה משה טענת ואילו
ש  dynייתכן `hg"הזה לעם ל"הרעותה .25יגרום

שמות  פרשת בסוף הפשט בדרך רש"י מביא לכן
ביצחק  כי לו שאמרתי כאברהם "לא של הדוגמא את

שאף  לעולה", העלהו לו אמרתי ואחרֿכך זרע לך יקרא

המשך  לגבי אלא בלבד, אברהם לגבי אמורה אינה היא
"שמא  של חשש כאן אין ולכן שלאחריו, הדורות כל

אחר  הרהר "לא הוא זאת ולמרות החטא", גרם

דוגמא  מוצאים אין ויעקב יצחק אצל ואילו מדותי",
כזאת. להתנהגות

"רבותינ  – המדרש לפי אך הפשט, לפי זאת ו כל
דאורייתא" ל"נשמתא הקשור – (ש"רוב 26דרשוהו"

בה" גנוזין התורה הן 27סודות הן "האבות (

של 28המרכבה" בדרגה הם למטה בעולםֿהזה גם –
כלמעלה  של 29המרכבה, ענין אצלם ייתכן לא וכלל ,

בחטא" הרהרו 30"נתלכלתי ש"לא להוכיח אפשר ולכן ,
– פרטיים לכאורה, שהם, מענינים גם מדותי" אחר

יצחק, אצל הבארות ענין אברהם, אצל המכפלה מערת

היו  שהם מפני – השדה" חלקת את "ויקן יעקב ואצל
העליוןwx"מרכבה .31ימיהם"lkלרצון

.„

Ï˘ ÌÈÙÂ‡‰ È˘Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ˘¯„‰Â Ë˘Ù‰
"˙Â·‡ ‰˘ÚÓ"

יש  זה: רש"י בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

לפירוש  הסברים שני שבין בקשר רמוז שזה לומר,

כדלהלן: הנ"ל, רש"י

בהרחבה  דובר של 32כבר אבות" שב"מעשה כך על

שבו  האופן א) אופנים: שני ישנם ויעקב, יצחק אברהם
מצד אבות" "מעשה ייתכן mtebנעשה זה בענין ,

ויבקש  צדקותי", על שכר קבלתי "שמא ידאג שאברהם
"ze`"הארץ ירושת יעקב 33על לגבי וכך ,34.

ממעזריטש  המגיד של בסיפור שמוצאים ,35[כפי
רבן  בית של לתינוקות מלמד רבינו שמשה ראה שהוא

הפסוק  ויאמר 36את ויצחק פניו על אברהם "ויפול
שנה  תשעים הבת שרה ואם אלד שנה מאה הלבן בלבו
מידי  יוצא מקרא ש"אין להם, והסביר תלד",

].37פשוטו"

מצד שנעשה כפי אבות", "מעשה וכאן mznypב) ,
וכדומה. מדותי" אחר "הרהרו של ענין כלל ייתכן לא

(גוף  הפשט בדרך רש"י שפירוש הוסבר, וכבר
הגוף, מצד שהם כפי אבות" ל"מעשה מתייחס התורה)
הם  – שבתורה אגדה – המדרש שבדרך והפירושים

הנשמה  מצד אשר אבות" .38כ"מעשה

שמות, פרשת שבסוף רש"י בפירוש בענינינו: וכן
בדרך שמצד hytdשהוא אבות" "מעשה על מדובר

בתשובה  כהוכחה להביא אפשר אי לפיכך הגוף.
שהאבות  הדוגמאות את הזה" "לעם על משה לשאלת
שאברהם  שייתכן מפני פרטיים, בענינים הרהרו לא

יעקב. לגבי וכך שכר...", קבלתי "שמא יחשוב

"רבותינו לפי האגדה edeyxcואילו לפי – "
"מעשה  הרי בה, גנוזין התורה סודות שרוב שבתורה,

מצד הוא מכך dnypdהאבות" הוכחה ותיתכן ,
הפרטיים. בעניניהם הרהרו לא שהאבות

למשה  בקשר גם להסביר אפשר דומה באופן
הרעותה  "למה שמות פרשת בסוף משה טענת רבינו:
הרע  בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז הזה... לעם
באופן  מקרא, של פשוטו לפי היתה, הזה...", לעם

" כך על לומר ייתכן ולכן מדותי"zxdxdהראשון, על

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

פרשתנו 25) שמות. (ס"פ דוד דברי (ראה גרם ישראל דחטא שי"ל אף
ותשובת  שלחתני) זה (למה משה שאלת הי' שבזה דמפרש ואילך) ב ו,

הפרשה), המשך בכל הקב"ה
רק שזהו יד) ב, (שמות רש"י מדגיש לו eyxcnהרי שנאמר ובפרט ,

(ב, בשמות מדובר עליהם – גו'" האנשים כל מתו כי מצרים שוב "לך
ללה"ר  כלל וחשש מקום אין – מתו שהם שכיון הוא, דבפשש"מ – יד)

וכו'.
א.26) קנב, זח"ג
פנימיות 27) שם: ובאגה"ק ס"ג. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' סכ"ג. אגה"ק

אגדה. שהיא התורה
ו.28) פפ"ב, ו. פמ"ז, (i"yxtaeב"ר "ולמדנו כב) יז, )mdxa`n(לך

מקום". של מרכבתו שהצדיקים
היו29) כולם אבריהם כל miyecwשכל כו' עוה"ז מעניני ומובדלים

פכ"ג). (תניא ימיהם

(30.. שבתורה "אגדה שם: מאגה"ק של zxtkneלהעיר עוונותיו
אדם".

שם.31) תניא
ואילך.32) 298 ע' ח"ה לקו"ש
בפרש"י.33) ו) טו, שם א. (טו, לך
בפרש"י.34) ט) (לב, וישלח
(35.197 ע' לתהלים מכתבים קובץ ב. פג, עא) ע' (ח"ב התמים

"בשבוע  הצ"צ אדמו"ר לכ"ק אדה"ז כ"ק סיפר זה שסיפור ולהעיר
השיחה. בסוף ראה – הסתלקותו" שקודם

"תמה"36) אברהם (דגם שם תיב"ע ע"פ הוא הה"מ ופי' יז. יז, לך
(כהדגשתו) הוא פרש"י משא"כ – הפשט ע"ד שהוא בהראב"ע, וכ"ה –

"חדי"). דאברהם ת"א ע"פ
א.37) סג, שבת
בזה.38) דוגמאות כמה שם לקו"ש ראה
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ששלחתני" על אני כלפי 39(ו"קובל טענה שזוהי ,(
למצב  גרמה ששליחותו כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,
"לפיכך  הוא כך על העונש ולכן לישראל. "הרע" של

ולא...". תראה לפרעה העשוי תראה, עתה

האופן  על מדובר דרשוהו" "רבותינו לפי ואילו
היתה  למשה שהטענה לומר ייתכן ולא שבענין, השני

ש"ה  מדותי"על על על zehytaרהר נענש ושהוא ,
פעמים 29כך  ש"הרבה כך על היא שהטענה אלא ,

שמך  מה לי אמרו ולא שֿדֿי באֿל עליהם נגליתי
eny dn zxn` dz`e רצה שמשה כך, על כלומר, ."

שם  סוד את – והקדוש..." הגדול "שמך את לדעת
של 40"המפורש" ביותר גבוהה לדרגה להגיע וחפץ ,

אלקות  שם 41ידיעת האמיתות, מדת הוי', שם ידיעת –
אינם 42העצם  הזה" לעם הרעותה "למה דבריו ואפילו .

" של בכך zxdxdענין גם אלא כפשוטו, מדותי", על
בשכלו  להבין רצה שבשליחות 43הוא הפרטים כל את

בפירושו  משתמש רש"י אין מדוע מובן זה לפי ה'.
" בביטוי דרשוהו" לגבי zxdxd"רבותינו מדותי" על

dyn44 בסוף הפשט בדרך בפירושו מתבטא שהוא כפי ,
שמות. פרשת

.‰

˙Â„ÈÓ ÏÚ "¯‰¯‰"˘ ‰˘Ó ÏÚ ¯ÓÂÏ Ô˙È „ˆÈÎ
'‰

על  "הרהרת לומר ייתכן כיצד לשאול: ניתן עדיין
בעוד  הראשון, האופן לפי ואפילו בפשטות, מדותי"
נאמר  היוולדו עם שמיד משה, על כאן מדובר אשר

הוא" טוב כי אותו "ותרא כולו 45עליו הבית "נתמלא –
זאת,46אורה" עם יחד להדגיש ייתכן כיצד ובמיוחד ,

מין l`שהאבות מכל "נבחר שהיה ושמשה, הרהרו,
האבות 47האדם" מן הרהר?48(וגם כן (

דיבר  לא טמאה בהמה "בגנות אפילו להבין: יש כן

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 49הכתוב" יהודי, לגבי ובודאי ,
שמשה  התורה מספרת איפוא, מדוע, רבינו. משה לגבי
ליהודי  מכך הנלמדת ההוראה מהי מדותי"? על "הרהר
צריך  שמזה לומר, קשה [לכאורה לקונו? בעבודתו
אחר  מלהרהר להזהר יש כמה עד ללמוד היהודי
כאבות  להתנהג ושיש הקדושֿברוךֿהוא, של מדותיו
לכך, הגיע לא רבינו משה שאם כיוון, הרהרו", ש"לא

זמן?] ובכל יהודי מכל הדבר נדרש .50כיצד

.Â

Ï‡¯˘È È· ÏÎÏ ‰˘Â¯È· ˙¯·ÂÚ "‡¯‡Â" ˙‚¯„
˙Â·‡‰ ÔÓ

המלה  על רש"י דברי הסבר עלֿידי יובן הדבר
השאלה  ידועה האבות". "אל המפרש: "וארא",
מפרט  עצמו הפסוק הן רש"י: מפרשי כך על ששואלים
יעקב", ואל יצחק אל אברהם אל "(וארא) בהמשך מיד

רש"י? כאן מוסיף ומה

הוא  לכך בכך 51ההסבר להסביר מתכוון רש"י :
" של למעלה זכו לראיית x`e`שהם – אברהם..." אל

גשמית  כראיה ומוחשית ודאית בגללה 52אלקות, אשר ,
מפני  מדותי", אחר "הרהר של ענין אצלם ייתכן לא

"וארא"`zeaהיותם של הענין כלומר, ישראל. בני של
שיעבור באופן להם כי dyexiaניתן שאחריהם, לבנים

בחכמה" בנוי... לבן זוכה .53"האב

"אין  של בענין זו פרשה על אור' ב'תורה כמוסבר
לשלושה" אלא אבות היא 54קורין האבות ש"בחינת ,

צ"ל  האבות בחינת דור... בכל אחריהם לבניהם ירושה
mc` lka."

כלפי  הקדושֿברוךֿהוא של לטענה הסיבה זוהי
הענין  משתכחין". ולא דאבדין על "חבל רבינו: משה

" "x`e`של היותם מבחינת היה אברהם..." ",`zeaאל
שהרי  שונים, היו וכו' שאברהם לתרץ אין ולפיכך
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כב.39) ה, שמות פרש"י
בתו"ש 40) הובאו יד ג, (שמות עה"כ דרז"ל וראה ספ"מ. פדר"א

יו"ד  שו"ע ה"ב. פ"ו יסוה"ת הל' ה)רמב"ם ונ"כ הנוסחאות (שינוי שם),
ועוד. השמות. ש' פרדס ס"ט. סרע"ו,

כבודך"41) את נא "הראני דרכיך" את נא "הודיעני שביקש וכמו
יח). שם יג. לג, (תשא

הכתובים42) .epzyxtaכהמשך
ועוד.43) וארא. ר"פ פנ"י שמות. ס"פ בחיי ראה
ועל 44) ד"ה פרש"י ראה אבל שם. ותנחומא ושמו"ר בסנהדרין וכן

שם. סנהדרין בתחילה וד"ה דבר
וש"נ.45) .182 ע' תש"י סה"מ ראה שם). אוה"ת (וראה ב ב, שמות
לדעת 46) כמו הגוף מצד גם הי' וזה א. יב, מסוטה שם. פרש"י

בכ"מ. וכמבואר מהול", כשהוא ש"נולד – "אחרים"

משו"ע 47) גם ולהעיר הז'. ביסוד חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ
.254 ע' ח"ו לקו"ש וראה רמ"ב. סו"ס יו"ד

(48.. אברהם חביב שביעי באבות .. חביבין השביעין "כל וכמרז"ל
פ"ט. ה'ש"ת החודש ד"ה וראה יא. פכ"ט, ויק"ר – משה"

א.49) קכג, ב"ב
ואילך.50) 109 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
(51.114 ע' שם לקו"ש ועוד. רא"ם ראה
כיון 52) כו' דיין נעשה עד "אין שלכן לראי', שמיעה דומה שאינו

שייך edeifgד  שאינו ואילך), סע"ב כה, (ר"ה זכותא" ליה חזי מצו לא כו'
121 ע' ח"ו לקו"ש וראה מעדים. כששומעים משא"כ "הרהר", שום בזה

וש"נ. ואילך.
מ"ט.53) פ"ב עדיות
ב.54) טז, ברכות
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צריכה  "וארא" ודרגת "אבות", בחינת על מדובר
זאת  בקבלו כ"בן", אדם" "בכל מורגשת להיות

בירושה.

.Ê
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ולומר: ביניהם להבחין זאת בכל ניתן לכאורה,
מובן, זאת בכל לבן, האב מן עוברת שהירושה למרות
אותן  את לירושה אין היורש אצל הימצאותה שלאחר

האב  אצל בהיותה לה שהיו כפי .55המעלות,

בירושה  הבן אצל הנמצא "וארא" דרגת שכך, כיוון
האבות. אצל שהיתה "וארא" כדרגת גבוהה כה אינה

אל  – "וארא בפרש"י: רמוז לכך ההסבר גם
zea`d."ל"אבות היה "וארא" דרגת של הגילוי – "

ה' בעבודת הדרגה לפי היה לא הגילוי mdlyכלומר,
בקו  יצחק, פחד האהבה, בקו – אוהבי אברהם –

היותם מפני רק אלא וכו'), ,zea`)mipalהגבורה
שום  אין "וארא" שבענין מובן ולכן הכל), יורש שהבן

להלן: שיוסבר כפי לבנים, האבות בין הבדל

בענינים  קיימת הבן פני על לאב שישנה המעלה

ה' עובד בהיותו העצמית, עבודתו מפני לאב הניתנים
לבנים, בירושה עוברים אלה ענינים גם אמנם, וכדומה.
הם  אין אך מוריש... האב המשנה: מן לעיל כנזכר
המוריש. כאצל גבוהה דרגה באותה הבן אצל קיימים

היא  "וארא" של המעלה בענינינו, זאת לעומת
zea`lבעצם ,mze`ivn יוצרת שהיא מציאות כאבות,

לבנים, בירושה עוברת שהמעלה מובן, ולכן הבן, את
האב. אצל שהיא דרגה באותה

יהודי, כל אם פחות: עוד מובן הנ"ל כל לפי
" את בירושה קיבל רבינו, משה כיצד x`e`ובודאי ,"

"הרהר  של הענין את רבינו ממשה מונע זה שאין ייתכן
מדותי"? אחר

.Á
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אומרים  חז"ל הוא: לכך לתת שיש לא 56ההסבר :
האמונה  בשכר אלא ממצרים ישראל כלומר,57נגאלו .

dzlbzd ישראל בין הקשר היהדות, נקודת אצלם
וזה  בה', ישראל באמונת המתבטא להקדושֿברוךֿהוא,

ממצרים. לגאולה ראויים עשאם

גלות  לקושי נתונים בהיותם כן, לפני גם אמנם
"מאמינים" ישראל היו כרוך 58מצרים, היה זה אך ,

מאמינים"59בהיותם  זאת54"בני קבלו הם –dyexia
של  עבודתם מצד אך בגלוי. יהיו הם שבו מצב בכל
אצלם  היה לא עדיין עצמם, הבנים תכונות מצד ישראל,
האמונה. של הגילוי שלימות אמונה", "ורעה של הענין

העצמית  בזכותם ממצרים ייגאלו שישראל ,60כדי
xkyk שעברה בה', האמונה צריכה היתה מעשיהם, על

ה  לענינם להפוך בירושה, .ihxt61אליהם

.Ë
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בין  ההבדל וזהו רבינו, משה עלֿידי נעשה זה דבר
שעלֿידי  זו לבין האבות עלֿידי המגיעה ההשפעה
אצל  האמונה קיימת האבות, בחינת מצד רבינו: משה
היותו  מעצם היוולדו, מעת בטבעו, כירושה, יהודי כל

ויעקב  יצחק אברהם .62בן

אחד  שהוא לכך בנוסף  אשר רבינו, משה אך
לכללות  ואלקות חיות הממשיכים רועים מ"שבעה
רעיא  ונקרא כולם "כללות גם הוא ישראל" נשמות

שקיימת 63מהימנא" שהאמונה ומשפיע, ומפרנס" "זן ,
– אמונה" "ורעה של באופן תהיה היהודי אצל
וחזקה  שלימה אמונה "שתהא – פנימיות" ב"בחינת

הנפש" פנימיות עד לכל 64ונגעה האמונה תחדור ואז ,
בפועל. למעשה ועד עניניו, בכל מהותו,
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הרגיל 55) ובל' ב). ע, (עירובין הוא דאבוה כרעא יורש רז"ל וכלשון
"ברא – –rxk`בכ"מ מקמי תוד"ה וראה רפ"ב. אלם (יונת דאבוה"

ב) (צו, ברכה ובלקו"ת כבעל). ד"ה א צב, כתובות רש"י א. ג, יבמות
המוריש  במקום עומד שהיורש מיוחד לימוד וצריך דאו"א". נה"י ד"היינו
.348 ע' ח"ח לקו"ש וראה סקי"ח. ח"א (נ.י.) צפע"נ א. קנט, ב"ב ראה –

אורה. לשערי מההקדמה ולהעיר
לא.56) יד, בשלח מכילתא
אלא57) ממצרים אבותינו נגאלו שלא רמ): רמז (שם zekfaובילקוט
אמונה.
ב.58) ד, שמות עה"ת פרש"י וראה א. צז, שבת לא. ד, שמות
(59.64 שבהערה אוה"ת ראה

שנאמר 60) העם" "ויאמן הכתוב הובא במכילתא שגם להעיר
"וכה"א  כתוב עוד ומביא שם ממשיך שלכן וי"ל במצרים. בהיותם
– (ועוד) בסופן ומכות ברכות ראה – כד) לא, (תהלים ה'" נוצר אמונים

ואומר. מאי
שמות.61) לפ' א' שיחה חי"א מלקו"ש להעיר
ועוד.62) פי"חֿיט. תניא ראה
פמ"ב.63) תניא
הנ"ל 64) לתו"א הגהות אוה"ת וראה תשא. כי ד"ה בהוספות תו"א

ואתחנן  לקו"ת וראה ואילך. א'תתלה ע' שם ואילך). א'תתעט ע' (תשא
ועוד. וביאוריו. הא' וידעת ד"ה
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רבינו  משה שאלת תוכן יובן לעיל האמור כל לפי
למרות  כך, על מספרת שהתורה הרעותה...", "למה
הקדושֿברוךֿהוא  ותשובת הרהר", לא ש"אברהם...

האבות": אל "וארא

נשלח  ומשה לגאולה, סמוך היה שכבר מכיון
היה  ישראל, את לגאול כדי הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי
האמונה, עלֿידי לה' ישראל בין שהקשר בכך, צורך

כ"מאמינים האבות מצד שהוא כפי רק יישאר ipaלא
mipin`n כל את ומקיפה החודרת אמונה אלא ,"
עניניהם.

משה  של והרהורו שאלתו עלֿידי נעשה זה 65דבר

אשר  הרע...", פרעה... אל באתי ומאז הרעותה... "למה
"וארא" דרגת כלומר, "וארא...". ה' דברי באו כך על

(כ" והמוחשי האמיתי הקשר –di`x ישראל שבין ("
ישראל, עלֿידי גם הוגשמו – האמונה עלֿידי לאלקות,
אחר  "הרהר של הענין ייתכן מציאותם עצם מצד אשר
שלימות  "וארא", של המעלה באמונה נעשתה מדותי".

מדותי". אחר "הרהר של הענין נשלל וכך האמונה,

על  "הרהרת שמות פרשת בסוף רש"י אומר לפיכך
אחר  הרהר "לא אשר כאברהם" "לא – מדותי"
הרהר" "לא בדרגת די שאין מדגיש הוא בכך מדותי":
מאברהם  בירושה ישראל כל ואצל משה אצל הקיימת

" של ענין ייתכן ובגלוי כיוון zxdxd(האבות), ,"...
עצמו  הבן של ומציאותו טבעו מצד אך ירושה. שזוהי
שגם  היתה, משה של פעולתו הרהור. אצלו ייתכן

" של זה עלֿידי zxdxdלענין מקום, כלל יהיה לא "
xeaic"וארא" דרגת גילוי – הקדושֿברוךֿהוא .66של

.‡È
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רש"י  של הפירושים בין ההבדל יותר יובן זה לפי

"רבותינו  ולפי שמות) פרשת (בסוף הפשט בדרך
של  שהפירושים דלעיל, ההסבר (בפרשתנו): דרשוהו"
אין  הגוף, מצד שהענינים כפי הם הפשט שבדרך רש"י
של  ענין ייתכן משה של גופו שמצד לכך הכוונה
הוא", "טוב שהרי ח"ו, כפשוטו מדותי" על "הרהרת
שהענין  היא, הכוונה אלא לכך. כלל מקום אצלו ואין

(בחיצוניותו) שניתן באופן כ"הרהר"eyxtlנעשה
.eheytk67(חטא)

לכל  הקשור התורה, 'גוף' הפשט, דרך לפי לפיכך,
על  כ"הרהרת זאת מפרשים שהוא, מצב בכל יהודי

"וארא",eheytkמדותי" דרגת את לגלות שצריך כיון ,
לעת  מכסה, שגופם באלה גם ישראל, בכל האמונה,

אינה שהאמונה כך נשמתם, על אצלם dxi`nעתה,
תיתכן גופם ומצד הרעותה..."dl`ydבגלוי, "למה

מדותי" אחר "הרהר של .eheytkוהענין

משה  עלֿידי מתגלה אצלם כל 68גם את הכולל ,
האמיתי 69ישראל  הקשר גילוי "וארא". של הענין ,

ה"הרהור". והיפך שלילת האמונה, שעלֿידי

"נשמתא  – דרשוהו" "רבותינו לפי ואילו
ייתכן  לא ואז היהודי, של הנשמה אור ניכר דאורייתא",
להבין  רצון זהו אלא כפשוטו, מדותי" על ש"הרהרת

שמו" הרעותה"oiadle"מה עלֿידי mb"למה בשכל.
שגם – אמונה" "ורעה נגרם באמונה lkydמשה יחוש

וטעם  מחכמה הנעלית "וארא", .70בדרגת

.·È
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– טבת כ"ד בין הקשר יובן לעיל האמור כל לפי
וארא  פרשת לבין – הזקן אדמו"ר של ההילולא יום

הידועים  השל"ה זו 71(כדברי בשנה שחל בשבוע 72),
וארא  פרשת :73של

שנתגלתה  חב"ד חסידות תורת של החידושים אחד
"כל  עולים ההילולא [שביום הזקן אדמו"ר עלֿידי

חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו 74מעשיו
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לך 65) עשו רבה"ע (משה) אמר ו): פמ"ג, (שמו"ר ממרז"ל להעיר
בנ"י  עם עצמו שכלל ועי"ז – כו' טועה אתה אף הקב"ה אמר כו' סיוע

כאן. הוא שעד"ז וי"ל מעונש. אותם הציל
ואילך)66) מח (ע' בראשית  עה"ת מצפע"נ הנגלה) (ע"ד להעיר

עצם  כו' בתורה יגע לא אבינו "דאברהם ומשה, דאברהם החילוק
בלא  לו נתגלה התורה "כל לו", גלוי' התורה וכל הפועל, שכל החכמה,
ע' (שם הגוף" שיעבוד ולא עצם בגדר שלא קנין בגדר רק וכו' דוחק

כו'. בתורה יגע רבינו משה משא"כ נא).
(67.65 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש – להאבות בנוגע שנתבאר כמו
להחזיר 68) בשביל למה כך כל ה"ה: פ"ג הוריות מירושלמי להעיר

שם). משה פני פי' (ראה הטיפשים את

שער 69) תשכ"ג). ת"א (הוצאת ד קח, להאריז"ל רוה"ק שער
ועוד. יז. הקדמה הגלגולים

ואילך.70) 41 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם ראה
וישב.71) ר"פ תושב"כ חלק
א'72) יום טבת דכ"ד הקביעות היתה תקע"ג ההסתלקות בשנת וגם

במוצש"ק היתה וההסתלקות וארא. ערבית `xgפ' תפלת שהתפלל
dlcadeהמחבר בני `f"dc(הקדמת r"eyl ערבית תפלת אחר הרי .(

בשבוע ונכנס שעבר משבוע נבדל כבר הוא השבת.xg`yוהבדלה
שם.73) ח"ו לקו"ש גם ראה
זך.74) סי' לאגה"ק ביאור
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מלמעלה גילוי בבחינת ומאיר על dhnl"75ו"מתגלה ,[
הבעש"ט  עלֿידי שנתגלתה כפי החסידות תורת פני

ממעזריטש  של76והמגיד הענין מיניה"oeqpxtzi77הוא

שאמונה התורה, מפנימיות –ef נתגלתה באלקות
את  ותחדור שתקיף באופן חב"ד חסידות תורת עלֿידי

רק שלא עד האדם, של כולו האמונה zcewpכל
וכוחותיו, עבודתו שבכל אלא אצלו, תתגלה המסותרת

לכך  קשורים היו לא לכן שקודם אלה כח 78גם יאיר ,

זה.

תורת  את שהוריד ֿ ידי על הזקן אדמו"ר פעל  זאת

שהיא, ל"חוצה", עד שבנפש, החב"ד אל גם החסידות
את ומסתירה עצמה, בפני מציאות בשר, ielibלעיני

בה'. האמונה

משה  שאלת עלֿידי שנפעל האמונה לגילוי ובדומה
 ֿ הקדוש של דיבורו עלֿידי זה היה הרעותה", "למה

" x`ezea`d`ברוךֿהוא l`שראיה ,"ef והאמונה
מצד  גם יתקיימו בירושה ישראל שקבלו באלקות

לעיל  שנתבאר כפי שלהם, ,79תכונותיהם

האמונה  שבשכר מצרים, בגאולת שהיה כפי ובדיוק
שבאמצעות  והשלימה, האמיתית בגאולה גם כך נגאלו,

"evetiמעינותיךdveg האמונה עלֿידי – של 80" באופן
oeqpxtzi חסידות בתורת מתגלית שהיא כפי מיניה,

מר"81חב"ד  "אתי יהיה ממש, ל"חוצה" עד וחודרת ,82

משיחא, מלכא דא –lky יזכו יהודי, וכל ישראל,
ממש. בימינו במהרה והשלימה האמיתית לגאולה

(`"lyz `x`e t"y zgiyn)
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בֿג).75) (ד"ש, בעומר הל"ג שער סידור וראה כח. סי' שם
הבעש"ט 76) גילוי שענין תפר"ח, תשא פ' ש"ק ליל משיחת להעיר

– הזקן רבינו ע"י שנתגלה התורה פנימיות עצם לגילוי הכנה היו והה"מ
לגילוי הכנה שהי' האבות עבודת –zenvrdבדוגמת משה) (ע"י דמ"ת

הערה  לפנ"ז שם וראה .22 הערה 117 ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש נעתק
.15

לזהר):77) (הקדמה המק"מ וכפי' בסופו). (ת"ו התקו"ז לשון
.. (לתקו yxetiykיתפרנסון מלך ובכסא כו'. מאמריו אמיתות "ז 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

הההקדמות. לשער הרח"ו הקדמת כן
וש"נ.78) ואילך. 41 ע' מלעיל להעיר
קורא 79) הי' שאדה"ז 115 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש ראה

בזה. והביאור (=סבא)", "זיידע להבעש"ט
מתכנסות 80) הגלויות שאין מוצא אתה וכן בסופו: שם מכילתא ראה

כו'. אמונה בשכר אלא
ואילך.81) 112 ס"ע תו"ש – דיט"כ) (הגאולה פ"ב אחר ובעיקר

ואילך. 102 ע' ח"י לקו"ש וראה ואילך. א כב, ח"א לקו"ד
ובכ"מ).82) יוסף. פורת בן ספר בסוף (נדפס הבעש"ט מכתב

•
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עי

ֶ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

כתוב בתורה ז' מלכי אדום, ובארבעה מהם שמות 
אבותיהם, סך הכל י"א, כנגד י"א אלופי אדום וכו', והם 

מלכי תוהו שמתו, ולעתיד יתוקן

דתהו  מלכים  מהז'  מתהו,  הוא1  המיתה  שרש  הנה 

שמתו2 וכו'.

ובד' מלכים3 שהם המלכים בלע יובב הדד בעל חנן, 

כתיב בהם שם אבותיהם, בעור זרח בדד עכבור.

עשר  אחד  הקטרת,  סממני  י"א4  בענין  וכידוע 

1( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן יא, יב.

2( פירוש: דבז' מלכים בראשית לו, פסוקים לב־לט )שהם כנגד ז' מלכין 

דתוהו( כתוב בכולם וימלך — וימת", משא"כ במלך השמיני הדר" לא 

כתוב בתורה וימת", ראה לקמן סימן קמו ואילך. קנט. קסה. קסו.

דרק  מאבותיהם,  וד'  מלכים,  ז'  י"א,  יש  הכל  שבסך  פירוש:   )3

בארבעה מהמלכים נזכר גם האבות, והם: )פסוק לב( בלע בן בעור, 

)לג( יובב בן זרח, )לה( הדד בן בדד, )לח( בעל חנן בן עכבור. ראה 

בפנים בלקוטי לוי יצחק הביאור עפ"י קבלה.

4( שמות ל, לד. כריתות ו: א"ר יוחנן י"א סממנין נאמרו לו למשה 

בסיני, א"ר הונא מאי קראה קח לך סמים" תרי נטף ושחלת וחלבנה" 

זכה חד, הא  ולבונה  וסמים אחריני חמשה, הא עשרה,  הא חמשה, 

חד סרי.

ראה פרי עץ חיים שער עולם העשי' פרק ד' וז"ל: י"א סממנין נתבאר 

. . שהענין הוא, כי הם נמשכין ממה שנשאר מבירור הז' מלכים שמתו 

ובינה  חכמה  של  אחוריים  ד'  ועוד  תחתונים,  ז'  שהם  אדום  בארץ 

וישראל סבא ותבונה.

וסודם הוא ב' אותיות אחרונות שבכח הויה וה, שהם גי' י"א. וכבר 

אחוריים  ד'  עם  אמנם  ז"ת,  שהם  ז"ון  הם  אלו  אותיות  ב'  כי  ידעת 

הנז' שירדו למטה במקום ז"ון הם י"א, כמנין ו"ה, כי כ"ז הוא בכלל 

ז"ון. ולכן תמצא כי לעולם אין הפגם עולה רק נגד ז"ון, ולא בא"וא. 

וזהו ענין הקליפה הנקרא *תולע, הנזכר בפסוק )שמות ל, לד( עולת 

תמיד, וע"ש. כי הנה י"א קליפות של י"א סמני הקטורת, והם )שמות 

לו, יד( י"א יריעות עזים, והם י"א ארורים הנזכר )דברים כז( בפרשה 

כי תבא, ע"ש.

והנה כ"א מי"א נקראים אדם מבחינת ארץ אדום, וי"א פעמים אדם, 

גימטריא תולע. וז"ס )איכה ג, לו( לעו"ת אד"ם** בריב"ו אדני לא 

עיוות  נמשך  לעו"ת, משם  גימטריא  אלו, שהם  י"א אדם  ע"י  ראה, 

הדין אל האנשים, ע"ש.

י"א  עזים7,  יריעות  י"א  ארורים6,  י"א  מחורב,  יום5 

שבירת  שער  בע"ח9  ועיין  וכדומה.  עשו8,  אלופי 

הכלים פ"ב.

אור  להם  שנמשך  מפני  הוא  המלכים  מיתת  וסיבת 

יותר מהמגיע לחלקם וכו', וכמו שכתוב10 תוסף רוחם 

יגועון. שמפני שהי' בהם תוספות רוח דהיינו תוספות 

אור גועו ומתו. ואחר כך כתיב ואל עפרם ישובון, הוא 

מה שנקברו כל המלכים המתים וכו'.

וכתיב11 שאול ועוצר רחם, הרי ששאול דהיינו הקבר 

שתתעכל  התיקון  הוא  הקבורה  ענין  כי  לרחם,  נמשל 

הזוהמא מהגוף, ויהי' אח"כ תחיית המתים, והוא כמו 

העיבור וכו'.

וכל ענין עבודת האדם למטה הוא לתקן כל זה.

ורק לעתיד לבוא כשיתוקן הכל כתיב12 בלע המות 

כי עתה בתהו התחיל המות  דוקא,  בלע  וכתיב  לנצח, 

בהמלך הראשון שנקרא בלע, הנה לעתיד לבא כשיתוקן 

זה, כתיב בלע המות, שיסתלק המות, וד"ל.
לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד יב

ראה ביאור לעיל סימן קטו הערה 3.

*( ראה לקוטי תורה פרשת חוקת עמוד נח, ד. אור התורה שם עמוד 

תשנט. תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג' עמוד 1846.

**( ובהערה שם בפרי עץ חיים וז"ל: סופי תיבות מת"ו, שי"א אדם 

מתו בסוד שבירה. נלע"ד נתן".

5( דברים א, ב. ראה לקוטי שיחות חלק יט עמוד 1 ואילך.

6( שם כז פסוקים טו־כה. וראה שם רש"י פסוק כד.

7( שמות כו, ז. ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה 

יריעות תעשה אותם". וכידוע עזים בחי' גבורות כמארז"ל )שבת עז.( 

נהורא,  והדר  חשוכא  ברישא  אימרא  והדר  ברישא  מסגי  עזיא  מ"ט 

ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד נו עזים" לשון עז" 

בחי' גבורה, ע"ש. ועיין לקוטי תורה פרשת בלק עד, ד. אור התורה 

קיח  עמוד  סוף  תרכט  ספר המאמרים  א'תקיב.  עמוד  תרומה  פרשת 

ואילך. וראה ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סוף סימן ח, רמז במספר 

אמות היריעות עזים לבחי' גבורות ודינים.

אליבמה,  יתת,  עלוה,  תמנע,  אלופי  מ־מג.  פסוקים  לו,  בראשית   )8

אלה, פינון, קנז, תימן, מבצר, מגדיאל, עירם".

9( שער ט.

10( תהלים קד, כט.

11( משלי ל, טז.

12( ישעי' כה, ח.

ילקוט מתורת לוי יצחק

אגרות קודש

]כסלו תשכ"א?[

יעקב מלאכים  דוישלח  - בכ"ז לכתבו  על הדרש  )שעה"פ שמות( דאין משיבין  בכתהאריז"ל 

ובפרט שמצות לאו  וכו'.  - צ"ע אם אפ"ל ששלח מצותיו לעשיו  ע"י המצות שלו  שהם אלו שנבראו 

ליהנות ניתנו.



עב

א. ]תוכן: תורת החסידות - ואבות החסידות, הם 
הכנה להגאולה העתידה. תיבת שד"י ר"ת שניאור 

)אדה"ז(, דובער )המגיד(, ישראל )הבעש"ט([.

א. כ"ד טבת – יום ההילולא דאדמו"ר הזקן – חל ברוב 
ביום  זו–  שנה  ]ובקביעות  וארא1  דפרשת  בשבוע  השנים 
החמישי, "קמי שבתא"2, ויתירה מזו – בתוך הג' ימים3 דשבת 

פ' וארא[.

ע"פ הידוע4 שהמועדים וימים מיוחדים בשנה יש להם 
שייכות עם – ומרמוזים בתוכן – הפרשה שקוראים באותו 
זמן, מובן שבפ' וארא יכולים למצוא קשר עם יום ההילולא 
דאדמו"ר הזקן, שביום ההילולא נמצאים בגלוי "כל מעשיו 
"פועל  וה"ה  חייו",  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו 

ישועות בקרב הארץ"5.

הפרשה  בתחלת  מרומזת  בפשטות  ביניהם  השייכות 
– "וארא )אל האבות – פרש"י( אל אברהם אל יצחק ואל 
המגיד  הבעש"ט,  החסידות–  אבות  שד-י";  בא-ל  יעקב 
)מייסדי תורת החסידות הכללית(, ואדמו"ר הזקן )מייסד 
אברהם  הכלליים,  האבות  בדוגמת  הם  חב"ד(–  חסידות 
ויעקב; וכשם שהי' "וארא אל האבות", כך גם אצל  יצחק 
גילוי  ע"י  בעולם,  אלקות  )וארא(  שגילו  החסידות,  אבות 

פנימיות התורה )סתים דקוב"ה(6.

ולהעיר, ששמו של הקב"ה שנתגלה אל האבות – ")א-
)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
)זלמן(,  שניאור  החסידות,  אבות  ג'  של  והעיקריים7( 

דוב)ער(, ישראל.

למתן  הכנה  היתה  הראשונים  האבות  שעבודת  וכשם 
הכניסה   – מכן  ולאחר  מצרים  וגאולת  גלות  לאחרי  תורה 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשר  ישראל,  לארץ 
"וארא  )לאחרי  הכתובים  בהמשך  כמסופר   – להאבות 
"וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ  גו'"(8: 
אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם  גו',  כנען 
מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי, לכן )ע"פ אותה 
גו' והצלתי  השבועה9( אמור לבנ"י אני ה' והוצאתי אתכם 
והבאתי אתכם אל הארץ אשר  גו'  ולקחתי  גו'  וגאלתי  גו' 

1( ובשנת ההסתלקות תקע"ג היתה הקביעות דכ"ד טבת ביום א' פ' וארא, במוצש"ק 

"אחר שהתפלל ערבית והבדלה" )הקדמת בני המחבר לשו"ע אדה"ז(.

2( פסחים קו, סע"א.

3( הנחשבים )בכמה ענינים( לנקודה אחת ]ולדוגמא: כל פחות משלשה כלבוד דמי 

)שבת צז, א. רמב"ם הל' שבת פט"ז ה"ח(. הבדלה ושמו"ת עד יום ג' )שו"ע אדה"ז 

או"ח סרצ"ט ס"ח. סרפ"ה ס"ה(. ועוד[.

4( של"ה חלק תושב"כ ר"פ וישב )רצז, א(.

5( תניא אגה"ק סי' ז"ך וכ"ח.

6( ראה זח"ג עג, א.

7( ובפרש ששמו השני של אדה"ז והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( הוא 

בלע"ז.

8( וארא , ד-ח.

9( פרש"י עה"פ ד"ה לכן.

נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי 
אותה לכם מורשה" – כמו"כ עבודת אבות החסידות היא 
התורה  פנימיות  וגילוי  והשלימה  האמיתית  לגאולה  הכנה 
)והוצאתי,  הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע11  לע"ל10, 
העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי,  והצלתי, 
מארץ  צאתך  "כימי   – מצרים  לגאולת  מדמים  שאותה 

מצרים אראנו נפלאות"12.

טו. ...ולסיים בהוראה בנוגע לפועל:

ביותר,  ונכון  כדאי   – דאדה"ז  ההילולא  יום  עם  בקשר 
דאדה"ז,  בתורה  עתים  בקביעות  יוסיפו  ואחת  אחד  שכל 
עם  ביחד  התניא,  ובספר  ערוך  בשולחן   – ובמיוחד 
בנגלה  הביאורים  הן   – נשיאנו  מרבותינו  בזה  הביאורים 
דתורה )מאדה"ז, מאדמו"ר האמצעי, שנדפס ספר פסקי 
דינים שלו לאחרונה, ועאכו"כ מהצ"צ, ומרבותינו נשיאינו 

ממלאי מקומם(, והן בפנימיות התורה, תורת החסידות.

מחוייבות  נשים  שגם  כיון  ואחת,  אחד  כל   – וכאמור 
פנימיות  ובלימוד  להן,  הצריכות  בהלכות  התורה  בלימוד 
כו',  בה'  ואמונה  ה'  ויראת  ה'  לאהבת  )שמביאה  התורה 

מהמצוות התמידיות שבהן מחוייבים כולם13(.

בדיוק   – מעתיקה  היתה  ע"ה  מורתי  שאמי  ולהעיר,   -
אבי'  בבית  מגיעים  שהיו  חסידות  מאמרי   – ובמהירות 
)חסיד עוד מאדמו"ר מהר"ש(, כפי שהי' נהוג בזמנים ההם, 
והיו  וציפו שיגיע מאמר חסידות מליובאוויטש,  שהמתינו 
שבקרוב  ויה"ר  וכו'.  העתקות  בכמה  מיד  אותו  מעתיקים 
ממש נזכה לשלימות הגילוי דתורת אדה"ז – ספריו וכתבי-
הענינים  את  בדפוס  וידפיסו  וכו',  מעתיקים  ושל  שלו  יד 

שהנם עדיין בכתבי־יד.

דספרי  בהדפסה  ריבוי  האחרונות  בשנים  שנוסף  וכפי 
 – במיוחד  לאחרונה  כולל  נשיאינו,  רבותינו  של  חסידות 
מודפסים  שהיו  הספרים  של  מרובעות  באותיות  דפוס 

לע"ע באותיות רש"י, כמדובר כמ"פ.

ויה"ר שע"י ההוספה בהדפסת ספרי חסידות ימהר זה 
עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה, כידוע הסיפור 
למטה  כפשוטה,  הגאולה   – הלקו"ת  הדפסת  עם  בקשר 

מעשרים טפחים.

כל  אלא  ח"ו,  בגלות  ישאר  לא  ויחיד  אחד  יהודי  ואף 
בגופים  כנשמות  ובבנותינו,  בבנינו  ובזקינינו  בנערינו  בנ"י, 
בתכלית השלימות – נגאלים בגאולה האמיתית והשלימה.

ועוד והוא העיקר – תיכף ומיד ממש.
תורת מנחם התוועדיות ה'תשנ"א ח"ב עמוד 163 – 

משיחות ש"פ וארא כ"ו טבת מבה"ח שבט ה'תשנ"א

10ראה שה"ש א, ב ובפרש"י.

11ראה בארוכה ד"ה והי' אור הלבנה תרנ"ד )סה"מ ע' קכד ואילך(. לכן אמור לבנ"י 

תרנ"ח )סה"מ ע' פז ואילך(. תרע"ח )סה"מ ע' קלט ואילך(. ובכ"מ.

12מיכה ז, טו.

13אגרת המחבר שבריש ספר החינוך )בסופה(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא



עג `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy

ß zah 'k oey`x mei ß

å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ על מׁשּפט אּתֹו ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְִִִֵַָ

הּזה"? לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר .ׁשהקׁשה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
'‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ טֹוב ׂשכר לׁשּלם נאמן «…∆≈»¬ƒְֱֵֶַָָָ

,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לקּים לּמתהּלכים ּכיֿאם ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ
מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ׁשּדּברּתי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּדברי

להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשם  את "וחּללּת ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּכׁשהּוא
מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֹאלהי
ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, "ּוׁשמרּתם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹּכגֹון:

ׂשכר  לּתן .נאמן ֱִֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 828 'nr ,a jxk b"nyz zeiecreezd .b"nyz `x`e zyxt zay zgiy)

וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' אברהםאברהםאברהםאברהם אלאלאלאל ואראואראואראוארא ממממׁשׁשׁשׁשהההה............ אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב־ג)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדברי
רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ(ּבסֹוף
הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ּדקדּׁשה, ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֻחכמה
"לּמה  לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּקּב"ה
אבל  נפילת־רּוח, יגרם הּגלּות ׁשחׁש ויּתכן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהרעתה",
לא  שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל ְְְְֱֲִִִֶֶָָָָָֹעבֹודתֹו
ּגם  ׁשאז ("וארא"), ּבגלּוי לֹו נראית אּלא ּבׂשכלֹו, מּובנת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָרק

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ְְֵֵֶֶַַַָָֹּבחׁש
ְַַָההפרעֹות.

ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּכח
עד  אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאלקּות
(ולא  סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם – לּדבר רמז ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעֹולם.
ׁשראּית  להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ"וארא

מּיׂשראל. אחד לכל ׁשּיכת ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹאלקּות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

הההה'''' אניאניאניאני אליואליואליואליו ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
"לּמה  מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמבאר
ׁשהּמּטרה  למׁשה, הֹודיע הּקּב"ה הּזה": לעם ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהרעתה
ּוכדי  הוי', ׁשם התּגּלּות היא מצרים ּגלּות ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּתכלית
קׁשה  ּגלּות ּתחּלה להיֹות צריכה זה, נעלה לגּלּוי ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָלזּכֹות

ְֵּביֹותר.
העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻּכׁשם
סתם  רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגא ּולה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשאינּה

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא מּיצר־הרע), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּגאּולה
"ׁשּלא  החזקה– הּיד ספר ּבסּיּום הרמּב"ם ּכּונת עמק ּגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹזה
ּבתחּלת  ּבלבד". ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה
הוי' ׁשם הרמּב"ם הזּכיר לא ה', ידיעת מצות לגּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹספרֹו,

– ּבראׁשי־ּתבֹות רק (אּלא ההההּיּיּיּיססססֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹות ת ת ת ּבמפרׁש """"יסיסיסיסֹוֹוֹוֹודדדד ְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ
החכמהחכמהחכמהחכמֹוֹוֹוֹות ת ת ת  ראׁשֹון".ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודדדד מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע וכתב ,(" ְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הרמּב"ם  מדּגיׁש – העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבל
הוי'. ׁשם ּגּלּוי – ה'" את "לדעת ּבמפרׁש, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹוכֹותב

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות ÈcL.אל Ï‡a∑ טחּתים הב »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ
ׁשּדי  אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן ÈÓLe.הבטחֹות, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ¿ƒ

Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï ּכאן,"∑‰' ּכתיב אין הֹודעּתי" לא …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ

אמּתית  ּבמּדה להם נּכרּתי לא – נֹודעּתי" "לא ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹאּלא
ּדברי, לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא ׁשעליה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלי,

קּימּתי  ולא הבטחּתים .ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ֵֵֵֵָָָָָָָָוארא וארא וארא וארא 
הּתניא  ּבעל הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָכ"ד

ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,'ערּו ְְְְִֵַַָָָָָָָֹֻוה'ּׁשלחן

ׁשל  ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּוראה
הּזקן: ְֵַַָאדמּו"ר

ראׁש־  היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וארא"

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»

Ï‡aג  ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿
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x`e`עד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
אחת אאאאֹוֹוֹוֹור ר ר ר ּתיבת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

מתאים  זה ּדבר ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז אחת ּופעם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבמפרׁש,
ׁשם  על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלׁשמֹו

ּתֹורת  – ּגלּוי ּבאֹור – אֹורֹות ּבׁשני העֹולם את ְְִִֵֵֶֶַָָָׁשהאיר
החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ּובאֹור ְְְֲִִִֶַַַָהּנגלה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh jxk zegiy ihewl)

האבהאבהאבהאבֹוֹוֹוֹותתתת ג)אלאלאלאל ו, לבחינת (רש"י זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מּפני  ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹראּיה
ּתעבר  זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ּבני ׁשל אבֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיֹותם

ׁש"ּבחינת  ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבירּוׁשה
ּבחינת  . . ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּׁשה היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהאבֹות

אדם". ּבכל להיֹות צריכה ְְְִִָָָָָָהאבֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להםלהםלהםלהם ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא הההה'''' ג)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמימימימי (ו, ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
זכּו לא למּתן־ּתֹורה, קדמּו אׁשר ׁשהאבֹות, ּבחסידּות, ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר
ׁשם  לגּלּוי ּבמּתן־ּתֹורה זכּו ּבני־יׂשראל ואּלּו הוי', ׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלגּלּוי
לבני־יׂשראל  אמֹור "לכן הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר [ּכפי ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהוי'

הוי'"]. אני ּכי וידעּתם הוי'... ְֲֲֲֲִִִִֶַָָָָאני
ׁשּנתּגּלה  מאז ׁשנים אלפי עברּו ׁשּכבר מּכיון לׁשאֹול, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
לא  הוי' ּד"ׁשמי הענין אלינּו ּׁשּי מה ּבמּתן־ּתֹורה, הוי' ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹׁשם

נצחית)? היא הּתֹורה (והרי להם" ְְֲִִִִֵֶַַַָָנֹודעּתי
הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי לֹומר, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָויׁש
נעלה  ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמּכל־מקֹום
ּומּצב  הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ּכּמבאר ,ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹלאין־ערֹו

הוי' ּד"ׁשמי  ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתי י י י ׁשּלאחרי "לאלאלאלא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ ְְְְִִִִַַַַֹֹ
לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי לאֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָּבער

(ã)-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑ ּכׁשּנראיתי וגם ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְִִֵֶַ
ׁשּדי", ּב"אל ּביני להם ּבריתי והעמדּתי הּצבּתי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ÔÚk.ּוביניהם  ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑,לאברהם ֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿»«ְְַָָ
נאמר: מילה יז)ּבפרׁשת וגֹו'(בראשית ׁשדי אל "אני ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָ

ליצחק:ונ  ."מגּורי ארץ את אחרי ּולזרע ל תּתי ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ
כו) האל (בראשית הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ"ּכי

לאברהם", נׁשּבעּתי אׁשר הּׁשבּועה את ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהקימתי
ׁשּדי" ּב"אל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָואֹותּה

ליעקב: לה)אמרּתי. ּורבה (בראשית ּפרה ׁשדי, אל "אני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָֹ
להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר הארץ ואת ולא וגֹו' ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

.קּימּתי  ְִִַ

(ä)íâå|øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑,הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׁשּכמֹו ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ
יׂשראל  ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעלי

kÊ‡Â¯.הּנֹואקים  Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡∑ ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…

לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, ְְְְִִִִִִֵַַַָָאֹותֹו
אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ."וגם ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `k jxk zegiy ihewl)

את את את את  ואזואזואזואזּכּכּכּכרררר .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני נאקתנאקתנאקתנאקת אתאתאתאת ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּתיייי אניאניאניאני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוגםוגםוגםוגם ֶֶֶֶֹֹ
ה)ּבּבּבּבריתיריתיריתיריתי (ו, ְְְְִִִִִִִִ

הרעֹות  לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוקׁשה,
ּתֹורה  ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלעם

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«
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עה `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
התּבּט ּדֹורׁשת לעם") לי אתכם מחלטת,("ולקחּתי לּות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻ

ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה את מקּים האדם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר
היּו הּתֹורה, לקּבלת 'ּכלים' יהיּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלכן,

את ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר הּׁשעּבּוד קקקקׁשׁשׁשׁשייייצריכים ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ ְִִִִִַֹֹ
ו'הכׁשירּו' ּבּטּול ּבהם ּפעלּו אּלּו יּסּורים העבֹודה"). ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָ("ּתכּבד

הּמצֹות. לקּיּום ְְִִַָאֹותם

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«

i"yx£ÔÎÏ∑ הּׁשבּועה אֹותּה È·Ï.עלּֿפי ¯Ó‡ »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈
'‰ È‡ Ï‡¯NÈ∑ ּבהבטחתי È˙‡ˆB‰Â.הּנאמן ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ

ÌÎ˙‡∑ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן הבטחּתיו, כן ּכי ∆¿∆ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַ
ÌÈ¯ˆÓ.ּגדֹול" ˙Ï·Ò∑ מצרים מּׂשא .טרח ָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
ìà ýåýé éðà ék ízòãéåýíëúà àéöBnä íëé ¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½

:íéøöî úBìáñ úçzî¦©−©¦§¬¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

והן  ּבתׁשּובה, מדרגֹות ד' ׁשּיׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹמבאר
ורדפהּו":מר  ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע "סּור ּבּכתּוב ּמזֹות ְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָֻ

ּדּבּור  ּבמחׁשבה ּגׁשמּיים ּבעֹונֹות יפּגם "ׁשּלא - מרע" ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ"סּור
ולעקר  העבר על להתחרט - ּתׁשּובה לעׂשֹות וצרי ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּומעׂשה,
ואחדּותֹו מּיחּודֹו להּפרד ירצה ׁשּלא כּו' הרע מן רצֹונֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאת
ּכל  ממּלא ּבבחינת אלקּות ּגילּוי ׁשּיהיה אּלא "ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיתּבר
ּבמצֹות, ממעט "ׁשהּוא על הּתׁשּובה - טֹוב" "ועׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעלמין.
ׁשּיעׂשה  ו"ּכדי ּותפּלה" ּבתֹורה עצמֹו את ליּגע טֹוב ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָועׂשה
על  מצות־עׂשה, ּבבּטּול ׁשחסר האֹור ּגם ׁשּיתמּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתׁשּובה
ּבׁשם  ּולהּדבק להתקּׁשר . . עצּומה ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָזה
ּבחינֹות  ּוב' מּקיף". ּובחינת עלמין ּכל סֹובב ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהוי'
הּוא  ׁשלֹום" "ּבּקׁש ּתּתאה. ּתׁשּובה ּבחינת הן אּלּו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָּתׁשּובה
ׁש"מׂשים  הּתֹורה על־ידי ׁשהּוא עיּלאה ּתׁשּובה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ו"ּדרכיה  מּטה" ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשלֹום
מּגיע  ׁשעל־ידי־זה ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נעם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּדרכי
ּוממּלא  עלמין ּכל מּסֹובב ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ"לעצמּות
ּופנימּיּות  ּדתֹורה נגלה ּכנגד ּבחינֹות, ּב' ּבזה ויׁש עלמין". ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָּכל

ַָהּתֹורה.

ד' ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' הּתֹורה', ּב'אֹור מבאר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹוהּנה
ד' ּכנגד הן הּלׁשֹונֹות ד' הרי זה, ּולפי הּנ"ל. ּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּבחינֹות
מצרים" סבלֹות מּתחת אתכם "והֹוצאתי אּלּו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבחינֹות
"והּצלּתי" מרע. סּור ענין הּוא מצרים) מּטמאת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֻ(הּיציאה
ּכל  הּסֹובב אֹור - הּמּקיף ּבחינת ׁשהּוא "צל", מּלׁשֹון ְְִִִֵֵֶַַַַָהּוא
"ּובצל  נאמר: זה ׁשעל ּכּנ"ל, הּמצֹות על־ידי ׁשּנמׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלמין
ּכמאמר  הּתֹורה, ּכנגד הּוא "וגאלּתי" גֹו'". ּכּסיתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָידי
ּבתלמּוד  ׁשעֹוסק מי אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָרּבֹותינּו
מאמר  ּכפׁשטּות ּדתֹורה, נגלה ּכנגד - ּובפרטּיּות ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּתֹורה",
ּבאֹור  האמיּתי הּיחּוד הינּו לעם", לי אתכם "ולקחּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָחז"ל.
מקֹום  (ּד"ּכל הּתֹורה ּפנימּיּות ענין והּוא ּברּו־הּוא, ְְְְִִִֵַַָָָָאין־סֹוף
ׁשּלמעלה  ּבבחינה ׁשּזהּו והינּו לעֹולם", זז אינֹו "לי" ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר
לא  ּתּמן "ּדלית הּתֹורה ּפנימּיּות וזֹוהי וׁשּנּויים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹמהתחּלקּות
ּבחינֹות  ד' ׁשהן ולהיֹות כּו'"). מחלקת ולא . . ְְְְְֲִִֵֶֶַָֹֹֻקׁשיא
ד' ּגם לכן למעלה, מּלמּטה הּוא עבֹודתּה ׁשאפן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבתׁשּובה,

למעלה. מּלמּטה ׁשל ּבסדר הן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָהּלׁשֹונֹות
ּבחׁשיבּות  ּתלּוי הּנ"ל ּבעבֹודה הּבחינֹות ד' ׁשל סדרן ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָאמנם,
"וגאלּתי  הרי מּמעׂשה, חׁשּוב ליּמּוד ּדאם ועׂשּיה. ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּדלּמּוד
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x`e`עו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
ׁשּנמנין הּבחינֹות ד' ּבסדר האחרֹונים הם ממממּלּלּלּלממממּטּטּטּטה ה ה ה ולקחּתי" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּבא למעלה למעלה למעלה למעלה  "והּצלּתי" אז מּליּמּוד, חׁשּוב מעׂשה ואם ; ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ
מּכּלם. למעלה להיֹותֹו ְְְֲִִַַָָָָֻּבאחרֹונה

'ערּו ּב'ׁשלחן הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל הּסּדר טעם יבאר ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּובזה
ּכתּובים ׁשהם מהּסדר וׁשּנּוי ֹו הּזקן, ּבּתֹורה אדמּו"ר ּבּתֹורה: ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ההלכה  חלק ׁשאינֹו ּבמקֹום ׁשּבעל־ּפה (ּובּתֹורה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכתב
ענין  ׁשהּוא "ולקחּתי", "וגאלּתי" ּבחינֹות ּבאֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבּה)
מרּגׁשת  עצמּה הּתֹורה מּצד ּכי ּבאחרֹונה, ּכּנ"ל, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּתֹורה
(אדמּו"ר  'ערּו ּב'ׁשלחן אּולם הּתֹורה; מעלת ְְְְֲֶֶַַַַָָָָֻֻּומדּגׁשת
ׁשּבּתֹורה, והּמעׂשה והּפסק־ּדין ההלכה לחלק ׁשּׁשּי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּזקן)
ּומעלת  יתרֹון העיּקר, הּוא ׁשהּמעׂשה היא ההכרעה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהרי
ענין  ׁשהּוא "והּצלּתי" ּבאחרֹונה ּבאה ולכן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמעׂשה,

ּכּנ"ל. ֲֶַַַַהּמעׂשה,
אחר: ּבאפן ּבזה לבאר יׁש ְְְֵֵֵֶֶַָָֹועֹוד

ה"ארּבעה  ּכנגד הם הּכֹוסֹות ׁשד' חּיים' עץ ּב'ּפרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאיתא
יֹודע  וׁשאינֹו ּתם רׁשע, חכם, הּוא: סּדּורם ׁשאפן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבנים",
ויצירה. ּבריאה עׂשּיה, אצילּות, העֹולמֹות: ּובסדר ְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹלׁשאל;
נגד  קּדּוׁש ׁשל א' "ּכֹוס הּכֹוסֹות: ד' סדר ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַועל־ּדר־זה
היּו מּתחּלה אֹומרים ׁשאנּו הּגדה סּפּור ּב' ּכֹוס כּו', ְְֲִִִִִֶַָָָָָאצילּות
ג' ּכֹוס כּו'. עׂשּיה נגד רׁשע אמר לכן עבֹודה־זרה, ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָעֹובדי

כּו'". ּביצירה ד' ּכֹוס' כּו', ּבבריאה הּמזֹון ְְְִִִִִַַָָָּבברּכת
ּגאּולה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ד' ׁשל ּדהּסדר נמצא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָועל־ּפי־זה

הּכֹוסֹות) ּכסדר (ׁשהם ולקחּתי וגאלּתי והּצלּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהֹוצאתי
יצירה. ּבריאה עׂשּיה אצילּות ְְֲֲִִִִָָָהּוא

עם  - להחכם הרׁשע נסמ ההּגדה ׁשּבסדר הּטעם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהּנה
להיֹות  ׁשּצרי מדרגתם, סדר לפי זה אין ׁשּלכאֹורה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיֹות
ּכי  לחכם, סמּו יהיה ׁשהרׁשע ּבכדי הּוא - לבּסֹוף ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהרׁשע
ועל־ּדר־  מרׁשעתֹו; ּולהחזירֹו עליו לפעל יכֹול החכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדוקא
"ולּמה  חּיים': עץ ּב'ּפרי ּכמבֹואר הע ֹולמֹות, ּבסדר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
כּו' ּגדֹול אֹור צריכה ׁשעׂשּיה לפי לעׂשּיה, סמּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָָָאצילּות

אצילּות". מן מּלמעלה לֹו המׁשי ְְְֲִִִִִֵַָָלכן
ּכל  על לפעל - "לבנ "והּגדּת ׁשענינּה ההּגדה, ּבסדר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולכן
חכם, הּסדר: להיֹות צרי - הרׁשע הּבן על ּגם - הּבנים ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָד'
הּכֹוסֹות, ּבסדר ּוכנגדם לׁשאֹול. יֹודע ו ׁשאינֹו ּתם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרׁשע,
'ערּו ּב'ׁשלחן אמנם ולקחּתי. וגאלּתי והּצלּתי ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻוהֹוצאתי
.'ערּו 'ׁשלחן על־ּפי מעלתם לפי אֹותם מֹונה הּזקן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻאדמּו"ר
יֹודע  ׁשאינֹו ּתם, חכם, הּוא: הּבנים) (ּבד' הּסדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה,
ולקחּתי, וגאלּתי, והֹוצאתי, הּכֹוסֹות: ּובסדר רׁשע. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלׁשאל,

ְְִִַוהּצלּתי.
- נפלאֹות" אראּנּו מצרים מארץ צאת "ּכימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכתיב.
ׁשּיהיּו הּבנים, ד' ּבכל "לבנ ּב"והּגדּת עבֹודתנּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָועל־ידי
ד' לכל נזּכה אלקיכם", לה' אּתם "ּבנים ּבבחינת ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּולם
ּבקרֹוב  והּׁשלמה האמּתית ּבגאּולתנּו - ּגאּולה ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּלׁשֹונֹות

ַָמּמׁש.

(ç)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
dúà ézúðå á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì dúà úúì̈¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬

:ýåýé éðà äLøBî íëì̈¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N∑ ּבכסאי ה להּׁשבע .רימֹותיה »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
ô :äL÷ äãáòîe çeø øöwî äLî-ìà¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו .ּתנחּומין לא ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹ
Áe¯ ¯ˆwÓ∑ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ƒ…∆«ְִִֵֵֶָָ

להארי יכֹול ואינֹו לענין קצרה, קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

זה: מּמקרא ראיה לי טז)והביא הּזאת (ירמיה "ּבּפעם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָאֹודיעם

אפּלּו ּדבריו, את מאמן ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָלמדנּו,
האמנה  וכלֿׁשּכן ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻלפרענּות,

ּדרׁשּוהּו.לטֹובה  קיא)ורּבֹותינּו סנהדרין רבה. לענין (שמות ְְְְִֵַָָָָ
מׁשה: ׁשאמר מעלה, ה)ׁשל הרעתה"?(לעיל "למה ְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ולא  ּדאבּדין על חבל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְְְֲִַַַַָָָָָאמר
הרּבה  האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָמׁשּתּכחין!

È¯ÓÈÓaח  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
Ôz‡Â ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï d˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿∆≈

:ÈÈ ‡‡ ‡z¯È ÔBÎÏ d˙È»«¿¿À»¬»¿»

˜eÏÈaט  ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·Ï Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈

epxetq

(g).õøàä ìà íëúà éúàáäåxW`M §¥¥¦¤§¤¤¨¨¤©£¤
miiE`x EidY df lkA EppFAzY¦§§§¨¤¦§§¦
dPpY`e ux`d l` mk`ia`W¤£¦£¤¤¨¨¤§¤§¤¨

.mklh dxez ¨¤
(h).äLî ìà eòîL àìålkA opFAzdl §Ÿ¨§¤Ÿ¤§¦§¥§¨

KxAzi l`d zrEWiA EghaIW oiprA df¤§¦§¨¤¦§§¦©¨¥¦§¨©
,mdxa`A oiprM ,dwcv mdl daWgie§©§§¤¨¨¤§¨¨¨¦§¨§©§¨¨
"mkl Dz` iYzpe" mdA mIwzp `l okl̈¥Ÿ¦§©¥¨¤§¨©¦Ÿ¨¨¤

(g ,e lirl).mdipal Dpzp la` ,£¨§¨¨¦§¥¤
.çeø øöwîl` z` dpn`p `l" iM ¦Ÿ¤©¦Ÿ¤¤§¨¤¥

.opFAzdl al Epzp `le ,"mgEx¨§Ÿ¨§¥§¦§¥
.äL÷ äãáòîedcFard `lEl iM ¥£Ÿ¨¨¨¦¥¨£¨

,dWn ixacl al mipzFp Eid dWTd©¨¨¨§¦¥§¦§¥Ÿ¤
iE`xW eizFprHn mipian Eide§¨§¦¦¦©£¨¤¨

.ghali dxez ¦§Ÿ©



עז `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k oey`x meil inei xeriy
לי: אמרּו ולא ׁשּדי", ּב"אל עליהם נגליתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּפעמים

ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ אמר מה מה ְְְְִַַַַַָָָָֹ
B‚Â'.אליהם"? È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ אברהם ּוכׁשּבּקׁש ֲֵֶ¿«¬ƒƒ¿ְְִֵֶַָָ

ּבדמים  ׁשּקנה עד קרקע מצא לא ׂשרה, את ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹלקּבר
אׁשר מרּבים, הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק וכן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּביעקב: וכן לג)חפר, הּׂשדה"(בראשית חלקת את "וּיקן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, ְְְְְֲֳִִִַַַַַָָָָֹלנטֹות
הּמקרא  אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין הרעתה"?. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ"למה
לא  ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא אחת, ּדברים: ּכּמה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני

לי. הרי ׁשאלּו ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ואם ְְֲֲִִִֵֶַָָָֹֹ
"אני  נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתחּלה,
היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ְְֲִִֵֵֵֶַָה'

ּבּדברים  נמׁשכת "וגם הּסמיכה לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אני  לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ׁשמעּתי ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹאני
על  ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב ְְְִִֵֵַַַַָָָָאֹומר:

ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה כג)אפניו", ּכה (ירמיה "הלא ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹֹ
סלע", יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש מתחּלק ּדברי - ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻ

ניצֹוצֹות  .לכּמה ְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

הּׁשעּבּוד  קׁשי להיֹות ׁשהצר הּטעם מהּו להבין, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻוצרי
אפילּו לׁשמע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי עד ּפר ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבעבֹודת
הּבתרים  ּבין ּבברית ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, הּגאּלה. ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּבׂשֹורת
הצר מּדּוע מּובן אינֹו מּכל־מקֹום גֹו', אֹותם ועּנּו ְְֲִִֵַַַַָָָָָֻועבדּום

.ּכל־ּכ ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קׁשי ְְֲִִִֶֶַַַָָֹלהיֹות
טבת) (ּדכ"ד ההילּולא ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָא
זכּו ּובלבנים ּבחמר מצרים ׁשעּבּוד ׁשעל־ידי אֹור', ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּב'תֹורה
וזּכּו ּברּור ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלמּתן־ּתֹורה,

אברהם, ּבימי עדין ּתֹורה נּתנה לא ּולכ הּברזל, ּכּור ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכמֹו
העֹולם  חמרּיּות ונזּדּכ נתּברר לא עדין אברהם ּבימי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּכי
ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום על־ידי אין־סֹוף אֹור המׁשכת ְְְְִִִֵֵַַַַָָלהיֹות
יׂשראל  את ׁשּזּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, יציאת אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָעד
מן  הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחמר הּׁשעּבּוד קׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל־ידי
העֹולם  ּגם־ּכן נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו וכאׁשר כּו', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוב

וחמרּיּותו. ְְְְִִַָֹוגׁשמּיּותֹו

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«

(áé)ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àìðòîLé Cìøò éðàå äòøô é Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôNô §¨¨«¦
i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד ֿ זה קל מעׂשרה ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶַָָָ

ׁשּבּתֹורה לב)וחמר פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ אטּום ֶֶַָָֹ¬«¿»»ƒֲ
אטּום  ׁשהּוא אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָׂשפתים.

ו) מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): (שם ְְֲֲִֵַָָָָֹ
מהבין, אטּומים – ב)"ערליֿלב" ּגם (חבקוק "ׁשתה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

"ערלת  הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָאּתה
ּבּה, ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – יט)ּבׂשר" "וערלּתם (ויקרא ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֻ

ּבפני  ׁשּיבּדיל אּסּור, וכּסּוי אטם לֹו עׂשּו – ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹערלתֹו"
אטּום (שם)אכילתֹו, – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל .ּומכּסה ְְְְִֶָָֻֻ

(âé)éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

:íéøöî õøàî ìàøNéñ ¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

·Èיב  ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

Ôep„wÙeיג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(ai).éìà eòîL àì ìàøNé éða ïäiM ¥§¥¦§¨¥Ÿ¨§¥©¦
`A f`OW E`xW ipRn df didW aWg̈©¤¨¨¤¦§¥¤¨¤¥¨¨
`le ,xxFSd rxd drxR l` xAcl§©¥¤©§Ÿ¨©©¥§Ÿ

df dUrIW oMW lM ,gilXd liSd¦¦©¨¦©¨¤¥¤©£¤¤
.liCbde FpFvxM dUrW drxR©§Ÿ¤¨¨¦§§¦§¦

.íéúôN ìøò éðàåsxv `NW aWg iM ©£¦£©§¨¨¦¦¨©¤Ÿ¥©

didW oFW`x xEAcA `N` FOr oxd ©̀£Ÿ¦¤¨§¦¦¤¨¨
.mrl FxaCbi dxez §¨¨¨
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x`e`עח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֶַָ

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה:
ּולמליץ  לפה לֹו להיֹות אהרן את ‡Ï.הּוא ÌeˆÈÂ ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆

Ï‡¯NÈ Èa∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם צּוה ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֶַַַָָ
אֹותם  ÌÈ¯ˆÓ.ולסּבל CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â∑ עליו צּום ְְִָֹ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒִָָָ

צּום  ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹלחלק

הּצּוּוי  ּודבר ּפרעה, אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹעל
אּלא  הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמהּו?
ּב"אּלה  הענין הפסיק ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּתֹו
ואהרן  מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹֹראׁשי

נתיחסּו .ּובמי ְְֲִִַ

ß zah `"k ipy mei ß

(ãé)ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑ ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְִֵֶַַֻ
ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹׁשבטֹו

ּתֹולדֹותם ּדר ליחסם (ּוּבפסיקּתא התחיל מראּובן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

לׁשלׁשה  אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָֹֹּגדֹולה
ּכאן  ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת הּללּו ְְְֲִִִַַַַָָָָָָׁשבטים

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר .לבּדם, ְֲִֵֶַַָ

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְִֶָָָ
ׁשאחד  זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלוי?

ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן (לעיל ְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

מל "וּיקם :ואחרּֿכ אחיו", וכל יֹוסף ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וּימת
ימים  הארי ולוי ּכּלם חדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְֵֶ
מאֹות  ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָזה
היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ׁשאמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשנה
מצרים  מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשל  ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ּכל חׁשב ְְְְֲִֶַָָָָָֹהיה.
ׁשנים  והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה,

האבֹות  ּבׁשני לּבנים .נבלעים ְְִִִִֵַָָָָ

¯‡Ô·eיד  Èa ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

epxetq
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עט `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k ipy meil inei xeriy

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑ אבּוהי,אח קהת ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק(בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה מּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה לבלבלבלבּדּדּדּדקקקק צריצריצריצרי אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא למדנלמדנלמדנלמדנּוּוּוּו (רש"י ממממּכּכּכּכאןאןאןאן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
כג) יֹוכבד ממממּכּכּכּכאןאןאןאןו, את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לוי (ּבת קהת קהת קהת קהת ּדֹודתֹו" ּבאה אחאחאחאחֹוֹוֹוֹותתתת ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). , ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵַָָָָָָָָָָ
נֹולדּו היא" ואהרןואהרןואהרןואהרןללּמד ּומסּתּבר ממממׁשׁשׁשׁשהההה נתיחסּו", ּובמי ְְֵֵַַֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִֵַַֹֹ

ליחס ּבא ׁש"ּדֹודתֹו" ואהרןואהרןואהרןואהרןאפֹוא, ממממׁשׁשׁשׁשהההה אּמם,אתאתאתאת מּצד ּגם ְֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ִִַַָֹֹ
הּקׁשּור  ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשהיתה

את  מדּגיׁש 'ּדֹודתֹו' ועֹוד: זאת עמרם"). ("וּיּקח ְְְְִִִִֶַַַַָָֹלנּׂשּואין
א יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקׁשר

את ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּומסּתּבר ּבּבּבּבניניניניּכאן אהרן, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
("וּיּקח  לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָׁש"אחֹות

ֲַֹאהרן").

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

(äë)Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

:íúçtLîì íiåìä©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּביצרֹולעבֹודתּֿכוכבים, קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È·‡Â ‰˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ·ÈÒ Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

epxetq

dWn mdn E`vIW ot`A ,mxnre zdw§¨§©§¨§Ÿ¤¤¨§¥¤Ÿ¤
zFg`" z` gwl oxd`e .mixnE oxd`e§©£Ÿ¦§¨§©£Ÿ¨©¤£

"oFWgp(bk weqt),FxFcA aEWgd , ©§¤¨§
KM xg` ExgaPW xFCd iW`x cilFde§¦¨¥©¤¦§£©©¨

zFpAn gwl" xfrl`e .dPdkl¦§ª¨§¤§¨¨¨©¦§
"l`ihER(dk weqt)aEWg oM mb didW , ¦¥¤¨¨©¥¨

dkGW ,"qgpiR z`" cilFde ,FxFcA§§¦¤¦§¨¤¨¨
.mFlW zixal¦§¦¨

.íiåìä úBáà éLàø älàot`A ¥¤¨¥£©§¦¦§Ÿ¤
Eid mixMfPd oxd`e dWn dN`W¤¥¤Ÿ¤§©£Ÿ©¦§¨¦¨

.mIeld zFa` iW`xek dxez ¨¥£©§¦¦



x`e`פ zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑,למעלה ׁשהזּכרּו אּלּו «¬……∆ְְְְֵֶַָֻ
אמר  אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּילדה

פ"א)ה'" רבה למׁשה,(שמות אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש .ְְְֲִֵֶֶַַֹֹ
ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ְְְְְֲִֵֶֶַַַֹֹויׁש

ּכאחד  ˆ·‡Ì˙B.ׁשּׁשקּולין ÏÚ∑,ּכל ּבצבאֹותם ְְִֶֶָ«ƒ¿»ְְִָָ
אֹות  ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָצבאם

.ּבחרּב ּכמֹו תחיה", חרּב "ועל לג)אחת: (יחזקאל ְְְְְְְְִֶַַַַַ
ּבחרּבכם  ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְֲֶֶֶַַַַ

(æë)àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
סֹוף  .ועד ְַ

(çë)õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤
:íéøöîñ ¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר .לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

ß zah a"k iyily mei ß

(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑:למעלה האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְִַַַָָָ

מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ"ּבא
להתחיל  עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי הענין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשהפסיק

‰'.ּבֹו È‡∑ ּדברי ּולקּים לׁשלח אני ּכדאי ¬ƒְְְְְֲֲִִֵֵַַָ
.ׁשליחּותי  ְִִ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé Cô §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשאמר האמירה היא «…∆…∆ƒ¿≈ֲִִֶַָָָ
אלי", ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן וׁשנה למעלה: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון ּכאן, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָהּכתּוב
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: .ּכאדם ְֲִֵַַָָָָֹ

‡‰¯Ôכו  ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÏlÓכט  ÈÈ ‡‡ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»

ÏÏÓÓל  ¯ÈwÈ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»«ƒ«¿»
:‰Ú¯t ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈¿«≈ƒƒ«¿…

epxetq

(ek).äLîe ïøäà àeämicAkPd dN`e ©£ŸŸ¤§¥¤©¦§¨¦
oicAW miWp`d md mzFa` ziA lMn¦¨¥£¨¥¨£¨¦¤§¦

mdl 'd xn` iE`xkE§¨¨©¨¤
.ìàøNé éða úà eàéöBäEid iM ¦¤§¥¦§¨¥¦¨

lv` mirnWp mdixaC zFidl miiE`x§¦¦§¦§¥¤¦§¨¦¥¤
.l`xUi lM̈¦§¨¥

.íúàáö ìòeihxR mr ldw lM ©¦§Ÿ¨¨¨¨¦§¨¨

.eCgifk dxez ©§¨
(fk).íéøaãîä íämiiE`xd Eid md ¥©§©§¦¥¨¨§¦

dle drxtl xAclmirnWp zFi §©¥§©§Ÿ§¦§¦§¨¦
.EPOngk dxez ¦¤

(gk)ìà 'ä øac íBéa éäéå©§¦§¦¤¤
.äLî,"dWn l` 'd xAC" xW`M Ÿ¤©£¤¦¤¤Ÿ¤

drxR l` xAcIW(hk weqt)aiWd `Ede , ¤§©¥¤©§Ÿ§¥¦

eil` ErnWi `NW(l weqt)xg` dPd , ¤Ÿ¦§§¥¨¦¥©©
lr mixUl oxd` z`e FzF` dESW¤¦¨§¤©£Ÿ§¨¦©

xiMfd xW`M ,drxR lre l`xUiweqt) ¦§¨¥§©©§Ÿ©£¤¦§¦
(bi,deW mdA oEknd did `NW x`A ,¥¥¤Ÿ¨¨©§ª¨¨¤¨¤

,drxtl midl` dWn didIW did la £̀¨¨¨¤¦§¤Ÿ¤¡Ÿ¦§©§Ÿ
mBxznl Fl didi oxd`e§©£Ÿ¦§¤¦§©§¥

.uilnEhk dxez ¥¦



פי `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑לרּדֹותֹו ורֹודה ׁשֹופט ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְִֵֶ
ויּסּורין  E‡È·.ּבמּכֹות ‰È‰È∑ יהי ּכתרּגּומֹו: ְְִִַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְֵַ

ּומׁשמיע  הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל וכן .ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻמתרּגמנ

מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי נז)לעם "ניב (ישעיה ְְְִִִִֵַָָָ
י)ׂשפתים", מהתנּבאֹות"(משלי "ויכל חכמה", "ינּוב ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

י)ּדׁשמּואל פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְִִֵַַ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת ויטעימּנּוּפעם ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּפרעה  .ּבאזני ְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr ` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

ידידידידּבּבּבּבר ר ר ר  אחיאחיאחיאחי ואהרןואהרןואהרןואהרן אצאצאצאצּוּוּוּוּךּךּךּך ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת תדתדתדתדּבּבּבּברררר ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽאאאאּתּתּתּתהההה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ
ב)אלאלאלאל־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה (ז, ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ ֹֹ

אחי ואהרן אצּוּך אׁשר ּכל את תדּבר "אּתה הּפסּוק ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
רׁש"י מבאר גֹו'", ּפרעה אל ּתדּבר)ידּבר אּתה "ּפעם (בד"ה : ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹאחת
ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹימליצּנּו

אהרן  עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּפׁשטּות
מהּקּב"ה  הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאל

הּקדׁש ּובלׁשֹון ׁשּׁשמע ּכפי מּפי")ּבדּיּוק ׁשּׁשמעּת ואהרן ("ּכפי , ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לפרעה בינותם")ּתרּגמֹו "והמליץ ע"ד והטעימֹו("ימליצנו" , ְְְְְְִִִַֹ

מארצֹו". יׂשראל ּבני את "וׁשּלח לפעל על־מנת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבאזניו
ּפרעה  והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹוקׁשה:

הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין אליו לא ׁשּדּבר (ּכפי ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

?הּקּב"ה) ַָָ

לבאר: ְְֵֵָויׁש

ּבספרי  מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָֹֹֹעל
אפילּו אזי ּתקּפן, ּבעצם הם ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָחסידּות,
"אם  חז"ל מאמר ועל־דר לׁשברם. הּכח את אין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלּצּדיק
וזֹוהי  ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָראית

לפ  אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק נתן ּכּונת ׁשּבזה – רעה" ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻהּקּב"ה

ויּסּורין". "ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ועד ּפרעה", ְְְְְִִִַַַַֹעל
לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה רק ּומּטעם (ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

לבּדֹו) ולכן אהרן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ
הקדׁש ּבלׁשֹון אּתֹו ּדּבר הבין)ּגם ׁשּלא עם (הגם ּדּבּורֹו ׁשּכן , ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ

ׁשהּוא  עּמֹו להתעּסק ּכלֹומר, לבררֹו, על־מנת היה לא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹּפרעה
לרּדֹותֹו מנת על היה הּדּבּור אּלא יסּכים, עצמֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָמצד
הּכח  אּלא הּדברים, הבנת נֹוגע היה לא ּובזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּולׁשברֹו.

ׁשּבדּבּורֹו. ְֱִִֶָֹהאלקי

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ויטעימויטעימויטעימויטעימּנּנּנּנּוּוּוּו ב)ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו ז, –ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו(רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹמׁשה
ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את לתרּגם אהרן הצר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻולכן
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּכתּוב

ּולהטעים יטעימיטעימיטעימיטעימּנּנּנּנּוּוּוּו להסּביר אהרן על היה לכ ּבנֹוסף – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
ּדברי  "יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּוכמֹו

."ְְֶָּבאזני

(â)éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²
:íéøöî õøàa éúôBî-úàå§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע מאחר «¬ƒ«¿∆ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַ
לתת  עֹובדיּֿכֹוכבים ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻוגלּוי

ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלב
הּקדֹוׁשאֹותֹותי  ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

Ú¯ÙÏ‰א  ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:CÓb¯˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»

‡CeÁב  Ô¯‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz z‡«¿¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…»
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈

:dÚ¯‡Ó≈«¿≈

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

epxetq

æ(b).äL÷à éðàål`d zFidA dPd ©£¦©§¤¦¥¦§¨¥
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rWxd aEWA m` iM ,rWxd zFnA§¨¨¨¦¦§¨¨¨

"dige FMxCn(`i ,bl l`wfgi)dAxIW xn` , ¦©§§¨¨¨©¤©§¤
aiWdl dfe ,eiztFn z`e eizFzF` z ¤̀¨§¤§¨§¤§¨¦



x`e`פב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyily meil inei xeriy
 ֿ עֹובדי האּומות על ּפרענּות מביא ְְִֵֵַָָָֹֻּֿברּוֿהּוא:

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ג)ּכֹוכבים, (צפניה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּתיראי  א "אמרּתי וגֹו'". ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים ְְְְִִִִִִִַַַַָָָ"הכרּתי
מּכֹות  ּבחמׁש ואףֿעלּֿפיֿכן מּוסר", ּתקחי ְְְִִִִֵֵַַַָָאֹותי

ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק נאמר: לא אּלא הראׁשֹונֹות ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּדּבּור  ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָֹ"וּיחזק
ּוכדלעיל  ,ּביד ׂשמּתי עד לׁשּוב" ּבלכּת" ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמתחיל:

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: ׁשמֹות .ּפרׁשת ְְְְְֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 43 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

'l`xUi liaWA' `id zFO`d Wpr mB©Ÿ¤¨ª¦¦§¦¦§¨¥

ּפרעה" לב את אקׁשה "ואני ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ג)על ּפרׁש(ז, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אֹותֹותי  את הרּבֹות למען לּבֹו, ׁשּיתקּׁשה לי "טֹוב ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַרׁש"י
על  ּפרענּות מביא הּקּב"ה, ׁשל מּדתֹו וכן ּגבּורתי, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻותּכירּו

וייראּו". יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי אלילים, עֹובדי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶָָֻאּמֹות
הראּוי  ּבאפן מתנהגים האּמֹות ּכאׁשר הרי ּתמּוּה, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻולכאֹורה
ּפרענּות  הּקּב"ה ׁשּיביא מסּפיק טעם ּכבר זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻלענׁש,
ׁש"מביא  היא הּקּב"ה" ׁשל ׁש"מּדתֹו זה מהּו ואם־ּכן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעליהם,
אּלא  מעׂשיהם מּצד לא אלילים" עֹובדי אּמֹות על ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻֻּפרענּות

וייראּו"? יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ְְְְְִִִֵֵֶָָ"ּכדי
ׁשהעֹולם  ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָויׁש

הּתֹורה ּובׁשביל יׂשראל ּבׁשביל בראשית)נברא ר"פ .(רש"י ְְְְִִִִִִֵַָָָ
יׂשראל  ּבׁשביל נבראה ׁשּכּלּה הּבריאה, ּבעצם ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּוכׁשם

היא  ׁשּמטרתם ׁשּבעֹולם, המארעֹות ּבכל הּוא ּכן ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהּתֹורה,
והּתֹורה. ליׂשראל ּתֹועלת מּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתּגיע

הּנה  מסּים, למאֹורע אחרת סיּבה ׁשּיׁש נראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻואפילּו
ל  והּפנימית האמּתית הּסיּבה הּתֹועלת ּבאמת היא המאֹורע ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ליׂשראל. מּזה ְְִִִֵֶֶַַָׁשּתּגיע
ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ׁשּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻוזהּו
על  ׁשהּפרענּות נראה ׁשּבחיצֹונּיּות אף ּכי וייראּו", ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻיׂשראל
ליׂשראל  ּנֹוגע מה ׁשהרי ּבׁשבילם, רק היא העֹולם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאּמֹות
ׁשּגם  היא האמת הּנה מעניׁשֹו, והּקּב"ה חטא ּׁשּגֹוי ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמה
האמיּתי  הּטעם ּכי יׂשראל, ּבׁשביל הם אּלּו ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמארעֹות
ׁשּיׁשמעּו "ּכדי היא העֹולם אּמֹות על הּפרענּות ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻלהבאת

וייראּו". ְְִִֵָָיׂשראל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה לבלבלבלב אתאתאתאת אקאקאקאקׁשׁשׁשׁשהההה ג)ואניואניואניואני (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ֹֹ
רּוח  נחת ׁשאין לפני וגלּוי ּכנגּדי, והתריס ׁשהרׁשיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמאחר
לי  טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ְִִֵֵֵֵָָָָָּבאּומֹות
ּגבּורתי  את ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשּיתקּׁשה

(רש"י)

לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַמה
מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאם

הּבחירה? ּכח ְִֶַַָֹאת
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָֹּפרעה
ה) ּבמרּותֹו(שמות מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא .ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻ

על  רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי והּוא הּקּב"ה, ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכן

חפׁשית. ּבחירה נטּול והּוא ּוכלל, ּכלל עצמֹו ְְְְְְְְִִִַָָָָּברׁשּות

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:íéìãb íéèôLa íéøöî¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
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EWRWtIWM dfe ,eil` FaiWdl xaB mr¦¤¤©£¦¥¨§¤§¤§©§§
dfi` mdilr `FaA mdiUrnA§©£¥¤§£¥¤¥¤

.zEprxRc dxez ª§¨
(c).äòøt íëìà òîLé àìåmcw `l §Ÿ¦§©£¥¤©§ŸŸŸ¤

FzF`x mr ,ok ixg` `l mB ,d`Wwdd©©§¨¨©Ÿ©£¥¥¦§
dUr` okle ,miztFOde zFzF`d iEAx¦¨§©§¦§¨¥¤¡¤
zFxFkA zMn mde ,mihtW mdÄ¤§¨¦§¥©©§
mdipXW ,sEq miA mixvn zriahE§¦©¦§©¦§©¤§¥¤
cbpM dCn mdl Wpr cv lr Eid calA¦§©¨©©Ÿ¤¨¤¦¨§¤¤



פג `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(ä)-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò̈«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðLô ¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah b"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®
äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ

:ïépúì éäé§¦¬§©¦«
i"yx£˙ÙBÓ∑ אֹותצר ׁשּיׁש אתכם להֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−
äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ

:ïépúì éäéå åéãáò éðôìå§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑נחׁש. ¿«ƒָָ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו  ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז  ÔÓz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈL ÔÓz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈL¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

ÔBÎÏט  e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י  ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

epxetq

zFzF` Eid zFMOd x`W la` .dCn¦¨£¨§¨©©¨
Fxn`M ,daEWzA maiWdl miztFnE§¦©£¦¨¦§¨§¨§

"'d ip` iM rcY z`fA"(fi weqt oldl), §Ÿ¥©¦£¦
"ux`d axwA 'd ip` iM rcY ornl"§©©¥©¦£¦§¤¤¨¨¤

(gi ,g oldl)"ux`d 'dl iM rcY ornl" ,§©©¥©¦©¨¨¤
(hk ,h oldl)dN` izz` izW ornl" ,§©©¦¦ŸŸ©¥¤

"mYrcie .xRqY ornlE ,FAxwA,i oldl) §¦§§©©§©¥¦©§¤
(a `mbe .mixvOde l`xUi dY ©̀¨¦§¨¥§©¦§¦§©

ot`A zFUrl oEM mriAhdWM§¤¦§¦¨¦¥©£§Ÿ¤
,Ercie ExiMi mixvnA mix`WPdW¤©¦§¨¦§¦§©¦©¦§¥§

"'d ip` iM mixvn Ercie" Fxn`M;d ,f) §¨§§¨§¦§©¦¦£¦
(gi ,ci.d dxez

(e)'ä äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©©Ÿ¤§©£Ÿ©£¤¦¨

.íúàdf ExnW xEAce xEAC lkA Ÿ¨§¨¦§¦¨§¤
xAcn dWn didW ,devOde xcQd©¥¤§©¦§¨¤¨¨Ÿ¤§©¥

gilW FnM mcwxg`e ,KxAzi l`dn Ÿ¤§¨¦©¥¨¥¦§¨©§©©
.mBxzn oxd` did KM̈¨¨©£Ÿ§©§¥

.eNò ïk.Erxb `le EtiqFd `lf dxez ¥¨Ÿ¦§Ÿ¨§
(f).äðL íéðîL ïa äLîelM mre Ÿ¤¤§Ÿ¦¨¨§¦¨

.mpFw oFvxl EfxCfde EniMWd mzpwf¦§¨¨¦§¦§¦§¨§¦§¨
mB ,mipFnWl riBdW in mpn` iM¦¨§¨¦¤¦¦©¦§¦©
daiVd ini xar xaM mdd minIA©¨¦¨¥§¨¨©§¥©¥¨
cirdW FnM ,"zFxEab"l riBde§¦¦©¦§§¤¥¦
mda EpizFpW ini" Fxn`A FzNtzA¦§¦¨§¨§§¥§¥¨¤
mipFnW zxEabA m`e ,dpW miraW¦§¦¨¨§¦¦§Ÿ§¦

"dpW(i ,v mildz).g dxez ¨¨

(h).úôBî íëì eðz`Ed ztFOd §¨¤¥©¥
iE`xWe gNWnd lcB lr zFxFdl§©Ÿ¤©§©¥©§¤¨
zEcr `Ed zF`d mpn` ,FlFwA rnWl¦§Ÿ©§¨§¨¨¥
mr ipirl 'zFzF`' dUr Kkitl .gilXl©¨¦©§¦¨¨¨§¥¥©
lcB lr mlv` wtq did `NW ,l`xUi¦§¨¥¤Ÿ¨¨¨¥¤§¨©Ÿ¤
gilXd lr did la` ,FYlkie gNWnd©§©¥©¦¨§£¨¨¨©©¨¦©
didW drxR la` .zn` gilW `Ed m ¦̀§¦©¡¤£¨©§Ÿ¤¨¨
Fxn`M ,eWigkn F` gNWnd lr wRqn§ª¨©©§©¥©©§¦§¨§

"'d z` iYrci `l"(a ,d lirl)l`W , Ÿ¨©§¦¤¨©
ot`A ,gNWnd lcB zO`l 'ztFn'¥§©¥Ÿ¤©§©¥©§Ÿ¤
Fpi`e .FlFwA rnWl iE`xW dxFIW¤¤¤¨¦§Ÿ©§§¥
zF` FnvrA cg` xaC didIW rpnp¦§¨¤¦§¤¨¨¤¨§©§

.mitNgzn miWp`l qgiA ,ztFnEi dxez ¥§©©©£¨¦¦§©§¦



x`e`פד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(àé)eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, הּמתהּפכת",(בראשית החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מתהּפכת  ׁשהיא .עלֿידיֿלחׁשּדֹומה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

(áé)-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥
:íúhî-úà ïøäà©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה,(שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלן מאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 57 'nr ,ek jxk zegiy ihewl)

ממממּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותםתםתםתם אתאתאתאת אהרןאהרןאהרןאהרן ממממּטּטּטּטהההה יב)ווווּיּיּיּיבלעבלעבלעבלע (ז, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּלם את ּבלע מּטה ונעׂשה ׁשחזר (רש"י)מאחר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת רׁש"י ּדברי ְְֲִִֵֵַַַָָָּבאּור

אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻּכל
לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכהנהגת
ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ּב'ּתניא': ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָּוכפי
יּוכל  ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָצרי
לׂשנאתם, ׁשּמצוה אּלּו ואפילּו ה'". ועבֹודת לּתֹורה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלקרבן
עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ"מצוה

האהבה". ּומעֹוררת הּׂשנאה מבּטלת ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָ"והרחמנּות
הּטֹוב  הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָא
ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ מסּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּבֹו

ּוׁשבירה ול  ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָֹ

('אֹויס  הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, – ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּכללּיים
זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ּכלל. לעצמֹו ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמציאּות')
על־ידי  היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה על־ידי להעׂשֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹצריכה
אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ּבחסד חדּור ׁשּכל־ּכּלֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאדם
אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק א ּפֹועל ׁשהּוא ּבֹו אנּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּובטּוחים
הּמּדֹות  מּצד ּונטּיֹות סּבֹות ׁשל ערּבּוב חס־וׁשלֹום ּכאן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָואין

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל ְְִִֶַַָָהרעֹות
אּלא  אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻזאת
ּכעס  ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּפעּלה
הּמֹוכיח  ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ׁשּטבעֹו זה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ(ּכנחׁש
חס־  וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹצרי

עצמֹו. מציאּות הרּגׁשת ללא ואף ְְְְְְִַַַַָָֹוׁשלֹום,

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýéñ §Ÿ̈«

(ãé)ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−
ì:íòä çlL §©©¬¨¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני "אתיּקר", ולא "יּקיר", יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwz¦©¬§¨¤«

iL¯ÁÏe‡יא  ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד  ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â לפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו  ˜ÈÙ ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

epxetq

(ai).íéðépúì eéäiåzpEnzE zipaY lr ©¦§§©¦¦©©§¦§©
.mzrEpzA `l la` ,mipiPY©¦¦£¨Ÿ¦§¨¨

.íúhî úà ïøäà ähî òìáiåE`xIW ©¦§©©¥©£Ÿ¤©Ÿ¨¤¦§
dnWp ozFPd `Ed FCal KxAzi l`dW¤¨¥¦§¨©§©©¥§¨¨

zzl miOhxgA gk did `le ,gExë©§Ÿ¨¨Ÿ©©©§ª¦¨¥
.mipiPYA drEpYbi dxez §¨©©¦¦

(ci).äòøt áì ãáklr s`d`xW iR ¨¥¥©§Ÿ©©¦¤¨¨
mY` mziUrW ztFOd oiA lCadd©¤§¥¥©¥¤£¦¤©¤

.mitWMd dUrn oiaEeh dxez ¥©£¥©§¨¦
(eh).Lçðì CtäðFxn`M ,FzrEpzA mB ¤§©§¨¨©¦§¨§¨§

"rlaIe"(ai weqt)qpIe" dlrnl oke , ©¦§©§¥§©§¨©¨¨
"eipRn dWn(b ,c lirl).fh dxez Ÿ¤¦¨¨



פה `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם ועֹוׂשה רבה)לּנילּוס .(שמות ְְִֶַָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éE §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ
-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL øîàì¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ

:äk-ãò zòîL̈©−§¨©«Ÿ
i"yx£‰k „Ú∑ ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה, עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.הּלילה" ְַַָ

(æé)äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
äkî éëðà|øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

:íãì eëôäðå§¤«¤§¬§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְִִִֵֶָ

ּומצרים  הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָּבמצרים,
ואחרּֿכ יראתם, את הלקה לפיכ לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָעֹובדים

אֹותם  .הלקה ְִָָ

(çé)eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzLñ ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−
íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå§¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−

:íéðáàáe¨«£¨¦«
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְִֵֵֶֶַַֹֹ

ּבדם  לא עלֿידֹו, לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹּכׁשּנׁשל
אהרן  עלֿידי ולקה ּבצפרּדעים, הם ∑Ì˙¯‰.ולא ְְְְְְֲִֵַַַַָָֹֹ«¬…»ֵ
ׁשּלנּו ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים הם ∑Ì‰È¯‡È.נהרֹות ְְְְִֵֶַָָָ¿…≈∆ֵ

הּנהר  מּׂשפת אדם ּבידי העׂשּויֹות ונּגרים ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּברכֹות
היארים  ּדר ועֹולה מתּברכים, מימיו ונילּוס ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלּׂשדֹות,

הּׂשדֹות  ׁשאינן ∑‡‚Ì‰ÈÓ.ּומׁשקה מים קבּוצת ְֶַַָ«¿≈∆ְִֵֶַַָ
אחד  ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָנֹובעין

אשטנ"ק  לֹו ÌÈ¯ˆÓ.וקֹורין ı¯‡ ÏÎa∑ אף ְִ¿»∆∆ƒ¿«ƒַ
ׁשּבּבּתים  ּובאמּבטאֹות ÌÈˆÚ·e.ּבּמרחצאֹות ְְְֲִֶֶַַַָָָָ»≈ƒ

ÌÈ·‡·e∑ עץ ׁשּבכלי אבן מים .ּובכלי »¬»ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶַ

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡יז  ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡¯‰ È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט  ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡·‡ ÈÓ·e ‡Ú‡ ÈÓ·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

epxetq

(fi).'ä éðà ék òãz úàæadPW`W §Ÿ¥©¦£¦¤£©¤
`Ede ,FNk itM cqtp iYlA xaC rah¤©¨¨¦§¦¦§¨§¦ª§

.xF`idgi dxez ©§
(gi).úeîz øàéa øLà äâcäå`l §©¨¨£¤©§Ÿ¨Ÿ

zi`xn mr miOd zxEv FA x`XY¦¨¥©©©¦¦©§¦
mCd zxEv FA didY la` ,mCd©¨£¨¦§¤©©¨
zEnY KkitlE ,Fzi`xnaE FzEnvrA§©§§©§¦§¦¨¨

.dbCd©¨¨

.íéøöî eàìðåxF`id zFaiaq xRgl §¦§¦§©¦©§Ÿ§¦©§
lk ExRgIe" Fxn`M ,zFYWl min©¦¦§§¨§©©§§¨

"x`id zFaiaq mixvn(ck weqt).hi dxez ¦§©¦§¦©§Ÿ



x`e`פו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
iå ähnaäòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
ì íéøöî eìëéícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(áë)-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt: ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑.ּובחׁשאי ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין לחׁש ¿»≈∆ְֲִֶַַַַַָ
אמרּו: סז)ורּבֹותינּו ׁשדים.(סנהדרין מעׂשה ּבלטיהם, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָ

ּכׁשפים  מעׂשה Ú¯t‰.ּבלהטיהם, ·Ï ˜ÊÁiÂ∑:לֹומר ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ַ

ּכן, עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות פה)עלֿידי אּתם (מנחות ּתבן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַ
מביאים  אּתם אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻמכניסין

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים .מכּׁשפּות ְְְְְִִִֶַַָָֻ

(âë)-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
:úàæì̈«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין, ׁשּנהפ הּמּטה .למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéäô ©§«Ÿ

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת ּוׁשלׁשה מנין חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם ּוּוּוּומתרהמתרהמתרהמתרה מעידמעידמעידמעיד כה)היההיההיההיה מּלׁשֹון מעידמעידמעידמעיד(ז, העדאה, – ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ּבוּדאי  ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעדּות,

ּדם ּובמּכת ּכה העידהעידהעידהעידּבעתיד. עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: מׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
לדם". ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . –מתרהמתרהמתרהמתרה. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּתלּויה  מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה היא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָהתראה
צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבפרעה:התרההתרההתרההתרהּבהנהגתֹו מׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, אּתה מאן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ואם
ְְְִַַּבצפרּדעים".

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú ÈÈÚÏe ‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא  ‡¯‰ È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

epxetq

(bk).úàæì íb Baì úL àìåoiadl §Ÿ¨¦©¨Ÿ§¨¦
lrRd oiA ,z`fA mb did xW` lCadd©¤§¥£¤¨¨©¨Ÿ¥©Ÿ©
zNrRW ,mitXknd lrtl idl`d̈¡Ÿ¦§Ÿ©©§©§¦¤§ª©

,xF`id rahA iEPW dzid KxAzi l`d̈¥¦§¨©¨§¨¦§¤©©§
FzF` Ktde ,cqtp iYlA FNM `Ed xW £̀¤ª¦§¦¦§¨§¨©
,mibCd FA EzOW cr ,iYn` mC rahl§¤©¨£¦¦©¤¥©¨¦

xacA iEPW did miOhxgd zNrtE§ª©©©§ª¦¨¨¦§¨¨
.mipir zfig`A ilE`e ,cqtpck dxez ¦§¨§©©£¦©¥¨¦



פז `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היארהיארהיארהיאר אתאתאתאת הההה'''' ההההּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת כה)ווווּיּיּיּיּמּמּמּמלאלאלאלא (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיּמלא
היה  חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהיתה

ּבהם ּומתרה (רש"י)מעיד ְִֵֶֶַָ
הראׁשֹון  ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלכל
האחרֹונים  החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשל
הקּדמה  היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ההתראה. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּתהיה
מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹואזהרה
ההתראה? לאחר־מּכן ורק הּמּכה ּתבֹוא ׁשּקדם ּבאפן ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּוא
על  ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹוהּבאּור:

ה  אּלא הּדבר ּפרעה, ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים מדּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּמׁשה
לאחר  מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָיּסּורים

יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ּפרעה נׁשּבר וכ ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּמּכה,
נּצחֹון  ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמּכאן
הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻמחלט,
לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּומבזּבז
הּׁשנים  ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּב'המׁש
האֹוצרֹות  נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּבת
ׁשל  החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָהּללּו
ּבּגאּלה  הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ּדמׁשיחא, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻעקבתא

ְֵַָהּׁשלמה.

(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑ּכמֹו "מאן" אּתה. סרּבן ואם ¿ƒ»≈«»ְְְִֵַַָָָ
הּמפעל, ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָממאן,

וזעף סר וׁשקט, ׁשלו כ)ּכמֹו: א Ïk.(מלכים ˙‡ Û‚ ְְְֵֵֵָָָָ…≈∆»
EÏe·b∑ מיתה לׁשֹון אינֹו 'מּגפה' לׁשֹון ּכל וכן מּכה, ¿¿ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

וכן: מּכה, לׁשֹון כא)אּלא הרה",(שמות אּׁשה "ונגפּו ְְְְִֵֶַָָָָָָ
וכן: מיתה, לׁשֹון יג)אינֹו יתנּגפּו(ירמיה "ּובטרם ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

צא)רגליכם", רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
נגף" ."ּולאבן ְֶֶֶֶ

(çë)àéä õøLåEúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáeEnòáe E ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½

éøepúáeéúBøàLîáe E:E §©¤−§¦§£¤«
i"yx£eÏÚÂ∑ היאר עּמֹו",∑E˙È·a.מן אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ואחרּֿכ ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות התחילה רבה)ּומּמּנּו ושמות יא. .(סוטה ְְִִִֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 123 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

כח)ּוּוּוּובתבתבתבתּנּנּנּנּוּוּוּורררר (ז, ְְְְֶֶֶֶַַַַ
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

הּיאֹור  "וׁשרץ ּכּכתּוב הּמים, מן נבראּו ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָהּצפרּדעים
מצרים  ּתּנּורי לתֹו הּצפרּדעים ׁשּנכנסּו ּובזה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָצפרּדעים".
קפצּו הּמים ּברּואי ּביֹותר: ּגדֹולה נפׁש מסירּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהתּבּטאה

האׁש... ְֵָלתֹו
* * *

אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ
החמימּות  – ּדקליּפה האש סמל הם מצרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּתּנּורי
את  ׁשּצּננה צפרּדע, מּכת הּזה. עֹולם ּבעניני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוההתלהבּות
ּביחס  והחלפתּה זֹו, חמימּות ּבּטּול מסּמלת מצרים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתּנּורי
לאחר  הּבא הּׁשני, הּצעד זה וׁשויֹון־נפׁש. קרירּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל

.ההפּו ֲִֶַַָהּתהלי

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם ּומקרקרין ן ּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

dÏכו  ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז  ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

ÔeÏÚÈÂכח  Ôe˜qÈÂ ‡iÚc¯Ú ‡¯‰ Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

Ôe˜qÈכט  CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»
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ç(à)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³
-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa Eãé-úà¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-úà ìòäå íénâàä̈«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦
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mc`d zcFarA "rCxtv"E "mC"¨§©§¥©©£©¨¨¨

עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָהּנה
ּבּתניא ּבזה ּומבאר מּמצרים, יצא הּוא "והיא (פמ"ז)ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

ליּכלל  ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר האלֹוקית נפׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיציאת
". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ְְְְִִִֵֶַַָָּביחּוד
כן  ּכמֹו מּכֹות, עׂשר ע"י התחילה מּמצרים ׁשהּיציאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
הּוא  הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּוא
ּומּכת  ּדם מּכת וראׁשיתם מּכֹות, ּדעׂשר העבֹודה ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָע"י

ְְֵַַצפרּדע.
לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמּכת
והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָוענינֹו
הּוא  הּדם ׁשּכן חּיּות, על מֹורה ודם ה', ּבעבֹודת ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָהּקרירּות

ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּנפׁש.
מהּקרירּות  ׁשּכן הראׁשֹונה, היא זֹו ּומּכה הּקרירּות. ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּבמקֹום
הּמנּגדים  הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֻלעניני

ְִָֻלקדּׁשה.
להכניס  ה' ּבעבֹודת וענינּה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָלאחר
ּבריאת  היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָקרירּות

ג)הּמים פ"י, ועד (שמו"ר הּמצרּיים ּבבּתי נכנסה והיא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
החם  ּבתקף קרירּות להכניס והינּו "ּבתּנּורי" ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנכנסה

וחמרּיּות. ְְְְִִַָּבגׁשמּיּות
האדם  יצא ׁשעל־ידם העבֹודה ּתחּלת הם אּלּו ענינים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּוב'

ׁשּלֹו. ּוגבּולים ְִִֵֵֶַָמהּמיצרים

(á)ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ
à-úà ñëzå òcøôvä:íéøöî õø ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה היתה,(שמות אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְֵַַַַָָ
זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָוהיּו
קֹורא  הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: יׁש ּופׁשּוטֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָמדרׁשֹו.

הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, ְְְְְִִִִֵַַָָָלׁשֹון
גרינוליר"א  הּצפרּדע", "וּתעל ואף ּבלע"ז, ְְְְֵַַַַַַַַַגדוליר"א

.ּבלע"ז  ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y)

ׁשהרי  הּמין, ׁשם על יחיד לׁשֹון "צפרּדע" ׁשּנאמר לפרׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאין
מפרׁש ולכן רּבים. לׁשֹון "צפרּדעים" נאמר הּפרׁשה ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבכל
את  אהרן קּים ואף־על־ּפי־כן היתה", אחת "צפרּדע ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹרׁש"י
והיא  אֹותּה מּכין ׁש"היּו ּכיון הצפרּדעים", את "והעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּצּוּוי
הּצפרּדע" "וּתעל ּפרּוׁש ועל־ּפי־זה, נחילים". נחילים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַמּתזת
ּפעל) (לׁשֹון עלתה (אחת) הּצפרּדע (א) ּבׁשּתים: ְְְְְִִֵַַַַַַַָָֹהּוא
נחילים  מפעיל) (לׁשֹון העלתה הּצפרּדע (ב) ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבעצמּה,
ּדר ׁשעל ּכיון מדרׁשֹו", "זהּו אבל צפרּדעים. ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנחילים

אֹופּנים. ּבב' "וּתעל" ּתיבת לפרׁש אין ְְְִֵֵֵַַַַַַָָהּפׁשט
קֹורא  הצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר, יׁש "ּופׁשּוטֹו מֹוסיף ְְְְְִִִֵֵֵַַַָולכן
לצפרּדעים  מיחד אינֹו הּׁשירּוץ ׁשענין (אף יחידּות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֻלׁשֹון
אינֹו הרחיׁשה ׁשענין (אף הרחיׁשה" הּכּנם, וּתהי וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּדוקא),
נכּתבה  הּכּנים ׁשרחיׁשת למרֹות וזאת, ּבלבד). לכּנים ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֹֻמיחד
ללא  "צפרּדע", ּתיבת מה־ּׁשאין־ּכן ("הּכּנם"), לׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּבׁשּנּוי

הּצפרּדעים". "ׁשירּוץ על ׁשּקאי ׁשּיֹוכיח לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּנּוי
ּד"מדרׁשֹו" הּפרּוׁש ּכי ל"ּפׁשּוטֹו", "מדרׁשֹו" רׁש"י ְְְְְִִִִִִֵַַַָָּומקּדים
ּבלׁשֹון  נאמר הּפרׁשה ׁשּבכל הּכתּובים, לתכן יֹותר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹקרֹוב

היא  הּב' הּפירּוׁש מעלת ואילּו יחיד, ּבלׁשֹון וכאן ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָרּבים
ּבב' מתּפרׁשת ׁשאינּה "וּתעל", ּתיבת ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"ּפׁשּוטֹו"

ִַאֹופּנים.
רק  עׂשה אהרן אם הּפרּוׁשים, ּב' ּבין מהחילּוק ְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹוההֹוראה
ּבנֹוגע  - הּפעּולה את ּגמר ּגם אֹו הּפעּולה, התחלת ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
את  ּולהׁשלים לגמר להׁשּתּדל ׁשּיׁש הּזּולת, ּדקרּוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלפעּולה
להתחיל  יׁש להתחיל, רק ׁשּיכֹול ּבמּצב ּגם אבל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָהּפעּולה,

- למעׂשה" מצרפּה הּקּב"ה טֹובה ו"מחׁשבה כּו', ְְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹולפעל
מו"ח  כ"ק ּפתּגם [ּכּידּוע לבב וטּוב ׂשמחה מּתֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ(ודוקא

נסמן)אדמּו"ר ושם ואילך. 323 עמוד סוף תש"ט השיחות ספר (ראה ְַ
אף  ּכי נּצחֹון", ׁשל "מארׁש מּתֹו לּמלחמה יציאה ְְְְִִִִִֶַַָָָָאֹודֹות

ּכמפּתח" חֹוגר יתהּלל יא)ׁש"אל כ, ּגּופא (מלכים־א הא הרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
מסּיע  זה הרי ּבּנּצחֹון, ּגמּור ּבּטחֹון מּתֹו לּמלחמה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיֹוצא

ּבפ  הּנּצחֹון עֹולם,ׁשּיהיה ׁשל ּגדרֹו ׁשּפֹורצת יֹותר], ּבנקל על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרטי  איׁש ׁשל רּוחנית ּגאּולה - הּגאּולה את ְְְְִִִִֶֶַָָָָָּומביאה
ּגאּולה  הּכללית, הּגאּולה ּפֹועלים ועל־ידּה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמּיׂשראל,

צדקנּו). מׁשיח ּבביאת והׁשלמה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהאמיּתית

C„Èא  ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰ ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

„È‡¯ˆÓב  ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡iÚc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ
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הּצפרּדע" "וּתעל הּפסּוק ב)על ח, רׁש"י (שמות ּפרׁש ְְִֵֵֵַַַַַַַַַָ
נחילים  מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"צפרּדע
ּוׁשאר  אחת צפרּדע רק אהרן ׁשהעלה ּומּזה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹנחילים".
הֹוראה  ללמד יׁש הּמצרּיים, על־ידי מּמּנה עלּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהצפרּדעים

העבֹודה: ּבדרכי ְְְֲִֵַָָָָנפלאה
ּגמר" לֹו אֹומרים ּבמצוה ׁש"הּמתחיל ז"ל חכמינּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהֹורּו

מקומות) ובכמה ו. שם תנחומא על־פי א ח, עקב רש"י ולכן (פירוש .ְֵָ
עליו  הּמצוה, ּכל את הׁשלים אם ספק לאדם יׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָאם

הּמצוה. את ׁשּגמר ּברּור ׁשּידע עד ּולהׁשּתּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהֹוסיף
אם  אבל וכּדֹומה, הּצדקה ּכמצות ּבמצֹות הּוא זה ּכל ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאמנם
יׁשנֹו ׁשאם ,להפ הרי - ּבזה וכּיֹוצא להעניׁש היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמצוה

יֹותר. להעניׁש לֹו אסּור הּמצוה, את ּגמר ׁשּכבר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשׁש
ׁשּיׁש מּכיון ּכי הּצפרּדעים, ּכל את אהרן העלה לא ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולכן
אחת, צפרּדע ּבהעלאת ידי־חֹובתֹו ׁשּיצא לֹומר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָמקֹום

יֹותר. העלה ולא ּבזה ְְֱִֵֵֶֶַָָֹהסּתּפק

(â)-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ

:ýåýéì eçaæéå íòä-úà¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
éãáòìå EìEnî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E §À§©«£¨¤̧Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−

ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø E ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו על (ישעיה הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְֲִֵֶַַַָ

וניט"ר  ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? ְְֲִִִֵֵַַַַָהחֹוצב
להתחּכם  הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר וכן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָּבלע"ז,

ולֹומר  ּגדֹול ּדבר לעׂשֹותֹוולׁשאל אּוכל .ׁשּלא ְְְֲִֶַַַָָָֹֹ
ÓÏEÏ ¯ÈzÚ‡ È˙∑ על הּיֹום ל אעּתיר אׁשר את ¿»««¿ƒ¿ְְֲִֶֶַַַ

ׁשּיּכרתּו, ּתרצה למתי הּצפרּדעים, ותראה הכרתת ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָאם
עכׁשו  אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר", ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָ"מתי

עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנאמר:
לאיזה  אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיּכרתּו
"העּתירּו" "אעּתיר", ׁשּיּכרתּו. ּתרצה ְְְְִִִִֶֶַַָיֹום

נאמר: ולא מּפני ו"העּתרּתי", ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּכל
יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהרּבּו,

לכּלם: ואב ּדברים, והעּתרּתי העּתירּו (יחזקאל אעּתיר, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
הרּביתם לה) ּדבריכם, עלי .העּתרּתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(å)ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
ìà ýåýéký:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּיֹום למחר התּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

È˙ג  e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡iÚc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

ÈÏה  ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰a¿«¬»ƒ¿»»»

Úc˙cו  ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»
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,mitWM mnW `xwp dOl" dkxal¦§¨¨¨¨¦§¨§¨§¨¦

"dlrn lW `ilnR miWigkOWoixcdpq) ¤©§¦¦¨©§¨¤©§¨
(a ,fqraHl dEvi KxAzi l`d mpn` ,¨§¨¨¥¦§¨©§©¤©¤©

,ezvw itM lrtle ,zFPYWdlE ,zAWl¦§Ÿ§¦§©§¦§Ÿ§¦§¨
`le ,Fl liAbi xW` onGA ,FNM itM F`§¦ª©§©£¤©§¦§Ÿ

.FxaC z` dxnie dxez ©§¤¤§¨
(e).EøáãkmirCxtvd xqie" Yxn`W ¦§¨§¤¨©§¨§¨¥©§©§§¦

"iOrnE iPOn(c weqt)YWTA `le , ¦¤¦¥©¦§Ÿ¦©§¨



x`e`צ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy

ß zah c"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåáòîe EéãEnòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®
:äðøàMz øàéa ÷ø©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

(ç)äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑ למחר ׁשּיּכרתּו .מּיד, «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

(è)-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦
:úãOä-ïîe úøöçä-ïî íézaä©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, .צּבּורים √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

(àé)Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìåñ §¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל לׁשֹון ¿«¿≈∆ƒְְָָֹ
וכן: ג)ונסֹוע", ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א (שמואל ְְְֵֶַַָָ

ל  ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א ּופצע"(מלכים L‡k¯."הּכה ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆
'‰ ¯ac∑"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ּדּבר? .והיכן ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, עלֿידי ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  עלֿידי ולקה ּבחֹול, .וּיטמנהּו ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

CÈc·ÚÓeז  CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

LÓ‰ח  ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰Ú¯ÙÏ ÈeL Èc ‡iÚc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

iÚc¯Ú‡ט  e˙ÈÓe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆ƒÀ¿¿»«»
:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓ ‡iza ÔÓƒ»«»ƒ»»»ƒ«¿»»

ÏÚי  e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È eLÎe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È˙יא  ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¯ ˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

È˙יב  ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

epxetq

.mlFrd on mzixkdl§©§¦¨¦¨¨
.eðéäìà 'äk ïéà ék òãz ïòîìoi`W §©©¥©¦¥©¡Ÿ¥¤¥

m` iM ,raHA iEPW WCgn gM mEWŸ©§©¥¦©¤©¦¦
mirCxtvd dPde .aEvw onf dfi`l§¥¤§©¨§¦¥©§©§§¦
rahA WCgn iEPW f` did xF`iA©§¨¨¨¦§ª¨§¤©
mzF` zFidA oMW lM ,xF`id©§¨¤¥¦§¨
mzlEf ig lrA lMn miPWn mirCxtvd©§©§§¦§ª¦¦¨©©©¨¨
miqipknE ,oFilrd igl miripOW dOA©¤¤§¦¦¤¦¨¤§©§¦¦
KxAzi l`d dPde ,mi`ivFn mpi`e§¥¨¦¦§¦¥¨¥¦§¨©

.calA LiYAnE LOn mzixkif dxez ©§¦¥¦§¦¨¤¦§¨
(f).íéòcøôöä eøñå`le(ic)zixkIW §¨©§©§§¦§Ÿ©¤©§¦

`l mix`WPdW dUri la` ,dN` z ¤̀¥¤£¨©£¤¤©¦§¨¦Ÿ
.LiYA l` zFlrl cFr Etiqei¦©£¤¨¤

ézaîe Enî.EiM ,ux`d lMn `l la` ¦§¦¨¤£¨Ÿ¦¨¨¨¤¦
.EWi`aie ux`A EzEni mpn`̈§¨¨¨¨¤§©§¦

.äðøàMz øàéa ÷ø`le ,zFxFcl ©©§Ÿ¦¨©§¨§§Ÿ
.dWAId l` Elrig dxez ©£¤©©¨¨

(g)øác ìò 'ä ìà äLî ÷òöiå©¦§©Ÿ¤¤©§©
äòøôì íN øLà íéòcøôöäxiqIW . ©§©§§¦£¤¨§©§Ÿ¤¨¦

mU xW`" calA mirCxtvd mzF`¨©§©§§¦¦§©£¤¨
Kxvd dfaE ,xF`iA Ex`Xie ,"drxtl§©§Ÿ§¦¨£©§¨¤ª§©
`l `InW on `BltC" ,dwrv zNtzl¦§¦©§¨¨§©§¨¦§©¨¨

"iadi(` ,cq oixcdpq).h dxez ¨£¥
(`i).äçåøä äúéä ék`NW iR lr s` ¦¨§¨¨§¨¨©©¦¤Ÿ

zW`A dx`WPW ,ixnbl rxd xq̈¨©§©§¥¤¦§£¨¨§©
,xF`iA mirCxtvd Ex`Wpe ux`d̈¨¤§¦§£©§©§§¦©§

.mFId cFr mW miwiGOd©©¦¦¨©
.Baì úà ãaëäåFrah lr uO`zd §©§¥¤¦¦§©¥©¦§

,mix`WPd mirCxtvd on `xil `NW¤Ÿ¦Ÿ¦©§©§§¦©¦§¨¦
rnWl `NW icM ,dW`Ad zrx lAqle§¦§Ÿ¨©©¨§¨§¥¤Ÿ¦§Ÿ©

.KxAzi l`d lFwAai dxez §¨¥¦§¨©
(ai).õøàä øôò úà Cäådxzd `l §©¤£©¨¨¤Ÿ¦§¨

,KWgA `le oigXA `le z`fA drxtA§©§Ÿ¨Ÿ§Ÿ©§¦§Ÿ©Ÿ¤



צי `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iying meil inei xeriy

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה על .ׁשֹולט ְְְִִֵַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéñ §Ÿ̈«
i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, עלֿידי אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה" .אליכם ְֲֵֶַֹ

(æè)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ
äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ

:éðãáòéå énò çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eéza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà íéøöî¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה ֿ (דברים "וׁשן «¿ƒ«¿ְְְְֵֶֶָ

לׁשֹו ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז ּבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, .ן ְְְֲִֵַַַַָֹ
·¯Ú‰ ועקרּבים ∑‡˙ ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּכל ∆∆»…ְְְִִִֵַַַָָָ

ּבּדבר  טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבערּבּוביא,
ּבטכסיסי ּב'אּגדה' זֹו? ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: מּכה ּבכל ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָ

ּכׁשּצרה  מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמלחמֹות
ּתֹוקעין  ואחרּֿכ מעינֹותיה, מקלקל ּבתחּלה עיר: ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָעל
וכן  ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָעליהם
ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים מקרקרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָהּצפרּדעים,

ּתנחּומא  .רּבי ְִַַָ

d¯ËÁaיג  d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

˜„Ìטו  ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

zÚ˙‡Â„טז  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

epxetq

zFzF`l EidW zFMOd rWY iM dfe§¤¦¥©©©¤¨§
g"`A W"cr K"vC Eid miztFnlE§§¦¨§©£©§©
zF`l dzid `l zFxFkA zMn iM ,calA¦§©¦©©§Ÿ¨§¨§
x`anM ,Wprl dzid la` ,ztFnl `le§Ÿ§¥£¨¨§¨§Ÿ¤©§Ÿ¨

dlrnl(c ,f ;bk ,c)zFzF` Eid K"vC dPde . §©§¨§¦¥§©¨
Eid W"cre ,micaMd zFcFqid iYWA¦§¥©§©§¥¦©£©¨

zFzF` Eid g"`aE ,miIg ilraA zFzF`§©£¥©¦§©¨
,dxzd odn miYW lkaE ,xie`Ä£¦§¨§©¦¥¤¦§¨
,d`xzd iYlA zF`d dUrp ziWilXaE©§¦¦©£¨¨¦§¦©§¨¨
minrR l` lrti dN` lM od" Fxn`M§¨§¤¨¥¤¦§©¥©£©¦

"xaB mr WFlW(hk ,bl aei`).bi dxez ¨¦¨¤
(ci).eìëé àìåmci l`l oi` ilAn §Ÿ¨Ÿ¦§¦¥§¥¨¨

.zn`A rrFpzn xaC `ivndleh dxez §©§¦¨¨¦§¥©¤¡¤
(fi)íä øLà äîãàä íâå§©¨£¨¨£¤¥

.äéìò`lOi miYAd eilr xW` rwxTd ¨¤¨©©§©£¤¨¨©¨¦¦¨¥
darnA mipkFXdn mzlEfe miWgp§¨¦§¨¨¥©§¦§©£¥
mB migEhA Eidi `NW ot`A ,dnc`d̈£¨¨§Ÿ¤¤Ÿ¦§§¦©

.xEbq ziaA dliNAgi dxez ©©§¨§©¦¨



x`e`צב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i jxk zegiy ihewl)

רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת חחחחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת מינימינימינימיני יז)ּכּכּכּכלללל ח, ׁשהיּו(רש"י דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
א ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ"ּדּבים

עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּכתב ּדּדּדּדּבּבּבּבים ים ים ים רׁש"י ְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻֻֻֻ
ּוּוּוּונמריםנמריםנמריםנמרים ּבּתאר אריאריאריאריֹוֹוֹוֹותתתת אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

אין  מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּכללי
ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר ויויויויּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןהכרח -צרעיןצרעיןצרעיןצרעין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י ׁשהּמצרים (פסוק ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מעֹורם. הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹלא

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, ה'",(לקמן "והפלה ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְִִִֵַָ

ל)וכן: מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ְְְְִִִֵֵֶֶֹֹֻ
מּמ היא a˜¯·.ּומפרׁשת '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆

ı¯‡‰∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי »»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oWB ux`A mB zFpFW`xd zFMn 'b Eid m`d©¦¨©¨¦©§¤¤Ÿ¤

עמד עמד עמד עמד  עעעעּמּמּמּמיייי אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת־־־־ארץארץארץארץ ההההההההּוּוּוּואאאא בבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹוהפליתיוהפליתיוהפליתיוהפליתי ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֹֹ
ערבערבערבערב היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי יח)עליהעליהעליהעליה (ח, ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֹֹ

היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם ּבאם הראׁשֹונים ְְְִִִִֶַַַָָָֹנחלקּו
גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹּבארץ

ּכתב עזרא כט)האּבן שם, וראה כד. והצפרּדעים (ז, הּדם "מּכת ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
ּבׁשּו"ת  א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָוהּכּנים

תתיג)הרדּב"ז סי' היתה (ח"א הּמּכה ּד"אם והקׁשה עליו חלק ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָ
יׂשראל" את ׁשּיׁשלח לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּגם

יג) ח, יז. ז, וארא בתו"ש הּובאּו ראׁשֹונים, הרּבה לדעת הּוא .(וכן ְְְְִִֵֵַַַ

ּכלּום, ּכתב לא הּתֹורה על ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנה
ׁשל  מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ׁשּלדעּתֹו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמׁשמע
לא  גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב מּכת ׁשרק ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכתּובים,
ּגם  היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' מה־ׁשאין־ּכן ּגׁשן, ּבארץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

ּגׁשן (וש"נ)ּבארץ י. פ"ט, רבה בשמות דאיתא ד"מצרי (והא ועוד, ְֶֶֶֹ
דם  מלאה מוציאה כו' ומצרי מים מלאה והגיגית אחד בבית וישראל

כלל). התורה על רש"י בפרוש הובא לא כו'" מים שותה ְִָוצריוישראל
הרדּב"ז? לקׁשית רׁש"י חׁש לא אמאי ְְְִִַַַַַַַָָֹֻּביאּור

מּכֹות  ג' הצרכּו ּכתּובים, ׁשל ּפׁשּוטם ׁשּלפי לֹומר, ְְְְְְִִֵֶֶַַָֻויׁש
פעּלתם. לפעל ּבכדי ּגׁשן, ּבארץ ּגם להיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהראׁשֹונֹות

לּיאֹור קׁשּורֹות ׁשהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבב' (ראה ּדהּנה ְְְְִִֵֶַַָָ

היאור  "ושרץ כח ושם, ביאור", אשר המים את "ויך כ ז, פרשתנו

הּכּונהצפרדעים") ה'"היתה אני "ּכי ּפרעה ידע ׁשעל־ידן ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
יז) שם, יראתם"(פרשתנו את ׁש"הלקה שם), ּכן (רש"י ואם . ְְְִִִֵֶֶָָָ

ּבארץ  אׁשר הּיאֹור חלק את ּגם מּכה הּקּב"ה היה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאם
אין  ׁשם ׁשּנמצא העבֹודה־זרה ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּגׁשן,
"ּכי  ּפרעה ׁשּידע הּקּב"ה וכּונת ח"ו, עליו לׁשלט ה'" ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּב"יכלת

מתמּלאת. היתה לא ה'" ְְֲִִֵַָָֹאני
להראֹות  היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָועל־דר־זה

היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה (פרשתנו ׁשהּמּכה ְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
טו) ּבאם ח, ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות צריכה הּמּכה היתה ,ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

חֹוׁשבים  החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהיתה
ׁשּמׁשה  מּזה א ּכלל, הּכּנים להעלֹות הם יכלּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּדאף
זה  הרי מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻואהרן

אלקים". "אצּבע זה ואין מגּבלים, הם ׁשּגם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻראיה
ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולכן
זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

ּבּיֹום "והפליתי  הּנה ואיל מּכאן ּגׁשן ההּוא הרי ארץ את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
מֹוׁשבם  ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאׁשר

יׂשראל. ּבני ְְִֵֵֶָׁשל

ß zah d"k iyiy mei ß

(èé)äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàä̈¬Ÿ©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין .ׁשּיבּדיל ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

„‚ÔLיח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

epxetq

(hi)áe énò ïéa úãô ézîNå.Enò ïéFzF`A "LOr"l wiGie ,llM axrd wiGi `l axrd mFwnl E`FaIW "iOr" zvwl mBW §©§¦§ª¥©¦¥©¤¤©¦§¨©¦¤¨¦§¤¨ŸŸ©¦¤¨Ÿ§¨§©¦§©¤§
.FnvrA mFwOdk dxez ©¨§©§
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(ë)úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòä¤¨«Ÿ
i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑,הארץ ארעא נׁשחתה .אתחּבלת ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
ìàì eçáæý:õøàa íëé ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ ּבּמדּבר ּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦ µ«£©´
ìà ýåýéì çaæð íéøöîýúáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב (מלכים ¬«ƒ¿«ƒְְְִִִַַ
קֹורא  יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹ"ּולמלּכם

"ּתֹועבת אֹותם  אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ועֹוד ּתֹועבה. ְְֲֵֵֵַַַָָָ

למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר ׁשאנּומצרים", זביחה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ
זֹובחים  אנּו יראתם ׁשהרי eÏ˜ÒÈ.זֹובחים, ‡ÏÂ∑ ְְְֲִִִֵֶָָָ¿…ƒ¿¿À

.ּבתמיהה  ְִִָ

(âë)ìL Cøcýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
ìàý:eðéìà øîàé øLàk eðé ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑ ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְִִִִֵֵַָָ

ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָלֹומר
וּירּבה  מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָעכׁשו

.להתּפּלל  ְְִֵַ

È·Ï˙כ  ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡¯Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

epxetq

(ek).øzòiåonGd FzF`A axrd xiqdl ©¤§©§¨¦¤¨Ÿ§©§©
drxtl crIW ot`d FzF`aE raTW¤¨©§¨Ÿ¤¤¨©§©§Ÿ

"axrd xqIe" Fxn`A(fk weqt)`l , §¨§©¨©¤¨ŸŸ
,mirCxtvA didW FnM zEnie zxMIW¤¦¨¥§¨§¤¨¨©§©§§¦

"dWn xacM 'd UrIe" Fxn`A dxFd dfe§¤¨§¨§©©©¦§©Ÿ¤
(my).DPnfaE dMOd zxqd ot`A ,fk dxez §Ÿ¤£¨©©©¨¦§©¨



x`e`צד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlLô ¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, ועל לׁשֹון 'ּתהיה', העתיד ועל 'היתה', ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, ּכמֹו: 'הֹויה', .העֹומד  ְֵָָָָָ

(ã)äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
-ìkî úeîé àìå íéøöî:øác ìàøNé éðáì ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácä©¨¨¬©¤−¨¨«¤

(å)ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî äð÷î¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ãçà-ãòô ©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד  Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה  „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז  ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

epxetq

(gk).úàfä íòta íbdUrW FnM ©©©©©Ÿ§¤¨¨
`xil Fl didW iR lr s` ,mirCxtvA©§©§§¦©©¦¤¨¨¦Ÿ

z`f lwpe ,xq la` ,zn `NW axrdn¥¤¨−¤Ÿ¥£¨¨§¨¥Ÿ
.FaiWdl 'd ipirA` dxez §¥¥©£¦

è(f)ìàøNé äð÷nî úî àì äpäå§¦¥Ÿ¥¦¦§¥¦§¨¥
.äòøt áì ãaëiå ãçà ãòiR lr s` ©¤¨©¦§©¥©§Ÿ©©¦



צה `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k iyiy meil inei xeriy

(ç)íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

:äòøô éðéòì§¥¥¬©§«Ÿ
i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÁÈt.ילוייניי"ש ¿…»¿≈∆ְַַƒ«

ÔL·k∑ הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ƒ¿»ְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשהרּוח  הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. ּובלע"ז ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּבּכבׁשן,

ּומפריחן  LÓ‰.מפיחן B˜¯Êe∑ הּנזרק ּדבר וכל ְְִִַָָ¿»…∆ְְִַָָָָ

אחת. ּביד אּלא נזרק אינֹו הרּבה:ּבכח, נּסים הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֻאחד,

ׁשה  ואחד, אהרן. על וׁשל האבק מצרים ל ארץ .ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(è)-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
ì äîäaä-ìòå íãàä-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ לׁשיחנא ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְֲִַָ

ּבּועֹות  צֹומחין ׁשעלֿידֹו אבעּבעין, ∑ÔÈÁL.סגי ְְֲִִִֶַַַָֻ¿ƒ
חמימּות. ׁשנה לׁשֹון מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

.ׁשחּונה  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el jxk zegiy ihewl)

חמימחמימחמימחמימּוּוּוּותתתת ט)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, "חם (רש"י היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָ
ּגּוף  זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָׂשֹורף".
טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) הּׁשחין ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹהּמּכה,
אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָוהּנס

היה  ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ואהרן ׁשּמׁשה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻמּזה
הּמּכה  ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"חם

נס. ּבּדר היה ְֲִֵֶֶַָָ(החמימּות)

(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑ להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְִִֵֶַַָָֹ

מקנה  ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּבהמֹות,
אֹותן  על אּלא ּגזרה נגזרה לא אּלא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹמצרים"?
ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּׂשדֹות

וכן  הּבּתים". אל מקנהּו את הניס ה' ּדבר את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּירא
רכב  ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשנּויה

יד)ּבחּור" .(לקמן ָ

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñ ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

ÈÏÓח  ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

È‰ÈÂט  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

epxetq

qgizn iYlA ,x`an `lR df didW¤¨¨¤¤¤§Ÿ¨¦§¦¦§©¥
oi` iM ,KxAzi l`l izlEf mipR mEWA§¨¦¨¦¨¥¦§¨©¦¥
miIgA gihadl lkEIW in¦¤©§©§¦©©©¦

.FzlEfg dxez ¨

(g).äòøô éðéòì`NW d`xi ornl §¥¥©§Ÿ§©©¦§¤¤Ÿ
zFgNA WERrn zaAqn dMn dzid̈§¨©¨§ª¤¤¥¦©¥
mdn xW` ,zkxrOd F` xie`d cSn¦©¨£¦©©£¤¤£¤¥¤
dpicn zMn minrtl `FaŸ¦§¨¦©©§¦¨

.zirahh dxez ¦§¦
(ai).'ä ÷fçéåilA df laFq did `l iM ©§©¥¦Ÿ¨¨¥¤§¦

l`e Fnvr l` rbe" aFI`A oiprM ,wtq̈¥¨¦§¨§¦§©¤©§§¤
"FxUA(d ,a aei`).bi dxez §¨



x`e`צו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øáca©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ִִִִָ
ׁשלחּתיה  ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיתה

עּמ ואת אֹות הּבהמֹות והּכיתי ÔÓ.עם „ÁkzÂ ְְְְְִִִֵֵֶַַ«ƒ»≈ƒ
ı¯‡‰∑ ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את »»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàåEúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk-úà¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah e"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְֵֵַַ

ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹּבעּמי,
מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר קלקי"ר. ְְְְְִִִֵֵַַַַָּובלע"ז
לדּבר  ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבאמצע  ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן מתּפעל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבלׁשֹון
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל יב)אֹותּיֹות "וּיסּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶַַָ

סבל, מּגזרת טז)החגב" עלינּו"(במדבר תׂשּתרר "ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
וכן: ונגיד, ׂשר ח)מּגזרת ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ

(çé)øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

:äzò̈«¨

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

È˙טו  ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז  ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז  ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

ÁÓ¯יח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

epxetq

(ci).úàfä íòta ékoiOd dfA ¦©©©©Ÿ§¤©¦
d.xie`A zFMOdn iWilX ©§¦¦¥©©¨£¦

Eaì ìà éúôbî ìk úà çìL éðà£¦Ÿ¥©¤¨©¥Ÿ©¤¦§
éãáòáe.Enòáe EdN`n zg` lM ©£¨¤§©¤¨©©¥¥¤

xg` mB mkNM alA didY glW`W¤¤§©¦§¤§¥ª§¤©©©
wGdA EWiBxY ok ixg` mb iM ,xEqYW¤¨¦©©£¥¥©§¦§¤¥
mignSd lEwlwA dPOn KWnp¦§¨¦¤¨§¦§©§¨¦
KWgd zMnM ,sEBd ilgaE zFpFfOde§©§¨¢¦©§©©©Ÿ¤

`N"We ,wtq ilA xie`d bfn dlwlTW¤¦§§¨¤¤¨£¦§¦¨¥§¤Ÿ
mdil` EkWnPW ,"eiYgYn Wi` Enẅ¦¦©§¨¤¦§§£¥¤
zFMOdn la` .wtq ilA mirx mi`lg¢¨¦¨¦§¦¨¥£¨¥©©
xg` x`an wGd KWnp `l zFncFTd©§Ÿ¦§©¤¥§Ÿ¨©©

.ExQW¤¨
ìëa éðîk ïéà ék òãz øeáòa©£¥©¦¥¨Ÿ¦§¨

.õøàäxie`A mB iYlki d`xY xW`M ¨¨¤©£¤¦§¤§¨§¦©¨£¦
mricFd mipFilrA FYlki mpn` .siTOd©©¦¨§¨§¨§¨¤§¦¦¨

cEOre midl`d K`ln oiprA sEq mi lr©©§¦§©©§©¨¡Ÿ¦§©
xW` mixaC mNMW ,W`d cEOre oprd¤¨¨§©¨¥¤ª¨§¨¦£¤

.irah iYlA mzE`ivneh dxez §¦¨¦§¦¦§¦
(fh).éçk úà Eúàøä øeáòaicM ©£©§Ÿ§¤Ÿ¦§¥

zFnA uRg` `l iM" ,daEWzA xfgYW¤©£Ÿ¦§¨¦Ÿ¤§§
"zOd(`l ,gi l`wfgi). ©¥

.éîL øtñ ïòîìeoFrn aiWY miAxe §©©©¥§¦§©¦¨¦¥¨
(e ,a ik`ln t"r).fi dxez



צז `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ׂשריטה ּכעת לֹו ׂשרט »≈»»ְְִֵַַָָָָָֹ

ה  ירד לכאן, חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, .ּברד ּבּכתל: ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
‰„Òe‰∑,יּו"ד יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּתבא  מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹּכגֹון:
וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום ְְְְִִִִַַַַָָָָָָהּוי"ו

ליֹוסף", כט)"וּיּולד עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
ô :äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

epxetq

(hi)ð÷î úà æòä çìL äzòå.EicM §©¨§©¨¥¤¦§§§¥
,dpwOd mr xW` micard EhlOIW¤¦¨§¨£¨¦£¤¦©¦§¤
mc` aiag" dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¨¦¨¨

"mlvA `xaPW(gi ,b zea`).k dxez ¤¦§¨§¤¤
(`kÎk)'ä øác úà àøiä©¨¥¤§©

.ñéðä,"frd glW" iYxn`W mrHde ¥¦§©©©¤¨©§¦§©¨¥

xaCd oiprA izi`xW ipRn `Ed¦§¥¤¨¦¦§¦§©©¤¤
`l xW`e" ,"qipd 'd xaC z` `xId"W¤©¨¥¤§©¥¦©£¤Ÿ
mrW ot`A ,"afrIe" `hg "FAl zẄ¦¨¨©©£Ÿ§Ÿ¤¤¦
dYr xidfn ip` Kkl ,ciqtd F`hg¤§¦§¦§¨£¦©§¦©¨
xW` mc`d zEni `NW icM§¥¤Ÿ¨¨¨¨£¤

.dcVAak dxez ©¨¤

(bk).äöøà Là Cìäzåxie`d iM ©¦£©¥¨§¨¦¨£¦
ux`l cxi adlPdcxAd zrEpY wfgA ©¦§¨¨©¨¨¤§Ÿ¤§©©¨¨

.dHnl FYcxA eilr ciAkOdck dxez ©©§¦¨¨§¦§§¨¨
(ck)CBúa úçwìúî Làå§¥¦§©©©§

.ãøaäFYcxA cxAd zrEpY wfgA ©¨¨§Ÿ¤§©©¨¨§¦§
FzrEpY wfge ,zFlFw ozpe xie`d adlp¦§©¨£¦§¨©§Ÿ¤§¨



x`e`צח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑:נס ּבתֹו קֹונם,נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx itÎlr)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

ההההּבּבּבּברד רד רד רד  ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו מתלמתלמתלמתלּקּקּקּקחתחתחתחת ואואואואׁשׁשׁשׁש ברדברדברדברד ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּבאפן  הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש
רגיל  ׁשאינֹו ּדבר ּבזה, זה מערבין יהיּו והּברד ׁשהאׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּכזה,

ְָּכלל?
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּדפרעה ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹהּקלּפה
ואני  יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבהפטרת

ג)עׂשיתני" כט, .(יחזקאל ֲִִִ
ּדרך  ּולזּולתֹווהּנה עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

רגׁש. ּובלי ּבקרירּות מתנהג הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַהרי
ׁשּטבע  מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹיכֹולים
האמת  א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבעל־ּגאוה
ּדמּכיון  חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,להפ ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָהיא
הרי  לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמרּגיׁש

ּבקרירּות. חברֹו עם מתנהג ְְֲִִִִֵֵַהּוא
ׁשהּקּב"ה  מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוזהּו
ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהלקה

ּביחד. וחמימּות קרירּות ּבזה, זה ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹמערבין

(äë)iåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë)äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
:ãøä¨«

(æë)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íéòLøä̈«§¨¦«

(çë)íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîì ãBò-äéäé¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

Ïkכה  ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו  Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

Ó‡Â¯כז  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט  ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

epxetq

,dWTde Kxd lwlwl FlcbA did̈¨§¨§§©§¥¨©§©¨¤
dMd dcVd aUr lM z`e" Fxn`M§¨§§¥¨¥¤©¨¤¦¨

"xAW dcVd ur lM z`e cxAdweqt) ©¨¨§¤¨¥©¨¤¦¥
(dk.dk dxez

(hk).øéòä úà éúàökiR lr s` §¥¦¤¨¦©©¦
midl` zlw zidn axe" Yxn`W¤¨©§¨§©¦§ŸŸŸ¡Ÿ¦



צט `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy

(ì)éãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìû ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑"טרם" ּכל וכן ּתיראּון, לא עדין ∆∆ƒ¿ְְֲִִֵֶֶַָֹ
ּכמֹו: קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ְְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹׁשּבּמקרא

יט) ׁשכיבּו,(בראשית לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם "טרם (שם ְְִִֶֶֶֶַָָ

ּכי  ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – ְְִִִֵֶַַַַָָָָיצמח"
ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעדין

.ּבקלקּולכם  ְְְִֶ

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑:לׁשֹון נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְִָ
לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו". "לא וכן נכאים, נכה", ְְְְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹֹֻ"ּפרעה
"נּכתה" לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻלׁשֹון
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו "נּכּו" הּכתה, ְְְֵֶֶַַָָָֹֻֻֻּכמֹו

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב Èk."וׁשּפּו ְְְֲִִֵַַַָֻƒ

·È·‡ ‰¯ÚO‰∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר «¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
לעמד  והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ְְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹֻונפלּו,

‡·È·.ּבגבעֹוליה  ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, ׁשֹון עמדה ְְִֶָ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ
ו) השירים הּנחל (שיר .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨

i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְֲִַַַָָֻ
"ואת  ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹויכֹולֹות
ׁשל  ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ללקֹות  הראּויים ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָמקרא

ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבברד.
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת ְְְְֲֲִִִֵַַָָֹֹעל

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøà̈«§¨
i"yx£Cz ‡Ï∑,ּבאויר ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ

לֹו: ודֹומה לארץ, הּגיעּו ט)לא עלינּו(דניאל וּתּת" ְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ּבן  ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, והּׁשבּועה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה

ּבחלק חּברֹו כב)סרּוק לׁשֹון (יחזקאל ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְִִֵֶֶֶָ

ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני ורֹואה מּתכת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת
לז)"וּיּצק" "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי אף (שמות לאּתכא, ְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ארצה  הּצק לא – לארץ" נּת "לא .זה: ְִֶֶַַָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz `x`e t"y zgiyn ,jli`e 52 'r e"g y"ewl)

ּפנימּיּות  ׁשל לענין ּגם קׁשּורים אּלּו, רׁש"י ּפירּוׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשני
לעני  ּתֹורת הּתֹורה, על־ּפי מּואר ׁשהּוא ּכפי - הּתׁשּובה ן ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

ֲִַהחסידּות.
עקב  ּפרעה אל הּגיעה האחרֹות, הּמּכֹות ּככל "ּברד", ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּכת

ּבני  את ׁשחרר ולא ּבקּדֹוׁש־ּברּו־הּוא מרד אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹחטאֹו,
ועּמי  ואני "חטאתי... אמר הּוא ּכאׁשר א מּמצרים. ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיׂשראל
אתכם  "ואׁשלחה וגם העבר, על וחרטה וידּוי - ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרׁשעים"
זֹו חזרתֹו ּבּטלה לעתיד, קּבלה - לעמֹוד" תֹוסיפּו ְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹולא

Ï‡ל  ÔÚk „Ú È¯‡ ‡Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚk˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

‡ÏÈÙ˙‡לב  È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡izÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

N¯Ùeלג  ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈÓ˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

epxetq

"cxaE(gk weqt)cr df lM lCgi `l , ¨¨Ÿ¤§©¨¤©
.xird on `v`W¤¥¥¦¨¦

,ãBò äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä©Ÿ¤§¨§©¨¨Ÿ¦§¤
.õøàä 'äì ék òãz ïòîìdidi df lM §©©¥©¦©¨¨¤¨¤¦§¤

dfe ,raHd bdpnM `NW ,rbx FnM eCgi©§¨§¤©¤Ÿ§¦§©©¤©§¤
aWg`W liaWA `l ,"rcY ornl"§©©¥©Ÿ¦§¦¤¤§Ÿ

iM ,daEWzA mYaW xaMW¤§¨©§¤¦§¨¦
,mpn`l dxez ¨§¨

(l).ïeàøéz íøè ék ézòãé`l oicr ¨©§¦¦¤¤¦§£©¦Ÿ
.oE`xiY`l dxez ¦§

(`l).äúkð äøòOäå äzLtäås` §©¦§¨§©§Ÿ̈ª¨¨©
dfe ,dzMp dxrVde dYWRdW iR lr©¦¤©¦§¨§©§Ÿ¨ª¨¨§¤
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x`e`ק zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy
לא  ּומטר והּברד הּקֹולֹות "וּיחּדלּו - הענׁש את ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּבתׁשּובה

ארצה". ְִַָָנּת
ּכה  היתה ּתׁשּובתֹו האם הּׁשאלה: מתעֹוררת ּכאן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹא
הּברד, את הענׁש, את לבּטל ּבכֹוחּה ׁשהיה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעצּומה,
עצמֹו, החטא ׁשל ּתֹוצאה הּוא עֹונׁש ׁשּכל ּכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָלחלּוטין?
החזרה  אם לכן, מיּסר, עצמֹו ׁשהרע ,"רעת ּתיּסר" ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכּנאמר
את  ּבּטלה היא הרי לחלּוטין, החטא את מחקה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבתׁשּובה
יׁש זֹו, ּדעה ּולפי - החטא ׁשל ּתֹוצאה ׁשהּוא הּברד, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹונׁש
ׁשּמציאּותֹו הּוצק", "לא - רׁש"י ׁשל הּׁשני ּכפירּוׁשֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלהסּביר

התּבּטלה. הּמטר ְְִֶַַָָָׁשל
ּפרעה  ׁשל ּתׁשּובתֹו ּבכח היה ׁשּלא לֹומר, ׁשאפׁשר ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאֹו
את  לא ּגם - ּומּמילא לחלּוטין, החטא את ּולׁשרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלמחֹוק
ּבכל  הּוא ׁשּבמעׂשה ּכיון אּלא, מּמּנּו. הּנֹובעים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּיּסּורים
הּברד  ענׁש את להסיר ּכדי ּבכ היה ּדי ּבתׁשּובה, חזר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹזאת
יׁש זֹו, ּדעה לפי מּמׁש. ּבפעל החטא ּתֹוצאת את - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמעׂשה
"לא  - רׁש"י ׁשל הראׁשֹון הּפירּוׁש לפי ה ּדברים את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהסּביר
יּגיע  לא ׁשהענׁש ּכ לידי הביאה ׁשהּתׁשּובה - ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּגיע"

ּבמציאּותֹו. נׁשאר הּוא א ְְֲִִִֵֶַַאליהם,
לבּטל  ּפרעה ּתׁשּובת ׁשל ּבכחּה אם הּספק, ּתלּוי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבּמה

לאו? אם הענׁש), (ואת החטא את ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹלחלּוטין
לחלּוטין. החטא את מֹוחקת ׁשּתׁשּובתם ּברּור יהּודים, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלגּבי
והּוא  ּוקדּוׁשה. טֹוב היא יהּודי ׁשל מהּותֹו החטא, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַַַָאף
הרע" יצרֹו ׁש"ּתקפֹו מּפני רק חס־וׁשלֹום עברה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָעֹובר
ּבעׂשֹותֹו מּיד ולכן, ּבאמת. העצמי מרצֹונֹו להפ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפעֹול
ׁשב  הּוא הרע, לּיצר יֹותר לׁשמֹוע ׁשּלא ּובהחלטתֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּתׁשּובה,

האמּתית  "ּתׁשּובה".למציאּותֹו הּמּלה ּכמׁשמעּות , ְְְְֲִִִִִַַָָָָ
- מּתחלתֹו" עֹונֹו "נעקר מאהבה ּבתׁשּובה ּדוקא ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאמנם,

יּתכן  ׁשּלא למרֹות העבר, על ּגם מׁשּפיעה זֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ּותׁשּובה
לפני  היא ה"סּבה" ׁשהרי לׁשינּוי, הּגֹורם לפני יׁשּתּנה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּדבר

ּכי: ִַָָהּתֹוצאה,
ּכאחד, ויהיה הוה היה הוי', לׁשם קׁשּורים יהּודים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹא)
- ועתיד הוה עבר ואז זה, קׁשר מחּדׁש הּתׁשּובה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומעׂשה

ְֶָּכאחד.
הּנגלה: ְְִֶֶֶַּובדר

אמּור  העבר, על להׁשּפיע יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ּכלל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָב)
מּצב  מגּלה רק היא ּכאׁשר א חדׁש. ּדבר יצירת לגּבי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּדוקא
העבר, על להׁשּפיע יכֹולה מאּוחרת ׁשּפעּולה מּובן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָקֹודם,
הּוא  ׁשּיהּודי וכיון העבר. ׁשל הּמּצב את מבהירה רק היא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכי
ּבהעלם, הּטֹוב היה החטא ּבזמן ורק וקדֹוׁש, טֹוב ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּתמיד
ּכי  למפרע, החטא את לבּטל מאהבה ּתׁשּובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָיכֹולה

אצל  כן לפני ׁשּיׁש והּקדּוׁשה הּטֹוב מתּגּלים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבאמצעּותּה
ְִַהּיהּודי.

ּתׁשּובה, לעׂשֹות סֹופֹו ׁשּבוּדאי יהּודי, ּכל לגּבי ידּוע ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָג)
ההלכה  קֹובעת ולכן נּדח", מּמּנּו יּדח לא "ּכי ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכּנאמר
ּומצֹות  ּבתֹורה ׁשּיהיה) מי (יהיה אדם יעסוק ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁש"לעֹולם
ולכן  ּבוּדאי". לׁשמּה, ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
לחּתֹו העֹומד "ּכל ׁשל הּדין עליו חל החטא, ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאף
ּכדי  ּבפעל זאת ליׂשם ׁשּצרי אּלא וכּדֹומה, ּדמי", ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכחתּו

ּבפעל). ׁשּלֹו הרע את ְְֵֶֶַַַָֹלבּטל
ואפילּו ,"ואיל "מּכאן רק מֹועילה מּיראה" "ּתׁשּובה ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָואילּו
ּכּנאמר  ׁשּבחטא, מהרע מּׁשהּו נׁשאר עדין ואיל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּכאן

ּכׁשגגֹות. הּזדֹונֹות נעׂשים - מּיראה ׁשּבתׁשּובה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבגמרא,
חלק  ּולגּבי ,"ואיל ׁש"מּכאן הּזמן לגּבי לפחֹות זאת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבכל
הרי  ּתׁשּובה, על־ידי ׁשּמתּבּטל - "זדֹונֹות" - הרע ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָזה
ׁשּיהּודי  ּכיון מּמציאּותֹו. ּבטל זה ׁשרע מּוחלט, ּביטּול ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָזהּו
הּוא  "יצרֹו רק ּובעברה מהּותֹו, ּבעצם לרע קׁשּור ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאינֹו
ׁש"ּתׁשׁש ׁשעל־ידי ,לכ הּתׁשּובה ּגֹורמת לכן ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתקפֹו",

מּמציאּותֹו. הרע מתּבּטל ולכן מהּותֹו, מתּגּלת ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָיצרֹו"
היא  החטא את לבּטל יכֹולה ׁשהּתׁשּובה לכ ׁשהּסּבה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכיון
ׁשּתקפֹו", הּוא ׁש"יצרֹו מּׁשּום רק עברה עבר ׁשאדם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
מּובן, - ּבֹו ּׁש"נדּבק" מה רק להסיר הּתׁשּובה צריכה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָולכן
ּבכחּה להם, נֹוסף ּדבר אינֹו הרע ׁשאצלם נח, ּבני ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלגּבי
לבּטל  לא א ּבמעׂשה, הענׁש את למנֹוע רק הּתׁשּובה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל

עצמֹו. הענׁש מציאּות ואת ׁשּבחטא, הרע את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלחלּוטין
ּבּתקּופה  ואילּו מּתן־ּתֹורה. לאחר נח ּבני לגּבי זאת ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָֹֹא
"ּובנּו ׁשל הענין התחּדׁש לא עדין ּכאׁשר מּתן־ּתֹורה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלפני
היתה  יכֹולה - נח ּבני ׁשל הּתׁשּובה ׁשּגם לֹומר, יׁש ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבחרּת",

הרע. מציאּות את לחלּוטין ְְֲִִֵֶַַַָלבּטל
רׁש"י: ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ּבין ההבּדל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוזהּו

היה  לא מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם יֹוצא, הראׁשֹון הּפירּוׁש ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלפי
הרע, מציאּות את לבּטל נח ּבני ׁשל ּתׁשּובתם ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחּה
א לארץ, הּגיע לא הּמטר - הּגיע" "לא הּוא ההסּבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹולכן

ּבמציאּותֹו. נׁשאר ְְִִִַהּוא
היה  אכן מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם יֹוצא, הּׁשני הּפירּוׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּולפי
הרע, מציאּות את לבּטל נח ּבני ׁשל ּתׁשּובתם ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכחּה
הּמטר  ׁשל ׁשּמציאּותֹו הּוצק", "לא הּוא ההסּבר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולכן

ְְִַָהתּבּטלה.
רׁש"י  ּפירּוׁש ּכיצד רֹואים אחרים, רּבים ּבמקֹומֹות ּכמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָוכאן,
"לא  הּמּלים על הּפירּוׁשים ׁשּׁשני מּופלאים": "ענינים ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמכיל
מׁשמעּות  לגּבי רק ּביניהם נבּדלים ראׁשֹון ׁשּבמּבט - "ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָנּת
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קי `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k ycew zayl inei xeriy
ּבמה  ׁשֹונים הסּברים ׁשני הם - ׁשּבֹומּלּולית האפן לגּבי ּותם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּב"ּדּבּור־הּמתחיל" רׁש"י מצּטט ולכן ירד, לא ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹהּמטר
."נּת "לא הּמּלה את ּגם ְִִֵֶַַַָֹּובפרּוׁשֹו

מֹופיע  ׁשּבהן להלכֹות קׁשּורים אּלּו ּפירּוׁשים :מּכ ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויֹותר

מֹורידין"), ולא ּבּקדׁש מעלין "ּגמירי, (ּכגֹון "ּגמירי" ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹֹהּבּטּוי
אפן  לגּבי מׁשמעּותי ענין מתּברר ּבאמצעּותם אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעד

מּתן־ּתֹורה. לפני נח ּבני ׁשל ְְְִֵֵֶַַַַָָֹהּתׁשּובה

(ãì)úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
å àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå:åéãáò ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

(äì)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàkôôô ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

סימן. יעיא"ל סימן. גיבעו"ל פסוקים, וארא קכ"א פרשת חסלת

c¯·e‡לד  ‡¯ËÓ ÚÓ˙‡ È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«ƒ¿»«¿»
‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â¿»«»¿≈¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂ¿«¿ƒ

Èaלה  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

ãôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

epxetq

(dl).äòøt áì ÷æçiå,Fnvrn `l ©¤¡©¥©§ŸŸ¥©§
"dWn ciA 'd xAC xW`M" la`ly `tiq) £¨©£¤¦¤§©Ÿ¤

(epweqt,FOr oxd` z` sxSW mcw ,Ÿ¤¤¥©¤©£Ÿ¦
oYi `l iM iYrci ip`e" Fl xn`W¤¨©©£¦¨©§¦¦Ÿ¦¥

"Kldl mixvn Kln mkz`(hi ,b lirl), ¤§¤¤¤¦§©¦©£Ÿ

ciA `le" ,FpFvxA Kldl mgiPi `NW¤Ÿ©¦¥©£Ÿ¦§§Ÿ§¨
z`xIn df dUri `NW dvx`e ,"dwfg£¨¨§¤§¤¤Ÿ©£¤¤¦¦§©
oke .Dlaql lkEi `NW ,dwfgd icï¦©£¨¨¤Ÿ©§¨§¨§¥
siqFdW xg` iM ,mFwOd dfA dUr̈¨¨¤©¨¦©©¤¦
z` Fnvr `Ed ciAkde ,cifnA `hgl©£Ÿ§¥¦§¦§¦©§¤

m` wRqn did la` ,Frah cbp FAl¦¤¤¦§£¨¨¨§ª¨¦
ot`d FzF`A FAl wGgzd ,lAql lkEi©¦§Ÿ¦§©¥¦§¨Ÿ¤
FAlA mUe ,"dWn ciA 'd xAC" xW £̀¤¦¤§©Ÿ¤§¨§¦

.FzFMdl cFr siqFi `NW¤Ÿ¦§©

אגרות קודש

]כסלו תשכ"א?[

מאלו שבחרו בחיים, בדרך תורתנו תו"ח, יש להם בלבולים ומניעות מבני  כו"כ  בתקופתנו, 

משפחתם שרוצים שיחזרו מבחירתם זו.

ולהמנע  וטענות  לשקו"ט  כלל  להכנס  לא   )1 לשלום:  יותר  וקרובה  מתאימה  היותר  והדרך 

ממחלוקת בזה. לכתוב רק ע"ד עניני משפחה וכיו"ב - ]לאחרי שמודיעים פ"א שבחרו בהחלט בדרך 

התורה. והרי כבר הודיע זה[. 2( לא להתבלבל מהזלזולים וכיו"ב שבמכ' )שכנ"ל כו"כ מסוגו מקבלים 

ללמוד   )3 התומ"צ.  מדרך  לסור  יכריחוהו  עי"ז  אולי   - בתקוה  בא  שזהו  שיודע  ובפרט  כאלו(.  מכ' 

בהתמדה ושקידה. והרי הצלחתו בזה - תהי' המענה היותר טובה להטענות שכותבים לו. וסו"ס יתקבל 

זה גם אצל הטוענים.

בנוגע לפסח - יתבונן כשיתקרב הזמן הזה.

בנוגע לזקן ופאות - יקבע הסגנון אם ואיך להודיע - לאחרי שיקבל המענות על כל מכ' שלו 

ויענה עליהם וכו'.



קב

יום ראשון - כ' טבת
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג טבת
מפרק קח 

עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א טבת
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב טבת
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה טבת
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו טבת
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

לשבוע פרשת וארא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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טבת  כ' ראשון יום
פרק יג  ,hi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úãî äðäå,38 'nr cr:[ïìåë
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¯ ,"ãòì ïBkz úîà úôN" ¯ ïk-íb íúlôúaL íúáäàa§©£¨¨¤¦§¦¨¨©¥§©¡¤¦¨©
zizin` `id "mipepia"d ly mzad`zicinze`idy zexnl
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ef dad` `iadl zlekid el yi cinzy ,il`ivphet ote`a
,"elek meid lk lltzdl" - lirl xen`ke) ielb iehial

a zegtl el didzy ,leki "ipepia"dgekly dbixcnde dad`d ,

.(meid lk jyna ,dltz:dxrda epiax w"k ly yecwd epeylae
ote`a gka e` lreta"lekiylreta d`iadlcinzl"pke)

cvik :xaqd xacd oerh oiicr ,mxa ."(elek meid lk lltzdl
"miwicv"d zbixcn iably okzidpi`ef dcear zaygp

iabl eli`e ,"zn`"l
"mipepia"ok`zaygp

?"zn`"l dcear dze`
- "zn`" ef m` :dxe`kl

jk zeidl dilrlka
mixacd - !zebixcnd
,"`ipz"a oldl exaqei
zniiw "zn`"d zcny
z`han `id ,dbixcn lka
ly zinvrd dzedn z`
`linne ,dbixcn lk
m`zda `id "zn`"d
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xg`ne .xzeia dpezgzl
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- zepeilrd zebixcnd
oze` zeleki ,`eti` ,cvik
zepezgz zebixcn
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,CLîé íãà ìk äéøçàå§©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ

¯ribd `l oiicry in lk
eilr ,ef dbixcnl
dcear iciÎlr ,lczydl
zcnl ribdl ,dribie

,eizegekn dlrnl edfy aeygi `l wxy - "ipepia"díãà ìkL¤¨¨¨
¯ .äòL ìëáe úò ìëa éðBðéa úBéäì ìBëécinz ezlekia yi ¨¦§¥¦§¨¥§¨¨¨

,"ipepia"d zbxcl ribdl¯ ,òøa ñàBî Bðéà éðBðéaä ékcr ¦©¥¦¥¥¨©
,zeinyb zee`zl dnhyne d`py yibxiy jk ick¯ eäfL¤¤

,"rx"a qe`ind¯ ,álì øeñnä øácoi` ,epcnl xaky itk ¨¨©¨©¥
`linn ,alay "rx"a oiicr hley "ipepia"doi`;rxa q`en `ed

¯ ,úBåL íézòä ìk àìåzrya enk ,gezt ealyk ,minrtl §Ÿ¨¨¦¦¨
leki - d"awdl dielb dad` `lnzn ealyk ,dltzd

oi`e "meh`" ald minrtle ;"rx"l d`py ly ybx ea xxerzdl
k"`e ."rx"l aeriz ly ybx eala xxerl "ipepia"d ly egeka
`idy ,"ipepia"d ly "ogan"d `l `ed rxa qe`indy ,oaen

ezbixcn,zicinzd¯ àìà:`ed "ipepia"d ly epipròøî øeñ" ¤¨¥¨
eðéäc ,"áBè äNòå©£¥§©§
äNòîa ,Lnî ìòôa§Ÿ©©¨§©£¤

¯ ,äáLçîe øeacxeq"d ¦©£¨¨
`hazn "aeh dyre rxn
,ynn lreta "ipepia"a
`ly :zihwxt dxeva
`lye xacl `ly ,aeygl
,xeq`y dn zeyrl
,aeygl z`f znerle
deeivy dn zeyrle xacl

,d"awd¯ íäaL¤¨¤
,daygne xeaic ,dyrna
mixaca enk `ly

,all mixeqndäøéçaä©§¦¨
áLçìå øaãìe úBNòì íãà ìëì äðeúð úeLøäå úìëéäå§©§Ÿ¤§¨§§¨§¨¨¨©£§©¥§©£Ÿ
äòLa íb ék ,Lnî dëôäå Baì úåàz ãâð àeäM äî íb©©¤¤¤©£©¦§¤§¨©¨¦©§¨¨

¯ øzäa úéiîLb äåàz Bæéà äeàúîe ãîBç áläLxacl ¤©¥¥¦§©¤¥©£¨©§¦¦§¤¥
`lnl ick ea cneg `edy `l` ,miny myl ezeyrl yiy xzen

,eze`z z`¯ øabúäì ìBëé ¯ íBìLå-ñç øeqàa Bàlr §¦©§¨¨§¦§©¥
,de`zd¯ ,éøîâì äpnî Bzòc çéqäìezeyrl ezlkia cvik §©¦©©§¦¤¨§©§¥
- ?z`f¯ :Baìì Bøîàa:envrl gikene xiaqn `edy iciÎlr §¨§§¦

¯ ,úçà äòL elôà òLø úBéäì äöBø épðéàippi` ,xnelk ¥¤¦¤¦§¨¨£¦¨¨¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå

äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî
ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
éðåðéáä éë äòù ìëáå úò ìëá éðåðéá úåéäì ìåëé íãà
íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
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קה zah `"k ipy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

meyn `xwidle ,xeq`d z` zeyrle izee`z ixg` `lnl dvex
- ?jka dvex ip` oi` recn ."ryx" jkúBéäì äöBø épðéà ék¦¥¤¦¤¦§

áéúëãk ,ïôà íeLa ãçà 'äî íBìLå-ñç ãøôðå ìcáî1: ª§¨§¦§¨©§¨¥¤¨§Ÿ¤§¦§¦
¯ ,"'Bâå íéìécáî íëéúBðBò",ixd .d"awd oial icedi oia £¥¤©§¦¦§

dyrp ,dxiar iciÎlry
.'dn lcaene cxtp icedid
ezewnrzd iciÎlre
e`eae ,dl` mixaca

y ,dxkdloi`dvex `ed
y iptn ,"ryx" zeidlepi`

dlilg cxtp zeidl dvex
mb ,egeka yi - d"awdn
,de`zl de`zn aldyk
"rxn xeq" zeidl
dxiar ziiyrn rpnidle
`diy ick ,eli`e .lreta
zeyrl ,"aeh dyr"a xidf
,zeyrl jixvy dn z`

:opeazdl eilréðà ÷ø©£¦
¯ Ba ä÷áãì äöBø¤§¨§¨

,d"awdaéçeø éLôð©§¦¦
ïLaìúäa ,éúîLðå§¦§¨¦§¦§©§¨

ìLa,Cøaúé åéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¨¦§¨¥
¯"`ipz"dy itk ,xnelk

ody ,zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygna ,cin xne`
md okle - envra d"awd mr cg` xac mdy eznkge epevx

,"jxazi eiyeal dyly" mi`xwpøeac äNòî :íäL¤¥©£¤¦
¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äa ,äáLçîe,df ipevx raep okidne ©£¨¨©§¨¦§¨

:df ixd - ?d"awd mr cge`ne weac zeidl zn`a zevxl
¯ ,'äì éaìaL úøzñî äáäàîdze`a yg ip` oi`y zexnle ¥©£¨§ª¤¤¤§¦¦©

,iala zxzqene dpenh i`cea `id ,dad`úeììk áìa Bîk§§¥§¨
eàø÷pL ìàøNé2¯ ,"EîL éáäBà"dad` icedi lkl ,oky ¦§¨¥¤¦§§£¥§¤

.dielb dxeva da yg `ed oi`yk mb ,d"awdl eala zxzeqn
¯ ,íMä úMã÷ ìò BLôð øñîì ìBëé íélwaL ì÷ elôàå©£¦©¤©©¦¨¦§Ÿ©§©§ª©©¥
xaqeiy itk ,raep df xac .d"awda xetkl eze` egixki m`a
zxxerznd ,d"awdl zxzeqnd ezad`n ,mi`ad miwxta
eze` wzpl dlilg mivexy yibxn `edy rbx eze`a dlbzne
dlilg cxtp zeyridl `ly ick eytp xqen edixd ,d"awdn
dad` dze` ea dpyi "milway lw" mby ,ixd .d"awdn

,d"awd l` zxzeqn¯ ,éàcåa epnî éëðà ìôBð àìåeze`n §Ÿ¥¨Ÿ¦¦¤§©©
ea zniiw ok` m` :dl`yd zl`ypy `l` ."milway lw"

- ?"milway lw" `ed recn ,d"awdl dad`Ba ñðëpL àlà¤¨¤¦§©
¯ ,úeèL çeømixne`y enk3xaer mc` oi`" :l"f epinkg ©§

,"zehy gex ea dqpkp okÎm`Î`l` dxiaräøáòaL Bì äîãðå§¦§¤¤©£¥¨
¯ Búeãäéa epãBò Bæ,"ezecdi"a znbete dwifn ef dxiar oi`y ¤§©£

¯ ,ìàøNé éäìàî úìcáî BúîLð ïéàå,`id zn`d eli`e §¥¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥

`ed ,dxiara lykp icediy dryay ,c"k wxta xiaqiy itk
,dlilg cxtpdyrn zrya"milway lw"d mb m`e ;d"awdn ,

`l - d"awdn cxtp `ed dxiar dze`a ok`y yibxne yg did
eze` dgicn "zehy gex" dze`y `l` .mipt meya `heg did
cxtp `ed oi`y ,aeygl
`edy drya mb d"awdn
`ed oi` recn .`heg
zexnl ,zeevn miiwn
d"awdl ezad`y
eilry el daizkn
:iptn df ixd - ?oniiwl
'äì Búáäà çëBL íâå§©¥©©£¨©

¯ ,Baìa úøzñîäokle ©§ª¤¤§¦
.zeevn miiwn `ed oi`
'dl ezad` dzid eli`
did ,d`lnd ezxkda
,ezlkia xy` lkk dyer
,ozervn`a ,cg`zdl ick
xen`d lk .d"awd mr
,"milway lw"l qgia `ed
jiynn icedi eze` eli`e

:eytp oeaygaéðà ìáà£¨£¦
úBéäì äöBø épðéà¥¤¦¤¦§
øtëì eäBîk äèBL¤¨¦§Ÿ

¯ .úîàädxiar iciÎlry ,ixd `id "zn`"deok`dyrp ¨¡¤
`id "zn`"d ixde ,d"awdn cxtp mc`dzniiwyicedia

meyne - zeevn miiwl el daizknd ,d"awdl "zxzeqn dad`"
xen`d "ytpd oeayg" ."zn`"d z` xetkl ,dvex ip` oi` ,jk
xeaic ,daygna lykidl `ly ,ziynn zexidfl qgiizn

ervn`a .dyrnelr xabzdl icedi lk lbeqn df "oeayg" z
mbe ,zexiara lykidl `ly ,"rxn xeq"a mb ,rxd exvi
ribdl ezlkia jke - zeevn miiwl lczydl - "aeh dyre"a

."ipepia" zbixcnl
¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©

,miinyb zebeprze zee`zúéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦
¯ ,äàðN,"xenb wicv"a xacdy itkàlL elôà Bà ¦§¨£¦¤Ÿ

¯ äàðN úéìëúa,"xenb epi`y wicv"a xacdy itkäæ äpä §©§¦¦§¨¦¥¤
ó÷úå ìãb éãé-ìò àlà Bzîàì úîàa äéäiL øLôà éà¦¤§¨¤¦§¤¤¡¤©£¦¤¨©§¥Ÿ¤§Ÿ¤
'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza äáäà" úðéçáa ,'äì äáäàä̈©£¨©¦§¦©©£¨©©£¦§¦§©¥©

¯ ,àaä íìBò ïéòî" ,`adÎmlera ,okyoipdp- zenypd - ¥¥¨©¨
ef dad` .zewl`n zebprzne zepdp od ,"dpikyd eifn
,"rx"l d`py zxvei - zewl`n beprz dliknd ,d"awdl
miwxta xaqed xacdy itk ,miipteb mibeprzle zee`zl

.mincewd¯ äæ ìòå,"mibeprza dad`" ly ef dcear lr §©¤
ì"æø eøîà4éiça äàøz EîìBò" :¯ ;"'eë Eribdy in ¨§©©¨§¦§¤§©¤

,`adÎmlerdn wlg eiiga "d`ex" ,ef dcearlíãà ìk ïéàå§¥¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå
ë"àùî .úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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zahקו a"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב שלישי יום
פרק יד  ,k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,40 'nr cr:÷éãö

¯ eäæ ék ,äæì äëBæ`id ,'d zceara efk dad` zbixcnïéòk ¤¨¤¦¤§¥
¯ ,øëN ìea÷eze` lawn `ed ,envra lhep mc` oi` "xky"e ¦¨¨

.dlrnlnáéúëãëe5íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤
¯ ,"'Bâåipgex oaena .mkl xkyÎzpznk mkzpedk z` dyr` §

dad`" zbixcn zxzken
in lka) "mibeprza
`l ,dbxc dze`a `vnpy
x`eza (mipdk wx

"dpedkxne` jk lre ."
zceary ,aezkd
dpzn `id "dpedk"d

,dlrnlnøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
¯ .øçà íB÷îa,ixd §¨©¥

,"rx"d ly eqe`ina ,alay dcear `idy ,"wicv" zbixcny
i` - dlrnln dpzn `idy "mibeprza dad`"n zraepd
zbixcnl eli`e .ef dcearl jiiy cg` lky xnel xyt`
uxzi jka .zinvrd ezceara ribdl cg` lk leki "ipepia"d
aei` ixac lr) `xnbd xn`n lr `iyewd z` owfd epax
- "miryx z`xa ,miwicv z`xa ,mler ly epeaix" (:d"awdl
"?xn`w `l ryxe wicv `de" :` wxta owfd epax jk lr l`y
cnerd mc`d ly eakxde ezxev dlrnl miraewyk -

wicvl qgia eli`e 'eke yth e` mkg didi m` mipc ,cleeidl
ly ezxigal xeqn xacd oky ,xac my xn`p `l ,ryx e`

" aei` xne` ,`eti` ,cvik ,mc`dz`xad"awdy ,"miwicv
lk `l ik ,xaqen xacd - xen`l m`zda ,`l` ?miwicv `xa
zbixcnl dkef mc`
dpzn `ide "wicv"
dzid efe ,dlrnln

" aei` ly ezprhz`xa
`xa d"awdy ,"miwicv
zekfl ocia didiy zenyp
ly dlrp dbixcn dze`l
epax xne` jke ."wicv"

:owfd:áBià øîà ïëìå§¨¥¨©¦
¯ ;"'eë íé÷écö úàøa"zekfl elkeiy el`k zenyp ¨¨¨©¦¦

z`) dligzkln d"awd `xa ok` ,"wicv" ly ef dbixcnl
wxta oldl owfd epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa `iyewd

.(f"kíéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"aúBîLða LiL §¦§¦¨©¦¦¤¥§¦§
íéøBab ,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî éðéî änk ìàøNé¦§¨¥©¨¦¥©§¥§¦£¦¦¦¦

¯ ,äøBz éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä,"dxez ilra"íéàéáð ©¦§©§¦©¦§¨¨¥¨§¦¦
¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écö ,'eëonvr zenypd zpigany ixd ©¦¦©¥¨

"miwicv" zbixcna ody el`k opyi7.

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBLoeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
z` oiriayn ,`xnbd xn`na .'` wxta xkfedy ,dreayd

:mc`dìàå ,÷écö éäz"§¦©¦§©
äøBàëìc ;"òLø éäz§¦¨¨§¦§¨
øçàî ék ,deîz̈©¦¥©©
éäz" BúBà íéòéaLnL¤©§¦¦§¦

¯ ,"÷écöxacd i`ce ©¦
jk m`e ,ryx didi `ly
BòéaLäì íéëéøö änì̈¨§¦¦§©§¦
?òLø äéäé àlL ãBò¤Ÿ¦§¤¨¨
ìk ïéàL íeMî àlà¤¨¦¤¥¨
,÷écö úBéäì äëBæ íãà̈¨¤¦§©¦
ètLî íãàì ïéàå§¥¨¨¨¦§©
,Ck ìk äæa äøéçaä©§¦¨¨¤¨¨
,úîàa 'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©¤¡¤

¯ ,úîàa Lnî ñeàî òøä äéäiLådpyi cg` lkl `ly ,ixd §¤¦§¤¨©¨©¨¤¡¤
- "wicv" zeidl zexyt`de d`lnd dxigadíéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦

¯ ,íéðt-ìk-ìò "òLø éäz ìà" úéðL`ly miptÎlkÎlr ¥¦©§¦¨¨©¨¨¦
la` ,"wicv" zbixcnl dkfz `lyk mb ,xnelk .ryx didi
,"ryx" didz l` zegtl

."ipepia" - m`Îik¯ äæaL¤¨¤
,"ryx" didi `lyètLî¦§©

äðeúð úeLøäå äøéçaä©§¦¨§¨§§¨
çeøa ìLîì íãà ìëì§¨¨¨¦§Ÿ§©
Laëìå BaìaL Búåàz©£¨¤§¦§¦§Ÿ
òLø äéäé àlL ,Bøöé¦§¤Ÿ¦§¤¨¨
ìk úçà äòL elôà£¦¨¨©©¨
øeñ" úðéçáa ïéa ,åéîé̈¨¥¦§¦©

¯ "òøîlr xearl `ly ¥¨
,dyrzÎ`lÎzeevnïéa¥

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥
,dyrÎzeevn miiwlïéà"å§¥

¯ ,"äøBz àlà áBèl"f epinkg xn`nk8`l` aeh oi`" : ¤¨¨
dyre"a xidf zeidl mc`d lry o`k xne` `edyke ,"dxez
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú

äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé
øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù

äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà
íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ

'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå
òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî

äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù
äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì

åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå
ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
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ז.5. יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של  פירושם לכאורה נראים ÍÎ.כך ÏÚ ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï·‡
כאן  המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך
אין  שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו
להם  יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים, דומים הם

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש כשם ה"גבורה", למדת אבות 8.שייכות
א. ה, ברכות ג. ו,



קז zah a"k iyily mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"aeh,dxez mb llek df -¯ .ïlk ãâðkL äøBz ãeîìz eðéäc§©§©§¨¤§¤¤ª¨
xnyidl dywy ,efk dyrÎzevn lr xearln s` xidf didiy

,d`ln dxiga lra ezeida ,oky .dxez lehia oeerk ,jknxyt`
ipy eze` miriayn jk myl .dxez lehian mb xnyidl el,z

,oky ."ryx" didi `ly
zekfd el oi` m`a mb
ribdl zexyt`de
yi la` ,"wicv" zbixcnl
`ly zexyt`d zegtl el
df xace ."ryx" zeidl
.ezxigaae envr ea ielz
okziy zexnl ,mxa
lkei `l mrt s`y ,xacd
ribdl icedi eze`
xne` - "wicv" zbixcnl
mby ,oldl owfd epax
un`zdl jixv dfk icedi
zecear oze`a weqrle
zbixcnl zen`zend
lczydl :enk - "wicv"
zee`za qe`nl lbxzdl
,miinyb mibeprzae
lczydl - z`f znerle
ly dad` eala xxerl
iciÎlr ,d"awdl beprz
zlecba dwenr zeppeazd

mb gilvi ile` zniieqn dcnae) miiwl lczydl jke - z"iyd
miriayny dreayd z` (lreta dyrnl xacd z` `iadl

:owfd epax xne` jke ."wicv idz" eze`¯ ïë-ét-ìò-óà ,Cà©©©¦¥
"rxa q`en" zeidl leki mc` lk `l ,xen`d itky ,zexnl
eli`e ,"wicv"d ly ezbixcn `idy - "mibeprza dad`" lrae

,"ipepia"a xaecn ixd o`kéøöì ïk-íb íézò Bì òa÷ì CúéL ¨¦¦§Ÿ©¦¦©¥¨¦
¯ ,òøa ñàBî úBéäì BLôða úBöòqe`in ly ybx xxerl ¥§©§¦§¥§©

,miinyb mibeprzle zee`zl aerizeì"æ eðéîëç úöòa ïBâk9: §©£©£¨¥©
¯:envrl xiaqiy iciÎlr ,miyp zee`za qe`nl cvikäMà"¦¨

¯ àðåb éàäëe ,"'eë äàBö äàìî úîçqe`nle .dnecke ¥¤§¥¨¨§©©§¨
:ezeppeazd iciÎlr ,dlik`d zee`zaíénòèî éðéî ìk ïëå§¥¨¦¥©§©¦

íìBò éâeðòz ìk ïëå ;'eë àìî úîç :Ck íéNòð íépãòîe©£©¦©£¦¨¥¤¨¥§¥¨©£¥¨
änø úBéäìå á÷øì ïôBqL ,ïäî ãìBpä äàBø íëçä ,äfä©¤¤¨¨¤©¨¥¤¤¨¦§Ÿ§¦§¦¨

¯ .ätLàå`epyl lbxzi ,dl` mixaca ezeppeazd iciÎlr §©§¨
,miinyb mibeprze zee`z¯ ,Côääå,lbxzdl lczydl eilr §©¥¤

óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé-ìò ,'äa çîNìå âpòúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©©§¥¦§§¦§ª©¥
a¯ .Bzìëé éôk àeä-Ceøzxveid d"awd ly ezelcb biydl ¨§¦§¨§

,zewl`a beprz eaBæ äâøãîì òébé àlL BLôða òãBiL óà©¤¥©§©§¤Ÿ©¦©§©§¥¨
¯ Bzîàì úîàa,zewl`a bprzdle "rx"d z` `epylíà-ék ¤¡¤©£¦¦¦

¯ úBðBéîãaok` `edy el dnciyzn`a"rx"d z` `pey §¦§
xnyidle xdfidl c`n ixd yi "zepeinc"ne - zewl`n bprzne

.'d zcearaúà íi÷ì ,BlL úà äNòé àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©£¤¤¤§©¥¤
.åéðéòa áBhä äNòé 'äå ,"÷écö éäz" íéòéaLnL äòeáMä©§¨¤©§¦¦§¦©¦©©£¤©§¥¨

¯z` dpzna el zzl m`
.`l e` ,"wicv"d zbixcn

¯ ,ãBòå`edy sqep xac §
iciÎlr eil` ribdl leki
ly eizeceara lbxziy
"rx"a qe`nl ,"wicv"
:zewl`a bprzdle
¯ øác ìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨¨¨
òáè äNòðå ,ïBèìL¦§§©£¨¤©
ñàîì ìébøiLëe ,éðL¥¦§¤©§¦§¨¥
ñàîð äéäé ¯ òøä úà¤¨©¦§¤¦§¨

¯ ,úîàa úö÷jynay §¨¤¡¤
`epyl ligzi ok` onfd

."rx"d z`¯ ìébøiLëe§¤©§¦
,envr z`Bùôð çnNì§©¥©©§

úeððBaúä éãé-ìò 'äa©©§¥¦§§
éøä ¯ 'ä úlãâa¦§ª©£¥
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ ,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
mc`d zexxerzd iciÎlr
zexxerzd zxvep ,dhnl

,dlrnlnéàä élëå§ª¥©
¯ éìeàå,z`f lk ixg`äkæéå ,íBønî çeø åéìò äøòé §©¥¨¤¨¨©¦¨§¦§¤

¯ ,Ba øaòúzL ÷écö äæéà LøMî çeø úðéçáìly ote`a ¦§¦©©¦Ÿ¤¥¤©¦¤¦§©¥
"xeair"10y oiprd epyiy myky ,"dlaw"a `aeny itk .l

oiprd epyi jk ,xg` xaca e` seba zlblebn dnypy ,"leblb"
ly eznypa "zxarzn" "wicv" ly eznypy ,"xeair" ly
itl z"iyd z` cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia"

- edfe ."wicv" ly ezbixcn,úézîà äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨£¦¦
áéúëãk11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :dryay ybcen mb jka §¦§¦¦§©¦¦©

mr "oeilr wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy
f` rvazn - "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp

egny"miwicv,"'da - miax oeyl -úîàa Ba íi÷úúå§¦§©¥¤¡¤
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnL äòeáMämiiwiy ,cala ef `l ©§¨¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlr dreayd z`zelczyd`iai `edy `l` ,"wicv" zeidl
zbixcnl zn`a ribdle ,ynn lret icil xacd z` ok`

."wicv" znyp ly "xeair"l zecez z`fe ,"wicv"dnl xywda
mixabznd "mixeab" ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy
- rxd exvi z` "yeakl" egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr
iaxdy ,aehÎmyÎlrad ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck

:eizegiyn zg`a `iad ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixdenlr
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íéøîà éèå÷éì
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú
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א.9. קנב, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש "א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו  צז,11."ולא תהלים
יב.



zahקח b"k iriax mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ג רביעי יום
,40 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,`k 'nr cr.åúåìéâøî

פרק טו 

:aehÎmyÎlrad xn` - "exvi z` yaekd xeab edfi`" :dpynd
rxdÎxvid ly ezxiaya ik ,xn`p `l - exvi z` "xaeyd"
,rxdÎxvid z` "yeakl" `id dxeabd .dxeab meyn oi`
,rxdÎxvid ly eizelrnae eizegeka ynzydl ,xnelk
- "xey gka ze`eaz axe" :xn`p ixde .dyecw ly mipipra
yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd zindad ytpd
yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df wfege geka ynzydl
rxdÎxvid ly eizegek z` "yaek"y in `ed xeab - "exvi z`

.dyecwl mda ynzyne

miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
- gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez seqal
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly ezxni` dfa xikfp
:ocrÎeznyp a"yxden iaxd ,eia` mya xqny ,yhiee`aeiln
iabl miinyb mixac ly d`eeyde qgi lk xqeg lr mrt exaca
jyna el eidiy mc` - :a"yxden iaxd xn` ,miipgex mipipr
oi` ,zelkide zepenx` mr igiex ipefne iig ipa ,dpy miray
.dxez xtqa zg` dwiypa el yiy zekfd iabl jxr lk xacl

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

"ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

ytpd ly "rx"a zngel

"rx"l zpzep dpi`e ,zindad

,ynnzdl de`zle ,hytzdl

.dyrna e` xeaic ,daygna

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"läî ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦
íéäìà ãáò ïéa ,òLøì§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦
¯ ,"Bãáò àì øLàì©£¤Ÿ£¨

`xnbd2weqt lr zl`ey
epiid "wicv" epiid :df
epiid ,"miwl` caer"

md "miwl` caer"e wicv ixd ,xnelk ,"ecar `l" epiid "ryx"
idne ,cg` xac md "ecar `l xy`"e "ryx" oke ,cg` xac
"wicv" oia ,milcad ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk
`xnbde ?"ecar `l xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l
ixenb iwicv ediieexz "ecar `l xy`"e "miwl` caer" :zvxzn
d`n ewxt dpey dnec epi`e (mixenb miwicv md mdipy) edpip
oi` "ecar `l" :xnelk ."cg`e minrt d`n ewxt dpeyl minrt
`l xy`" el `xew weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l dpeekd
eli`e ,cala minrt d`n ecenil lr xfeg `edy iptn "ecar
minrt d`n ecenil lr xfegd "wicv" `ed "miwl` caer"

cg`eepiid" `iyewd z` wx `xnbd ,dxe`kl ,zvxzn jka .
caer epiid ,wicv epiid" `iyewd eli`e ."ecar `l epiid ,ryx

ez `l "miwl`sqep cere ,"miwicv" mdipy ixdy ,llk dvx
,mxa .`xnbd yexit itl "wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily
mb oaei - "ipepia"l "wicv" oia lcadd lr epcnly dn itl

:oldlcke ,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcaddïéa LøôääL¤©¤§¥¥

ì àeä "ãáBò"L ,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò"¯ ,äåä ïBL ¥¡Ÿ¦§©¦¤¥§Ÿ¤
caer `edeiykr,d"awd z`àéäL ,äãBáòä òöîàa àeäL¤§¤§©¨£¨¤¦

øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäì ,òøä øöiä íò äîçìnä©¦§¨¨¦©¥¤¨¨§¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦
¯ ,"äpè÷,dilr dhilyd lry ,"dphw xir" `xwpd ,sebdn §©¨

aehdÎxvid miwa`p
,rxdÎxvideàlL¤Ÿ

¯ ,óebä éøáàa Laìúé¦§©¥§¥§¥©
yalzi `l rxdÎxviy
`ly ,xnelk ,sebd ixa`a
`lye xaci `ly ,dyri
.rx edyn aeygi

"dcear"lr zqqean ef
ytpd ly wa`nd
aehÎxvide ziwl`d

,rxdÎxviaúîàa àeäL¤¤¡¤
ìBãb ìîòå äãBáò£¨§¨¨¨
eðéäå ,ãéîz Ba íçläì§¦¨¥¨¦§©§

¯ ;éðBðéaä"ipepia"d lr ©¥¦
megllcinzxxerl rxdÎxvid lelr ea ,oky .rxdÎxvia

rxdÎxvia megll "ipepia"d lre ,dfdÎmlerd ibeprzl de`z
xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz `ly ,de`zd lr hlzydle
- "miwl` caer" - "ipepia"d `xwp jk meyn .daygna `le

weqr `eddzrzrd lk cner `ed .'d zcear ly jildza
.rxdÎxvia wa`nd ly enevira"'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà£¨©©¦¦§¨¤¤

¯,"caer" `le "car"¯ ,øàzä íLa.envr mc`d z` oiivnd §¥©Ÿ©
`ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd my `ed "caer"

:`ed "car" eli`e ,ezcear rvn`a zrk `vnpíëç íL Bîk§¥¨¨
¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç äNòð øákL ,Cìî Bà"wicv"d ¤¤¤§¨©£¨¨¨¤¤¨¤

`xwpycar","'däîçìnä úãBáò éøîâì øîâå ãáò øák§¨¨©§¨©§©§¥£©©¦§¨¨
å eäLøâéå ék ãò ,òøä íò¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bì Cìé ¦¨©©¦©§¨§¥©¥¤§¦¨©§¦§

"rx"d z` dpity ixg` ,wix - eala rxdÎxvid ly enewn
" x`ezd mya `xwp `ed okle ,myncarxak miiq `ed ik ,"'d

dbixcn dze` epi` "miwl` caer"y ,ixd ."rx"a dnglnd z`
jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd "miwl` caer" :"wicv" enk
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íéøîà éèå÷éì
äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé

íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö
ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá

äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä
íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä

úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî
ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ

íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà
åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî

éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå
úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå .åáø÷á ììç åáìå åì êìéå
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יח.1. ג, ב.2.מלאכי ט, חגיגה



קט zah b"k iriax mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oia ,ryxl wicv oia ...mzaye" weqta zelitkd zxaqen
"miwl` caer" oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl` caer
`ed oi`y `xnbd zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l

:ryx
ézL ïk-íb Lé éðBðéaáe©¥¦¥©¥§¥
ãáBò" :úBâøãî©§¥¥
àì øLà"å ,"íéäìà¡Ÿ¦©£¤Ÿ

¯ "Bãáòlnr `ed oi` £¨
.'d zceara rbie-ìò-óàå§©©

¯ ïë-ét`l xy`" df ¦¥
,"ecar¯ ,òLø Bðéà¥¨¨

epnn xcrpy zexnl
,rxdÎxvid mr wa`nd
íeL åéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨

¯ ,äl÷ äøáòi`cee £¥¨©¨
einin xar `ly xacd
edf - .dxeng dxiar mey
;dyrzÎ`lÎzeevnl qgia
úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§
¯ ,ïîi÷ì Bì øLôàL¤¤§¨§©§¨

,dyrÎzeevnãeîìúå§©§
¯ ,ílk ãâðk äøBzs` ¨§¤¤ª¨

`ed dxez lehia oeery
c`n dywy zepeerd cg`

,epnn lvpidl÷éñt àìå§Ÿ¨¦
¯ .àñøbî déîet`l ¥¦¦§¨

`l" `xwp `ed ,jk m` ,recn ,j` .dxez cenlln eit wqt
?"ecar,Bçvðì øöiä íò äîçìî íeL äNBò BðéàL àlà¤¨¤¥¤¦§¨¨¦©¥¤§©§

ìò èélMä çnaL úéäìàä Lôð ìò øéànä 'ä øBà éãé-ìò©§¥©¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦©
ìéòì økæpk álä3¯ ,Îxvia megll ,"ipepia"d ly ekxc efy ©¥©¦§¨§¥

ziwl`d eytp lr xi`nd iwl`d xe`a egvple ely rxd
wewf epi` ,`ed eli`e ."ald lr hilyd" gena z`vnpd

."ipepia" zeidl ick rxdÎxvid mr dnglnl?dnl jk lkeéðtî¦§¥
ïéàå ,BúãBáòå BúøBzî Bìháì ììk Bcâðì ãîBò Bøöé ïéàL¤¥¦§¥§¤§§¨§©§¦¨©£¨§¥

éøö¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrãéîúî àeäL ïBâk ,ììk ¨¦¦§Ÿ¦§¨§¤©§¦
,"äøçL äøn"ä úøaâz éãé-ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤©¨¨§Ÿ̈

¯,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recikoi`dhep `ed
zhley ,"dxegyd dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn
jixv `ed oi` `linne .dcnzdl zirahd dihpd ea yi - mc`a

.el ixyt`d onfa cenll ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdlïëå§¥
,Bòáèa ïpöî àeäL éðtî íéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà¥¦§¨¨¦©£¨¦¦§¥¤§ª¨§¦§

¯miraepd ,dxiar ixedxda mglidl wewf `ed oi` `linne
,de`z dze`n¯ äfä íìBò éâeðòz øàLa ïëåjixv `ed oi` §¥¦§¨©£¥¨©¤

ik ,mdilr hlzydl ick lenrläàðä Lbøä øqçî àeä§ª©¤§¥£¨¨
éøö ïéà ïëìå .Bòáèa¯ ,'ä úlãâa Ck-ìk ïðBaúäì C,ick §¦§§¨¥¥¨¦§¦§¥¨¨¦§ª©

¯ ,Bçîa 'ä úàøéå úòc çeø Búðéaî ãéìBäì,dfÎiciÎlre §¦¦¦¨©©©§¦§©§Ÿ

¯ ,äNòú-àì úBöî ìò øáòì àlL øîMäìzngny ,jk §¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§Ÿ©£¤
.d"awd iciÎlr xq`py xac zeyrln xnyi d"awdn ecgt
opeazdl wewf `ed oi` ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e

xxerl ick 'd zelcba¯ ,Baìa 'ä úáäàådad`n d`vezke §©£©§¦
,efíei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦

äøBz ãeîìúå ,úBönä©¦§§©§¨
¯ ,ïlk ãâðkiciÎlre §¤¤ª¨

cbpk `edy dxez cenil
jixv `ed oi` ,olek
ick egena rbiizdl
dielb dad` eala xxerl

.d"awd l`¯ Bì éc àlà¤¨©
dxeza mly zeidl ick

,zeevneúøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤
k áìa øLàúeìì £¤§¥§¨

eàø÷pL ,ìàøNé4 ¦§¨¥¤¦§§
¯ ."BîL éáäBà",oky £¥§

zxzeqn dad` icedi lkl
dad`e ,d"awdl eala
el dwitqn ef zxzeqn
miiwle dxez cenll ick
jixvy in .zeevn
ick rxdÎxvia mglidl
,zeevne dxez xenyl
zlecba opeazdl eilr
ekeza xxerl ick ,z"iyd
;dyrzÎ`lÎzeevn lr xearln rpnidl ,d"awdn cgtd ybx
mr cg`zdl ick - d"awdl zybxen dad` ekeza xxerl oke
,dxez cenlle zeevn miiwl eze` `ian df dad`Îybx .d"awd
ezece`y df eli`e .d"awd mr cg`zn `ed eciÎlry xg`n
llba ,rxdÎxvid mr llk mglidl jixv epi` ,o`k xaecn
ly beq eze`l wwcfidl jixv epi` `linne ,zexen`d zeaiqd
dwitqn .'d zlecba zeppeazdn zeraepd dad`e d`xi
ezad` ,zeni`znd zeirahd eizepekz mr cgi ,eliaya
el `a df lk oi` ,mxa .l`xyin cg` lk rahay ,zxzeqnd

.zinvr dcear jezn¯ ,ììk "ãáBò" àø÷ð Bðéà ïëìåepi` §¨¥¥¦§¨¥§¨
,"miwl` caer" `xwp¯ úøzñîä Bæ äáäà ék`ed dciÎlr ¦©£¨©§ª¤¤
,zeevne dxez miiwn¯ ,ììk BúãBáòå Búlòt dðéàdpi` ¥¨§ª¨©£¨§¨

,zinvrd ezcearn zraep¯ àéä àlà,zxzeqnd dad`d ¤¨¦
ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,ìàøNé ììëì eðéúBáàî eðúMøé5¯ . §ª¨¥¥£¥¦§©¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨

xg`n ,miptÎlkÎlr .epizea`n epl dyexi `id ef dad` cvik
dxezd z` eneiwe ,ef dad` xvi - ezcear jezn - `ed `ly
."ecar `l" `xwp `ed - "dcear"a elv` xeyw epi` ,zeevnde
`l"e "miwl` caer" :zebixcn izy opyi ,envr "ipepia"ay ,ixd
ecenila cinzn `ed erahay inl qgia `ed xen`d lk ."ecar

.rxd exvi mr mglidl wewf epi`eãéîúî BðéàL éî óà ïëå§¥©¦¤¥©§¦
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íéøîà éèå÷éì
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò

úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò
åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì

íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä
çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì

åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò
ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì

ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá
úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú

éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù
êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì

'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë
ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî

àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá
äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî

éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù
åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä

ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà
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יב.3. לז.4.פרק סט, ומד.5.תהלים יט יח, פרק



zahקי c"k iying mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ד חמישי יום
,`k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,42 'nr cr:ììë

,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa Bãenìa§¦§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨
¯ éðL òáè Bì ìbøää äNòðå,mcewd wxta xkfpy itk §©£¨©¤§¥¤©¥¦

"ipy rah dyrp lbxd"y
envr libxdy ixg`e -
irah xac df ixd ,jka
cenlle zayl elv`

,dcnzda¯ Bì éc,zrk ©

øúBé ãîìì äöBø ïk-íà-àlà ,Bæ úøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤¤¨¦¥¤¦§Ÿ¥
¯ .Búeìéâøîick ,eala ziygen dad` xxerl eilr ,f`y ¥§¦

ixcb z` uextl ,wfgzdl
itkn xzei cenlle ,rahd
cenll ick ,mxa .ezelibx
`ed oi` ,ezelibx itk wx

."dcear" meyl wewf

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`e`ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl

,cala minrt d`n cnel
oi`caer" `xwp `ed

mrtd llbae ,"miwl`
dzg`d`nd lr ztqepd

caer" `xwp xak `ed -
itk - `l` ?"miwl`
cenll icky ,xaqedy
wewf ,ezelibxn xzei
"dcear"l mc`d
,rxdÎxvid mr dnglnle
itke ,ahid xacd oaei

:jiynn "`ipz"dy,eðéäå§©§
íäéîéaL íeMîinia - ¦¤¦¥¤

,`xnbde cenlzd inkg
ì úeìéâøä äéäìk úBðL ¨¨¨§¦¦§¨

,íéîòt äàî ÷øt- ¤¤¥¨§¨¦
jk myl ewwfp `l ,okle
df didy oeik ,"dcear"l
ick ,eli`e .lbxday xac

mrt cenllzg`,ztqep
mikixv eid ,mzelibxn xzei edfy ,zencewd d`nd lr
."miwl` caer" `xwp `ed ,ef dcigi mrt llbae - "dcear"l

àøîba íúä àúéàãk:`xnba my mi`ven ep`y enk -ìLî ¦§¦¨¨¨©§¨¨¨¨
àæeæa éñøt øNòì íéøkNpL íéønç ìL ÷eMî- ¦¤©¨¦¤¦§¨¦§¤¤©§¥§¨

xyr ly wgxn xear cg` fef ly xkya mnvr z` mixikynd
,ze`qxt,éæeæ éøúa éñøt øNò ãçàìe,mifef ipya -éðtî §©©¨¨©§¥¦§¥¥¦§¥

àeäL,ztqepd `qxtdy -,íúeìéâøî øúBémd okl - ¤¥¥§¦¨
mb xac eze` .sqep fef - ztqepd zg`d `qxtd xear migwel

d`n cnely inaminrtzg`e,ezelibx itkn xzei edf ,oky -
,úçàå äànä íòtä úàæ ïëìå,ef dcigie zg` mrt - §¨¥Ÿ©©©©¥¨§©©

,ïlk ãâðk äìe÷L ¯ åéøeòpî ìbøäL úeìéâøä ìò äøúéä©§¥¨©¨§¦¤ª§©¦§¨§¨§¤¤ª¨

ïäéab ìò äìBòå,dzlrna -úBéäì ,æò øúéå úàN øúéa §¨©©¥¤§¤¤§¥§¤¤¨¦§
;"íéäìà ãáBò" àø÷ð?dnl jk lke -ì éãkL éðtîúBpL ¦§¨¥¡Ÿ¦¦§¥¤§¥§©

éøö ,úeìéâøä òáèéãé-ìò ,'äì äáäàä úà øøBòì C ¤©¨§¦¨¦§¥¤¨©£¨©©§¥
,Bçîa 'ä úlãâa ïðBaúnLeze` d`ian ef zeppeazde - ¤¦§¥¦§ª©§Ÿ

ìòáhä ìò èìL ¦§Ÿ©©¤©
éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦

ytpd ly dnewn ,alay
,rxdÎxvide zindad
Lôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤
,ätìwänL úéîäaä©§¥¦¤¥©§¦¨

òáhä àeä äpnnL- ¤¦¤¨©¤©
ecia yi ,ef dad` gekae
,ixd .rahd lr xabzdl
rahd lr ezexabzdy
dad`n d`vezk znxbp
zeppeazddn d`ad

.d"awd zlecbaBæå- §
ytpd lr zexabzdd
znxbpd zindad
d`ad dad`n d`vezk

,zeppeazdd iciÎlràéä¦
änz äãBáòdcear - £¨©¨

,dnilye d`ln.éðBðéaì©¥¦
Bàezceara ztqep jxc -

:"ipepia"d ly,BaìaL úøzñîä äáäàä úà øøBòì`ly - §¥¤¨©£¨©§ª¤¤¤§¦
,dzelble dxxerl `l` ,eala zxzqen x`yizdãé-ìò ìLîì¦§Ÿ©¨¨

,éìàîOä ììçaL òáhä ìò,alay -ïk-íb àø÷ð BfL ©©¤©¤©¨¨©§¨¦¤¦§¨©¥
äáäàä øøBònL éãé-ìò ,øöiäå òáhä íò íçläì ,äãBáò£¨§¦¨¥¦©¤©§©¥¤©§¥¤§¥¨©£¨

.Baìa úøzñîäjka xak yi ,mxa ,dnz dcear oiicr ef oi` - ©§ª¤¤§¦
."dcear" meynììk äîçìî Bì ïéàLk ïk-ïéàM-äîmb - ©¤¥¥§¤¥¦§¨¨§¨

`ed ik ,zxzeqnd dad`d z` xxerl dceare dngln `l
ezcnzdy dnk cr wx cnelzirahdzexnle ;el daizkn

dad`d `lel ,icinz meiw el didiy xyt` i` ,dfk cenil mby
dzid `l ,zegtd lkl zxzeqnd dad`d ila ,oky) zxzeqnd
`ed ,lkd zelkk ixg`y meyn ,zirahd ezcnzd el zcner
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
åúåìéâøî øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì

ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá
äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô

àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä
éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá

éæåæ éøúá éñøô øùò ãçàìå àæåæáøúåé àåäù éðôî
ìò äøúéä úçàå äàîä íòôä úàæ ïëìå .íúåìéâøî

åéøåòðî ìâøåäù úåìéâøäìò äìåòå ïìåë ãâðë äìå÷ù
íéäìà ãáåò àø÷ð úåéäì æò øúéå úàù øúéá ïäéáâ

éãëù éðôîúà øøåòì êéøö úåìéâøä òáè úåðùì
èåìùì åçåîá 'ä úìåãâá ïðåáúîù é"ò 'äì äáäàä

ìòúéîäáä ùôðä íã àìîä éìàîùä ììçáù òáèä
äîú äãåáò àéä åæå òáèä àåä äðîîù äôéì÷äîù
åáìáù úøúåñîä äáäàä úà øøåòì åà .éðåðéáì

åæù éìàîùä ììçáù òáèä ìò äãé ìò ìåùîìàø÷ð
øøåòîù é"ò øöéäå òáèä íò íçìäì äãåáò ë"â
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ב.6. ט, חגיגה



קיי zah d"k iyiy mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ה שישי יום
,42 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå æè ÷øô,ak 'nr cr.[åòáèá

פרק טז 

ef dad` oi`y xg`n ,mxa .(ezeigep z`e eteb z` xzei ade`
dribi jezn el d`aúàø÷ð dîöò ãvî Bæ äáäà ïéà¥©£¨¦©©§¨¦§¥

:ììk BúãBáò`xwiy ick ."ecar `l" `xwp `ed `linne - £¨§¨
iciÎlr e` ,rxd exvi mr mglidle cearl eilr ,"miwl` caer"

d`vezk znxbpd dad`
ÎlkÎlr ,e` ,zeppeazdn
z`ad iciÎlr ,mipt
ely zxzeqnd dad`d

.ielib icil
iptn ,"miwl` caer" `xwp "ipepia"y epcnly dnl xywda
ie`xd on - zindad eytpa mglidle zeyw rbiizdl eilry
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly exn`na xn`pd z` siqedl
."micear zexer" oeyln `id "dcear" dlndy ,yhiee`aeiln
dxez xtq eilr aezkl slw ,dnda ly dar xern xevil ick
,icedi ly ezceara mb jk .jyenne ax ceaira jxev yi -
,y"xdn iaxd lr mixtqn .jkcfdl ick ,dribi daxd dyexc
ezkxa z` ywae ,cg` ciqg eil` qpkp zg` mrty
ip` oi` - "dcear" `id dn ,iax :`hazd ezywaa ,"dcear"l
xac edfy oian ip` - da dvex ip` oi`y dcaerdn `l` ,rcei

dxez ipipry ,jkl ax lwyn dpzp zeciqgd zxez ...aeh
.envr mr dax dribin ,"dcear"n d`vezk e`eai miny z`xie
dpeekd oi` "dcear"y ,zeciqg epze` zcnln ,jk mr cgi ,j`
ocrÎeznyp a"yxden iaxd .dlende yrx miwdl
mrt rny yhiee`aeiln
- :owfd epax mya
ayeg "mler"d
zeidl dkixv "dcear"y
xacd ,dlendae yrxa
zvwna milrznyk - "yaka dlr" :zeidl jixv :ixnbl heyt
dpte" ,(dlrnl miler dciÎlr dbixcn oirk `id "yak")
oxwl el `ae" ,eaiaq dyrpa opeazn mc`de - "aaeql
,zening lr fnex mexc cv) xzei mg el didp - "zinexc
xzei xe` didp - "zigxfn" ,(xzei mg zeinexcd zevx`a
mixi`n dfÎiciÎlr - "zipetv zigxfn" ,(ynyd zgixf oeyln)

`edy cr ,"ipetv" `xwpd rxdÎxvid z` mbzipetv" ,l ribn
eze` miktdn ,dyecwe aeh - rxdÎxvidn miyer - "ziaxrn
dlnd zernyn edfy ,weznl xnn ,"`wznl exixnn"

.zewizne zeaixr oeyln - "ziaxrn"

.æè ÷øtiepiya ,mpyi mipte` ipyy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
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íéîi÷î íéøáà øàLe§¨¥¨¦§©§¦
øîâpM äî éôk úBönä©¦§§¦©¤¦§©

Bçîe Baì úðeáúa,ef dhlgd rvan `edyk ,dpd -éøä ¦§©¦Ÿ£¥
Bæ äðeáz,xnelk -d d`xide dad`dzeilkyxyt`Îi`y , §¨
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dxezl "miitpk" enk od d`xide dad`dy ixd ;dlrnl dler
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,zeizin`íäa ÷ñò elàk,zeevnae dxeza -eìéçãa §¦¨©¨¤¦§¦
eîéçøe,dad`e d`xia -Baì úelbúäa øLà Lnî §¦©¨£¤§¦§©¦

äàîvä BLôðå Baìa úLbøî ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça]©£¦¨©£¦¨§¨ª§¤¤§¦§©§©§¥¨
,[ìéòì økæpk ,BaìaL Búáäà Là étLø éðtî ,'äìlk - ©¦§¥¦§¥¥©£¨¤§¦©¦§¨§¥
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íäì úåéäì äéúåöîå äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
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äðåáúå ìéàåä [ì"ðë åáìáù åúáäà ùà éôùø éðôî
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åæîø äæå
äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçî íøîàá ì"æø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

יו"ד.2. תיקון זהר ב.3.תיקוני מ, קדושין



zahקיד e"k ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
øäåæá ù"îëå)äðåáúã ç"òå

åìéçã ïäù ú"áå ï"á úåéúåà
úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå

ïéçåî úåéäìïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá
úåöîäå äøåúä úåéúåàìéëùîäå

:(ïéáé

,"äNòîì dôøöîmixacdy ,cala heytd yexitd itl - §©§¨©©£¤
dpi`y ,daiq llbae ,devn zeyrl aygy in iabl mixen`
eli`k d"awd aiygn z`f lka ,dzeyrl epnn rpnp ,ea dielz

,ixd - devnd z` dyr:øîéîì déì äåäåmdilr did - ©£¨¥§¥©
:xnelåéìò äìòî"©£¤¨¨

."dàNò elàk áeúkä- ©¨§¦£¨¨
,miyxetn mixac
eze` d`ex dxezdy
ezaygn rvia eli`k
,`eti` ,recn .lreta
l"f epizeax eynzyd
?"dyrnl dtxvn" iehiaa
ezernyny iehia
`l` ,miiw "dyrn"dy
zekiiy el oi`y
d"awde ,"daygn"l
,dl` ipy z` sxvn

?dyrnde daygndàlà¤¨
,ïéðòämipeekzn ok`y - ¨¦§¨

dn lr fenxl jka
,epxacyeìéçc ék¦§¦
eîéçøe,dad`e d`xi - §¦

íä ,Baì úelbúäaL¤§¦§©¦¥
äNòîa íéLaìúnä©¦§©§¦§©£¥
íúBéçäì úBönä©¦§§©£¨

,àìéòì àçøôì- §¨§¨§¥¨
dyrna zeig qipkdl

- ?dnl jk lke .dlrnl dpilrzy ,zeevndàeä álä ék¦©¥
,äNònä éìk íäL íéøáà øàLk ,éøîç ïk-íb,okl - ©¥¨§¦¦§¨¥¨¦¤¥§¥©©£¤

ytpd ly ielibd ,xnelk - ,ala zybxen dad` el yiyk
`edy ,efk dcna dnybd icil `a ,dad` ly ybxa `haznd
,dad`d ,df iytp ielib xak leki - ald "xneg"a ybxen
,zeig mda qipkdle ,miinybd mixa`d x`ya mb lawzdl
"zeinipt"d `ed ald ,oky .dvex aldy dn miyer mdyk

:oldl xne` "`ipz"dy itk ,mixa`d x`y lk ly zeigdeàlà¤¨
àeäL,ald -,íäì úeiçå éîéðt,mixa`d x`yl -ïëìå ¤§¦¦§©¨¤§¨¥

íäa Laìúäì ìBëéx`yl aexw mvra `ed aldy zngn - ¨§¦§©¥¨¤
aldÎzad` dleki ,mdly "zeig"d `ed df mr cgie ,mixa`d

,miyer mixa`dy miyrna yalzdlïéôcb íäì úBéäì- ¦§¨¤©§¦
,miitpk.íúBìòäìzelrdl -enk ,dlrnl zeevnd dyrn z` §©£¨

,dad` jezn xac dyer mc`y dryay ,ygena mi`ex ep`y
ielibyk ,xen`k ,oky .zcgeine dpey "zeig"a micid f` zelret
leki `ed ,ala ybxen `edy efk dxeva dnybd icil `a ytpd
"zeig" qipkdle ,mixa`d x`y lka mb ybxen f` zeidl

.dyrnd z` miyer mdyk mixa`aeîéçøe eìéçcä Cà- ©©§¦§¦
,dad`de d`xidíéøkæpä Baì úBîeìòúå Bçî úBðeáúaL¤¦§Ÿ§©£¦©¦§¨¦

éàå ,äNònä úðéçaî äìòî äìòîì íäéëøc eäáb ¯ ìéòì§¥¨§©§¥¤§©§¨©§¨¦§¦©©©£¤§¦
íäì øLôà,"zeilky"d d`xie dad`l -úðéçáa Laìúäì ¤§¨¨¤§¦§©¥¦§¦©

íäì úBéäì úBönä äNòî,zeevnl -úeiçå ïéçî úBðéça ©£¥©¦§¦§¨¤§¦Ÿ¦§©

,àìéòì àçøôì ïúBìòäìozelrdl -.dlrnl ("gextl") §©£¨§¨§¨§¥¨
gende - cala gena iehia icil d`a dad`dy dcaerd ,oky
ytpd ieliby ,dzernyn - mixg` mixa` x`yn xzei oicr
mb hytzdl lkeiy ,jk lk oiicr mybzd `l ,gena dlbznd
mpi`y mixa`d x`ya
.gend xneg enk mipicr
,ygena mi`ex ep`y enk
ala wyg mc`l oi`yk
`ed ,miieqn xac zeyrl
,xacd z` dyer mpn`
`edy zngn edfy `l`
zeyrl eilry egena oian
f` dxqg - dyrnd z`
mb jk .df dyrna "zeig"
ody d`xie dad`l qgia
,cala "dpeaz" zpigaa
xicgdl ozlekia oi`
"zeig"d z` zzle
,zeevnd dyrna die`xd
z` zelrdl dfÎiciÎlre

,zeevndàì íà¦Ÿ
àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨

úðéçáì ïøaçîe ïôøöî§©§¨§©§¨¦§¦©
;äNònäod zeleki jke - ©©£¤

"miitpk"k ynyl
;dyrnlïäåoze` - §¥

,genay d`xie dad`
,"äáBè äáLçî" íLa úBàø÷ðwx od -daygn","daehék ¦§¨§¥©£¨¨¨¦

eîéçøe eìéçc ïðéà,dad`e d`xi -,Baì úelbúäa Lnî ¥¨§¦§¦©¨§¦§©¦
.ìéòì økæpk Baì úBîeìòúå Bçî úðeáúa íà-ékiptne - ¦¦¦§©Ÿ§©£¦©¦§¨§¥

ze`hazn odygena" ze`xwp od ,daygn`id daygn) "daeh
" d"awdy ,(gena ixddtxvnzeevnd dyrnl - "dyrnl

zelrl elkeiy ,ef daeh daygn zervn`a dyer mc`dy
,oky - "dyrnl dtxvn" :iehiad epl xaqei jka .dlrnl
z` sxvl wx yi ,o`k dpyi "daygn"e o`k epyi "dyrn"
,zpiivnd ,ddbd "`ipz"a d`a o`k .dyrnl daygnd
,dlrnl `edy enk df oipr lr xaecn dlawd zxezay
:mc`d zceara dhnl mb eze` mipian myne - zexitqa
ïa" úBiúBà "äðeáú"c ,'íéiç õòå' øäfa áeúkL Bîëe)*§¤¨©Ÿ©§¥©¦¦§¨¦¥

ïäL ,"úáe:md ,dceara "za"e "oa" -.eîéçøe eìéçcd`xi - ©¤¥§¦§¦
.dad`eàá÷eða ïéçî úBéäì úãøBé äðeázä íéîòôìå§¦§¨¦©§¨¤¤¦§Ÿ¦§§¨

.úBönäå äøBzä úBiúBà ïäL ,"ïétðà øéòæ"c"dcear"a - ¦§¥©§¦¤¥¦©¨§©¦§
jixv ,libxd xcqd itl .zeevnde dxezd zeize`l fnex df
- ("zecn"l ilawd byend) "oitp` xirf"l jynidl "dpeaz"n
leki df okn xg`le - zecnl lkydn lkd jynp mc`ay enk
"dpia"ny ,`ed xcqd "minrtl" ,j` ."zekln"l jynidl
xirf" jxc dxardd zervn` ila) "zekln"l xyi jynp
xcqd :`id ,mc`d ly ezcearl qgia xacd zernyn ,("oitp`
dpadd jyniz zeppeazddny ,illk ote`a zeidl jixv oekpd
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íéøîà éèå÷éì
øîéîì äéì äåäå.äàùò åìàë áåúëä åéìò äìòî

íä åáì úåìâúäáù åîéçøå åìéçã éë ïéðòä àìà
íéùáìúîäàìéòì àçøôì íúåéçäì úåöîä äùòîá

éìë íäù íéøáà øàùë éøîåç ë"â àåä áìä éë
äùòîäìåëé ïëìå íäì úåéçå éîéðô àåäù àìà

êà .íúåìòäì ïéôãâ íäì úåéäì íäá ùáìúäì
åìéçãäì"ðä åáì úåîåìòúå åçåî úåðåáúáù åîéçøå

éàå äùòîä 'éçáî äìòî äìòîì íäéëøã åäáâøùôà
'éçá íäì úåéäì úåöîä äùòî 'éçáá ùáìúäì íäì

àìéòì àçøôì ïúåìòäì úåéçå ïéçåîä"á÷äù àì íà
äáùçî íùá úåàø÷ð ïäå äùòîä 'éçáì ïøáçîå ïôøöî

åìéçã ïðéà éë äáåèíà éë åáì úåìâúäá ùîî åîéçøå
úåîåìòúå åçåî úðåáúá

ì"ðë åáìäæ óåøéö êà *
óøöîúåìòäì éãë ä"á÷ä

÷ñòå úåöîä äùòî
éãé ìò íéùòðä äøåúä
ãò ì"ðä äáåè äáùçî

íìåòúééìò íå÷î äàéøáä
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קטו zah e"k ycew zay mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
øäåæá ù"îëå)äðåáúã ç"òå

åìéçã ïäù ú"áå ï"á úåéúåà
úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå

ïéçåî úåéäìïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá
úåöîäå äøåúä úåéúåàìéëùîäå

:(ïéáé

d`a d`xide dad`dne ,d`xie dad` xxerl ,"zecn"a
dxeva `ed xcqd minrtl ,j` .zeevne dxez meiwl drtydd
dxezd meiwe cenill xiyi ote`a jynp "dpeaz"ny ,zxg`

.zeevnde:(ïéáé ìékNnäåmibyena dxefy "ddbd"d - §©©§¦¨¦
cenild jyndae ,miilaw
xzia exaqei "`ipz"a
epax xiaqn oldl .zexida
dna yecigdy ,owfd
z` sxvn d"awdy
ony daehd daygnd
dyrnl "dpeaz"d
iyrny ick ,zeevnd
zelrl elkei zeevnd

mlerld`ixad`ed -
mlerdbyddzeler ea -

zeraepd zeevnde dxezd
zexvepd ,d`xie dad`n

zeppeazdndbyde
mb ,mxa .d"awd zlecba

mlerl zeevnde dxezd zeler ,df sexiv iladxividiciÎlr -
lk ly eala zexzeqnd ,d"awdl zeirahd d`xide dad`d

.l`xyin cg`äæ óeøö Càz` sxvn d"awdy epcnly - ©¥¤
elriy ick ,zeevnd dyrnl "dpeaz"d ony daehd daygnd

,dlrnläNòî úBìòäì éãk ,àeä-Ceøa-LBãwä óøöî§¨¥©¨¨§¥§©£©£¥
"äáBè äáLçî" éãé-ìò íéNòpä äøBzä ÷ñòå úBönä©¦§§¥¤©¨©©£¦©§¥©£¨¨¨

,ìéòì økæpä,"dpeaz"d on zraepd "daeh daygn" dze` - ©¦§¨§¥
íéNòpä úBönäå äøBzä úiìò íB÷î ,äàéøaä íìBò ãò©¨©§¦¨§£¦©©¨§©¦§©©£¦

eîéçøe eìéçc éãé-ìò,dad`e d`xi -øLà íéiìëN ©§¥§¦§¦¦§¦¦£¤
éëä-åàìa ìáà .Lnî Baì úelbúäa,z`f icrla -éîð- §¦§©¦©¨£¨§¨¨¦¨¦

,ok mbíéìBò,zeevnde dxezd -éãé-ìò ,äøéöéä íìBòì ¦§¨©§¦¨©§¥

íéiòáè eîéçøe eìéçc,zeirah d`xie dad` -íéøzñîä §¦§¦¦§¦¦©§ª¨¦
,íúBãìBúa ìàøNé ìk áìadad` raha yi icedi lkl - §¥¨¦§¨¥§§¨

zeler ,el` d`xie dad` zervn`ae ,d"awdl zexzqen d`xie
,dxivid mlerl zeevnd:úeëéøàa ïn÷ì øàaúiL Bîk- §¤¦§¨¥§©¨©£¦

miwxta xaqeiy enk
recn ,zekix`a mi`ad
d`xide dad`d zelrn
zeevnd z` ,zeirahd
ÎlkÎlr .dxivid mlerl
epi`y in mby oaen ,mipt
dad` ekeza xevil leki
,ald zelbzda d`xie
,"dpeaz"d zpigaa `l`
zeidl ,xacd el witqn
dxeza ,ociÎlr ,mly
dpilrz od mby ,zeevnae
dxezd enk ,dlrnl
zeraepd zeevnde
d`xie dad`n

.ald zelbzday
dlrne "zeig" dnixfnd 'd zad` lr epcnly dnl xywda
:siqedl ie`xd on ,xzei dlrp mlerl zeevnde dxezd z`
zad` ,xzei dlrp dn ,mdipia egkeezd owfd epax iciqg
,jk lr edel`ye owfd epax l` eqpkp ?l`xyi zad` e` 'd
,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd :mdl xn` `ede
z` ade` d"awd ixd .ade` aed`dy in z` mb miade`y
miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`" :aezkk ,l`xyi ipa
dad`dy giken df ,d"awd ly eiaed` mdy ,micedi
jrxl zad`e" - :miiq owfd epaxe .zizin` `id d"awdl

."jiwl` 'd z` zad`e"l ilk `id "jenk
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* ì"ðë åáìäæ óåøéö êà
óøöîúåìòäì éãë ä"á÷ä

÷ñòå úåöîä äùòî
éãé ìò íéùòðä äøåúä
ãò ì"ðä äáåè äáùçî

íìåòúééìò íå÷î äàéøáä
øùà íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò íéùòðä úåöîäå äøåúä

åáì 'åìâúäá'øéöéä íìåòì íéìåò éîð ä"àìá ìáà ùîî
ìë áìá íéøúåñîä íééòáè åîéçøå åìéçã é"òìàøùé

:úåëéøàá ïî÷ì ù"îë íúåãìåúá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zereay(iyiy meil)

øîBàok`ézøëN,EøëN Eì ézúðå ,E.lhepe xikyd rayp dfay ¥§©§¦§¨©¦§§¨§
ìáàm`Bì øîàxikydéì zöö÷ íézL,izcear zxenzäläå £¨¨©§©¦¨©§¨¦§©¨

,úçà àlà Eì ézöö÷ àì øîBàrayiy minkg epwiz `l dfa ¥Ÿ¨©§¦§¤¨©©
`l` ,lehie,Bøéáçî àéöBnäwand xikyd epiidelran `ivedl y ©¦¥£¥

ztqep rlq ziadåéìòz`ad zlhen,äéàøämicr `ian oi`y lke ¨¨¨§¨¨
zg` `l` uvw `ly ziad lra on`p ,mizy el uvwy.

:zyy ax wiicnéåä äéàøa àôéñcî àäoica epipyy jkn `lde ± ¨¦§¥¨¦§¨¨¨¥
rnyn ,di`xa `l` rlq cer lhep xikyd oi`y `tiqa xen`d

a epipyy dnyàLéø,exky el ozp xaky ziad lra oreh m`y ¥¨
epiid ,exky lhepe xikyd raypy `ed oicd,äéàø àìaicy epiide §Ÿ§¨¨

dyre ziad lra exkyy micr `iadl jixv oi`e ,cegl dreaya
lry xikfdl `pzd jixv did `yixa mb ,ok `l m`y ,ezk`ln
ecinrdy l`enye ax ixack `ly x`eane ,di`x `iadl xikyd

.micra exkya `weec epizpyn
:`xnbd dgec÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zereay(ipy meil)

elit`e ,llk oerxtd lr on`p epi` okle ,el` micr ipta rxty
.dreayaLðéàc déìò àéîø àìc àúléî ìk ,àáø déì øîàlk ± ¨©¥¨¨¨¦§¨§Ÿ©§¨£¥§¦©

,exkefl mc`d lr lhen epi`y xacdézòcà åàìz` ozep epi` ± ¨©©§¥
ipta `ly s` rxty oerhl on`p did deldy oeike ,jk lr ezrc
`l ok m` ,micr ipta eprxtiy enr dpzd `l delnd ixdy ,micr
okzie ,el` micr ipta rxt zn`a m` xekfl deld lr lhen did

`l` mdipta rxt `l zn`ay s` mdipta rxty xaqe drhy
ezprha on`pe ,oxtkl jka wfgen epi`e ,epial epia e` mixg` ipta

.rext aegdy
déøáçì déì øîàc àeää,exiagl xn`y mc`a dyrn -éì áä ©§¨©¥§©§¥©¦

Ca àð÷éqîc éæeæ äàî úéL,ja dyep ip`y fef ze`n yy il oz ± ¦§¨¥§©¦§¨¨
déì øîà,deldåikézòøt àìéa÷ äàî Emiaw d`n ± ¨©¥§Ÿ§©§¦¥¨©¥
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שני עמ' ב



היום יום . . . קטז

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית 

אויף איין נפש הטבעית.

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ 'יִחידּות':  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט 
וואסער זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם 

זָאגט, ַאז דָאס איז א סימן ברכה.

ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ָמתֹו-ֵעֶדן[  ִנְשׁ ְמהֹוַרַיי"צ  ]=ַאְדמֹו"ר   ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  )ּכְ
ם אֹוֵמר  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ּיֹאְמרּו ׁשֶ ים ַמִים ׁשֶ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ם-טֹוב: ּכְ ַעל-ׁשֵ ים ַמִים אֹוֵמר ַהּבַ ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ַמִים. ַוּיֹאַמר:( ּכְ

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ ׁשֶ

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען 
דעם חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, 
זעהן פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי 

מדריך.

ָכל  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַהִהְתַוֲעדּויֹות:  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַהְכָרַזת 
ְך  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  אֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ הּוא  ִאם  ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ַעל  אֹוַרְייָתא  ּדְ ִמְצָוה  ִהיא  יֹום 
ֹכחֹו  ּבְ ֶ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ חֹוב ּגָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ
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קיז היום יום . . . 

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ִתיָחה[ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּלֵ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד לֹא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ּבְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר 
האדיץ.

אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א 
חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע 

ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

ָבא  ַהּסָ ל  ׁשֶ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ֶמה  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ַאל  ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
 – ֵהן  ַהֲחִסידּות'  ְרֵכי  'ּדַ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ֲחִסידּות?  ּבַ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ּוֶמה  ַהֲחִסידּות',  'ַדְרֵכי  ּבְ
ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ַחּיּות,  ִהיא  'ֲחִסידּות'  ַאֲהָבה.  ּבְ ּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַאַחת,  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ִיְהיּו  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ׁשֶ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא־טֹוב", ׁשֶ ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

און  וגבולים,  מצרים  פון  ארויסגעהן  דער  איז  מצרים  יציאת  אאמו"ר:  משיחות 
חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א 
הפרש: יצי"מ איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. 
יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער 
אין וועלט. ד. ה. זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול 
פון וועלט. ארָאּפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין 

איז באמת גוט, ווייל דָאס איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.
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היום יום . . . קיח

ֵדי  לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ְלֵצאת ֵמַהּמֵ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ּגְֹרׁשּו  ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקלֹט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ְיֵדי  ַעל  ג[  ]ֻמּשָׂ ֶזה  ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוב,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֶאת 

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ּוָ ְלַהּכַ ַמְתִאים  "ְוַתְכִניַע",  ְלֵתַבת  ר"  "ּוְתַמּגֵ ין  ּבֵ ְקָצת  ַמְפִסיִקים  יִנים"  ְלׁשִ "ְוַלּמַ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ת ֹנַגּה  ִריִכים ַהֲעָבָרה ְלַגְמֵרי, "ְוַתְכִניַע" – ְלֶנֶגד ְקִלּפַ ּצְ ר" ֵהם ֶנֶגד ג' ְקִלּפֹות ׁשֶ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ׁשֶ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zereay(iyily meil)

micr dylyy s`e ,micr d`nk mb epin`d eli`k df ixd ,micr
on`p `ed `l` ,epnn xzei mipn`p mpi` ,delnd z` miyigkn

.rxtp `ly xnel
:ryedi axc dixa `ped ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbd
ìk éøz éák éì zðîéäî ,déøáçì déì øîàc àeää ,àðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨©§¨©¥§©§¥§¥©§§¦§¥§¥¨
,àtt áø øîà .àúìz étàa déòøôe ìæà ,àðòøt àì úøîàc úîéà¥©§¨§©Ÿ§©§¨£©©§¥§©¥§¨¨¨©©¨¨

,déðîéä àì àúìz éák ,déðîéä éøz éákyigkdl on`p delnd oi`e §¥§¥¥§¥§¥§¨¨Ÿ¥§¥
.micrd z`é÷úî,òLBäé áøc déøa àðeä áø dì óixd,äàîk éøz ©§¦¨©¨§¥§©§ª©§¥§¥¨

,éøúk äàîecbpk s` on`p `ed ixd ,mipyk epin`dy oeike ¥¨¦§¥
xtqn edn welig yiy ote` yiy `ped ax siqed j` .dyly

:micrddéì øîà éàåeilr on`p didiy deldàúìz éákdylyk ± §¦¨©¥§¥§¨¨
,micräòaøà éa étàa déòøt ìæàåipta erxte deld jlde ± ©£©©§¥§©¥¥©§¨¨

,micr drax`úBòãì úéçðc ïåékoipna wcwcl deld cxiy oeik ± ¥¨¦§¦§¥
mzq xn` `ly ,zecr mzql jxvp xy`n xzei daexn micr
on`p `diy xn`e siqed `l` ,dlibx zecr efy 'micr ipyk'

,micr dylykúBòãì úéçðdf oipnl cxil dzid ezpeek i`cea ± §¦§¥
`le on`p delnd `di micr dylyk `weecy ,`weeca micr ly
did ,micr d`nk zepn`p el ozil dvex deld did eli`y ,xzei
cbp elit` on`p did `linne ,'mipyk ilr dz` on`p' el xne`
`weec dzid ezpeek i`cea 'dyly'k epin`dy jkae ,d`n

.xzei `le dylyk
,dpyna epipyïéòéaLî ïéàå ,ïè÷å äèBL Løç úðòè ìò ïéòaLð ïéà¥¦§¨¦©©£©¥¥¤§¨¨§¥©§¦¦
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:`xnbd ddnzúøîàäå ,ïè÷y epizpynaúðòè ìò ïéòaLð ïéà ¨¨§¨¨§©¥¦§¨¦©©£©
.ïè÷å äèBL Løç:ax ly evexiz z` `xnbd zyxtníìBòì ¥¥¤§¨¨§¨
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שלישי עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  טבת כ' ראשון יום לסכנה  איסור בין

:Á ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰úà âøBäL íñ äìëà̈§¨©¤¥¤
,äôøè íeMî úøzî ¯ Ba àöBiëå Lçð dëLpL Bà ,íãàä̈¨¨¤§¨¨¨¨§©¥ª¤¤¦§¥¨

.úBLôð úðkñ íeMî äøeñàå©£¨¦©¨©§¨
מה – באכילה  אסורה  הבהמה  ולמעשה  מאחר  להבין : יש 

סכנה ? מטעם  או  טריפה  מטעם  הוא האיסור  אם  מינה ' 'נפקא 

ישראל' ה'תפארת מ"ה)ומבאר  פ"ג, 'נפקא(חולין יש  אכן  כי

פרטים : בכמה  למעשה  מינה'

בספק מהסם : אכלה  הבהמה האם  ספק  מתעורר  כאשר  א.

אך  סכנה , מחשש  ובין איסור  מחשש  בין  להחמיר יש  רגיל 

להקל ספיקות  שני קיימים  ספיקא')כאשר  חשש('ספק מצד  –

להחמיר . צריך סכנה  מחשש  אך להקל, ניתן  איסור

פי בו  שיש  לתבשיל  נפלה זו  מבהמה  בשר חתיכת  אם  ב.

ומותר , בשישים  בטל הוא הרי – איסור מצד ממנה : שישים 

בזה . גם  להתיר אין  דעות, כמה לפי  סכנה, מחשש  אך 

מכן ולאחר בקדירה  התבשל  זו מבהמה  בשר  אם ג.

כלי הרי – איסור  מחמת  אם אחר : תבשיל זו  בקדירה התבשל

אחר בו שיתבשל התבשיל את  גם  אוסר איסור  בו שהתבשל

עובר זה  וטעם  האיסור טעם  את  'בלעו ' הכלי דפנות  כי  כך ,

לחשוש אין סכנה  מחשש  האסור  דבר  לגבי אך הבא , לתבשיל 

מהדבר . ממשות  בו שאין  בלבד בטעם  מדובר  כאשר 

לסכנה : איסור  בין חילוק  עוד הוסיף ה 'רוגצ'ובי' והגאון

הרמב "ם  א)כתב  יב, פרק נפש ושמירת רוצח חיה(הל' או "בהמה  :

האדם  הממית  סם  שאכלו  או  הנחש  dpzyiyשנשכן mcew
etebaשלדעתו נמצא נפשות ". סכנת  משום  אסורים אלו  הרי ,

שהסם קודם  הבהמה בשר  את  כשאוכל אלא  סכנה  חשש  אין 

היתה אילו  אך  הסכנה, פגה  מכן  לאחר  אבל  בגופה  השתנה 

חילוק  כל בכך היה  לא  טריפה  משום  'תפארת אסורה  הזכרון (ספר

(74 ע' קלמן' .יהודה

ה'תשע"ח  טבת כ"א שני יום האם'? את תשלח 'שלח מצוות חלה מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ìò íà ìhì øeñà̈¦Ÿ¥©
àì íàå ...äåöî àéäL òøöîä úà ïäa øäèì elôàå ,íéðaä©¨¦©£¦§©¥¨¤¤©§Ÿ̈¤¦¦§¨§¦Ÿ

.äNòå äNòú àì úà äçBc äNò ïéàL ¯ ä÷Bì ,çlL¦©¤¤¥£¥¤¤Ÿ©£¤©£¥
תעשה ' 'לא  דוחה  אינו המצורע טהרת של תקח')'עשה ' ('לא

תשלח')ו'עשה ' הקן.('שלח שילוח של 

חכמים לדעת  משנה ': ה'כסף  א)והקשה  קלא, ה'עשה '(חולין ,

תשלח') הלאו('שלח את  לתקן  ובא  האם את שלקח לאחר  רק חל

תקח...') ואם('לא האם , את תקח לא  היא  הפסוק  משמעות כי 

לצורך  ליטול שאסור  הרמב "ם כתב  ואיך  שלח. – לקחת 

הרי ועשה ", תעשה לא דוחה עשה  "שאין  כיון  מצורע  טהרת 

תעשה'? 'לא  רק  כאן יש  שלקח לפני 

אריה ' ה 'שאגת  לג)ומבאר  :(סי'

לאחר אבל תעשה ', 'לא  על  רק  עוברים הלקיחה  על  אכן,

ונמצא ה 'עשה ', על עובר  הוא  הרי  האם , את  שילח ולא  שלקח

מבטל  אם  אלא  המצורע  טהרת  מצות לקיים  אפשרות  שאין 

לטהר אפילו ליטול... "אסור ולכן  תעשה '. וה 'לא ה 'עשה ' את 

מצוה". שהיא המצורע  את  בהו 

משנה ' ה 'כסף הלאו)וכדברי  את לתקן היא האם את לשלח (שהמצוה

פערלא  הגרי"פ קלז)דייק ל"ת לרס"ג, הרמב "םב(סהמ"צ לשון 

שחיטה) להל' האם (בהקדמה "לשלח היא  dgwlשהמצוה  m` על

הרשב "א כתב  וכך רפג)הבנים ". סי' ח"ג "שלח (בתשובותיו :

הכתוב נתקו ולקח עבר  שאם  הלאו, ניתוק אלא  אינו תשלח

תשלח"'. ד'שלח לעשה 

הגרי "פ : ומוסיף 

ומקשה , הקן. שילוח מצות  על לברך יש  הרשב "א  לדעת

על  עבר  אם  אלא  האם את  לשלח  מצוה  שאין  המבואר  לפי 

על  לברך שייך  איך שילוחה, ידי על לתקנו חייב  ולקח הלאו 

לשלח '? 'וציוונו זה 

והתירוץ :

האם את  מלקחת הימנעותו בעצם  נעשית  השילוח מצות

במקומה  השילוח"),והשארתה  היינו הוא("הנחה וה'עשה' היות כי

את לקחת  שאסור  כלול ה 'עשה ' במשמעות הרי הלאו , תיקון 

מקיים מלקחתה , ונמנע  בקן  הציפור  את  משאיר  וכאשר האם,

כשילוחה נחשב  הציפור  לקיחת אי  כי  ה 'עשה ', את גם

לשלח ...". ''שציוונו הברכה  ומתאימה 

יוסף ' ב'ברכי ס"א)אך  ברכה בשיורי רצב, סי' "פשיטא(יו"ד כתב:

jxal `ly opihiwpcבפירוש שכתבו  רבוותא  כמה  דאיכא  כיון

מברכין". שאין

ה'תשע"ח  טבת כ"ב שלישי יום להבא? שקר שבועת הנשבע עובר לאו איזה על

... :‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ìëàé àlL òaLp¦§©¤ŸŸ©
.ø÷L úòeáL Bæ éøä ¯ ìëà àì àeäå 'ézìëàL' Bà ,ìëàå§¨©¤¨©§¦§Ÿ¨©£¥§©¤¤

משנה ': ה 'כסף והקשה 

דימי רב  ב),לדעת  כ, יאכל (שבועות "שלא  להבא , הנשבע 

זו  הרי  אכל", ולא  שיאכל או  xwyואכל zreayוההתראה

לשקר' בשמי  תשבעו  'לא היא  ב)עליה  יט, על (ויקרא והנשבע

זו – ואכל  אכלתי, שלא  אכל, לא  והוא  "שאכלתי, העבר ,

`ey zreay אלקיך ה ' שם  את  תשא  'לא  היא  וההתראה  ,"

ז)לשוא ' כ, עובר(שמות לשעבר שקר  בשבועת  – רבין  ולדעת  .

עובר להבא שבועה  על ואילו לשקר " בשמי  תשבעו "לא  על 

דברו " יחל "לא  ג)על  ל, .(במדבר

הן לשעבר  ושבועה  להבא שבועה  הרמב "ם  דברי כן, ואם 

xwyבכלל  zreay על שהנשבע  האומר  דימי כרב  לא הם  ,

זו בשקר ey`העבר zreayשבועה שעל הסובר כרבין  ולא 
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éáàìéãéa E,dpn jia`l aiig iziid -ñøt åézìëàäåizxfgd j` ± §¨¦§¨¦§¤¡©§¦§¨
,ezivgn eläæ éøädeldòaLðepi`y jk lr zvwna dcen zreay £¥¤¦§¨

,x`yd z` el aiig,Bîöò úðòè ìò òaLpL eäæåoa oi` ixdy §¤¤¦§¨©©£©©§
.melk eraez delndBðéà ,íéøîBà íéîëçåaygp df del oi` ±àlà ©£¨¦§¦¥¤¨

,'äãéáà áéLî'kdid lekiy oeik zvwna dcen zreay aiig epi`y §¥¦£¥¨
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ה'תשע"ח  טבת כ' ראשון יום לסכנה  איסור בין

:Á ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰úà âøBäL íñ äìëà̈§¨©¤¥¤
,äôøè íeMî úøzî ¯ Ba àöBiëå Lçð dëLpL Bà ,íãàä̈¨¨¤§¨¨¨¨§©¥ª¤¤¦§¥¨

.úBLôð úðkñ íeMî äøeñàå©£¨¦©¨©§¨
מה – באכילה  אסורה  הבהמה  ולמעשה  מאחר  להבין : יש 

סכנה ? מטעם  או  טריפה  מטעם  הוא האיסור  אם  מינה ' 'נפקא 

ישראל' ה'תפארת מ"ה)ומבאר  פ"ג, 'נפקא(חולין יש  אכן  כי

פרטים : בכמה  למעשה  מינה'

בספק מהסם : אכלה  הבהמה האם  ספק  מתעורר  כאשר  א.

אך  סכנה , מחשש  ובין איסור  מחשש  בין  להחמיר יש  רגיל 

להקל ספיקות  שני קיימים  ספיקא')כאשר  חשש('ספק מצד  –

להחמיר . צריך סכנה  מחשש  אך להקל, ניתן  איסור

פי בו  שיש  לתבשיל  נפלה זו  מבהמה  בשר חתיכת  אם  ב.

ומותר , בשישים  בטל הוא הרי – איסור מצד ממנה : שישים 

בזה . גם  להתיר אין  דעות, כמה לפי  סכנה, מחשש  אך 

מכן ולאחר בקדירה  התבשל  זו מבהמה  בשר  אם ג.

כלי הרי – איסור  מחמת  אם אחר : תבשיל זו  בקדירה התבשל

אחר בו שיתבשל התבשיל את  גם  אוסר איסור  בו שהתבשל

עובר זה  וטעם  האיסור טעם  את  'בלעו ' הכלי דפנות  כי  כך ,

לחשוש אין סכנה  מחשש  האסור  דבר  לגבי אך הבא , לתבשיל 

מהדבר . ממשות  בו שאין  בלבד בטעם  מדובר  כאשר 

לסכנה : איסור  בין חילוק  עוד הוסיף ה 'רוגצ'ובי' והגאון

הרמב "ם  א)כתב  יב, פרק נפש ושמירת רוצח חיה(הל' או "בהמה  :

האדם  הממית  סם  שאכלו  או  הנחש  dpzyiyשנשכן mcew
etebaשלדעתו נמצא נפשות ". סכנת  משום  אסורים אלו  הרי ,

שהסם קודם  הבהמה בשר  את  כשאוכל אלא  סכנה  חשש  אין 

היתה אילו  אך  הסכנה, פגה  מכן  לאחר  אבל  בגופה  השתנה 

חילוק  כל בכך היה  לא  טריפה  משום  'תפארת אסורה  הזכרון (ספר

(74 ע' קלמן' .יהודה

ה'תשע"ח  טבת כ"א שני יום האם'? את תשלח 'שלח מצוות חלה מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ìò íà ìhì øeñà̈¦Ÿ¥©
àì íàå ...äåöî àéäL òøöîä úà ïäa øäèì elôàå ,íéðaä©¨¦©£¦§©¥¨¤¤©§Ÿ̈¤¦¦§¨§¦Ÿ

.äNòå äNòú àì úà äçBc äNò ïéàL ¯ ä÷Bì ,çlL¦©¤¤¥£¥¤¤Ÿ©£¤©£¥
תעשה ' 'לא  דוחה  אינו המצורע טהרת של תקח')'עשה ' ('לא

תשלח')ו'עשה ' הקן.('שלח שילוח של 

חכמים לדעת  משנה ': ה'כסף  א)והקשה  קלא, ה'עשה '(חולין ,

תשלח') הלאו('שלח את  לתקן  ובא  האם את שלקח לאחר  רק חל

תקח...') ואם('לא האם , את תקח לא  היא  הפסוק  משמעות כי 

לצורך  ליטול שאסור  הרמב "ם כתב  ואיך  שלח. – לקחת 

הרי ועשה ", תעשה לא דוחה עשה  "שאין  כיון  מצורע  טהרת 

תעשה'? 'לא  רק  כאן יש  שלקח לפני 

אריה ' ה 'שאגת  לג)ומבאר  :(סי'

לאחר אבל תעשה ', 'לא  על  רק  עוברים הלקיחה  על  אכן,

ונמצא ה 'עשה ', על עובר  הוא  הרי  האם , את  שילח ולא  שלקח

מבטל  אם  אלא  המצורע  טהרת  מצות לקיים  אפשרות  שאין 

לטהר אפילו ליטול... "אסור ולכן  תעשה '. וה 'לא ה 'עשה ' את 

מצוה". שהיא המצורע  את  בהו 

משנה ' ה 'כסף הלאו)וכדברי  את לתקן היא האם את לשלח (שהמצוה

פערלא  הגרי"פ קלז)דייק ל"ת לרס"ג, הרמב "םב(סהמ"צ לשון 

שחיטה) להל' האם (בהקדמה "לשלח היא  dgwlשהמצוה  m` על

הרשב "א כתב  וכך רפג)הבנים ". סי' ח"ג "שלח (בתשובותיו :

הכתוב נתקו ולקח עבר  שאם  הלאו, ניתוק אלא  אינו תשלח

תשלח"'. ד'שלח לעשה 

הגרי "פ : ומוסיף 

ומקשה , הקן. שילוח מצות  על לברך יש  הרשב "א  לדעת

על  עבר  אם  אלא  האם את  לשלח  מצוה  שאין  המבואר  לפי 

על  לברך שייך  איך שילוחה, ידי על לתקנו חייב  ולקח הלאו 

לשלח '? 'וציוונו זה 

והתירוץ :

האם את  מלקחת הימנעותו בעצם  נעשית  השילוח מצות

במקומה  השילוח"),והשארתה  היינו הוא("הנחה וה'עשה' היות כי

את לקחת  שאסור  כלול ה 'עשה ' במשמעות הרי הלאו , תיקון 

מקיים מלקחתה , ונמנע  בקן  הציפור  את  משאיר  וכאשר האם,

כשילוחה נחשב  הציפור  לקיחת אי  כי  ה 'עשה ', את גם

לשלח ...". ''שציוונו הברכה  ומתאימה 

יוסף ' ב'ברכי ס"א)אך  ברכה בשיורי רצב, סי' "פשיטא(יו"ד כתב:

jxal `ly opihiwpcבפירוש שכתבו  רבוותא  כמה  דאיכא  כיון

מברכין". שאין

ה'תשע"ח  טבת כ"ב שלישי יום להבא? שקר שבועת הנשבע עובר לאו איזה על

... :‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ìëàé àlL òaLp¦§©¤ŸŸ©
.ø÷L úòeáL Bæ éøä ¯ ìëà àì àeäå 'ézìëàL' Bà ,ìëàå§¨©¤¨©§¦§Ÿ¨©£¥§©¤¤

משנה ': ה 'כסף והקשה 

דימי רב  ב),לדעת  כ, יאכל (שבועות "שלא  להבא , הנשבע 

זו  הרי  אכל", ולא  שיאכל או  xwyואכל zreayוההתראה

לשקר' בשמי  תשבעו  'לא היא  ב)עליה  יט, על (ויקרא והנשבע

זו – ואכל  אכלתי, שלא  אכל, לא  והוא  "שאכלתי, העבר ,

`ey zreay אלקיך ה ' שם  את  תשא  'לא  היא  וההתראה  ,"

ז)לשוא ' כ, עובר(שמות לשעבר שקר  בשבועת  – רבין  ולדעת  .

עובר להבא שבועה  על ואילו לשקר " בשמי  תשבעו "לא  על 

דברו " יחל "לא  ג)על  ל, .(במדבר

הן לשעבר  ושבועה  להבא שבועה  הרמב "ם  דברי כן, ואם 

xwyבכלל  zreay על שהנשבע  האומר  דימי כרב  לא הם  ,

זו בשקר ey`העבר zreayשבועה שעל הסובר כרבין  ולא 
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דברו'! יחל 'לא על  עובר  להבא 

יחל  'לא  על עובר  להבא  בשבועה  רבין, לדעת ומבאר :

כרביןsqepaדברו' פסק  והרמב "ם  שקר . שבועת  עבירת  על

דברו' יחל 'לא  משום הן  לוקה  להבא  שבועה על  שהעובר

למנות דרכו "שאין  אלא  לשקר ' בשמי תשבעו 'לא  משום  והן 

שקר שבועת  בנשבע  ולכן  אחת ". מצוה על  הרבה  לאווין

בו  המיוחד הלאו את  רק  הרמב "ם  הזכיר תשבעו להבא, ('לא

לשקר') נדר בשמי על לעובר  גם  המשותף  הלאו את  ('לא ולא

.יחל')

מיעקב ' קסד)וה 'כוכב  העובר(סי' הרמב "ם  שלדעת  ביאר

נטילת באיסור  שמצינו  כמו כלל לוקה  אינו  להבא  שבועה  על 

ורכב " ריחיים  תחבול  "לא  כנאמר  כמשכון , ריחיים  אבני

ו) כד, איסור(דברים נלמד  חובל", הוא  נפש  "כי הכתוב, ומסיום  ,

אסור נפש  אוכל לצורך שהם  אחרים כלים  שגם - נוסף

א)למשכנם  קטו, מציעא מזה(בבא למדים  שאין בגמרא  ומבואר .

נצרך  שהלימוד כיון כי ריחיים , אבני  הממשכן על נוסף איסור 

ריחיים . אבני על איסור  לכפול אין כלים , שאר  לאסור

כך  על לוקים וכבר היות  להבא , שבועה  לענין  גם  וכך 

'לא משום  גם לוקים אין  לשקר ' בשמי תשבעו  'לא  משום 

כתב ולכן אחר . לאו  בהם  שאין לנדרים  נצרך  זה  לאו  כי  יחל',

שקר . שבועת  של הלאו  את  רק יש  להבא  שבשבועה  הרמב "ם

ה'תשע"ח  טבת כ"ג רביעי יום לקיום? הניתנת שבועה - ימים שבעת יאכל שלא נשבע

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ïLéé àlL òaLð¦§©¤Ÿ¦©
ìLBúBà ïé÷ìî ...íéîé úòáL íeìk ìëàé àlL Bà ,íéîé äL §Ÿ¨¨¦¤ŸŸ©§¦§©¨¦©§¦

.äöøiL úò ìëa ìëàéå ïLééå ,àåL úòeáL íeMî ãiî¦¨¦§©¨§§¦©§Ÿ©§¨¥¤¦§¤
הר "ן  כאן)כתב  הכס"מ הביאו הרי"ף, בדפי א י, הנשבע(שבועות :

השבועה , את  לקיים  אפשר שאי כיון  ימים , שלשה יישן שלא

ומלקים השבועה  חלה  לא  - זה  זמן בתוך יירדם  כרחו בעל כי

ימים חודש  יאכל שלא  הנשבע  אבל שוא , שבועת  משום  אותו 

חייב שיהא  ואף  מאכילה , להימנע בידו כי השבועה  חלה –

אין נפשו, את  לסכן לא  כדי  נפש  פיקוח משום  לאכול 

כשיעור רק  יאכל ולכן  לקיום, ניתנת  היא  כי בטילה  השבועה

נפשו. להצלת  ההכרחי

יאכל  שלא  הנשבע דין  שהשווה  כאן הרמב "ם על ותמה

שבשניהם וכתב  ימים  שלשה  יישן שלא לשנשבע  ימים  שבעה 

שתיהן בין  לדמות אין האמור לפי והרי  חלה , השבועה  אין 

חלה ! כן ימים  שבעת  יאכל שלא  והשבועה 

יאכל  שלא  ששבועה  הרמב "ם  לדעת  הר "ן  מסכים להלכה 

מטעמו לא אך  חלה , ואינה  שוא  שבועת  היא  ימים  שבעה

כנשבע הוא ימים  שבעת  יאכל שלא  שהנשבע  משום  אלא

הנפש את  לסכן  אסרה התורה  שהרי  תורה  דברי  על  לעבור

אדרוש") לנפשותיכם דמכם את היא("אך מצוה לבטל ושבועה  ,

שוא  הי"ד).שבועת  (לעיל

יעקב ' ה 'ברית סב)וכתב  סי' הטעמים(ח"א בין  מינה ' 'נפקא 

לאכול  לא  שנשבע  - הימים  שבעת  לכל שבועתו פירט אם 

יום כל  על  היא שהשבועה  – וכו ' השני  וביום  הראשון ביום

עצמו בפני יום  כל על חייב יעבור  ואם  עצמו (כמו בפני

כל  על חייב אכל שאם כוסמין" ופת שעורים ופת חיטים פת אוכל שלא ב"שבועה

ה"ז) פ"ד לעיל ואחת. :אחת

הראשונים הימים  מששת  יום כל הרמב "ם , של  לטעמו

שיהא השביעי  ביום  ורק לקיום , ניתנת  היא כי חלה שבועתו

שהיא הר "ן של לטעמו  אבל  שוא, שבועת  זו הרי  לאכול  חייב

שכאשר מצינו המצוה, את לבטל  שנשבע  משום  שוא שבועת 

חלה : השבועה  מצוה , ביטול והן רשות  הן  כוללת  השבועה 

שהרי... שוא , שבועת  זו אין שנה... מצה  יאכל שלא  "נשבע 

מצה שאכילת עת  עם  רשות  בהם  מצה  שאכילת  עתים  כלל

ליל  על  חלה  הימים , שאר על  שבועה  שחלה ומתוך מצוה , בו

הי"ח)הפסח " לחוד:(לעיל יום  כל על בנשבע לומר יש  וכך  .

הראשונים  הימים  ששת  על שבועה שחלה אכילה מתוך (שאי

הנפש) סיכון בו אין חייבבהם יהא  וכאשר  השביעי , יום  על גם  חלה 

ההכרחי כשיעור יאכל נפש , פיקוח משום זה ביום  לאכול 

חייו. לשמירת 

ה'תשע"ח  טבת כ"ד חמישי יום ממון  ותביעת קנס תביעת

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä ïëå§¥¨¥©£¥
;ïBãwtä úòeáMî øeèt ...òaLðå øôëå ,'écáò úà EøBL úéîä'¥¦§¤©§¦§¨©§¦§©¨¦§©©¦¨

.ñð÷ àeäL éðtî ,ílLî äéä àì ¯ äãBä elàL¤¦¨Ÿ¨¨§©¥¦§¥¤§¨
הנזק , במידת  תלות  ללא  וקבוע , קצוב תשלום  כל כלומר :

קבוע סכום  שמתחייב  חברו של עבדו את שורו  שהרג מי כגון

שקלים  שלושים  בקנסשל נאמר  מיוחד  ודין 'קנס ' נחשב  –

הודאת פי על ולא  עדים  עדות  פי  על אלא  בו מתחייבים שאין 

שבועת מדין  מתחייב  אינו זו  בתביעה  כשכפר ולכן  עצמו .

ונמצא לשלם  צריך היה  לא מודה היה  אם  גם  שהרי  הפיקדון

פטור . לו גרמה  לא  שכפירתו 

אף עבד, הרג  ששורו המודה  בגמרא  אחת דעה לפי אמנם,

את לשלם  עליו שקלים , שלושים  של הקבוע מהקנס  שנפטר 

הרי הפיקדון , משבועת  פטור  מדוע  קשה : זה  ולפי  העבד. דמי

צריך  היה  מודה היה  אילו כי ממש , ממון  כפירת  כאן יש 

העבד? שווי  את  לשלם 

והביאור :

ועבדים , קרקעות  בדיני  שבועה חיוב  שאין  הוא כלל

בתביעת כפירה  על חיוב  אין שבועה  קרבן  לגבי  גם  ולפיכך

עבד. או  קרקע  דמי

שקלים שלושים  של הקנס  תביעת  בין הבדל  יש  זה ובענין 

אין הכי  בלאו  העבד , דמי תביעת  על העבד : דמי לתביעת 

והנידון עבד  דמי  תביעת נחשבת היא  כי  שבועה , קרבן  חיוב

מוגדר שאינו שקלים  שלושים של הקנס תביעת  לגבי רק  הוא 

וחייבים העבד  שווי את  משקף  אינו  שהרי העבד  דמי כתביעת 



קכי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zereay(ipy meil)

,epiptl micrd oi` m` mb j` ,micraìBëédeldézòøt Bì øîBìE ¨©§©§¦
.íiä úðéãîì íäì eëìäå ,éðBìôe éðBìt éðôa¦§¥§¦§¦§¨§¨¤¦§¦©©¨

:iq` ax lr `xnbd dywnïðzexiag z` razy mc` ,epizpyna §©
micr ipta el xn`e,Eãéa éì äðîeBì øîàexiagïäaiig ip` ok` ± ¨¤¦§¨§¨©¥

,dpn jlBì øîà øçîìraezd,éì eäðzrazpd aiyde,Eì åézúð §¨¨¨©§¥¦§©¦§

å .øeèt,dywàëä àä,df oica ixd -íéãòa déòáúc ïåékoeik ± ¨§¨¨¨¥¨§©§¥§¥¦
,aiig `edy mdipta deld dcede micr ipta delnd erazyïàîk§©

éîc íéãòa déôæBàcipta dligzn edeld eli`k aygp df ixd ± §§¥§¥¦¨¥
.micremewn lknéðz÷y dpyna,øeèt,rxty micr el oi`y s`e ¨¨¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

המשך ביאור למס' שבועות ליום שני עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לחייב מקום  היה  ולכן מאומה  שווה  אינו  כשהעבד אפילו בו

משום שפטור  זו  בהלכה  מבואר  כך ועל שבועה , קרבן  כך  על 

מחמת נפטר  שלא ונמצא  עצמו פי על קנס  משלם אדם  שאין 

הכפירה .

(d ,`l 'iq `"g xfrig`)

ה'תשע"ח  טבת כ"ה שישי יום המלך  עדות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰,Cìî åéãòî ãçà äéä̈¨¤¨¥¥¨¤¤
.úeãòä úòeáMî ïéøeèt ...ãéòäì éàMø BðéàL¤¥©©§¨¦§¦¦§©¨¥

בסנהדרין  א)שנינו מעידין(יח, ולא מעיד לא "המלך :

אימתו שתהא  – מלך עליך תשים  "שום  שנאמר משום  אותו ".

הוא בזיון  ודרך הדיין, לפני  לעמוד צריך  להעיד והבא  עליך,

א)לו " לא, שבועות .(רש"י

יו "ט ' ה 'תוספות  מ"ה):והקשה פ"ב שגגות(הוריות בהלכות

ה"ז) על (פ"י קרבנם  מביאין  משיח וכהן "המלך  הרמב "ם  פסק

כאשר העיד ולא  שגג המלך אם  כלומר , העדות ". שבועת 

ולפי העדות '. שבועת  'קרבן להביא  עליו  השביעו, התובע 

'קרבן להביא  המלך  צריך  מדוע  לתמוה , יש  כאן  דבריו

מעיד"? לא  "המלך  והרי העדות ' שבועת 

חביב : מהר "ם  ומבאר 

כאשר אך המלכות , בכבוד זלזול זהו כי  מעיד אינו המלך

זלזול  בכך אין  במעמדו, אליו  השווה  אחר למלך היא העדות

שגגות בהל' הרמב "ם  כתב  בו  המקרה  וזהו  להעיד , וחייב 

העדות' שבועת  'קרבן  להביא  המלך עב,שעל  יומא יוה"כ (תוספות

.א)

חינוך' קפ"ג)וה'מנחת  מיישב :(מצווה

בפני להעיד שניהם צריכים  עדים, שני  בה שצריך בעדות 

משום להעיד  חייב  אינו  מהם  אחד  הוא  המלך ואם  דין , בית 

רשאי "אינו כאן) הרמב "ם  (כלשון מזו ויתירה  כבודו.

איסור לענין (כגון בה נאמן  אחד שעד בעדות אבל להעיד ",

גם כשרה העדות הרי האחד, העד  הוא  והמלך  טומאה ) או

דין בית  בפני בעצמו לעמוד צריך המלך ואין עד ', מפי ב 'עד

העיד  ולא השביעוהו ואם  להעיד עליו  חובה  אכן  זה , ובמקרה 

העדות '. שבועת  ב 'קרבן חייב 

מבאר : אברמסקי  והגר"י 

שבועת ב 'קרבן  התחייב  שהמלך  מדובר שגגות  בהלכות 

ולא להעיד, חייב  היה  כן כאשר למלוך , שעלה לפני  העדות'

להביא ועליו למלכות  שנתמנה עד  קרבנו את  להביא  הספיק

למלוך  עלה  שבינתיים  למרות  קרבנו יחזקאל את  פ"א (חזון שבועות

.ה"ד)

ה'תשע"ח  טבת כ"ו קודש שבת בעלים? מרשות מפקיע הפקר האם

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà ,ø÷ôää©¤§¥©©¦
ð Bîk àeä éøä ¯ øãð BðéàL.Ba øæçì Bì øeñàL ,øã ¤¥¤¤£¥§¤¤¤¨©£Ÿ

החושן ' סק"א)ה 'קצות רעג נחשב(סי' הפקר שאין מכאן למד

לאחר גם  אלא  הבעלים , מרשות הדבר את  המפקיע לקנין 

לחזור הבעלים  על  האיסור לכן , ברשותו. הדבר נשאר  ההפקר 

"דאי – דיבורו  את  לחלל רשאי שאינו  נדר , מדין הוא בו

יצאה דכבר ליה תיפוק  הא  לכאן, נדר ענין מאי  קנין עושה 

מרשותו".

הדבר יישאר  ומת הפקיר שאם  לומר  צידד זה , ולפי 

נדר , משום  אלא  שאינו "כיון  היורשים  ברשות  שהפקיר

אבל  כו'". נדרו  לקיים  מחויבין היורשין  אין ומת  והנודר 

סופר' שטז)ה'חתם  סי' יו"ד אין(שו"ת ומת  שהנודר לחלק  כתב 

חל  ולא  הנדר נתקיים  שלא  "מפני לקיימו מחויבין היורשין

מפקיר ' 'הריני  בעלמא  "בדיבור כאן  ואילו  ידועים ", נכסים  על 

עם לבניו ו"מה  הפקר  נעשו והנכסים  הנדר " נתקיים  כבר 

עוד ". הנכסים

השלחן ' ד)וה'ערוך  רעג, מסתלק(סי' אכן שהמפקיר  כתב 

עליו אוסר  שהנדר  בגלל ולא שמפקיר  אמירתו ע "י  מנכסיו 

דוגמא רק היא לנדר  הרמב "ם  של וההשוואה  בו. לחזור 

לרשות שיכנס מבלי גם  בעלמא , בדיבור משלו  אדם שיסתלק

יהנה שלא  "שכשנדר נדר : מדין  בדוגמא השתמש  ולכן  אחרת .

נכנסו". לא אחר  ולרשות  פיו, בדבור  מהם  מסתלק מנכסיו

" הרמב "ם  בלשון לדייק יש  זה , לפי  בו",`xeqאך  לחזור 

מרשותו יצא  הדבר  lekiהרי epi`e? בו לחזור

הסמ"ע סק"ד)ופירש  שבא(שם במי  ולמחות  לחזור  שאסור

אפרים ' וב'מחנה  ח)(הל'לזכות . סו"ס מהפקר שגםזכיה כתב ,

לפרוע או ההפקר מן זכיה  בתורת  שלא  לעצמו  ולקחת לחזור 

יכולים אנו שאין  – בלבד איסור  אלא  "ליכא  חובו לבעל

תובעים". לו שאין  ממון  דהוי ידו, מתחת  להוציאו 
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ה'תשע"ח  טבת כ' ראשון יום
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
גבי 1) על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר

קשה. דבר

.‡‰˜eÒt2¯BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰¯„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰Ù¯Ë - Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰ ·¯ ˜ÒtiL „·Ï·e . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

¯BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï·‡4·w B‡ Bk¯‡Ï5ÔÎÂ .˙¯zÓ - ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰¯„M‰ ‰¯aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7B¯BÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני.2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3) שהמוח פי על מגרגרת 4)אף זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני  למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב.
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט ונפסק השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס. ולא מעלה לא זה מוח שאמרו: וכמו

.·„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ C¯Ó‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«
BÊ È¯‰ - „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È¯‰ - Bc·Î ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי מחמת אם

.‚ÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰¯„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
¯‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰L¯t ÛBÒ „Ú ,Û¯Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈
˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t ‡l‡ ‰È¯Á‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«

.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiL¯t LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú - ÛBÚa ‰¯„M‰10‰hÓÏ Ï·‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ C¯ÓpL ÔÈa B¯BÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe¯˜11Ò¯k‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Ò¯k‰ ‡ˆÈ Ú¯wÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Ù¯Ë - ‰Ê ¯Oa Ú¯˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
È·Ú ·¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡¯pL „Ú Ò¯kÏ Ú¯w‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ ¯Oa‰15Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ù¯Ë - Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú¯˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C¯‡ ?Bk¯‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ C¯‡ ·…̄…∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da¯ Ú¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë - ÁÙË Ú¯w‰ C¯‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני.11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
רוב 12) שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה

הפנימי  כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
פנצא  הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע

.Â¯c˜16‰È‰ Ì‡ ,C¯‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ ¯Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚ¯b LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ¯˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰¯Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú¯˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ - ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף חוט
שליש  הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח

.ÊÚ¯˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È¯‰ - ¯BÚ ‡Ïa ¯Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ· B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰Ù¯Ë19‰„eÏb ˙‡¯˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
¯BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,‰¯„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯ »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,¯eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰¯„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ ·Á¯k Ïh Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ¯‡Le ,‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚÓ B‡ ,¯eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈ¯ÈznL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ ¯BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה
חיים 21) לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין

היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט
במקום  כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל
עד  מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד אף 22)החמיר
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פסק  לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על
ורבי  רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·bL ,dB·b24¯·‡ ˜q¯˙Â ,¯˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq¯‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ¯·‡‰ ıˆB¯˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B¯‡˙Â B˙¯eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô·‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈ¯·È‡ ‰Ê È‡a .‰Ù¯Ë - ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ ıˆ¯Â ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈ¯·È‡a ?e¯Ó‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני.23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב

שם  במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני 29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ. עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈ¯ÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ı¯‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯ ˙¯¯36e˜q¯˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d¯„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰È¯·È‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי  בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה

כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא אם
הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ·BbL ÌÈ·pb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq¯ ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯Èc‰ È¯BÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯·È‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»
:¯ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â Ìe¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯azLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡¯È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡ - ‰·eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈
ÌÈÓÏL Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ

.Ô˙ÎÏL‰a e¯‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.·ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa¯‰L ¯BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
- B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈ¯tˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı¯‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי 39)ואפילו על ואף
רוצים  אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡¯ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡¯ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â d·Ê ÏÚ B‡ ,d·Ê¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰¯„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ·Á¯Ï dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.„ÈÌÈhÁ ÏL È¯k ÔB‚k ,‰L˜ ¯·c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡Ô‰a ‡40˜eq¯Ï ÔÈLLBÁ - À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C¯ ¯·c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ¯·‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¯Ù‡‰Â Ô·z‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על
איברים. ריסוק משום וחוששין קשה דבר

.ÂËÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜·„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ - BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ונחבט.42)ומתאמץ ונפל

לאט.43) לאט ונופל בשנייה עמד 44)שפורח כן אם אלא
והלך.

.ÊËÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

- ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô·˙Ï Ì„˜48È¯‰ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ

הנהר.45) פני על כורחו על נפל רש"י שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים
אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט

אותו.מכוח 49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו
בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.ÊÈ¯zÓ - 'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.¯·‡ ˜q¯˙ ‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
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- dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»
L‡¯‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜c·Ï CÈ¯ˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«

B‡ ,eÈnL ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ‰Ù¯Ë da ‡ˆÓ Ì‡ .C¯i‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ˜q¯˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q¯˙ elÙ‡ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -52ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È¯‰ - ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰¯Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ¯‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰Ù¯Ë53BÊ È¯‰ - ˜q¯˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙¯zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מפני  לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם
רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק מפני לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.ÁÈÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט השחיטה, הם 55)סימני קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.ËÈd˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -57˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ -¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
(מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא לעת שעות].

והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת

.ÎÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚¯a Ò¯cL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒ¯cL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
- Òk¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ï˙kÏ BÙ¯hL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e¯‡aL C¯ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ«∆∆∆≈«¿

לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי חוששין 59)עוף אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰Ù¯Ë - Ôa¯ eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıa¯z ·¯ ˜¯t˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡¯ ıa¯z‰ ÔÈ‡L ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e¯‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו

אלא 61) הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו
של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך

גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל
לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם

הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו ותרבץ

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העוף כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.‡‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.·˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של
יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,

וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא
ֿ 8)חוליא. ובית ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא

בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל
כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו

כפלי. בשלהי

.‚dlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·ÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆
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נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
B¯wÚÓ BÙk16,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe17‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpL18ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ19. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

שנפתחה  היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע. ֿ 22)פחות בית לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע. שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂ23d‰·b ·¯24- dÙw‰ ·¯Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìe¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰ ·¯ È¯‰Â d‰·b ·¯ ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ d‰·b ·¯ È¯‰Â dÙw‰ ·¯ ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰Ù¯Ë25d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .26. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב. חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי 26)בגמרא ויראה רבינו: כתב

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ
אפשר  שמואל. דברי בפירוש ספיקא ספק כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש
היקפה, ברוב או גבהה ברוב אז רק היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט פרק

.ÊÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚ27ÌˆÚ ·w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb28- ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í¯ BÓe¯wL ÈtÓ ,‰Ù¯Ë29ezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡¯ ÏÚ ‰cÏÁ30ÁÈpÓ - ıÚa B‡ Ô·‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ·˜p‰ „ˆa B„È31ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„Â32Úe„Èa - ·˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ù¯Ëe Ìe¯w‰ ·wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. נשבר 28)שם שם, בגמרא
כלשהו, אפילו היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם.

בכסףֿמשנה. ראה אין 29)טריפה, העצם, וכשנשברה
מתקיים. הכתה 30)הקרום אם אבל בשיניה, שנשכתו

שיש  ו הלכה ה בפרק כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה,
בעופות. לחולדה מה 31)דריסה הרי"ף פירש כן לוחץ.

לפנים". ידו "מכניס שם בגמרא ולוי ושמואל רב  שאמרו
כתב 32) ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

הללו. האופנים משני באחד לבדוק ומותר הפירושים, כשני

.ÁÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a33˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,34B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ35‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ36˙¯zÓ BÊ È¯‰ -37‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙¯zÓ - B· ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ38. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם במשנה
בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס מחמת שחלתה
ואולי 36) מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי"א. פ"ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת
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.Ë¯LÙ‡Â eË¯tiLk ˙BÈen‰ ˙BÙ¯h‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
¯„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚ·L - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê ¯eaÁa e¯‡a˙pL39ıa¯z ·w (· .‰Òe¯c (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰40Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚ41Ï BÓˆÚ ·l‰ ·w (‰ .‰˜ ·w (Â .BÏÏÁ ˙È· «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰·w (Ë .„·k‰ È˜ e·w (Á .‰¯n‰ ‰·w (Ê .·l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa ·w (·È .ÒÒn‰ ·w (‡È .Ò¯k‰ ·w (È .‰·w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ e·w (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰¯n‰ ‰¯ÒÁ (ÊË .BÈ·Úa ÏBÁh‰ ·w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙B¯¯Ó ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ42(ËÈ .‰·w‰ ‰¯ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Ò¯k‰ ¯ÒÁ (Î .˙B·˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ¯ÒÁ (·Î .ÌÈÒ¯k¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ¯ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡¯‰ ‰·w (ÁÎ .ÌÈÚÓ43‰hÓÏ ‰w‰ ·w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ ·w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .B¯·ÁÏ elÙ‡ ,‰‡¯ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡¯‰44(‚Ï .‰‡¯‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (·Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡¯a ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁe¯Ò¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡¯‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈ¯Ò‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰¯ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡¯Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡¯Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡¯‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰Î¯Ò (·Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ e¯È˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô¯„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó L·È (‰Ó .‰‡¯‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡¯‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓ45B˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚¯‰ ¯ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa46‰Ïh ( .Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ47ÈÁÏ Ïh (· .„·k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .¯˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁe¯Ò ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁe¯Ò ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰¯„M‰ ËeÁ ÁÓ C¯Ó (Ë .‰¯„M‰48(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
¯BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ·¯ Ú¯˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו

יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל
ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה

כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח
טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן

הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿
‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי : תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין
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בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚ59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.·ÈÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות
לגמרי  כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
לגמרי  כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי  בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי  ניטל המשנה, דברי לפרש כדי הטבע, בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון
איֿאפשר  כי טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë Ô‰L e¯Ó‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ¯‰ ÈÎ¯„a ‰‡¯iL64ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÈÁzL ¯LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEe¯BÈ ¯L‡65. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי  ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È¯‰Â el‡‰ ˙BÙ¯h‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
˙e¯Lk ˙˜ÊÁa66BÓˆÚÏ ˜c·ÏÂ ËÁLÏ BÏ ¯zÓ - ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿

,ÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e¯‡a ¯·Îe67ËÁBML ÁahÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„B·e≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ - B„È ˙ÁzÓ68BÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ69ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ ·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
·eLÁ ¯·„a BÓˆÚÏ70. ¿«¿¿»»»

לט.66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק
יין. "שמתיה 68)לענין הרי"ף גירסת לפי כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב,
אינו  לכשרותו שרק המגידֿמשנה, מדייק ומזה לכשרותו"
שומר  עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר,
עצמו  לדברי בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח).
 ֿ המגיד ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי
שוודאי  חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלו;1) מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל
הריאה.

.‡˙BÙ¯Ë ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙ¯hÓ2B‡ , ƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
¯Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò¯„pL3„‚k ∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆

ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da¯ Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ¯ÎÊ ‰È‰4˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - »»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
‰ÓÏL5„Ú - ‰·˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡Lk ¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
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„ÏzL6‰·˜·e ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - ¯ÎÊa :ÛBÚ·e . ∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»
,‰BL‡¯‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú -«∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»

.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË ÔÚË˙Â¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

ורש"י 2) איבריה, נתרסקו שמא בדיקה צריכה שחטה שאם
נשברה  או צלעותיה רוב נשתברו שמא כתב: - א לד, ביצה

הי"ט. פ"ט ראה פ"ה 3)השדרה. ראה דרוסה, היא והרי
י"ב 4)ה"ט. של הטעם שם בסוגיא כמבואר ב. נז, חולין

הצינה, וימות החמה ימות עליה שיעברו היינו חודש,
שם. ראה הצינה, ופעמים למכה, מזיק שהחום שפעמים

שלימה.5) שהיתה חזקתה על אותה שם.6)שמעמידין
אם  ומספיק חודש, עשר שנים שהיה צריכה אינה כלומר,
שהה", "אם שכתב רבינו, של [מלשונו זה. זמן בתוך ילדה
זה  דין למד וכנראה להשהותו. אסור שלכתחילה משמע
שהשליכן  דרוסות ספק של בסל - ב נג, שם שמואל ממעשה
שיאכלו  תקלה לידי יבוא שמא להשהותן התיר ולא בנהר
פירש  שם ורש"י שתלדנה. לפני או חודש י"ב לפני מהן
רבינו  אבל לתקלה, חוששין עופות הרבה שיש במקרה שרק
רק  אחד, עוף שאפילו משמע שהה" "אם ואמר סתם

ה"ב]. מגידֿמשנה וראה מותר. בדיעבד

.·‰Ê ÔÓÊ CB˙a È¯ÎÏ BÊ ‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â7, ¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈ ‡nL8. ∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

ויאכלנה 8)שם.7) טריפה ספק שהיא יודע שאינו
באיסור.

.‚Ì‰ ÌÈ‡È¯a ˙˜ÊÁa - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk9ÔÈ‡Â , »¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Ù¯Ë Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡10Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈
¯z‰ ˙˜ÊÁa11,BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¿∆¿«∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ

.„·Ïa ¯·„ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«»»ƒ¿«

ב.9) יא, שם רוב. א.10)מטעם לד, ביצה רש"י ראה
שיוודע 11) עד עומדת היתר בחזקת נשחטה, א. ט, חולין

שרגליה  כגון קצת, ריעותא בה נולד ואפילו נטרפה. במה לך
שאינה  השגרונא מחלת במצוי, לתלות יש אבל נגררות
חוט  (שנפסק מצוי שאינו לדבר חוששין אין טריפה,
חוט  שכיח, שגרונא א נא, שם להטריפה, כדי הסדרה)

משנה). (כסףֿ שכיח לא השדרה

.„?„ˆÈk12Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k13ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰ ˙‡14ÔÈ˜„Ba - ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ

ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL d˙B‡15- L‡¯‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…
B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da ˜¯Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ16‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ"ט 14)פ"י
ה"ז.15)הי"ז. למעלה 16)פ"י נאמר לא זה דין

פ"ו  למעלה כסףֿמשנה ראה אגב. דרך כאן אלא במקומו,
הי"ב.

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Ò17B‡ ·lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„·18- ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL ÔÈLLBÁ19‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ"ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י: בפ"ז כתב וכן

ניקב  ואם משיג: והראב"ד ניקב. לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו

.Â‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈ¯LBÙa d˙B‡20Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓe21‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·w22ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח.20) פ"ז ודעת 21)ראה נקב, בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב בלא סירכא שאין רש"י

ה"א.22) פ"ז שכשר,

.ÊÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ23:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡24ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Ò25ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰26.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן
במה  לך שיוודע עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל

(כסףֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ"ז ראה 25)ראה
ה"ה. -26)פ"ח לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי

גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב"ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט ובסוף כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי או רביצתה במקום "אפילו גורס: הסדר, על
כותב: זה ואחרי אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי הגיעו אלינו גם עוז': ב'מגדל בזה
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לבוא  שזכיתי לאחר אבל כך. במקצתם כתוב והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי להגיה זכיתי הצבי, בארץ
בהם, כתוב היה ולא דקדקתי ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב שהיה הרבה ספרים מצאתי מחפש ובהיותי
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ

מאתו. היתה לא כי וידעתי בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ27‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»

elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL28‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ"ז בכיס.28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ29‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -30ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .31ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ¯Èzn‰32‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa33. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אףֿעלֿפי
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי לדקדק, יש
זה  ובחיבורו מ"ד) פ"ו (שבועות ז"ל מארי אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי אומר אינו כן אחרי שנתחבר
אביו  על לומר חייב שהבן אמרו, – ב לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי אביו, דברי
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י ופירש יכריע",

פלוני. דבר נראים יאמר לא בפ"ז 33)הלכה, שכתב וכמו
מתיר  והראב"ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב, לענין ה"ד
נקב  בין לחלק בהשגתו פ"ז שם שכתב וכמו בסירכא.

לסירכא.

.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡¯‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
·˜34„ÏB ‡Ï È¯‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ ·¯Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ Ì¯BbL ¯·c35‰‡¯ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL ¯·„ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ·¯Ún·e „¯ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני 34) למשה הלכה ב: יב, בחולין רש"י לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י"ח כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.·ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡ - Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e¯‡aL BÓk ,‚‰n‰ Èt36ÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓ37Ì„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú¯˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ·ÏÎ ‡a ‰‡¯‰ ˙‡ ˜c·iL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BÏ CÏ‰Â ‰‡¯‰ ˙‡38: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
‰˙È‰ ‰˜e·„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰·e˜ ‡nL39ÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈

Ú„eiL „Ú ¯z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ‡l‡ .¯eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«
‰Ù¯Ë ‰na40ÁÓ Ìe¯˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«

.‰„·‡L ‰‡¯Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â41. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

והואֿהדין 37) מעיים, בבני זו הלכה אמורה ט. שם בגמרא
(מגידֿמשנה). יש 38)לריאה ואומר: משיג והראב"ד

שאינן  מעיים בני בשאר דוקא כלומר הריאה, על שחולקין
עלולה  שהיא ריאה אבל חוששין, אין לסירכות עלולין

עוז'). ('מגדל חוששים ודאי - בסירכא 39)לסירכות
היו  שהאונות דבוקה כונתו או אחר למקום או לדופן

ה"הֿו. פ"ח ראה שם.40)דבוקות, הונא, כרב
אין 41) זה בכגון ריאה, כל לבדוק הנוהגים אלה אפילו

ויקחו  גוי או כלב שיבוא מצוי אינו כי ולהטריף, להחמיר
(לחםֿמשנה). הריאה את

.„È‰‡¯‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡¯Oi‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
d˙B‡ ÔÈÁÙB - ˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰Â ,˜„azL Ì„˜42, …∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ
.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓ ,eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

אלא 42) ריאה נופחין שאין המקומות רוב מנהג לפי זהו
שהוציאו  וכאן יא. הלכה לו, שחוששין דבר לנו נולד אם
דינה  בה"ז, שנתבאר כמו במקומה, שתבדק קודם הריאה את
(לחםֿמשנה). בנפיחה אותה ובודקין ריעותא בה יש כאילו

.ÂË˙BÏcÏ„Ó ˙BÎ¯Ò e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ43 ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜e·c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰ ÔÓƒ»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê ¯·„Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .·¯Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„¯ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ù¯ˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈

„·Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡¯44; »ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

בדיקה.44)ותלויות.43) בלא אפילו מתיר והרשב"א
בלא  סירכא אין האומרים לדברי שאפילו דבר, של וטעמו
למקום  נסרכת נקב מחמת הבאה שסירכא לפי מותרת, - נקב
וחזק  עבה חוט ונעשה המשקה יוצא הנקב שדרך לה הסמוך
אלא  אינה תלויה סירכא אבל בו, יפגע אשר מקום אל ונסרך
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה ומותרת הריאה ליחות הפשטת
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מפני  כאן גם טעמו בוודאי בנפיחה, בדיקה שמצריך ורבינו
בהי"ד. שכתב כמו המנהג, פשוט

ה'תשע"ח  טבת כ"א שני יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל
שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני לשחוט
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי הבת וזה האם זה בהמות שתי שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט;
היום  אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; את שמכר

הלילה. אחר הולך

.‡Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2¯zÓ ¯Oa‰ - „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡·e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ B¯·Á - ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ B¯·Á¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובנה אם פירוש:

את 3)מספק. לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו הואיל 4)השני

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט בין

תחילה. הבן את שחט ובין תחילה

.·ÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡6ÌB˜Ó ÏÎ·e7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Ó·e ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰¯ÊÚa ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰¯ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡¯‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔB¯Á‡ ËÁML ‰Ê - ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ בארץ
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי על אף על 10)הנשרפים. אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -

.‚‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa - eËÁL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

¯Á Ì‡ Ï·‡ .¯eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡¯‰13- »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ¯ÁÂ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ ¯zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.¯eËt - B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים,

.„ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡ ÈL ËÁLÏ ¯zÓ - ÔBL‡¯‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
השני  את לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו

בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי

.‰- ‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡ - BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ ¯eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה
איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים,

.Â.‰ËÈÁL dÓL - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰Ù¯Ë B‡ ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ ¯BL18B‡ ,‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È¯‰ - ‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי על אף

.ÊBËÁL19¯eËt - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa ·iÁ˙ È¯‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e¯˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„B·Ú ÌeMÓ Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ·ÎBk23‰˜BÏ -24. »ƒ∆

השני.19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג ומפני
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.Á‰Ó‰·a ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ ¯BLÂ :¯Ó‡pL :„·Ïa ‰¯B‰Ë25˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆

?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«
È·ˆ26‰˜BÏ - da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27; ¿ƒ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆

d˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰ Ï·‡¬»»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»
da ˙‡Â28d·e ‰¯t .‰˜BÏ BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,29 ¿∆¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»

.d·e ‰i·ˆ ‡Ï ,‰¯Bz ‰¯Ò‡»¿»»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
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פפא 27)חיה. רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב
כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' הרשב"א 28)מחלוקת

בנה  ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב שה 29)כדברי אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב

.ËËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰·˜ ˙‡f‰ ‰i·v‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ - da ˙‡Â ‰i·v‰ ˙a ‰·˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe O·k ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ O·kÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰O·k‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים  שה.

הגדי.31)אחד. ומן הרחל מן

.ÈBn‡ C¯È ¯aÚ .˙¯aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ ¯zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰Â ‰ËÈÁL ¯Á‡ ÈÁ ¯aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜¯˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו
גבי  על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע
שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.‡È˙B·˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ ¯·c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈ¯ÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום

כמי. הלכה וספק בברייתא היא חכמים

.·ÈËÁL Ck ¯Á‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ËÁBM‰38‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ -39Ck ¯Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»

˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡È‰ ËÁL40Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . »«ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆

ÌÈzL ‰˜BÏ - dza41Ck ¯Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ƒ»∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»
˙Á‡ ‰˜BÏ - ˙a‰ ˙‡ ËÁL42¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. »«∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי

בש  וכן תשחטו לא בנו אחרי ואת ששחטו בתה בן חיטת
פי  על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני אף
עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט ולוקה

.‚È,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««
ÔÈ„Ï e‡·e44ÔBL‡¯ ËBÁLÈ ÔBL‡¯ Á˜lL ‰Ê -45, »¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ

‰ÎÊ - ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÁÓÏ ÔÈzÓÈ ÈM‰Â46, ¿«≈ƒ«¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»
.¯ÁÓÏ „Ú ÔBL‡¯‰ ÔÈzÓÈÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
והשני  לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם
לי  יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר

שקניתי. השני את לשחוט כך זכותו 45)אחר שקנה מפני
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי השני קדם אם

.„È‰Ma ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡a47B¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ Èz¯ÎÓ ¯·k :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ ¯Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â .¯ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ ,50·¯ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙¯ˆÚ51‰M‰ L‡¯ ·¯ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע. על נאכל יהיה שהפסח כדי ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות,
ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך
מפני  רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה,

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



dhigyקלב zekld - dyecw xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שעבר חגי  דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.ÂËÁ˜lL ‰Ê ‰‡¯Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰B¯Á‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡ - ÌBia ÁÂ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.¯ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.ÊËCÈ¯ˆ - ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ¯ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.ÊÈCÏB‰ ÌBi‰ - Ba ˙‡Â B˙B‡a ¯eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ ¯Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡¯ ËÁML È¯‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«

ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ·¯ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL - ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡¯ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק יום סוף 57)ספק של השמשות בין שמא
חמישי. ליל תחילת היה מספק.58)רביעי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח

.‡ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰2¯zÓ ¯Oa‰ - dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a3‡Ï :¯Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙4‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

¯eËt - dÁ˜lL ¯Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ -5. ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב מכיון 3)עוף כלומר,
את  תשלח ד"שלח ה'עשה' את לקיים לו איֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם",

ח. הערה אףֿעלֿפי 4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק
תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך האם תקח
אחר  האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה'

שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם

.··iÁ - ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï6‰˜BÏ - BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,7. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆

הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה
לא  שהרי לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע
קיים  לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסףֿמשנה). וראה שם.

.‚dÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a8‰Á¯aL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓ9ÁlL :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È¯‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú - ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי 8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
מי  שלחה כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה,
רבינו. מדברי נראה כן פטור. והוא בעצמו שלקח

את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.
ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, האפשרות

.„‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - dÁlLÂ ,ÛeÚz10‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡11dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡12Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰„·‡Â ‰Á¯a B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה שאם משמע מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.‰dÁÈ¯ÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ13. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa¯‡ elÙ‡ ,‰¯ÊÁÂ dÁlLÂ ‰¯ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ;ÁlLÏ ·iÁ - ÌÈÓÚt14. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח? במה יהודה. ורב הונא רב מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב
שרב  שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי פירושו ברגל, אומר הונא
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רק  אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה
ולפי  אותן. קיצץ שלא היינו בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו
"שלח" המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני, לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא.

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.ÂÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ ·iÁ -15˙‡ ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב ולא שם,

.ÊÔwÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï16‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ ¯eËt - Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰17¯ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ18‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡Ï .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈ·La Á¯ÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :¯Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁ¯Ù‡‰ ÏÚ ˙ˆ·¯B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.¯zÓ - d˙B‡ „ˆÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי 17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח. כשמצא 18)הלכה שילוח מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.Á¯B‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelL19BÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓ20C·BL ÈBÈ ÔB‚k ,21ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òc¯ta22‡¯wÈ Èk :¯Ó‡pL ,23ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï·‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡24·iÁ BÈ‡ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע

קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.ËÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.

פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם
כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.Èı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.‡ÈdÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.·ÈÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
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בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.‚È·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

שהבע 39)תלושה. מספק, להחמיר נפשטה.פסק לא יא
מספק.40)

.„ÈÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת
את  אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו הבנים יקח שלא היינו,
אינו  שלח לא ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק, מפני לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.ÂËÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÔÈa ˙·LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡Â42ÁlLlÓ ¯eËt -43‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ ¯eËt - BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה

משמע  ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ"ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.ÊËÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰44Â:ÔÈ‡B¯ - Ô‰ÈÈa Ôw‰ »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ ·iÁ - Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk45. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«

אילן".44) רובדי שני בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.ÊÈ˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁB¯Ù‡ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ ·iÁ -46ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .47ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«

ÌÈiÁ ÈÏÚa Èab48ÌÈÁ¯Ù‡ :¯Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ ·iÁ - «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ· B‡49‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL50. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: שם

בת  והטעם, בראשו. קן נקרא והיה וים "בדרך", כתוב ורה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח בלשון 49)ארץ,
לשלח. חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים,

אחד.50) אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל

קנים.

.ÁÈ˙ˆ·B¯ Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡ - BÎ·BLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .B¯ˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
B¯ˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈ¯Á‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ51 ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ ·iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a52. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
קנויים  שבשובכו והאפרוחים הביצים היו חצירו, לו קנתה
אמורים  דברים במה משילוח, שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח. ופטור הוא

.ËÈ˙‡ Ô‰a ¯‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ ¯eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Ú¯ˆn‰53.ÁlLÏ ·iÁ - Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«
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‰˜BÏ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â54‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙55‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,56. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור
הדין  כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. מפני נדחה אינו ו'עשה',

יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט
שכבר  אףֿעלֿפי לשלח", חייב לקח "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר
- מצורע טהרת 'עשה' אין תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ÎÛBÚ LÈc˜n‰57˙Èa‰ ˜„·Ï58B„iÓ Á¯Ùe59È¯‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ ı·B¯ B‡ˆÓe B¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ - ÌÈˆÈa‰60¯aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡È·Óe61ÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz62. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח,58)שלו לקדשי וכלֿשכן
ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון

רב. נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח הבנים גם

האם. ובדברי 61)תחת הקדש. כולם שהרי האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
מעילה  רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב,
רק  עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי
זה, טעם מעדיף - הבית בדק קדשי בדין שעומד רבינו אבל

לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא

.‡ÎÈtÓ ,ÁlLlÓ ¯eËt - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות שמצותֿעשה יבאר

שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.‡B‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
¯B‰Ë ÛBÚ2ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«¬∆»≈«»

CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡3 ¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»

‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï ·iÁ4z‡ Ce¯a :CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ «»¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆
Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰5. »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

אשר 2) שנאמר הדם, מכיסוי פטור - ששחטו טמא עוף אבל
ועי' א. פה, חולין לאכילה, לישראל הראוי דבר יאכל,
טהורה  בבהמה אבל עוף, או חיה ודוקא שם. ב'תוספות'
ב. פג, שם משנה, עוף. או חיה אלא כתוב שלא נוהג, אינו

מצותֿעשה.3) והיא שמברך 4)הואיל המצוה ברכות ככל
כתב: גדולות' וב'הלכות ב. ז, פסחים לעשייתן, עובר
שחיטה  מצות סיום רק הדם שכיסוי יברך, ואחרֿכך שיכסה
להפסיק  אסור לכיסוי שחיטה בין המצוה ובאמצע הוא,

בתרא 5)(מגידֿמשנה). פרק תוספתא הדם. לכסות ולא
דברכות.

.·ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqk6‡Ï . ƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…
„eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡7‰Â‰a ‡l‡ ,8‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ . ∆¡«¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…

ÔÈLc˜Óa9ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa ,10˜„a ÈL„˜ ÔÈa ¿À¿»ƒ≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆
˙Èa‰11ÔËÁLe ¯·Ú Ì‡Â .12˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ¿ƒ»«¿»»≈«»¿«∆

.ÔÓc»»

שם.6) חולין, ובא 7)משנה, מזומן באינו רק דמשמע
מצוי.8)באקראי. שם.9)דבר ובני 10)משנה, תורים

ליקרב. שראויים לבדק 11)יונה שהקדישן ועופות חיות
א. פד, שם הבית 12)הבית, בדק קדשי של ועופות חיות

הנכונה  שהגירסא ונראה פדאם. שלא עד לשוחטם שאסור
(כסףֿמשנה). הוא אחד המשך שהכל ושחטם", עבר "שאם
ושחטם  עבר ואם מליקה, צריכים מזבח קדשי שהם ועופות

(לחםֿמשנה). מלכסות פטור -

.‚ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL13LÈc˜‰ B‡ , »««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
Ìc‰ ˙‡14˙BqÎÏ ·iÁ -15. ∆«»«»¿«

בין 13) שייכות שום אין הקדש, שבשעת הבית. לבדק
ונשאר  ממנה יצא שכבר הדם ובין שהוקדשה הבהמה

הבית.14)חולין. לבדק עצמו הדם את הקדיש אפילו או
ב'כסף 15) הובאה תוספתא להקדש, כיסוי מצות שקדמה

משנה'.

.„‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk16‰È¯a ÔÎÂ ,17‡È‰L ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ
‰Ó‰a ˜ÙÒ18C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡19. ¿≈¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈

˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰20. «≈¿∆¿«»«»¿«¿«««»
BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï21. ¿««

להיפך.16) או הצבייה על הבא תיש שם 17)כגון במשנה
בגמרא  ונחלקו ספק, שהוא מפני בכוי ונוהג שנינו: א. פג,
ויש  הצביה. ומן התיש מן הבא אומרים, יש כוי? הוא מה
אם  חכמים בה הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומרים,
כשתי  רבינו ופסק א. פ, שם בהמה, מין אם חיה מין
וכן  (כסףֿמשנה). לכסות וחייב ספק שהוא הלשונות,
(מגידֿמשנה). ובכוי בכלאים נוהג הדם כיסוי בתוספתא:

בכיסוי.18) חייב פשוט 19)ואינו משנה': ה'מגיד כתב
כתב  וכן עליו. מברכין אין ספק שהוא שכל מקומות בכמה
על  מברכין אין אנדרוגינוס וכן ה"ו: פ"ג מילה בהל' רבינו
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משנה' ה'כסף שם והביא ודאי. זכר אינו שהוא מפני מילתו
ספק  והלא מורנו, יורנו לרבינו: לוניל חכמי שאלת תשובת
ספק  על אבל מברכינן, דלא הוא דרבנן ספק ועל הוא, תורה
והשיב  מדליקין. במה בפרק כדאיתא וכו' מברכים דאורייתא
היא, דרבנן מצוה שהיא, ברכה שכל ידועים, הדברים רבינו:
התורה, מן שתהיה בין מדבריהם המצוה שתהיה בין
המברך  כל שאמרו והם הברכה, את שחיברו הם וחכמים
דבר  כל ולפיכך בלאֿתעשה, עובר צריכה שאינה ברכה
לא  או שנצטוינו מצוה זה דבר עשיית אם לנו שנסתפק
בין  מדבריהם עשייה אותה על הציווי שהיה בין נצטוינו,
ואותם  וכו'. ברכה בלא אותה עושין התורה, מן שהיה
הם  אחר בענין מדליקין, במה בפרק האמורים הדברים
לחכמים  בפירוש שנמצא דבר כל הילכך וכו' אמורים
ספק  שהיה בין דבריהם ודאי שהיה בין עליו, שמברכים
ברכה  חכמים לו תיקנו שלא ודבר עליו. מברכים - מדבריהם
התורה, מן שעיקרה מצוה וכל עליו. מברכים אין בפירוש,
ברכה, חכמים לה תיקנו לא בה, חייבין אנו אם לנו ונסתפק

לענין ואףֿע  בכוי והואֿהדין וכו' התורה מן שנראית לֿפי
מצוה. ספק לכל והואֿהדין הדם, ב.20)כיסוי פד, חולין

אבל  נפש, פיקוח מפני נדחה שחיטה שאיסור אףֿעלֿפי
הותר. לא נפש, פיקוח בו שאין שם 21)הכיסוי משנה,

ב. ח, ביצה וראה ב. פג,

.‰C¯·Ó - „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
˙Á‡ ‰Î¯a22„Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ23.ÔlÎÏ ¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

ב.22) פו, שם הכיסוי, שם.23)ברכת כחכמים,

.Â·iÁ - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
˙BqÎÏ24Ì„a B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«

ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a25¯LÙ‡ Ì‡ : ¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê ¯eÚLk B˙BqÎÏ ·iÁL Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰‡¯iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ

Ïk‰ ˙BqÎÏ ·iÁ - ÌÈÓ ‰È‰26.¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â , »»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

(שם 24) ניכר שמראהו זמן כל במים, בטל אינו שהדם מפני
א.25)פז.). פז, שם במשנה, כחכמים דם, מבטל שדם

כלל. חיה או עוף דם כאן אין דם 26)וכאילו או היין גם
העוף. דם מראה בהם ויש הואיל הבהמה,

.Ê˙¯Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰lb˙Â e‰qk72. ƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - Áe¯‰ e‰˙qk28¯Á‡ ‰lb˙Â ¯ÊÁ . ƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

˙BqÎÏ ·iÁ - Áe¯‰ e‰˙qkL29. ∆ƒ«¿»««»¿«

יתירה,27) וא"ו מן זה דין דורשים שם בגמרא שם. משנה,
יכסה. כתיב ולא וכסהו, לכסות 28)שנאמר מצווה התורה

ועומד. מכוסה הוא וזה מגולה, השוחט,29)דם כיסה אם
הדם  נתגלה אפילו ולכן "וכסהו", מצוות את כבר קיים
שכיסתהו  במקרה אבל שניה, פעם מלכסותו פטור אחרֿכך,
לפנינו  שאין מפני בא והפטור המצווה, קויימה לא הרוח
 ֿ ואףֿעל לכסותו, חייב הדם נתגלה אם ולפיכך מגולה, דם
ונדחה  הואיל בו אומרים אין מצוותו, נדחתה זה שדם פי

שם. גמרא מצוות, אצל דיחוי שאין בקרבנות, כמו ידחה

.ÁÊzp‰ Ìc30‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ »«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
‡e‰31.˙BqÎÏ ·iÁ -«»¿«

לצדדים.30) הסכין מלבדו 31)מעל דם יש אם אבל
יהודה  כרבי פסק הדם. מן מקצת יכסה אם די זו, בשחיטה
וסובר  "אימתי". בלשון נאמרו שדבריו מפני שם, במשנה
לחלוק, ולא חכמים דברי לפרש בא "אימתי" שכל רבינו,

א. פב, עירובין יוחנן, ורבי לוי בן יהושע כרבי

.Ë¯k BÓeM¯ Ì‡ :Ú˜¯wa Ìc‰ ÚÏ·Â ËÁL32- »«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»
˙BqÎÏ ·iÁ33e‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; «»¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿

Áe¯‰34.˙BqÎlÓ ¯eËÙe , »«»ƒ¿«

שבדם.32) מאדמימות רושם וגמרא 33)שנשאר ברייתא
ועומד.34)שם. מכוסה שהרי

.È‰Èe‡¯‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa ·iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ÏÎ‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï35ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ36B‡ , ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»
‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc ¯Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰37ËÁBM‰Â , «≈«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈

B„Èa ‰Ïa˙Â38‰ËBL L¯Á ÔÎÂ .˙BqÎlÓ ¯eËt - ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆
ÔÈ¯eËt - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa eËÁML ÔË˜Â39˙BqÎlÓ ¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿«

.Ô˙ËÈÁL Ìc«¿ƒ»»

בפי"ב 35) רבינו פסק בנו" ואת "אותו שלענין אףֿעלֿפי
בכיסוי  שחיטה, שמה - לאכילה ראויה שאינה שחיטה ה"ו,
אשר  ונאמר הואיל הראויה, שחיטה שתהיה צריך הדם

א. פה, שם - יוחנן כרבי ששחטם 36)יאכל, מונה ואינו
ה"ו), פי"ב (למעלה בנו" ואת ב"אותו כמו לעבודהֿזרה,

עבודהֿזרה. לשם ועוף חיה לשחוט דרך כגון 37)שאין
בבאֿקמא  ובמשנה מ"א. פ"א סנהדרין ראה נפש, שהרגו
אבל  לאכילה, אסורים הם שאז דינם שנגמר ורק ב. נד,
א. קמ, חולין לאכילה, מותרים - דינם שנגמר קודם שחטם

מאיר,38) רבי של לדעתו ואפילו כלל, שחיטה שאינה
מלכסות. פטור כאן שחיטה, שמה - ראויה שאינה ששחיטה
- בידו ונתנבלה שהשוחט ה"ג, שם למעלה רבינו פסק וכן
שמה  - ראויה שאינה ששחיטה שם שפסק אףֿעלֿפי פטור,

שנתבאר 39)שחיטה. ואףֿעלֿפי הרואים. אחרים כלומר,
לכסות, הרואה מחויב השוחט, כיסה לא שאם בהט"ו, לקמן
שוטה  חרש אבל שחיטה. שחיטתם שאין - פטורים כאן
עליהם  לומר שייך ולא הם מצוה בני לאו בעצמם, וקטן

חייבים. או פטורים

.‡È?ÔÈqÎÓ ‰na40˙ÈÒÙ‚·e „ÈÒa41˜c Ï·Êa , «∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«
¯ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c ÏBÁ·e42BL˙ÎÏ CÈ¯ˆ43˙˜ÈÁL·e , ¿«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

ÔzLt ÏL ˙¯Ú·e ,ÌÈO¯ÁÂ ÌÈ·‡44˙¯Ò·e ,‰wc ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆
ÌÈL¯Á45˙ÈÒ¯ÁÂ ‰·Ï·e ,‰wc46;dL˙kL ‰Ùe‚Óe »»ƒ«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»

B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ ¯ÙÚ ÔÈÓ el‡ ÏkL∆»≈ƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒ
¯ÙÚa :¯Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ·‡a e‰qk47. ƒ»«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

א.40) פח, חולין תיבה 41)משנה, אין שלפנינו, במשנה
חרס.42)זו. כלי שם.43)עושה הפסולת 44)בגמרא

עיבודו. אגב הפשתן מן עצים 45)הנופלת כשמנסרים
המשור. שיני מבין קטנים עץ פתיתי נופלים במשור,

רבינו 46) אבל חרסים, שחיקת חרסית במשנה: פירש רש"י
- וחרשים אבנים, שחיקת כתב שהרי אחרת, מפרש כנראה

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



קלז dhigy zekld - dyecw xtq - zah `"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צריך  חרשים במקום קטנה, טעות כאן נפלה [ואולי לחוד
כפירש"י  רעפים, כתושי לפרש אין וגם "וטרשים"]. לגרוס
לחוד. שכתשה לבינה מונה רבינו שהרי - א סט, בבאֿקמא
בחרס, דק חרסית, אומר: מ"ז, לכלים המשניות ובפירוש

דק  טיט שכבת וב'ערוך'היינו שם. רש"י וראה כחרס, ה
הקרקע. מן שחופרים לבן סיד דמו 47)פירש, את ושפך

שקודם  מפני עפר, בכלל הם וחרס לבינה בעפר, וכסהו
שנאמר  עפר, נקרא שאפר מפני ועוד עפר, היו שנשרפו

החטאת". שריפת "מעפר

.·ÈÒb Ï·Êa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ48ÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
ÔÈaÒÂ49ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒ¯eÓe ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈

ÔÈqÎnL ,„·Ïa ·‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .¯ÙÚ ÔÈÓ el‡≈ƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ
;BÏ ·‰Ê ˙¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL .¯ÙÚ ‡¯˜pL ÈtÓ ,Ì‰a»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»

¯ÙÚÏ ˜c ¯L‡ „Ú :¯ÓB‡Â50. ¿≈«¬∆«¿»»

שם.48) שם.49)במשנה, לא 50)ברייתא, בגמרא
ועי' זהב, ועפרות מאיוב: המקרא ורק הזה, המקרא הביאו

משנה'. ב'לחם

.‚ÈÔL·k‰ ÁÈt ‡e‰Â ,¯eÁÈLa ÔÈqÎÓ51ÏÁÎ·e ,52, ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
ÌÈÏÈÒt ˙¯˜·e53¯Ù‡·e ,54¯Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ ¯Ù‡ ÔÈa . ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆

ÌÈ„‚a55¯ÙÚÓ :·e˙k È¯‰L ,Û¯OpL ¯Oa ¯Ù‡ elÙ‡ . ¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
˙‡hÁ‰ ˙Ù¯O56˙Ácp‰ ¯ÈÚ ¯ÙÚa ˙BqÎÏ ¯zÓe .57. ¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

פחמים 51) ומפרש שחור, גורס ורש"י ב. פח, שם ברייתא
בו 52)כתושים. מייפים המזרח ונשי כחול, שצבעו אבק

ל). י, (מלכיםֿב פוך במקרא: העינים, בגמרא 53)את
מן  שמנקרין עפר רש"י: ופירש פיסולין. הגירסא: שלפנינו,

ב.54)הריחיים. פח, חולין הלל, שם:55)כבית בגמרא
ומכסה. טליתו עפר.56)שורף נקרא כן שם 57)ואם

מותר  הנדחת, עיר מעפר ליהנות שאסור ואףֿעלֿפי א. פט,
מצוה  קיום ניתנו, ליהנות לאו מצות דקיימאֿלן - בה לכסות

שם. רבא הנאה, קרויה אינה

.„È‰hÓÏ ¯ÙÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ ËÁBM‰58Ck ¯Á‡Â «≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»
¯ÙÚa ‰qÎÈ Ck ¯Á‡Â Ba ËBÁLÈ59ËBÁLÈ ‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿

ÈÏÎa60¯ÙÚa ‰qÎÈÂ61. ƒ¿ƒƒ«∆¿»»

("תיחוח"58) לחלוחית שסופג ומתפורר דק עפר ב. פג, שם
עפר, קרוי אינו לחה קרקע אבל ז:), ביצה התלמוד בלשון
עפר  את למנות איש יוכל "אם טז) יג, (בראשית שנאמר
עפר  קרוי למנותו שאפשר עפר שרק מזה, ולמדים הארץ".

מיימוניות'). "וכסהו 59)('הגהות שנאמר: תיחוח.
מלמד  "בעפר" אלא "עפר" נאמר שלא משום בעפר",

שם. למעלה, ועפר למטה עפר תאמר,60)שצריך ואם
עובדי  דרך שזה משום אסור, בלאוֿהכי בכלי לשחוט הרי
ויש  ה"ה? בפ"ב למעלה רבינו שכתב כמו עבודהֿזרה,
טעם  בו שאין עכורים מים בו שיש בכלי לשחוט כגון לומר,
משנה'. ב'לחם וראה בה"ו. שם שנתבאר כמו זה,

בעפר 61) מכסה למטה, עפר היה ולא שחט אם דיעבד, אבל
(מגידֿמשנה). המצוה וקיים מלמעלה

.ÂË¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓe62. ƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»

˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â63BfL ; ¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆
dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ64.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â , ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

יכסה,62) ששפך מי והיינו דמו, את ושפך כתוב זה ולפני
א. פז, לבני 63)שם ואומר הפרשה: באותה שנאמר

חייב  גלוי, דם שרואה ישראל בני לכל אזהרה מכאן ישראל,
שם. בה"א 64)לכסותו, שכתבנו מה ראה הדם. כיסוי

מצות  סיום הוא שכיסוי גדולות', 'הלכות בעל בשם
לבד. בשוחט תלויה אינה זאת ובכל השחיטה,

.ÊËB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿

ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ65ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L . ƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆
˙BˆÓ66‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡ ,eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ƒ¿∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»

CLÁa LMÓlÓ67e˙B‡ C¯ÚÂ ,68¯MÈÏ ¯ ƒ¿«≈«∆¿»«»≈¿«≈
‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï ¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰««¬«ƒ¿¿¿ƒ«∆¿≈

¯ÓB‡69.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c ÈÏ‚¯Ï ¯ : ≈≈¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."ilka e` oikqa e` ecia `l` elbxa epqki `l dqknyke"

והתחיל  הברייתא, מלשון שינה מדוע להבין, צריך
"ושפך  הלימוד השמיט וגם ברגלו", יכסנו לא ב"וכשמכסה
רצה  בלשונו בזה: והביאור יכסה". בו - ששפך במה וכיסה,
הקפידא  שעיקר בב"ח המובאת מהסברא לאפוקי הרמב"ם
בסכין  כגון בזיון, דרך שהוא ברגל יכסנו שלא דווקא הוא
וכן  הסכין, ביד לכסות נוהגין ועכשיו כו' אחר בכלי או
נמצא, ששפך. בסכין לכסות המצוה שעיקר בסמ"ג משמע
ועל־פי־זה  ששפך, במה לכסות החיוב הוא הציווי שעיקר
שאינו  לפי בעיקר הוא ברגל לכסות שאסור שמה מובן
בברייתא  מוסיף שאח"כ אלא יכסה", ששפך "במה בכלל
המצוות. ביזוי משום יש הרגל על־ידי שבכיסוי עניין עוד
יכסנו  לא "וכשמכסה ומתחיל הרמב"ם שמדייק וזהו
בא  זה דין שעיקר ולהשמיענו זו, משיטה לאפוקי ברגלו",
השמיט  גם ולכן בזיון, דרך שהוא לפי ברגל כיסוי לשלול
חיוב  שיש לטעות מקום נותן כי וכסה" "ושפך הלימוד
"אבוהון  שבת בגמרא ומקורו דווקא. ששפך במה לכסות
למדים  שממנו המקור הוא הדם שכיסוי דם" דכולהו
שכל  מזה ומשמע כולן, המצוות בכל מצוה ביזוי איסור
רק  הוא וכסה" "ושפך מהפסוק והלימוד הכתוב כוונת

מצוה. ביזוי לאסור
(48 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xyiil l`xyil xp mze` jxre ,jyega yynln eplivde"
."'ek xyeid zeaizp zexedl xe`e miywrnd

הרמב"ם  סידר מדוע א. דברים: כמה להבין יש זו בהלכה
פשר  מה ב. 'קדושה'. ספר בסוף הדם כיסוי של הלכה
כו'", בחושך מלמשש "והצילנו דבריו בסיום האריכות
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ג. 'קדושה'. ספר של והחותם הסיום עם זה קשור ומדוע
להשמיענו  התורה בחרה מדוע להבין צריך דבר, של לגופו
לשון  ד. דווקא. הדם כיסוי ממצות המצוות ביזוי איסור
דכולהו  "ואבוהון הדם: מכיסוי זה דין הלומדת בשבת הגמ'
אלא  המצוות ביזוי איסור למדנו מדם לא ולכאורה דם",
אבוהון  הגמרא אמרה לא ומדוע הדם, כיסוי ממצות

הדם. כיסוי או הדם כיסוי מצות דכולהו
סוגים, לשלושה נחלקו מצוות התרי"ג כל בזה: והביאור

המצוות: כל ממנו נלמדו לכן השחיטה, בדם ודוגמתן
מאיסור, גמורה פרישה עניינן שכל לא־תעשה, מצוות א.
המכשירות  מצוות ב. וכו' אסורות ומאכלות כעבודה־זרה
וכו', ומעשרות תרומות השחיטה, כדיני הרשות, דברי
קודש, שגופן מצוות ג. לישראל. הדבר ניתר שעל־ידן

האדם. על קדושה המשכת ועניינן
שאינה  חיות וכל והתלהבות, חיות על מורה בכללות דם
לכסות, א"צ דקדושה חיות אבל לכסותה. יש קדושה לשם
הקדושה, לענייני בה ולהשתמש לגלותה צריך ואדרבה

בדם: מצינו אלו ענינים שלושת ודוגמת
קרבים  שאינם ובעוף בחיה רק נוהגת הדם כיסוי מצוות א.
קרבין  שאינן רובא בתר אזלינן (שבעופות המזבח גבי על

לקדושה,ע  שאינה חיות על מורה זה דם כי המזבח), "ג
לכסותו. צריך כן ועל

חייבים  אין המזבח) על קרב (שמינה חולין בהמת דם ב.
עד  הרשות) (ענייני החולין את תיקן האדם כי  לכסות,

קדושה. שנעשו
א"צ  כן ועל קודש, שעניינו המזבח על הקרבה בהמה דם ג.

לכסותו.
המצוות  ביזוי איסור להשמיענו התורה בחרה זה מטעם
נחלקו  המצוות תרי"ג כללות כי דווקא, הדם כיסוי ממצות
אבוהון  הגמ' אומרת ולכן שבדם, סוגים שלושה לאותם

הדם). כיסוי (ולא דם דכולהו
גם  שהיא ההלכה בסוף הרמב"ם שהביא הפסקאות שלוש
שלושת  את להפליא תואמים 'קדושה', לספר הסיום
למצוות  מכוון בחושך" מלמשש א."הצילנו הנ"ל: הענינים
ב. מהן. הפרישה על התורה שציוותה (חושך) לא־תעשה
למצוות  מכוון המעקשים" ליישר נר אותם "וערך
ג. קדושה. לשם הרשות דברי את ומכינות המיישרות
הקדושים  הדברים הם היושר" נתיבות להורות "ואור

מעקשים. ללא נתיבות - מעיקרא
ספר  בסיום הנ"ל הפסוקים עם זו הלכה הרמב"ם סידר לכן
אלו: עניינים שלושה כוללת "קדושה" המילה כי 'קדושה',
אסורות" ו"מאכלות ביאה" כ"איסורי הפרישה ענייני א.
על־ידי  הוא לך, במותר עצמך קדש ב. הספר. שבתחילת

לדברים  גם שייכות שחיטה הלכות ג. שחיטה. (הלכות)
מזבח. כקדשי בעצם הקדושים

(52 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zeaizp zexedl xe`e miywrnd xyiil xp mze` jxre..."
."izaizpl xe`e jixac ilbxl xp xne` `ed oke ,jyegd

מעקשים  של מציאות שישנה יתכן איך להבין, וצריך
בתכלית  עולמו את ברא הקב"ה והלא ליישר, שצריך
של  השלימות בדיוק שזוהי הוא, והביאור השלימות.
בעבודתו  מתייגע שאדם ועל־ידי לתקן, כדי שנברא העולם
ו"נהמא  מתנה בצורת לא הכל ומקבל המעקשים" "ליישר
אגרא". צערא ו"לפום ויגיעה עבודה על־ידי אלא דכיסופא"
מחיל  הולך ואח"כ "נר" הוא העבודה שבתחילת הוא הסדר
"נר  גם שהוא החידוש בנוסף, באור. ומוסיף חיל אל
הוא  שאּתּה שבאדם תחתונה היותר לבחינה היינו ִָלרגלי",
שם  שגם עולם־הזה בענייני העסק על לרמז בארץ, הולך
ב"אור  הוא גדול היותר והחידוש לרגלי", ה"נר ישנו
גם  אלא וסלולה ישרה בדרך רק שלא היינו לנתיבתי",
לנתיבתי", "אור ישנו וצדדי, קטן שביל שהוא ב"נתיב"
חשובים  בדברים רק לא היא אדם של ששליחותו מפני
אותם  שגם והצדדיים הקטנים בפרטים גם אלא וגדולים

בתחתונים. יתברך לו דירה לעשות צריך
(e"h oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שלא 66)שם.65) המצות, כל על כללי באור נתן רבינו
בגמרא  אמרו וכן קדושה בהם אין אם אף עליו בזויות יהיו
למדים  המצוות כל פירוש, דם", דכולהו "אבוהון כב. שם
ששפך  במה שם: ודרשו וכסהו ושפך שנאמר: הדם, מכיסוי

ברגל  לא אבל יכסה, - בכלי או ביד פי 67)- על
לצרף  אלא לישראל המצות נתנו לא רבה, המדרשבראשית
כו. פרק ג חלק נבוכים מורה ראה הבריות. את בהן

אותם.68) תימן: כדרכו,69)בכ"י הספר את רבינו מסיים
והמצוה. התורה ובמעלות ומוסר, הגיון בדברי

ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .‰M„˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ

.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ‰Ú·L - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»¿»ƒ

ה'תשע"ח  טבת כ"ב שלישי יום

È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ¯ Èt ˙B·„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
.· .˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ .„ .˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÔÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ
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zFrEaW zFkld¦§§

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Ú·MÏ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL (· .¯˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa ¯tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa Ú·MÏƒ»«ƒ¿∆¡∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין

שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע

.·¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»

ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע

לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון
מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
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כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.„˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.‰˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈
‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L Ì„‡Ï¿»»∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆
Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈL23˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL . ¿«ƒ¿≈…«≈»∆∆∆«»»≈»≈
ÌÏL Ì„‡Ï24.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k ¿»»»≈¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
וארב  עשרים שווא, שבועת משום בדרום לוקה היו ערים ע

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.Â?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k25LaÏÈ ‡lL , ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«

ÔÈlÙz26˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ ,27ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……«
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆

ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
לבטל  נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי

שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו
לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו
אדם. בני לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה,

מצוה. לבטל נשבע זה הרי לאכול 28)ולפיכך שמצוה
לארץ  בחוץ ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים
ערב  שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם  אחד
לא  לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ
ואין  עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על אלא נשבעתי

הספק. על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.ÊL - ˙ÈÚÈ·¯.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLp ¿ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬

‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»
ÌÈÙeˆ¯ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ¯31˙Úe·L ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - el‡ ˙BÚe·L Úa¯‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆

‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ
‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ ¯eËt - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון

אפשר. שאי עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב
הוא  כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות
אין  שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
שלא  יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע
לבדה  העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי  שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.ÁB¯·Á ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙Úe·L¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú·˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„·‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈
‰¯‰Ê‡ BÊ - eLÁÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«
Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«

B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ
‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ

ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.Ë?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»
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˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆
„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…

epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב

ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.ÈÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»

¯eËÙe45. »

והקרבן.44) החומש בכל 45)מן אבל והחומש, הקרבן מן
אזהרה  שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת
זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת

מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו

.‡ÈÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.·È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כינויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk5¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c6·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»

‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈
ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈

˙e˜ÏÓ B·iÁÏ8Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

e` ieb eriayd elit` ,on` dpre mixg` itn raypd cg`e..."
."aiig ,on` dpre ohw

אמן  העונה "כל ברכות: בהלכות הרמב"ם על הצפע"נ כתב
דבר  כמוציא הוה ש"אמן לפי כמברך" ה"ז המברך, אחר
הלכה  שזוהי אלא שכר לעניין הרמב"ם כוונת ואין מפיו",
עניית  על־ידי הרי לחוד, שמיעה על־ידי לצאת שיכול שאף
העונה  שבועה, גבי בעניינינו וכן ממש. כמברך נעשה אמן

בעצמו. כנשבע זה הרי המשביע שבועת אחר אמן
(218 cenr d"l wlg y"ewl itÎlr)

ה"א.2) פ"א, למעלה בה'3)האמורים שבועה שאומר
כולן. וכן אוכל, ואמר:4)שלא חברו שהשביעו כגון
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אכלת. אם עליך אשה 5)משביעני בשבועת שנאמר שם,
לאשה... הכהן ואמר האשה... את הכהן "והשביע סוטה
שבועה  אחר אמן שהעונה מכאן, ואמן" אמן האשה ואמרה
אחר  כלום אמרה לא זו אשה שהרי מפיו, שבועה כמוציא
בו  - "אמן אמרו וכן בלבד. "אמן" אלא הכהן השבעת

שכן שבו  חייב, גוי השביעו ואפילו דברים", קבלת בו עה:
מצרימה  לשוב לא חותנו יתרו שהשביעו רבינו במשה מצינו
אלא  אלה אין - האיש" את לשבת משה "ויואל שנאמר
המלך  בצדקיהו וגם באלה". אותו "ויבא ככתוב שבועה,
במלך  "וגם ככתוב נבוכדנאצר המלך שהשביעו מצינו
שאפילו  הרי באלוקים", השביעו אשר מרד נבוכדנאצר

מגוי. גרוע אינו - וקטן חייב, גוי ואפילו 6)השביעו
האיש  שזה בה', אני משביעך חברו: שאמר שוא, בשבועת
הוציא  שלא אף מלקות, המושבע חייב אמן וענה אשה הוא
עובר  המשביע שגם אלא הדבר, שקיים לפי מפיו, שמים שם

עור...". "ולפני ה"א.7)על: פ"ב, נדרים הל' השוה
שוא.8) ושבועת ביטוי משבועת 9)בשבועת חוץ בכולן,

ובשבועת  ה"ז. פ"א, למעלה כמבואר קרבן, בה שאין שוא
ה"ט. שם, כמבואר חומש, תוספת גם יתחייב הפקדון

.·ÚaLp‰ „Á‡10„ÁÈÓ‰ ÌMa ¯Á‡ BÚÈaL‰L B‡11 ∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a B‡12BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k , ¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿

ÌeÁ¯ BÓML ÈÓ·e ,ÔepÁ13C¯‡ BÓML ÈÓ·e , «¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆
ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰Úe·L BÊ È¯‰ - ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
‰¯eÓ‚17‰Ï‡ ÔÎÂ .18‰Úe·L Ô‰ È¯‰ - ¯e¯‡Â19‡e‰Â . ¿»¿≈»»¿»¬≈≈¿»¿

?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊiL∆«¿ƒ≈ƒ«≈ƒƒ«ƒƒ≈«
BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a :¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»«¿»»»«¿ƒ∆¿
ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ«¿ƒ∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

¯˜MÏ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BÏÎ‡Â -20ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .È «¬»¬≈∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
˙BÚe·L21. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."cgeind mya xg` eriaydy e` raypd cg`"

הרמב"ם  כותב השמות, שאר לגבי הוי' שם מעלת בביאור
בספרים  המצויים יתעלה שמותיו שכל נבוכים' ב'מורה
ה"א  יו"ד שהוא אחד שם הפעולות...זולת מן נגזרים כולם
שם  נקרא ולפיכך יתברך, לו מיוחד שם שהוא ה"א, וא"ו

יתעלה. עצמותו על מורה שהוא ענינו המפורש,
(38 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

עצמו.10) דל"ת 11)מפי אל"ף או: ה"א, וא"ו ה"א יו"ד
לרבינו  בפיה"מ כמבואר ובצבאות, בשדי, יו"ד, נו"ן
להמחק. ניתנו שלא בזה מיוחדים שהם לה. שבועות

הקדושֿברוךֿהוא.12) את בהם שמשבחים כבוד תארי
וחנון.13) רחום שהוא פעולותיו בגלל כך לו קוראים שאנו
ממהר 14) ואינו לרשעים, אפו מאריך - אפים ארך ככתוב.

תשובה. יעשו שמא מהם הגיבור 15)להפרע כגון:
וחזק. קנא הנאמן. שמכנות 16)והנורא, השמות לרבות

"ראה  בירושלמי: שאמרו כמו להקב"ה, האומות בהן
יון  בלשון (קירי ברכסון" פירי "קירי ואמר: יורדים גשמים
יהיו  שפירות באדון, נשבע כלומר, בזול, - ברכסון אדוני, -

סנהדרין  בהל' וראה שווא". שבועת משום לוקה בזול)
הרי  להקב"ה הגויים בהם שקוראים "שהשמות ה"ג: פכ"ו,

הכינויים". ככל ב"תורת 17)הם ומפורש לה. שבועות
לשקר, בשמי תשבעו "ולא ג: פרק קדושים פרשת כהנים"
אלוקיך  ה' שם את תשא לא שנאמר: לפי לומר? תלמוד מה
מנין  בלבד, המיוחד שם על אלא חייבים לי אין יכול לשוא,
וראה  לי". שיש שם כל בשמי, ת"ל הכינויים, כל את לרבות

ה"ג. פי"ב, נא 18)לקמן "תהי ככתוב בקללה, שבועה
יחטא  "אשר וכן: רעה", עמנו תעשה אם בינותינו... אלה
לקמן  רבינו כותב וכך להאלתו". אלה בו ונשא לרעהו איש
שאמר: כגון כיצד באלה... או בשבועה ח': הלכה יא, פרק
ארור  או לה' ארור הוא הרי אמר אם וכן בה', נשבע הריני
שיש  שבועה משמעה, אלה, שלשון הרי חנון", ששמו למי

קללה. אותו 19)עמה "ויבא שנאמר - אלה לו. שבועות
השביעו  אשר מרד, נבוכדנאצר במלך "וגם ונאמר באלה",
לאמר, העם את שאול "ויאל שנאמר: - ארור באלקים":
נאמר: כז בפסוק ושם לחם"... יאכל אשר האיש ארור

העם". את אביו בהשביע שמע לא וחייב 20)"ויונתן
ה"ג. פ"א, לעיל כמבואר ביטוי, שבועת שוא,21)משום

א'. בפרק למעלה המפורשות ועדות פקדון

.‚'‰a ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL23LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;24ÔÈ‡L ; ∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ25,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ; ¿¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈
Ú„BÈ ‡e‰Â26·iÁ ‰Ê È¯‰ -27. ¿≈«¬≈∆«»

הוא 22) צריך ארור או באלה כשאומר רק לא כלומר,
בפירוש: כשאומר אפילו אלא כינויו, או השם להזכיר
ובלי  כינויו, או ה' שם את עמה להזכיר הוא צריך שבועה,

ה"ד. בסמוך כמבואר חייב, אינו השם זוהי 23)הזכרת
ביטוי. שוא.24)שבועת שבועת שבועת 25)זוהי זוהי

העדות.26)הפקדון. שבועת המבואר 27)זהי כדינן
א. פרק לעיל

.„ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰Úe·L B‡ ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡ ¯Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·ca ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èepk ‡ÏÂ28Ï·‡ . ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡29,B˙Úe·L ÏÚ ¯·Ú Ì‡ ≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú30Èepk B‡31 «∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒ

ÔÈÈepk‰ ÔÓ32e¯‡aL BÓk ,33. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ואמר:28) העם את שהשביע המלך בשאול מצינו שהרי
לא  בה הזכיר ולא הערב" עד לחם יאכל אשר האיש "ארור
לשבועות  (ר"ן בשבועתו איסור נהג והעם כינוי, ולא  שם
מן  הוא זה איסור ספר" ב"קרית המבי"ט ולדעת לה).

בידם. מקובלת הלכה היתה וכך למעלה 29)התורה, ראה
מהן  איזו ועל מלקות, חייב הוא שבועה איזו על א, בפרק

בלבד. קרבן חייב בגלל 30)הוא למחקם שאסור
ויו"ד  דל"ת, אל"ף אהיה, אשר אהיה אֿל, והם: קדושתם.
יסודי  ובהל' לה. בשבועות כמבואר צבאות, שדי, ה"י,

ה"ב. פ"ו, שבועת 31)התורה לענין לה. בשבועות משנה
מיני  לשאר זו שבועה בין לחלק שאין רבינו וסובר העדות.
כינוי  או שם בהזכרת צורך אין הראב"ד ולדעת שבועות.
העדות  בשבועת וכן ה', שם בה שהוזכר שוא בשבועת אלא
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ולמדים  אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
אותך  ה' "יתן בה שנאמר מסוטה, אלה" - "אלה גזירהֿשוה
אף  שם, הזכרת צריכה סוטה שבועת מה ולשבועה", לאלה
עדות  משבועת למדה הפקדון ושבועת כן, העדות שבועת
נאמר  הפקדון בשבועת שגם תחטא", - "תחטא בגזירהֿשוה
בה  הוזכר לא ביטוי שבועת אבל תחטא", כי "נפש בה
משום: עליה יעבור וגם קרבן יתחייב ולפיכך ה', שם לגמרי
לענין  אמנם ה'. שם בה הזכיר לא אפילו דברו, יחל לא
אפילו  יתחייב לא ה"ג) פ"א, למעלה (ראה לשעבר מלקות
"ולא  אזהרתה שהרי השם, שיזכיר עד ביטוי בשבועת
השם. הזכרת הודגשה זה ובפסוק לשקר", בשמי תשבעו
כל  שם: שאמרו התלמוד, מסוגיית מוכח רבינו כדברי אולם
נאמר  וזה מפיו", שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה
נלמד  זה ודין שם. רש"י כפירוש ביטוי שבועת לענין גם
סוטה  ובהשבעת אמן, ואמרה בה: שנאמר סוטה, משבועת
ביטוי  שבועת קבלת גם ובוודאי ה'. שם הכתוב הזכיר
וכשם  המלמד, מן חמור הלמד יהא שלא שם, צריכה
צריך  השבועה עיקר אף שם, צריכה ביטוי שבועת שקבלת

היא. מפיו שבועה כמוציא אמן שאמירת שמותר 32)שם,
ה"ב.33)למחקם. לעיל

.‰ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ34- ‰Úe·L ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰Úe·Lk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin¯‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L¿»¬≈∆«»¿ƒ∆ƒ¿¿»

לואי.34) ב.35)שמות בנדרים לשון 36)משנה ע"פ
לשון  אלא צחות, מדברים שאינם ד, לב, בישעיה הכתוב
בהל' רבינו לשון ראה שונות, משפות ומבולבלת מעורבת

ה"ד. פ"א, שם 37)תפלה המשנה בפירוש ורבינו י. נדרים
משאר  בו כשמתערב הוא - לשון איזו הפסדת עיקר אומר:
אצל  מצויים היו הכינויים ואלו בו, וההשתתפות לשונות
להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס: מתרגם י) כב, משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס ורבינו "במוהי". י. בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט "כל הט"ז: פ"א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי  ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי היו ואם זמן".
עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,

(רדב"ז). עלגים לבלתי ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ42C¯c ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰Úe·L43‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45- ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaL :¯Ó‡pL .‰Úe·L46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰Úe·L BÊ È¯‰ - Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני.42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי שאמרם וכגון,

שנאמר 44)(רדב"ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק הואיל
הארץ" על עוד נח מי מעבור נשבעתי "אשר ט) נד, (ישעיה
ט, (בראשית שאמר אלא זה, על הקב"ה שנשבע מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי עוד בשר כל יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי הארץ" לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב"ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע" משמע "ימינו", שכתוב:
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י שמאל של
שבועה  זו הרי לשמאלו, או הקב"ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב"ז השם הזכיר שלא אף דברו, ביטול איסור לענין

ח). סעיף רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Ê¯q‡ :¯Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰Úe·Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי עלי, זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ"ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע דבר על עצמו אוסר "שהנשבע

עליו". הנדור הרי 49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט
ה"א  פ"א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈

¯eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי 51)חברו, שמביא מאחיז,

לזה. מזה ואחיזה רבא.52)תפיסה כדעת כ. שבועות

.Ë:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»

dÒÈt˙‰53B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»ƒ««¿
ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ

‰Úe·La54. ƒ¿»

לנדר,53) בניגוד פטור. בשבועה המתפיס אמרנו: וכבר
זאת  ובכל ה"גֿד). פ"ג, נדרים (הל' חייב בו שהמתפיס
הנאסר  בדבר למתפיס הנשבע באדם מתפיס בין יש הבדל
לא  הנשבע האדם על איסור רובץ שבראשון בשבועה,
איסור. באיזה מתפיס בו המתפיס נמצא פלוני, דבר לעשות
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על  חל איסור שום אין עליו, שנשבע בדבר המתפיס ואילו
בא  ולא בו, להתפיס איֿאפשר וממילא המושבע, הדבר
הנאסר  בדבר המתפיס שאפילו להשמיענו, אלא רבינו

הפ  לאכול אסור דבריו בשבועה, בסוף כמבואר המותפסת ת
חייב, ובנדר פטור בשבועה שהמתפיס והטעם, (רדב"ז).
שתואר  בדבר אלא מוצדק, אינו בזה זה שהמתפיס משום
חל  שהאיסור בנדר (וזהו איסור או קדושה כגון עליו, חל
אין  פלוני דבר לאכול לא הנשבע אבל הנדור), החפץ על
אני  ולומר: בו להתפיס חברו שיוכל כדי עליו חל תואר שם

כ). דף פ"ג לשבועות (ר"ן אמרו 54)כמוך לא שהרי
שאיסור  משמע מותר", - בשבועה "המתפיס כ.) (שבועות
מתפיס  "אבל שם: שכתב הרי"ף ולדעת (כס"מ), בדבר יש
שם). (ר"ן בזה אין איסור שאפילו משמע ליכא" בשבועה

.ÈÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

נדרים 56) הל' לקמן והשוה (שם). שוים ולבו פיו שאין
ה"ב. פ"ב,

.·ÈÔÎÂ57˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L58‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈtƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈaÏ· ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡59„Ú , ¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«
;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«

‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡60˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡¯˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ¯·c ÏÚ Èz¯„ ‡Ï61ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â , …»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«
¯„ B‡62ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡ , »«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ

ÔÈÂL63¯„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡ ,64ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - »ƒ¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ
‰˜BÏÂ ,BÏ65. ¿∆

זו 57) אין שי"א ויניאציה בדפוס וכן התימנים, בכת"י
הקודמת, להלכה מחובר זה ומשפט ההלכה, התחלת

לפיכך. בתיבת: מתחילה הבאה יאכל 58)וההלכה שלא
שבועתו. על יעבור מ"ט:59)ולא פ"ו, טהרות תוספתא

היה  תנאי ואמר נדרת, לו אמרו כיצד? עצמו, ע"י "נאמן
לו". שומעים - כן 60)בלבי ועלֿמנת אני, יודע שאמר:

ה"ב). פי"ב, סנהדרין הל' (ראה עושה ובכת"י 61)אני

זה  לדבר והכוונה, זה. דבר על נדרתי לא או התימנים:
אחר. דבר על נדרתי כי בי, מתרים מה 62)שאתם על

בו. אחר.63)שהתרו לדבר חשבתי שבלבי
יחול 64) התנאי יתקיים שאם בלחש, בשפתי והוצאתיו

בטל. הנדר יהיה יתקיים לא ואם תוספתא 65)הנדר,
תנאי  אמר ומשהגיע נדרתי, לא ואמר "נדרת, שם: טהרות
פרשת  כהנים בתורת וכן לו". שומעים אין - בלבי היה

ז). פרק ה, (פרשתא ויקרא

.‚ÈÈaÏa :¯Ó‡Â ,‰¯„ EzL‡ :BÏ e¯Ó‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
dÏ ¯Ù‰Ï ‰È‰66:BÏ e¯Ó‡ .BÏ ÔÈÚÓBL - Èz¯Ù‰Â »»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿

‰¯„67Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ ,‰¯„ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
¯Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰68ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

BÏ69.

רק 66) הפר אם אבל לך. מופר בלחש: בשפתי שהוצאתי
ה"ז. פי"ג, נדרים הל' לקמן כמבואר מופר, אינו בלבו

להכחשתו.67) בניגוד כנ"ל.68)שנדרה, והפרתי
שם.69) טהרות תוספתא

.„È‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa ¯Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa ¯eÒ‡ - Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

dÓL70. ¿»

(תוס'70) שבלב דבריו את מכחיש הפה ואין כו: שבועות
פת  על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר אם אבל שם).
שאינה  שעורים, של אפילו פת בכל מותר זה הרי סתם,
היא  שלהם, פת שסתם העיר, בבני זה וכל סתם. פת בכלל
לאכול  שרגילים במקומות או הכפרים בבני אבל חטים, פת
של  בין חטים של בין היא - אצלם סתם פת שעורים, פת
סתם, פת על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר ואם שעורים,
וראה  (רדב"ז). חטים בפת ומותר שעורים בפת אסור זה הרי
ה"ב. פ"ב, נדרים הל' והשוה שם. בביאורנו ה"ד פ"ג, לקמן

.ÂËÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«
ÌÎzÚc71CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ «¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»

BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa ‰È‰72˙Úc ÏÚ ‡l‡ , »»¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««
ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .74. ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

לבכם.71) ומחשבת הבנתכם  בלבו.72)כפי שגמר
דעת 73) אצל דעתו ריקן שהרי בהסכמתו. צורך לנו ואין

הסכימה  לא אם אבל (רדב"ז). שוים ולבו פיו נמצא אחרים,
דעת  בין הסכמה שיש אעפ"י אחד, ענין על כולם דעת
בדעת  ותלה הואיל שבועה, זו אין מהם, אחד לדעת הנשבע
(שם). אחת לדיעה מסכימים כולם שיהו צריך - האחרים

כט.74) שבועות

.ÊËCÎÈÙÏ75ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,76, ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי 75) היה כך לא לומר: יכול דעתו על והנשבע הואיל
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לטעון  יכול אינו אחרים דעת על וכשנשבע וכך, כך אלא
פי"א,76)כך. לקמן כמבואר התובע, בטענת הכופר

את 77)ה"דֿו. משה כשהשביע מצינו "וכן שם: שבועות
אתכם  משביע אני דעתכם על שלא דעו, להם, אמר ישראל,
(דברים  שנאמר דעתי" ועל (הקב"ה) המקום דעת על אלא
כאשר  סבורים כשאתם לא - לבדכם" אתכם "ולא יג) כט,
פי"א, לקמן והשוה כה. בנדרים וכן שם) (רש"י בלבבכם

הי"ח.

.ÊÈ‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓ78, ƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
¯Ò‡pL ¯Á‡Â79‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¿««∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿

Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL È„k80:¯Ó‡Â , ¿≈∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«
ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ ,¯zÓ82. À»¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

בלבו.78) שגמר מה אלא בשפתיו הוציא כגון 79)שלא
דבור  מכדי יותר בתנאו והאריך בתנאי, שבועתו שתלה
הוא  - תנאו מגמר אלא הזמן חושבים אנו אין מהשבועה,

(רדב"ז). עג:80)איסורו בב"ק וכן כא. כ: נזיר
מתחרט.81) הנני שלא 82)נמלכתי, דבר בשפתיו והוציא

וכן  מותר. זה הרי הי"א: לעיל רבינו הורה שכבר בלבו, היה
דמי" כדיבור דיבור כדי תוך "והלכתא, פז.) (נדרים אמרו
לחזור  שיוכל דיבורו בשעת אדם של שדעתו הר"ן: ומפרש
מתוך  נשבע לא נשבע, או שדיבר בשעה כי דיבורו, כדי בו
סובר  עג: קמא בבבא תם ורבינו גמורה. והסכמה דעת גמר
עוסק  או עדות, מעיד כשאדם לפי חכמים, תקנת שזוהי
לו  יש כרחו על רבו, או שלום, לו נותן וחברו בסחורה,
תקנו  ולכך ו: בברכות כמבואר שלום, ולהשיב להפסיק
מסוגיית  נראה וכן הפסק. חשוב זה יהא שלא חכמים
לתלמיד, ריוח השארת לא שם: שאמרו כ: בנזיר התלמוד
הכ"ב  פ"ז, אישות בהל' וראה שם. התוספות וכפירוש

שם. ובבאורנו

.ÁÈÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ83¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈

¯ea„84È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈
¯zÓ ‰Ê85¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…

.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי להחזרתם.84)תוך
לשבועתו,85) דיבור כדי בתוך התחילה והחזרתם הואיל

שאמרו: כגון דיבור, מכדי יותר החזרתם נמשכה אפילו
אלא  זו אין תיבות, ארבע כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב"ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדיֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב"ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע"י לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי תוך כשנסמכה רק מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי סימן ליו"ד משה" ב"דרכי והרמ"א
דיבור  כדי תוך היתה המחזירים דברי שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,

וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,
ג. סעיף רי ביו"ד וראה הראב"ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰Úe·M‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב"ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.‡˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e¯‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙Úe·L Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓ¯ÁÏ12ÔÈ‚¯B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי, שבועת והן: ה"א. פ"א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי (רדב"ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס

שם). (רש"י (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח כגון
להשבע  שאסור ידע שלא או ידע, ואחרֿכך ונשבע וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק (כגון פ"א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י. שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב, (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש

באונס. מתחילתו שנשבע נמצא אונס. מעשי עושה
מכלום.10) פטור אנס, והשביעו לכתחילה.11)הואיל
נפש 12) הורגים ואינם אחרים ממון הגוזלים חמסנים,

שם). וברא"ש ב כז, נדרים עסקי 13)(משנה, על ההורגים
שיתבאר 14)ממון. וכפי המלך, ברשות שלא מס נוטלי

כח) לא, (במדבר הכתוב מלשון - מוכסן הבאה. בהלכה
השבע  לו: ואמרו אלה, השביעוהו ואם לה'". מכס "והרמות
שחייב  דבר עמך יש אם עליך, אסור הזה שהבשר לנו
כח. כז: (נדרים מכלום פטור זה הרי - ונשבע במכס,

ה"א. פ"ד, נדרים הל' והשווה במשנה)

.·?e¯Ó‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eL¯a ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

¯·c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï·‡ CÏn‰ ˙eL¯a Á˜BlL∆≈«ƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»
·eˆw‰17‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,18. «»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

ופטורים.15) לו גמור.16)שנשבעים גזלן זה מוכס נמצא
אלא 17) מכס זה אין שרוצה, מה כל ונוטל המלך, מטעם

כח.). (שם "אבל 18)גזילה שם: אומר ורבינו הי"א. פ"ה,
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דבר  או רביע או שליש שיקח ואמר המלך שפסקו מכס
ונודע  למלך, זה חלק לגבות ישראל מוכס והעמיד קצוב,
- המלך שגזר מה על כלום מוסיף ואינו נאמן זה שאדם
שהיה  בין . . . הוא דין המלך שדין לפי גזלן, בחזקת אינו
קיג, בבבאֿקמא ומקורו ישראל", מלך שהיה בין גוי המלך

א.

.‚˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
B¯ËBt‰ ¯·„Ï ‰Úe·M‰19el‡ ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈ¯·c ÔÈ‡ - ·laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ
BaÏaL21. ∆¿ƒ

שלא 19) ובלבו סתם, בשר יאכל שלא לאנס שנשבע כגון
ה"ד. בסמוך כמבואר היום, מט,20)יאכל קידושין ראה

ה"ט. פי"א, מכירה ובהל' וכתוב 21)ב. א. כח, נדרים
אותם  משביעים שהיו היהודים "הלכך מיימוניות': ב'הגהות
להשבע  יכולים היו הכפר, מן לצאת שלא באונס, זרוע בעלי
בלחש  ביטל ואם . . . היום יחשבו ובלבם יצאו, שלא סתם
(מסכת  עקיבא ברבי מצאנו וכן יותר". טוב היה בשפתיו
ומבטל  בשפתותיו נשבע עקיבא רבי "היה פ"ב) רבתי כלה

בלבו. לו

.„¯Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»
Ì˙Ò22¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏ·e , ¿»¿ƒ∆……««∆……«¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊÁ23. ¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

אסור 22) יהא שהבשר לי השבע האנס, לו שאמר כגון
הל' לקמן ראה לו. ונשבע דבר, איזה עמך יש אם עליך,
"תני, אמרו: ה"ד, פ"ג נדרים וב'ירושלמי' ה"א. פ"ד, נדרים
את  נשבע - לשקר בשמי תשבעו לא אומר, ישמעאל רבי
"לא  העדה' ה'קרבן ומפרש ולמוכסין". ולחרמין להרגין
להציל  אבל כדין, שלא מחבירו ליטול לשקר כדי תשבעו
לא, ס"ק רלב, סי' ליו"ד בש"ך וראה מותר". שלו את
הרמ"א: כותב יד, סעיף ושם לח. ס"ק שם הגר"א ובביאור
על  לעבור כשאפשר אלא אינו אונס) שבועת (היתר זה "וכל
מפני  אסור לגוי יוודע אם אבל לגוי, יוודע ולא שבועתו
שבועתו  על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם, חילול

אונס". בדרך שהיתה אע"פ שתבעו 23)לנבוכדנצר כגון,
עלי  יאסרו לו: נשבע שבמחסן, פירותיו לו ליתן החרם
של  שאינם אע"פ המלך, בית של אינם אם העולם פירות
(נדרים  סתם בשפתיו ומוציא היום, בלבו ואומר המלך, בית
ראש  קלות ינהגו שלא כדי היא, חכמים תקנת זה ודבר כח.).
כדי  הפוטרו" ל"דבר בלבו לחשוב עליו ולפיכך בשבועות,
כל  תורה דין מצד אבל האפשר, ככל שקר משבועת להמלט
בלבו  חשב לא ואפילו מכלום, פטור זה הרי אנוס שהוא
('מעשה  פטריה" רחמנא "אנוס כי הפוטרו, אחר לדבר
כשנשבע  הי"ב, פ"ב למעלה רבינו שהתיר מה אמנם רוקח').
שלא  בפיו שבועה שהוציא כגון שוים, ולבו פיו היו ולא
שלא  אלא בלבי היה לא אני ואמר: בו והתרו היום, יאכל
סתם, פת לאכול הי"ד שם רבינו שהתיר מה וכן היום, אצא
אע"פ  חיטים, פת לאכול שלא אלא גמר לא ובלבו הואיל
אנוס  היה שלא ואע"פ – סתם פת יאכל שלא נשבע שבפיו

לו  אין לכתחילה אבל בדיעבד, אלא אינו זה כל בשבועתו,
הותר  ולא אנוס, אינו שהרי אחר, לדבר ולבו בפה, להשבע
ועוד  הי"ד). פ"ב למעלה (רדב"ז אנוס כשהוא אלא לו
השביעו  אפילו שבראשון, אנוס, לבלתי אנוס בין יש הבדל
פטור  זה הרי משביעך, אני דעתי על לו: ואמר האנס
כל  השני, במקרה ואילו מהכל. פטור אנוס כי מכלום,
בלבי, היה וכך כך לומר יכול אינו חבירו, דעת על שנשבע

רוקח'). ('מעשה הט"ו פ"ב למעלה כמבואר

.‰˙B‚‚L ÏLÂ È‡·‰ ˙Úe·L ÔÎÂ24Ô‰ÈÏÚ ¯eËt -25. ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏÈÁ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡·‰ ˙Úe·L26˙BÏB„b ¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿

CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡¯L :ÚaLÂ ,‰‰B·‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â27˙ÈBÏt ¯ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡¯LÂ , ¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ

ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‰B·b28el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,29‡Ï ‰fL . ¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…
‡ÏÂ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck ¯·c‰L BaÏa ¯Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…

‰ÓBÁ‰ d·b ˙‡ ¯tÒÏ ‡l‡ Ôek˙30.ÌÚ‰ ·¯ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«≈∆…««»…»»

הבאי.24) של שבועות רומי: בדפוס וכן התימנים, בכת"י
דבר  מפרש: – ב כ, לנדרים והר"ן והפרזה. גוזמה - הבאי
מתורגם: כג) ז, (ישעיה יהיה" ולשית "לשמיר כלום, שאינו

יהי. ובור אסורות,25)להובאי אבל וממלקות. מקרבן
שם  בה שיזכיר עד גמורה שבועה אינה שבועה כל שהרי
לכתחילה  מותר ואיך ה"ב, פ"ב למעלה כמבואר שמים,
לבטלה. שמים שם בה ולהזכיר הבאי שבועת להשבע
מותרים, הבאי שנדרי "כשם ב: כד, בנדרים ששנינו ואע"פ

אג  - מותרות" הבאי שבועות השנויה כך "מותרים" לשון ב
יזכיר  לא שאם ומובן, כן. בשבועות גם נקט נדרים, אצל

(רדב"ז). מותר זה הרי שמים, שם חיילים 26)בשבועה
גדול. מטף.27)במספר לבד הגברים רבוא, ששים שהיו

ובצורות 28) גדולות "ערים כח) א, (דברים הכתוב כלשון
"דיברה  צ:) וחולין כט. (תמיד חכמים ואמרו בשמים",

הבאי". בלשון ב:29)תורה כד, בנדרים ששנינו מה כגון
הבד". בית כקורת נחש ראיתי לא שם.30)"אם נדרים

כלל  אפשרי בלתי דבר היא לרקיע עד גבוהה שחומה ואע"פ
כאלה  שבדברים משום שוא, שבועת משום חייב אינו -
בשבועתו  התכוין ולא ולהפליג, להגזים אנשים של דרכם
להגזים  אנשים של דרכם שאין בדברים אבל הדברים, לדיוק
ודאי  באויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון שראם , ונשבע
הכ"א  פ"ה, לקמן כמבואר שוא, שבועת משום חייב

ה"א. פ"ד, נדרים הל' לקמן והשווה (רדב"ז).

.ÂB‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰Úe·L¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k - ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Ú·e32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ ¯eËt ‡e‰L33˙Úe·L Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«
ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k - ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…

‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35- ‡È‰ ¯˜L ˙Úe·L Ì‡Â . »«∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ
ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k36ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L ¯kÊÂ , ¿∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«

ÏÎ‡È ‡lL37ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,38BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ; ∆……«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿
BÏ39Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰·bL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«

‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL40‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .41. ∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

הרי 31) - ידע ואח"כ ונשבע, וכפר ממון אצלו שיש ששכח
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אנוס. ששכחו 32)זה או אסורה, היא אם ידע שלא
- עדות לו יודעים שהם להם נודע ואח"כ ונשבעו, העדות

אנוסים. אלו רבינו 33)הרי ודייק והי"ג. ה"י פ"א, למעלה
הבאי, בשבועת ואילו מכלום", "פטור כאן: לכתוב
שאסור  משום עליהן" "פטור כתב: הקודמת, שבהלכה
נושא  - הבאי בשבועת ולפיכך לבטלה, שמים שם להזכיר
ופטור  הוא אנוס - שגגות בשבועת אבל זה. עוון עליו

(רדב"ז). ה"ו.34)מכלום פ"א, למעלה כגון 35)ראה
תינוק. כשהוא הגויים בין ביטוי,36)שנשבה שבועת היא

ה"ג. פ"א, לעיל אחר.37)כמבואר ביום או היום
נדרים,38) לענין במשנה), כה: (נדרים כאנוס זה והרי

"כשם  שם: בברייתא כמבואר שבועות, לענין והואֿהדין
מותרות". שגגות שבועות כך מותרים, שגגות שנדרי

ה"ו.39) פי"ד, אישות הל' וראה שם.40)ממנו. נדרים
זה  "הרי שם: רבינו שמסיים ה"ג, פ"ח נדרים הל' והשווה
שגגות". נדרי בכלל והוא טעות, נדר שהוא מפני מותר

רבי,41) אמר כך נשבע זה אחד, לרב תלמידים שני כגון
מהם  שאחד אח"כ שנתברר אע"פ רבי, אמר כך נשבע וזה
(שבועות  באמת שנשבע וחשב ששגג פטור, - לשקר נשבע

לא:). - כו.

.ÊÔk Ì‡42e‰Ê È‡ ,43ÔÈ·iÁL Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?¯·ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ¯˜L ˙Úe·MLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

¯·ÚLÏ Èeha ˙Úe·La45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע ובכת"י 43)אם
היא. איזו ובביאורנו.44)התימנים: ה"ג פ"א, לעיל ראה

עליה  שחייבים העדות ושבועת הפקדון שבועת שגגת אבל
שבועת  ושגגת והי"ג). הי"א (שם לעיל נתפרשה כבר קרבן,
ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא

זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע"פ ב. כו, שבועות
כי  קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש
- ה"ב) פ"ב, שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח יאכל, שלא נשבע אם שהרי
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע חיטים, על שנשבע

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח"כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע כשלא

המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב - לו נודע
בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק

ומעשהֿרוקח). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ העלם על חייב ואינו חייב, הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב אינו ומספק נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק, על קרבן מביאין
אלא  אונס, דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב.
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ" שבועה
לאנוס  פרט - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È¯‰ -54ÔÓ ¯eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôa¯w‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰¯eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»

(ר"ח 52) אחרת ככר לו ואין מצערו הרעב כלומר
כו:). ניתרת 53)לשבועות השבועה אין שלהלכה בעוד

סכנה. בו אין כי צער, זה.54)בגלל ר"מ: רומי בדפוס
ככר 55) על שנשבע יודע היה אילו מאכילתו פורש שאינו
אינו 56)זו. זאת ובכל השבועה, ממנו נעלמה שלא

קרבן, שיתחייב שוגג זה ואין הככר, מאכילת פורש
"השב  אמרו: מכאן - ואשם תעשינה לא אשר שנאמר:
- מידיעתו שב אינו שגגתו, על קרבן מביא - מידיעתו
ה:), וחולין כו: (שבועות שגגתו" על קרבן מביא אינו
מידיעתה", לו "היושב ט: פרק ז פרשתא כהנים' וב'תורת
ובטל  יושב היה עבירה, שהיא יודע היה אם ופירושו:

ב. ה, לחולין ברש"י וראה זו. שדימה,57)מעבירה
אבל  מקרבן, פטור ולפיכך הצער, מפני לאכלה לו שמותר
('מעשה  טועה אלא "אנוס" זה אין כי באכילתו יש איסור

רוקח').
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ה'תשע"ח  טבת כ"ג רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מלקות 1) חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת

כיצד? ביטוי בשבועת

.‡ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
¯eËt - ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È¯‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

·iÁ -7Ïc¯Á Ú¯Ê ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי 2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה
שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן
הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית

מסיני. למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא
טריפה 5) כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

פי  על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד -
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור

- אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע הואיל

שהוא  נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד,
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני מלקות חייב

.·- ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿…¿¿»«»∆
·iÁ10. «»

לא 10) ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי
זה  הרי סתם, יטעם, שלא נשבע אלא "כלום", תיבת הדגיש
שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב

.‚;·iÁ - ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆……««¿»»«»
‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L11CÎÈÙÏ .12Â ÏÎ‡ Ì‡ ,‰˙L ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿»»

B‡ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«¿««ƒ»»≈ƒ
‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙‡hÁ13.‚‚BL «»««ƒ»»≈

תירושך 11) דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני "ואכלת שנאמר
שאם  ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך"

חייב. ששתה ונמצא אכל שלא ושתייה 12)נשבע הואיל
היא. אכילה ואכל 13)בכלל וחזר כאכל דומה, זה שהרי

אחד. קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם

.„;ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ‰zLÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿∆«¬≈∆À»∆¡…
‰i˙L ÏÏÎa ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L14?·iÁ ‡‰ÈÂ ‰zLÈ ‰nÎÂ . ∆≈¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ¿∆ƒ≈«»

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL „Ú ·iÁ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯15¯‡Lk , ƒ¿∆ƒ∆≈«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ¿»
ÔÈ¯eq‡‰16. »ƒƒ

וייכנסו 14) ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם שאין
ומחצה.15)לאכול. ביצה ושיעורה הלוג. רביעית

נקראת 16) שתייה ואין אדם. בני לשון אחר ללכת לנו יש כי
מרביעית. בפחות

.‰B‡ ;‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a¯‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -17‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
˙ÈË˜Â ˙Ùe ¯Oa ÌBi‰ ÏÎ‡·iÁ BÈ‡ - Ïk‰ ÏÎ‡Â , …««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

למלקות,17) או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
חייב  אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא

אחת. כולם,18)אלא יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא
לא  לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם אחד רק אכל ואם
שבועה  שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה
על  לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא
מין  כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל

אחד 19)ומין. כזית כדי יחד המינים מכל אכל שאם
כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב,
מצטרפת  ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה

.Â- ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ,‰zL‡ ‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰Â ,‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L .ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»«
‰i˙M‰ ÏÏk ‡lL BzÚ„ ‰lb - '‰zL‡ ‡lLÂ' ¯Ó‡Â¿»«¿∆…∆¿∆ƒ»«¿∆…»««¿ƒ»

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa20BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÚaLk ‡ˆÓÂ , ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿≈«¿
ÌÈzL ·iÁ CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ21. ¿«∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»¿«ƒ

הייתה 20) לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי
חלה  שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו
שתי  יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על

כלל. חלה השנייה השבועה שאין חטאות 21)פעמים שתי
כשהזיד. - מלקות פעמים ושתי כששגג, -

.Ê˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈ¯BÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
·iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' ¯Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈

˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל
לא  לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין"
כי  שבועתי, מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי

שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו

.Á·‰¯ÒÓ B¯·Á ‰È‰23¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
¯Ó‡Â ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -«»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»
‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ ·iÁL BzÚ„ ‰lb - Ë¯Ùe ¯ÊÁMÓe ;z¯Ó‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
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CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰Úe·La25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«

˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ ¯eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ·ÏÁk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב הואיל
עצמו. בפני יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.Ë,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»∆……«»
·iÁ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰Úe·L . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…

dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡29:¯Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«
‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

לסתם 28) כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי  על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף:

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.ÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32¯ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»
[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה

השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.·È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר
אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום

אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע

.‚È¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«∆∆¿»∆……«
ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,44¯OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆

˙Á‡ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ,LÏL ·iÁ -45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈
ÌÈzL ·iÁ - ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á - ‰BÓL ÏÎ‡ ;·i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע.42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.„È‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â49ÌÈ·Ú ÏÎ‡Â ‚‚L Ck ¯Á‡Â ,50BÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
¯eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ·iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
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הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע
בנידון  ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא

כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על
השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי על אף

תאנים  שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.ÂË‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,¯OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â ¯OÚ ÏÎ‡È52Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â ¯OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,¯eÚL ÈˆÁk ‰Ê È¯‰ - ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰Úe·L ÔÈÚL .¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.¯OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰B¯Á‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע
וכדין  האחרות, התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על
הראשונה.

.ÊË¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»
‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»

„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck ¯Á‡ ÏÎ‡Â56·iÁ -57. ¿»«««»«¿»¿≈ƒ«»

שנשבע 54) האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה

הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שוגג 55)שבה נמצא
ונאסר 56)באכילתה. התנאי כיכר את אכל שכבר שידע

הגדולה. אל 57)באכילת ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר תאכל
בשוגג  "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת
שוגג  התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד ושנייה
השבועה  תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה,
מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת
אכל  כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל
היא  שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי" "כיכר
על  כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם
שגגות  שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר וכבר שבועתו,

בשעת  אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, -
שבועה.

.ÊÈÚ„BÈÂ È‡z‰ ¯ÎBÊ ‡e‰Â ‰pËw‰ ˙‡ ÏÎ‡»«∆«¿«»¿≈«¿«¿≈«
ÁÎLÂ ,‰ÏB„b‰ ¯Ò‡z d˙ÏÈÎ‡aL58˙‡ ÏÎ‡Â ∆«¬ƒ»»≈»≈«¿»¿»«¿»«∆

‰¯Ò‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ ‰n„ÓÎÂ ‰ÏB„b‰59¯eËt -60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»
¯eËt - ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈

‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰B¯Á‡a B‡63·iÁ -64. ∆»««¿»«¿ƒ»»«¬»«»

הקטנה 59)כשאכלה.58) את אכל לא שעדיין שחושב
הגדולה. את לאכול לו הוא 60)ומותר שוגג שהרי

שם: רבינו וגירסת מקרבן. גם ופטור האיסור כיכר באכילת
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, כאן 61)"ראשונה שאין

קרבן. חייב הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם
הקטנה 62) את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

בשעת  כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב
- ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע לא ההתראה
התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה

אכל 63) כבר שהרי וודאי, התראת - באכילתה בו והתרו
"כיכר חייב.את שהוא דין אינו - אם 64)התנאי" אבל

שמא  תאכלנה, אל בו והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל
בשוגג  הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל
בהיתר, אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור
אכילת  ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי
ומה  בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה
אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה מועילה
שכח  אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה
(לחם  ממלקות ופטור שוגג אלא זה אין - הקטנה ואכל
כיכר  אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה).
תחילתו  שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד  האיסור,
תלוייה  השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו
ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת
שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה אין
"כיכר  באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו
אכלה  בהיתר שהראשונה ממלקות, פטור בשגגה, התנאי"
מקרבן  הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין
האיסור  באכילת הזיד סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל
פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא

האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.ÁÈBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙¯Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

·iÁ - ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת
היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה

האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,
שבשעת  פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,

היה. שוגג התנאי

.ËÈ- ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡¯‰ ÏÎ‡»«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»
¯eËt68ÔB„Êa Ô‰ÈzL ;69·iÁ -70. »¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות
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מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין
האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.Î:dÏÎ‡ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜‡È·Ó - ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L72˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
¯˜L73. ∆∆

לעני.71) - יונה בני שני או תורים ושתי לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף" לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום

.‡Î‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74¯˜MÏ B˙Úe·L ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75- ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰Úe·L ˙ÚMÓ ¯˜L ˙Úe·L dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע
התורה  וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע שווא,
לא  "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי לשווא לשווא זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.·ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk -82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין

כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי
מכות  ותשע שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
שם). לרבינו המשנה פירוש ע"פ מ"ג פ"ד, לנזיר (ברטנורה
פ"ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי על שמרד - מרדות
רידוי  - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י מה. לדף
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי כה. בשבועות רש"י ולדעת
ד. ס"ק רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.·È¯‰L ?‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡¯˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ¯˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙Úe·L¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯Bza L¯ÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê È¯·c Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e¯‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח רק ימצא שם המעיין ה"ד. פט"ז,
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והתרו  וֿז) כב, דברים ראה הקן, שילוח (כגון לעשה שניתק
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק שההתראה אעפ"י
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק
בהל' מצינו לא גם הי"ז, פ"ד, למעלה מבואר וכן ספק,
לבלתי  בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב"ז, ולדעת משנה". ה"כסף
בנשבע  מדברת התורה כי בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע את להודיע או הידוע לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ"א, לעיל
- יקיימו לא שאח"כ אעפ"י שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי שוא, שבועת זו שאין הוא חושב
שאם  הוא שיודע ספק, התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע, הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח ס"ק רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי שהנשבע
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע היה שאילו ה"כ, פ"ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
איֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק, התראת שנשבע בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
שב"מ  כאן: כתוב והיה ה"א. יח, לפרק והכוונה סנהדרין"
בֿשמ"ב  בטעות ונתחלף מעשה, בו שאין תיבות: ראשי -
"טעות  היא ולדעתו בתורה, מפורש שבו תיבות: ראשי =

חייבים.9)מפורסמת". שנשבע:10)קשורים. כיון
אמר: כאילו זה הרי בידו, הדבר ואין לים, צרור פלוני יזרוק

אמן. וענה לים צרור שתזרוק אני ה"א 11)משביעך פ"ב
מפיו". שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה "שכל

.‚‡lL ,ÔÈÁaLÓ el‡ È¯‰ - ÂÈ¯·„ eÓi˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»¬≈≈¿À»ƒ∆…
eÏÈb¯‰12‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï13. ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

הנשבע.12) מכת 13)את הנשבע את מכים זאת  ובכל
לקיים  בידו שאין דבר על שנשבע קנס, דרך - מרדות
"וכלֿשכן  ב: סעיף רלו ביו"ד הרמ"א וכתב רוקח). (מעשה
שבתחילה  אעפ"י שבועתו, לקיים צריך עצמו שהנשבע
ושמא  פלונית, אשה לישא שנשבע כגון שוא, שבועת היתה
רוצה  כשהיא מכלֿמקום שוא, שבועת וישנה תתרצה לא

שבועתו". לקיים צריך

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14BÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ô·e‡¯ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eL¯aƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙È·a ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ô·e‡¯ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ô·e‡¯ ÏL B˙È·Ï ÒÎÂ ÔBÚÓL ¯·ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È¯‰L ,¯eËt Ô·e‡¯ - Ô·e‡¯ ˙ÚcÓ ‡lL ÂÈÒÎpÓƒ¿»»∆…ƒ««¿≈¿≈»∆¬≈

Òe‡ ‡e‰15BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÚ ¯·ÚL ,·iÁ ÔBÚÓLÂ , »¿ƒ¿«»∆»««»»»»
‡e‰L ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰Ê ÚaL ‡lL ,B˙BOÚÏ«¬∆…ƒ¿«∆∆»«»»∆

B˙eL¯a16‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .17. ƒ¿¿≈…«≈»∆

הנשבע.14) דברי לקיים נזקקים אחרים שאין
פט 15) ואנוס בידיעתו, שלא נכנס מכלום,ששמעון ור

ה"א. פ"ג, לעיל על 16)כמבואר תמה רלו ביו"ד הטור
נדר, בלשון אלא חברו על שלו לאסור יכול אדם שאין זה,

על חל אבל שהוא כהקדש. חברו על שאוסרו החפץ, עצם
עליו  חלה ואינה האדם, על חלה שהיא שבועה, בלשון לא
מתרץ, ז ס"ק שם והט"ז השבועה? עליו יקבל כן אם אלא
שנדר  ב:( לנדרים בר"ן (הובאה הרמב"ן כדעת סובר שרבינו
נדר  בלשון שאמרה ושבועה שבועה, בלשון שאמרו
נדר  באיסור חברו על שלו את לאסור נתכוין וזה מועילה,
וראה  חייב, חברו ולפיכך שבועה, בלשון שביטאו אלא
העיר, משנה" וב"לחם כ. ס"ק רו ליו"ד הגר"א בביאור
רבינו  פסק ממש בנדר גם שהרי לוקה, חברו אין זאת שבכל
אינו  ונהנה חברו עבר שאם ה"א, פ"ה, נדרים הל' לקמן
לומר, רבינו כוונת אלא כלום" שמעון אמר לא "שהרי לוקה

תורה. איסור כאן הכתוב 17)שיש "שהשוה אמרו וכן
ואחרים  הקטן שנשבע והכוונה, שבועה" לזדון כגדול הקטן
כמבואר  חברו, על חפצו לאסור שנשבע כגון עליו, חייבים
שהוא  דבר על חייבים שאחרים הרי הקדש, לענין שם
ה"א  פי"א, נדרים ובירושלמי למלך). (משנה הנשבע ברשות
לא  שנשבע, פלוני של שבועתו את להתיר יוסי ר' רצה לא
על  שבועתו שחלה הרי לביתו, שתיכנס לאשתו להרשות

איתן). (יד ברשותו שהוא בדבר אחר,

.‰ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18- ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»

¯eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ

ÌÈOÓ¯e22Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt -23‰Úe·L . ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
‰˙LÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡L∆…«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»»
˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»«¿≈

Ët - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯ËeÈ¯‰L ,Èeha ˙Úe·MÓ ¯e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰L ¯Á‡Ó ;25- »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי 19)כגון כי כב: בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב, כי נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ"ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ, על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ"י הארץ,
יב). פרק שמיני פרשת ה"ספרא" ע"פ הי"ג, פ"ב אסורות

על 23) חלה ביטוי שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע
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שלוקה  ומובן, הי"א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני,
מלשון  לדקדק ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי רק האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע שאינו ביטוי, שבועת משום יתחייב

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני. גילה 25)שנשבע
בהם. קץ שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי"ף כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי שיאכל, ונשבע הואיל כי פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע אבל חובתו, ידי יצא שיאכל מה
לאיסורי  או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע. להתחייב צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.ÂÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
Ô˙ÏÈÎ‡L ;·iÁ - ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È¯‰L ,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯·kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï·‡ .28‰¯˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰¯˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡ - ÔÏÎ‡Â30e¯‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע, קודם
אשתי  "קונם כב: שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע -
הרי  וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי אם לי נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י
הגלבוע". בהר נקריתי אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.Ê,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות
עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.Á·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'

פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.ËÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל
הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה

אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«

Èeha43ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÏk È¯‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ¯zn‰44‰ÏÁ - ÌÈ¯Óz‰ ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÚ45e¯‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף שלא אומרים ואין
א  ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל תמרים עד מר:

וראה  עצמו. בפני מין לכל התכוין ודאי כאחת, ונבילות
הי"ד. פ"ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות

"איסור  בו אומרים דיבורו) ע"י לו שבא זה (כגון עצמו ע"י
כד. שם כמבואר הי"א.46)כולל", פ"ד, למעלה

.‡È‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47·eiÁ Ô‡k ÔÈ‡ - ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰Úe·L48‡ÂL ˙Úe·L ‡ÏÂ Èeha ˙Úe·L ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני מהר עליהם שמושבע תורה, איסורי
מהר 48) מושבע הוא והרי שבועה, על חלה שבועה שאין
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דברי  ע"פ ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני
מושבע  אמאי, תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע לא שהרי
לקיימה.

.·ÈÈ¯eq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב מצוה לבטל שהנשבע
ה"ו. פ"א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי"ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.‚È- ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰Úe·L ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙Úe·La Û‡ ·iÁ - dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ

הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. אינו 55)יצאה ועליה הראשונה, השבועה היא
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב יוכל ולא

.„È- ‰pÏÎ‡L ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰Úe·L ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
¯eËt - Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»

Èeha ˙Úe·MÓ57‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏh·Ï ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

ycew zegiyn zecewp

"..devnd z` lhal raypd lk oke..."

טעמים, כמה בגמרא מצינו באב, עשר חמשה ליום בנוגע
שהיה  בקהל", לבוא בנימין שבט שהותר "יום וביניהם
"ואיש  שנאמר כמו ישראל, בני שבועת את להתיר צורך
בתו  את יתן לא ממנו איש לאמר, במצפה נשבע ישראל
ולא  ממנו דרוש, "מאי היה וההיתר לאשה". לבנימין
היה  שמאחד מהתורה, הפסוקים שם ומובאים מבנינו".
הקהל, מתוך בנימין שבט את להוציא שיכולים משמע
מקהל  להוציאם שאי־אפשר אחר מפסוק למדו ואח"כ

ישראל.
של  הציווי נגד היא זו שבועה הלא להבין: צריך אבל
זו  שבועה חלה כיצד וא"כ כמוך", לרעך "ואהבת
עושה  המצוה... את לבטל הנשבע "כל הרי מלכתחילה,
מלכתחילה. חלה אינה והשבועה לבטלה שנשבע המצוה
לשבט  קיום היה השבועה היתר לפני שגם לומר ויש
אחד  "מי ביררו השבועה שלאחרי בתנ"ך כמסופר בנימין,
ונתגלה  במצפה", ה' אל עלה לא אשר ישראל משבטי
את  הענישו ולכן גלעד" מיבש המחנה אל איש בא ש"לא

בנימין, שבט אנשי עם יתחתנו שבנותיהן גלעד יושבי כל
בצמצום. על־כל־פנים בנימין שבט להתקיים היה יכול וכך
יוכל  בנימין ששבט כדי הוא השבועה את שהתירו ומה
בקהל  לבוא ויוכלו השבטים כשאר בשלימותו להתקיים

ישראל.
('b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

רבינו 56) שרצה אלא הקודמת, ההלכה מדין נלמד זה דין
וחילופו. דבר ולאו" ב"הן ביטוי שבועת אופני לבאר
שלפנינו, ובהלכה זו, ככר לאכול נשבע הקודמת בהלכה
הפסוק  לשון אחר רבינו ונמשך הככר, לאכול לא  נשבע
ב. פ"ב, שבועות בתוספתא וראה להטיב". או "להרע

שאם 57) רשות, דברי על אלא חלה ביטוי שבועת שאין
שהוא  דבר על נשבע וזה עושה, אינו רצה ואם עושה רצה
הט"ז. בסמוך רבינו בדברי וכמבואר לעשותו, לא מצווה

כט.58) בשבועות ח 59)משנה לא - ביטוי שבועת לה כי
ועליו  כלל. אותו מחייבת אינה שוא ושבועת כלל, עליו
שאין  "מנין אמרו: טז: ובנדרים כמצווה. המצוה לקיים
זו  אין לבטלן, נשבע (שאם המצוות על לעבור נשבעים
אבל  יחל, לא דברו - דברו יחל לא לומר: תלמוד שבועה)
ויכול  עליו חלה שבועה שאין שמים" לחפצי הוא מיחל

דברו. לחלל

.ÂË‰kÒ ‰OÚÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk60‡lLÂ ≈«¿∆ƒ¿«∆…«¬∆À»¿∆…
ÔÈlÙz LaÏÈ61‰˜„ˆ ÔzÈ ‡lLÂ62ÚaLp‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒƒ¿∆…ƒ≈¿»»¿≈«ƒ¿»

B‡ ,dÚ„BÈ È‡L BÊ ˙e„Ú EÏ „ÈÚ‡ ‡lL :B¯·ÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆

„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»ƒ¿≈
È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈

˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙Úe·L BÊ64. ¿«»¿∆≈¿»∆…≈«≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ65. ¿≈…«≈»∆

מצוה.60) של סוכה היא - אדם בני בלשון סוכה סתם
להניח 61) "שלא הנוסח: ושם כט. בשבועות משנה

לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב

לו. שאיֿאפשר דבר על נשבע יראה 64)לבטל, אולי כי
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי "דבר וזהו לך, נדע שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי ולא "ידעתי

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי לא "אם כגון
השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר,

שם. במשנה

.ÊËÌeMÓ ¯eËt - Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ
Èeha ˙Úe·L66·ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»

Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«
‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt68Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ¯ Ì‡L ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ

·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :¯Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ¯ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ
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CÎÈÙÏ70¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï Ú¯‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»
ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙Úe·MÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ

Òp‡ „Èa ep¯ÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈
˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆

‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע בשעה שהרי שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי אומר והכתוב לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי לשמור
המצוה  על להשבע לאדם "ומותר ה"ג: פי"א, לקמן והשוה
עליה  מושבע שהוא ואעפ"י עצמו, את לזרז כדי לעשותה

סיני". סוכה.67)מהר או כז.68)לולב בשבועות משנה
שבדבר 69) רשות, (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

מסיני), הוא מושבע שהרי ולבטלו, להרע יכול אינו מצוה
לקיים  בנשבע מדבר הפסוק שאין מכאן - רשות" הטבה אף

המצוה. בדברי 70)את אלא מדבר הפסוק ואין הואיל
הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף "פן אמרה והתורה

ה"א.חובל  פ"ה, מעשי 72)ומזיק העושה אלם, איש
ה"ב. פ"ב רוצח הל' וראה "אוציא 73)אונס. כז. שבועות

ואיזו  בידו... הרשות שאין הרע, ולא לאחרים להרע נשבע
וכו'. מוחו" את ואפצע פלוני את אכה אחרים : הרעת היא

הנשבע 74) אבל וכו' לאחרים להרע נשבע על רק מוסב זה
כמבואר  שוא, שבועת משום לוקה אינו המצוה את לקיים
שמשנה  אעפ"י לי" "יראה רבינו: והדגיש סד. אות לעיל
שבועת  היא זו המצוה... את לבטל "נשבע היא: מפורשת
כגון  למקום, אדם שבין במצוות מדובר שם כי שוא"?
שבין  במצוות רבינו עוסק כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי לחברו, אדם
אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני
משום  לחייבו יש ה' ציווי שמצד לוקה, שהוא לי, יראה

רוקח). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…
BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.ÁÈÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈

·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»
‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈

ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«
‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»

- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ
ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿

ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…
„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"
מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
סוכה", בצל ויושב לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח וכן
ביטול  על חלה ביטוי שבועת שאין ודע, רוקח).
תעשה" ואל ב"שב הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב"קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי אסורים דברים ואכול חטא
חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי הן, אלא בכולל) שבועתו
וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול

טו). ס"ק שם ובש"ך ה סעיף רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע
בציצית. המחוייב כנפות בציצית.85)ארבע מצוייץ

בו  יטיל ולא ציצית המחוייב בבגד שיתעטף שנשבע כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב זמני עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני
ולא  בציצית, יתעטף שלא ישבע אם אבל חלה. שבועתו
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זה אין בציצית, המחויב בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע
רבינו  כתב וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב אדם שאין "אעפ"י הי"א) פ"ג, ציצית (הל'
ראוי  אין ציצית, בה שיעשה כדי בה, ולהתעטף טלית לו
אלא  זו שאין הרי זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח" ה"מעשה ולדעת (רדב"ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי בגד" עליו יעלה "שלא
כלי  בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
 ֿ מצות ביטל ללבשם שלא נשבע ואם ה"ד. פ"י, המקדש
עם  חול בגדי "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי

.ËÈ,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙Úe·L ‰Ê È¯‰ - ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

¯·ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL ¯·c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏh·Ï ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע יכול אינו שהרי בלהבא, שאינה אעפ"י
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע הוא אז כי תפילין, יניח
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי"ד למעלה כמבואר ביטוי,
בלהבא, שאינה אעפ"י ביטוי שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב: הקפיד זה על ורק ולאו", ב"הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב" או "להרע

חייב". היום... תפילין הנחתי "לא כה:

.ÎÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙Ú·L87‡ÂL ˙Úe·L ‡È‰L88ÔÈ‡ - ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈

‡ÏÂ ¯ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ¯ÚËˆiL „Ú ‰Ê ¯BÚÈ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈∆«∆ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈¿…
ÔÈ˜ÏÓ ‡l‡ ;ÔLÈÈ B‡ ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÏaÒÏ Ák Ba ‰È‰Èƒ¿∆…«ƒ¿…¿««»…«ƒ«∆»«¿ƒ

„iÓ B˙B‡89˙Ú ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ÔLÈÈÂ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆ¯iL90. ∆ƒ¿∆

ycew zegiyn zecewp

zray melk lk`i `ly e` mini zyely oyii `ly rayp"
."`ey zreay meyn cin eze` oiwln....mini

את  שדימה רבינו על תמה כאן) משנה' ב'כסף (הובא הר"ן
שלושת  יישן שלא לנשבע ימים שבעת יאכל שלא הנשבע
לעמוד  יכול ימים שבעת יאכל שלא שהנשבע ימים,
שיעור  יאכל "ואח"כ להסתכן קרוב שיהיה עד בשבועתו
תלוי  הדבר אין בשינה משא"כ עליו", לעמוד יכול שיהא

בעל־כרחו. עליו נופלת שהשינה משום כלל בו
הסכנה  האם והרמב"ם, הר"ן שנחלקו הרוגוצו'בי ומסביר
לו  מתירים הסכנה שמצד או לגמרי האיסור את מבטלת
האיסור, את מבטלת הסכנה אין הר"ן לדעת האיסור. את
על  כשנשבע וגם האיסור, את מתירים הסכנה שמצד אלא
אלא  שוא, שבועת ואינה השבועה חלה סכנה בו שיש דבר
כמו  עשה' ב'קום להתיר שצריך בדבר שייך זה שכל
כמו  תעשה' ואל ב'שב ממילא הבא בדבר משא"כ אכילה,
שלושה  אישן שלא שבועה ולכן היתר, בגדר זה אין שינה,

הסכנה  הרמב"ם לדעת אבל שוא. שבועת היא ימים
אוכל  שלא השבועה גם ולכן לגמרי, האיסור את מבטלת

שוא. שבועת היא ימים שבעת
אצל  מצינו הנביא: ואליהו רבינו למשה בנוגע לחקור ויש
אצל  וכן לילה, וארבעים יום ארבעים אכל שלא רבינו משה
יום  ארבעים ההיא האכילה בכח "וילך הנביא אליהו
שלא  רבינו משה נשבע אילו הדין היה מה לילה", וארבעים
סיני, מהר הירידה לאחר נוספים ימים ששה עוד יאכל
חלה  לא וא"כ שלפנ"ז, יום למ' בהמשך הוא מ"א יום האם
חדשה  התחלה הוא ואחד הארבעים שיום או השבועה,
חלה  ובמילא בהר, שהיה יום לארבעים בהמשך שאינה
הנביא, באליהו וכן ימים. ששה עוד יאכל שלא זו שבועה
ימים  ארבעים אחרי ימים ששה עוד יאכל שלא נשבע אם
של  יום לארבעים בהמשך באים אלו ימים האם אלו,
בפני  עניין שהם או השבועה, חלה לא ובמילא ההליכה

השבועה. וחלה עצמם
הארבעים  במשך האם בשאלה, תלוי שהדבר לומר, ויש
זקוק  היה ולא לגמרי הטבע מגדרי רבינו משה יצא יום
נמנים  שלאחרי־זה הימים וממילא כלל, ושתיה לאכילה
יצא  לא אלו ימים בארבעים שגם או עצמם, בפני כימים
ושתיה  לאכילה זקוק היה וגופו הטבע, מגדרי לגמרי
רק  הוא הנס וממילא נס, בדרך שהתקיים אלא גשמיים
בהר  בהיותו האם בחז"ל, הדעות בשתי ותלוי האלו. לימים
היינו  אותו, אוכלים השרת שמלאכי אבירים" "לחם אכל
על־דרך  לגמרי, הטבע מהגבלת יצא לא בהר בהיותו שגם
לדעה  אבל וצער, לעינוי אצלו שנחשב במדרש שמצינו

אפילו  אכל לא בהר נמצא שבהיותו אבירים" "לחם
הטבע. מהגבלות לגמרי שיצא באופן היתה להר שעלייתו
(b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

פ"א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח בו שאין דבר כל
כי 88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה

שיאכל. מבלי ימים שבעה להתקיים לו איֿאפשר
לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות

(רדב"ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,
שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ"א, למעלה העירונו כבר

בשבועות  כי ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי
זו  הרי - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ"ב, נדרים ובירושלמי שוא, שבועת
ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי, שסובר הרי אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי, שבועת אלא
(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק כנראה הירושלמי אולם שלישי, יום תום לפני
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לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב: רבינו דקדק ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע הרפואה, מחכמת רבינו שידע
 ֿ שבועת שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי שבועתו על לשמור חייב ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח" וב"אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי" ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי  לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק אלא הכתוב
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי השרת,
מלאכי  לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק האנושי

השרת.

.‡Î:BÏ e¯Ó‡ ,¯ÈÂ‡a Á¯Bt ÏÓ‚ ‰‡¯L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡¯ ÏB„b ÛBÚ :¯Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡ - ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡¯˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
,ÏÓ‚Ï ‡l‡ ÏÓb ÔÈ‡¯B˜ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ;ÌeÏk¿∆≈»»»¿ƒ»»∆»¿»»

‰˜BÏÂ ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏË·e91‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿»«¿≈∆»»»¿∆¿≈…«≈
‰Êa92. »∆

(משנה 91) אפשרי בלתי דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע, אמרו: שם ובגמרא כט.). שבועות

=92)נשבע. הבד" בית כקורת נחש שנשבע"שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי בלתי שזה וצורתה, כתבניתה

ב). עמ' שם

.·Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È ¯·c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L93. ∆«∆∆¿»ƒ»»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ ÚaL94- ƒ¿«∆»ƒ»»∆«∆∆¿»ƒ»»∆

¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ¿«»¿∆««ƒ∆«»»
‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»
ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»
ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈

,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
המקי  והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ"ג,
"חכמת  הכ"ה: פי"ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם
הגיעו  לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל, חכמי

וכו'. אלינו"

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי השבועה, התרת אופני

ומתי. מתירים

.‡Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓ2ÌÁÂ3,B˙Úe·L ÏÚ ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ««¿»
‰ÎÙ‰Â ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜È Ì‡ ¯ÚËˆÓ ‡e‰L ‰‡¯Â¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆∆¿»

˙¯Á‡ ˙Ú„Ï BzÚ„4„ÏBpL B‡ ,5‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ «¿¿«««∆∆∆«»»∆…»»
BzÚ„a6BÏÏ‚a ÌÁÂ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa7‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ¿««¿»¿ƒ«ƒ¿»¬≈∆
Ï‡L8„Á‡ ÌÎÁÏ9˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ,10ÌB˜Óa ƒ¿«¿»»∆»ƒ¿»∆¿¿»

B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,ÌÎÁ ÌL ÔÈ‡L11¯zÓ ‰È‰ÈÂ . ∆≈»»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿∆À»
˙BOÚÏ ‡lL B‡ ,B˙BOÚÏ ‡lL ÚaLpL ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆ƒ¿«∆…«¬∆…«¬

˙BÚe·L ¯z‰ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙BOÚÏ ÚaLpL ¯·c12. »»∆ƒ¿««¬¿∆«ƒ¿»∆≈¿

ה"אֿב.2) פ"א, לעיל שהיה 4)ומתחרט.3)מפורשת
השו"ע  (כדברי מעולם זה נדר נודר היה לא אילו מרוצה

ס"ז). רכח, סי' בו.6)שנתחדש.5)יו"ד ידע שלא
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נדרו 7) את לעקור ורוצה הנדר, עיקר על מתחרט זה נמצא
את 8)למפרע. מתיר שהחכם ולפי לשבועתו. היתר שואל

הוא  וכן באמת, מתחרט הוא אם הנשבע את חוקר השבועה,
להתרת  חרטה פתח למצוא כדי שונות שאלות שואלהו
"נשאל" הנשבע: נקרא לפיכך ה"יֿיא), להלן (ראה שבועתו
יו"ט' ('תוספות החכם ע"י שונות שאלות נשאל הוא כי

מ"ה). פכ"ד, בחכמת 9)לשבת מובהק חכם שהוא
ה"ה. להלן וכמבואר 'הגהות 10)התורה, לדעת

להדיוטות  הכוונה אין הרדב"ז, מבאר וכן מיימוניות',
מה  כל שיבינו בשכלם, מפותחים שיהיו אלא גמורים,
ע"פ  חרטתן, ופתחי שבועות היתר בהלכות להם שיסבירו
רבינו  לשון מסתימת אולם א. לז, בכורות התלמוד דברי
את  תופסים שאינם גמורים, הדיוטות שאפילו משמע

(כסףֿמשנה). להתיר יכולים להם והואֿהדין 11)המוסבר
ה"ה: פ"ד, נדרים בהל' כמבואר נדרו, את לו שמתירים
שוא, שבועת אבל שבועות". היתר כדין נדרים היתר "ודין
נעשתה  כבר שהעבירה התרה, להן אין - ועדות פקדון
אמרו: - א עח, ובנדרים ספר'). ('קרית השבועה משעת
ה'", צוה אשר הדבר "זה ב) ל, (במדבר נדרים בפרשת נאמר
ה'". צוה אשר הדבר "זה ב) יז, (ויקרא חוץ בשחוטי ונאמר
שחוטי  על חייבים ישראל וכל ובניו אהרן חוץ, שחוטי מה
כשרים  - ישראל וכל ובניו אהרן נדרים, פרשת אף חוץ.
(במדבר  נדרים בפרשת נאמר למה כן אם הנדר, להתיר
מומחים? שמשמעם המטות", ראשי אל משה "וידבר שם):
והדיוטות  הנדר, להתיר רשאי - מומחה יחיד לך: לומר
שם). (ר"ן ביתֿדין כעין - שלשה להיות צריכים

וכן 12) י.) (חגיגה נדרים" "היתר רק: נמצא בתלמוד
חכם". היתר להם יש "ישראל ה"א: פ"ט, נזיר ב'ירושלמי'
על  השאל שאילה, הלשון: שגורה - שבועה להיתר ובנוגע
כד:) (שבועות אמרו וכן א. סה, א. יח, נדרים ראה שבועתך,
להתיר  לחכם רש"י: ומפרש שאלה", לה דאית "שבועה
מוצאים: אנו פ"ד, שמות רבה' שב'מדרש אלא האיסור,
אין  הרדב"ז: וכתב שבועתו". והתיר יתרו אצל "הלך
לשעבר  אבל להבא, ביטוי שבועת על אלא מועילה החרטה
החרטה  תועיל ומה לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה
כדי  לשעבר שבועה אפילו להתיר נהגו זאת ובכל לשעבר,

תשובה. שעשה ובתנאי מהעונש, להקל

.·‰Ê ¯·„Â13¯wÚ BÏ ÔÈ‡14,·˙ÎaL ‰¯Bza ÏÏk ¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ea¯ ‰LnÓ e„ÓÏ Ck ‡l‡15‰fL , ∆»»»¿ƒ∆«≈ƒƒ««»»∆∆

C¯c BÓˆÚa ‡e‰ ÏlÁÈ ‡lL - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :·e˙k‰«»…«≈¿»∆…¿«≈¿«¿∆∆
LÙ Ë‡La L‡¯ ˙el˜16˙‡ zÏlÁÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk , «…ƒ¿»∆∆»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿»∆

EÈ‰Ï‡ ÌL17Ba ¯ÊÁÂ ÌÁ Ì‡ Ï·‡ ;18¯ÈzÓ ÌÎÁ - ≈¡…∆¬»ƒƒ«¿»«»»«ƒ
BÏ19.

שבועות.13) ושורש.14)היתר איש 15)יסוד שקיבלו
פ"א, ממרים הל' וראה מסיני. רבינו למשה עד איש מפי

טו)16)ה"בֿג. כה, (יחזקאל הכתוב מלשון בבזיון,
אותם  מבזים שהיו בבזיון - בנפש" בשאט נקם "וינקמו
ה"י. פ"ה, התורה יסודי הל' והשווה שם). (רד"ק בנפשם

לשקר 17) ה' שם שבהזכירו מדבר, הכתוב - לשקר בנשבע
שם. התורה, יסודי בהל' רבינו כלשון להכעיס, מחללו הוא

בעת 18) עליו ידע שלא דבר לו שנולד או צער, מחמת
הקודמת. בהלכה כמבואר י,19)שבועתו, חגיגה משנה,

במקרא  יש רמז מעט באויר", פורחים נדרים "היתר א.
הכתוב  דברי לזה, סמך מצאו שם בגמרא אבל שם). (רש"י
(עושה  מוחל אינו הוא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
פי"ב  לקמן וראה לו, מוחלים אחרים אבל בחולין), דבריו
שלבו  ומי . . השבועה על להשאיל שמותר "אע"פ הי"ב:
להתיר  נזקקים אין . . . מינות שמץ אלא אינו . . . נוקפו
ה'חינוך' וכתב גדול". צורך מפני או מצוה, דבר מפני אלא
גופנו  בנין חולשת בדעתו עלינו, האֿל "מחסדי ל: מצוה
השבועה  ממאסר לצאת עצה לנו לתת . . . דעותינו ומיעוט
בענין  לתלות לנו שאפשר . . . רצון עלינו בהתחדש
איש  לפני הנשבע שיבוא . . . שגגה או אונס טענת השבועה
יודע  היה שלא ידיעתו, מחסרון אליו ויתוודה . . . חכם
על  פיו הודאת ואחר . . . אח"כ שידע דבר שנשבע בשעה
הוא  כן ועל . . . בדבריו ממש יש כי ויראה, החכם ויכיר זה
איֿאפשר  ולעולם משבועתו, ויתירנו וידויו ויקבל מתחרט
כגון  לנשבע, חידוש שום בסיבת כיֿאם שבועה להתיר
מעולם, נשבע הייתי לא פלוני דבר יודע הייתי אילו שיאמר:
בלא  משבועתי התירוני אמר אם אבל הוא. אונס כעין שזה

להתירו". באדם כח אין טענה,

.‚BÓˆÚ ˙Úe·L ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â20Ì„‡ ÔÈ‡Â . ¿≈»»»¿«ƒ¿««¿¿≈»»
ÏB„b LiL ÌB˜Óa ¯„ B‡ ‰Úe·L ¯Èz‰Ï È‡M«̄«¿«ƒ¿»∆∆¿»∆≈»

‰ÓÎÁa epnÓ21a LiL ÌB˜Ó·e .BÏ ¯eÒ‡ - Ba¯ B ƒ∆¿»¿»¿»∆≈«»
Ba¯ ˙ÚcÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï22. ¿«ƒ∆»ƒ«««

הנדרים 20) "כל מ"ה): פ"ב, (נגעים אמרו וכן ב. פא, נדרים
עצמו". מנדרי חוץ מתיר אמרו 21)אדם וכן כבודו, משום

(אפילו  אשתו נדר להתיר רצה לא שרבינא - ב ח, בנדרים
שלא  אע"פ רבו, אשי רב במקום שנים) עוד עם להצטרף
אשי, לרב חבר תלמיד היה רבינא כי ממש. רבו היה
אלא  כמותו חכם הוא חבר, תלמיד א. סג, בעירובין כמבואר
(כסףֿמשנה). שם רש"י - יותר או אחד דבר ממנו שלמד

"תלמיד 22) ה:) (סנהדרין שאמרו כמו ובהסכמתו, ברשותו
הל' והשווה מרבו". רשות נוטל אלאֿאםֿכן יורה אל
בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"בֿג. פ"ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסףֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס"ק רכח, סי'

.„‡B·iL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24¯Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BÏ≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈

ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B¯„ ÏÚ BÏ25BzL‡ ˙Ë¯ÁÏ26 «ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿
dÏ ÔÈ¯ÈzÓe27ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „·Ï·e ;28, «ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ

‰lÁzÎÏ dÏ ¯Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï Ï·‡29BÈ‡Â . ¬»…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈
BzL‡Ï ¯„ ¯Èz‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ30. «¬»»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

כי 23) לביתֿדין, חרטתו כתב ישלח לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי או שליח מפי הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
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מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע הנשבע אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב"ז). ה"ח פ"י, נדרים היתר,24)ב'ירושלמי' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני או חכם לפני ב.27)חרטתה ח, נדרים
לקבצם.28) טרח ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי

שמסרה  החרטה דברי על שיוסיף לחוש יש לקבצם, שטרח
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף
בחר  היטב יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי  - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי  אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח להיות לרבינא התיר אשי שרב - ב ח,
(רדב"ז). אשתו לנדרי המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח נעשה "ואינו כאן: הנוסח ר"מ, רומי ובדפוס
רבינו. בדברי משנה' ה'כסף נוסח הוא וכן לאשתו". נידוי

.‰˜‰·n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡B·È ?ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ32È‡ :¯ÓB‡Â , ƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ

ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaL33Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ; ƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
‰k „Ú ‰Ê ¯·„a ¯ÚËˆÓ È‡L34Ck ÈÏ Ú¯‡L B‡ , ∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»

CÎÂ35˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - »»…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - ‰zÚ BÓk ‰Úe·M‰36B‡ ÌÎÁ‰Â . «¿»¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»

¯ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ ¯·Îe :BÏ ¯ÓB‡ ‰LÏM‰ ÏB„b¿«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
Èe¯L :BÏ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ ¯zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»

ÏeÁÓ B‡38Ï·‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ »»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»
ÏÎÂ ,E˙Úe·L ‰¯˜Ú B‡ ,CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»»∆∆¿»¿»¿¿…

¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik39‡l‡ ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk «≈¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»
·‡‰ B‡ ÏÚa‰40ÔBLÏ ‡l‡ ¯ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ , «««»»¬»∆»»≈≈∆»¿

‰ÏÈÁÓe ‰¯z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק,31) הפעל בנין - מובהק בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט' ב'תוספות וראה וזורח. מבהיק אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי"א, פ"ב מציעא
נאמר: לא שהרי סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי בהבנת א. כג, ב. ב:32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט.33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי.35) בעת בו ידעתי שלא דבר, לי שנולד
לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט זה נשבע נמצא

את  כא:) (נדרים הונא רב שאל וכן מעולם, נשבע היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב אותו
- ב כב, ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח שום

וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח ע"י נדר היתר ה"י לקמן

חרטתו. רגשי על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ, (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט: סימן בתשובותיו, הרמב"ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי  קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב) ה, (איוב כמו מלהשלימו, המעכב גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי "את יד) יז, (בראשית  ככתוב
מבוססת  נדר התרת והרי הגיונית, סיבה ובלי בכח, משמעה
הרדב"ז). (ע"פ וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי על
שם. משנה' וב'כסף ה"ב, פי"ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי הנדר את העוקרים
"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב וכן כרחה, בעל ואפילו

אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב
חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ"ח, פ"י נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב בערי אצלנו שזה . . . אבותינו בפני והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי יום, בכל מעשים
ותבין  הי"ב, פי"ב, לקמן (ראה המינות לומר, רצוני הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני כך, ענין על נשבעתי אני ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט אתה
לך, ומחול לך, שרוי אומר: שם, הנמצאים השלושה מן
ונסלח  ככתוב: מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני עדת לכל
ואח"כ  לך. ומחול שרוי לך, ומחול לך שרוי הנשארים:
שתהיה  למנהג לך יהיה לא לו: ואומר הדיינים גדול יחזור
אנו  להשבע, ותחזור ואילך מכאן תכעוס ואם בנדרים, פרוץ

לך". נתיר לא

.ÂÌÈ·B¯w‰42.˙BÚe·Le ÌÈ¯„ ¯Èz‰Ï ÌÈ¯Lk «¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
„nÚÓe ‰ÏÈla ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈc ‰f‰ ¯z‰‰ ÔÈ‡L .44. «ƒƒ««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ

CÎÈÙÏ45˙aLa ÌÈ¯„ÏÂ ˙BÚe·LÏ ÔÈÏ‡L46Ì‡ , ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
È„k B˙Úe·L BÏ e¯ÈziL ÔB‚k ,˙aM‰ C¯ˆÏ eÈ‰»¿…∆««»¿∆«ƒ¿»¿≈
¯Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL∆…«¿ƒ¿∆««¬ƒ»»¿«¿«ƒ

˙aL ·¯ÚÓ B¯„ B‡ B˙Úe·L47¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿≈∆∆«»¬≈∆«ƒ
˙aM‰ C¯ˆÏ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa48. ¿«»ƒ¿¿…∆««»

ולנשבע.42) לנודר או עצמם לבין שהמתירים 43)בינם
חייבם  שהדיינים דינים, לשאר בניגוד לעמוד, גם יכולים
עליו  - להשאל הבא עצמו הנודר אבל בישיבה, לדונם
"והשואל  ה"ח: פ"י, נדרים ב'ירושלמי' שנינו שכן לעמוד,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



zereayקס zekld - d`ltd xtq - zah b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עומד". להיות ובלילה,44)צריך בקרובים כשר שאינו
עז.). (נדרים והיתר איסור בענין כהוראה הוא הרי אלא

דין.45) זה ואין בשבת,46)הואיל דנים שאין אע"פ
הי"ד. פכ"ג, שבת בהל' מצוי 47)כמבואר חכם שהיה

בשבת. לו יתיר לא: אומרים אין - קנז,48)לפניו שבת
אסור  - שבת לצורך זה היתר אין ואם א. עז, בנדרים וכן א.

(רדב"ז). חול לצורך בשבת לטרוח

.ÊÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ô·e‡¯49Ïa˜ B‡ ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
‰Úe·M‰50‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙Úe·L ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ , «¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -BÚÈaL‰L Ô·e‡¯ ÈÙa ‡l‡ BÏ51ÔÎÂ . ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL ¯„ B‡ Ô·e‡¯ ÚaL Ì‡52B‡ ƒƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿

ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È ‡lL53ÔÈ‡ - ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ∆…≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈
epnÓ ¯„pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ54.‰È‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓL ‰È‰ elÙ‡Â55 «¬ƒ»»ƒ¿»»≈»ƒ«»
¯cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -56 ≈«ƒƒ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»

‰Ê ¯Èz‰L57epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙Úe·L B‡ B¯„58 ∆ƒƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆
BÏ ‰p‰È B‡59. ¿«∆

ה"א.49) פ"ב, לעיל מפיו, שבועה כמוציא שהוא
(שם).50) זו שבועה עלי קיבלתי סח,51)שאמר: נדרים

לך  במדין, משה אל ה' "ויאמר יט) ד, (שמות שנאמר א.
ככתוב  יתרו, עם (לשבת נדרת במדין לו: אמר מצרים". שב
"ויואל" אין - האיש את לשבת משה ויואל כא): ב, (שם
בפני  כלומר: במדין, נדרך והתר לך שבועה), לשון אלא
"מפני  הטעם אמרו ה"ד, פ"ה שם וב'ירושלמי' יתרו.
על  עובר כשיראנו המשביע יחשדנו שלא כלומר החשד",
להתירו  אין לפיכך שבועה, באיסור מזלזל שהוא שבועתו,
בסמוך. רבינו מפרש וכן בהיתרו, שידע המשביע, בפני אלא
עם  טובה שום המשביע עשה לא אפילו זה, טעם ולפי
משום  המשביע, בפני שלא לנשבע להתיר אין הנשבע,
זה  וכל בזה. אחר טעם נח, אות בסמוך וראה חשד.
הרי  - בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד אבל לכתחילה,
על  שנשאל המלך, בצדקיהו מצינו שכן מותרת, שבועתו
לא  לו (שנשבע משביעו נבוכדנצר בפני שלא שבועתו
שהסנהדרין  ואחרי חיה), ארנבת אוכל שראהו לגלות
צדיק  וצדקיהו שם. בנדרים כמסופר והגיד, הלך - התירוהו

מיימוניות'). ('הגהות היה רבינו 52)גמור דיבר כאן עד
לטובתו, או המשביעו חבירו ראובן לדעת נשבע ששמעון
שישב  לטובתו שהשביעו חותנו, ליתרו משה שנשבע כמו
שנדר  בנודר רבינו מדבר וכאן לנבוכדנצר, צדקיהו וכן עמו,
(לחםֿמשנה). בפניו ונדר מחבירו יהנה שלא מעצמו

הנשבע.53) היה,55)בפניו.54)ראובן גוי יתרו שהרי
מצינו, בצדקיהו וכן בפניו. נדרו על להשאל משה ונצטווה
שלא  שבועתו שהתירו הסנהדרין את נבוכדנצר שהוכיח
(כסףֿמשנה). מגוי גרוע אינו - וקטן שם), (נדרים בפניו

ממנו.56) הנאה נדר שראובן הנודר.57)שמעון, ראובן
נדרו.58) על כעובר יחשדנו ולא משמעון, ראובן
להעיר,59) וראוי אינן. אלו תיבות שלש תימן: ובכת"י

זה: לדין טעם עוד אמרו ה"ד, פ"ה נדרים שב'ירושלמי'
שרוצה  חבירו, בפני שיתבייש כלומר, הבושה", "מפני
טובה  עשה כשהמשביע יוצדק זה וטעם נדרו. לו שיתירו

נבוכדנצר  וכן בתו. את שהשיאו משה עם יתרו כגון לנשבע,
הנשבע  יתבייש ולפיכך האסורים, מבית ששחררו לצדקיהו
זו  שבועה כי עמו, שהיטיב המשביע בפני שבועתו להתיר
המשביע, עמו היטיב שלא כל אבל המשביע. לתועלת היתה
וכשעשה  בפניו. שלא אפילו להשאל ויכול בושה כאן אין
יש  המשביע, בפני שלא והתירוהו ועבר והשביעו טובה עמו
והרשב"א  א. סה, לנדרים בר"ן הוזכר (הראב"ד, מרבותינו
התרה, זו שאין הסוברים נב) סי' המהרי"ק וכן בתשובותיו
ככתוב  בדבר, ומענישו צווח שהכתוב מצדקיהו, ולמד צא
אשר  מרד, נבוכדנצר במלך "וגם יג) לו, הימיםֿב, (דברי
(נדרים  ובסנהדרין בו עלתה מה וראה באלקים", השביעו
ההתרה  בזו, שגם רבותינו, רוב דעת אולם שם). ובר"ן סה,
המתיר, החכם לפני הנדר את שיפרט ובלבד לו, מועילה

ס"כ. רכח, סי' יו"ד בשו"ע כמבואר

.ÁÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
ÌÈa¯a60„ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .61È‰Ï‡ '‰a »«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈

ÔÈ¯ÈzÓe B˙Úe·L ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
BÏ62ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ¯„pL B‡ ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÚaL .63 ƒ¿«««««ƒ∆»«««««ƒ

ÌÏBÚÏ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -64‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ,65. ≈«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

שבועתו 60) שיתיר הוא וגנאי מפורסם, שהדבר אע"פ
"ולא  יח) ט, (יהושע בגבעונים שמצינו וכמו ברבים, הידועה
גיטין  (ראה העדה" נשיאי להם נשבעו כי ישראל בני הכום
ברבים, שהודר נדר האומר: יהודה רבי של טעמו שזהו מו.
לו.). (גיטין התרה לו יש זאת בכל - הפרה) לו אין

ה"ב.61) פ"ב, לעיל "נזקקים 62)מפורש ב: כב, נדרים
שם). (רש"י היא חמורה ששבועה ואע"פ ישראל" לאלקי
ב) אות פ"ג לנדרים ברא"ש (הובאה גאון האי רב דעת אבל
אין  בארון, המונחת בתורה או השם בהזכרת שנשבע שמי
הדין, מצד זה שאין וכנראה שבועתו, לו להתיר חכם לשום
בשבועות. פרוצים יהיו שלא היא, הגאונים חומרת אלא

או 63) ופלוני, ופלוני פלוני דעת על נודר הריני שאמר:
רבים? וכמה דעתכם. על נודר הריני ואמר: ברבים שעמד
פוסק  שרבינו וכנראה מו.) (גיטין שלשה אמר נחמן רב

(רדב"ז). התרה,64)כמותו לו שאין והטעם א. לו, שם
ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח"כ" אצלו מצויה ושגגה אונס טענת
רכח  סי' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח: סכ"א,
 ֿ דיבור ב לה, גיטין ב'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי כי א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים
עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם

בפניהם. שלא ואפילו ופלוני, פלוני דעת על שיאמר

.ËÌÈa¯ ˙Ú„a B˙Úe·L ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎ¯ˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰¯Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
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Ô˙B‡Ó B¯ÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»
Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט, או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי ופלוני שישחט.68)מפלוני
באופן 70)הנשבע.69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב הדירו רש"י) - מדאי
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח"כ עוד),
אלא  זה אין הראב"ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח להם יפתח שהחכם ע"י נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח או אחרת באומנות
מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע"פ סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב, על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסףֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב"ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙Úe·L Ìi˜Ï71BÊ ‰Úe·L ¯z‰L ÔÈic‰ e‡¯ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ Ì¯Bb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰Úe·L ÌeiwLÂ ,B¯·ÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰¯·ÚÏ Ì¯Bb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt -73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,¯·ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙Úe·L ˙Ó¯BbL ÌÈ¯·„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«

ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - Ì‰È¯·„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈ¯Óa „Ó76B˙Úe·L Ìi˜È ‰Ê È¯‰ -77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי כל כלומר,
. . בדבר מצטער שאני יודע הייתי ואילו ניחמתי, להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע, הייתי לא .
ובכל  רכה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית ומתחרט מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח'
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ והיה מעיקרו, להתחרט רוצה
לו  פותח ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא

מעיקרו. להתחרט שיתעורר חרטה, לא 72)פתח אם
כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע שיוכל פה, פתחון

רש"י  (ע"פ מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע, הייתי לא
נדר  כל ב: כא, בנדרים הר"ן לנו הורה  וכן סד:) לעירובין
לבי  אל נותן הייתי אילו אומר הנודר הרי - פתח ע"י הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי לא - זה פתח

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡¯OÈ ‰‰È≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLÈƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡ - EzL‡ ˙‡ L¯‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰L¯b˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈ¯ÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le¯‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡¯B˜ ¯ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â ¯Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a82Ï‡¯OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ ¯·BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê C¯ËˆÈ ¯ÁÓÏ - EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚¯a Ú‚Bt ‰z‡ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ ·BË ÌBÈ ˙ÁÓO Ïh·Óe84:¯Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ

È‡ ‰ˆB¯Â ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע.78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע שלא עד לגרשה יכול אתה אי לו אומרים מרובה,
אתה  עני) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב מן לו "פותחים ב עמ' במשנה

קט,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י: פ"ל, שבת ובהל' הי"ח. פ"ו, יו"ט ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע"פ
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני בבואו מתחילה התחרט
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח לו

ובשבתות".

.·È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«

B˙Úe·L ÏÚ88elÙ‡Â .‰Ê ¯·„a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ , «¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰ ¯Ó‡»«≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»

ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -89,‡l‡ ≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»
‰‰È ‡lL BBˆ¯90¯ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ91. ¿∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈

BÓˆÚÓ ‡e‰ ÌÁ Ì‡ Ï·‡92‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ ¬»ƒƒ«≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»
BzÚ„93BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -94‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .95. «¿«ƒƒ¿≈…«≈»∆

ונתחדש 86) נולד אלא שנדר, בעת בעולם היה שלא דבר
להתיר  בה שפותחים החרטה טעם עיקר כל כי אחרֿכך.
וכנולד  - מעיקרו הנדר נעקר החרטה שע"י משום - הנדר
לא  בשבילו כי מעיקרו. עקור נדרו נעשה אינו מצוי שאינו
(נדרים  לעולם הדבר יבוא שלא סבר כי מלנדור, נמנע היה

שם). וברע"ב מ"ב. לו.87)פ"ט, צריכים והכל
סופר,88) זה יעשה ולא לו יהנה שלא רצונו שעדיין
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בסמוך. מעיקרה.89)כמבואר גמורה כמו 90)חרטה
"וחכמים 91)שנדר. אומר: שם, למשנה בפירושו ורבינו

גוף  על . . . החרטה מצריכים שהם בנולד), (להתיר אוסרים
השאלה  תועיל ואח"כ בו, הכוונה ושינוי שנשבע, הדבר
בו, פותחים אין מצוי שאינו נולד ודווקא וההתרה". לחכם
בדעתו, הנודר העלה שלא העיר, סופר הנידר שנעשה כגון
- ומיתה קיים, העיר סופר שהרי סופר, יעשה פלוני שנידר
פותחים  הוא, מצוי זה נולד אם אבל כך, כל מצויה אינה
בשעת  היה כאילו המקרה אותו רואים מצוי, שהוא כיון בו,
שהרי  ומותר, בטעות כנדר זה והרי הנודר בו ידע ולא הנדר,
מצרים, שוב "לך לו: ואמר נדרו את למשה  הקב"ה התיר
חכמים  ואמרו נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו כי
ואינם  מנכסיהם ירדו אלא ממש, מתו לא סד:) (נדרים
(פירוש  נשמעים העניים דברי אין כי לך, להרע יכולים

ועל הרא  ב'נולד', משה נדר את הקב"ה שהתיר הרי שם), "ש
וכן  מצוי, בנולד ופותחים היא מצויה שהעניות משום כרחך
וגם  הראב"ד, דעת וכן (רדב"ז, א. כג, שם בגמרא מבואר
משנה'). ב'לחם וכבמבואר רבינו, דברי כך הבין הסמ"ג
נדרך  לענין מנחם, הרב "אהובי מיימוניות': ב'הגהות וכתוב
שאשתך  אחרי (התרה?) הפרה לך יש לא"י לעלות שנדרת
סכנה  ויש נפש, פיקוח בפני עומד איסור כל שאין הרה,
אע"פ  . . . שיתגבר עד (בסכנה) הילד וגם עוברה, להוליכה
נשים  שרוב הוא, המצוי דבר בנולד, פותחים שאין
שאין  תשיבני ואל . . . רבנן בזה ומודים ויולדות, מתעברות
כי  הבל זה אשתך, בלא ללכת שתוכל לפי נפש, פיקוח זה
לו  ויש מרובה ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא

ה"ט). לעיל (ראה תינוקות" כמלמד מתחרט 92)הפרה
החכם. ע"י פתח פתיחת ללא רוצה 93)מעיקרו, היה שלא

סופר  שנעשה לו ונוח סופר ונעשה הואיל ממנו, הנאה לידור
ממנו. כלבא 94)ויהנה בבן סג.) (כתובות אמרו וכן

ועם  הואיל מנכסיו, חתנו עקיבא רבי את שהדיר שבוע,
אלף  וארבעה ועשרים עקיבא רבי כשחזר ואח"כ היה, הארץ
על  לו: פתח עקיבא שרבי ע"י נדרו התיר עמו, תלמידיו
ואין  הוא, נולד זה דבר והלא נדרת? כלום גדול, אדם דעת
לדעה  דעתו ונהפכה מעיקרו ניחם שאם מכאן, בו? פותחים
שבוע  כלבא בן היה מרוצה ובודאי לו, מתירים - אחרת
(כסףֿמשנה). ממנו ויהנה בתורה, גדול עקיבא רבי שנעשה
אדעתא. דיבורֿהמתחיל א סג, לכתובות ב'תוספות' וראה

בנו 95) את משיא המודר והיה מפלוני, יהנה שלא נשבע
זמן), אותו בתוך בנו את שישיא חשב ולא לזמן, שנדר (כגון
לא  בקרוב, בנו את משיא שהוא יודע הייתי אילו ואמר:
מעצמו  ניחם ואם סד.). (נדרים לו מתירים אין - נודר הייתי

לו. מתירים - דעתו ונהפכה

.‚È‰Úe·L ¯ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,¯·c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
ÌÁÂ ,BÊ96‰B¯Á‡‰ ‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»

ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«
‰BL‡¯‰97. »ƒ»

לשבועותיו.96) היתר על 97)ומבקש ישאל שאם
 ֿ (כסף השניה שבועתו על עבר נמצא תחילה, הראשונה

משנה).

.„ÈCk ¯Á‡ ÚaLÂ ,ÈBÏt ÌÚ ¯a„È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««»
¯eÒ‡ ‰È‰È d¯ÈzÈÂ BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈«¿»¿«ƒ»ƒ¿∆»

ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ98ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«
ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,d¯ÈzÓe ‰BL‡¯‰ ‰Úe·M‰«¿»»ƒ»«ƒ»¿««»ƒ»≈«
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰Úe·L B‡ ¯„ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡L .‰iM‰«¿ƒ»∆≈«ƒƒ∆∆¿»∆¬«ƒ…

eÏÁ99‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»ƒ»»≈¿ƒ»¿ƒ¿«∆…
- ÌÁÂ ,¯i‡ L„Á L‡¯Ó ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Oa ÏÎ‡È…«»»¿ƒ≈……∆ƒ»¿ƒ«

.¯i‡ ÒkiL „Ú Ï‡L BÈ‡≈ƒ¿»«∆ƒ»≈ƒ»

שתיהן.98) שלא 99)על עד חלה השניה שבועתו ואין
דברו", יחל "לא שנאמר: צ.), (נדרים הראשונה על ישאל
שחל  אחר - יעשה" מפיו היוצא "ככל כתוב: לו וסמוך
מוחלים  ואחרים מוחל, אינו הוא - אז עשיה, לידי ובא הנדר
ולאב  לבעל יש אבל חכם, בהתרת זה וכל שם). (רא"ש לו
נדרים  הל' לקמן כמבואר חלו, לא שעדיין נדרים להפר

הי"ב. פי"ב,

.ÂËÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL100ÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ , ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»
BÊ ‰Úe·L ÏÚ BÏ Ï‡MiL101‰BL‡¯‰ ÏÚ Ï‡L - ∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»

‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â102. ¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

מנכסיו.100) עצמו מנכסי 101)שהדיר גם עצמו שהדיר
שם  (נדרים הכל על מתחרט הוא ועכשיו לו, שישאל החכם

לא 102)וברש"י). שעדיין שבועה מתירים שאין שם,
על  נשאל לא עוד כל חלה, לא השניה שבועתו והרי חלה,

הראשונה.

.ÊË¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL103Ì‡ ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ - BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

B˙e¯ÈÊ ÏÚ Ck ¯Á‡Â104.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

נודר 103) הריני הראשונה, שבועתי על אשאל אם כלומר,
נזיר. כמבואר 104)להיות שאלה, ע"י ניתרת נזירות קבלת

עד  עליו חלה הנזירות ואין והואיל ה"י, פ"ג נזירות הל' לקמן
(שם). שתחול קודם עליה להשאל אין שבועתו, על שישאל

.ÊÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»∆……«
¯kk ÏÚ ¯Ó‡L B‡ ;ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰«¿»∆……««∆»««ƒ»
,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :BÊ¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»

‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L105‰BL‡¯ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««
e¯‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"טֿי.105) פ"ד, לעיל .106)ראה א יח, נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב: כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע, חלה והשניה ואיננה, לגמרי נעקרה זו הרי והותרה,
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השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה
שם). עד 107)(רש"י שבועה מתירים שאין ואע"פ

זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע"פ עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח (רדב"ז), שלפניה
ולדעת  (רלב"ח). הפועל אל מכח הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב"ן,
ליו"ד  יוסף' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח). א.108)סי' יח, א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י.110)לשוגג, פ"ד, לעיל

.ÁÈ¯wLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙Úe·Laƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L ¯Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba¯˜ ‡È·i ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ d¯Èz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ e¯Èz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

¯eËt113. »

שיור 111) הם הרי מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח.). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב להלקותו, התחילו
ה"ו. פי"ז, סנהדרין הל' וראה (רדב"ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט, ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי' ח"א תשב"ץ בשם רוקח' ('מעשה הי"דֿטז פ"ד,

ה'תשע"ח  טבת כ"ד חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע. של למורשה הנשבע

.‡·iÁ ‰È‰È Ba ‰„B‰ Ì‡L ÔBÓÓa B¯·Á Ú·Bz‰«≈«¬≈¿»∆ƒ»ƒ¿∆«»
ÌlLÏ2Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L B‡ ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,3¯ÙÎÂ4 ¿«≈¿»«¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ ‡e‰ Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ -5Û‡ , ¬≈∆«ƒ¿»«»ƒ¿««ƒ»«
ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ6„Á‡ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·LaL . «ƒ∆…»»»≈∆ƒ¿««ƒ»∆»

Û‡ ,¯ÙÎÂ ¯Á‡ BÚÈaL‰L „Á‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ÚaLp‰«ƒ¿»ƒƒ«¿¿∆»∆ƒ¿ƒ«≈¿»««
¯Á‡ B˙¯ÈÙkL ;·iÁ - ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»»≈«»∆¿ƒ»««

ÔÓ‡ ˙iÚk - Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L7. ∆ƒ¿ƒ«≈««¬ƒ«»≈

הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני לי שתחזיר אני משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי בידי לך אין ואמר: הנתבע
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי כי

עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי על ואף חייב". בו שכפר כיוון אחרים מפי
הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא
 ֿ "תחטא שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע
חייב. אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף וכפר, אחרים מפי המושבע חייב העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי
לך  יודע איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה וכל
ולא  הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין

פטור. אמן, ענה

.·‡Ï '¯·c‰ Ôk' ¯Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚ·z¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚ·zL ÔB‚k ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt10˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«

Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי גנבת  לו: שאמר כגון
עונש  בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב

שהזיק. מה על יתר עדים,9)- פי על אלא הודאתו, פי על
עצמו. את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר

דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי 11)שאין
מפי  שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע
קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו

שבועה.

.‚a BÚ·z Ì‡ ÔÎÂÚ˜¯˜12„·Úa B‡13¯ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
·iÁÂ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

ממני.12) גזלתיה ואתה היא, שלי זו, קרקע לו: שאמר
לקרקע.13) שהושווה לגביית 14)כנעני, העומד זה שטר

הוא. שלי שבתוכו, חוב

.„el‡ ‰Ê È¯‰Â ,ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ¯ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ
¯ÙkM ‰Ó ÌlLÓe ‰È‰ ·iÁ ‰„B‰15¯Ó‡pL ÈÙÏ ? »«»»»¿«≈«∆»«¿ƒ∆∆¡«

„È ˙ÓeO˙· B‡ :ÔB„wÙa16˙‡ ˜LÚ B‡ ÏÊ‚· B‡ ¿ƒ»ƒ¿∆»¿»≈»«∆
ÔÈÏËÏhÓ Ïk‰ - ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ B˙ÈÓÚ17‰„BÈ Ì‡L , ¬ƒ»»¬≈»«…ƒ«¿¿ƒ∆ƒ∆

e‡ˆÈÂ ;B„È ˙ÁzÓ ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ Ô‰a18ÔÈ‡L ,˙BÚ˜¯˜ »∆ƒ»ƒ««»¿»¿«¿»∆≈
ÔÈÏËÏhÓ19Ô˙˜ÊÁ·e Ô‰ÈÏÚa ÈÙÏ Ô‰ È¯‰Â20e‡ˆÈÂ ; ƒ«¿¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈«¿≈∆¿∆¿»»¿»¿

eLw‰L ,ÌÈ„·Ú21˙BÚ˜¯˜Ï22ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ; ¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»∆≈
ÔBÓÓ ÔÙeb23. »»
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להחזירו.15) שעליו חבירו ממון אלא קנס זה שאין
במלווה.16) או בו להתעסק ממון בידו מיד 17)ששם

דניידי. נכסי והם: למקום וממקום מכאן.18)ליד יתמעטו
ניידי.19) דלא נכסי הנקראים והם: ניידים, שאינם
בעליה 20) בחזקת "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין ברשותן,

אותם 22)שהושוו.21)קיימת". "והתנחלתם שנאמר
הם  הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים)

אלא 23)כאחוזה. עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
לראיה.

.‰B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚ·zL ¯Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»
ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚ·z ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ ÚaLp‰«ƒ¿»≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿
EÏ LÈ ÌeÏk ?È¯Á‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?ÔBÓÓ È„Èa¿»ƒ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆
ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ«»ƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««

‰Ê BÚ·z ‡lL Èt24. ƒ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע. מכחש שהוא

.ÂBÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚ·Ï ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿
B˙‡L¯‰a ‡a‰25B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML ;26. «»¿«¿»»∆¿∆»»¿

(25- הנתבע מידי ממונו את לגבות בכתב ממנו שהורשה
עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא
כבעל  דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל
אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר
או  התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש
הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו
הוא  הרי ממונו, לגבות עדים שני בפני שליח מינהו אלא

עצמו. דבר כבעל הורשה 26)משביעו לא שאם אלא,
אני  אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע, ממונו את לגבות
בפני  לשקר שיישבע שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא

לכך. שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו

.ÊÔBLÏa BÚÈaLiL „Ú ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ¿««ƒ»«∆«¿ƒ¿»
d¯ÈkÓ ‡e‰L27. ∆«ƒ»

בכל 27) - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר
נלמדת  הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון
"כי  נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה

תחטא".

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,„ÈÊÓa ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿««ƒ»¿≈ƒ««ƒ
- B˙Úe·L ˙ÚLa ÌÈ„Ú Ba e¯˙‰Â ,¯˜MÏ ÚaLpL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
·e˙k‰ È¯‰L .„·Ïa BÓL‡ ‡È·Ó ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»≈ƒ¬»ƒ¿«∆¬≈«»
ÔB„Êa ÔÈa ÌL‡ B·iÁÂ ,˙e˜ÏÓ È·iÁ ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ28 ƒƒ¿««»≈«¿¿ƒ¿»»≈¿»

.e¯‡aL BÓk ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»¿∆≈«¿

למלקות.28) ראוי שהוא בו והתרו

.ËÚaLÂ ¯Ùk29B‡ ,ÌÈÓÚt LÓÁ B‡ Úa¯‡ »«¿ƒ¿««¿«»≈¿»ƒ
¯ÙBk ‡e‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L∆ƒ¿ƒ«≈««¿«¿»≈¿»ƒ¿≈

ÔÈc ˙È·a ÔÈa ,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ30˙È·a ‡lL ÔÈa «»««¿««≈¿≈ƒ≈∆…¿≈
‰Úe·L Ïk ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈcƒ¬≈∆«»»¿«»»«»¿»

‰Úe·Le31·iÁ ‰È‰ - ¯ÙkL ¯Á‡ ‰„B‰ el‡L . ¿»∆ƒ»««∆»«»»«»
ÔÈc ˙È·a ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ32¯ËBt ‡ˆÓÂ , ¿«≈««ƒ∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ‰¯ÈÙÎe ‰¯ÈÙk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿ƒ»
.‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ·iÁ«»«»¿»¿»

עצמו.29) דין.30)מפי בבית לשקר 31)שכפר שנשבע
ממון. מלשלם 32)וכפר פוטרתו דין בבית כפירתו אין

השביע  שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה
ארבע  והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע

אלא  חייבים אינם פעמים שכפרו וחמש שאחר מפני אחת,
כלום  מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין

ומגידים). חוזרים אינם שוב (משהגידו,

.ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
- È„Èa ÌÎÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa eÏ LiL ÔB„wtƒ»∆≈»¿»¿¿»∆≈»∆¿»ƒ

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡33,È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ≈«»∆»»¿»∆»¿»∆≈¿¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï34. …¿¿…¿¿…¿«»«»««¿««

אחת.33) שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
חמש 34) כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט הואיל

המחברת  וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות
שכן  וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
שחייב  המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם

לעצמו. אחד כל פרט שהרי חמישה

.‡È„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈÏ Ôz :B¯·Á BÏ ¯Ó‡35ÏÊ‚ »«¬≈≈ƒƒ»¿∆»»≈
BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa ÈÏ LiL ‰„·‡Â«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿»∆≈¿¿»ƒ≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ36ÔlkÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â . «»∆»«««¬ƒ»»¿»««ƒÀ»
·iÁÂ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -37. ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

שתרצה.35) מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי הלוואה
לכולם.36) אחת שבועה אלא כאן הואיל 37)שאין

אחד  בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע
על  כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם

קרבן. חייב אינו מפרוטה בפחות תביעה

.·ÈÏÊb „È ˙ÓeOz ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒƒ»¿∆»»≈
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰„·‡Â38. «¬≈»«»«»««¿««

לעצמו,38) אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל
נשבע  שהרי לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰Úe·L .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÔÈ¯BÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»

˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי על ואף
הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת כל על חייב זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L :Ô‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»
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EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»

„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈ¯OÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „·‡L ÔÚË44¯Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck ¯Á‡Â46¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡¯‰ Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰Úe·Le ‰Úe·L47ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;48‰¯Bz‰ - ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ô¯w‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ‰a¯‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ̄¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,‰Úa¯‡49„·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰Ú·L ÌlLÓ - ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב הרי

שבועה 47)אשם. כל על שחייב אשם, לקרבן מחוץ
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ. מן חומש מוסיף שישה.50)שבקרן נתחייב

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
החומש  נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן

אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן

.ÊËÚ·Bz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa B¯·Á¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
·iÁÂ ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע שהרי

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ותשלומי 1) ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס,

.‡BÁ·Ëe B¯·Á ÏL B¯BL ·Bb‰2B¯ÎÓ B‡3BÚ·z , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,z¯ÎÓ B‡ zÁ·ËÂ È¯BL z·b :BÏ ¯Ó‡Â ¯BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èz·b :¯ÓB‡ ‡e‰Â4,Èz¯ÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁ·Ë ‡Ï Ï·‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ

ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ¯ÎÓ B‡ Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈
ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿

‰·b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,¯Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«
·iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La9,Á·Ë ‡lL ¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«
.Á·Ë ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב לתשלומי ובנוגע

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,

לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ, רומי בדפוס
כאן  שאין א. טעמים: שני כאן יש כאילו "ומפני", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי חיוב
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס, מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי אלא חמשה תשלומי עוד שאין המכירה,
תשלומי  אמרה: והתורה חמשה), תשלומי בכלל (הכפל
שתשלומי  ב. עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס הם - עצמם חמשה
וצ"ל: מוטעת, נוסחה שזוהי רוקח" ה"מעשה החליט
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י וכן וא"ו. בלא "מפני"
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס. הם חמשה שתשלומי
ואח"כ  כפל, לי לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי
חייב  שגנב, עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל כדין,

שמח). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ"א,
וראה  קנס. זה הרי - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק, ממה

ובביאורנו. ה"ב פ"ז, רב.9)לעיל כדעת מט: שבועות
ה"ג. פ"א, לעיל מפורשים ביטוי שבועת וחיובי

.·Èc·Ú ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„·Ú‰Â ;ÚaLÂ ¯ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :¯Ó‡Â Ba¯ Ú·zL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס,10) מדין לב) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל
כנעני. לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב

אחד  אבר שבגלל קנס, מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י  כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב). פ"ז, (לעיל עצמו ע"פ קנס נשבע 15)משלם שהרי

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL ¯·„a B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ16e¯‡aL BÓk17Ba LÈÂ , ¿«≈«ƒ«¿¿∆≈«¿¿≈

ÔBÓÓ18ÏÎa ¯ÙÎÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ ‡e‰L , »∆¿«≈«ƒ«¿¿»«¿»
¯·c19.ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ »»¿ƒ¿«¬≈∆«»ƒ¿««ƒ»

zÒ‡ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·z ?„ˆÈk20˙Èzt B‡21,Èza ≈«¿»¿»«»«¿»ƒƒ»ƒƒ
·iÁ - ÚaLÂ ,È˙Èzt ‡ÏÂ ÈzÒ‡ ‡Ï :¯Ó‡ ‡e‰Â¿»«…»«¿ƒ¿…ƒƒƒ¿ƒ¿««»
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·La22 ƒ¿««ƒ»∆««ƒ∆≈¿«≈¿»

ÏÚ Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓ ‰È‰ ‰„B‰ el‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ«ƒ«¿ƒ»»»¿«≈∆¿»«
BÓˆÚ Èt23È¯BL z·b :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .24‡e‰Â , ƒ«¿¿≈»≈«¬≈»«¿»ƒ¿

;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,Èz·‚ ‡Ï ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
B˙‡„B‰a ÏÙk ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L25ÌlLÓ , ∆««ƒ∆≈¿«≈≈∆¿»»¿«≈

B˙‡„B‰a Ô¯w‰ ˙‡ ‡e‰26. ∆«∆∆¿»»

עצמו.16) הודאת ה"ב.17)ע"פ פ"ז, חלק 18)לעיל
קנס. ואינו ממון דין לו יש בכת"י 19)מהתביעה
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הדבר. רומי: בדפוס וכן עליה 20)התימנים, שבאת
דברים:21)בעלֿכרחה. שלשה משלם ו"המפתה לרצונה.

אותה  (רואים ופגם ובושת כסף), של שקלים (חמשים קנס
כמה  ורואים בתולה, שוה היתה וכמה בעולה שוה היא כמה
- והאונס ה"ו), פ"ב, נערה הל' רבינו לשון - וישלם פחתה

ה"ב). (שם ופגם" צער ובושת קנס אלו 22)ארבעה:
אדם, בכל ושוים התורה מן לה הקצובים שקלים, החמישים
המשנה  כלשון שבישראל" קטנה ובין שבכהונה "גדולה בין

יד:. המבייש 23)בערכין לפי "הכל ממון, דין להם שיש
את  מזיק כשאר הם והרי שם, המשנה כלשון והמתבייש",
יתחייב  יודה אם ואפילו ופגם, בושת לו המשלם חברו
פתית  או אנסת לו: ואמר חברו את כשתבע ובודאי לשלם,
אין  כי ופגם, לבושת גם אלא בלבד לקנס התכוין לא וכו'
יתחייב  - הנתבע בו יודה שאם דבר מלתבוע מניח אדם
(משנה  יפטר בעלֿדינו בו יודה שאפילו דבר ויתבע לשלם,

לח:). שם ובגמרא לו: משלם 24)בשבועות שור והגונב
הכפל. ומודה 25)את הם, קנס מדין - כפל שתשלומי

פטור. בשבועת 26)בקנס וחייב ממון, לו שכפר נמצא
שם). (משנה הפקדון

.„‰¯eaÁ Èa ˙ÈOÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰27¯ÓB‡ ‡e‰Â , »≈«¬≈»ƒ»ƒ«»¿≈
È¯BL ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ ;È˙ÈOÚ ‡Ï28:¯ÓB‡ ‡e‰Â , …»ƒƒ≈ƒ¿∆ƒ¿≈

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,˙ÈÓ‰ ‡Ï29el‡L ; …≈ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
.ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ‰„B‰»»»«»¿«≈

שבת 27) ריפוי, צער, נזק, לו לשלם חייב בחברו והחובל
דין  - וכולם מ"א. פ"ח, קמא בבא המשנה כלשון ובושת,

להם. לשלם 28)ממון אתה ובשור וחייב שורי. דמי לי
כי  ממון, מתורת שלם נזק לשלם שחייב כאן. ידובר מועד
בתורת  נזק חצי רק משלמים בעליו שהמית, תם שור אילו
פ"ב, ממון נזקי בהלכות רבינו וכלשון מא.), (כתובות קנס
וכל  ממון, זה הרי שהזיקו מה המשלם כל הכלל, "זה ה"ח
הרי  נזק, חצי או כפל תשלומי כגון פחות, או יתר המשלם

קנס". - הפחות או הקרן על בשבועות 29)היתר משנה
לו:

.‰¯BM‰ ˙Óe ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ B¯BL Ô˙30BÚ·z , »«¿≈ƒ»≈«¿»
:BÏ ¯Ó‡ ?EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L È¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»«
z„˜Ù‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÌeÏk ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆»«ƒ¿«¿»

„·‡ B‡ ·‚Â31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ , ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿«
‰È‰Lk ¯·c‰ ¯Ó‡Â ‰„B‰ el‡L ;ÔB„wt‰32‡Ï - «ƒ»∆ƒ»¿»««»»¿∆»»…

ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰33. »»«»¿«≈»ƒ¿≈∆≈ƒ»
Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ‡e‰ ·iÁ Ï·‡34ÚaL È¯‰L , ¬»«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ35. «∆∆¿≈…«≈»∆

עליו.30) פטור השומר והרי בפשיעתו, ושומר 31)שלא
ואבידה. גניבה על פטור השור.32)חינם שמת

מט.33) שם לו.34)משנה מציעא בבא וכן ב. עמוד שם
והשביעו,35) שמת, וטען השומר, אצל השור שנגנב כגון

מפני  מלשלם, פטור היה כשהיה, ואמר הודה אילו בזה שגם
(שם  הפקדון משבועת פטור לפיכך חנם, שומר שהוא

במשנה).

.ÂÈ¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·˙e ,B¯·ÁÏ B¯BL ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿»«≈»ƒ
˙Ó ¯BM‰ È¯‰Â ?ÈpnÓ zÏ‡ML36:Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â , ∆»«¿»ƒ∆ƒ«¬≈«≈¿»««≈

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,„·‡ B‡ ·‚ƒ¿«»«¿ƒ¿««∆¬≈∆»
ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ

ÌB˜Ó ÏkÓe ,B˙¯ÈÙÎa ÔÈÓeÏLz‰37,ÌlLÏ ‡e‰ ·iÁ ««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»«»¿«≈
‡e‰L ÈtÓ ,‰aL B‡ „·‡ B‡ ·‚ B‡ ˙Ó ÔÈa≈≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿≈∆

Ï‡BL38BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,39‡e‰ ·iÁ Ï·‡ . ≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»«»
Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆¿≈…

‰Êa ‡ˆBik40. «≈»∆

עליו,36) חייב ושואל מת שהשור היא, האמת כלומר,
בסמוך. שהם.37)כמבואר האופנים ושואל 38)בכל

האונסין. על גם "שכך 39)חייב ה"ב פ"א, שכירות הל'
עמו  אין בעליו מת, או ונשבר יג): כב, (שמות בשואל כתוב

ישלם". שמת,40)שלם השואל ואמר השור, שנגנב כגון
מחובה  שהמשנה הפקדון, משבועת פטור זה הרי - ונשבע

שם). (משנה פטור - לחובה

.ÊÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆≈≈«¿ƒ««¿ƒ
BÓˆÚ ÈtÓ ÔÈa ,ÚaLÂ BÊ ‰¯ÈÙÎa ‡l‡41ÔÈa ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈

¯ÙÎÂ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L42˙Úe·La ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«¬≈∆«»ƒ¿«
ÔB„wt‰43‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»««ƒ∆…»»»≈¿…ƒ

ÂÈtÓ ‰Úe·L44. ¿»ƒƒ

עצמו 41) מפי ונשבע קפץ אלא התובע השביעו שלא
כפר 42)לשקר. ואפילו כלום, בידי לך אין לו: שאמר

ביתֿדין. בפני וכדעת 43)שלא לו: בשבועות משנה
כעניית 44)החכמים. התובע, שהשביעו אחר "שכפירתו

שם. בביאורנו וראה ה"א פ"ז, לעיל אמן"

.ÁBÚ·˙e ,B¯·Á ¯BL ·Bb‰45,z·‚ È¯BL :BÏ ¯Ó‡Â «≈¬≈¿»¿»«ƒ»«¿»
B·Èh ‰Ó .Èz·‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â46‰z‡ ?EÏˆ‡ ¿≈…»«¿ƒ«ƒ∆¿¿«»

ÚaLÂ ,ÈÏˆ‡ Bz„˜Ù‰47;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
¯BM‰ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ - B·bL ‰„B‰ el‡L∆ƒ»∆¿»»»«»¿«≈¿≈«

ÌB˜Ó ÏkÓ48¯Ët È¯‰ - ‡e‰ ÔB„wt ¯Ó‡L ÂLÎÚÂ , ƒ»»¿«¿»∆»«ƒ»¬≈»«
·‚ Ì‡L ,‰„·‡‰ ÔÓe ‰·b‰ ÔÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈»ƒ»¬≈»∆ƒƒ¿«
¯eËt ‰È‰ - BÊ ‰‡„B‰ ¯Á‡ „·‡ B‡ ¯BM‰«»«««»»»»»

ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע שחייב לא
אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע אלא להשבע, חייב
לשבועות  יו"ט (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות

מ"ב). או 48)פ"ה, השור ומת אונס, כשאירע אפילו
באונסין. חייב שגנב שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין

קה:). קמא (בבא האונס על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËB¯ÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰¯e·M‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
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ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -52ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ"א) פ"ח, (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע, (שלא הכל על נשבע חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ הכל את משלם והשואל
(מקרי  השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס)
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי יפטר ואילך משבועה
(ע"פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב והגנב גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י התימנים: ובכת"י ה"א, פ"א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני  להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï·‡ ,Èz·‚ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È¯‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ B¯ÓLÏ Èz¯ÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ E¯BL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
¯Ët ‡ÏÂ ,Ô¯wa ‰„B‰ È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

מפני 55) הוא הפקדון בשבועת שחייב הטעם וכל הואיל
רש"י  (לשון ממון" כפירת לידי לבוא זו שבועה "שסוף

ואין 56)שם). הבזיון, מפני גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו

.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È¯‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆ¯z Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ¯ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆ¯z Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ C¯ca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È¯‰Â ,ı¯ È˙¯t ¯Á‡ :¯Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈
¯eËt - el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿
.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.·È„Á‡ BÚ·˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ ·iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

ÔBÓÓ ¯Ùk È¯‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚ·z .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…
,Bc·Ï ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ61¯Ët ‡Ï È¯‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«
.Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני לשותף שמודה ואעפ"י
ה"א  פ"ה, שבועות בירושלמי אולם שם. כמבואר לו, המגיע

השותפים. מן באחד למכחש פרט - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי לא
ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ"ה. לשבועות ברי"ף זה ירושלמי הובא וכן
ירושלמי  שדברי שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב לשקר, ונשבע השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚È¯ËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ¯ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
¯ËMa È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜¯w‰ „aÚzL64Ú˜¯˜a ¯ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65¯·Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e¯‡a66˙Úe·MÓ ¯eËt - Ú˜¯˜a ¯ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«

ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««
¯˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ"ז,66)התובע לעיל
על 67)ה"בֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב, ה, ויקרא תמימה" וב"תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי ביטוי, שבועת משום שחייב פעם כל
בשבועת  וחייב ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי משום רק וחייב הפקדון
פ"א, לעיל (ראה במזיד ביטוי שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי ה"ג)
ובין  קנס משום שנפטר בין הפקדון משבועת הפטור חלקי
פרוטה  שוה חוסר משום שנפטר בין קרקע, משום  שנפטר
לבדו  מזה אלא לויתי לא כשאומר ובין הט"ז), פ"ז (לעיל
שבועת  משום לפחות חייב המקרים בכל הי"ב), (לעיל

(רדב"ז). מט: בשבועות הש"ס דברי ע"פ ביטוי,

.„È„·Ïa ÌÈ„Úa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰69ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , »¿»»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
B˙¯ÈÙÎa BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ¿ƒ»

‰zÚ ÌlLlÓ70ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLkL Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿«≈«»¿««ƒ∆¿∆»»≈ƒ
- B˙¯ÈÙk BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌlLÏ ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ»¿ƒ»

ÌÈ„Ú‰ e‡B·È ‡Ï ‡nLÂ ,dzÚa ‰ÏÈÚB‰ È¯‰71B‡ ¬≈ƒ»¿ƒ»¿∆»…»»≈ƒ
Ô˙e„Ú Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ e‡B·È72eÏÒtÈ B‡73CÎÈÙÏe , »¿…ƒ¿«≈≈»ƒ»¿¿ƒ»
·iÁ74. «»

שטר.69) עליה לו באו.70)ואין לא עדיין כשהעדים
הים.71) למדינת ילכו או לז:) (שבועות שימותו
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לזה.72) זה מכוונים דבריהם ימצאו ולא שיוכחשו,
לעדות,73) הפוסלתם עבירה ע"י או שביניהם, קרבה ע"י

שיזומו. מלשלם.74)או בכפירתו עצמו שפטר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס, עדי השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.‡Úa˙p‰ ·iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú Ú·Bz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
dc·Ï Ô˙e„Úa2ÔBÓÓ ‰Ê Ú·B˙Ï ÔzÏ3ÏËÏhn‰4, ¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈

eÚaLÂ Ô˙e„Úa e¯ÙÎÂ5ÔÈa ÔÈc ˙È·a eÚaLpL ÔÈa , ¿»¿¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ eÚaLpL6ÌeMÓ ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ

Ì˙¯ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·L7. ¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
Ú·Bz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ8Ba e¯ÙÎÂ9‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…

B˙Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaL10ÔÂÈk , ƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»
e¯ÙkL11ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -12‡e‰Â .13˙È·a ÌÚÈaLiL ∆»¿¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈

ÔÈc14. ƒ

ב"עדותם 2) מתחייב הנתבע שאין קנס, עדי למשביע פרט
שהרי  אותו, המחייבת היא כפירתו עם עדותם אלא לבדה"
כמבואר  לשלם, לחייבו עדותם תועיל לא בקנס יודה אם
כתי  שתי המשביע להוציא רבינו נתכוין וכן ה"ד. להלן
העדות, משבועת פטורה היא הראשונה, כפרה שאם עדים,
ממון  להוציא ואפשר השניה, הכת עדות על סומכת שהיא
הט"ו. פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר השניה, הכת בעדות

ה"ד.3) פ"ז, לעיל ראה ממון, גופם שאין לשטרות פרט
ה"ג.4) בסמוך וכמבואר ועבדים, לקרקעות מפי 5)פרט

(משנה, עדות לך יודעים אנו שאין שבועה שאמרו: עצמם,
לא:). בביתֿדין,6)שבועות תהיה שכפירתם והוא, שם.

ה"ב. בסמוך הנתבע 7)כמבואר היה לו, העידו שאילו
לו. לשלם עליכם,8)מתחייב אני משביע להם: שאמר

וכך. כך ממון פלוני ביד לי שיש ותעידוני שתבואו
עדות.9) לך יודעים אנו אין אמן 10)שאמרו: העונה כי

לעיל  כמבואר מפיו, שבועה כמוציא אחרים, השבעת אחר
ה"א. העדות,12)בביתֿדין.11)פ"ב, שבועת  בקרבן

כי  ונפש הכתוב: משמעות וכן הי"ב. פ"א, לעיל כמפורש
מפי  שבועה ששמעה כלומר, - אלה קול ושמעה תחטא
אלא  אמן, ענה לא אפילו עוונו, ונשא יגיד לא אם - אחרים
- לך להגיד מה לי ואין עדות, לך יודע איני ואמר: כפר

ספר'). ('קרית מפי 14)ובלבד.13)חייב הנשבע אמנם
להשבע  צריך אינו השבועה, על אמן שענה או עצמו
אלו  אבל א. ל, שבועות במשנה וכמבואר בביתֿדין,
שבועתם  קבלת אין אמן, ענו ולא התובע מפי שהושבעו
 ֿ בבית היא שהכפירה ומכיוון כפירתם, בשעת אלא נקבעת
איך  כי בביתֿדין, להיות צריכה ההשבעה אף (שם), דין
בביתֿדין  וקבלתה בחוץ תהיה שההשבעה לומר אפשר
ובביאורנו  הי"ז, פ"י לקמן וראה בה"י). ולקמן כאן, (רדב"ז

ביהודה'. ה'נודע בשם שם

.·e¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Úa15˙È·a ÔÚÈaL‰ B‡ ¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈc16, ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ

‰¯ÈÙk‰Â17„·Ïa ÔÈc ˙È·a18„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL . ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ
„ÈbiL ÌB˜Ó - BBÚ ‡OÂ19‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…

·iÁ˙È ÌL „ÈbÈ20. «ƒ»ƒ¿«≈

עצמם.15) שבועתו.16)מפי אחר אמן בכת"י 17)וענו
הכפירה. וכדעת 18)התימנים: א. ל, שבועות משנה,

בביתֿדין.19)החכמים. אלא מתקבלת עדות ואין עדותו,
הט"ז.20) פ"י, לקמן וראה א. לב, שבועות

.‚È‡L ˙e„Úa ÔÚ·zÔBÓÓ ˙·iÁÓ d21˙e„Úa B‡ ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
˙BÚ˜¯˜22- eÚaLÂ e¯ÙÎÂ ,˙B¯ËL B‡ ÌÈ„·Ú B‡ «¿»¬»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿¿

ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈∆≈«»ƒ∆»«
ÏÊ‚Â „È ˙ÓeO˙e ÔB„wÙÏ ‰ÓBcL ÔBÓÓ ˙e„Ú ˙¯ÈÙk¿ƒ«≈»∆∆¿ƒ»¿∆»¿»≈

‰L¯ta ·e˙k‰ ÔË¯tL ‰„·‡Â23ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L , «¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ
ÔBÓÓ ÔÙebL24ÔzÈ - ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,25.‰Ê ∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

לקמן 21) ראה לוי. או כהן שהוא לו להעיד שתבעם כגון
אלא  מדבר הכתוב שאין "מנין לג:) (שם אמרו וכן ה"ג, פ"י
ונאמר  ידע), או ראה (או "אואין" כאן נאמר ממון, בתביעת
בגזל, או יד, בתשומת (או אואין הפקדון) (בשבועת להלן
(כמפורש  ממון בתביעת אלא מדבר אינו להלן מה עשק), או
ממון". בתביעת אלא מדבר אינו כאן אף בפסוק)

לתובע.22) קרקע להחזיר כא.23)המכוונת ה, ויקרא
נלמדת  העדות ושבועת הפקדון, שבועת פרשת שהיא
תחטא", "כי כאן נאמר הפקדון, משבועת ב'גזירהֿשוה'
לזה, זה להשוות תחטא" "כי (בפקדון) להלן ונאמר

א. לה, שבועות במס' אע"פ 24)וכמבואר לשטרות, פרט
פ"ז  לעיל וכמבואר ממון, גופם אין - ליד מיד שמטלטלים
ובביאורנו. שם כמבואר לקרקעות, הושוו - ועבדים ה"ד,

ובחזקתם"25) בעליהם לפני הם הרי "וקרקעות הנתבע.
יוחנן, רבי כדעת לז:) (שבועות שם לעיל רבינו כלשון
(שם  דורש היה עקיבא ורבי פטור. - קרקע עדי שהמשביע
מאלה  יש - ה) ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם כי "והיה לד.)
ממון  תבעו כיצד? הא פטור. שהוא מאלה ויש חייב, שהוא
המחייבת  עדות ואפילו פטור", - אחר דבר תבעו חייב, -
שם  הסוגיא במסקנת כמבואר פטור, - קרקע עדי כגון ממון,

ספר'). ('קרית

.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈ¯eËt - e¯ÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ¯ËtÈ - Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê e·iÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙·iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙¯ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dc·Ï¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï - ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ d· e¯Ùk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח שפלוני לו שיעידו
ה"א, פ"ח לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס שחייב
לא  ואמר: בתי, על רע שם הוציא שפלוני לי, שתעידו או
ראה  קנס, שקלים מאה לשלם וחייב בתולים, לבתך מצאתי

ב. לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי
פטור. - עדים באו ואח"כ התימנים:28)בקנס ובכת"י

לנתבע. והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני בעוד
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עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב בעצמו
הדורש:30) עקיבא, רבי פי על יוחנן כרבי א. לד, שבועות

שהכוונה  כב) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי א לג, שם וראה קנס. לעדי

מספק. קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ô¯w‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב חפץ, איזה ממני שגנב
ג). כב, מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני שגנב

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי חייב נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב בו מודה הנתבע היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב שהיה נמצא חייב, והרי 34)היה
חמשים  של הקנס על נוסף ופגם, בושת לו לתת חייב הוא

ה"ג,35)שקלים. פ"ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב הנתבע שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף - הדיוטות בת בין מלכים בת בין

ה"ב. פ"ח, לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב. פ"ח, לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.Âe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈ·z ¯Á‡ eÚ·MÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿

ÔÈ¯eËt - ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
.˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈

אחרי 38) הנתבע, מידי הכסף את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ"ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע שליח אבל בהרשאה", "בבא ב:
את  להשביע יכול אינו הנתבע מידי הכסף לקבלת מורשה
פ"ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי "לפי מ"ז)
מבואר  והטעם, רוקח'). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ e¯Ó‡ ,Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ Ú·Bz‰ e‡¯ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?eÈ¯Á‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ·˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ ÔÚ·z¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È˙B‡ Ú·BzL41- e¯ÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿

ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈
Ú·Bz‰42e‡B·iL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‰L - e¯ÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈
BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa Ú·Bz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„˜44˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«
„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :¯Ó‡pL ;˙e„Ú‰45- »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈

.˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„wL ‡Ï ,‰Úe·LÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב.39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט. אות להלן וראה אותי.41)ספר'). התימנים: ובכת"י
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי  ולמדנו ואל"ף, בוי"ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני על לעורר שזה השמועה
יגיד  לא אם לנתבע אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי ב. לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב"ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י). לה. (שבועות אח"כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
¯Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡B·zL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ·˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÌÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈
eÚ·MÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ Ú·Bz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«

ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡Â ˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ ÂÈ„Ú Ú·z Ck ¯Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Úe·La49È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡B·iL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
el‡ È¯‰ - e¯ÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏ e„ÈÚÈÂ¿»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈

ÌÈ¯Á‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ50. «»ƒƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

להם.47) ויתכוין עצמם.48)יקצה א.49)מפי לה, שם
וכתב  ומיוחד. ידוע עד משמע עד", "והוא אמרה: והתורה
משביע  ואומר: הכנסת בבית העומד שזה משום שם: הר"ן
אינו  מהסתם וכו', עדות לי יודעים אתם אם עליכם אני
שאינו  מי ביניהם שיש הוא, יודע שהרי כולם, את משביע
בתוך  המושבעים את כולל שהוא נמצא עדות, לו יודע

יחוד. כאן ואין מושבעים, ופירש 50)הבלתי הואיל
יחוד  כאן ויש כולם, על שבועה חלה כולם, את שמשביע
למד, אתה ומכאן שיור. ללא בבית הנמצאים לכל עדים
עדות, לו יודע אם מספק, חבירו את להשביע אדם שיכול
אע"פ  העומדים, כל על חלה שהשבועה אומר שאתה כשם

שם). (ר"ן לא אם עדות לו יודעים אם יודע שאינו
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.ÈÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ‰Â e‡Ba :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ
˙Òk‰ ˙È·a „ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,ÈBÏt „Èa ‰Ó»∆¿«¿ƒ¿««»»«¿≈«¿∆∆

ÈÓ Ïk ÚÈaL‰Â‡ÏÂ ,„ÈÚÈÂ ‡B·È ˙e„Ú BÏ Ú„BiL ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆≈«≈»¿»ƒ¿…
ÔÚ·z È¯‰L ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ e‡a»¿…≈ƒ¬≈≈«»ƒ∆¬≈¿»»

‰lÁz51Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .52ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»
ÔÈc ˙Èa53eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»

˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - ÔÓ‡54Ô˙e„Úa e¯tÎiLk »≈«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»
ÔÈc ˙È·a55ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â ;56. ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

העומדים 51) כל את מהמשביע עדיף וזה אותם, וייחד
בפני  מעולם ייחדם שלא הקודמת, שבהלכה בביתֿהכנסת
(רדב"ז). תביעתו בשעת ייחדם כאן ואילו עצמם,

ההשבעה.52) עצמם,53)בשעת מפי נשבעו ולא הואיל
בביתֿדין  שישביעם צריך השבועה, אחרי אמן ענו ולא
שאיֿאפשר  ה"א. לעיל כמבואר ביתֿדין, לפני ויכפרו
בפני  תהיה כפירתם) (זוהי וקבלתה בחוץ, תהיה שהשבועה

מפיו,54)ביתֿדין. שבועה כמוציא אמן שהעונה
(משנה  לביתֿדין מחוץ אפילו מועילה עצמם מפי והשבועה

ל.). לעיל 55)שם כמבואר בלבד, בביתֿדין שהכפירה
הושבעו 56)ה"ב. ולא הואיל בביתֿדין, כשכפרו אפילו

כפ  ע"י אלא שבועה קבלת כאן שאין כיון ירתם,בביתֿדין.
ביתֿדין. בפני וקבלתה בחוץ תהיה שהשבועה בדין אינו
 ֿ בבית תהיה שהכפירה אלא ההקפדה אין הראב"ד ולדעת
כשלא  אפילו בביתֿדין, מחוייבת אינה השבועה אבל דין,

הי"ז. פ"י, לקמן השווה אמן. ענו

.‡È‰Úe·La ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡57:Ô‰Ï ¯Ó‡L B‡ , ∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
- ‰Úe·La È‡ ÌÎ¯ÒB‡ ,‰Úe·La ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰58ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .59ÈepÎa B‡ ¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒ
ÌÈÈepk‰ ÔÓ60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ותעידוני 57) תבואו לא אם עליכם אני משביע שאומר:
א.58)וכו'. לה, שם מן 59)משנה, השם בהזכרת

כלשון  צבאות, שדי, אלקים, ה', כגון המיוחדים, השמות
שם. למשנה בפירושו "רחום"60)רבינו או "חנון" כגון

אפים". "ארך ששמו במי ושם 61)או ה"ב. פ"ב, לעיל
הרי  . . . שם הזכיר ולא שבועה "אמר רבינו: מוסיף ה"ד
מביא  ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע בדבר אסור זה
או  המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה עד . . . קרבן

כינוי".

.·ÈÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ62. «ƒƒ»

אלה",62) קול "ושמעה א) ה, (ויקרא "שנאמר א. לג, סוטה
שהיא  לשון בכל - רש"י) באלה, והשביעוה נאמר: (ולא

ה"ז. פ"ז, לעיל וראה שומעת".

.‚È˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈
ÌÚa˙iL :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚ Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¬»»¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿»≈

Ú·Bz‰63ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .64ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ . «≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
ÏËÏhn‰65„·Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ ·iÁ˙iLÂ .66 «ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«

Ú·Bz‰ ÔÚ·zL ¯Á‡ e¯tÎiLÂ .e„ÈÚ‰ Ì‡67. ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«

B‡ ÌMa ‰Úe·L ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙È·a e¯tÎiLÂ¿∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈
‰Úe·MÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ .ÈepÎa68„ÁÈiLÂ . ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈
‰ÚÈ·z‰ ˙Úa B‡ ‰Úe·M‰ ˙Úa ÂÈ„Ú69‰È‰zLÂ . ≈»¿≈«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa ‰Úe·M‰«¿»¿»∆≈«ƒƒ»

ycew zegiyn zecewp

Îlr `l` zecrd zreaya miaiig micrd oi`y ,zcnl dpd"
mixikn ody oeyla dreayd didzy ...mixac dxyr it

."dze`

על  נאמר כך: זו הלכה לבאר יש העניינים, פנימיות על־פי
להיות  הוא ישראל של תפקידם כי עדי", "אתם ישראל עם

הוי'. שם על עדות
כל, מעין הנעלם דבר על רק שייך העדות עניין כל
נפעלת  זו עדות הזה. בעולם אלוקות מציאות ובעניינינו
בדוגמת  שהיא מציאות בעולם כאן שיש על־ידי־זה
אדם. קרויים אתם - אדם" "נעשה - שלמעלה המציאות 

מכל  "המעט הם שישראל שאף רואים הגויים כאשר והנה
ועומדים  וקיימים חיים נשארים זאת ולמרות העמים",

ה  - ומצוותיה תורה היהדות, ענייני על ההוכחה בתוקף זו רי
היא  זו ועדות הקב"ה, של מציאותו על ביותר הטובה
שבכוחן  הדברות עשרת על המרמזים דברים עשרה על־פי
העניין  והנה עדים. ולהיות תפקידם לקיים ישראל יכולים
לימוד  כי אותה", מכירים שהן בלשון "שתהיה הוא העשירי
"לשון  בגדר אינו וספרי וספרא וירושלמי בבבלי התורה
השקו"ט  ריבוי מפני ישראל כל אצל אותה" מכירים שהן
רחבה  דעת כך לשם שצריך ובפרט וכו' חלוקות מדרשות
הדרך  מהם יודע אחר־כך ורק ארוך, וזמן חכמה ונפש
בספר  אבל כו'. והמותרים האסורים בדברים הנכוחה
ודרך  ברורה בלשון שהוא המעלה ישנה תורה' 'משנה
בלא  הכל בפי סדורה כולה תושבע"פ שתהא עד קצרה
מיוחדת  מעלה שישנה ונמצא כו'. פירוק.. ובלא קושיא
"אתם  - ישראל של לתפקידם ביחס הרמב"ם בלימוד

אותה". מכירים "שהן בלשון הוא זה ספר שכן עדי",
('c oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

פלוני 63) ביד לפלוני יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע זה שאין ממון,

פ"י 64) לקמן לוי, או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט

ה"ג. לעיל לעדי 66)ממון, פרט לבדה, התימנים: ובכת"י
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע כפירת עם שעדותם קנס,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע"פ

תחילה". תבעם "שהרי ה"י,

.„È˙Úe·MÓ ¯eËt - ¯eËt e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È¯‰L ,¯Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
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˜L¯72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁÓ‰ Ï·‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ
BÈ‡ - „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈

·iÁ73Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ74˙Úe·L ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«
„·Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡ÈˆB‰ ·e˙k‰ È¯‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈

·iÁÏ Èeha ˙Úe·L ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈
Ôa¯˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï·‡78˙Á‡Ï :¯Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««

·iÁÓ ‰z‡ ˙BÚe·L ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa - ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
·iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa B·iÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙Úe·L ÔÈ„·e ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב. מט, שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי, בשבועת שחייבים
ובכת"י  ה"בֿג. פ"ז, לעיל והשווה (כסףֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח: התימנים,

וכו'. שנשבע" הוא ביטוי, בשבועת חייב שהוא 71)אבל
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי הושבעו אם אבל

לא  שהרי ביטוי, בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי"ז. בסוף פ"י לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ"א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב: לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף במזיד, ביטוי שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי כה:). (שבועות באחד

ואי  מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי לב:)
ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י ה).
שהם  יודע מי כי ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע שאיֿאפשר משום

יט. אות פ"ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰Úe·L ,‰„·‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰„·‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני 84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי עצמה,

הי"ב. פ"ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ - ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ"ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני על מין

הי"ג. פ"ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:e¯Ó‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa¯ Ô˙B‡ eÚ·z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ»∆≈≈»«»ƒ

˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי"ד. פ"ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי"ו בלי לך, לא
כי  הפסוק: על ויקרא, פרשת כהנים' ב'תורת רבינו דברי
א: לח, בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי חייא, רבי "תני
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙Úe·ML ÈtÓ .Èeha ˙Úe·L ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL ¯·„a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯Ó‡91‰Ê ÔÈ‡ - …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡l‡ Èeha ˙Úe·L92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙Úe·L dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙Úe·L BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב", או "להרע ד) ה, (ויקרא ככתוב
ב. אות שם ובביאורנו ה"א, פ"ה, לעיל וכמבואר

יודע.91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ בה להתחייב ביטוי שבועת
להעיד, וראוי בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע שאינו שנשבע זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע. מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê96˙Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿«
ÏÏk ˙e„Ú97. ≈¿»

שאינה 96) ואע"פ ולאו, בהן ישנה שהרי שם, שבועות
לו  יעיד שלא להשבע יכול אינו שהרי בעתיד), = ) בלהבא
פ"ה, לעיל וכמבואר שוא, שבועת שזוהי ידע אם עדות,
בלהבא, גם שתהא ביטוי בשבועת מקפידים אנו אין  - הט"ו

שם. בשבועות רב וכדעת ה"א. שם שאינה 97)כמבואר
ותעידוני. שתבואו עליכם משביעני בלהבא: אלא
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ה'תשע"ח  טבת כ"ה שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שיש 1) דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו
העדות.

.‡ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2·B¯˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈ·iÁÓ eÈ‰ ‡Ï - e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי

להעיד. ופסול פסול 3)רשע וקרוב לנתבע, או לתובע,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני טוב יום חילל או בחלב
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא
עדי  שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי

-5)חמס. מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק
כאמור, כי כתב, לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים א 6)אינם בעצמם, ראו לא שמעו שהם לא
להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי זו עדות

בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
מדבריהם, עדות שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה
לא  יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה  מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.·¯Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
- e¯ÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙¯ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È ‡Ï - ‰Ê ¯·„a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.‚Ôa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚ·z¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Le¯b9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.„Ba Ba Ï·ÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚ·z12˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚ ÈBÏt13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò¯‡Ó‰14˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È - BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz ·iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯Ú ˙BÎÏ‰a‰Êa16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק.12) מיתת הבן  וחייב חבורה  בו וחייב 13)עשה
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה

סקילה.14) חייב המאורסה נערה על דמי 15)והבא
או  באונס ופגם ובושת קנס או הגדיש, הבערת או חבלה,

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,
בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו
את  פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי התובע, הוא שאין זולתו,
התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני

עצמו". דין בעל

.‰˙Úe·MÓ ¯eËt - BÚÈaL‰Â ¯ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙·iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, אינו לממון

.Â,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Ú·z»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰ - e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ¯ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa e¯Ùk È¯‰Â ,ÔÚ·zL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.ÊÈep˜ È„Ú Ú·z19‰¯È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ e¯ÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
·eiÁ ÔÈ‡ - e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt -¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„·Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙Ó¯B‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È¯‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ Ì¯BbL ¯·c - ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL ¯LÙ‡22¯aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני.19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
אלא  קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי

התראה. שאסר 20)לשון פלוני, אותו עם נסתרת שראוה
שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה

הדבר. וייבדק המרים טמאה 21)מי איני אמרה שאם
כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני

טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È¯‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡B·iL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
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‰‡ˆBÈ ‰˙È‰ - BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»
.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.Ë¯Ùk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ·iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ ·iÁ - ¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â Ú·Bz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰Úe·M‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL „Á‡25¯ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ -»»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿

ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם
לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא

אחד,27) עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,
זה  הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב
חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע
שבועת  משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
- „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. מיורשי
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי

בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜¯˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eËt -¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי  אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע.32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL e¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL B¯ea„ È„k CB˙a ¯tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL - B¯·Á¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡È·Ó „Á‡Â34,ÔBL‡¯‰ ¯Ùk .B˙Úe·L ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
- ¯Ùk Ck ¯Á‡Â ¯ea„ È„kÓ ¯˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
¯eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ ÔBL‡¯‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï - ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי 35)קרבן על ואף
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד  שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„È¯ÙkL ÔÈa ,·iÁ ¯ÙBk‰ - „Á‡ ¯ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ¯ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL e¯Ùk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»

‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
¯eËt37˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ B˙¯ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע,
חייב.

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰¯Ùk Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ˙k ‰¯ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰¯eËt ‰BL‡¯‰ - ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dc·Ï e¯ÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ Ú·BzÏ ÔÈ·B¯˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È¯‰Â ,42‰BL‡¯‰ Û‡ - ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡¯‰ ˙¯ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È¯‰L ;˙·iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰¯‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡¯43‰¯Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙Úe·La ÔÈ·iÁ - Ô‰È˙BL e˙nL È¯Á‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב

תמות  מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
דינו  - הגוסס זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק
שהעדים  מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני  לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע קרובים
ולפיכך  לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת
עד  ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
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ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.ÊËe¯ÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ú·Bz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa¯‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È¯‰ - e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙È·Ï e‡aLÎe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e¯‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô˙¯ÈÙÎ· e„ÓÚÂ ÔÈc ˙È·Ï e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁL ˙BÚe·M‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני 46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ì‡ Ï·‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ e¯Ùk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰Úe·L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈

e¯tÎÈÂ ÔÈc ˙È·a ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק והראב"ד
העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה

נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי
השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב"נודע  דין. לבית חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ השביעו ואם
שמא  משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך
דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף כלל, שבועתו קיבל לא
אינה  הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא

כקבל  כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם השבועה ואז ת
זה  הרי אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.
וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע
שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני

דין. לבית

.ÁÈe¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ¯ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯ÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««
ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
¯Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««

Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - e„B‰Â e¯ÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»
ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו
דין  לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, לו שיודעים דין בבית

כלום. מועילה אינה

.ËÈ¯Á‡ eÚaLpL ˙BÚe·M‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙¯ÈÙk ÏÚ Ô‰ - ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙Úe·La ÔÈ·iÁÂ57.e¯‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ה',1) בשם – בשבועה המחוייב שישבע מצותֿעשה

ומה  התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים שבועת
שבועת  הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת בינה

הדיינים.

.‡‰OÚ˙ ‡Ïa ¯˜LÂ ‡ÂL ˙Úe·ML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ú·MiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ú·Mz BÓL·e :¯Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„B·Ú‰ ÈÎ¯cÓ - LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰Úe·M‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ¯ec‰Â ,‡È‰BÓLa Ú·M‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח.2) פ"א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה
ה"חֿט.4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע שם: רש"י ומפרש תשבע", ואל השבע
לשקר. בשמי תשבעו ולא - תשבע אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי. והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב"ן בהשגת וראה תשבע".
(ולא  להשבע רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע ואם בשמו, להשבע חייב שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
אין  כי מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי נשבע, ולא לשלם

חיובית. מצוה השבועה

.·ÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ ¯Á‡ ¯·„a Ú·M‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
- ‰Úe·La ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ÌÚ ¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡¯L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…
‡e‰ Ce¯a „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „B·k9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי יט) כב, (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
 ֿ למורה בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית
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ה"א. פ"א, התורה יסודי הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי ה' חי הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב מצינו
עם  שמו לשתף - הנביא בחיי זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב"ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף יט, כב, לשמות תמימה" וב"תורה
ומפרש, נפשך". וחי ה' "חי לאליהו אמר שאלישע ד, ב,
אילו  כי השיתוף. פירוד על מורה חי, חי הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי אמר:
שתי  הן הרי נפשך, וחי ה' חי כשפרט אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי להשבע ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת
המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב"ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע הצד זה "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י: ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח. ביצה
ששלחו". במי או באדון נשבע הנשבע כאילו נשתבע) משה

ה"ג. פי"ב, לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ Ú·M‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ Ê¯ÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ¯‰Ó12¯ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :¯Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי"א 12) פ"ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי"ח. כשרים שאפילו הרי ח. נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע אדם שיהא מצוה אומר: י. בחגיגה ורש"י

מצוה.

.„·iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰Úe·L¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,‰Úe·L14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da ·iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט מ"א). פ"ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע, הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי

שם). ישראל, (תפארת נשבע הוא מדברי 15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ"י היסת, משבועת חוץ חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע, אותו

ה"ז.

.‰,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ B¯·Á17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ¯ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL el‡ È¯‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20¯·c „·‡L ÔÚBhL ¯ÓBL ÔÎÂ .‰¯ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ·‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .¯˜L B‡ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙Úe·L :¯Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי, נכסי
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט למקום.
כלים  או כסף רעהו אל איש יתן "כי ט) כב, (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט - לשמור"
עליהם  נשבע אבל ה"א). פ"ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ"ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע שהודה מה משלם
זה" הוא כי יאמר "אשר ח) כב, (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט:),

מ:). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני ששנים מקום

מ.). (שם שבועה" התובע.20)מחייבו על 21)של
התובע. של ספק. שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע'. מ' ש' אלו:
רוקח). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰Úe·L Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚe·L ÈÈÓel23ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ È¯‰ -24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚe·L Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ÈL Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

¯ÈÎO ˙Úe·L ÔB‚k ,‰¯ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
B¯ËL27˙ÚËa ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ¯‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„·e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ·eiÁ ¯‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚe·M‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ"א. חייב 24)פ"ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי

המשנה  שחכמי המשנה שבועת לחייב התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע שכיר פעל

זה  הרי נטלתי, לא אומר והשכיר נתתי אומר הלה עבודתו,
מ"א). פ"ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ"ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי טענת טוען התובע שאין
משלי.29) עכבת שמא חברו, את תובע שקיבל 30)שאחד

השדה  ובעל האריס בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע. לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח:). דף שם ובגמרא מ"ח, (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר

.ÊÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‰Úe·L ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡¯Ób‰32˙q‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ

˙‡¯˜ dÈ‡ - [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L34. ¿«««»ƒ

בימי 32) וניתקנה התלמוד. חכמי קדומים: ובדפוסים
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מג: ובקידושין מ:). (שבועות נחמן רב בימי האמוראים,
היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:

יט) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ:). לשבועות רש"י (לשון בי" הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע ואומר בכל, הכופר נתבע לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע, הוא פטור התורה שמן כלום, בידי
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה ישבע
(שבועות  ויפטר התובע של דעתו להפיס זה ישבע לפיכך
שהשיאוהו  - היסת רש"י: מפרש ה. מציעא ובבבא מ:).

בר  ראה ולהודות, להסיתו לכך וגאון חכמים שם. לרי"ף ש"י
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי"ת, היסט פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי"ט. הי"ג בסמוך כמפורש

.ÁÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙Úe·Le¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«

BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿
„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰Úe·La , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»

‰Ï‡a39È˙Ba¯ e¯B‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈
L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח: שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע מאברהם
ירכי" תחת ידך נא "שים ב) כד, (בראשית הכתוב כלשון
של  חפץ בידו שיטול צריך "שהנשבע שם: רש "י ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע"י לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי דיבורֿהמתחיל לח: שבועות בתוספות וראה

הקב"ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי לואי שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,

ה"ב. פ"ב, לעיל וראה לו. לרבי 40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב"ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי יוסף
רבותי" "והורו תיבות תימן, ובכת"י שם. בר"ן וכן ו פרק

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי"ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.Ë'‰a ÚaL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ ·iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«̄∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ ¯e¯‡ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע

.ÈÔÈÚÈaLÓ :BÏ e¯Ó‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈
È‰Ï‡ '‰Ï ¯e¯‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È¯‰ :e¯Ó‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙Úe·L ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל

לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ"ב, לעיל כמפורש
חייב". - אמן ואמר אני אבל 44)"משביעך התלמוד. מדין

ולא  בשם לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר
(הנשבעים  החוטאים ע"י העולם יחרב שלא כדי בכינוי,
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי בשופרות עליו

לח:). לשבועות ברש"י זה ומעין (הראב"ד, יחטא לעצמו

.‡ÈıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È¯‰ - B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
B„Èa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ÚaLÂ ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ

;ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»
Ô‰ ¯ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰¯Bz ÊÁ‡ È¯‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ

.ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ·MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»

שם.45) ובביאורנו ה"ח לעיל ראה כמי 46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע"ג שם). (שבועות

מש  כדבר חשוב זה הרי זה, דין השמיע שם).ורב (רש"י נה
בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי, בדפוס

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב נשבע חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ (ביתֿיוסף

.·ÈÌÎÁ „ÈÓÏz49B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ - «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
·MÈÓ50,‰¯Bz ¯ÙÒ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e ¿À»¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz ‡l‡51,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ∆»¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
e¯‡aL BÓk52. ¿∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד התימנים: כבודו.50)ובכת"י מפני
שם.51) ה"ח.52)שבועות לעיל

.‚È‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·LÏ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»
¯ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ ˙ËÈ˜¿ƒ«≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆

‰¯Bz53,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡ ; »∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒ
BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a B‡ ‰Úe·Laƒ¿»¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿
‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ ¯·Îe .ÔÈic‰ ˙Úe·L¿«««»ƒ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»

ÔfÁ „Èa54ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ¯‡L B‡ ˙Òk‰ ¿««««¿∆∆¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k ,˙q‰ ˙Úe·L55. ¿«∆≈¿≈¿«≈»»

וכן 53) פ"ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
פח. לכתובות רי"ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות

שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב אמת. שישבע אימה,
 ֿ בספר האדם שכשמשביעים משמע, ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף לשקר, חברו את המשביע כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן  ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
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ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב ובחידושי שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי

קמב. סימן ליפסיאה הוצ' הרמב"ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ - ¯ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .57Ï·‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

e¯B‰ eÈ˙Ba¯58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

Ú·M‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰Úe·M‰64ÔB„wt‰ ˙Úe·L ‡È‰ ÔÈic‰ ˙Úe·ML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙Úe·L Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף הדיינים, "שבועת ח:

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט.
גאון, האי (רב לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס רבינו דעת וכן שבועות). משפטי בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי יוסף לרבי הכוונה
לח. אות בביאורנו לעיל וראה חב, ערך סוף בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח: בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ"א פ"ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי  הרב טעה "וכאן אומר: שם והרמב"ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע.61)ז"ל" התימנים: כדי 62)בכת"י
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב"ז). הארץ עם על הקודש לשון
משנה). (כסף אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע.63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע ותכנה,
נשבע. הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי הפקדון", שבועת משום חייב
רבינו  פסק וכבר ה"ח). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב שאינו ה"ז, פ"ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט.67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙Úe·L ·iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰¯ÈÙÎe69ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó -71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿
¯‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da ·iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ

‰¯Bz‰73Ì‰È¯·cÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ -75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי.68) טענת טוען הנתבע.69)שהתובע ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע. לט. בשבועות ומקורו הט"ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי אם יודע
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי הי"ט להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק טענת על שבועה שאין
פח. אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76¯Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a ¯Ó‡ ‰¯BzaL ˙B¯·Ú ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' ¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙B¯·Ú Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚ¯Ù - ‰¯BzaL80epnÓ81epnÓ - Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»

Ï‡¯OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Ú¯t‰Ï Ì¯B‚84Ï‡¯OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈
ÔÈ·¯Ú85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :¯Ó‡pL .87Áˆ¯Â LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«

ÏÏÓ‡Â ,ı¯‡‰ Ï·‡z Ôk ÏÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ;¯ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«
da ·LBÈ Ïk88ÔÈÏBz - ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ

˙B¯B„ ‰LÏLe ÌÈL90- Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»
‰È˙‡ˆB‰ :¯Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚ¯Ù91˙B‡·ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»

.¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
„iÓ - ‰È˙‡ˆB‰92·Bb‰ ‰Ê - ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈

ÌpÁa BÚBËÂ B¯·Á ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»
BÚÈaLÓe93- ¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈ¯·c - ÂÈ·‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ¯˜L ˙Úe·L , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע זו תיבה התימנים, בכת"י
הקב"ה  "שאמר כתוב זו הלכה כל מקור לט. ובשבועות
"שאמר  הנוסח: שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני,

בסיני". למשה לד,78)הקב"ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב). עמ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח, (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי
כט. סוכה ראה עליהם, קללה להביע שרוצים בשעה

איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי 88)נשבעים י) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי הארץ", (נחרבה) אבלה אלה מפני
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים
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פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט) לג, (איוב לדבר רמז
שם). יעקב, (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב. בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב"
לדורותיו  ולא גופו, הגנב אל - משמעו הגנב" "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק שהרי הט"ו), (לעיל ספק טענת בשבועת מאיימין
חברו  את להשביע ודאי, טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי  שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ"ד) פ"ג
שבסוטה  מפני לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין
נטמאה, אם יודע שאינו ודאי בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע ודאי בטענת חברו

שמח). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט.

.ÊÈÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa - Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ¯ÊÁÈÂ ÌÈ¯·ca eÈ·iL È„k ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ÚaL ÈÈ‡ :¯Ó‡ .·ËenÏ97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .B¯·Á BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

B¯ËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ -99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי

אעפ"י,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
כמבואר  ומחל, שויתר אחרי לחזור, יכול אינו הדין שמצד

הי"א. פ"ה, מכירה בהלכות

.ÁÈ¯Ó‡100Ú·Bz B¯·ÁÂ ,ÚaL ÈÈ¯‰ :101- »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ e¯eÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL¯‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .¯ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע.100) או נשבע 102)שישבע אם כי
ביד  ממונו למסור דקדק שלא המשביע, גם נענש לשקר,
נענש  באמת, נשבע ואם השם. חילול לידי ובא נאמן,
יפה  דקדק שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע,
"שבועת  ב) (עמ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב"ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ"י כלומר, תובע", "וחברו רבינו שדקדק וזהו
לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע, מוכן שחברו
לפיכך  שישבע, תובע אלא ידו, על לשקר להשבע לחברו
סא). ס"ק פז, משפט לחושן (סמ"ע רשע נקרא הוא אף

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח: לט. בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע את שחייב רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא

מקל  והביא הנתבע הלך למלוה, חובו את פרע שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע מקלו, לו שיחזיק מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף ונתפזר רוגז, מרוב המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה
אנו  כזאת, ברמאות עצמו יפטור שלא ובכדי ועוד. כט.
כפי  ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
לעיל  והשווה וברש"י), לט. (שבועות הנוכל לבו על שיעלה

שם. ובביאורנו הט"ז פ"ב,

.ËÈ˙Úe·La ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«
e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒ ˙ÚË106˙q‰ ˙Úe·La ‡ÏÂ ,107- «¬«»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈

¯ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ108e¯ÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿
Ô‰a109ÏÏk ‰Úe·L ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט"ו.106) כל 107)לעיל כי והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע בעלֿכרחו וישלם מלהשבע יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב ואינו להשבע
יורדים  אין כי לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע, ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק שנתחייב מי לנכסי
התובע, יפסיד כן ואם דיינים, ע"י הגזלן מידי מוציאים אנו

מאיימי  אין ישלם לכן ולא ישבע שלא בידים לחסמו עליו ם
שמח). סז.(אור אות פז, לחו"מ בסמ"ע וראה

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתיֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי (רדב"ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ"י
לשקר  שנשבע בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע, לכל... כאשר "הכל ב) ט, (קהלת הפסוק דברי לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע זה - הנשבע הכתוב: כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע ירא כי עיקר כל נשבע שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי הכל ועושה שקר, שבועת לידי
שהשכיר  פ"ז): ראש (שבועות לשונו במתק הר"ן הדגיש וכן
הפורשים  אנשים שיש השוכר, בידי ממונו יעזוב (הפועל)
של  דרכם כן כי - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ). סימן חו"מ סופר (חתם כלל להשבע
תהיו  לא לישראל, הקב"ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי להשבע לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני לו שהיו המלך בינאי

אמת". שבועת

.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL - ¯˜La ˙q‰ ˙Úe·L111˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e¯‡a˙ ¯·kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ ·iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
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‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Óe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»
˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e¯‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב.111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י זה שהרי
ה"חֿט). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י
שם.115)אעפ"י. ובביאורנו ה"ח פ"ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ"ה, שני מעשר והל' הכ"ו, פ"י, בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט. פ"א, לעיל
נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי אבל התלמוד, מדין זה
(ראב"ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי או בשם

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב ויודעים
צורך  מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡¯˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡È·Ó ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa¯˜3;Blk ‰Úe·M‰ ÔBÚ Ô‰Ï ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡ - '‰ ‰wÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Ú¯t˙iL „Ú4:¯Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈ¯ˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙B¯·Ú‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ¯‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

ז.2) ה"ג, פ"א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח ינקם.4)שם שיפרע. תימן: בכת"י

(5- לשקר" בשמי תשבעו "ולא נאמר: הפסוק ובהתחלת
יסודי  הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי
אחת  על אונס בלא מדעתו העובר "כל ה"י: פ"ה, התורה
מחלל  זה הרי להכעיס . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי לו כל 7)מתכפר הראב"ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי לגמרי, העוון לו נתכפר שלקה
מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב"ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב'כסף הובא הבתים' ב'ספר כתב וכן (רדב"ז). ממנו
אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט, ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי  ראיה מביא איתן' וב'יד שם. ובביאורנו הט"ז, פי"א

האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב"ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי שנאמר בעולם,

.·˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰·eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע"פ ושקר שוא "ושבועת ה"ב: פ"א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע תשובה שעשה "אע"פ
שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני ונגלה יד): כב, (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓM·e ı¯‡·e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡ - Ì‡¯aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰Úe·L10·˙Îa B‡ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ‡È·a ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È·˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡ - ‰Ê ·˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È· ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰Úe·L13ÔÈÓi‡Ó - ˙BÚe·L el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰Úe·L BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈ¯ÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי הראב"ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי  שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו
זו  שאין בפשיטות הסובר ב, עמ' שם רבא וכדברי דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי - באדם

(רדב"ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע מדין זה דין רבינו ולמד תורה.
אימה.14)(כסףֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי הראב"ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י, פ"ו לעיל כמבואר חרטה, פתח
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע
אמר  אם עמך, אחיך וחי על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע הייתי לא זה יודע הייתי אילו

(18. . פתח להם "פותחים  כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי אותם ומלמדים .

הי"ב. פ"ב, נדרים הל' לקמן והשווה

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19;L„w‰ È·˙k ¯‡La «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆
‰¯Bza ÚaLp‰ Ï·‡20da ·e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :21 ¬»«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»
˙B¯kÊ‰‰ ÏÚ BzÚc -22BzÚc - Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ; «¿«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿

ÏÈÂb‰ ÏÚ23‰Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â ,24ÚaLÂ B„Èa dÏË . ««¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«
¯eÒ‡Â ,da ·e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - da25. »¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»
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שבועה.19) זו לפניו,20)שאין מונח תורה ספר שהיה
דבר  אעשה שלא או שאעשה זה בספר נשבע הנני ואמר:

בה.21)פלוני. שכתוב במה ואמר: הדגיש שבפירוש
פ"ב,22) לעיל כמבואר חייב, בהם שהנשבע הקב"ה, שמות

בו.23)ה"ב. כתובה שהתורה הקלף, שלא 24)הוא
אין  הראב"ד, ולדעת שם). ובר"ן יד: (נדרים ה' בשם נשבע
שכולם  בתורה, לנשבע הקודש כתבי שאר בין לחלק
שציווה  במי כמשקר ומשקר, בהם והנשבע הם קדושים
בנודר  עוסקת ב יד, בנדרים הסוגיא כל ולדבריו עליהם.
ודין  בנשבע. ולא הכ"ז), פ"א נדרים הל' לקמן (ראה בתורה
עוסקת  שהסוגיא סובר ורבינו שבועה, מדין הוא חלוק נדר
על  "דעתו שם: אמרו בפירוש שהרי בנשבע, ובין בנודר בין
עד  חייב שאינו בנשבע, רק יתכן וזה שבה". האזכרות
כל  ה"ח, פ"ב לשבועות בתוספתא ואמנם השם. שיזכיר
משותף  זה שדין באופן שבועה, לענין שם שנוי הזה הדין
נדרים  בהל' גם רבינו הביאו ולפיכך ולנדר. לשבועה הוא
אלא  נאמר לא זה שכל רבינו, וסובר (כסףֿמשנה). שם
שם: בנדרים הסוגיא לשון כמשמעות בלבד, תורה בספר
נשבע  אפילו הקודש כתבי בשאר אבל בתורה". "הנודר
האזכרות  כי האזכרות. על דעתו אין בהם" שכתוב ב"מה
קדושה  בהן ויש הקב"ה, מפי בסיני נאמרו בתורה האמורות

צריך  תורה ספר הכותב שהרי לשם יתירה, האזכרות לכתוב
בה, שכתוב במה בתורה, כשנשבע ולפיכך השם, קדושת
אין  הקודש, כתבי בשאר אבל ביותר. בה הקדוש על דעתו
דוקא  להשבע מכוונת דעתו ואין כך, כל מקודשות האזכרות
זו  הרי באזכרותיהם, בפירוש ישבע אם אמנם, באזכרותיהם.
כתבי  כל מצילים ולפיכך קדושה, בה יש שהרי שבועה,
האזכרות  קדושת כבוד משום הדליקה מפני בשבת הקודש

לשון 25)(רדב"ז). מורה חפץ נקיטת "שכל שם. נדרים,
וכתב  שם). יוסף' ('נמוקי קודש" ידיו לשאת שבועה חומר
בעיניהם  חכמים ראיתי ריב, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ה'בית
נתכוונו  לא שהם ומתנצלים ולשקר לשוא בתורה נשבעים
לומדי  להשניא גורמים והם שבועה, זו ואין הגויל על אלא
שרוצים, מה מתירים שהם לומר הארץ, עמי בעיני התורה
הט"ז  מזהיר ולפיכך להרע. הם חכמים עליהם: אני  וקורא
בתורה  ישבע לא שבועה, שנתחייב מי שכל ב, ס"ק שם
האמור  בידו כנוטלה דינו ואז עליה, ידו מניח אלאֿאםֿכן

יא. ס"ק רלז, סי' שם בש"ך וראה כאן.

.‰Ì˙Ò ‰¯Bza ÚaLp‰Â26‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :27 ¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡ -28- ‡e‰ ı¯‡‰ ÌÚ Ì‡Â ; ≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆

L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯»̂ƒ¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…
˙BÚe·La29. ƒ¿

שבועה.26) זו ואין הגויל על שדעתו בידו, נטלה ולא
בידו".27) ל"נטלה סתם נשבע בין לחלק שיודע
כלל.28) שבועה זו בין 29)שאין להבחין יודע שאינו

יוסף'). וב'נמוקי יד. (נדרים בידו ונטלה לנשבע סתם נשבע
הי"ב. ופ"ב הכ"ז, פ"א נדרים הל' לקמן והשווה

.ÂB˙BtÎÏ CÈ¯ˆ Ba¯ ÔÈ‡ - ÚaLpL „·Ú30‡e‰ È¯‰Â , ∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL ¯Á‡31Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ . ««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»

BÏ32:˙BÚe·Ma ¯Ó‡Â ,B˙Úe·L ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿

„·Ú ‡ˆÈ ,B˙eL¯a BLÙpL ÈÓ - BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆
ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L33ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ . ∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««

¯Á‡ ÈÒÎ34. ƒ¿≈«≈

שבועתו.30) לבטל אותו חלה 31)לכוף השבועה שאין
נזיר, להיות העבד קיבל שאם לנזירות, בניגוד כלל. עליו
כפהו  לא ואם למתים, ולהטמא יין לשתות לכופו רבו יכול
הי"ז. פ"ב, נזירות הל' לקמן כמבואר נזירות, לנהוג חייב

צריך 33)לעצמו.32) "אין שם: רבינו וגירסת ב. סב, נזיר
כדברי  לנדרים" לכפותו יכול ואינו לשבועה, לכפותו
פירוש  ע"פ שמח' וה'אור מ"א. פ"ט, נזיר יו"ט' ה'תוספות

שם. לרבינו יכול 34)המשנה אדם שאין עליו, לאסרם
והראב"ד  א. מז, בנדרים כמבואר אחר, על אחר נכסי לאסור
שגופו  מתוך שיתענה, העבד כשנשבע אלא זה שאין סובר,
ג) ה, (ויקרא ככתוב חלה, שבועתו אין רבו לעבודת יחלש
(נזיר  חכמינו דרשו - להיטיב" או להרע . . . תשבע "כי
לאחרים  להרע יצא רשות. הרעה אף רשות, הטבה "מה שם)
לרבו. להרע היא זו ושבועה בידו", הרשות שאין (לרבו)
את  לעבוד ויוכל גופו יחליש שלא דבר על כשנשבע אבל
הראב"ד). דברי בהבנת שמח' ('אור חלה השבועה - רבו
אפילו  כלל חלה העבד שבועת שאין סובר רבינו אולם
אותו  מעכבים ואינם נפש עינוי בהם שאין בדברים
שהאדם  גברא", "איסור היא שהשבועה מכיון ממלאכתו,
ורצונו, בחירתו על נשבע אלא זה אין החפץ על נפשו אוסר
הוא  שיכול לרבו, קנוי ורצונו עצמו, ברשות הוא שאין וכיון
שיעשה  אחר עבד על כנשבע זה הרי שירצה, למקום לכופו
וכבר  שמח'. ('אור כלל חלה שבועתו ואין יעשה, לא או
נזירות  הל' לקמן וראה שם). יו"ט' ה'תוספות זה על רמז

שם. ובביאורנו הי"ח, פ"ב

.ÊÌÈpË˜35‰Úe·M‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL36, ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡37„ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ««ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…

ÔÎpÁÏ È„k ,Ô‰È¯·„a38Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe39‡lL È„k ¿ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚe·La L‡¯ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿¿ƒ»»«»»
‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ eÚaLpL∆ƒ¿¿»»»»∆≈«»»»«¬…∆»
¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»¿∆ƒ¿«∆»∆……«»»
,Ba ¯ÚB‚Â Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ B˙B‡ ‰kÓ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆«∆»ƒ«¿≈

¯z‰L BÏ ÔÈ‡¯Óe40ÏÈ‚¯ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙Úe·L «¿ƒ∆À«¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ
˙BÚe·La L‡¯ Ï˜‰Ï41. ¿»≈…ƒ¿

(35 ֿ משתים פחותה ובת, שנה. משלשֿעשרה פחות בן,
וה"י. ה"א פ"ב, אישות בהל' כמבואר שנה, עשרה

ומושגה.36) השבועה שעדיין 37)ערך שבועתם, לקיים
עונשים. בני לכשיגדלו.38)אינם שבועתם יחללו שלא

וענשה.39) שקר שבועת עוון חומר ובכת"י 40)על
שהותרה. (רדב"ז).41)התימנים: הגאונים מדברי זה כל

ה"א. פי"א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈ¯·c ÌBLÏ „nÏÏe ‰a¯‰ ÌÈpËwa ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
Ú·M‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰Úe·L ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰·BÁ BÓk ¯·c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B·‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קפי zereay zekld - d`ltd xtq - zah d"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חיות 42) מהר"ץ וכתב (רדב"ז). הגאונים מדברי זה גם
מדברי  רבינו דברי שמקור - ב מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט, (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ B¯·Á ÈtÓ ÌM‰ ˙¯kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Î¯a C¯aL B‡ ,¯˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ ¯·BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈ¯ˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰ - e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ ¯Èz‰Ï CÈ¯ˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,50e‰ecpL51¯Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È¯‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ - ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰Úe·Le ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ"ב, לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני אלו הט"ו. פ"א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי"ב). (נמוקי הי"א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק לשון - נידוי ה"ב). פ"ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי זה הרי ב ז, נדרים
חמור  ושותק השומע שאין מאליו, בנידוי אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?

פ"ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי לו: אומר
כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא

יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון
מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי בין "אין הי"ג: שם תורה
ומקורו  למוטב". המנודה כשיחזור אחד ברגע ומתירים

ב. ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב עד בנידויו, זה וישאר
ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש

נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט, (ירמיה הכתוב
ולסלף. לעקם - העוה

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÊÓ ‰Ïh·Ï C¯·Ó‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
¯eÒ‡L :¯ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL ·e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55B¯È‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.¯ÊÁÈ ‡lL Ba ‰¯˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע (ויקרא 55)שחייב ככתוב מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני את אתן "ואני ג) כ,
והרי  מוטה". ולא שוגג ולא אנוס, לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי

מיתה. שם - השומע.56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰¯eÒ‡L ‡È‰ „·Ïa ‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»

ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡57- ‰Ïh·Ï ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»
‰eˆÓ ·e˙k‰ È¯‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎ·e ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ :¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰Ïh·Ï B¯ÈkÊÈ ‡lL B˙‡¯È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ¯‰ÓÈ - ‰Ïh·Ï ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰Ïh·Ï ¯ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ ¯c‰ÈÂ ¯‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Ce¯a :¯ÓB‡ - '‰ ¯Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰Ïh·Ï¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף הנכתב או ה"א יו"ד הנכתב
ה"ב, פ"ו התורה יסודי (הל' צבאות שדי, אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב"ם הוצ' ב.58)ע"פ ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ"ו, ברכות 'ירושלמי'

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י, פ"ד ברכות הל' והשווה

.·È‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e¯‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63¯·„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡ - ‰Ê64Èe‡¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ¯·„66ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰·BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk Ú·MÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68- ÚaLÂ ¯·Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«

B˙Úe·La „ÓÚÈÂ ¯ÚËˆiL69Ú¯‰Ï ÚaL :¯Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«
ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ,¯ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ

ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי הנשבע, את שחוקר החכם, ע"י
לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ"ו, ספק 62)לעיל

ומהסס.63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,
שיש  מסיני רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב. שם, לעיל, כמבואר חכם, ע"י לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני, יהנה שלא שנשבע כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני

ה"ט). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע
שבועת 68)ה"י). לידי לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני, ונתנתו מדעת) (שלא
של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי. לי הבי
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע כך, לאמת) (קרוב באמת שנשבע מי מה אמרו:

(כסףֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
פעם  נשבע אם אחריו שבדקו לוי, בן יהושע ברבי שמצינו
עז:). (כתובות להתירה שבועתו על ונשאל בחייו,

אין 71)לעצמו.70) בשבועה, דוקא הראב"ד: וכתב
שהרי  להתירו, מצוה נדר, הנודר אבל לו. להתירה נזקקים
כאילו  והמקיימו במה, בנה כאילו "הנודר כב.) (נדרים אמרו
בהל' לקמן זה דין הביא רבינו וגם קרבן". עליה מקריב
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מצוה  ונדר, עבר "ואם שם: והדגיש הכ"ה, פי"ג נדרים
וכנראה, לפניו". מכשול יהא שלא כדי נדרו על להשאל
יעמוד  שלא לחוש ויש האדם, בעיני הוא קל נדרים שאיסור
(שמות  בה שנאמר מאד, חמורה שהיא לשבועה בניגוד בו,
יש  וגם הט"ז, פי"א לעיל וכמבואר ה'" ינקה לא "כי ז) כ,
שלא  לחוש ואין ה"ב, לעיל כמבואר השם, חילול עוון בה

עליה. ישאל ואל שיקיימה מוטב ולפיכך בה, יעמוד

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  טבת כ"ו ש"ק יום

-d̀ltdxtq
mixcp zFkld¦§§¨¦

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿««
‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»
(‚ .B¯·c ÏÁÈ ‡lL (· .¯„pL BÓk ‰OÚÈÂ ÂÈ˙ÙO¿»»¿«¬∆¿∆»«∆…«≈¿»
ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈ„ e‰Ê .‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙiL∆»≈«∆∆«¿»∆ƒ¬»«¿»ƒ

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰«¿…»«»∆ƒ¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בדבר 1) הקדש; ונדרי איסור נדרי מושגים: שני כולל הנדר

שונות  לשונות כנדרים, נדרים כינויי האסור, בדבר או הנדור
נדר. בקבלת

.‡¯‰ ˜ÏÁ‰ :˙B˜BÏÁÓ ÈzLÏ ˜ÏÁ ¯„p‰‡e‰ ÔBL‡ «∆∆∆¡»ƒ¿≈«¬«≈∆»ƒ
BÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL2:¯Ó‡iL ÔB‚k , ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿∆…«

B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯t≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«»¿ƒ
el‡ ˙B¯t B‡ ÌÏBÚ‰ ˙B¯tÓ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ,ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒƒ≈»»≈≈

ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡3¯Ò‡iL ÔBLÏ ÏÎa .4,Ô‰a ¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»«¿»»∆∆¡…¬≈∆∆¡»»∆
ÌL ˙¯kÊ‰ ‡ÏÂ ÏÏk ‰Úe·L ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â5 ¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿…«¿»«≈

Èepk ‡ÏÂ6BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿…ƒ¿«∆∆¡««»∆¿…ƒ»««¿
ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL -7:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿≈ƒ»«

‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ .ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¯q‡ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«ƒ»¬≈≈¬ƒ¿≈∆∆
¯q‡ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L8. ∆¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ»

שכן,2) וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין כי
תורה. שאסרתו מה את להתיר חל אפילו 3)שאינו

לעולם, העולם פירות כל עלי ייאסרו אמר אם אבל לעולם.
והרי  פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי כלל, חל הנדר אין

שוא. נדר לועזית.4)זה בלשון בין הקודש בלשון בין
שמים.5) רחום 6)שם כגון בהם, אותו שמכנים ה' תארי

"לאסור 7)וחנון. מטות פרשת במדבר בספרי אמרו וכן
המותר". את לאסור - כי 8)אסר "איש הכתוב שם על

במורה  רבינו וכתב נפשו". על אסר לאסר ... נדר ידור
מידת  לקנות להרגיל זה "כל מ"ח: פרק ג חלק נבוכים
נדרים  אמרו: והמשתה. המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות

לפרישות". סייג

.·BÈ‡L Ôa¯˜a BÓˆÚ ·iÁiL ‡e‰ ÈM‰ ˜ÏÁ‰Â¿«≈∆«≈ƒ∆¿«≈«¿¿»¿»∆≈
B‡ ,‰ÏBÚ ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ,Ba ·iÁ«»¿∆…«¬≈»«¿»ƒ»

ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰9BÊ ‰Ó‰a È¯‰ ,‰ÁÓ B‡ ¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¬≈¿≈»

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÈÏÚ [È¯‰] ¯ÓB‡‰Â .ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒ¿»≈¬≈»««ƒ¿»
‰·„p‰Â .‰·„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BÊ È¯‰ ¯ÓB‡‰Â ,¯„∆∆¿»≈¬≈«ƒ¿»¿»»¿«¿»»
ÔÈ·iÁ ÌÈ¯„p‰L ‡l‡ ,‡e‰ „Á‡ ÔÈnÓ ¯„p‰Â¿«∆∆ƒƒ∆»∆»∆«¿»ƒ«»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a10Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ˙B·„e ,11‰Ê ÏÚÂ . ¿«¬»»¿»≈«»ƒ¿«¬»»¿«∆
EÈ˙·„Â ¯cz ¯L‡ EÈ¯„e :‰¯Bza ¯Ó‡12.¯ÓB‚Â ∆¡««»¿»∆¬∆ƒ…¿ƒ¿…∆¿≈

Lc˜‰ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L ‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ13. ¿≈∆∆∆¬ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

נדבה.9) או נדר דרך אלא חטא, על באים אינם אלה שכל
אחרים 10) להביא חייב שהפרישם, לאחר נגנבו או מתו אם

נדרו. את לקיים כדי לקרבן.11)במקומם שהפרישם אחר
ש"עליו" את - עליו לכפר לו "ונרצה ח. במגילה אמרו וכן
על  הדם שייזרק כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב
שאינו  ואת לו) נרצה נדרו אין דמו, נזרק שלא וכל המזבח,

באחריותו". חייב אינו נדבה) (שהוא זהו 12)"עליו"
שאינו  בקרבן עצמו ש"חייב אחד, מין והם ביניהם. ההבדל

בו". ההקדש.13)חייב לטובת אותם שנדב או שנדר
חלק  שום להקדש אין איסר, נדרי - הראשון שבחלק בעוד,

בלבד. עצמו על לאסרם אלא התכוון לא כי בהם,

.‚ÌÈ¯‡·Ó e‡L Ì‰ - BÈÚÂ ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÈÈ„Â¿ƒ≈«≈∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»¬ƒ
- Ì‰ÈËtLÓe Lc˜‰ È¯„ ÈÈc Ï·‡ ;el‡ ˙BÎÏ‰a«¬»≈¬»ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿¿≈∆
.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a ÌÓB˜Óa e¯‡a˙È ÌlkÀ»ƒ¿»¬ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

.„B‡ B˙Úe·L Ì„‡ Ìi˜iL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆¿«≈»»¿»
È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ¯q‡ È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ,B¯„ƒ¿≈∆»»ƒƒ¿≈ƒ»≈∆»»ƒƒ¿≈
¯L‡k ˙ÈOÚÂ ¯ÓLz EÈ˙ÙO ‡ˆBÓ :¯Ó‡pL .Lc˜‰∆¿≈∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»«¬∆

z¯„14‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡Â ;15. »«¿»¿∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

מה 14) ולכל איסור ולנדרי הקדש לנדרי עשה מצוות הרי
ו. השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. על אדם שיקבל

עשה". מצות זו - שפתיך הוכפלה 15)"מוצא כלומר,
אחת. למצוה אלא נמנות אינן אבל זה, בפסוק המצוה

.‰:¯Ó‡L ÔB‚k ,ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÒB‡‰»≈««¿ƒƒƒ≈«¬»¿∆»«
˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‡z¿≈ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ

el‡ ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡16‡ˆBiÎÂ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¬ƒ»«¿≈ƒ≈¬ƒ»«¿«≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Â ,el‡a»≈¿»«≈∆»∆∆ƒ«»

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL17¯eÚL ÌÈ¯„Ï ÔÈ‡L .18, ∆∆¡«…«≈¿»∆≈ƒ¿»ƒƒ
¯·cÓ ¯„Bp‰ ÏkL19‡e‰L Ïk L¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ -20. ∆»«≈ƒ»»¬≈∆ƒ¿»≈»∆

B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡ :¯Ó‡»«¬ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«
˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡21. ¬ƒ»ƒ≈≈≈∆«∆…«¿«ƒ

לפניו.16) דברו.17)המונחות חילל לומר 18)וזה
האיסורים  כל כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב שלא

כזית. שיאכל עד עליהם לוקים בו 19)שאין הזכיר ולא
אכילה. ממין 20)לשון שהוא כל אכילת פירש כאילו

עלי. אסורה וכלל 21)פלוני אכילה. שם והזכיר הואיל
מכזית. פחותה אכילה אין הוא:

.ÂÔÓ ‰ÏÈÎ‡Â ÌÈ‡z‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬ƒ»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒ»ƒ
„Á‡ ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·Ú‰22ÌÈ¯„ ÈLa ÔÈa23È¯‰ - »¬»ƒ≈¿∆∆∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ¬≈
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡24.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿≈…«≈»∆
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עלי.22) אסורה וענבים תאנים אכילת שאסר 23)שאמר
עצמו  על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על

ענבים. זה 24)אכילת הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם
שאמרו  מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני לוקה.
אין  לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם:
עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות",
וגילה  הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו ואכילה
ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן
כי  "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב ומזו מזו אכל שאם
אבל  ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם
ואם  קרבן לעניין לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור
הוא  בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל
עליו  אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו
עבר  כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום
ד  פרק מעילה בהלכות רבינו דברי והשווה ולוקה. נדרו על
מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י: הלכה

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם

.ÊÔa¯˜ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰25È¯‰ :¯Ó‡L B‡ , »≈≈≈»«»¿»∆»«¬≈
EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B‡ ,Ôa¯˜k Ì‰≈¿»¿»∆»««¬≈»«∆…«ƒ¿

Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ B‡ ,Ôa¯˜k B‡ ,Ôa¯˜ ÈÏÚ26È¯‰ - »«»¿»¿»¿»¬≈≈»«»¿»¬≈
Ôa¯˜ Ì„‡ ¯ciL ¯LÙ‡L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒ»»ƒ¿≈∆∆¿»∆ƒ…»»»¿»

¯Ò‡˙Â Ôa¯˜ ÏÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a ‰OÚÈÂ27. ¿«¬∆¿≈»∆»¿»…»¿»¿≈»≈

באכילה,25) שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
- "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד

כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, ונתכוון 26)בכ"ף
חבירו. משל לאכול עצמו על שהתפיס 27)לאסור נמצא

כי  "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך הנדור בדבר זה
ידי  על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור
עליו  עצמו הדבר את שאוסר הנדר, לעיקר בניגוד התפסה,

אחר. בדבר התפסה ללא

.ÁÈÏÚ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈≈»«ƒ¿ƒ»«
˙„B·Úk B‡ ¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ ÈBÏt ÌÚ ÏÎ‡M ‰Ó B‡«∆…«ƒ¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ«¬«
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·k B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿≈¿≈¿«≈»≈
‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L ;¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰¬≈≈À»ƒ¿≈»∆∆∆ƒ∆¿»∆«¬∆

¯ÈÊÁ ¯O·k ¯ÈÊÁ ¯Oa BÈ‡L ¯·„28. »»∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

אמירת 28) מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי
"דבר  נקראים ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם אלא פיו,
נדר  ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור"

האסור. בדבר ולא הנדור בדבר שידור עד - לה'

.ËÌÈ¯·„k ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÌÈOn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»«≈ƒ¿»ƒ«À»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ¯eÒ‡‰29B˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯eÒ‡‰ ¯·„ B˙B‡ Ì‡ : »¬ƒƒ»»»»»«¬

¯„a30B˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ≈»«¬
¯„a31.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈À»ƒ

בזה.29) זה ידי 30)שמתפיס על קדוש שהוא קרבן כגון
פיו. וכדומה.31)אמירת חזיר כגון מאליו, אסור שהוא

.È˙‡hÁ‰32ÌL‡‰Â33¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««»¿»»»««ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆
‰·„e34‡È·‰Ï ¯„BÏ ¯LÙ‡ ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»¿≈¿»ƒ

¯ÈÊa ¯„Bp‰L .B¯„ ˙ÓÁÓ Ì˙B‡35‡È·Ó - »≈¬«ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈ƒ
˙‡hÁ36‡ÓË Ì‡Â ,37.¯‡a˙iL BÓk ,ÌL‡ ‡È·Ó - «»¿ƒƒ¿»≈ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

,ÌL‡k B‡ ˙‡hÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈≈≈»«¿«»¿»»
È¯‰ - ÌL‡ Ô‰ È¯‰ B‡ ˙‡hÁ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L B‡∆»«¬≈≈«»¬≈≈»»¬≈

ÔÈ¯eÒ‡ el‡38Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒ¿≈»ƒ«¿≈¬≈≈
Ô‰L - ‰„Bz B‡ ‰ÁÓ B‡ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒƒ¿»»∆≈

ÔÈ¯eÒ‡39‰·„e ¯„a ÔÈ‡a el‡ ÏkL ,40. ¬ƒ∆»≈»ƒ¿∆∆¿»»

ממצוות 32) אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
כרת. במזיד עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא

חרופה,33) שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש על
וכו'. המעילה ועל הגזל חובה 34)ועל מחמת אלא

בהם. נזיר.35)שנתחייב להיות כשישלים 36)שנדר
לחטאת. כבשה מביא נזירותו מת.37)ימי טומאת

ואשם,38) חטאת אני "מרבה אמרו וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס בקרבנות 39)שהוא שהתפיסם הפירות

נדבה.40)אלו. או נדר דרך אלא באים אינם שמתחילתם

.‡ÈÔ¯‰‡ ˙lÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡41B‡ ¬»»≈≈≈»«¿«««¬…
B˙Óe¯˙k42ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -43C¯c ÌL ÔÈ‡L ; ƒ¿»¬≈≈À»ƒ∆≈»∆∆

‰·„e ¯„a el‡ ‡È·‰Ï44. ¿»ƒ≈¿∆∆¿»»

אהרן,41) והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים כחלה
לכהנים. ראשון שהיה שם או 42)על גדולה תרומה

לכהן.תרומת  הניתנת שהחלה 43)מעשר פי על אף
לזרים. באכילה אסורות על 44)והתרומה הן חובה אלא

תבואתו  כל הרי יפרישן לא ואם מתבואתו להפרישן אדם כל
נקראות  ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל
עליו  אסורות היו ההפרשה קודם שגם מפני הנדור" "דבר
השיריים  התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום

טבל. איסור מהם בהורידו לאכול

.·È¯˙Bk ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰45, »≈¬≈«≈»≈»«¿»
ÏebÙk46‡ÓË ¯O·k ,47el‡ È¯‰ - ÌÈL„˜ ÏL ¿ƒ¿»»»≈∆»»ƒ¬≈≈

ÌB˜Ó ÏkÓ Ôa¯˜ ¯O·k Ô‡OÚ È¯‰L ;ÔÈ¯eÒ‡48. ¬ƒ∆¬≈¬»»ƒ¿«»¿»ƒ»»

עוד 45) ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר קרבן כבשר
את 46)להיאכל. לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב

הבשר  ונאסר אכילתו למקום חוץ או לזמנו חוץ הבשר
באכילה.47)באכילה. אלו 48)שאסור שכל פי על אף

קדושת  בעיקר התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר
הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן

.‚È‰Ó‰a ¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰49el‡ È¯‰ - »≈¬≈≈»«¿«¿«¿≈»¬≈≈
ÔÈ¯eÒ‡50ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ .Ì„‡ È„Èa B˙M„˜e ÏÈ‡B‰ , ¬ƒƒ¿À»ƒ≈»»¬≈≈»«
¯BÎ·k51È„Èa B˙M„˜ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈À»ƒ∆≈¿À»ƒ≈
Ì„‡52¯„a BÒÈt˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,53‡Ï :¯Ó‡pL , »»¿≈»¿«¿ƒ¿∆∆∆∆¡«…

B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È54. «¿ƒƒ…

לשמים.49) מקדישו שהעשירי 50)שאדם פי על ואף
עשרה  היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו? קדוש
הרי  ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים

הנדור. דבר נקרא: קדוש,51)זה שהוא בהמה, בכור
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לכהנים. לא 52)וניתן ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי אלא
הנדור  דבר זה ואין מאליו, קדוש הוא הרי בעליו הקדישוהו

האסור". "דבר שאין 53)אלא לומר רבינו נתכוון כאן
גם  הרי תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים
קדושת  יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור

לקדושה 54)עולה. הבכור את משנים שאין למדו מכאן
האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו אלא אחרת,

הנדור. דבר ולא

.„ÈÌÈÓL ÈÓ¯Ák ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡55el‡ È¯‰ - »«¬≈≈»«¿∆¿≈»«ƒ¬≈≈
˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓL ÈÓ¯ÁL ;ÔÈ¯eÒ‡56ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ . ¬ƒ∆∆¿≈»«ƒ¿∆∆««ƒ¬≈≈»«

‰kLl‰ ˙Óe¯˙k57ÌÈ„ÈÓzk ,58ÌÈ¯Èck ,59ÌÈˆÚk ,60, ƒ¿««ƒ¿»«¿ƒƒ«ƒƒ»≈ƒ
ÌÈM‡k61ÁaÊnk ,62ÈLnLnÓ „Á‡k B‡63,ÁaÊn‰ »ƒƒ«ƒ¿≈«¿∆»ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈«

ÌÈÚik ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k64˙B˜¯Ênk ,65, ¿∆»«¬≈≈»««»ƒ«ƒ¿»
˙B‚ÏÊnk66ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ¿»¿«≈»∆¿≈»≈¬≈≈»«
ÏÎÈ‰k67ÌÈÏLe¯Èk ,68ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - «≈»ƒ»«ƒ¬≈≈¬ƒ¿««

ÌÈÚ el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;Ôa¯˜ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ≈»¿»∆»¿»ƒ≈ƒ¿»»
Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡k69. ¿≈¬≈≈»«»¿»

(הקדש)55) חרם זה הרי ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות
המקדש.56)לשמים. בית השקלים 57)לתיקון ככסף

צבור. קרבנות קניית לצרכי המקדש בלשכת הניתן
בבוקר 58) יום בכל במקדש מקריבים שהיו התמיד, כקרבן

שנודבים  השקלים בכסף שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב.
המקדש. העצים 59)לבית כדיר או קרבן של בהמות כדיר

לצאן. רפת - דיר שהיה 60)שבמקדש. עצים, גזירי כשני
המזבח. שעל המערכה אש גבי על עורך הכהן

המזבח.61) אש על הנקרבים שעל 62)כקרבנות כקרבנות
המזבח. למזבח.63)גבי בהם שמשרתים כלים

ואפרו.64) המזבח דשן לתוכם שגורפים כלים 65)כלים
לזריקה. הקרבנות דם בהם בהם 66)שמקבלים שהופכים

שריפתם. למהר המזבח על נקטרים כשהם הקרבנות אברי
בתורה. נזכרים הכלים נזרק 67)וכל שדמם כקרבנות

המקדש. בירושלים.68)בהיכל הנאכלים כקרבנות
מחרמי 69) או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים וכולם

למקדש. נודבים או שנודרים הבית, בדק

.ÂËÌÈÓÏL ¯Oa ‰È‰ elÙ‡ ,L„˜ ¯Oa ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¿«…∆¬ƒ»»¿«¿»ƒ
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‡e‰L ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡70È¯‰ :¯Ó‡Â , ««¿ƒ«»ƒ∆À»¿»ƒ¿»«¬≈

ÒÈt˙‰ ‡lL ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ¯O·k ÈÏÚ Ô‰≈»«¿»»∆¬≈≈¬ƒ∆…ƒ¿ƒ
B¯wÚa ‡l‡71¯eÒ‡ ‰È‰L72¯Oa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»∆»»»¬»ƒ»»¿«

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ì‡ :¯BÎa73Ì‡Â ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬≈∆»¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ«»ƒ¬≈∆À»

לישראלים.70) בתחילתו.71)שנאכל לפני 72)ביסודו,
להחמיר. - תורה וספק נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת
ורבא  הואיל סובר, שרבינו כותב: ג פרק לשבועות והר"ן
אמוראים  והם מתפיס" הוא שב"עיקרו הוכיחו ורבינא
שם  הש"ס שסוגיית פי על ואף כמותם, הלכה אחרונים,
להשאיר  דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה

בספק. הבעייה לכהנים.73)את אפילו באכילה אז שאסור

.ÊËÌÈ‚lÚ Ì‰ÈL‡L ˙BÓB˜Ó LÈ74˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe ≈¿∆«¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆

ÌL ÔÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯·„a ¯·c ÏÚ ÔÈpÎÓe ÔBLl‰«»¿«ƒ«»»¿»»«≈¿ƒ»
ÈÈepk Ïk ?„ˆÈk .Èepk‰ ¯Á‡75.Ôa¯˜k - Ôa¯˜ «««ƒ≈«»ƒ≈»¿»¿»¿»

ÌB˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰76el‡ È¯‰ - ÊB˜ ,ÁB˜ , »≈¬≈≈»«»»»¬≈≈
Ôa¯˜Ï ÔÈÈepk77ÔÈÈepk el‡ È¯‰ - C¯Á ,Û¯Á ,˜¯Á . ƒƒ¿»¿»≈∆≈∆≈∆¬≈≈ƒƒ

Ì¯ÁÏ78ÏÏk ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆¿≈…«≈»∆¿ƒ««¿¿«
ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰79.ÔÓÊ B˙B‡·e »»¿»¿¿«

שונים.74) וניבים משפות מעורבת לשון מדברים
לוואי.75) יהיו 76)שמות אלו פירות לומר שכוונתו

כקרבן. עלי הם 77)אסורים הרי אמר: כאילו חל. ונדרו
קרבן. הבית.78)עלי לבדק מקדיש שאדם הקדש - חרם

לשון 79) שהיא מקום, אותו בלשון מדבר העם שאם
נדר  כאילו זה הרי קרבן לשון במשמעותה ויש משובשת
אדם", בני לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן,
מהכינויים  באחד ונדר הקודש בלשון בקי שהוא מי ואפילו

העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו

.ÊÈLÈc˜‰ Ì‡ Ck ,ÔÈÈepÎa BÓˆÚ ¯ÒB‡L ÌLÎe80 ¿≈∆≈«¿¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒ
Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈepÎa81,ÔÈ¯zÓ - ÔÈÈepk‰ ÈÈepÎÂ . ¿ƒƒ¬≈∆∆¿≈¿ƒ≈«ƒƒÀ»ƒ

.Lc˜‰ È¯„a ÔÈa ¯q‡ È¯„a ÔÈa≈¿ƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿≈∆¿≈

הבית.80) לבדק נכסיו  שאר או לה', הטעם 81)קרבן
קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי כינויים חכמים שתקנו
שמים  שם מוציא ונמצא קרבן יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים
ובירושלמי  כינויים. תיקנו עצמו בהקדש שגם הרי לבטלה,

קונם". בלשון לשמים מקדיש אדם אומרת "זאת אמרו:

.ÁÈÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰82, »≈«¬≈«∆…«ƒ¿…¿≈Àƒ
ÈÎ„ ‡‰È ‡Ï B‡ ,¯Lk ‡‰È ‡Ï B‡83‡‰È ‡Ï B‡ , …¿≈»≈…¿≈¿≈…¿≈

EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈∆¿ƒ∆»«»«∆…«ƒ¿
¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ôa¯˜ ‡‰È84‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿»∆»¿≈ƒ»«»«

‡ÓË EnÚ ÏÎ‡M85‰Ê È¯‰ - Ïebt B‡ ¯˙B B‡ ∆…«ƒ¿»≈»ƒ¬≈∆
.¯eÒ‡»

קרבן.82) באכילה.83)אלא ומותר משנה 84)טהור
שאוכל  לחולין "האומר שם המשנה שלשון אלא י: בנדרים
שפירושה: פתוחה, בלמ"ד לחולין, קרא: הר"ן, ומפרש לך"

חולין. טמאים"85)לא "קדשים הזכיר: שלא פי על אף
ואין  האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון וייתכן,
נתכוון  טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו

להחמיר". נדרים "סתם אומרים: אנו

.ËÈ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈlÁ ‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈…Àƒ……«»¬≈∆
ÈÓk‡l‡ ÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï CÏ ÏÎ‡M ‰Ó :BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ∆»««∆…«»…¿≈Àƒ∆»
Ôa¯˜86Ôa¯˜ ,CÏ ÏÎ‡L Ôa¯w‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .87 »¿»¿≈ƒ»««»¿»∆…«»»¿»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡L Ôa¯˜k ,CÏ ÏÎ‡L88Ï·‡ . ∆…«»¿»¿»∆…«»¬≈∆»¬»
CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯w‰ :¯ÓB‡‰89ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜k B‡ , »≈«»¿»……«»¿»¿»……«

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜Ï B‡ ,CÏ90, »¿»¿»……«»»¿»……«»
ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ ‡Ï B‡91ÔÈ‡L .ÌÈ¯zÓ el‡ Ïk - CÏ …»¿»……«»»≈À»ƒ∆≈

ÏÎ‡È ‡lL Ôa¯˜a ÚaLpL ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLÓ«¿«¿»ƒ≈∆»∆ƒ¿«¿»¿»∆……«
‰ÊÏ92ÌeÏk BÈ‡ - Ôa¯˜a ÚaLp‰Â ,93¯„pL B‡ . »∆¿«ƒ¿»¿»¿»≈¿∆»«

.Ôa¯˜ BÏ ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿»
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מותר,86) אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא ולפיכך
אסור. שהוא מאליו בכ"ף 87)מובן אמר שלא פי על אף

אכילתו  עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו יאמר:88)אצל אם אבל

שלא  בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן הא
כלום. אינו בקרבן והנשבע עליו 89)יאכל שאוסר משמעו

קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל שלא מה
וכוונתו  לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו
כלום. זה אין אצלו יאכל שלא בקרבן להישבע הייתה

מה 90) אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם
בקרבן  להישבע כוונתו שהייתה לא אם מותר, יהיה שיאכל

כלום. זו שבועה ואין יאכל שאפשר 91)שלא פי על אף
אנו  אין קרבן, יהיה אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק

הן". שומע אתה לאו "מכלל וכן 92)אומרים: זה. אצל
קרבן". בחיי אלא זה נדר "שלא שבועה 93)אמרו שאין

סתם  נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם אלא
אינו  קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי

כלום.

.ÎÏÎ‡L ÔÈlÁk ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁÀƒ∆…«»«Àƒ∆…«»¿Àƒ∆…«
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ ;CÏ»Àƒ∆……«»«Àƒ∆……«»

CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁk94.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿Àƒ∆……«»¬≈∆À»

לך 94) שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי על ואף
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה

.‡Î¯˙B ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ‡ÓË ‡Ï :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈…»≈∆…«»…»
BÚÓLnL ;¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L Ïebt ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L∆…«»…ƒ∆…«»»∆«¿»
,‡ÓË B‡ Ïebt ‰È‰iL ‡e‰ ÏÎ‡L ¯·c :¯·c ÏL∆»»»»∆…«∆ƒ¿∆ƒ»≈

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï CÎÈÙÏ95. ¿ƒ»……«»

אסור"95) - ופיגול נותר "טמא במשנה שנינו שכן
לא  אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה:
לבטלה, דבריו מוציא אדם ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא
לא  אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה
מתקנים  אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר,
מפני  עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא

.·ÎÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰a«≈»∆…«»≈»∆…«»…≈»
¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L96ÏÎÈ‰k ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ . ∆…«»»≈»∆……«»«≈»

‰fL ;¯zÓ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL∆……«»…≈»∆……«»À»∆∆
CÏ ÏÎ‡È ‡lL ÏÎÈ‰a ÚaLpL ÈÓk97‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ∆ƒ¿««≈»∆……«»¿≈…«≈

‰Êa98. »∆

ההיכל.96) כקרבנות אכילתו עצמו על לאסור שכוונתו
שבועה,97) לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים מכיוון

כלום. אינו בהיכל מזבח 98)והנשבע ואישים עצים כגון
וירושלים.

.‚ÎEnÓ È‡ ¯cÓ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰99ÚÓLÓ - »≈«¬≈À»¬ƒƒ¿«¿«
BnÚ ¯a„È ‡lL ‰Ê ¯·c100- EnÓ È‡ L¯ÙÓ . »»∆∆…¿«≈ƒÀ¿»¬ƒƒ¿

BnÚ ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÚÓLÓ101EnÓ È‡ ˜Á¯Ó . «¿»∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿À»¬ƒƒ¿
ÂÈ˙Bn‡ Úa¯‡a ·LÈ ‡lL BÚÓLÓ -102Ì‡ ÔÎÂ . «¿»∆…≈≈¿«¿««»¿≈ƒ

CÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡103‡˙nLÓ B‡ ,104.EnÓ »«¿À∆¬ƒ»¿««¿»ƒ»
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ ¯„ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»≈¬ƒƒ»∆……«»
È‡ ˜Á¯Ó B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ L¯ÙÓ B‡À¿»¬ƒƒ¿∆……«»¿À»¬ƒ

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ105. ƒ¿∆……«»¬≈∆»∆¡…
ÂÈÒÎ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡Â106‡Ï ÌeMÓ ‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿«ƒƒ»¿»»∆ƒ…
B¯·c ÏÁÈ107. «≈¿»

לך.99) אוכל שלא דיבורו: גמר לו 100)ולא מותר אבל
אלא  אכילה איסור זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול

בלבד. וממכר.101)הדיבור מסחר כלומר,102)בעסקי
לא  אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור

שמשמע 103)באכילה. אמותיו, בארבע ישב לא זה הרי
משלו. לאכול מותר אבל מרוחק, כמו שמתא 104)מנודה

הוא. וריחוק נידוי לשון הזכיר 105)- שלא פי על ואף
בכל  ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון
כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה כי כנדר, זה הרי זאת
במקצת  התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר,
עיקר  שאינו הכלי, יד כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו
גמר  כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי

נדרו. דיבור חבירו.106)כל זה 107)של שבנדר ומובן,
אלא  עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר

בלבד. באכילה

.„ÎBÈ‡ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡»«¿À∆¬ƒ¿∆……«»≈
BÏ ÏÎB‡108‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,109:BÏ ¯Ó‡ . ≈¿ƒ»«≈∆»«

‡È„110.˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - EnÓ »≈»ƒ»¬≈∆»≈»

ישיבה 108) לעניין לא התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,
רבינו  וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא אמותיו בארבע
וכל  באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה
הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם
וחכמים  באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני
ופסק  אמותיו, מארבע להתרחק אלא התכוון שלא סוברים,

כחכמים. מסופק 109)רבינו היה עקיבא שרבי כשם
שלא  או ממש, לנדר כוונתו אם לך" אני "מנודה בלשון
אסור  אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון
כשאמר: לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה
אלא  משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה
להתרחק  אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק,

אמותיו. בארבע שמשמעו 110)מלאכול ונד. נע לשון
הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד
בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור זה הרי לך, אוכל שלא
שאין  מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון

לו. הוא שגנאי נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם

.‰ÎÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰111Ì‡ »≈«¬≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ Ì‰È¯„pnL ,CÏ ÏÎ‡112ÏÎ‡Â , …«»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿»¿»¿»«

ÔlÎa ·iÁ -113˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»¿À»¿≈»≈¬≈»«¿ƒ¿
ÌÈ¯Lk114¯ÈÊ Ì˙B·„pnL ,115Ôa¯˜Â116‰Ê È¯‰ - ¿≈ƒ∆ƒƒ¿»»ƒ¿»¿»¬≈∆

·iÁ117. «»

רשעים 111) ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
רשע, נקרא שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על
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שהם  כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר
עסק  להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים

ובקרבנות. שפירש 112)בנזירות הנודר, מדברי זה כל
וגם  בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר
להישבע  הם רגילים וגם למקדש קרבנות להביא נודרים

נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, להיות 113)בשעת
משום  מלקות וחייב נדרו, לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר,
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי ביטוי שבועת

לשלמו")114) תאחר "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם
ושם  העזרה לפתח אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא
מעילה. מכשול לידי יבואו שלא אותו, מקדישים

נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף יצרם כשרואים
נדבה.116) שהרי 117)קרבן קרבן, ולהביא נזיר להיות

כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר להיות ונדר פירש
שם  הזכרת בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין

העולם. ולכל לו גדול מכשול בחילולה ויש שמים

.ÂÎÌÈ¯Lk ˙B·„k B‡ ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
CÏ ÏÎ‡L118¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ Ì‡ B‡119Û‡ , ∆…«»ƒ…«»¬≈∆»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ120‡Ï - ÌÈ¯Lk È¯„k :¯Ó‡ . «ƒ∆…≈≈»«¿ƒ¿≈¿≈ƒ…
¯eq‡ C¯„a ÌÈ¯„B ÌÈ¯Lk‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏÎa ·iÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ

ÒÚÎÂ121¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰Â ,ÈÈ¯‰ ÌÈÚL¯ È¯„k :¯Ó‡ . »««»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ¿»»»ƒ≈
˙e¯ÈÊa ·iÁ - ÂÈÙÏ122·iÁ - ÈÏÚ ÌÈÚL¯ È¯„k . ¿»»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ»««»

Ôa¯˜123epnÓ ÏÎ‡ ‡lL ÌÈÚL¯ È¯„k .124·iÁ - »¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ∆……«ƒ∆«»
‰Úe·La125. ƒ¿»

נדרי 118) כקרבן עלי אסור יהיה לך שאוכל מה כלומר,
הכשרים. נדבות או חבירו.119)רשעים אצל לאכול

שהם 120) נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:
ניכר, ומתוכם הואיל דבריו, פירש שלא פי על שאף כנדרים.

גמור. נדר זה הרי לידור מתוך 121)שדעתו נודבים אלא
שלא  לידור הם יראים וגם נפשם. ונדיבות הדעת ישוב
כנדבת  אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר "בל על יעברו
ואם  נודבים הרשעים שאין לפי כלום, אמר לא עלי רשעים

דבר. לאותו רשעים אינם נודבים שלא 122)הם פי על אף
יש  לפניו עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש
כשיאמר: הדין והוא נתכוון. שלנזירות מוכיחה יד כאן
יד  כאן שיש נזיר, זה הרי אשתה, שלא רשעים כנדרי הריני

לנזירות. רבוצה 123)מוכיחה בהמה הייתה כשלא אפילו
לקרבן. היא מוכיחה יד כי הזה.124)לפניו, מהכיכר

יאמר:125) אם אבל ילקה. אכלו ואם בטוי, שבועת משום
שאין  כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים כנדבות

כלל. נשבעים הכשרים

.ÊÎBÊk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ÔB‚k ,‰¯Bza ¯„Bp‰«≈«»¿∆»«≈≈»«»
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -126ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,127, …»«¿¿≈»ƒ¿≈»¿»»

ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡128˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k , ∆»ƒ≈»»«»»∆¿≈∆…ƒ¿¬«
.ÌÈ¯„a L‡…̄ƒ¿»ƒ

"דבר 126) והיא התורה, לקדושת אלא התכוון שלא מפני
הנדור. בדבר אלא נתפס הנדר ואין להתירו.127)האסור"

בה שאי 128) שכתוב במה לנודר בתורה נודר בין מבחין נו
בזה. גם להקל ויבוא

.ÁÎÈ¯‰L ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - da ·e˙kL ‰Óa ¯„»«¿«∆»»¬≈∆»∆¬≈
¯„Â ¯q‡ da ·e˙k129È¯‰ - da ¯„Â B„Èa dÏË . »»ƒ»»∆∆¿»»¿»¿»«»¬≈

da ·e˙kL ‰Óa ¯„pL ÈÓk ‰Ê130. ∆¿ƒ∆»«¿«∆»»

הנדור.129) דבר שהם קרבנות, בה הואיל 130)והוזכרו
דעתו  אין שבתוכה, מה ויודע ורואה כבוד, דרך ואוחזה

שבה. וקרבנות לאזכרות אלא

.ËÎÂÈÏÚ - ˜¯t ‰LÂ ÌÈkL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»»
ÌÈkL‰Ï131¯„ BÓk ‰fL ;˙B¯˜ÏÂ132ÏÚ Û‡Â ,‡e‰ ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆∆¿««

¯„ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ ‡lL Èt133. ƒ∆…ƒƒ¿∆∆

קום 131) אלי "ויאמר שנאמר תחילה, להשכים האומר על
הבקעה  אל ואצא ואקום אותך אדבר ושם הבקעה אל צא
והמתין  הקב"ה שהקדים הרי עומד" ה' כבוד שם והנה

וזה 132)ליחזקאל. מצוה, לעשות עליו קיבל שהרי
יחל  ב"בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו,

בא 133)דברו". שהנודר עלי", זה דבר "יאסר שהוא:
זה  דבר לעשות להתחייב לא אבל עצמו, על הדבר לאסור
אוסר  שהנשבע ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או
איסור  - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שנשבע הדבר על עצמו

החפץ. מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ

.ÏÈn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰134B‡ »≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
‰Ï¯Úk B‡ ,È˙BÁ‡k135Ì¯k‰ È‡ÏÎk B‡136‰Ê È¯‰ - «¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

ÌLk ;¯ÈÊÁ ¯O·k el‡ È¯‰ :˙B¯t‰ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈««≈¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡e‰L137¯zÓ Ck , ∆À»¿»¿»¿∆≈«¿»À»

CnÓ ¯cÓ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BzL‡a¿ƒ¿¬»ƒ»«»¬≈ƒÀ»ƒ≈
‰È‰138ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz ˙‡‰ B‡ ,139BÊ È¯‰ - ¬»»¬»««¿ƒ≈¬»»«¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡140¯‡a˙iL BÓk ,141. ¬»»»¿∆ƒ¿»≈

ערווה.134) משום עלי אסורה שהיא כאמי, עלי אסורה
לנטיעתו,135) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות

ובהנאה. באכילה שנזרע 136)שאסורים תבואה ממיני מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן שאין 137)עם

הנדור. בדבר אלא האסור בדבר בנדר מתפיס אדם
שהיא.138) הנאה כל לך ליהנות התפיס 139)לא שלא

האוסר  כאדם עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה
לו. המותרים דברים עצמו שהוא 140)על פי על ואף

עונתה. לגרוע שלא התורה, מן לה "שאין 141)משועבד
נאסרת מאכילי  היא וממילא לו" האסור דבר האדם את ם

לו.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המקדים 1) אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין

הפקר  דיני מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי
לנדר. והשוואתו

.‡BÓˆÚ ÈtÓ ¯„Bp‰ „Á‡2B¯·Á B¯Èc‰L B‡3¯Ó‡Â ∆»«≈ƒƒ«¿∆ƒƒ¬≈¿»«
ÔÓ‡4ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·„ B‡ ,5˙Ïa˜ ‡e‰L , »≈»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈∆«»«

.ÌÈ¯·c¿»ƒ

המותר.2) דבר עצמו על עליך 3)שאוסר יאסר לו: שאמר
פלוני. כמו 4)דבר הנדר, לקבלת הסכמתו מביע הוא ובזה
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אמן, ואמרה: ואת, נזיר, "הריני מ"א) פ"ד, (נזיר ששנינו
אמן  העונה "כל כט:): (שבועות אמרו וכן שלה". את מיפר

מפיו". שבועה כמוציא שבועה, או 5)אחר הן, שאמר:
מ"ד) פ"ג, (נזיר בתוספתא ששנינו כמו זה, נדר אני מקבל
שניהם  הן אמר אם ואתה, נזיר הריני לחברו, "האומר
לעיל  והשווה ב) ס"ק רט, ליו"ד הגר"א (ביאור אסורים"
ליהנות  מדירו חברו אם אבל ה"א. פ"ב, שבועות הל'
לאסור  שיכול דבריו, את חבירו שיקבל צריך אינו מנכסיו

רט). (יו"ד בעלֿכרחו חברו על שלו את

.·„Ú BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡L ¯·ca ¯Ò‡ ¯„Bp‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¡»«»»∆»«««¿«
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰ÈÂ ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL∆ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿

˙BÚe·La6¯ÈÊa ¯cÏ Ôek˙n‰ Ï·‡ .7Ôa¯˜a ¯„Â8, ƒ¿¬»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»«¿»¿»
‰Úe·La ,¯ÈÊa ¯„Â Ôa¯˜a9¯cÏ Ôek˙pL B‡ ,¯„Â ¿»¿»¿»«¿»ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ¿…

È¯‰ - ÌÈ·Ú ¯Ó‡Â ÌÈ‡z ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿»«¬»ƒ¬≈
¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â Ì‰ÈLa ¯zÓ ‰Ê10. ∆À»ƒ¿≈∆¿≈»∆∆

וגם 6) בשפתים", "לבטא בשבועה: שנאמר ה"יֿיב, פ"ב,
הנדר  אין שפתיה" מבטא "או ז): ל, (במדבר נאמר בנדרים

בשפתיו. שיבטאו עד נזיר.7)חל להביא 8)להיות
להשבע.9)קרבן. "מבטא"10)שנתכוין שלשון

שנינו  וכן ספר). (קרית בלבו שיש מה בוטא משמעה:
ונדר  בעולה לידור "נתכוין מ"ה פ"ה, נדרים בתוספתא
מותר  וכו' בקרבן ונדר בנזיר בנזיר, ונדר בחרם , בחרם
במשנה  וראה שם). דוד" ה"חסדי גירסת (לפי בכולם"

פו:. נדרים

.‚ÌÈ¯Á‡ ˙Úc ÏÚ ¯„Bp‰11ÏÚ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - «≈«««¬≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»«
ÌÈ¯Á‡ ˙Úc12¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .13, ««¬≈ƒ¿≈«≈¿»«¿¿≈ƒ

Ba eÁnL B‡14Ïa˜Â ¯ea„ È„k CB˙a15‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ≈¬≈∆
¯zÓ16ÔÈ„k ÌÈ¯„a ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ„Â . À»¿ƒ»≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»

˙BÚe·La17. ƒ¿

דעתכם.11) על זה נדר נודר הנני שאמר:12)שאומר
זה  אין נשבע, אני דעתכם ועל היום, אוכל שלא "שבועה
דעתו... על זה נשבע שלא בלבי, היה וכך כך לומר יכול
של  שלבם חייב, שוים... אחרים של ולבן פיו שהיה וכיון
פ"ב, שבועות הל' לעיל רבינו (לשון קם" לבו במקום אלו

רבי"13)הט"ו). עליך שלום לרבו, תלמיד שיאמר "כדי
שם). בביאורנו וראה הי"ז, לו:14)(שם, ואמרו אחרים,

מנדרך. בך בי.15)חזור חזרתי או הן, שאמר:
רבינו 16) (לשון לטועה" דומה "שזה מעיקרו, הנדר ונעקר

כדי  תוך כל "והילכתא קכט:) בתרא (בבא אמרו וכן שם).
הי"ח  פ"ב, שבועות הל' לעיל וראה דמי". כדיבור דיבור

שם. שנאמר 17)ובביאורנו אותם, משוה הכתוב שהרי
שבועה" השבע או לה' נדר ידור כי "איש ג) ל, (במדבר

משנה). (סוף

.„¯c‡L ¯„ Ïk :¯Ó‡Â ¯ciL Ì„˜ ‰˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»…∆∆ƒ…¿»«»∆∆∆∆…
Ô‡kÓ18Ô‰ È¯‰ B‡ Ô‰a ¯ÊBÁ ÈÈ¯‰ ÌÈL ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆»ƒ¬≈ƒ≈»∆¬≈≈

ˆBiÎÂ ÌÈÏËa‰È‰ Ì‡ :¯„ Ck ¯Á‡Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ ¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿««»»«ƒ»»
È¯‰L ,Ìi˜ B¯„ È¯‰ - ¯„pL ‰ÚLa È‡z‰ ¯ÎBÊ≈«¿«¿»»∆»«¬≈ƒ¿«»∆¬≈

‰Ê ¯„a È‡z‰ Ïha19‡l‡ È‡z‰ ¯ÎÊ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ≈«¿«¿∆∆∆¿ƒ…»««¿«∆»

BaÏa È‡z‰ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,¯„pL ¯Á‡20BÓi˜Â21 ««∆»«««ƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿
‰zÚ ‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏËa ¯„p‰ È¯‰ -¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆…ƒ«»

‰¯ÊÁ‰ ÌÈc˜‰ ¯·k ,ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰22d‡ÈˆB‰Â ¯„pÏ «¬»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»«∆∆¿ƒ»
Ì„wÓ ÂÈÙa23‡e‰Â :¯ÓB‡Â ¯ÈÓÁ‰Ï ‰¯BnL LÈÂ . ¿ƒƒ…∆¿≈∆∆¿«¿ƒ¿≈¿

¯ea„ È„k CB˙a ¯„pL ¯Á‡ È‡z‰ ¯kÊiL24. ∆ƒ¿…«¿«««∆»«¿¿≈ƒ

הרי 19)מהיום.18) נודר, הוא למה בקיומו רצה שאילו
כג:). (נדרים תנאו את סותר הוציאו 20)נדרו ולא בלבד,
(כס"מ). זכירתו בשעת שרוצה 21)בשפתיו במחשבתו,

רומי  ודפוסי הנדר. יתבטל וממילא התנאי, בקיום הוא
התנאי. וקיים קודם 22)ווינציאה: שהתנה התנאי, היא

את 23)שידור. ששכח בטעות, נדר שנדר בשעה נמצא
אמרה: והתורה נדרו, בשעת שוים ולבו פיו זה ואין תנאו,
הוא  מיחל אבל נדר, שכבר נדרו מיחל אינו דברו" יחל "לא
ספר). (קרית חל לא ועדיין הואיל שידרנו, קודם נדרו,

מן 24) אינו חל, כבר והנדר הואיל דיבור, כדי לאחר אבל
בתוספות  הר"י דעת היא זו התנאי. זכירת ע"י שיעקר הדין
אין  נדרו בשעת התנאי את זוכר הוא אם שדוקא כג: נדרים
אם  אבל הראשונה, דעתו על נודר והוא הואיל חל, הנדר
הנדר. לקיים דעתו מסתמא נדרו, בשעת התנאי זוכר אינו
התנאי  זכירת על המקפיד שם, רבא דעת זוהי ולדבריו
שהרי  דיבור, כדי תוך הזכירה שמספיקה אלא נדרו, בשעת
נדרו, בטל מנדרו, - דיבור כדי בתוך - בו חזר אם אפילו

משנה). (לחם ה"ג לעיל כמבואר

.‰‰LÏ È‡z‰ ˙‡ ÌÈc˜‰L ÈÓ25¯Á‡Â ,¯OÚÏ B‡ ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿«¿»»¿∆∆¿««
ÁÎLÂ ,È‡z BÏ LiL ¯„pL ‰ÚLa ¯kÊÂ ,¯„ Ck»»«¿ƒ¿«¿»»∆»«∆≈¿«¿»«

‰˙‰ ¯·„ ‰Ê È‡ ÏÚ26È‡z‰ ‰È‰ „ˆÈÎÂ27Ì‡ : «≈∆»»ƒ¿»¿≈«»»«¿«ƒ
‰OBÚ È‡ ‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡28B¯„ ÔÈ‡ - »««««ƒ»¬ƒ∆≈ƒ¿

¯„29‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ;BÏha È¯‰L , ∆∆∆¬≈ƒ¿¿ƒ…»««««ƒ»
¯ÎÊ È¯‰L ,¯„p‰ Ìi˜Â È‡z‰ Ïha ¯·k - ‰OBÚ È‡¬ƒ∆¿»ƒ≈«¿«¿«»«∆∆∆¬≈»«

¯„ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â È‡z ÌL LiL ¯„p‰ ˙ÚLa30. ƒ¿««∆∆∆≈»¿«¿««ƒ≈»«

בטל.25) הוא הרי שנה, ועד מכאן שאדור נדר כל שאמר:
יין.26) שתיית או פת אכילת  על דברים 27)אם על אם 

זוכר  אבל אחרים, לבין שבינו דברים על או לעצמו שבינו
(ר"ן  וכולל סתמי באופן ולא מיוחד, דבר על שהתנה הוא,

כג:). אלך 28)לנדרים שהתניתי, מה על זכור אהיה שאם
התנאי. (ר"ן 29)אחר התנה זה שלדבר כך, אחר נזכר אם
שם). בקיומו 30)ורא"ש רצה שאילו תנאו, שעקר נמצא

(שם). סתם לידור לו היה לא -

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈB‡b‰Ó LÈ31 ≈≈«¿ƒ∆¿ƒ≈»≈«¿»ƒ
˙BÚe·La ‡Ï ,„·Ïa ÌÈ¯„a ‡l‡ ÔÈ‚‰B32ÈÓ LÈÂ . ¬ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ

„Á‡ el‡ ˙BÈÚa ˙BÚe·M‰Â ÌÈ¯„p‰ ÔÈcL ,‰¯BnL∆∆∆ƒ«¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»
B˙Úe·LÏ È‡z ÌÈc˜‰Ï BÏ LÈ ÈÎÂ ,Ì‰33C¯„k ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆

ÌÈ¯„a e¯Ó‡L34. ∆»¿ƒ¿»ƒ

הנדר.31) לביטול תנאי שבועה 32)בהקדמת שאיסור
וסומכים  ה"ב, פי"ב, שבועות הל' לעיל כמבואר מאד, חמור
בנדרים, "תניי ה"א): פ"ג, (נדרים הירושלמי על דבריהם

בשבועות". תניי שבועתו.33)ואין וכדבריו 34)לביטול
מונה  הוא ה"א פ"ג, לקמן שהרי רבינו, דעת גם נוטה
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ביניהם  זה הבדל מנה ולא לשבועות, נדרים שבין הדברים
ובנדרים  בשבועות דוקא כג: בנדרים הר"ן וכתב (רדב"ז).
או  שהשביעו מי אבל תנאי, מועיל לעצמו ונדר שנשבע
חברו  דעת שעל כלום, לו מועיל זה תנאו אין חברו הדירו
נפסק  וכן הקודם. תנאו ביטל וכאילו ונודר, נשבע הוא
אמירת  למנהג מקור משמשת זו הלכה ד. ריא, יו"ד בשו"ע
של  הנדרים על להתנות הכיפורים, יום בלילי נדרי" "כל
יהיו  זה, תנאו את וישכח בכעסו ידור שאם הבאה, השנה
כג:) (נדרים משנתנו אמרה וכן בטלים. ושבועותיו נדריו
השנה  בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא "הרוצה
שביום  ומפני בטל". יהא לידור, עתיד שאני נדר כל ויאמר:
זה, ביום לאמרו נהגו הכנסת, לבית הקהל מתאסף הכיפורים
הכיפורים  יום את שקורא א, מ, ביחזקאל מצינו וגם
לחודש" בעשור השנה "בראש שם: שנאמר ראשֿהשנה,
לומר  שלא הגאונים רוב דעת אולם שם). ותוספות (רא"ש
השנה, ימי בשאר ולא הכיפורים ביום לא כלל, נדרי" "כל
הגאונים: תשובת מביא 42 עמ' לנדרים הגאונים" וב"אוצר
שום  בו שאין לפי נדרי, כל לומר מוחין הגאונים "רוב
ואמנם  וכו'. ז"ל" גאון האיי רב נוסחת זולתי רע, רק תקנה,
מביא  אינו אהבה" "ספר שבסוף התפילות" ב"סדר רבינו
סימן  ביו"ד הרמ"א וגם כלל. מזכירו ואינו נדרי" "כל נוסח
בלא  להתיר זה על סומכים אנו שאין אומר: א, סעיף ריא

גדול. לצורך אם כי לחכם, שאלה

.Ê¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ Ì˙Ò35Ï˜‰Ï Ba LÈ - ÔLe¯Ùe , ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»≈¿»≈
ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ≈«»≈¬≈«≈»≈»«

ÁÈÏÓ ¯O·k36‰È‰ ‰Óe :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - CÒ ÔÈÈÎe ¿»»»ƒ«¿≈∆∆¿ƒ∆»»
Ôa¯˜ ÏL ÁÈÏÓ ¯O·k :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ?EaÏa37 ¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¿»»»ƒ«∆»¿»

‰Ê È¯‰ - ÈaÏa ‰È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Cq˙pL ÔÈÈÎe¿«ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«»»¿ƒƒ¬≈∆
¯eÒ‡38˙·¯˜z ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â ; »¿ƒ»«…»»¿ƒƒ∆»ƒ¿…∆

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú39dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ40È¯‰ - ¬«»ƒ«»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¬≈
¯zÓ ‰Ê41Ì˙Ò ¯„ Ì‡Â .42.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆À»¿ƒ»«¿»¬≈∆»

לו 35) היה אחרת כי עצמו, על לאסור דעתו נודר סתם
"על 37)מלוח.36)לשתוק. יג) ב, (ויקרא בו שנאמר

מלח". תקריב קרבנך הנדור 38)כל בדבר התפיס שהרי
יח:). בנדרים לעבודהֿזרה 39)(משנה שמקריבים קרבן,

ה"ב. פ"ז, ע"ז בהל' כמבואר בהנאה, שאסור 40)ואסור
בהנאה. הוא האסור 41)אף בדבר אלא זה התפיס שלא

דבריו  פירש ואפילו ה"חֿט. פ"א, לעיל וראה במשנה) (שם
((רדב"ז). מותר זה הרי מרובה, זמן ששאלנוהו 42)לאחר

נתכוונתי. למה יודע איני ואמר:

.ÁÌ‡ :Ì¯Á ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆ƒ
˙Èa‰ ˜„a ÏL Ì¯Ák43¯eÒ‡ -44ÈÓ¯Ák Ì‡Â ; «≈∆∆∆∆««ƒ»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈ‰k‰45da ÔÈ‡Â Ì‰lL ÔBÓÓ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ - «…¬ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆»∆¿≈»
¯eq‡46¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;47. ƒ¿ƒ»«»

ביתֿהמקדש 43) בנין תיקון לצרכי מקדיש שאדם הקדש,
ממנו. ליהנות ואסור הנדור.44)והחזקתו, בדבר שהתפיס

יד):45) יח, (במדבר ככתוב לכהנים, במתנה הניתן הקדש
יהיה". לך בישראל חרם שאסורים 46)"כל ואעפ"י

משמעם, כהנים חרמי סתם - כהנים לידי שיבואו עד בהנאה
יח:). לנדרים (רא"ש כהן לידי באו שם.47)שכבר משנה

.Ë,¯eÒ‡ - ‰Ó‰a ¯OÚÓk Ì‡ :¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«¿«¬≈ƒ¿«¿«¿≈»»
B„Èa BLÈc˜‰L Ôa¯˜ ‡e‰L ÈtÓ48e¯‡aL BÓk ,49; ƒ¿≈∆»¿»∆ƒ¿ƒ¿»¿∆≈«¿

Ô‚c ¯OÚÓk Ì‡Â50¯zÓ -51¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;52. ¿ƒ¿«¿«»»À»¿ƒ¿»»

כז,48) בויקרא ככתוב שבטו, עליו העביר העשירי, כשיצא
כמבואר 49)לב. הנדור, דבר זה והרי הי"ג, פ"א, לעיל

שם. ללוי.50)בביאורנו מאיר 51)הניתן לרבי שאפילו
דבר  זה אין לזרים, באכילה אסור ראשון מעשר הסובר
אלא  התבואה בתוך איסורו הפרישו, שלא עד שגם הנדור,
מאליו" האסור "דבר הוא זה מעשר נמצא הפרשה, שמחוסר

יח:). לנדרים שם.52)(ריטב"א בנדרים משנה

.È‰kLl‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡ :‰Óe¯˙k ÈÏÚ Ô‰ È¯‰53 ¬≈≈»«ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ¿»
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôek˙54Ô¯b‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡Â ;55Ôek˙ ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒƒ¿««…∆ƒ¿«≈

¯zÓ -56¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;57.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿ƒ¿»»¿≈…«≈»∆

נתרמים 53) והם למזבח, קרבנות מהם שקונים לשקלים,
מיוחדות, קופות לתוך הניתן הלשכה מכסף ונפרשים

שם. ובביאורנו הי"ד פ"א, לעיל שהתפיס 54)כמבואר,
בכל  ונותנים שוקלים ישראל שכל הכסף, הוא הנדור, בדבר

המקדש. לקרבנות ונותנים 55)שנה מהגורן שמפרישים
הי"א 56)לכהן. פ"א, לעיל כמבואר האסור, דבר שהיא

שם. שם.57)ובביאורנו בנדרים משנה

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ïk ÚÓLnL ÌB˜Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«»
˙BÈÚ ÈL ÌL el‡Ó „Á‡59Ï·‡ ;Ôk¯cL ÌB˜Ó ∆»≈≈»¿≈ƒ¿»¬»»∆«¿»

˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡ Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ≈∆¿»∆»¿∆¿≈∆∆««ƒ
„·Ïa60‰Ê È¯‰ - Ì¯Á ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â , ƒ¿«¿»«»¬≈≈»«≈∆¬≈∆
¯eÒ‡61Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»«¿»∆≈¿ƒ≈∆¿»

ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ -63‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿∆¿≈…¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈
‰Êa64ÈL‡ ÔBLÏ ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ¯„a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L . »∆∆≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»««¿«¿≈

ÔÓÊ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡65. »¿¿«

לו.58) שומעים נתכוונתי, לזה ואמר פירש שני 59)שאם
ואינם 60)תכנים. שם גרים הכהנים שאין בגליל, כגון

לבדק  אלא כוונתו אין מנכסיו שם שמחרים ומי בה, מצויים
הנדור. דבר שהוא לחרמי 61)הבית, יאמר אם אפילו

משנה). (כסף נתכוונתי שהכהנים 62)כהנים ביהודה, כגון
סתם. חרם - כהנים לחרמי וקוראים לרוב, שם מצויים

שם 63) בר"ן וראה (: יח שם (משנה סתם בחרם נדר אם
מכירים. הא דיבורֿהמתחיל שאם 64)יט: תרומה, כגון

את  מכירים גליל אנשי שאין מותר, זה הרי בגליל, בה נדר
"תרומה" וסתם מירושלים, רחוקים שהם הלשכה, תרומת
שם. במשנה כמפורש הגורן, לתרומת הכוונה שם,

ה"א.65) פ"ט, לקמן השווה

.·ÈÌ¯Áa ¯„Bp‰66¯Ó‡Â ,67‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï : «≈¿≈∆¿»«…»»¿ƒƒ∆»
˙¯ÓÎn‰ ‡È‰L ,ÌÈ ÏL BÓ¯Á68:¯Ó‡Â ,Ôa¯˜a ¯„ ; ∆¿∆»∆ƒ«ƒ¿…∆»«¿»¿»¿»«

ÌÈÎÏÓ ˙Ba¯˜a ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï69:B¯·ÁÏ ¯Ó‡ ; …»»¿ƒƒ∆»¿»¿¿¿»ƒ»««¬≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ ÈÓˆÚ È¯‰70‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â , ¬≈«¿ƒ»∆»¿»¿»«…»»¿ƒƒ∆»

ÈzÁp‰L ÌˆÚa B¯Ò‡Ï71C¯„ Ba ¯„B ˙BÈ‰Ï ÈÏ ¿»¿»∆∆∆ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆
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L ¯„ ;˜BÁO‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BzL‡ BÏ ‰‰z ‡l ¿»«∆…≈»∆ƒ¿¿»«…»»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;‰ÈzL¯bL ‰BL‡¯ ÈzL‡ ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ»∆≈«¿ƒ»¿≈…«≈
‡e‰Â ,¯eq‡ ÌÚ‰ ÏÎÏ ÔÚÓLnL ,ÌÈ¯·c‰ el‡a¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»»¿»»»ƒ¿
¯„Bp‰ ‰È‰ Ì‡ :CÎÏe CÎÏ ‡l‡ Èzek˙ ‡Ï ¯ÓB‡≈…ƒ¿««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ»»«≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz72‰Ï‡L CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ»»¬≈∆À»¿≈»ƒ¿≈»
ÌÎÁÏ73ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ;74‰fL ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Ó - ∆»»¿ƒ»»«»»∆«¿ƒ¿≈»∆∆

Á˙t BÏ ÌÈÁ˙BÙe ,¯eÒ‡ ‡e‰LÂ ¯„75¯Á‡ ÌB˜nÓ76 ∆∆¿∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈
ı¯‡‰ ÌÚ B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰L ÔÈ·e .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒ≈∆»»«¿ƒ»»«»»∆

Ô‰a ÔÈ¯ÚBb -77‰Ê ‚‰Ó e‚‰È ‡lL Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬ƒ»∆¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¬ƒ¿»∆
ÌÈ¯„a78.Ïez‰Â ˜BÁO C¯c ÔÈ¯„B eÈ‰È ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ∆∆¿¿ƒ

עלי.66) חרם זה ככר זמן.67)שאמר: רשת 68)לאחר
טו) א, (חבקוק הכתוב כלשון דגים. לדוג אותה שפורשים

במכמרתו". ויאספהו בחרמו דורונות 69)"יגרהו
מלכים. לפני גופו 70)שמקריבים את שאוסר שמשמעו:

כקרבן. חברו לאסור 71)על והתכוונתי בתיבתי שהצנעתי
חברי. על זה נתכוין.72)עצם שלכך נאמן שהוא

נדרו.73) לו כוונתו,74)להתיר הייתה שכך נאמן, שאינו
(ר"ן  נדרו לשון ממשמעות רחוק שהוא כזה, זר לפירוש
בנדרים  רגיל יהא שלא בו, חוששים וגם יח:). לנדרים

כ.). שם (רש"י בהם לו 76)חרטה.75)ויכשל מראים
אין  אחר, לדבר שנתכוין מתנצל, שהוא ומה קיים, שהנדר
חרטה, פתח ע"י אחר מטעם לו מתירים אלא לו שומעים
הל' לעיל כמבואר גמורים, נדרים שאר שמתירים כמו
כ. בנדרים (משנה ה"ה פ"ד ולקמן ה"ה, פ"ו, שבועות

שם). לרבינו המשנה שם 78)בתוכחה.77)וכפירוש
רבינו, וסובר בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא "כדי במשנה

חכם. לתלמיד אפילו מוסב שזה

.‚ÈB‡ ,Èn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
¯„ Ô‡k ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈»«ƒ¿«¬ƒ∆≈»∆∆

e¯‡aL BÓk79BÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯ÓB‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿∆≈«¿ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ80CÈ¯ˆ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ; »ƒ¿≈»¿»»¿ƒ»»«»»∆»ƒ

‰¯eÒ‡ BzL‡L ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»¿»»«¿ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯t‰ Ô˙B‡LÂ81ÌB˜nÓ Á˙t BÏ ÔÈÁ˙BÙe , ¿∆»«≈¬ƒ¿ƒ∆«ƒ»

L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,¯Á‡«≈«ƒƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿¬«…
ÌÈ¯„a82. ƒ¿»ƒ

ה"ל.79) פ"א, ואין 80)לעיל האסור" ב"דבר נדר שהרי
ה"חֿט. שם כמבואר כלל, חל נדר 81)נדרו מחמת לו,

נדרו  לו נתיר ואם לנדר, נדר בין מבחין עםֿהארץ אין כי זה,
להם  שאין אחרים, בנדרים לעצמו להקל יבוא פתח, בלא זה
רבינו, וסובר יד.). (נדרים לחכם שאלה ע"י אלא היתר
באוסר  גם נוהג לעםֿהארץ, חכם תלמיד בין זה שחילוק
המשנה  לשון מסתימת משמע וכן חזיר, כבשר פירותיו עליו
פ"ו, שבועות הל' לעיל נתפרש - לחכם שאלה יג:. שם

הכ"ז.82)ה"א. פ"א. שבועות הל' לעיל והשווה יג: שם
הי"ב. פ"ג, ולקמן

.„È¯„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˜Ù‰‰83BÓk ‡e‰ È¯‰ - «∆¿≈««ƒ∆≈∆∆¬≈¿
Ba ¯ÊÁÏ BÏ ¯eÒ‡L ¯„84‡e‰ ?¯˜Ù‰‰ ‡e‰ ‰Óe . ∆∆∆»«¬…««∆¿≈

ÏkÏ ¯˜Ù‰ el‡ ÌÈÒÎ :Ì„‡ ¯Ó‡iL85ÔÈa . ∆…«»»¿»ƒ≈∆¿≈«…≈

Ïk ?¯˜Ù‰‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ .˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒ«∆¿≈»
elÙ‡Â .BlL ‰OÚÂ BÓˆÚÏ e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ Ì„Bw‰«≈¿»»»»¿«¿¿«¬»∆«¬ƒ

Ì„‡ Ïk ÔÈ„k Ba BÈc - ¯È˜Ù‰L ‰Ê86Ì„˜ Ì‡ : ∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ»«
e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ87. ¿»»»»

עד 83) הפקר אינו וגם דברו", יחל "בל משום עליו שיעבור
אפילו  הוא שנדר בעוד כאחד, ולעשירים לעניים שיפקיר
ס"ק  רעג חו"מ לשו"ע (סמ"ע צ. נדרים ראה בלבד, לעניין

דרשו:84)ג). ה"א) פ"ו, (פאה ובירושלמי מג: נדרים
ונטשתה" תשמטנה "והשביעית יא) כג, (שמות בתורה נאמר
אחרת  נטישה יש לך, לומר ונטשתה? תלמודֿלומר מה -
מה  אף לעשירים, לעניים בין (שמיטה) זו מה כזו, שהיא
ומכאן  לעשירים, בין לעניים בין אחר במקום שנאמר
החושן" ב"קצות וראה ספר) (קרית כשמיטה דינו שהפקר

א. ס"ק רעג, עשירים.85)חו"מ לבין עניים בין
דין 86) לו יהיה מרשותו שהוציאו מכיון אומרים ואין

בו. ויאסר הפקיר 87)הקדש ואם ההפקר, מן הזוכה ככל
מן  פטור הוא הרי הפקר, בתורת בו וזכה וחזר כרמו את
פ"ה, עניים מתנות בהל' וכמבואר מד:) (נדרים המעשרות

הכ"ז.

.ÂËBÈ‡ - ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡Ï Ï·‡ ÌÈiÚÏ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ«¬ƒƒ¬»…«¬ƒƒ≈
‰hÓLk ÏkÏ ¯È˜ÙiL „Ú ,¯˜Ù‰88ÂÈ„·Ú ¯È˜Ùn‰Â . ∆¿≈«∆«¿ƒ«…«¿ƒ»¿««¿ƒ¬»»

ÔÓˆÚ e˜ - ÌÈÏB„b‰89ÌÈpËw‰Â ;90Ì„Bw‰ Ïk - «¿ƒ»«¿»¿«¿«ƒ»«≈
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ,‰ÎÊ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰Â91. ¿∆¡ƒ»∆»»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

וגם 88) לעניים גם לכל, הפקר הם השמיטה שנת שפירות
לעיל  המובא בירושלמי וראה מ"א). פ"ו, (פאה לעשירים

פג. אדם 89)אות לכל קודמים והם דעת, להם יש שהרי
וכתב  וברש"י). לט. (גיטין ההפקר מן בעצמם לזכות
גט  שיגיע עד ישראל, בבת מותר העבד אין אבל הרדב"ז:
וכן  שחרור, גט לו לכתוב רבו את וכופים לידו, שחרור
לח:. בגיטין הסוגיא ע"פ הי"ג פ"ח, עבדים בהל' מבואר

בעצמם.90) לזכות יד להם כדעת 91)שאין לט. גיטין
שאול. אבא

.ÊË˜¯w‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk - Ú92Ô‰a ««¿ƒ∆««¿«»«≈¿∆¡ƒ»∆
„Á‡ ÈÙa ¯È˜Ù‰ elÙ‡ ,‰¯Bz ÔÈc .‰ÎÊ93‰Ê È¯‰ - »»ƒ»¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆

˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËÙÂ ,¯˜Ù‰94¯‡a˙iL BÓk , ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa95„Ú ¯˜Ù‰ BÈ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ; ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆¿≈«

Ì‡ ‰ÎBÊ „Á‡ ‰È‰iL È„k ,‰LÏL ÈÙa ¯È˜ÙiL∆«¿ƒƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿∆∆»∆ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈM‰Â ‰ˆ¯96‰ÊÂ ¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰Â . »»¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈∆∆¿≈»∆

¯˜Ù‰ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ -97,‰Ê BÓk ‰ÊÂ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈«≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»«¿∆¿∆
ÈM‰ ÒÈt˙‰ È¯‰ - ‰Ê Ì‚Â :¯Ó‡L B‡98‰È‰ÈÂ , ∆»«¿«∆¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆

È‡cÂ ¯˜Ù‰99. ∆¿≈««

בבא 92) במשנה כמפורש גדר, בה גדר או דלת בה שנעל
בה. והחזיק התימנים: ובכת"י כה. ובעירובין מב. בתרא

לבין 93) בינו הפקירו אפילו מה. בנדרים הרא"ש ולדעת
הפקר. זה הרי אינו 94)עצמו, המפקיר, בה זכה שאפילו

אלו. מפירות מעשרות להפריש תרומה 95)חייב בהל'
ובירושלמי  הכ"ז. פ"ה, עניים מתנות ובהל' הי"א, פ"ב,
ונחלה  חלק לו אין כי הלוי "ובא אמרו: ה"ו פ"ד, נדרים
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חייב  אתה - לו ואין לך שיש ממה כט), יד, (דברים עמך
בו". שוים וידו שידך הפקר, יצא לו. לא 96)ליתן שאם

עליו  מעיד מי מהם, אחד בה כשיזכה שנים, אלא יהיו
וברש"י). מה. (נדרים הפקירה בעיה 97)שפלוני ז. שם

אמר  שלא זה כי לא, אם להפקר "יד" יש אם נפשטה, שלא
"בית  כמו אלא זה אין הפקר, שיהיה השני, על מלא בפה
הל' והשווה ובביאורנו, הכ"ג פ"א, לעיל (ראה לכלי יד"

מת  ובהל' ה"ב). פ"ד "המפריש אישות ה"ב פ"ח, עניים נות
הרי  "וזו", ואמר: שניה סלע ולקח צדקה, זו הרי ואמר סלע
אם  בהפקר, הספק ומקור פירש". שלא אעפ"י צדקה, שניה
תוספות  העניים, לטובת כוונתו מפקיר (שסתם כצדקה הוא
בין  הפקר ואילו לעניים, רק שהצדקה לדומתם, אין או שם),

לעשירים. בין בפה 98)לעניים פירש שהרי בראשון,
"יד". זה ואין שם.99)מלא, נדרים

.ÊÈÏk :Ì„‡ da ‰ÎÊ ‡ÏÂ e‰„O ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆»≈¿…»»»»»»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - ÌÈÓÈ ‰LÏL100ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯Á‡ ; ¿»»ƒ»«¬…««¿»»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -101‰ÎÊÂ Ì„˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈»«¬…∆»ƒ≈»«¿»»
da102ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊk ‡e‰ È¯‰ - »¬≈¿∆ƒ«∆¿≈≈≈

¯Á‡103. «≈

אדם 100) אין ושוב שהפקרתי, ממה בי חוזר אני לומר:
הפקירה  לא כאילו שדהו במעשרות וחייב בה, לזכות יכול
שרגילים  הרמאים, מפני היא, חכמים תקנת זה ודבר מעולם.
מן  לפטרן כדי בהם, ולזכות ולחזור שדותיהם להפקיר
בלבד, הערמה אלא הפקרם היה שלא ונמצא המעשר,
עבור  עד הבעלים כלפי הפקר זה שאין לומר, הוצרכו לפיכך
נתכוין  ואם בו, לזכות אחרים יכולים ובינתיים ימים, שלשה
שלשה  תוך בהם יזכו כשאחרים שדהו, יפסיד הרי להערים
הפקר  זה הרי לאחרים ביחס כי מהפקירו, שחזר לפני ימים
נד. (נדרים הפקירו לאחר מיד ימים שלשה בתוך אפילו
בהם  שאין נכסים, שאר הפקיר אם זה, ולפי שם). וברא"ש
מיד  בו לחזור יכול אינו מעשרות, הפקעת חשש
כל  כשאר הפקר בתורת בהם לזכות יכול אלא כשהפקירם,

הי"ד). לעיל (רדב"ז חזרה מטעם ולא אפילו 101)אדם
אחר. בו זכה לא ובכתבֿיד 102)אם חזרה. בתורת לא

בה". וזכה קדם אם אלא מחזר, "אינו התימנים:
עוד 103) חייב ואינו ההפקר מן שזוכים בו, שוים שניהם

מעשרות, מדין הפירות הופקעו משהופקר, כי במעשרות,
ה"כסף  וכפירוש מג: (נדרים הבעלים בהם כשזכו אפילו

משנה").

.ÁÈ˙aLÏ ,„Á‡ ÌBÈÏ ˙¯˜ÙÓ BÊ ‰„O :¯ÓB‡‰»≈»∆À¿∆∆¿∆»¿«»
˙Á‡104Úe·LÏ ,˙Á‡ ‰LÏ ,„Á‡ L„ÁÏ ,105:„Á‡ ««¿…∆∆»¿»»««¿»«∆»

¯Á‡ B‡ ‡e‰ da ‰ÎÊ ‡lL „Ú106¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - «∆…»»»«≈»«¬…
Ba107ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,da ‰ÎfMÓe ;ƒ∆»»»≈≈«≈≈»

Ba ¯ÊÁÏ108ekÊiL „Ú Ô‡k ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ‰Ó ÈtÓe . «¬…ƒ¿≈»≈«¬…»«∆ƒ¿
Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‰fL ÈtÓ ?da»ƒ¿≈∆∆»»∆≈»∆≈»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯È˜ÙÓ109. «¿ƒƒ¿«»

ימים.104) שבע 105)שבוע של מחזור והיא שמיטה,
שלי  תהיה אדם, בה יזכה לא אם הזה הזמן ואחר שנים,

וברא"ש). מד. (נדרים הפקר.106)כבתחילה בתורת

הפקר 107) הפקירו ולא הואיל ימים, שלשה לאחר אפילו
בה  שיזכה עד מרשותו שיצא רוצה שאינו דעתו גילה עולם,
זה  זמן בתוך אדם בה יזכה לא שמא הוא מצפה כי אדם,

שם). (רא"ש אליו ימים,108)ותחזור שלשה בתוך אפילו
לזכות  בדעתו היה אילו כי הרמאים", "מפני חשש כאן ואין
כיון  לגמרי, יפקירה קצוב, לזמן להפקירה לו למה מיד, בה
שהפקירה, זמן לאותו ודאי אלא לאלתר, בה לזכות שבדעתו

שם). (ר"ן הערמה בלא והפקירה שזה 109)גמר נמצא,
זכו  אם אמנם קו. אות כלעיל בו, לחזור ויכול גרוע, הפקר
בשנת  מצינו שכן גמור, כבהפקר שלהם זו הרי אחרים בה
אחת  לשנה אלא שאינה אעפ"י הפקר, שהיא השמיטה

יד). ס"ק רעג, לחו"מ בסמ"ע וכן ספר, (קרית

.ËÈBa ËÈaÓ ‰È‰Â ,B¯ÓLe „Á‡ ‡aL ¯˜Ùn‰ ¯·c»»«À¿»∆»∆»¿»¿»»«ƒ
‰Ëa‰a e‰˜ ‡Ï - Ì„‡ epÏhÈ ‡lL110„Ú ‡l‡ , ∆…ƒ¿∆»»…»»««»»∆»«

ÔÈÏËÏhÓ ‰È‰ Ì‡ B‰Èa‚iL111Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁÈ B‡ ,112, ∆«¿ƒƒ»»ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿«¿«
˙BÁB˜l‰ ÔÈBwL C¯„k113. ¿∆∆∆ƒ«»

קיח.110) מציעא מיטלטל.111)בבא התימנים: ובכ"י
בהגבהה. נקנים הנקנית 112)שהמטלטלין קרקע כדין

מקנה,113)בחזקה. אחרת דעת כשיש המוכרים, מידי
שהזוכה  ודאי מקנה, אחרת דעת בו שאן בהפקר כלֿשכן
הלקוחות  קנין ודין ספר). (קרית גמור בקנין לקנות צריך

ה"א. ופ"ג ה"ג פ"א, מכירה בהל'

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) השוני ביטוי; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה

שבועה. למהות נדר מהות

.‡Èeha ˙Úe·LÏ ÌÈ¯„ ÔÈa LÈ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡2: «¿»»¿»ƒ≈≈¿»ƒƒ¿«ƒ
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ Èeha ˙Úe·LaL3, ∆ƒ¿«ƒ≈¿»»»«¿»

¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ ÌÈ¯„·e4‰Úe·La ÒÈt˙n‰ .5- ƒ¿»ƒ»∆∆«∆∆««¿ƒƒ¿»
·iÁ - ÌÈ¯„·e ,¯eËt6‡l‡ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡ . »ƒ¿»ƒ«»≈¿«ƒ»»∆»

˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ7‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ¯„e , «ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
˙eL¯‰ È¯·„k8LiL ¯·c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L . ¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈

LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚÂ LnÓ Ba9ÔÈ‡ ÌÈ¯„e , «»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»
LnÓ Ba LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏÁ10. »ƒ∆»«»»∆≈«»

ycew zegiyn zecewp

."..xcp lr xcp legi mixcpae ,dreay lr dlg dreay oi`"

מצוה, דבר על חלים נדרים מה מפני הטעם מביא ובהמשך
הדבר  על עצמו אוסר בשבועה כי חלה, לא ושבועה
עצמו, על הנדור הדבר את אוסר הנודר אבל עליו, שנשבע
שבועה  ואין סיני מהר הוא מושבע כבר המצוה שעל ומכיון
אבל  מצוה. דבר על חלה שבועה אין לכן שבועה, על חלה
אינו  הדבר ואותו עצמו, הדבר את אוסר בנדר, האוסר

מצוה. דבר על חל ולכן סיני, מהר מושבע
ולאידך  הנדר, על לשבועה שיש העילוי על למדים ומכאן
עם  קשורה השבועה השבועה. על לנדר שיש המעלה על
סיני  בהר הוא מושבע שעליהם בדברים רק ולא הקב"ה
או  בשם היא עצמו מדעת אדם שנשבע שבועה שכל אלא
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מיוחדים  כוחות בשבועה שיש ומכאן הקב"ה, של כינוי
מודגשת  שעל־ידו בנדר מעלה יש ולאידך, ביותר. ונעלים
לאחר  שגם כך כדי עד ה'חפצא' על יהודי של הבעלות
על  חל "נדר - פעם עוד ונודר חוזר החפץ, את ואסר שנדר
ויכול  סיני" מהר מושבע אינו הדבר ש"אותו כיון נדר"

הגבלות. ללא בו לפעול
(d oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

דבר 2) על או נעשה, לא או שנעשה שעבר, דבר על שנשבע
לעיל  כמפורש והחליף, יעשה, ושלא שיעשה להיות, שעתיד

ה"אֿג. פ"א, שבועות ככר 3)הל' יאכל שלא נשבע שאם
אחת, אלא חייב אינו - ואכלה יאכלנה שלא ונשבע וחזר זו,

ה"ט. פ"ד, שבועות בהל' ה"ב.4)כמבואר בסמוך מפורש
ולא 5) הואיל כמותך, ואני ואמר נשבע, חבירו את ששמע

שבועות  בהל' כמפורש פטור, זה הרי - מפיו שבועה הוציא
ה"ח. ה"ג.6)פ"ב, בסמוך נשבע 7)מבואר אם אבל

פטור  - תפילין יניח שלא או מצוה, סוכת יעשה שלא
כמבואר  המצוה, את לבטל נשבעים שאין ביטוי, משבועת

הי"דֿטז. פ"ה, שבועות ה"ו.8)בהל' בסמוך מבואר
ממש.9) בהם שאין דיבור או שינה להלן 10)כגון מבואר

ה"י.

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
Ôa¯˜11ÈzÏÎ‡ Ì‡12Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ¯kk13Ì‡ »¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ

·iÁ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡14Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ …¿∆»«¬»»«»«»««¿««¿≈…
‰Êa ‡ˆBik15. «≈»∆

למקדש.11) קרבן במובן 12)להביא אוכל, אם כמו:
ונדר.13)העתיד. שהרי 14)וחזר קרבנות, שני להביא

(משנה, קרבן להביא חייב דיבור כל ועל פעמים, שתי נדר
אלא  ככר, באכילת נדרו יתלה לא אם והואֿהדין יז.). נדרים
חייב  קרבן, עלי הרי ואמר: וחזר קרבן, עלי הרי שאמר:
משום  אלא, נדר. על חל שהנדר ודיבור, דיבור כל על קרבן
אלא  שבועה, אחר שבועה למצוא יכול אתה אין שבשבועה,
ככר  יאכל שלא שנשבע כגון דבר, באיזה שבועתו כשתלה
חלה, השניה שבועתו שאין יאכלנה, שלא ונשבע וחזר זו,
אחר  בדבר כשתלאו הנדר, נוסח את רבינו תפס לפיכך
שם. הר"ן גירסת לפי יז. בנדרים מפורש הדבר וכן (רדב"ז).
נשבעים  שאין מפני שבועה, על חלה שבועה שאין והטעם,
לאכול  שלא בראשונה שנשבע מאחר כי המצוה, את לקיים
תחול  ואיך לאכלה, שלא עליה ועומד מושבע הרי הככר,
על  אלא חלה ביטוי שבועת אין הלא השניה, השבועה עליו
עושה, אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם הרשות, דברי
לאכול  שלא נתחייב כבר וזה להטיב, או להרע שנאמר:
הט"ז). פ"ה, שבועות הל' לעיל והשווה שם, לנדרים (רא"ש
"נזיר  ב) ו, (במדבר תורה אמרה שכן נדר, על חל נדר אבל
יח.), (נדרים הנזירות על חלה שהנזירות מלמד - להזיר"
להזיר". נזיר נדר, "לנדור (שם) שנאמר הוא, נדר ונזירות

ה"ח. בסמוך נזיר,15)וראה הריני - נזיר הריני אמר: כגון
נדרים  במשנה, כמפורש פעמים, שתי נזירות למנות חייב
זו  ככר ואמר: וחזר עלי, אסורה זו ככר יאמר אם אבל שם.

חל  איסור שאין אחת, אלא לוקה אינו ואכלה, - עלי אסורה
(לחםֿמשנה). איסור על

.‚ÌÈ¯„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk16,¯„pL B¯·Á ÚÓL ?·iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
¯ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' ¯Ó‡Â17‰Ê È¯‰ - ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .B¯·Á Ba ¯Ò‡pL ‰Óa ¯eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'È‡Â' ¯Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
- B¯·Á ÏL B¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È¯‰19.ÔÈ¯eÒ‡ ¬≈À»¬ƒ

הנדר.16) שיתפס תלמיד 17)גורם שיאמר כדי שהוא,
הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי עליך שלום לרב:

בשבועה 19)השני.18) המתפיס אבל א. כא, ב. כ, נזיר
הסוגיה  ע"פ ה"ח, פ"ב שבועות בהל' כמפורש פטור,

א. כ, בשבועות

.„¯eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ ¯Oa‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ20¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ , ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
- ‰f‰ ¯Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆

‰Ot˙ ˙t‰ È¯‰21‰¯Ò‡Â22‰Ê L·„e :¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L·„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

ÔÈ¯eÒ‡23. ¬ƒ

פ"א,20) לעיל רבינו בדברי וכמפורש הנדר, עיקר שהוא
נדר.21)ה"א. תחילה.22)באיסור עלֿידו הנדור כבשר

של  דיבור כדי בתוך תהיה הפת שהתפסת צורך אין וכאן
על  ואומר לפניו, מונח הנדור שהבשר מכיון הבשר, איסור
הפת  שלהתפיס וניכר מוכח הדבר הרי כזה, זו הרי הפת:
ואני  לחבירו: כשאמר מהֿשאיןֿכן נתכוין, נדר באיסור
למה  יודעים אנו אין דיבור, כדי לאחר זה אמר אם כמותך,
בחכמה  או לגבורה כמוך אני לומר רצה אולי כי נתכוין,

רוקח'). כ.23)('מעשה (שבועות נדר בנדר שהמתפיס
לשבועה, נדר בין לחלק שיש והטעם שם). הרי"ף וכפסק
רובץ  שהאיסור נמצא עצמו, על החפץ אוסר הוא בנדר כי
הוא  הרי כזה, זה הרי אחר: חפץ על וכשאומר החפץ, על
הנשבע  אבל הראשון. החפץ באיסור השני החפץ את מתפיס
אלא  עצמי, איסור שום הככר על אין זו, ככר לאכול לא
ולפיכך  גברא', 'איסור וזהו הדבר, על עצמו אוסר הנשבע
ואפילו  כלום, בדבריו אין כזה זה הרי שני ככר על כשאומר
להתפיס  לומר מקום אין כמוך, אני ואמר: חבירו כשבא
אלא  מסתבר אינו כזה זה שהאומר זה, בנשבע זה אדם
באיסור  יתכן וזה - איסור או קדושה תואר, עליו שחל בדבר
תואר  שום אין - פלוני דבר לאכול שלא הנשבע אבל חפץ,
שם). (ר"ן כמוך אני ולומר להתפיס חבירו שיוכל עליו חל

.‰B˙B‡ ÌeˆiL ¯„Â ,ÌBi‰ Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ˙nL È¯‰¬≈∆≈»ƒ««¿»«∆»
ÌBi‰24‰Ê ÌBÈ È¯‰ :¯Ó‡ ÌÈL ¯Á‡Ïe ,ÌˆÂ ,25ÂÈÏÚ «¿»¿««»ƒ»«¬≈∆»»

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ Ba ˙nL ÌBik«∆≈»ƒ«¬≈∆»∆¡…
¯eÒ‡‰ ÌBik B¯Ò‡Â ‰Ê ÌBÈ ÒÈt˙‰ È¯‰L ;ÌeÏk Ba¿∆¬≈ƒ¿ƒ∆«¬»«»»

BÏ26el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ¿≈…«≈»≈

לצום 24) בנדר קיבל ולפיכך יום, באותו להצטער דרך כן כי
יב.). לנדרים (רא"ש השנה.25)בו ימי משאר יום, סתם

ביום 26) זה שנדר נמצא בנדר, עליו שאסרו לאחרים, ולא
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יאמר: אם אבל כ.). (שבועות אסור בנדר והמתפיס הנדור,
לאחרים  גם באכילה שאסור הכיפורים כיום עלי זה יום הרי
האסור, בדבר התפיס שהרי כלל, נדר כאן אין - תורה  מדין
כלום, אמר שלא חזיר כבשר עלי הרי כאומר זה והרי
עד  נדר" ידור כי "איש שנאמר ה"חֿט, פ"א, לעיל כמבואר

(רדב"ז). הנדור בדבר ירושלים 27)שידור שראה כיום
כ.). (שבועות יום באותו לצום לידור הוא שדרך בחורבנה,
כיום  יין, אשתה ושלא בשר אוכל "שלא נאמר: ששם אלא
ה"א, פ"א נדרים ב'ירושלמי' אולם וכו' אביו" בו שמת
שאסר  משמע וכו' אבא" בו שמת כיום עלי זה "ככר הנוסח:

יום. באותו כלל לאכול שלא עצמו

.Â‰ ÌÈÏÁ „ˆÈkÈ¯·„k ‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈ¯„p ≈«»ƒ«¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vn‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?˙eL¯‰28‰¯eÒ‡ »¿»≈¬≈««»¿≈≈«∆«¬»

˙Bkq‰ ‚Áa ‰kq‰ ˙·ÈLÈ È¯‰ ,ÂÈÏÚ29,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ »»¬≈¿ƒ««À»¿««À¬»»»
ÂÈÏÚ ‰ÏÈËa ˙B¯eÒ‡ ÔÈlÙz‰ È¯‰Â30el‡ È¯‰ - «¬≈«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»»»¬≈≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡31·LÈ B‡32ÏË B‡33- ¬ƒ»»¿ƒ»«»«»«
‰˜BÏ34‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .35ÈÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆¿≈…«≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ

Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡L36ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡ Ì‡ ∆»«¬≈»«»¿»ƒ…««»¿≈≈«∆«
Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L -37.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»¿»¿»¿≈…«≈»∆

בחוץֿלארץ 28) =) הפסח חג של הראשונים לילות בשני
מצה  כזית שאכילת הספק) מפני ימיםֿטובים שני שעושים
ה"ו, פ"א שבועות הל' לעיל ראה מצוה, היא בהם

הימים,29)ובביאורנו. שבעת כל מצוה בה שהישיבה
בלילי  ואכילה ימים", שבעת תשבו "בסוכות ככתוב:
פ"ו, סוכה בהל' כמבואר חובה, - בסוכה הראשון יוםֿטוב

ז. אסורה 30)ה"ה, לולב נטילת "והרי אחרים: בדפוסים
במשנה, הנוסח וכן עליו", אסורות תפילין הנחת והרי עליו,
מניח". שאני תפילין נוטל, שאני "לולב א: טז, נדרים

"או 33)בסוכה.32)מצה.31) אחרים: ובדפוסים לולב,
הניח". או נדרים 34)נטל (משנה, דברו יחל לא משום:

הל'35)טז.). ראה עליו, אסורה בציצית עטיפה כגון:
ה"ו. פ "א, למקדש.36)שבועות קרבן כי 37)להביא

'תוספות  ראה מצוה, בעשיית תלאו אם נדרו יגרע למה
שם, לרבינו המשנה ובפירוש מ"ב, פ"ב נדרים יו"ט'

הי"א. להלן והשווה

.Ê˙BÚe·Le ,‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿
?‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÔÈ‡38BÓˆÚ ¯ÒB‡ ÚaLp‰L ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»∆«ƒ¿»≈«¿

ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c ÏÚ39¯e„p‰ ¯·c‰ ¯ÒB‡ ¯„Bp‰Â , «»»∆ƒ¿«»»¿«≈≈«»»«»
BÓˆÚ ÏÚ40¯ÒB‡ - ‰ÂˆÓ Ïh·Ï ÚaLp‰ ‡ˆÓ . ««¿ƒ¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ¿»≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ÚaLÓ BÓˆÚ ¯·Îe ,BÓˆÚ41‰Úe·L ÔÈ‡Â , «¿¿»«¿À¿»≈«ƒ«¿≈¿»
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ42‰Ê - ¯„a ‰Ê ¯·c ¯ÒB‡‰Â ; »»«¿»¿»≈»»∆¿∆∆∆
¯Ò‡pL ‡e‰ ¯·c‰43¯‰Ó ÚaLÓ BÈ‡ ¯·c‰ B˙B‡Â , «»»∆∆¡»¿«»»≈À¿»≈«

ÈÈÒ44. ƒ«

מצוה 38) איזו לבטל או סוכה, יעשה שלא נשבע שאם
שנשבע  המצוה ועושה ביטוי, משבועת פטור זה הרי שהיא,

הי"דֿטו. פ"ה שבועות הל' לעיל ראה שכך 39)לבטלה,
פלוני. דבר אוכל שלא שבועה שבועה: לשון היא

פ"א,40) לעיל כמבואר עלי, אסורים אלו פירות שאומר:

החפץ  נאסר - נדרים ב:) (נדרים התלמוד ובלשון ה"א.
החפץ. מן נפשו אוסר - שבועות בכוחו 41)עליו, ואין

שם). וברא"ש טז: (נדרים המצוה מחיוב עצמו את להפקיע
שבועת 42) "שאין הט"ז: פ"ה, שבועות הל' לעיל כמפורש

או  להרע שנאמר . . . רשות דברי על אלא חלה ביטוי
דבר 43)להטיב". לאדם מאכילים ואין ב. טז, נדרים

מצוה  היא הרי המצוה, יקיים שאם שם). (רא"ש לו האסור
מצה  לאכול שחייב למי דומה, זה והרי בעבירה. הבאה
הקדש, של או טבל של מצה אלא מצא ולא פסח, בלילי

שם). לרבינו המשנה (פירוש לאכלה שאין 44)שאסור
וכדאי  כה.). שבועות ('תוספות' מצוה לעשות מצווה הסוכה
ואל  ב'שב מצוה לבטל כשנדר אלא זה כל  שאין להעיר,
שנדר  כגון ועשה', ב'קום מצוה לבטל נדר אם אבל תעשה',
עשה  "יבוא לומר ואין כלל, נדר כאן אין - חזיר בשר לאכול
תשמור", שפתיך ("מוצא זה ש'עשה' לאֿתעשה" וידחה
עצמו  על בפיו הביאו הוא יעשה") מפיו היוצא "ככל או:

ביו"ד  וכן ס"ה).(רדב"ז, רטו, סי'

.ÁÔBa˙Ó ‰z‡Lk45ÌÈ¯·c‰L ‡ˆÓz ·e˙ka ¿∆«»ƒ¿≈«»ƒ¿»∆«¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÏawL BÓk Ôk ÔÈ‡¯Ó46. «¿ƒ≈¿∆ƒ¿¬»ƒƒƒ«¿»

- ·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :Èeha ˙Úe·La ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»«¿≈ƒ
˙eL¯‰ È¯·„a47e¯‡aL BÓk ,48‰zLÈÂ ÏÎ‡iL , ¿ƒ¿≈»¿¿∆≈«¿∆…«¿ƒ¿∆
ÌeˆiL B‡ ÌBi‰49:¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ¯„·e ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «∆»¿«≈»∆«¿»ƒ≈

‰ÂˆÓ È¯·c ÔÈa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk¿»«…≈ƒƒ«¬∆¿…»«≈ƒ¿≈ƒ¿»
.˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿

ומעיין.45) עד 46)מסתכל מזה זה שקיבלו הקבלה, מפי
מסיני. אינו 47)למשה רצה לא ואם עושה, רצה שאם

הסוגיה 48)עושה. ע"פ הט"ז, פ"ה שבועות הל' לעיל
א. כז, ובהיתר.49)בשבועות ברשותו זה שכל

.Ë·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa ÌeˆiL ¯„Bp‰50·iÁ - «≈∆»¿«»¿«»
ÌeˆÏ51‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰L ;52BÓk , »∆«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

e¯‡aL53ÌBÈ B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌeˆiL ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈«≈∆»ƒ
È Ïk ÈLÈÏL‰Ê ÌBÈ Ba Ú‚Ùe ,ÂÈÓ54ÌBÈ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒƒ»»»»«∆«¬≈

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B‡ ·BË55.ÌeˆÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆∆«ƒƒ¬≈∆«»»
L„Á L‡¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â56‰kÁ Ba Ú‚t . ¿≈»ƒ«……∆»«¬À»

ÌÈ¯eÙe57ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈtÓ B¯„ ‰ÁcÈ - ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»≈ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ÌBv‰ ¯eq‡Â58ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ«»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ

B¯„ ‰ÁcÈÂ ,˜efÁ59ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚ ÈtÓ60. ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ

כמבואר 50) התורה, מן בתענית ואסורים לענגם, שמצוה
הרשב"א  שסובר וכפי ה"ז, פ"ב תענית בתוספתא

רבינו. בדעת תריד סי' את 51)בתשובותיו לקיים כדי
תעשה'.52)נדרו. ואל  ב 'שב הוא לעיל 53)כשהנדר

בשבתות  "פותחים א. סו, נדרים במשנה מבואר וכן ה"ו,
הותר  (מקצתו), מכללו שהותר שהנדר . . . ובימיםֿטובים
ואם  וימיםֿטובים, שבתות על גם חל שהנדר הרי כולו",
אכילת  כשאמר ודוקא לצום. חייב - בהם לצום בפירוש נדר
כשיאמר: אבל גמור, נדר לשון שזוהי עלי, אסורה שבת יום
הנדור  הדבר אסר לא שהרי נדר, זה אין היום, בתענית הריני
ואסור  בלבד, תענית קבלת אלא ה"ז), לעיל (ראה עצמו על
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סעיף  רטז, סי' ביו"ד וכן (כסףֿמשנה, אלו בימים לצום לו
שלישי.54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה

נפשותיכם  את "ועניתם ט.) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
והלא  מתענים בתשעה וכי לב) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי  ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי
בו, להתענות ואסור ועשירי" תשיעי התענה כאילו . . .
תרד. סי' או"ח ובשו"ע ב. סח, בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י) הרי י, - חדשיכם" ובראשי במועדיכם

איסור  לענין עמהם, להשוותו למועדים, הכתוב שסמכו
מן  בתענית אסור שאינו יתכן, אבל אסמכתא. בדרך תענית,
מערב  יותר בתורה מפורש סמך לו יש שאיסורו אלא התורה,
ה'תוספות' מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה). הכיפורים יום

א. יב, כא,57)תענית בשבת - חנוכה בתענית, שאסורים
יז). ט, (אסתר בו כתוב ושמחה" משתה "יום - פורים ב.

חכמים.58) מדברי כלומר, מדבריהם. התימנים: ובכת"י
הימיםֿטובים 59) כל על - א יב, בתענית אמרו וכן

"אם  בהם: להתענות שלא תענית", ב"מגילת שכתובים
גזירתנו  תבטל בהם) לצום (שנדר לנדרו קודמת גזירתנו

נדרו". את להתענות) חיזוק 60)(שלא עשו שחכמים
שיש  וראשֿחודש, לשבת בניגוד תורה, משל יותר לדבריהם
אמרו  בזה וכיוצא חיזוק, צריכים ואינם בתורה עיקר להם
סופרים  דברי חיזוק, צריכים אין תורה "דברי יז:) (תענית
ביד  כח שאין ואע"פ בהם. לזלזל יבואו שלא חיזוק" צריכים
נאמר  ואיך ועשה', ב'קום התורה מן דבר לעקור חכמים
ב'קום  נדרו את לבטל ובפורים, בחנוכה לאכול זה לנודר
לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסףֿמשנה) ב מג, נזיר ב'תוספות' כמבואר
זה, ולפי "מתוך". דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' א. פח,
או  יינם, סתם לשתות כגון דרבנן, איסורים לבטל נדר אם
חכמים, גזירת מפני נדרו ידחה - דרבנן ריבית לחבירו לתת

(רדב"ז). בה לזלזל יבואו שלא

.ÈBa LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ È¯eac :¯ÓB‡‰ ?LnÓ61¯eÒ‡ BÈ‡ - «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡ ¯eac‰L ;BnÚ ¯a„lÓ62¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«

È˙B¯t :¯ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡ - EÈÏÚ ¯eÒ‡ È¯eac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa¯˜ È˙B¯t B‡ EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64¯a„Ó »»¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈
;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L B‡ ,CnÚƒ»∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,¯a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :¯Ó‡L B‡∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ

CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :BzL‡Ï ¯Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó65- ¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈
el‡ ÏÎa ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡66È¯eac :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ô‰L ,Ôa¯˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈
LnÓ Ô‰a67. »∆«»

כקרבן.61) עליך אסור וכבר 62)יהיה ב. יג, נדרים

עצמו, על הנדור הדבר אוסר שהנודר ה"ז, לעיל נתבאר
שם). (רא"ש לאסרו יכול אינו ממש בו שאין ודבר

ה"ז.63) פ"א, לעיל יש 64)כמבואר משנה', ה'כסף לדעת
יהיה  עושה, או מדבר שאני מה כלומר: שאני, כאן: לגרוס
הדבר, על עצמו אוסר אינו בנדר שהרי כקרבן, עלי אסור
הר"ן  גורס וכן אליו, ביחס הדבר אל מכוון האיסור אלא

ב. יד, נדרים אישות.65)במשנה א.66)חיי טו, נדרים
משום 67) ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה אבל

בו  יש ועצמו כן, יעשה שלא עצמו אוסר הוא שבשבועה
פ"א, שבועות בהל' רבינו פסק וכן ובר"ן). יג: (נדרים ממש

ה"כ. פ"ה, שם וראה פלוני" עם פלוני שדיבר "או ה"ב:

.‡È,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,B¯ea„Ï Èt ¯Ò‡È :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ ¯„p‰ È¯‰ - Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚¯Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68¯a„lÓ Èt Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È¯‰ - EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚¯Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê69¯a„‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
- B¯·c ÏÚ ¯·ÚÂ ,BnÚ ¯a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa¯˜a ·iÁ70Èz¯ac ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .71Èz¯a„ ‡ÏÂ72 «»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ
ÔÈ¯‡·Ó e‡L ¯q‡ È¯„ el‡ ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒ

Ì‰ÈËtLÓ73Lc˜‰ È¯„ ‡l‡ ,74. ƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿≈

סו).68) יג: (נדרים אלה כל וכן ממש, בו יש שהפה
להתפרש 69) ויכול הואיל לדיבורו, פי יאסר כאומר: נעשה

(ר"ן  להחמיר נדרים סתם אומרים: פיו, לאסור שהתכוין
ריג). סי' יו"ד יוסף' ב'בית וכן שתלאו 70)שם, אע"פ

והוא  קרבן, בהבאת עצמו חייב הרי ממש, בו שאין בדבר
הל"א. פ"ו, ערכין הל' השווה בעולם, אם 71)ישנו

קרבן. להביא עלי - פלוני ביום לא 72)דיברתי אם
דבר 73)דיברתי. על אלא חלים שאינם אלו, בהלכות

ממש. בו ואין 74)שיש נדרו, ע"י בהם מתחייב שהאדם
בהם. נוהגים איסור" "דיני תנאי

.·ÈÏÚ Û‡ ,Ô¯Ò‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯„Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«

BzÚ„·e Ô‰a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯z‰ Ô‰a76¯„p‰L »∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆
Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁ¯Á‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,¯Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ¯„a L‡¯ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ

לעיל.75) לעיל 77)במחשבתו.76)כמבואר מבואר
הי"ב. האומר 78)פ"ב, רבינא, כדברי א. טו, נדרים

יחל" ב"בל הוא הרי ממש, בהם שאין בנדרים שאפילו
נדרים  למשנה, בפירושו רבינו דברי הם וכך חכמים. מדברי
אחר  חלים, בלתי שהם אע"פ הדברים "שאלו מ"א: פ"ב,
מטעם  אסורים הם הרי נדרים, אותם מחשבים אדם שבני

ה"ד. פ"ד, לקמן והשווה דברו". יחל לא



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



dlinקצד zekld - dad` xtq - zah 'k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyzah e"kÎ'k -g"ryz

ה'תשע"ח  טבת כ' ראשון יום

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld

¦§¦¨
¦§

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) מילה מכשירי מוהלים; כיצד למול; הכשרים הם מי

טוב. ויום שבת דוחים

.‡Ï¯Ú elÙ‡Â .ÏeÓÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰2„·ÚÂ3‰M‡Â4 «…¿≈ƒ»«¬ƒ»≈¿∆∆¿ƒ»
ÔË˜Â5LÈ‡ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏÓ6Ì"ekÚ Ï·‡ . ¿»»»ƒƒ¿∆≈»ƒ¬»«
‡Ï7ÏÏk ÏeÓÈ8ÏeÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÓ Ì‡Â . …»¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿»

‰iL9¯ˆa elÙ‡Â ,ÔÈÏÓ Ïk·e .10ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¿ƒ»«…»ƒ«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ ‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c11ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»∆≈¿…»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈

‰kq‰12ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe .13ÔÈa - ««»»ƒ¿»ƒ«À¿»»¿«¿∆≈
.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ ÏÎ e‚‰Â .ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ,ÔÈkÒa¿«ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ

ועדיין 2) מילה, מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ישראל
אבל  י"ח). הלכה א, (פרק לעיל כמבואר כוחו, נתחזק לא

בזד  ברית להפיר "בבית מתכוון הובא מנוח, (רבי לא ון,
רסד). סימן דעה יורה מחוייב 3)יוסף" שאינו פי על אף

שאין  עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל
כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה מתוך אבל גרמן, הזמן

א).4) עמוד כז דף זרה (עבודה מילה בת שאינה פי על אף
מצוה,5) לשם לכוון יודע ואינו דעת בר שאינו פי על אף

(שם). לשמה צריכה אינה מילה שיש 6)אבל במקום כי
יט). פרק סוף לשבת (רי"ף לכולם קודם הוא איש שם

המל 7) בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
מתוך  אשה אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי ימול: -

וכשרה. כמהולה היא הרי מילה בת אפילו 8)שאינה
שימול. מי שם שאין גדול"9)במקום המצוות וב"ספר

ברית  דם ממנו ולהטיף לחזור צריך פנים כל שעל כתב
סובר  רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף שאינו

רס"ד). סימן דעה יורה יוסף ("בית חדה,10)כך אבן
צור  ציפורה ותיקח כה): פסוק ד, פרק (שמות ככתוב

בנה. ערלת את עץ.11)ותכרות קנה של החד הצד
לחוש 12) ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים

שם). וברש"י ב עמוד טז דף (חולין הגיד את ינקבו שמא
לעשות 13) עצים "כורתים א) משנה י"ט, פרק (שבת

ליורה  ב"פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים
לזה. טעם ז) קטן סעיף רס"ד (סימן דעה

.·‰tÁÓ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ?ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk14 ≈«¬ƒ¿ƒ∆»»«¿«∆
‰ ˙‡‰¯ËÚ15CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ Ïk ‰lb˙zL „Ú , ∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»»¬»»¿««»
ÔÈÚ¯Bt16¯BÚ‰ ÔÓ ‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡17 ¿ƒ∆«¿»«∆¿«»ƒ»

¯Na ‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆¿«
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ˙‡ ıˆBÓ CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»≈∆«ƒ»«∆≈≈«»

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜nÓ18ÏÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»
B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L ÈÓ19,ıˆBnL ¯Á‡Â . ƒ∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈
‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙B20.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆

עד 15)המכסה.14) (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
ויורד  משפע הגיד שממנו הגיד, את המקיף הגבוה לחוט

הקרקע. כפול 17)קורעים.16)לצד  הערלה  עור  כי
ראש  את מכסה והוא מאוד, דק והפנימי עבה, העליון הוא,

מתחמם 18)הגיד. הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי שעל
דף  (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה.

ב). עמוד מוהל.19)קלג מלהיות אותו מפטרים
את 20) ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה תחבושת

הפצע.

.‚ÔÈˆÈˆ LÈ21ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ≈ƒƒ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈
‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»≈«ƒƒ¿«≈»»¿»

d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ22Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰¯ËÚ ÏL «∆…»¿»∆¬»»¬≈∆»≈
·kÚÓ‰ ıÈˆ ‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ ;‰È‰L ˙BÓk23‡Ï Ì‡Â . ¿∆»»¿∆»ƒ«¿«≈¿ƒ…

·b ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L ,ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡LÏL d‰ ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈∆…»¿»∆
·kÚÓ BÈ‡L ıÈˆ e‰Ê - ‰¯ËÚ24. ¬»»∆ƒ∆≈¿«≈

בעטרה.21) מדובקים שנשארו הערלה וקל 22)נימי
היקפה. לרוב שנית.23)וחומר לחתכו ואין 24)וצריך

א). עמוד קלז דף (שבת שנית אותו מלים

.„‰ÏÈna ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk - Ïn‰25ÏÚ ÔÈa ¯ÊBÁ , «»»¿«∆≈«ƒ»≈≈«
;ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈa ÔÈ·kÚnL ÔÈˆÈv‰«ƒƒ∆¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ

L¯t26ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ , ≈««ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈»
¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ27‡ Ú¯Ù ‡ÏÂ ÏÓ .‰ÏÈn‰ ˙28- ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»

ÏÓ ‡Ï el‡k29. ¿ƒ…»

ממנה.25) ידיו סילק ידיו.26)שלא אינו 27)סילק
ולמול  לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב
זו  הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק צער משום
המפרשים  רוב אולם ב). עמוד קלג דף (שבת בברייתא
אבל  בשבת, במילה זו ברייתא מפרשים בראשם ורש"י
מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי בחול
חוזר  אינו בחול שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים
רבי  והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה
רבינו  לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ' דוד אליהו
הגר  שבמילת ב עמוד מז דף יבמות במסכת ערוך מתלמוד
חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע - שנייה" אותו ומלים
אינה  שהרי בחול, אלא אינה הגר מילת והרי חוזרים, אינם

היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק קלז 29)הקרום דף (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי על שאף ב) עמוד
אבל  - ב) עמוד עא דף (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
שלא  מי ולפיכך מסיני, למשה הלכה פי על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח, פרק (יבמות ובירושלמי

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי מכאן

.‰ÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,¯˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««
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¯Na31B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ
‰M˜˙iL ˙Úa32CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈
ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó34Ïe‰Ó ‰‡¯ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»

,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ -¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»
ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL „Ú35‰Ê ¯·„Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆
ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk ‰‡¯ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««

‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי.30) שלמעלה 31)רפוי הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח.32)את מתפשט יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי

רסד). סימן דעה ליורה בב"ח הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י"ט פרק (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי
ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר

י). הלכה

.Â,ÔÈÚ¯BÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘¯tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
L¯Ù39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40È¯ÈLÎÓ Ï·‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈB·Ó elÙ‡Â .43,·¯ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡44·e¯Ú ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡·‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·cÓ45¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,
בו  שיש חולי שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת

המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים
שבת. בערב לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור

ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת
לרשות  פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל
אסור  סופרים שמדברי אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי
- עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו

להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי  אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי.
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי  דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו

יט). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ - ˙aL ·¯ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B - ÔÓLÂ ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz - ÔÈ¯ÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים

המילה.48)א). לפני התינוק את שעשיית 49)לרחוץ
שבת. מערב להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף

סממנים. שחיקת משום ריחני,51)גזירה זרע מין
במקרא  ונמצא בלע"ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק כח, פרק לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י"ט, פרק (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈÓÓq‰ e¯ft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa - ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM· B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»

,˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»
˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ

BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה
תידחה  המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
אל  אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי ַהמילה,

והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי 56)ימול ְַ
והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז

כה): פסוק לד, פרק (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,
כואבים. בהיותם השלישי ביום שגזרו 59)ויהי פי על אף
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שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב זה
המילה  לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין
שהוחמו  בחמים אלא המילה לפני בחמין לרחיצה היתר
לגוי  ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב
במוספנו  וראה אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם
זה  בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות

לוניל. ב,61)לחכמי פרק שבת (הלכות רבינו לשון וזה
בו  שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה
הא  - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה,
וחסד  רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי שאין למדת
שבת  חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום
וגם  כה): פסוק ח, פרק (יחזקאל אומר הכתוב עליהם ואסור,

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני

.Ë¯ÓB‡ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL»¿¿…≈ƒ«ƒ≈∆∆«»≈
ÔÈkÒ ‡È·‰Ï Ì"ekÚÏ62‡È·È ‡lL „·Ï·e ;˙aLa ¿«¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡63¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»»»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL64¯zÓ , ∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿À»

‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k ,Ô˙B‡ ˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ»«¿««¬»¿≈«¬ƒ¿»
ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ;dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ

‰Î‡ÏÓ65B˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡ , ¿»»»»«¿««¬
˙aLa66. ¿«»

אלא 62) בהעברתו איסור שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים שאיסור 63)מדברי

התורה. מן הוא הרבים ברשות שבות 64)ההעברה
אלא  התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
מלשון  "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל

תשבות". השביעי רשות 65)"וביום דרך חפץ העברת וגם
היא  לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים

בשבת. האסורות מלאכות ותשע אפילו 66)משלושים
רבינו  דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך
לגוי  לומר לנו שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות
קלה  שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות
שבת  הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא בעינינו
אמרו  וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, פרק

שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת

.ÈdpÓÊa elÙ‡ ,‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ67˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ , «¿ƒ≈ƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆
.·BËŒÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,·BËŒÌBÈƒ¿∆¿»«¬»≈∆∆
‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁ„ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â¿«»…∆«¿»ƒƒ…»«¿ƒ≈ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙e·L68‰NÚ˙Œ‡Ï eÁ„È C‡È‰ , ¿∆ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿…«¬∆
‰¯BzaL69,·BËŒÌBÈa ÔÈnÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ ? ∆«»¬»¬ƒ»«»ƒ¿

‰¯„˜Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰70ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,71. ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ»«ƒ»»∆

השמיני.67) ישראל 68)ביום ידי על סכין הבאת כגון,
ו. הלכה לעיל כמבואר מעורב, שאינו מבוי שהרי 69)דרך

כג, פרק (ויקרא שנאמר התורה, מן במלאכה אסור טוב יום
לעיל  אמרנו וכבר תעשו לא עבודה מלאכת כל ח): פסוק
לא  דוחה עשה מטעם מילה מכשירי להתיר שאין ז, הלכה

לבשל 70)תעשה. מותר שהרי התבשיל את בהם לתבל
משום  בו אין בריאים מאכל שהוא דבר וכל טוב, ביום

בשבת. רפואה כי 71)איסור א) עמוד קלד דף (שבת
מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת איסור אין בשבת אפילו
צרכי  משום התירו טוב וביום סממנים, שחיקת משום גזירה

רוקח"). ("מעשה מילה

ה'תשע"ח  טבת כ"א שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועבדים;1) גרים מילת ברכת הבן; ואבי המוהל ברכת נוסח

וחשיבותה. מילה מצות ערך

.‡ÏeÓiL Ì„˜ C¯·Ó Ïn‰2ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : «»¿»≈…∆∆»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡ ÏÓ Ì‡Â .B¯·Á Ôa ÏÓ Ì‡ - ‰ÏÈn‰ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»««ƒ»ƒ»∆¬≈¿ƒ»∆

Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ :C¯·Ó - Ba3C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â ,4 ¿¿»≈¿ƒ»»∆«≈«¬ƒ«≈¿»≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«∆∆»«»¡…≈∆∆»»

BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡5ÏL B˙È¯·a ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆
¯˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ .eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿»«»»»∆¿»≈
.Ô‰ÈÈaL Ï¯Ú Ïk eÏeÓiL Ï‡¯NÈ ÔÈeˆnL ‰ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿»∆¿Àƒƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Î¯a ‰È¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ·‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ«¬∆»¿»»

BÊ6‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .7B‡ ÔÈcŒ˙Èa d˙B‡ eÎ¯·iL , ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ
.Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»»¿≈»«¬≈

"שכל 2) ה"ב) פ"יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע הכלל ע"פ ע"ב. ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ"יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי האב את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף
בנו. מילת על בירך כשאחר או אףֿעלֿפי 5)כשמל,

הבן  את הכניס כבר וזה (לעתיד) להבא משמע ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח נותן אלא עכשיו, רק שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב"ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני  אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב וכן (כסףֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב"ם
שחיבר  הרמב"ם (חידושי לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב"קובץ" ב', עמ' א' דף רוקח" "מעשה בספר הובאו בנו,

נב:). דף ליפסיא משום 6)דפ' לאב, ניתקנה זו ברכה כי
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נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב: אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י כנוסח

יהודאי 7) ורב פ"א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי רב
ב. פרק ח"ב ב"האשכול" הובא גאון,

.·ÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡Â8BzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈ¯ÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï e‰ÒÈÎz Ôk ,˙È¯aÏ«¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿À»¿«¬ƒ

ÌÈ·BË9. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות

רסה). סי' ליו"ד משה' ('דרכי עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב שהאב ההלכה ע"פ מכוונת זו אמירה ע"ב.
כט.) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב מרמזת והיא
חייב  שהבן אע"פ באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק הוא חופה וזמן שנה, י"ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני לחופה נכנס והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה

.‚Ïn‰ B‡ Ôa‰ È·‡ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â10ÔÓ „Á‡ B‡ ¿««»¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»»«»¡…≈∆∆»»

„È„È Lc˜ ¯L‡11B¯‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ12,ÌN ¬∆ƒ«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»
ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ13L„˜ ˙È¯a ˙B‡a Ì˙Á14¯ÎNa Ôk ÏÚ . ¿∆¡»»»«¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«

e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Ê15e¯eˆ16˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ ,17 …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
e¯‡L18˙ÁMÓ19e¯N·a ÌN ¯L‡ B˙È¯a ÔÚÓÏ20. ¿≈≈ƒ««¿««¿ƒ¬∆»ƒ¿»≈

C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk ,'‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"21." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב, (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט): יז, (שם, ככתוב
מילה. ברית זו - בריתי וגו' אתו בריתי את והקימותי

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני בניא יונתן: מתרגם כד) כב, (ישעיה והצפיעֹות
מילה,14) באות הקב"ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם

ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב וחלקנו, לנחלתנו הקב"ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי... את והקימותי

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי. ידידות את נתתי ז): יב, (ירמיה הכתוב מלשון מהכל,

מותנו.18) אחרי לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט, (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב אבינו "אברהם יט.): (עירובין

שנימול". מי כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי
רבינו, על חולקים ורבים ה"ט). פ"יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ:). לעירובין 'תוספות' ח.; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט: (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס"ק רסה סי' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ"י, ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי אומר:

תלד): סימן (ח"א הרדב"ז כתב מזו וגדולה ˘·Èהגוף,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי תחת להכנס הבאים

מחמת  שמצטערים ואע"פ שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ï·הכאב, ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע"פ כי ,

ועל שמח, הלב Í¯·Óמצטער ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי שש קסב): קיט, (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב, שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות

ז). סעיף רסה, סי' השו"ע (לשון כרבינו" שהחיינו לברך

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ22˙‡ ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

ÛÈh‰Ïe ÌÈ¯b‰23Ì„ ‡ÏÓÏ‡L ,˙È¯a Ìc epnÓ «≈ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a‰«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆∆∆¡«ƒ…

˙È¯·ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È24. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
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ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'

.‰ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó ,Bc·Ú ˙‡ Ïn‰«»∆«¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏeÓÏ eeˆÂ25,˙È¯a Ìc Ô‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ¿ƒ»»∆»¬»ƒ¿«ƒ≈∆«¿ƒ

Ì‡Â .ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ì„ ‡ÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆¿ƒ
˙ÏÈÓ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ ÏL „·Ú ÏÓ26."ÌÈ„·Ú‰ »∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ

ÏB„b Ì„‡ Ïn‰Â27C¯·iL „Ú B˙Â¯Ú ˙BqÎÏ CÈ¯ˆ ,28, ¿«»»»»»ƒ¿«∆¿»«∆¿»≈
.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈»

כאב 25) זה והרי למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון

גדול. כשהוא שנימול ערל פ"יט.28)ישראל שבת רי"ף,
הברכה. בשעת ערותו לכסות צורך אין קטן במילת אבל
ה"טז) פ"ג, שמע קריאת (הל' לעיל רבינו שכתב ואע"פ
לומר  אפשר הקטן, ערות נגד שמע קריאת לקרוא שאסור
יש  גם רבינו. נתכוין לא - ימים שמונה בן - כך כל שלקטן
תיקון  ומשום מילה, מצות לשם מתכוין הרי שכאן לחלק,
קדוש", מחניך "והיה בו: קורא אני מתגלית, ערותו מילה
(הרא"ש  דבר" ערות בך יראה "ולא משום: בזה ואין
ובהערתנו  רבינו" "תשובות במוספנו וראה פ"ג). לברכות

שם.

.ÂÏe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜Â ,¯ib˙pL Ì„˜ ÏnL ¯b≈∆»…∆∆ƒ¿«≈¿»»∆«¿∆»
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙È¯a Ìc epnÓ ÔÈÙÈhnLk -29. ¿∆«ƒƒƒ∆«¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»

ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ30ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , ¿≈«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈
È‡cÂ ¯ÎÊ BÈ‡ ‡e‰L31. ∆≈»»««

בקטן 29) כי מספק, אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני
מלידה, נימול הוא והרי כבושה ערלתו אין שמא להניח יש
שבת  ב'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף, להחמיר יש מספק ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק, על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע"פ ה"טז פ"יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק"א). רסח, סי' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש
וראה 31)כנקבה. הספק. על מברכים שאין אמרנו וכבר

זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי כאן להביא וכדאי
שאין  כתבו מקרוב "וחדשים הכותב: מ"ג) יט, (פרק
שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני כלל, בנמצא אנדרוגינוס
מלתי  כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי
בליטה  נמשכת היתה לנקב הראוי שממקום רק הגיד, בראש
ושם  הכיס, באמצע למטה עד הגיד לאורך חוט כמו בעור
 ֿ חמש לפני וזה השתין... ומשם כראוי, נקבות לו היתה

כשר  אם עליו לשאול כבש אחד קצב לי הביא שנה עשרה
סמוך  ונקבות האילים, ככל למטה זכרות בו והראני הוא,

הרחלות". ככל לאחוריים

.ÊÈtÓ B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙Ï¯Ú CzÁÏ CÈ¯vL Ì"ekÚ«∆»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
BÏ CzÁÏ Ï‡¯NÈÏ ¯eÒ‡ ‰È‰ - Ba „ÏBpL ÔÈÁL¿ƒ∆«»»»¿ƒ¿»≈«¿…

Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰L ;d˙B‡32‰˙ÈÓ È„ÈÓ »∆»«≈«¬ƒ»ƒ≈ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÈNÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÈÏ‡ Ô˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ»≈∆»««ƒ∆«¬≈ƒ¿»

‰ÂˆnÏ Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,BÊ ‰‡eÙ¯a33Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÓÏ Ì"ekÚ‰ Ôek˙34ÏeÓÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ , ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»

B˙B‡35.

שנאמר 32) עבודהֿזרה, עובדי גויים לרפאות שאסור
גוי  שנאמר מקום "וכל כו:). (ע"ז תחנם ולא ג): ז, (דברים
אסורות  מאכלות הל' רבינו (לשון ע"ז" עובד זה הרי סתם,
ירפאנו, לא אם לאיבה לחוש שיש במקום אבל ה"ח). פ"יא,
ה"ב). פ"י, ע"ז הל' (ראה בשכר אותו לרפא מותר

בלבד.33) רפואה לשם לא 34)אלא מילה, מצות לשם
בהל' ורבינו גירות. נח לשם "בן כותב: ה"י) (פ"י, מלכים

שכר, לקבל כדי התורה מצוות משאר מצוה לעשות שרצה
במוספנו  וראה כהלכתה", לעשותה אותו מונעים אין

רבינו'. בכך.35)'תשובות שמרפאו אע"פ

.Á,ÌÈBb‰ d· epb˙pL ,‰Ï¯Ú‰ ‡È‰ ‰Òe‡Ó¿»ƒ»»¿»∆ƒ¿«»«ƒ
ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL36‡È‰ ‰ÏB„‚e . ∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÏnL „Ú ÌÏL eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ ‡lL ,‰ÏÈn‰37, «ƒ»∆…ƒ¿»«¿»»»ƒ»≈«∆»
ÈÈa È˙È¯· ‰z‡Â ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯a ¯Ùn‰ ÏÎÂ .'B‚Â EÈ·e≈∆¿¿»«≈≈¿ƒ∆«¿»»»ƒ

B˙Ï¯Ú ÁÈp‰Â38dÎLÓ B‡39Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒƒ«»¿»¿»»««ƒ∆∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz40. »«¬ƒƒ≈≈∆»»«»

מי 36) כי כו): יז, (שמואלֿא ונאמר ע"ב. לא, נדרים
הזה. הערל חומדים 37)הפלשתי שאנו זה שם. נדרים,

יש  הברכים, על - שנימול בשעה - התינוק לאחוז ומתאוים
שמעוני' ב'ילקוט (הובא טוב' 'שוחר במדרש סמך לזה
כמוך! מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק: על לה) תהלים
המצוות, בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, אמר
ראשכם", פאת תקיפו "לא מקיים אני - ראשי בשערות
וכו' ציצית עטיפת - בצוארי בראשי, מניח אני - ותפילין
עושה  אני בהן - ברכיים ופריעה, מילה מצות - הגיד וכו',

ÒÂ˜È„Ò לעשות נוהגים וכן ופריעה". מילה בשעת לילדים
אליעזר' דרבי 'פרקי דברי עלֿפי הנביא, אליהו לכבוד כסא
עליו  נגלה מארץֿישראל אליהו שברח "בשעה (פ"כט):
קנאתי  קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב"ה
אתה  לעולם הקב"ה: לו אמר י), יט, מלכיםֿא (ראה לה'
ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,
התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי

רסה). סי' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי פ"א,40)העטרה פאה ירושלמי
ה"א.
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קצט dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - zah a"k 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ë‰Ï˙ ‡lL - ‰ÏÈÓ ‰¯eÓÁ ‰nk ‰‡¯e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea¯ ‰LÓÏ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

· ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙¯Î ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .C¯c ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ ¯L‡ ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙È¯·a E¯·ÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ :¯ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙¯Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙È¯a LÏL È¯‰ - EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL42‰z‡Â :eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯·¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,e¯ÓLz ¯L‡ È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,ÌÎ¯N·a È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי, רבי "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חסֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני אלא מצרים"! שוב "לך לי: אמר הקב"ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק "מפני נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ"ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ"יא).
ומילה, ע"ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה'תשע"ח  טבת כ"ב ג' יום

-dad̀xtq
dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨

¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰2ÔÈ¯BwL ¯Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ
"Âˆ" ,˙L¯t3ÌÈ‰k ˙k¯·e4el‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈ¯B˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈

ÌÈ¯·„5‰‡t‰ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L6ÌÈ¯eka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ
ÔBÈ‡¯‰Â7el‡ .‰¯Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈

Ô¯w‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ¯·„8 ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ·‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ9‰lÙz ÔeiÚÂ10˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ¯ew·e ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡·‰Â ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰Â L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa¯ ¯Ó‡ .Ìlk „‚k ‰¯Bz „eÓÏ˙Â B¯·ÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡¯ÈÊ11elÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰ÈÏÚ ˙B·LBÈ Ïc¯Ák Ìc ˙tË ˙B‡B¯ƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ

e‰iÏ‡ È·„ ‡z12ÁË·Ó ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,¯Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ13 ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa¯ ¯Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È¯˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡14ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,¯Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL15 »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï ¯BÓÊÓ .'ÂÎÂ16ÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a ¯e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ¯‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL17‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈
¯·B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ¯˙Òa ÌÈÓL ‡¯È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ¯Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ B··Ïa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ«̄¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
¯Ó‡pŒ‰Ó e˙¯e·bŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«
EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈB·e ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰·Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·kƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È¯·„a ·e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï·‰18¯˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È¯· Èa EnÚ eÁ‡ Ï·‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
Ú¯Ê .‰i¯Bn‰ ¯‰a BÏ zÚaLpL E·‰B‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
·˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z·‰‡L E˙·‰‡nL E¯BÎ· Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡¯NÈ B˙B‡ ˙‡¯˜ BaŒzÁÓNL19Ôe¯LÈÂ20CÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
Á·L ÔzÏÂ E¯‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ¯ÓBÏ e‡ ÔÈ·iÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯˜·Â ·¯Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏ¯Bb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ ·BhŒ‰Ó eÈ¯L‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈ·È¯ÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈ¯L‡ .e˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ¯˜·Â ·¯Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìe¯z E˙ÚeLÈ·e EÓÏBÚa21Ce¯a .e¯˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈa¯a BÓL Lc˜Ó‰22eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓL·e ˙ÁzÓ ı¯‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa¯‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ e¯ÈkÈ ı¯‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»

Ec·Ï ÌÈ‰Ï‡‰23˙ÈNÚ ‰z‡ .ı¯‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»
EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
.‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz· B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆

k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ·‡ŒÏÚ ezÁË·‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«
‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„È24Èˆa˜ ˙Ú·e ÌÎ˙‡ ‡È·‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ

ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
¯Ó‡Â .'‰ ¯Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙e·LŒ˙‡ È·eLa25 ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«
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dpydר lk zelitz xcq - dad` xtq - zah a"k 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ Ec·Ï '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ŒÏÎÂ ı¯‡‰ Ì‡·ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a ¯L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
z¯Áa ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰¯·‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk ¯e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì¯·‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡26'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י).2) פ"ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי
התמיד".3) "פרשת והיא כח), (במדבר ישראל בני את
(לעיל 4) רבינו הזכירן כבר אלו פרשיות ושתי כג. ו, שם,

התורה. ברכת אחרי לקרותן ה"יא) פ"ז, תפלה הל'
מ"א.5) פ"א, פאה בסוף 6)מסכת להניח חייב שאדם

ט). יט, (ויקרא ככתוב לעניים, אדם 7)שדהו שחייב
(שמות  ככתוב רגלים, בשלש המקדש בית בחצר להיראות
וגו'. את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש יז): כג,

גוף 8) יקראו בקרנים, שהכוח "בעבור ועצמותו, הדבר עיקר
כח). כג, לויקרא (רמב"ן קרנו" כגון 9)הדבר שבגופו,

חסדים  גמילות אבל וכו' המת וקבורת חולים ביקור
שיעור, לה יש בה, וכיוצא שבויים פדיון כגון שבממון,
חמישית  כדי עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב, אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח
שם). (רע"ב מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י  יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני  - זו וברייתא משנה וקוראים פ"א. פאה במשנה ששנוי
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י  לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי שתיכף נמצא שם),
יא:). לברכות ב'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי 11) הלכות רבינו בדברי ומפורש ע"א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק ע"ב.12)ביאה" כח, מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק אלה וכל ע"א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח' וב'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק אליהו, דבי תנא

יט.18) ג, כט).19)קהלת לב, (בראשית שררה לשון
ב).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב
מו. סי' או"ח תוקנה 22)ב'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע, קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו
שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות

הלקט'). ('שבלי עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי
"לכל". אחר: ובנוסח רוקח', כ.24)'מעשה ג, צפניה

ו.25) ט, התימנים,26)נחמיה ובכת"י כח. קב, תהלים
אינה. הזאת הפיסקא כל

˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ‰BL‡¯ ‰Î¯a27 ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ

.‡e‰ Ce¯a .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L Ce¯a .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁ¯Ó Ce¯a .Ìi˜Óe ¯ÊBb Ce¯a .‰NBÚÂ ¯ÓB‡ Ce¯a»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
¯È·ÚÓ Ce¯a .˙Bi¯a‰ŒÏÚ ÌÁ¯Ó Ce¯a .ı¯‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡¯ÈÏ ·BË ¯ÎN ÌlLÓ Ce¯a .‰¯B‡ ‡È·Óe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
·ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Ce¯a»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Ce¯a .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰Ó¯Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
¯‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»
Ec·Ú „Â„ È¯ÈL·e .ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙B¯ÈÓÊ·e ˙BÁ·La eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ¯ÈkÊÂ E¯‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Ce¯a .BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈ¯B˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„B·Î È‰È .el‡28ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
ÌÈ˜eÒt ‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ È¯L‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ

ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .el‡29ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»
ÔÓ‡Â ÔÓ‡30„ÈÂc C¯·ÈÂ .31Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»

:'ÂÎÂ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a „ÈÂc ¯Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿
.dÁÒ e‰Ê ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ¯Á‡ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰¯ÈM‰ ‡¯B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók32. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב, פ"ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק סוף סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט, יש 30)תהלים ואולי בתנ"ך, כזה פסוק אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט). עב, (תהלים ואמן" יֿיד.31)אמן כט, הימיםֿא דברי

רבינו 32) בדברי וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ"ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Î¯a ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê33.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ C¯·z ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ E¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùz ¯NaŒÏk Áe¯Â¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .¯B„Â ¯B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
Ò¯ÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙Bi¯aŒÏk dBÏ‡ .ÌÁ¯Óe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁ¯a ÂÈ˙Bi¯·e „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
¯¯BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«̄ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
‡ÙB¯Â ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc¯ ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜¯ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BLe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ C¯·Ïe eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó34Èa¯35˙B··¯ [Èa¯] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
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ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B¯e·‚e ÌÈq ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a .e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa¯ ÌÈÚ¯36'‰ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ ee·ÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe Áe¯Â ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙa37eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»
שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו

"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,
וטעות  בשורק, רובי קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי"ת

('אבודרהם'). כי 36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב). ל, (תהלים הנה 37)דליתני הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב.38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק הוא
עולם  של ברומו יושב שהקב"ה מפני גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק שכתוב בריה", לכל מזונות ומחלק

וברש"י). קיח, (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .˙B¯B‡n‰ ¯ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez·‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡¯NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ·‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰·‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡lL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰BL‡¯ ‰Î¯a - ˙È·¯Ú·e¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Ce¯a „Ú ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ B¯·„a ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .ÌÈ·¯Ú ·È¯Ún‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡¯NÈ BnÚ ·‰B‡ '‰41¯Á‡lL ‰BL‡¯ ‰Î¯a . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆

EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈

ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»
ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…

eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈
enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«

¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
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נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

ה'תשע"ח  טבת כ"ג ד' יום

Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰Ï‡ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‡»«»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
È„‡ ÌÏBÚÏ ¯Bab ‰z‡ · :'ÂÎÂ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»¿«»ƒ¿»¬…»
Ïh‰ „È¯BÓ) ÚÈLB‰Ï ·¯ ‰z‡ ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ.( ¿«≈≈ƒ«»«¿ƒ«ƒ«»

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ)2„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ .( «ƒ»«ƒ«»∆¿«¿≈«ƒ¿∆∆
‚ :'ÂÎÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯a ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ¿«≈≈ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈¿ƒ¿
EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿
ÔBÁ ‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰Ïq∆»»«»»≈«»«»≈
‰Úc Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈»
‰ :˙Úc‰ ÔBÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÏkN‰Â ‰È·e ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈«»«
e·¯˜Â EÈ˙BˆÓa e˜a„Â E˙¯B˙Ï eÈ·‡ e·ÈL‰¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆¿»¿≈
.EÈÙÏ ‰ÓÏL ‰·eL˙· e¯ÈÊÁ‰Â E˙„B·ÚÏ ekÏÓ«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿»∆
eÈ·‡ eÏ ÁÏÒ Â :‰·eL˙· ‰ˆB¯‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»∆ƒ¿»¿«»»ƒ
·BË Ï‡ Èk CÏ eÚLÙ Èk ekÏÓ eÏ ÏÁÓ e‡ËÁ Èkƒ»»¿…»«¿≈ƒ»«¿»ƒ≈
Ê :ÁÏÒÏ ‰a¯n‰ ÔepÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÁlÒÂ¿«»»»»«»«««¿∆ƒ¿…«
¯‰Óe eÈc Ôe„Â e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ· ‡Œ‰‡¿̄≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»«»
eÚÈLB‰ ‡Ù¯Â eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù¯ Á :Ï‡¯NÈ Ï‡Bb≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈ƒ≈
‰ÓÏL ‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»¿≈»
‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÔÓÁ¯Â ‡ÙB¯ Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»»«»
eÈ‰Ï‡ '‰ eÎ¯a Ë :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÏBÁ ‡ÙB¯ '‰≈≈«ƒ¿»≈»¿≈¡…≈
¯ËÓe ÏË) Ô˙Â eÈ˙BLŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa3 ¿»«¬≈»≈»≈∆¿≈¿≈«»»
ÌÏBÚ‰Œ˙‡ ÚaNÂ ‰Ó„‡‰ ÈtŒÏkŒÏÚ ‰Î¯a (‰Î¯·Ïƒ¿»»¿»»«»¿≈»¬»»¿««∆»»
C¯·Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï·˙ Èt ‰e¯Â EÈ˙BÎ¯aÓƒƒ¿∆¿«≈¿≈≈≈»«»¿»≈
ıa˜Ï Ò ‡NÂ e˙e¯ÁÏ ÏB„‚ ¯ÙBLa Ú˜z È :ÌÈM‰«»ƒ¿«¿»»¿≈≈¿»≈¿«≈
.eˆ¯‡Ï ı¯‡‰ŒÏk ˙BÙk Úa¯‡Ó eÈ˙BiÏb ÏkŒ˙‡∆»»À≈≈«¿««¿»»»∆¿«¿≈
‰·ÈL‰ ‡È :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿»≈»ƒ»
epnÓ ¯Ò‰Â ‰lÁz·k eÈˆÚBÈÂ ‰BL‡¯·k eÈËÙBL¿≈¿»ƒ»¿¬≈¿«¿ƒ»¿»≈ƒ∆
ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa Ec·Ï ‰z‡ eÈÏÚ CÏÓe ‰Á‡Â ÔB‚È»«¬»»¿…»≈«»¿«¿¿∆∆¿«¬ƒ
‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ËtLÓ·e ˜„ˆa¿∆∆¿ƒ¿»»«»∆∆≈¿»»

ÌÈÈLÏnÏ ·È :ËtLÓe4ŒÏÎÂ ‰Â˜˙ È‰z Ï‡ ƒ¿»««¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿»
¯wÚz ÔB„Ê ˙eÎÏÓe e„·‡È Ú‚¯k Ìlk ÔÈÒB¯e˜Èt‡‰»∆ƒƒÀ»¿∆«…≈«¿»¿«≈
ÌÈÚL¯ ¯·BL '‰ ‰z‡ Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ¯aL˙e¿«≈ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»ƒ
ŒÏÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ŒÏÚÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰ŒÏÚ ‚È :ÌÈ„Ê ÚÈÎÓe«¿ƒ«≈ƒ««¬ƒƒ¿«««ƒƒ¿«
eÓ‰È Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ ˙È¯‡LŒÏÚÂ ˜„v‰ È¯b≈≈«∆∆¿«¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»≈∆¡
ÌÈÁËBa‰ ÏÎÏ ·BË ¯ÎN Ô˙Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÓÁ«̄¬∆¡…≈¿≈»»¿…«¿ƒ
E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a ÔkLz „È :'ÂÎÂ ˙Ó‡a EÓLa¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿…¿¿»«ƒƒ¿
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏBÚ ÔÈa d˙B‡ ‰·e z¯ac ¯L‡k«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»¿»≈

:ÌÈÏLe¯È ‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a„Âc ÁÓˆŒ˙‡ ÂË »«»≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯˙ B¯˜Â ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Óaƒ¿≈»«¿ƒ«¿«¿»ƒ»∆»«»

eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL ÊË :‰ÚeLÈ Ô¯˜ ÁÈÓˆÓ '‰«¿ƒ«∆∆¿»¿«≈¡…≈
e˙lÙzŒ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁÂ¿¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

ekÏÓ5ÊÈ :'ÂÎÂ ÚÓBL ‰z‡ Èk e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ «¿≈≈»«¿ƒ≈ƒ«»≈¿
·L‰Â ‰ÚL Ì˙lÙ˙ÏÂ Ï‡¯NÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¿̄≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»»¿≈¿»≈
'ÂÎÂ Ì˙lÙ˙e Ï‡¯NÈ ÈM‡Â E˙Èa ¯È·„Ï ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»»¿
ÌÈ„BÓ ÁÈ :ÔBiˆÏ B˙ÈÎL ¯ÈÊÁn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»««¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡¬«¿»»«»¡…≈≈…≈¬≈
EÏ ‰„B ¯B„Â ¯B„Ï ‰z‡ eÚLÈ Ô‚Óe eÈiÁ ¯eˆ«≈»≈ƒ¿≈«»¿»∆¿

ÌBÏL ÌÈN ËÈ :'ÂÎÂ eÈiÁŒÏÚ E˙l‰z ¯tÒe6‰·BË ¿«≈¿ƒ»∆««≈¿ƒ»»
EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ‰Î¯·e¿»»≈»∆∆¿«¬ƒ»≈¿«ƒ¿»≈«∆
‰¯Bz eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙ EÈt ¯B‡nÓ elk eÎ¯·e»¿≈À»ƒ¿»∆»«»»¡…≈»
‰Î¯·a ¯ÓB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa .'ÂÎÂ ‰·‰‡ ÌÈiÁÂ¿«ƒ«¬»¿ƒ««»≈ƒ¿»»
ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ Ïh‰ „È¯BÓ ÚÈLB‰Ï ·¯' (‰iL)¿ƒ»«¿ƒ«ƒ«»¿«¿≈«ƒ
eÎ¯a' ‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈL˙ ‰Î¯a C¯·Óe .'ÂÎÂ '„ÒÁa¿∆∆¿¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆»¿≈
ÈÏÏËa e˙LŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿»«¬≈»≈»≈∆¿»≈¿«¿≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a .˙B·Bh‰ ÌÈMk ‰·„e ‰Î¯a ÔBˆ»̄¿»»¿»»«»ƒ«»«»
ÌBÈ È‡ˆBÓ·e ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ· .'ÌÈM‰ C¯·Ó¿»≈«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a C¯·Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓ·e ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ
LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡' ,‰Ê ÁÒa¿…«∆«»≈¿»»««¿«≈∆¡
CLÁÏ ¯B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰ ‰z‡ .‰Èaƒ»«»ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰L ÌLk .‰NÚn‰««¬∆¿≈∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈
˙BiÚ¯t ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ

˙BLb¯˙n‰7epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ e¯ÓLÂ ÌÏBÚa ‡·Ï «ƒ¿«¿»…»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈
ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó≈ƒ¿¿¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ
C¯·Óe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Úa ‰¯NÚ ŒÚ·L ˙k¯·a¿ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈
˙„B·Ú „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯' ‰Ê ÁÒa d˙B‡»¿…«∆¿≈¡…≈¿«¬«
‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .EnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…

'ÂÎÂ8¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .'ÂÎÂ eÈÈÚ ‰ÈÊÁ˙Â ¿¿∆¡∆»≈≈¿¿À∆≈≈
'‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈa'¿ƒ¿»…∆«∆¿≈««««∆
„ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa') B‡¿≈««»«∆¿≈
˙k¯a „ÈÁi‰ C¯·Ó ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á««À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«
ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚ ŒLL≈∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈
e˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

eÚ .e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ ekÏÓ EÈÙlÓ9eÚ eÈ·‡ ƒ¿»∆«¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈
¯zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk e˙ÈÚz ÌBˆ ÌBÈa¿«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈
‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓ EÈt»∆ƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈
‰z‡Â ¯a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡¯˜ Ì¯Ë .eÚÂLÏ ·B¯»̃¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»

¯Ó‡pL ¯·ck ÚÓL˙10‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ƒ¿««»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«
¯eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ
‰Î¯a ¯Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ‰Ê ÁÒ ¯ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ¯ÓB‡ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Ce¯a .‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰¯»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙k¯a C¯·Ó ·‡· ‰ÚL˙a .'‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ¯' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
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רג dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - zah b"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰·¯Á‰ ‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡¯Â ˙·LBi‰ .ÌÈ¯Ê „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚl·ÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿
ÏÎ‡Ó EÈ„·Ú ˙Ï· eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„·BÚ ‰eL¯ÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
¯¯Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰k·zƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡¯e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .Ì‰È‚e¯‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡·e dzv‰ L‡· Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

·e˙kk .d˙B·Ï13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe ·È·Ò»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È· „ÈŒÏÚ ¯eÓ‡‰ ¯·ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡¯˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡·ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ ¯Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙¯LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„B·k .B„B·k ı¯‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈ¯Ú‰Ï B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce¯· ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „B·k ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈ·e eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
¯B„Â ¯B„Ï E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
¯·ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡¯˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È¯·„a ¯eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb ¯B„Â ¯B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁ·LÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡¯˜Â' ,BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡' ¯ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈ·e eÈiÁa' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Ce¯a ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ
.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»
.Ô‰nÚ ‡¯B˜ ‡e‰ ¯eav‰ ÔÈBÚL ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa - ¯eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
¯eÓ‡k' BÊ ‰Î¯a ÛBÒa ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡·ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«

¯eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ¯ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡L ¯Á‡Â20¯„Ò ¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' ¯Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎ·e ‰¯Bza ˙B¯˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' ¯Ó‡È ÂÈeÁz ¯Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב,2) פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס
לעיל  הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן קיח, סימן חיים אורח
את  היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו
י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל

ועוד. א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום.
הזה.8) החודש ראש הנוסח:9)ביום מנטובה ובדפוס

וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק סה, פרק (ישעיה
פסוק 11) טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי

חפוי. לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות
א). עמוד קכג דף ט).13)(חולין פסוק ב, פרק (זכריה

"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב
ג).15) פסוק ו, פרק פסוק 16)(ישעיה ג, פרק (יחזקאל
י).17)יב). פסוק קמ, פרק ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק
כלפי  עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק ה, לציון 20)פרק "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט, פרק תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק אחרי קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות
עמוד  ג דף ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
ובשם  ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א;
ובפרק  י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י"ט,

‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È2‡¯·c ‡ÓÏÚa3d˙eÚ¯Î4 ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
d˜¯t ÁÓˆÈÂ d˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ5dÁÈLÓ ·¯˜ÈÂ ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿«À¿»≈ƒ»≈¿ƒ≈
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dnÚ ˜¯ÙÈÂ6˙ÈaŒÏÎc ÔB‰ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e ÔBÎÈiÁa ¿ƒ¿…«≈¿«≈¿≈¿«≈¿»≈
‡Ï‚Úa Ï‡¯NÈ7dÓL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ·È¯˜ ÔÓÊ·e ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈¿≈

‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ‡a¯8.'ÂÎÂ C¯a˙È . «»¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿»«¿
Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ¯eaˆ ÁÈÏL ¯Ó‡iL ˙ÚadÓL »≈∆…«¿ƒ«ƒƒ¿««¿ƒ¿««¿≈

‰lÁz ¯ÓB‡ ‡e‰L ˙Ú·e .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk '‡a«̄»»»»ƒ»≈»≈∆≈¿ƒ»
‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â'¿ƒ¿»≈»»»ƒ»≈¿≈¿≈«»
ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .'‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿«¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰9'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ˙BÚÏ »ƒƒ«¬»≈¿≈¿≈«»¿»«
BÁk ÏÎa10Ïk 'C¯a˙È' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .Ì„‡ ÏL ¿»…∆»»¿∆≈ƒ¿»«»

Ïk '‡e‰ CÈ¯a' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈¿ƒ»
'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â' ÛBqa ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈«¿ƒ¿»≈
LÈc˜ ÏÎa ÔÈBÚ ‰f‰ ¯„qÎÂ .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿«≈∆«∆ƒ¿»«ƒ

‡¯˙a LÈc˜ .LÈc˜Â11ÁÈÏL ¯ÓB‡L LÈc˜ Ïk - ¿«ƒ«ƒ»¿»»«ƒ∆≈¿ƒ«
ÂÈ¯Á‡ ¯ÓB‡ BÈ‡L ‰lÙz‰ ¯ÓBbL ¯Á‡ ¯eaƒ̂««∆≈«¿ƒ»∆≈≈«¬»
e‚‰ - ÔÈ¯ËÙÂ B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÚ‰ Ïk ‡l‡ ÌeÏk¿∆»»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬
ÔB‰˙BÏˆ Ïa˜˙z' BÊ ‡ÁÒ BÙBÒa ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰12 »»¿ƒ¿À¿»ƒ¿«≈¿¿

ÔB‰˙eÚ·e (ÔB‰˙BÏˆe ÔB‰˙eÚa „·Ú˙˙Â)13˙ÈaŒÏÎc ¿ƒ¿¬«»¿¿¿»¿¿»≈
‡iÓL·c ÔB‰e·‡ Ì„˜ Ï‡¯NÈ14‡a¯ ‡ÓÏL ‡‰È .15 ƒ¿»≈√»¬¿ƒ¿«»¿≈¿»»«»

ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔBÎÈÏÚ ‡iÓMÓ ‡˜¯Ùe ‡zÚiÒÂ¿ƒ«¿»À¿»»ƒ¿«»¬≈«¬»»¿«
ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני בשבת
אל  בהכרח חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב מקרוב רשעים רננת בקרוב,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט.).9)לעולם (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
תחנתם 13) ואת תפלתם את השמים ושמעת תחנתם, תיעשה

בעותהון. וית צלותהון ית תרגומו: מה) ח, (מלכיםֿא
שבשמים.14) אביהם וגאולה 15)לפני ועזרה רב שלום

ישראל. קהלות כל על ועלינו עליכם

Ôa¯c LÈc˜16¯˙È B‡ Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ Ïk - «ƒ¿«»«»¬»»ƒƒ¿»≈»≈
‰tŒÏÚL ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚL17elÙ‡Â ∆¿ƒ¿«¿»∆«∆«¬ƒ

˙BL¯„Óa18˙B„b‰· B‡19„Á‡ ¯ÓB‡ ÔÈÓiÒÓ Ô‰Lk ¿ƒ¿»¿«»¿∆≈¿«¿ƒ≈∆»
‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ‰Ê ÁÒa LÈc˜ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»

‡i˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ïe ‡ÓÏÚ ‡˙cÁÏ „È˙Úc20˜¯ÙÓÏe «¬ƒ¿«»»»¿»¿«√»»≈«»¿ƒ¿«
‡iiÁ21ÌÏLe¯È„ ‡z¯˜ È·ÓÏe22‡ÏÎÈ‰ ‡ÏÏÎLÏe ««»¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆¿«¿»»≈¿»

‡LÈc˜23‡Ú¯‡ŒÔÓ ‰‡¯Î ‡ÁÏt ¯˜ÚÓÏe «ƒ»¿∆¡«À¿»»À¿»»ƒ«¿»
d„eÁÈÂ dÂÈÊa d¯˙‡Ï ‡iÓL„ ‡ÁÏt ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»À¿»»ƒ¿«»¿«¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈

‡˙ÓÁÂ' „Ú 'ÂÎÂ 'd˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ24Ô¯ÈÓ‡c ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿∆¡»»«¬ƒ»
‡ÓÏÚa25Ôa¯ŒÏÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â26ÔB‰È„ÈÓÏzŒÏÚÂ ¿»¿»¿ƒ¿»≈««»«¿««¿ƒ≈

Èc ‡˙È¯B‡a ÔÈ˜ÒÚc ÔB‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏzŒÏÚÂ¿««¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ

ÔBÎÏe ÔB‰Ï ‡‰È ¯˙‡Â ¯˙‡ŒÏÎa È„Â Ô„‰ ‡¯˙‡·¿«¿»»≈¿ƒ¿»¬««¬«¿≈¿¿
ÔB‰e·‡ Ì„wÓ ‡ÁÂ¯e ‡zÚiÒÂ ÈÓÁ¯Â ‡cÒÁÂ ‡pÁƒ»¿ƒ¿»¿«¬≈¿ƒ«¿»¿»»ƒ√»¬
e‰ÊÂ .'ÂÎÂ '‡ÓÏL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ‡iÓL·c¿ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¿»»¿¿∆

Ôa¯c LÈc˜ ‡¯˜p‰27. «ƒ¿»«ƒ¿«»«
ושלומם,16) (רבנן) החכמים חיי על בו שמתפללים

בסמוך. משנה.17)כמבואר וספרי"18)כגון "ספרא
פסוקים. מדרשי שהסמיכום 19)שהם והגיון חכמה דברי

נדרים  רא"ש (ראה לדינים ענין בהם ואין המקרא על חכמינו
סופרים 20)לו:). מס' (ראה המתים ולהחיות העולם לחדש

בסופו). החיים.21)פ"יט עיר 22)לגאול לבנות
ולעקור 23)ירושלים. המקדש) (בית הקדש היכל ולבנות

בזיוו  למקומו השמים פולחן ולהשיב הארץ מן זרה עבודה
אחרי  הקברות בבית אלא זה נוסח אומרים אנו ואין וביקרו,

בתלמוד. מסכת ובסיום המת, קשה 24)קבורת זו תיבה
הנזכרים  ושבח שיר לדברי נחמה ענין מה כי להולמה
מפרש  יפה" "תפלה בסידורו והקבלה" "והכתב לפניה,
נחמה, להתפארות קוראים בערבית שכן ותפארת הלול לשון
מב) כז, (בראשית להרגך לך מתנחם אחיך עשיו הנה וכן:
וראה  שיהרגך. – אנשים בפני ומתגאה מתפאר פירושו:

נו. סימן או"ח אדם 25)בטור לבני בעולם האמורים
בהם. העוסקים 26)לשבחם תלמידיהם. ועל רבנינו על

ולכם  להם יהיה ומקום מקום ושבכל הזה שבמקום בתורה
שבשמים. אביהם מלפני וריוח וסיוע רחמים וחסד חן

הזכיר 27) לא רבנו ושלומם. החכמים לחיי בו שמתפללים
"נמצא  כותב: שעו ליו"ד הרמ"א ובהגהות "קדישֿיתום",
לומר  נהגו כן על (שמת)... אב על קדיש לומר במדרשות
להפטיר  נהגו וכן חודש, עשר שנים בתרא קדיש ואם אב על
השבת... במוצאי התיבה) (לפני ערבית ולהתפלל בנביא
מן  ואמו אביו את פודה ברבים ומקדש מתפלל וכשהבן
יוחנן  ברבן מעשה פ"יז סוף זוטא באליהו (וראה הגיהנום".
את  והנחתי אני... מת לו אמר אחד... אדם שמצא זכאי בן
בבקשה  לכן מעוברת, היא שזכר אני ויודע מעוברת אשתי
שנים, חמש בן שיהיה עד שיולד משעה בו זהיר הוה ממך
את  ברכו שיאמר בשעה כי למקרא, רבו לבית אותו הולך
זרוע" וב"אור גיהנם". של מדינה אותי יעלו אז המבורך ה'

כנען  בארץ "מנהגנו כתוב: נ' אות שבת (ארצות הל'
"אין  הצבור שאמר לאחר ריינוס בני מנהג וכן הסלבים)
מעשה  מצינו וכן קדיש... ואומר היתום עומד כאלהינו"
כפחם  ושחור ערום שהיה אחד אדם שראה עקיבא ברבי
הסוס, במרוצת רץ והיה טעונין עשרה ראשו על טוען והיה
עבודה  עושה אתה למה א"ל והעמידו... עקיבא ר' עליו גזר
ירגזו  שמא תעכבני אל ממך בבקשה לו אמר כזאת... קשה
אותו  לו: אמר מעשיך? מה א"ל עלי, הממונים אותם עלי
עצים  לחטוב אותי שולחים יום ובכל הוא, מת האיש
בעולם  מלאכתך היתה מה בני א"ל בהם, אותי ושורפים
העם  מראשי והייתי הייתי, המס גבאי א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
מהם. שמעתי א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו
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דבי  דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ"ב. רבתי כלה וראה

ÌÈ˜eÒÙe ÌÈ¯·„a ÌÈt ˙ÏÈÙa ÔpÁ˙‰Ï e‚‰Óƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô˙ˆ˜Óa ÌÈÓÚÙe ÔlÎa ÌÈÓÚt - el‡28È‡ ≈¿»ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»¬ƒ

È‰Ï‡ ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ EÈÙÏ ÔpÁ˙Óe ‰ÂÁzLÓe Ú¯BÎ≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿«≈¿»∆¬»»¡…≈
ÌÈ‰Ï‡‰eÈ˙B˜„ˆŒÏÚ ‡Ï Èk .ÌÈB„‡‰ ÈB„‡Â29 »¡…ƒ«¬≈»¬ƒƒ…«ƒ¿≈

EÈÓÁ¯ŒÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ««¬∆
Ï‡ ‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ‰ÚÓL '‰ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈«
Œ‰Óe ¯a„pŒ‰Ó ÌM‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó .¯Á‡z¿«≈«…«¿»∆«≈«¿«≈«

e‡ËÁ .˜cËˆp30e¯ÒÂ e„¯Óe eÚL¯‰Â eÈÂÚ ƒ¿«»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿¿«¿
‰˜„v‰ '‰ EÏ .EÈËtLnÓe EÈ˙BˆnÓ31˙La eÏÂ ƒƒ¿∆ƒƒ¿»∆¿«¿»»¿»∆

‰ÙtÎÂ eÈ˙‡hÁ ÈtÓ eÈÙ e¯ÁL‰ .ÌÈt‰«»ƒÀ¿¬»≈ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿¿»
‡ÏÂ ·ÈL‰Ï ‰t eÏ ÔÈ‡ .eÈ˙BÓL‡ ÈtÓ e˙ÓB˜»≈ƒ¿≈«¿≈≈»∆¿»ƒ¿…

ÈzLa È‰Ï‡ .L‡¯ ÌÈ¯‰Ï ÁˆÓ32ÌÈ¯‰Ï ÈzÓÏÎÂ ≈«¿»ƒ…¡…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
L‡¯ ‰ÏÚÓÏ „Ú ea¯ eÈ˙BBÚ Èk EÈÏ‡ Èt È‰Ï‡¡…«»«≈∆ƒ¬≈««¿«¿»…
‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË·‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È· È„ÈŒÏÚ33È˙l‰˙e Èt‡ CÈ¯‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙È¯Î‰ ÈzÏ·Ï CÏ - ÌËÁ‡34È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ

ÌzÏlÁ ¯L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a ¯L‡ ÌÈBba35eÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „B·k Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È36 …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚL¯ŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡37˙‡N ¯L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ38·¯ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰39‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

E¯ÈÚŒÏÚ ‡¯˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ ¯Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח: התימנים יד ט,29)בכתב (דניאל
ה).30)יח). ט, ז).31)(דניאל ט, ט,32)(שם (עזרא

ט).33)ו). מח, כב).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב).35) קטו, כז).36)(תהלים ט, (דברים
יט).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב כלשון
יט).39) ט, (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÂÈt40Ú„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó41'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒ¯kÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ42˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ÌÈBL‡ƒ̄ƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…
‰Óe˜43cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙¯ÊÚE44 »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿

˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ ¯L‡k eÈÏÚ '‰45dÈŒ¯ÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»
'‰ .‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈

‰ÚÈLB‰46‡e‰ Èk .e‡¯˜ ÌBÈ· eÚÈ CÏn‰47Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«
e¯ÊÚ .eÁ‡ ¯ÙÚ Èk ¯eÎÊ e¯ˆÈ48eÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈

eÈ˙‡hÁŒÏÚ ¯tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„B·k ¯·cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ¯„Ò ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙a49Ï‡¯NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
··Ï ˙B·LÁÓ ¯ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰¯ÓL eÈ˙B·‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ¯ ‡e‰Â .EÈÏ‡ Ì··Ï ÔÎ‰Â EnÚ50ÔBÚ ¯tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚Â51ŒÏÎÏ „ÒÁŒ·¯Â ÁlÒÂ ·BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»

E˙˜„ˆ .EÈ‡¯˜52ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙¯B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ
EBÓkŒÏ‡53·eLÈ .ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»

ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁ¯È54 ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ55 «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
È¯L‡ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ ·˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒ·bNÓ56 ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈

Ce¯a e‡¯Ba Ce¯a eB„‡ Ce¯a .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc·‰Â B„B·ÎÏ e‡¯aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙¯Bz57 «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«

B˙¯Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ¯‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ¯ ˙BNÚÏ B˙¯B˙Â B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ··Ïa B„·ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«

˜È¯Ï58ÌÈÓÁ¯Â ÔBˆ¯ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ
ÌÏBÚa EÈwÁ ¯ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ ·BË L¯ÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

E¯nÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰59'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „B·Î »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡60ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿

‡¯˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L ¯BÓÊÓ ¯ÈL el‡ ÌÈeÁz ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈ¯B˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'61ÔÈ¯B˜Â .¯BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈa¯Ó«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰62˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁ¯z ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡·ŒÈk dÁÏ63EÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E· eÁË·ÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ64Èk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈL¯B„ z·ÊÚŒ‡Ï65LÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב).40) כ, הימיםֿב ו).41)(דברי כה, (תהלים
ח).42) עט, כז).43)(שם מד, כב).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
ט).48) עט, יח).49)(תהלים כט, הימיםֿא (דברי
לח).50) עח, ה).51)(תהלים פו, קיט,52)(שם (שם

יחֿיט).53)קמב). ז, כ).54)(מיכה סח, (תהלים
ח).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:

רוקח"). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר
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dpydרו lk zelitz xcq - dad` xtq - zah c"k 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב ל, יט,60)(תהלים (שם
כה).61)טו). פרק יד).62)(שם, קב, (תהלים
יד).63) קמ, יא).64)(שם ט, ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ ¯Ùqa e¯Ó‡ ¯·k66ÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
- ˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈ·BËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈ¯etk‰ ÌBi·e ‰M‰ L‡¯·e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙·e ˙BÎ¯a LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó Ï·BÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„·Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
BlÁ ÛÒeÓ·e L„Á L‡¯ ÛÒeÓ·e .˙BÎ¯a ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL - Ú·L Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡«¬¿»»««¿∆¿«
הֿח.66) פ"ב, תפלה הלכות

ה'תשע"ח  טבת כ"ד ה' יום

˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ
zLc˜ ‰z‡' - ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
¯eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎ¯·e2 ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»
.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿
.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ' - ¯ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡¯a ˙¯‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡¯˜ ÔÓ‡ „·Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙3ÈL B„Èa „È¯B‰ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
·e˙k ÔÎÂ ˙aL ˙¯ÈÓL Ô‰a ·e˙ÎÂ ÌÈ·‡ ˙BÁeÏ¬»ƒ¿»»∆¿ƒ««»¿≈»

E˙¯B˙a4E˙eÎÏÓ· eÁÓNÈ .'eÎ Ï‡¯NÈ È· e¯ÓLÂ ¿»∆¿»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿¿«¿¿
eÈ‰Ï‡ .ÈÚÈ·L ÈLc˜Ó ÌÚ ‚Ú È‡¯B˜ ˙aL È¯ÓBL¿≈«»¿≈…∆«¿«¿≈¿ƒƒ¡…≈
Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈«»
ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈««»¿»»∆¿»ƒ∆«
¯BÓL ˙aL ˙ÂˆÓ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ˙Èeˆ ‰LÓÏ' - ˙aL«»¿∆ƒƒ»««ƒ«ƒ¿««»»

B·e ¯BÎÊÂ5ˆÔa¯˜ EÏ ·È¯˜‰Ï eÈ‰Ï‡ '‰ e˙Èe ¿»ƒƒ»¡…≈¿«¿ƒ¿»¿«
Èe‡¯k ÛÒeÓ6eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È . »»»¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈

ÁBn‰ ÌBÈ ÛÒeÓ ˙‡Â 'ÂÎÂ eˆ¯‡Ï eÏÚzL7‰f‰ ∆«¬≈¿«¿≈¿¿∆««»««∆
‡ÏÂ .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ««¿≈∆«¿∆¿…

˙Bˆ¯‡‰ ÈÈB‚Ï ekÏÓ Bz˙8ekÏÓ BzÏÁ‰ ‡ÏÂ ¿««¿≈¿≈»¬»¿…ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈÏ¯Ú ekLÈ ‡Ï B˙ÁeÓa Ìb ÌÈÏÈÏ‡ È„·BÚÏ9. ¿¿≈¡ƒƒ«ƒ¿»…ƒ¿¿¬≈ƒ

z¯Áa Ìa ¯L‡ Ôe¯LÈ Ú¯Ê Bz˙ Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈¿«∆«¿À¬∆»»«¿»
˙cÓÁ10eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .˙‡¯˜ B˙B‡ ÌÈÓÈ ∆¿«»ƒ»»»¡…≈≈…≈¬≈

Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¿̄≈»ƒ¿»≈«»«»¿«≈
‰z‡' - ˙aL ˙ÁÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰««»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ¿««»«»
.ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚÎ ÈÓe „Á‡ EÓLÂ „Á‡∆»¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰¯·‡ .z˙ EnÚÏ ‰ÚeLÈ ˙¯ËÚÂ ‰l‰z ˙¯ËÚ¬∆∆¿ƒ»«¬∆∆¿»¿«¿»«»«¿»»

B· eÁeÈ ÂÈ·e ·˜ÚÈ Ôp¯È ˜ÁˆÈ Ï‚È11‰ÓÏL ‰ÁeÓ »≈ƒ¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»
‡È‰ Ez‡Ó Èk eÚ„ÈÂ EÈ· e¯ÈkÈ .d· ‰ˆB¯ ‰z‡L»«»∆»«ƒ»∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌBÈa ÔB‚ÈÂ ‰¯ˆ È‰zŒÏ‡Â eÈ·‡ eÏÈÁz .Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿

.'ÂÎÂ 'eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .e˙ÁeÓ¿»≈¡…≈≈…≈¬≈¿

ג.2) ב, כט).3)בראשית לד, (שמות פניו עור קירון הוא
טז.4) לא, ('אבודרהם').5)שם, סיני הר אל חוזר
מועט 6) מוסף תמצא לא החגים מוספי שבכל לפי

הקב"ה, לפני תיגר השבת קראה וע"ז כשבת, (בקרבנות)
כפולים, מעשיך שכל לפי לך, הראוי קרבנך זהו לה: אמר
השבת, ליום שיש מזמור צב): (תהלים שנאמר כפול, שיר
עונג  לשבת וקראת יג): נח, (ישעיה שנאמר כפול, עונג

שנ  כפול, לחם מכובד... ה' כב):לקדוש טז, (שמות אמר
כבשים, שני כפול: להיות קרבנך ראוי לפיכך - משנה לחם

" התורה,ÈÂ‡¯Îוזהו על בפירושם התוספות' ('בעלי "
ט). כח, ע"ז.8)המנוחה.7)במדבר עובדים שאינם

מצוות 9) שבע עליהם שקיבלו גרים אלא ואלו אלו שאינם
ירחי'). ('אבן נח ויכל 10)בני ב): ב, (בראשית שנאמר

וכן  ה', וחמיד ב'ירושלמי': ותרגומו השביעי, ביום אלהים
('אבודרהם'). המלך דוד (נפש) ותכל לט): יג, (שמואלֿב

ינוחו 11) ובניו כשיעקב ישמחו ויצחק אברהם כלומר:
שיצחק  מפני ליצחק, ורינה לאברהם גילה וייחס בשבת,
לו  ויש מאברהם, יותר השבת להם שניתנה יעקב לבני קרוב
(ישעיה  שנאמר מגילה, יותר היא ורינה ממנו, יותר שמחה
בפה  ורינה בלב, היא שגילה ועוד, ורנן. גילת אף ב): לה,

('אבודרהם').

ÈL‡¯' - L„ÁŒL‡¯ ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆«……∆»≈
‰¯tk ÔÓÊ z˙ EnÚÏ ÌÈL„Á12Ì˙B„ÏBzŒÏÎÏ √»ƒ¿«¿»«»¿««»»¿»¿»

˙‡hÁ È¯ÈÚNe ÔBˆ¯ ÈÁ·Ê EÈÙÏ ÌÈ·È¯˜Ó Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ≈«»
eÈ‰È ÌlÎÏ ÔB¯kÊ Ì„Úa ¯tÎÏ13„iÓ ÌLÙ ˙ÚeLz ¿«≈«¬»ƒ»¿À»ƒ¿¿««¿»ƒ«

L„Á L‡¯ ˙ÏBÚÂ ÔÈÎz ÔBiˆa L„Á ÁaÊÓ .‡BN≈ƒ¿≈«»»¿ƒ»ƒ¿«……∆
ÈÙÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ E¯ÈÚa ÚÓL „Â„ È¯ÈL .ÂÈÏÚ ‰ÏÚ«¬∆»»ƒ≈»ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿≈

ÌÏBÚ ˙·‰‡ .EÁaÊÓ14Ì‰Ï ‡È·z15˙B·‡ ˙È¯·e ƒ¿¿∆«¬«»»ƒ»∆¿ƒ»
eÈ‡ËÁ ÈtÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .¯kÊz ÌÈaÏ«»ƒƒ¿…¡…≈≈…≈¬≈ƒ¿≈¬»≈
ÔBˆ¯ È‰È .e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ»
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â eˆ¯‡Ï eÏÚzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆«¬≈¿«¿≈¿∆«
È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '‰f‰ L„Á‰ L‡…̄«…∆«∆««¿≈∆«¿∆¿ƒ
LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈
ÔÁÏ ‰Î¯·ÏÂ ‰·BËÏ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯Œ˙‡ eÈÏÚ»≈∆…«…∆«∆¿»¿ƒ¿»»¿≈
L„Á‰ L‡¯ È‰ÈÂ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe¿∆∆¿«¬ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ…«…∆
‰lÁz .eÈ˙B¯ˆÂ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ÛBÒÂ ı˜ ‰f‰«∆≈¿¿»«…≈¿»≈¿ƒ»
˙Bn‡‰ŒÏkÓ Ï‡¯NÈ EnÚa Èk eLÙ ˙e„ÙÏ L‡¯Â¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»À
'‰ ‰z‡ Ce¯a .z˙ Ì‰Ï ÌÈL„Á ÈL‡¯Â z¯Áa»«¿»¿»≈√»ƒ»∆»«»»«»
˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿»»∆¿»ƒ
‰z‡' - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ ÛÒenÓƒ«……∆∆»ƒ¿¿«»«»

Ó EÓÏBÚ z¯ˆÈÈÚÈ·M‰ ÌBia EzÎ‡ÏÓ ˙Èlk Ì„w »«¿»»¿ƒ∆∆ƒƒ»¿«¿¿««¿ƒƒ
˙BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ea z¯Áa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»ƒ»»ƒ»«¿
E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa ezLc˜Â¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆
'‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÂ¿ƒ¿«»¿«»»≈»»»«ƒ∆»
¯tÎÏ ‰f‰ L„Á L‡¯ ÌBÈÂ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡¡…≈«»ƒ¿»¿……∆«∆¿«≈
„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'16‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆
˙Ba¯˜Œ˙‡ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
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רז dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - zah c"k 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

z·˙kL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ¯ È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»
'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È·‰B‡ Ï‡¯NÈŒÏk Ì· eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ

מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר
יז): י, (ויקרא אומר הכתוב וכן ב:), (שבועות וקדשיו

העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה
לטובה. ה' לפני ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא

גאולתם. אחרי תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח. ושל שבת, של שנים:

˙È·¯Ú - ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z·‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â e˙B‡˙17ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏ18ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ19‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
e˙e¯Á ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ20˙k¯aŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
z¯Ó‡ ¯L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ21˙Èˆ¯Â ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎ¯·z Ôk eÎ¯·Ï¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â22. ¿«¿«ƒ

סו,17) (ישעיה הכתוב מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב:
טז). כב, (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי שכל לפי
בזמן  - השבועות חג האביב, בזמן - הפסח חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף, בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

z¯Á· ‰z‡' - ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯ae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙¯ÈÁa ˙È·a23LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E¯„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL24.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»
ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈ¯eÊt ıa˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e‡È·‰Â .ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ ˙Ba¯˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ25 «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓe26L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙ÎL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ .Ec·Ú ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי בחרתי טז): ז, (דה"ב ככתוב
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב

לפני 26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב כסדרם לא
חטאת  מסיני, שנאמרה ההלכה כפי אלא חטאת, קרבן
הכהן  ר"ש (הגהות צ. בזבחים כמבואר לעולה, קודמת

ח:). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Á·e ˙BÚe·L ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒp·e«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL ‡l‡ .¯˙È ‡Ï·e ÔB¯ÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
¯ÎÊ ‰·‰‡a e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚe·M‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ‡e‰ ÛÒen·e .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
'‰·‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·e .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ez¯Á· ‰z‡' ¯ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡¯a ˙aM‰ ¯ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
¯‡La ÔÈa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ - ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡¯·e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ27CÏÓ' - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ביום 27) כי תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב מלשון
השנה  (ראש השופר ידי על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אףֿעלֿפי ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
ולכאן" לכאן עולה אחד ש"זכרון תשרי) חודש בראש חל
שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ:) (עירובין
והיו  חדשיכם.... ובראשי שמחתכם.... וביום י): י, (במדבר

אלהיכם. לפני לזכרון לכם

‰M‰ L‡¯28ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙¯NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
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Ce¯a 'ÂÎ ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a ÂÈ¯eˆÈ ¯ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙k¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰¯NÚ29‰B¯Á‡ ‰Î¯··e .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ'30 ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙·e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ¯ÙÒ·e' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
- 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙k¯·a ¯ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'31LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.¯·„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»

ביום 28) השנה ראש חל שאם מיימוניות' ב'הגהות כתוב
ולומר  להשכים אחד שבוע מקדימים שלישי, ביום או שני
יום  ערב עד הסליחות באמירת וממשיכים 'סליחות',

ה"הודאה".29)הכפורים. ברכת ברכת 30)היא היא
שלום". אחרי 31)"שים מלכנו" "אבינו לומר ומנהגנו

('הגהות  בחול כשחל השנה, בראש שחרית תפילת
מיימוניות').

‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÔÈÎ¯·nL ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ∆…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»
d˙B‡ C¯·Ï ˙ˆ˜Ó e‚‰ ÔÎÂ ˙BlÙz‰ Úa¯‡Ó≈«¿««¿ƒ¿≈»¬ƒ¿»¿»≈»
ÏL ˙BlÙz LÓÁÓ ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ÁÒp‰ B˙B‡a¿«…«¿»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈¿ƒ∆
EÓLÂ LB„˜ ‰z‡' :dÁÒ e‰ÊÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ¿∆À¿»«»»¿ƒ¿
Ôz ÔÎ·e .‰Ïq EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„»̃¿ƒ¿»¿«¿∆»¿≈≈
ÏÚ E˙ÓÈ‡Â EÈNÚÓŒÏk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ EcÁt«¿¿¡…≈«»«¬∆¿≈»¿«
eÂÁzLÈÂ ÌÈNÚn‰ŒÏk Ee‡¯ÈÈÂ ˙‡¯aMŒ‰ÓŒÏk»«∆»»»¿ƒ»»««¬ƒ¿ƒ¿«¬
˙BNÚÏ ˙Á‡ ‰c‚‡ ÌlÎ eNÚÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ŒÏk EÈÙÏ¿»∆»«¿ƒ¿≈»À»¬À»∆»«¬
‰l‰z EnÚÏ „B·k Ôz ÔÎ·e .'ÂÎ ÌÏL ··Ïa EBˆ¿̄¿¿≈»»≈¿≈≈»¿«∆¿ƒ»
‰t ÔBÁ˙Ùe EÈL¯B„Ï ‰·BË ‰Â˜˙Â EÈ‡¯ÈÏƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿∆
˙ÁÈÓˆe E¯ÈÚÏ ÔBNN Eˆ¯‡Ï ‰ÁÓN CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«¿∆»¿ƒ∆¿ƒ«
EÁÈLÓ ÈLÈŒÔ·Ï ¯ ˙ÎÈ¯ÚÂ Ec·Ú „Â„Ï Ô¯∆̃∆¿»ƒ«¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆

ˆ Ê‡Â .eÈÓÈa ‰¯‰ÓaÌÈ¯LÈÂ eÁÓNÈÂ e‡¯È ÌÈ˜Èc ƒ¿≈»¿»≈¿»«ƒƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
'‰ CÏÓÈ EL„˜ È¯·„a ·e˙kk 'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁÂ eÊÏÚÈ«¬…«¬ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¿∆ƒ¿…
·e˙ÎÂ .dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»¿»

'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'B‚Â '‰ da‚iÂ32. «ƒ¿«¿»«»«∆∆«»
יח).32) הלכה ב, (פרק תפילה הלכות לעיל השווה

˙È¯ÁL ˙È·¯Ú - ‰M‰ L‡¯ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆…«»»«¿ƒ«¬ƒ
eÏŒÔzzÂ .'ÂÎ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓeƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ«ƒ∆»

‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰33ÔB¯ÎÊ ¡…≈∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a ‰Úe¯z¿»¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»…¡…≈≈…≈¬≈
ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«
ÏÚ EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰ŒÏk»»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆«
‰z‡ Èk ÏeÚtŒÏk Ú„ÈÂ .Eˆ¯‡ Ï·˙ È·LBÈŒÏk»¿≈≈≈«¿∆¿≈«»»ƒ«»
Ïk ¯Ó‡ÈÂ Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈŒÏk ÔÈ·ÈÂ BzÏÚt¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«…
Ce¯a .'ÂÎ eLc˜ 'ÂÎÂ '‰ Bt‡a ‰ÓLe Áe¯ ¯L‡¬∆«¿»»¿«¿«¿≈»
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»
בשלש 33) כמו וכו' חגים לשמחה מועדים אומרים ואין

שלמי  בו שמביאים יום אלא חג קרוי שאין לפי - רגלים
ראש  אבל בחגך", "ושמחת שמחה: כתוב ובהם חגיגה,
חגים  קרויים ואינם שמחה בהם אין הכיפורים ויום השנה
פריז). כת"י ויטרי במחזור לתפילות, בפירושו רש"י (לשון
ברכת  את "והשיאנו... בהם אומרים אין זה ומטעם

ולששון". לשמחה מועדיך...

ÛÒeÓ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏMÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»ƒ»…¿»∆¿»ƒ∆«
'ÂÎ eÈ‡ËÁ ÈtÓe ez¯Á· ‰z‡' - ‰M‰ L‡…̄«»»«»¿«¿»ƒ¿≈¬»≈

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â34ÔB„‡Ï ÁaLÏ eÈÏÚ' .·e˙kL BÓk 'ÂÎ ¿∆¿≈¿∆»»≈¿«≈««¬
ÈÈB‚k eNÚ ‡lL ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈÏ ‰l„b ˙˙Ï Ïk‰«…»≈¿À»¿≈¿≈ƒ∆…»»¿≈
‰Ï‡L‡ ÂÈÙ ‰lÁ‡ Ï‡Ï ‰ÏÈÁB‡ .'ÂÎÂ ˙Bˆ¯‡‰»¬»¿ƒ»»≈¬«∆»»∆¿¬»
BfÚ ‰¯ÈL‡ ÌÚ Ï‰˜a ¯L‡ ÔBLÏ ‰ÚÓ epnÓ35 ƒ∆«¬≈»¬∆ƒ¿««»ƒ»À

'‰ ‰z‡ Ce¯a .'ÂÎ ÂÈÏÚÙÓ „Úa ˙B¯ ‰ÚÈa‡«ƒ»¿»¿«ƒ¿»»»«»
EÈwÁ È„nÏ36˙B‡¯Ï eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰e˜ ÔkŒÏÚ . «¿≈ƒÀ∆«≈¿«∆¿¡…≈ƒ¿

eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'BÎÂ EfÚ ˙¯‡Ù˙a ‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿∆∆À∆¿¡…≈≈…≈¬≈
Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎ CÏÓ¿…»«»∆∆«»»»∆¿«≈

˙¯‰ ÌBi‰ .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ37ÌBi‰ ÌÏBÚ ƒ¿»≈¿«ƒ»«¬«»«
Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ«¬ƒ«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»ƒƒ
Ì‡ ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈¿«≈»«»ƒƒ
- ‰iL ‰Î¯a .'ÂÎÂ '˙BÈeÏz EÏ eÈÈÚ ÌÈ„·Úk«¬»ƒ≈≈¿¿¿¿»»¿ƒ»
'ÂÎ Ì„˜ È¯eˆÈŒÏk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡'«»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
‰ÁÎL ÔÈ‡Â ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰z‡ ˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ Èkƒ≈«ƒ¿»«»≈»¿≈ƒ¿»
.'ÂÎÂ ¯kÊz BÚ¯ÊÏ ˜ÁˆÈ ˙„˜ÚÂ E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«¬≈«ƒ¿»¿«¿ƒ¿…
È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ ÌBi‰ ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰«¬«»««¬ƒ«ƒ¿»»¿≈
eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ»ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈
‰z‡' - ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a .'ÂÎ 'ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k¿«≈»«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»

Ú ¯a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„B·k ÔÚa ˙ÈÏ‚ÔÓ Ìn ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿∆¿«≈ƒ»ƒ
'ÂÎ ÚÓBL ‰z‡ Èk 'ÂÎ EÏB˜ ÌzÚÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«¿»∆ƒ«»≈«
'ÂÎ 'ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰ .‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»«¬«»

.‰ÏÚÓÏ ·e˙kk«»¿«¿»
תשרי.34) ראשֿחודש מוסף גם אנו 35)לכלול ואין

שחוזר  בשעה הש"ץ כיֿאם בלחש בתפילה זה אומרים
"אשר  הלשון כמשמעות לש"ץ "רשות" שהיא לפי בקול,

('אבודרהם'). עוזו" אשירה עם יב.36)בקהל קיט, תהלים
נגמר 37) השנה בראש כי יז), כ, (ירמיה הכתוב מלשון

רבה  (ויקרא במדרש שאמרו כמו ולידתו, עולם של הריונו
העולם", נברא באלול בכ"ה אליעזר, רבי בשם "תני כט): פ'
אדם  נברא השנה, ראש הוא לבריאתו, ששי שביום נמצא

('אבודרהם'). זה ביום נידון העולם ולכך הראשון

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌBˆ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a38˙È·¯Úa - ¿»»∆¿»ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ
.'ÂÎ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ»«»¿«¿»
ÌBÈŒ˙‡Â ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ«ƒ∆»¡…≈∆«ƒƒ«∆¿≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆«∆ƒ¿ƒ»¿¡…≈≈…≈
„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆ¯ÈÂ ‰‡¯È ÚÈbÈ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLe¯È ÔB¯ÎÊ eÈ˙B·‡ ÔB¯ÎÊ eB¯ÎÊ EÈÙÏ ¯ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔB¯ÎÊÂ E¯ÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E¯·„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
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'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«
,ez¯Á· ‰z‡' - ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe39‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆
eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ¯ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈ· eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt ¯·Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ E·ehÓ eÚaNÂ E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú .'ÂÎ 'E¯·„e ˙Ó‡a Ec·ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
באים 38) הכיפורים יום "ערב מיימוניות': ב'הגהות כתוב

אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ), (בחזרת וידוי
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי" "כל ואומר: החזן ומתעטף
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב'ירושלמי' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני  להם מכתב שלח יוסי "רבי ה"ט): פ"ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי לכם שכתבו אףֿעלֿפי הגולה)
אל  מיימוניות') ב'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ¯ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL¯ÈkÊÓ 'Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‰¯Bza ÌÈ·e˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba¯»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»
ÔÂÈk - ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡ ‡¯B˜Â¿≈»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»
BÈ‡ ·eL - 'E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL BÓk' ¯Ó‡L∆»«¿∆»«¿»»≈¿»∆≈

CÈ¯ˆ40: »ƒ
ע"א.40) לה, השנה ראש

ה'תשע"ח  טבת כ"ה ו' יום
Èece‰ ÁÒ1 …««ƒ

Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL2 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡3eÏÊb4ÈÙ„ e¯ac5 ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ6'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»

ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ"א, אבל כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי יוסף ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בלב. ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי

אמרו:6) ושמחי" "רני פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה
של  צדקתם לכם ואודיע בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר
עליהם  הבאתי ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני בני,
צדיק  אותי קוראים אלא בי בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ7e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏ·a EÈÙÏ8ÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰Ó¯Ó·e ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ9ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ10‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL11e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ12. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»

ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ13ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«
Ú¯‰ ¯ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ14‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿

ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁL15e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆
ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ·ÊÎ·e LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰16ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ17‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL18‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL19e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ20EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa21˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„È22EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„·e ÔBˆ¯a »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ23ÔÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ24Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚ25ÏÚ .Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ26ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ27ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ28. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ29ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ

(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÏ30‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»

ÌÈÓL È„Èa31Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ƒ≈»»ƒ«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
˙¯k32ÏÚ .˙e˜ÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«
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dpydרי lk zelitz xcq - dad` xtq - zah d"k 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ Úa¯‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«ƒ≈ƒ
‚¯‰ ‰Ù¯N ‰ÏÈ˜Ò33ÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰ ÏÚ .˜ÁÂ ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆««¿ƒ»¿«

EÈÙÏ Ìe¯Ó‡ ¯·k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»¬«¿¿»∆
‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿∆≈»¿ƒ»»¬»≈«»

·e˙kk ˙B¯zÒp‰ŒÏk Ú„BÈ34eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰' ≈«»«ƒ¿»«»«ƒ¿»«¡…≈
‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Â¿«ƒ¿»¿»≈«»¿ƒ«»

ÔÏÁBÓe ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈÏ ÔÁÏBÒ35Ôe¯LÈ ÈË·LÏ ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»¬»¿ƒ¿≈¿À
„Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈»∆∆≈¿≈«¡…««

Èz¯ˆB ‡lL36el‡k Èz¯ˆBpL ÂLÎÚÂ È‡„Î ÈÈ‡ ∆…«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ
È¯‰ .È˙˙ÈÓa ¯ÓÁÂ Ï˜ ÈiÁ· È‡ ¯ÙÚ .Èz¯ˆB ‡Ï…«¿ƒ»»¬ƒ¿«««»…∆¿ƒ»ƒ¬≈
È‰È ‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡¬ƒ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ
‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆∆…∆¡»«∆»»ƒ¿≈
eÈ‰È .ÔÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ï·‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¬»…«¿≈ƒƒƒ¿

ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï37È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆ƒ
.'ÈÏ‡B‚Â¿¬ƒ

אפילו 7) עליהם שחייב חטאים ויש לעבור, שאנסוהו
גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע"ז כגון: באונס. כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 8)בסנהדרין בכח כראוי השתמש שלא
יג, (משלי ככתוב אותו, ולדעת התורה לעסק בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 9)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 10)את אמרו וחז"ל הלב, במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי רק 11)כט.): שהתוודה
עמו. בל ולבו לו.12)בפה, להרע חבירו על שנתחזק

את 13) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי
גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 14)פיו את בעצמו שמגרה

ממנה.15)עליו. ויודעים רבים, בפני עבירה שעשה
תתורו..16) ולא ככתוב: לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה

אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 17)ואחרי
לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא

אכלך. ויש 18)תתן בסידורו). (הריעב"ץ בטלה דברי
יושבי  בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:

יג). סט, (תהלים מלמעלה 19)שער הבריות על שמביט
יז). ו, (משלי הכתוב מלשון דברים,20)למטה, ברוב

פשע. יחדל לא דברים ברב יט): י (שם, למהר 21)ככתוב
יח). ו, (משלי הכתוב כלשון רע. מלתת 22)לעשות

בדעתו 23)צדקה. מטורף שהיה כלומר: כז. כח, דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי ספק
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב כי השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 24)'הכתב נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ"א. פ"א, כריתות במס' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 25) בסוכה ישב שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב). כ, (יחזקאל רוחכם על את 26)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 27)ידועה עבירה עבר אם לו שספק
שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת

שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי לו
ויורד 28) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי אדם שמביאו

ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני.
ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע שאם

א). ה, (ויקרא מצות 29)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש
וכדומה. תפילין או הניתק 30)ציצית גזילה של לאו כגון

את  "והשיב ולקיים: הגזילה את להשיב שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.31) לפני הבא,32)שמת עולם מחיי נכרתת שנפשו
בידי  מיתה חייבי כל רבינו מונה פ"יט סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי שמים,

בלבד. מלקות וכל 33)אלא בסייף, ראשו את שמתיזים
פ"טו. שם, רבינו בדברי מפורשות ביתֿדין מיתות

כח.34) כט, בו 35)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח הקב"ה והוא אני 36)בקביעות, מה

חשיבותי. טו.37)ומה יט, תהלים
‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙È·¯Úa ‰cÂ˙Ó ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿»
ÈecÂ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰L ‡l‡ .¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa≈»ƒ≈¿ƒ«ƒ∆»∆«»ƒ≈ƒ
Ì„˜ 'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓBbL ¯Á‡ B˙lÙz ¯Á‡ ‰Ê∆««¿ƒ»««∆≈ƒ»…∆
CB˙a B¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏLe ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙiL∆«¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' ¯Ó‡iL Ì„˜ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ…∆∆…«¡…≈≈…≈
‰f‰ ¯„qk ÈecÂ ‰cÂ˙Ó 'eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈ƒ¿«∆ƒ«≈∆«∆

Œ¯Á‡ÂÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ¯ÓB‡ Ck ¿««»≈¿…«¬≈¿
:'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó' - ‰f‰ ¯„qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
‰Ó 'ÂÎ ˙BÓlÓ ea¯ eÈ˙BBÚ Èk 'ÂÎ ÌB¯Ó ·LBÈ≈»ƒ¬≈«ƒƒ¿»
eÈNÚn Œ‰Ó e˜„vŒ‰Ó ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡»∆«≈∆«¿≈«ƒ¿≈««¬≈
ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó«…«¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ
ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â EÈÙÏ¿»∆¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·k ÌÈB·e¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ…«¬≈…ƒ≈«≈

·e˙kk EÈÙÏ Ï·‰38ÔÈ‡ ‰Ó‰a‰ŒÔÓ Ì„‡‰ ¯˙BÓe ∆∆¿»∆«»«»»»ƒ«¿≈»»ƒ
L‡¯Ó LB‡ zÏc·‰ ‰z‡ Ï·‡ .Ï·‰ Ïk‰ Èkƒ«…»∆¬»«»ƒ¿«¿»¡≈…
‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡È ÈÓ Èk EÈÙÏ „ÓÚÏ e‰¯ÈkzÂ««ƒ≈«¬…¿»∆ƒƒ…«¿««¬∆
Œ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .CÏŒÔzÈŒ‰Ó ˜cˆÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿««ƒ∆»«ƒ∆»¡…≈∆
ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
·Ïa EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ ·eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

¯Ó‡pL ¯·ck ÌÏL39e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ ·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰a¯ÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁ¯ÈÂ '‰ŒÏ‡ ·LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ·ÈËÓe ·BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB¯ ·ÈË‰Ï ‰a¯Ó „ÒÁŒ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÌeÁ¯Â¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

·e˙kk40Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎ¯cÓ e·eL e·eL .‰ÈÁÂ Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
eÏa˜Â e·ÈL‰ .Ï‡¯NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'ÂÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט.38) ג, ו.39)קהלת נה, יא.40)ישעיה לג, יחזקאל
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ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ…«ƒ¿««»
ÌÏBÚ‰Œ˙‡ Ôf‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«»∆»»

ÔÁa B·eËa Blk1ÏkÏ Ò¯ÙÓe ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e À¿¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿«¿≈«…
¯eÓ‡k2ÔÈÎÓe ÔBˆ¯ ÈÁŒÏÎÏ ÚÈaNÓe E„ÈŒ˙‡ Á˙Bt »»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»≈ƒ

Ôf‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯aŒÏÎÏ ÔBÊÓ»¿»¿ƒ»¬∆»»»«»«»
EÎ¯·e eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰„B .Ïk‰Œ˙‡Èk ekÏÓ ∆«…∆¿¡…≈¿»∆¿«¿≈ƒ

˙È¯a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ eÈ˙B·‡Œ˙‡ zÏÁ‰3 ƒ¿«¿»∆¬≈∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ
˙ÈaÓ e˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e˙‡ˆB‰L ÏÚ ‰¯B˙Â¿»«∆≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈
EBˆ¯ ÈwÁ ÏÚ ez„nlL E˙¯Bz ÏÚ ÌÈ„·Ú¬»ƒ«»¿∆ƒ«¿»«À≈¿¿
CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚ ezÚ„B‰L∆«¿»«À»¡…≈»ƒ»

¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»

ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«
˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿
ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ

:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿
יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים

פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו
ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי

עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב
עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן

עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל
ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור

יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:
(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים

יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»

„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«

.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»
Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»
ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט

לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור

היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים
לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת

כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח
זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא
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כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
‰ÈÚLÈa 'ÈÏ‡ eÎÏe ÌÎÊ‡ eh‰' „Ú '‰„ÏÈ ‡Ï22. …»»»««»¿¿∆¿≈»ƒ«¿»

'‰ È‡ Èk' „Ú '‰ÂL‡Â ÈeÈn„˙ ÈÓŒÏ‡Â' - EÏŒCÏ∆¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆«ƒ¬ƒ
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÚ‡23- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ . ∆¡≈¡…≈ƒ¿»≈ƒ«¿»«≈»≈»

‡NzÂ' „Ú 'ÌÈ‡È·p‰ È· ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â'¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ««ƒ»
ÌÈÎÏÓa '‡ˆzÂ daŒ˙‡24˙lÁz - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ . ∆¿»«≈≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈»»¿ƒ«

ÌÈÎÏÓa 'ÌÏBÚÏ CÏn‰ ÈB„‡ ÈÁÈ' „Ú ¯Ùq‰25. «≈∆«¿ƒ¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
„Èa Ï‡¯NÈŒÏ‡ '‰ ¯·„ ‡NÓ' - ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz¿…ƒ¿»«»¿«∆ƒ¿»≈¿«

¯NÚŒÈ¯˙a 'Â‚Â '˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ' „Ú 'ÈÎ‡ÏÓ26. «¿»ƒ«¿»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬«
‡eÏ˙ ÈnÚÂ' - ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ‡È··e' „Ú 'È˙·eLÓÏ ÌÈ «≈≈«¬…¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ

¯NÚŒÈ¯˙a '‰ÏÚ‰27'‰È„·Ú ÔBÊÁ' - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ . ∆¡»ƒ¿≈¬««ƒ¿««¬…¬…«¿»
‰LÏL ÏÚ' - ·˜ÚÈ ·LiÂ .¯NÚŒÈ¯˙a B¯ÙÒ ÛBÒ „Ú«ƒ¿ƒ¿≈¬««≈∆«¬…«¿»
'‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚLtƒ¿≈ƒ¿»≈««¿≈»»ƒ…ƒ»

¯NÚŒÈ¯˙a28.‰p‰Â ‰ÓÏL ı˜ÈiÂ' - ıwÓ È‰ÈÂ ƒ¿≈¬««¿ƒƒ≈«ƒ«¿……¿ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'CÏÓ ‰ÓÏL CÏn‰ È‰ÈÂ' „Ú 'ÌBÏÁ29. ¬««¿ƒ«∆∆¿……∆∆ƒ¿»ƒ

„Ú '„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ Ì„‡ŒÔ· ‰z‡Â' - ÂÈÏ‡ LbiÂ«ƒ«≈»¿«»∆»»«¿≈∆»«
Ï‡˜ÊÁÈa ''‰ È‡ Èk ÌÈBb‰ eÚ„ÈÂ'30- ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ . ¿»¿«ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¿ƒ«¬…

‡qkŒÏÚ ·LÈ ‰ÓÏLe' „Ú '˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e·¯˜iÂ'«ƒ¿¿¿≈»ƒ»«¿……»««ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'ÂÈ·‡ „Âc31. »ƒ»ƒƒ¿»ƒ

אֿטז).21) ג).22)(מב, אֿנה, יז).23)(נד, כהֿמא, (מ,
אֿלז).24) אֿלה).25)(ד, פרקים:26)(שם, (מלאכי,

ד). ג, יד).27)א, יב, – ז יא, ו 28)(הושע ב, (עמוס
ח). ג, א).29)– ד, – טו טוֿכח).30)(ג. (לז,

אֿיב).31) (ב,

„Ú 'ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰ Ì„‡ Ôa' - ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿∆»»«∆¿»«ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌL CÏ ‡ˆiÂ'32„BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ' - ‡¯‡Â . «≈≈»≈ƒ∆¿≈»≈»¿…ƒ¿∆

˙È·Ï Ô¯˜ ÁÈÓˆ‡ ‡e‰‰ ÌBia' „Ú 'Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈««««¿ƒ«∆∆¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ï‡¯NÈ33'ÌÈ¯ˆÓ ‡NÓ' - ‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a . ƒ¿»≈ƒ∆¿≈…∆«¿…«»ƒ¿«ƒ

'‰ BÎ¯a ¯L‡' „Ú‰ÈÚLÈa '˙B‡·ˆ34ÁlLa È‰ÈÂ . «¬∆≈¿¿»ƒ«¿»«¿ƒ¿««
Ë˜LzÂ' „Ú 'ÌÈ‰Ï‡ ÚÎiÂ' ÔÓ ‰¯B·c ˙¯ÈL -ƒ«¿»ƒ««¿«¡…ƒ««ƒ¿…

ÌÈËÙLa '‰L ÌÈÚa¯‡ ı¯‡‰35- B¯˙È ÚÓLiÂ . »»∆«¿»ƒ»»¿…¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
'‰¯Nn‰ ‰a¯ÓÏ' „Ú 'e‰ÈfÚ CÏn‰ ˙BÓŒ˙La'ƒ¿««∆∆Àƒ»«¿«¿≈«ƒ¿»

‰ÈÚLÈa36‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰' - ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â . ƒ«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ«»»¬∆»»
'·Î¯ŒÔa ·„BÈÏ LÈ‡ ˙¯kÈ ‡Ï' „Ú 'e‰ÈÓ¯ÈŒÏ‡∆ƒ¿¿»«…ƒ»≈ƒ¿»»∆≈»

‰ÈÓ¯Èa37„Ú '‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â' - ÈÏ eÁ˜ÈÂ . ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«»«»¿»ƒ¿……«
ÌÈÎÏÓa 'Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzÎLÂ'38‰eˆz ‰z‡Â . ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«∆

„Ú '˙Èa‰Œ˙‡ Ï‡¯NÈ [-˙Èa] (Èa)Œ˙‡ '„b‰' -«≈∆¿≈≈ƒ¿»≈∆««ƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌÎ˙‡ È˙Èˆ¯Â'39'‰ ¯·„e' - ‡N˙ Èk . ¿»ƒƒ∆¿∆ƒ∆¿≈ƒƒ»¿«
ÌÈÎÏÓa 'CÏiÂ ·‡Á‡ ·k¯iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰È‰40. »»∆≈ƒ»««ƒ¿««¿»«≈∆ƒ¿»ƒ

Ì¯ÈÁ Œ˙‡ ÁwiÂ ‰ÓÏL CÏn‰ ÁÏLiÂ' - Ï‰˜iÂ««¿≈«ƒ¿««∆∆¿……«ƒ«∆ƒ…
ÌÈÎÏÓa '˙Î‡ÏÓ ÌzzÂ' „Ú '¯vÓ41È„e˜Ù ‰l‡(Â) . ƒ…««ƒ…¿∆∆ƒ¿»ƒ≈∆¿≈

'˙Èa‰ ˙B˙Ï„Ï ˙B˙t‰Â' „Ú 'Ì¯ÈÁ NÚiÂ' -«««ƒ»«¿«…¿«¿«»ƒ
ÌÈÎÏÓa)42.( ƒ¿»ƒ

אֿיד).32) כא).33)(טז, כט, – כה פרק 34)(כח, כל
אֿלא).35)יט. ה, – כג ואנו 36)(ד, ו, ט, – אֿז (ו,

ט  לפרק ומדלגים ו פסוק פ"ז עד ו פרק מתחלת קוראים
לכך). נתכוון רבנו גם ואולי י, לה.37)פסוק פרק כל

אֿיג).38) ו, – כו יֿכז).39)(ה, אֿמה).40)(מג, (יח,
יגֿכב).41) מֿנ).42)(ז, (שם,

CÏÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k' „Ú 'ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊŒÌÚ' - ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«»«¿ƒƒ«…»«∆∆
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ43eÙÒ ÌÎÈ˙BÏÚ' - Ô¯‰‡Œ˙‡ Âˆ . ƒ¿»≈ƒ«¿»«∆«¬……≈∆¿

''‰ Ì‡ ÈzˆÙÁ ‰l‡a' „Ú 'ÌÎÈÁ·ÊŒÏÚ«ƒ¿≈∆«¿≈∆»«¿ƒ¿À
e‰ÈÓ¯Èa44ÌBia È‰ÈÂ .„Âc „BÚ ÛÒiÂ' - ÈÈÓM‰ ¿ƒ¿¿»«¿ƒ««¿ƒƒ«…∆»ƒ

E··Ïa ¯L‡ Ïk' „Ú 'Ï‡¯NÈa ¯eÁaŒÏkŒ˙‡∆»»¿ƒ¿»≈«…¬∆ƒ¿»¿
Ï‡eÓLa (ÌÈÎÏÓa)45‡a LÈ‡Â' - ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ . ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

'ı¯‡ ˙¯·k Bz‡Ó CÏiÂ' „Ú '‰LÈÏL ÏÚaÓƒ««»ƒ»««≈∆≈ƒƒ¿«»∆
ÌÈÎÏÓa46'ÌÈL‡ ‰Úa¯‡Â' - ‰È‰z ˙‡Ê .47‚l„Óe ƒ¿»ƒ…ƒ¿∆¿«¿»»¬»ƒ¿«≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈt ÏÚÓ ÌÎÈÏL‰ ‡ÏÂ' „Ú48˙BÓ È¯Á‡ . «¿…ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»ƒ«¬≈
'ÌÈB‚(‰) ÈÈÚÏ Ca zÏÁÂ' „Ú 'ËtL˙‰ ËtL˙‰' -¬ƒ¿…¬ƒ¿…«¿ƒ«¿¿»¿≈≈ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa49È˜fÓ ÌÈL‡ e‡a' - eÈ‰z ÌÈL„˜ . ƒ∆¿≈¿…ƒƒ¿»¬»ƒƒƒ¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa '˙Bˆ¯‡‰ŒÏÎÏ ‡È‰ È·ˆ' „Ú 'Ï‡¯NÈ50. ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿»»¬»ƒ∆¿≈

¯Ó‡„Ú '˜B„ˆ Èa ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰Â' - ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¡…∆«…¬ƒ¿«…¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»«
Ï‡˜ÊÁÈa '‰Ù¯Ëe ‰Ï·ŒÏk'51ÈfÚ '‰' - ÈÈÒ ¯‰a . »¿≈»¿≈»ƒ∆¿≈¿«ƒ«Àƒ

‰ÈÓ¯Èa '‡Ù¯‡Â '‰ È‡Ù¯' „Ú 'ÈfÚÓe52È˙˜ÁaŒÌ‡ . »Àƒ«¿»≈ƒ¿≈»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿À…«
„iÓ ÌÈzÏv‰Â' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ŒÏÚ ‡·p‰' -ƒ»≈«≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'Ì‰a ÌÈ„·BÚ‰53. »¿ƒ»∆ƒ∆¿≈
ו).43) מד, – כא נוהגים 44)(מג, ואנו כג). ט, – כא (ז,

כב. ט, פרק עד ומדלגים ג ח, עד (שמואלֿב 45)לקרוא
ג). ז, – א יט).46)ו, ה, – מב ד, (שם,47)(מלכיםֿב

גֿכ). כג).48)ז, יג, אֿט 49)(שם, (כ,50)ז).(כב,
הפרק.51)אֿטו). סוף עד  טו יז,52)מד, – יט (טז,

אֿכז).53)יד). (לד,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â' - ÈÈÒ ¯a„Óa¿ƒ¿«ƒ«¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«
¯NÚŒÈ¯˙a '‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â'54È‰ÈÂ' - ‡N . ¿≈«¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈¬«»«¿ƒ

''‰ e‰Î¯·ÈÂ ¯Úp‰ Ïc‚iÂ' „Ú '‰Ú¯vÓ „Á‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ»¿»««ƒ¿«««««¿»¿≈
ÌÈËÙLa55È„È' „Ú 'ÔBiˆŒ˙· ÈÁÓNÂ Èp¯' - E˙ÏÚ‰a . ¿…¿ƒ¿«¬…¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿≈

¯NÚŒÈ¯˙a '˙Èa‰ e„qÈ Ï·a¯Ê56ÁÏLiÂ' - EÏŒÁÏL . ¿À»∆ƒ¿««ƒƒ¿≈¬«¿«¿«ƒ¿«
'B‚Â 'È·LBÈŒÏk e‚Ó Ì‚Â' „Ú 'ÔeŒÔa ÚLB‰È¿À«ƒ«¿«»…»¿≈¿

ÚLB‰Èa57'ÌÚ‰ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ' - Á¯˜ ÁwiÂ . ƒÀ««ƒ«…««…∆¿≈∆»»
Ï‡eÓLa 'BnÚŒ˙‡ '‰ LBhÈ ‡Ï Èk' „Ú58˙wÁ ˙‡Ê . «ƒ…ƒ∆«ƒ¿≈…À«

'‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ' „Ú 'È„ÚÏb‰ ÁzÙÈÂ' - ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»ƒ»ƒ»
ÌÈËÙLa59„Ú '·˜ÚÈ ˙È¯‡L ‰È‰Â' - ˜Ïa ‡¯iÂ . ¿…¿ƒ««¿»»¿»»¿≈ƒ«¬…«

¯NÚŒÈ¯˙a 'EÈ‰Ï‡ŒÌÚ ˙ÎÏ Úˆ‰Â'60„ÈÂ' - ÒÁÈt . ¿«¿≈«∆∆ƒ¡…∆ƒ¿≈¬«ƒ¿»¿«
'e‰iÏ‡ È¯Á‡ CÏiÂ Ì˜iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰˙È‰ '‰»¿»∆≈ƒ««»»«≈∆«¬≈≈ƒ»
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ÌÈÎÏÓa61ŒÈ· ‰hÓÏ ‰LÓ ÔziÂ' - ˙Bhn‰ ÈL‡¯ . ƒ¿»ƒ»≈«««ƒ≈∆¿«≈¿≈
ÚLB‰Èa 'ı¯‡‰Œ˙‡ (˜lÁÓ) e˜ÏÁiÂ' „Ú 'Ô·e‡¯62. ¿≈«««¿¿≈«≈∆»»∆ƒÀ«

Ï‡¯NÈŒÈ· eziÂ' „Ú '˙BÏÁp‰Œ‰l‡' - ÈÚÒÓ ‰l‡≈∆«¿≈≈∆«¿»««ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌiÂÏÏ63. «¿ƒƒƒÀ«

אֿכב).54) ב, בֿכד).55)(הושע יד 56)(יג, ב, (זכריה
דֿט). הפרק.57)– סוף עד א יד 58)ב, יא, (שמואלֿא

כב). יב, הפרק).59)– סוף עד א ו 60)(יא, ה (מיכה
ח). ז. כא).61)– יט, – מו יח, טו 62)(מלכים ֿא יג,

ה). יד, ג).63)– כא – נא (יט,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Ï‡ '‰ ¯ac ¯L‡' - ÌÈ¯·c‰ ‰Ï‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆∆ƒ¿»≈«
‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈

ÛÒka ˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»«∆∆
‰ÈÓ¯Èa 'e˜È65ÈÊ‡a ˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»¿»¿≈

ÈÏLe¯È'eÏl‰˙È B·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»
‰ÈÓ¯Èa66'‰ Ì‡ ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ¿À

‰ÈÓ¯Èa 'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â67. «¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»
¯Ó‡iÂ' „Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈««…∆

Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL68‡ˆ˙ŒÈk . ¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ≈≈
‰È‰È '‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' -«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««ƒ¿∆

Ï‡eÓLa 'CnÚ69ÚLB‰È ‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆¿À«
ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ70Ìz‡ . ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ««∆

„Ú 'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·vƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k'71eÈÊ‡‰ . ¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ««¬ƒ

'eÈÁÂ e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' -¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒƒ¿
Ï‡˜ÊÁÈa72‰LÓ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈∆

ÚLB‰Èa 'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú73. ∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«ƒÀ«
דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,

ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,
אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
ÔÎÂ .˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿¿≈
¯Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»≈««
‰ÚLz ¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLzƒ¿»¿»«…«»»««»∆««ƒ¿»

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡·75'ÔBiˆ ¯Ó‡zÂ' - ‰iMa .76. ¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆ƒ
'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM·77ÈÎ‡ ÈÎ‡' - ˙ÈÚÈ·¯a . «¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ»…ƒ»…ƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰78'È¯B‡ ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa .79˙ÈMMa . ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒƒ«ƒƒ
'‰¯˜Ú Èp¯' -80'‰a NÈN‡ NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma .81.' »ƒ¬»»«¿ƒƒ»ƒ«

קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,
רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף

ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,
ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,

כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,
בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי

ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ

‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ

ה'תשע"ח  טבת כ"ו ש"ק יום

‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ
.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»
ãycew zegiyn zecewpã

מניסן  החדשים סדר לפי הוא בתורה המועדים סדר
את  התורה מזכירה שבת, מצוות הקדמת ולאחר והלאה.
העומר, ספירת העומר, הקרבת מצוות הפסח, מצוות
שבו, קודש ומקרא השבועות שבחג הלחם שתי הקרבת
הקדוש  רבינו ש"הלך הרמב"ם וכתב וסוכות. יוהכ"פ ר"ה,
שבת, במסכת התחיל ולכן דאמור", המועדות פרשת אחר
מסכת  סידר השבת) מעניין (שהוא עירובין מסכת ואחרי'

וכו'. פסחים
באופן  וסידרם הרמב"ם שינה החזקה" ה"יד בספר אבל
(כבמשנה), ועירובין שבת סידר זמנים, ספר בתחילת אחר.
ומצה, חמץ יו"ט, שביתת (יוה"כ), העשור שביתת ולאח"ז
ה'מגיד  של הסברו פי על וגם וכו'. לולב סוכה, שופר,
המועדים, של חומרתן סדר על־פי הרמב"ם שסדרן משנה'
שסידרה  מהסדר יותר זה סדר נחשב במה מובן אינו הרי
החודש  קידוש הל' סידר מדוע ובנוסף (והמשנה), התורה
תלוי  המועדים כל קביעות והלא הספר, לסוף קרוב
הרמב"ם  שהביא הפסוק על־פי זה ומבאר החודש. בקידוש
לבי  ששון כי לעולם עדותיך "נחלתי זמנים לספר ככותרת
ב"כל  המדבר זמנים, לספר מתאים אינו שלכאורה המה",
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אינו  שחיובן מצוות היינו ידועים", בזמנים שהן המצוות
סוכה, יו"ט, יוה"כ, שבת, - מסויימים בזמנים אלא תמידי
כו'" לעולם עדותיך "נחלתי הפסוק ואילו - וכו' לולב
שהן  אלו מצוות היפך שבמצוות, התמידיות את מדגיש
זה  חילוק מדגיש עצמו שהרמב"ם ועוד, ידועים. בזמנים

שהן המצוות כל בו ש"אכלול אהבה ספר zexiczבין

כגון  תמיד, ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהן שנצטווינו
כל  בו "אכלול זמנים בספר משא"כ כו'", ותפילין ק"ש

בזמנים שהן כנ"ל.mireciהמצוות "
פרטים: שני יש הזמן, לפי הוא שחיובן במצוות והביאור:
וחלות  מצוה, של זמן שנהיה - הזמן על המצווה חלות
קידשה  - המועדות על התורה כשציוותה האדם. על החיוב
"אלה  ואמרה: המועדות לפרשת הקדימה ולכן הזמן, את
שיש  כלומר, מועדי" הם אלה קודש... מקראי ה' מועדי
האדם  על בהם הימים משאר הנבדלים מיוחדים ימים

מצוותן. לקיים
ה'יד' בספר ברמב"ם שנסדרו כפי המועדות דיני אבל

ה  "הלכות ספר ה'גברא',שהוא חיובי של בסדר הם לכות"
באזהרות  מתחיל תחילה. החמורים החיובים את סידר ולכן
מלאכה  "כל כי העשור, שביתת ואח"כ שבת ואיסורים,
בעשור  זדונה על חייבין סקילה, בשבת זדונה על שחייבין
וח' וא' פסח, של וז' א' כי יו"ט שביתת והלכות כו'", כרת
בכל  שאסורין שווים כולם ור"ה השבועות חג סוכות, של
וקיומי  חיובי ואח"כ נפש, אוכל ממלאכת חוץ מלאכה
שביתת  יוה"כ הל' את קורא גם לכן שבמועדים. המצוות
פסח  הל' ואת בשביתה, ה'גברא' חיוב על שמורה העשור,
מחמץ  להישמר ה'גברא' חיוב שם על ומצה" "חמץ  קרא

מצה. ולאכול
עדותיך  "נחלתי בפסוק להדגיש הרמב"ם שמקדים וזהו
קבועים  בזמנים הם אלו שחיובים אף כי כו'" לעולם...
עדותיך  "נחלתי תמידיים: חיובים הם שגם הרי וידועים,

mlerl את "משעבדת" ויו"ט שבת שביתת של והאזהרה ,"
הרד"ק  וכפי' . לעולם אלא זמנים באותם רק לא ה'גברא'
בהם  מוחזק לי...שאני הם נחלה "שכמו זה: פסוק על
אחת  שעה מהם אצא שלא לעולם, בנחלתו המוחזק כאדם

בהם". אחזיק שלא
בתחילת  החודש קידוש הל' את הרמב"ם הקדים לא ולכן
הוא  זמנים בספר החידוש שעיקר להשמיענו זמנים, ספר
והגם  שנים, ומעברים חדשים מקדשים שבית־דין לא
זמנים  דספר המצוות בקיום מ"מ - האדם על הוא שהחיוב

הזמן. כל של ה'חפצא' על האדם פועל
.el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שאין 1) כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל

התחלפות  ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון
בעשיית  שניים נשתתפו ואם נשלמו, שלא או הכוונות
בזדון  מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה,

בשוגג. ומקצתה

.‡.‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Î‡ÏnÓ ÈÚÈ·Ma ‰˙È·L¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¬≈
˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e :¯Ó‡pL2Ba ‰NBÚ‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿»»∆

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ3.‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ , ¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆
ÏÚ ·iÁ e‰Óe .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆»¿»»««»«

˙iNÚ4BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡ ?‰Î‡ÏÓ5ÔB„Êa6·iÁ - ¬ƒ«¿»»ƒ»»ƒ¿¿»«»
˙¯k7‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8Ï˜Ò -9Ì‡Â . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰‚‚La ‰NÚ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -11. »»ƒ¿»»«»»¿««»¿»

פעמים 2) כמה הציווי שנכפל אף זה, במקרא רבינו בחר
והמתקבלת  הפשוטה הדרשה את לבחור דרכו כי בתורה,
ה"ו). פ"א עשור שביתת הל' לחםֿמשנה (ראה לענין

מצותֿעשה 3) כי רבו, בשם א') ו' (יבמות הרשב"א כתב
על  עובר שעליה גמורה במלאכה דוקא היא "תשבות" של
שבת  באיסורי אבל מלאכה", כל תעשה "לא של ל"ת
דעת  כן לא אבל זו. 'עשה' אין בל"ת, נכללים שאינם
מן  "שנצטוינו כד): כג, (ויקרא התורה על בפירושו הרמב"ן
מלאכה, שאינן הדברים מן אפילו מנוחה לנו להיות התורה
הפירות  ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח לא
מבית  והאבנים הכלים ולפנות יין החבית ולמלא והמתנות,
וממכר  מקח לכל מלא השוק ויהיה למקום... וממקום לבית
שלחנם  על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה
למלאכתם  משכימים הפועלים ויהיו לפניהם והזהובים
זה  שבכל בהם וכיוצא אלו לדברים כחול עצמם ומשכירין
יום  שיהיה שבתון, - התורה אמרה לכך מלאכה, משום אין
פכ"א  להלן וראה מלאכה". טורח יום לא ומנוחה, שביתה

עושה 4)ה"א. הוא ואין בשבת, האסורים לדברים פרט
והבהמות  עבדים שביתת או כד) (פרק דיבור כגון: מלאכה,

כ). לאנוס.5)(פרק לשוגג.6)פרט מבואר 7)פרט
א. ח, פרק תשובה "אומרין 8)בהל' בו: התרו עדים ששני

עליה  אתה וחייב היא, עבירה שזו תעשה, אל או פרוש לו
(הל' עושה" אני כן מנת על השיב: והעובר ביתֿדין, מיתת

ה"ב). פ"יב, פט"ו.9)סנהדרין שם ידע 10)ראה שלא
או  בשבת, אסורה זו שמלאכה ידע שלא או שבת, שהיום
(הל' כרת זו מלאכה עבירת על חייבים שבשבת ידע שלא

פ"ז). קרבן 11)שגגות שחלוק ויורד, עולה לקרבן בניגוד
שגגות  בהל' ומבואר קבוע, קרבנו כאן אבל עני, משל עשיר

ה"ד. פ"א,

.·¯·„ ‰NBÚ‰L ˙aL ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡»¿ƒ¿«»∆»∆»»
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ‰Ê∆«»¬≈∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒ
·iÁ - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ‰‡¯˙‰Â¿«¿»»«»¿ƒ»¿ƒ»»≈«»

˙‡hÁ12. «»

מצאתי 12) רב, אמר ו: (ובשבת נג. סנהדרין ב. כריתות
אומר, יהודה בן איסי בה: וכתוב חייא רבי בי סתרים מגילת
מהן  אחת על חייב אינו אך חסר. ארבעים - מלאכות אבות
איזה  על יודעים אנו ואין לסקילה) הכוונה ה'תוספות' (לפי
בגדר  שאינה לנו ברור והכנסה הוצאה רק חייב, אינו מהם
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אם  אלא חייב שיהא רבינו של דינו יתכן לא זה לפי הספק,
הגהות  - בודאי מהן אחת על חייב ואז מלאכות, שתי עשה

פיק. ישעיהו רבי הגאון

.‚‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»∆»∆»»∆»¬≈∆
¯eÒ‡ Ï·‡ ;Ôa¯w‰ ÔÓe ‰ÏÈ˜q‰ ÔÓe ˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»≈ƒ«¿ƒ»ƒ«»¿»¬»»

·„ B˙B‡ ˙BNÚÏ˙aLa ¯13ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡Â .14, «¬»»¿«»¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈkÓ ,ÔB„Êa B˙B‡ ‰NBÚ‰Â .‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰˜Á¯‰ ‡e‰Â¿«¿»»ƒ«¿»»¿»∆¿»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡15ÔÈNBÚ ÔÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»∆∆¡»≈ƒ
‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים
ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,

.„È¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»

ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(16 ֿ (כסף אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.‰Ô˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי

שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין
בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום

גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י
לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר

(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו
שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא

יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין
קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה

פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.ÂÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי

ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון
נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת

נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.ÊBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈
‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈

,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים

כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם

בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -
שלד). סי' (או"ח רבים

.Á‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»
‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…

B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈
Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»
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Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
במלאכת  כתוב לעשות; בתחילה שחשב כמו מעשיו שיעשה
מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לח) (שמות המשכן
עשו  שבמשכן כמו הסמוכה, שבת למלאכת ולומדים
אין  כך מקודם, והציור המחשבה לפי מכוונות מלאכות
המחשבה  מכפי המעשה נשתנה אם בשבת חייבים

א.33)שבתחילה. פי"א, להלן תולדה 34)עיין הוא
פ"ח. להלן רק 35)דקוצר, הוא לתוכה הוצאה איסור

עג). שבת (ראה פי"ד להלן אחר:36)מדרבנן, בנוסח
מער"ק). תימנים: (כת"י כגון" (האסורה) מלאכה "ונעשית

.ËB‡ ,˙B·Ï ËwÏÂ ˙B¯ÁL ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿…¿ƒ≈¿»
¯·c‰ Ct‰Â ,ÌÈ·Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿««»¬»ƒ¿∆¿««»»
.¯eËt - ÌÈ‡z Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ÌÈ·Ú‰ ËwÏÂ¿ƒ≈»¬»ƒ«¿ƒ»¿««»¿≈ƒ»

·LÁM ‰Ó Ïk ËwlL ÈtŒÏÚŒÛ‡37ËwÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ««ƒ∆ƒ≈»«∆»«ƒ¿…ƒ≈
‡lL .‰NÚ ‰ek ‡ÏaL ,¯eËt - ·LÁL ¯„qk«≈∆∆»«»∆¿…«»»»»∆…

˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡38. »¿»»∆»¿∆∆«¬∆∆

לגוף 37) נתכוין דאפילו יהושע, כרבי ע"א. יט, כריתות
נקרא  - האסורה אחרת מלאכה ועשה אסור, ולמעשה

לא). אות (ראה ופטור כאן:38)מתעסק נוסף אחר, בנוסח
על  שעבר שלקט בעת ידע לא שהרי כמתעסק, הוא "והרי

מחשבתו".

.ÈÔek˙ ,˙BÈe·k B‡ ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈≈¿¿ƒ¿«≈
- BÊ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ˜ÈÏ„‰Ï ,BÊ ˙‡ ‰aÎÂ BÊ ˙BaÎÏ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

d˙BNÚÏ ·LÁL ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰NÚ È¯‰L ;·iÁ39. «»∆¬≈»»ƒ«¿»»∆»««¬»
BÊ ‰‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‡e‰ ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈»
‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙pL ÈÓÏ B‡ ,˙¯Á‡ ‰‡z ËwÏÂ¿ƒ≈¿≈»«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬…∆∆
·LÁL ‰Î‡ÏÓ ˙ÈNÚ È¯‰L ;‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â¿»«∆∆∆¬≈«¬≈¿»»∆»«

.d˙BNÚÏ«¬»

לגוף 39) נתכוין דאם היא רבינו דעת ע"א. כ, כריתות
באופן  המעשה אותו ועשה האסור, באופן אחד ולמעשה
דעת  וכן עליו, השיג הראב"ד אבל חייב, - אחר בגוף האסור
שגם  סב.) סנהדרין עב. (שבת רבינוֿתם בשם ה'תוספות'
"מין  הנוסח: התימנים, בכת"י מקרבן; פטור זה באופן

"מן". במקום המלאכה"

.‡ÈÏ·‡40‰iL ˙BaÎÏe ‰BL‡¯ ˜ÈÏ„‰Ï Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰aÎÂ ¯·c‰ Ct‰Â ,‰È¯Á‡«¬∆»¿∆¿««»»¿ƒ»ƒ»¿««»
BÊ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ‰ak .¯eËt - ‰È¯Á‡ ‰iL ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈc˜‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;·iÁ - ˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»«««»∆««ƒ∆…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈzL ‡l‡ ,d˙B‡ ¯Á‡ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰˜Ï„‰‰««¿»»¬≈∆…≈«»∆»¿≈∆

ÏÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,˙Á‡k¿««¿ƒ»«»¿≈…«≈»∆¿»
dÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ˜qÚ˙Óa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰41.¯eËt - »∆¿»»¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈»»

כבה,40) אחד ונר דולק אחד נר היה אם "אבל אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ראשונה" להדליק כ,41)ונתכוון כריתות

אשר  חטאתו אליו הודע "או כג): ד, (ויקרא מהמקרא ע"א.
בין  דהיינו למתעסק, פרט יט. בכריתות נדרש בה", חטא
שהתכוון  או אחר, בגוף האיסור פעולת לאותה שהתכוון
התכוון  שלא או הגוף, באותו אפילו אחר איסור לפעולת
פטור  וכשעשאה מתעסק, נקרא בכולם כלל, איסור לפעולת

מקרבן.

.·ÈÏÚ ¯˙BÈa ˙ÈNÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬≈¿≈«
È¯‰ ?„ˆÈk .¯eËt - B˙ekÓ ˙eÁÙa ;·iÁ - B˙ek«»»«»¿»ƒ«»»»≈«¬≈

ÂÈ¯Á‡Ï ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙pL42- ÂÈÙÏ BÏ ‡·e , ∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿«¬»»¿»»
‰¯ÈÓL ˙ÈNÚÂ ,‰˙eÁt ‰¯ÈÓLÏ Ôek˙ È¯‰L ;·iÁ«»∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡Ï BÏ ‡·e ,ÂÈÙÏ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰lÚÓ¿À»¬»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»»»¿«¬»

B‰Ï Ôek˙ È¯‰L ;¯eËt -,‰lÚÓ ‰¯ÈÓLa ‡Èˆ »∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙eÁt ‰¯ÈÓLa ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

שם).42) וגמרא (במשנה צב: בשבת מבואר

.‚ÈB¯Na ÔÈa ‡Nn‰ CÈÏL‰Â ¯pÒa ¯e‚Á ‰È‰»»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««»≈¿»
B‡ÈˆB‰Ï Bk¯cL ,‡Nn‰ ‰Ê ‡aL ÔÈa - B˜eÏÁÂ«¬≈∆»∆««»∆«¿¿ƒ
ÔkL ,·iÁ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡aL ÔÈa ,ÂÈÙÏ ,˙‡f‰ C¯ca«∆∆«…¿»»≈∆»¿«¬»«»∆≈

¯ÊBÁ ˙BÈ‰Ï Bk¯c43. «¿ƒ¿≈

מחשבתו 43) ונתקיימה סביב, שיתהפך מתחילה וידע
הראשונה.

.„Èda ÏÈÁ˙‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«»¿ƒ¿ƒ»
¯eÚMk ‰NÚÂ44Ïk ÌÈÏL‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ¿»»«ƒ«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

Ôek˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .dÓÈÏL‰Ï Ôek˙pL ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿«≈
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ˙aLa ¯ËL B‡ ˙¯b‡ ·zÎÏƒ¿…ƒ∆∆¿»¿«»≈¿ƒ…
B‡ ¯ËM‰ Ïk ·zÎÈÂ BˆÙÁ ÌÈÏLiL „Ú ‰Ê ·iÁ˙Èƒ¿«≈∆«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ¿…»«¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎiMÓ ‡l‡ ,˙¯b‡‰ Ïk45ÔÎÂ .·iÁ »»ƒ∆∆∆»ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«»¿≈
ÔÈËeÁ ÈL ‚¯‡iMÓ - ÌÏL „‚a ‚¯‡Ï Ôek˙ Ì‡45 ƒƒ¿«≈∆¡…∆∆»≈ƒ∆∆¡…¿≈ƒ

ÏÈ‡B‰ ,„‚a‰ ÌÈÏL‰Ï B˙ekL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ«»¿««ƒ∆«»»¿«¿ƒ«∆∆ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ‰eÎa ¯eÚMk ‰NÚÂ¿»»«ƒ¿«»»«»¿≈…«≈»∆

מלאכה 44) כל שיעור ואילך, ח מפרק להלן הביא רבינו
רש"י  לדעת מכשיעור, פחות עשה ואם עליה, שחייבים
עד) (יומא שאמר יוחנן כרבי התורה מן אסור עד. בשבת
צבי' ב'חכם וראה עונש. בו ואין התורה מן אסור שיעור חצי

פו. להלן 45)סי' ראה זו, במלאכה עליו שחייבים שיעור
קג.). (שבת ופי"א פ"ו

.ÂË,Bc·Ï d˙B‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ „ÈÁi‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆«»ƒ»«¬»¿«
d˙ˆ˜Ó ‰Ê ‰NÚL ÔÈa - ˙eÙzLa ÌÈL d˙B‡ eNÚÂ¿»»¿«ƒ¿À»≈∆»»∆ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó ‰ÊÂ46,BÊ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‰Ê ¯˜ÚL ÔB‚k , ¿∆ƒ¿»»¿∆»«∆«≈∆≈¿
˙¯Á‡ ˙eL¯a ÈM‰ BÁÈp‰Â47d˙B‡ eNÚL ÔÈa , ¿ƒƒ«≈ƒƒ¿«∆∆≈∆»»

Ì‰ÈL eÊÁ‡L ÔB‚k ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ „Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»ƒ¿ƒ»¿«¿∆»¬¿≈∆
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˙eL¯Ó e‰e‡ÈˆB‰Â ¯kk eÊÁ‡ B‡ e·˙ÎÂ ÒBÓÏ˜a¿À¿¿»¿»¬ƒ»¿ƒ≈¿
˙eL¯Ï48.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈¿ƒ

"ואם 46) כז): ד, (ויקרא ממקרא בברייתא נלמד וג. ב. שבת
הארץ מעם בשגגה תחטא אחת ממצוות ·Â˘Ú˙‰נפש אחת

העושה  ולא כולה את העושה ואשם", תעשינה לא אשר ה'
אותה  ועשו שנים חייב, - אותה ועשה יחיד - מקצתה את

פטורין. הוצאה 47)- על חייב אין כי מבואר פי"ג להלן
השניה. ברשות ומניח זו מרשות חפץ עוקר אם אלא

בשבת.48) חייב רשויות אלו על פי"ג להלן ראה

.ÊË„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»
‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆

L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.ÊÈÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆

d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»

מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.ÁÈÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.ËÈ‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת
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ה'תשע"ח  טבת כ' ראשון יום

שו. תעשה לא מצות
― הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, ֿ העֹוף קן את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד
ֿ הּבנים" על האם ֿ תּקח "לא e)יתעּלה: ,ak mixac)ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ֿ האם" את ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק (myזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
(fׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא ֿ זמן וכל .avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(miiwl lkei `ly― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר glw)לֹוקה. scn). ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ

ה'תשע"ח  טבת כ"א שני יום

קמח. עשה מצות
― הקמ"ח הּקן,הּמצוה ּבׁשּלּוח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ֿ הּבנים ואת ֿ האם את ּתׁשּלח "ׁשּלח יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא
"ל f)ּתּקח ,ak mixac)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵַָָָָ

מחּלין. אחרֹון ּבפרק ְְֲִִֵֵֶֶַֻּבׁשלמּות

ה'תשע"ח  טבת כ"ב שלישי יום

סא. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שלישי כ 'ֿ כ "ב טבת 

― הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת ֿ תּׁשבעּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ
ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמניעה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשהּו
"ולאֿ ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֻוהזהרנּו

ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי אמרּו:(k`.)תּׁשבעּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
להחליף" נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת Ð"איזֹוהי silgne rayp) ְְְֲִִִֵֶֶַַַ

Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer Ð slqn

(lk`e"והחליף נׁשּבע "אימא: ואמרּו: ֿ זה את ותּקנּו ,ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ
ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)הפ ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

וגם מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמה
ּתמּורה ֿ קּיּום(b:)ּבמּסכת אי היא ― ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ
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ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשבּועת
(:`xnbd ziyew z` epiax yxtne)ׁשבּועת היא אי ְְִֵַַּכלֹומר:

מעׂשה? ּבּה ׁשאין ziyewׁשקר ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶֶֶַָ
(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

(`xnbd dkiynne)נימא "אי ―xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ
(raypעבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל (dyrׁשּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ

(dyrnלקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ;ְֲִֵֶַַַַַָָָֹ
וכּו'" עלּה אתאמר myוהא `xnbd jldnn :ote` lka) ְְְֲֲִַַָ

zreay ly dxcbdd `id iehia zreay meiw i`y rnzyn
(xwyלֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו על העֹובר .mb) ִִֵֵֶֶַָָ

(cgein ceniln Ð dyrn ea oi` m`― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ
ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא

עׂשה vw)מּמצות xeriy)מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶָֹ
(.`k)ועל מלקּות זדֹונּה על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי :ְְְְִִִֶַַַַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ויֹורד", עֹולה קרּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשגגתּה
מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודע
מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ֿ מקֹום ּכל אּלא זדֹון, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּובין ֿ ּׁשּקדם ּבמה ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
הּוא אם אּלא ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ֿ ּׁשּיבֹוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמה
העדים מּתנאי ׁשּנתּבאר ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמזיד

סנהדרין ּבמּסכת האנּוס(k`:)וההתראה אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ― הּמטעה ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֻאֹו
זאת. ודע ֿ הּמצות, ּבכל נֹוהג וזה ּדין. ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל
מלקּות חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, ּבאֹותֹו(itl)אֹו ׁשֹוגג הּוא אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ִָ§¦ְְִֵֶַָָָ
― קרּבן(itl)חטא ׁשגגתֹו על חּיבים ֿ חטא ּכל ׁשּלא ְֵ§¦ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

zewln epecf lr miaiig z`hg ezbby lr miaiigy `hg la`)
(dzin e`מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים מה ּכל אבל :ְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים אין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומיתת
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ׁשההתראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוידּוע

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע

ה'תשע"ח  טבת כ"ג רביעי יום

סב. תעשה לא מצות
― הס"ב ׁשבּועתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ

אלהי ֿ ה' ֿ ׁשם את תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשוא,
f)לּׁשוא" ,k zeny)הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא , ְְְְִִֶַַַַָָָֻ

ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ edy`ׁשהּוא meid lr rayp oebk) ְֱִֵֶֶֶֶֶַ
(dlilה ֿ מן ּדבר על אֹו `ixyt)ּנמנעֹות, izlad)ׁשהּוא ְִִֶַַָָָ

נׁשּבע אם וכן ֿ הּתֹורה. מן מצוה לבּטל ׁשּיּׁשבע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצּוי,
אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ּדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעל
― ימּות ֿ הּנׁשחט ׁשּכל ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ֿ המלּמדים, ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻמן

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם (zereayהרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
(.hkהּידּוע ֿ את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא "איזֹו :ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר וגֹו'". ְְְִֵֵֶֶַָָָָָלאדם
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ּפטּור, ― ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובׁשגגה
ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָאמרּו,
ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעל

זֹו. ְִָמצוה

ה'תשע"ח  טבת כ"ד חמישי יום

רמט. רמח. תעשה לא מצות
― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות
ֿ תכחׁשּו" "ולא i`)אמרֹו: ,hi `xwie)ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְְֲִֵֶַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מדּבר. my)הּכתּוב miyecw):ׁשּנאמר "לפי : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ
ֿ ׁשקר" על ונׁשּבע ּבּה ak)"וכחׁש ,d my),ענׁש למדנּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹאזהרה
נׁשּבע, ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לעדּות ּפסּול ּבפּקדֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהּכֹופר
ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו על ׁשעבר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹלפי
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

ְׁשבּועֹות.

― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש ֿ תׁשּקרּו "ולא i`)אמרֹו: ,hi my),אם ּכגֹון ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא ֿ תׁשּקרּו". my)"לא miyecw zyxt)ֿולא" : ְְְְְִַָֹֹ
עלֿ "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

(:eh)ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ai ,my)."ּבעמיתֹו איׁש ֿ תׁשּקרּו "לא ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

ה'תשע"ח  טבת כ"ה שישי יום

ז. עשה מצות
יוםרביעיֿ שישיכ"גֿ כ"הטבת

― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻלׁשללֹו,

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו k)והּוא ,i mixac). ְְְְִִִֵֶַַָָ
אמרּו dl:)ּובפרּוׁש zereay)הּׁשבע' ּתֹורה "אמרה : ְְְִֵַָָָָָ

ּכמֹו ּכלֹומר: ֿ ּתּׁשבע'", 'אל ּתֹורה ואמרה ְְְְְִִַַַָָָָּבׁשמֹו',
מצות והיא עליה מזהרים צריכה ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּׁשבּועה
והיא עליה מצּוים הצר ּבעת הּׁשבּועה ּכ ֿ תעׂשה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלא
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ עׂשה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמצות
אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּנבראים,
"ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹזאת
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זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשמׁש",
ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ּבׁשם אּמתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֻנׁשּבעת
ֿ מׁשה" את ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", "ּבאלקי הּנׁשּבע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹומר

(dreay ef oi` j` `hazdl xzen df oepbqae)ּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ
אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַָָָָהּנׁשּבע
הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר ּבאזה זה ועל ׁשמים. ׁשם ם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
dn:)ּבּקּבלה dkeq)ּדבר עם ׁשמים ׁשם ֿ המׁשּתף "ּכל : ְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ֿ העֹולם". מן נעקר ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", "ּובׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּבאמרֹו
ּבריׁש אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ֿ האמּתּות, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאת

ׁשּנאמר:(b:)ּתמּורה ֿ הּמצוה? את לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתּׁשבע. ְִִֵַָּובׁשמֹו

ה'תשע"ח  טבת כ"ו ש"ק יום

צד. עשה מצות
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ֿ מּלה ּכל ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ֿ הּמּלֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת
(envrl)ּׁשהזּכירּו ֿ מה מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ֿ מקֹום מּכל ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם ֿ ּׁשיבּטא מה ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

ֿ תעׂשה לא מצות ּכׁשּנזּכיר ֿ זה את ּונבאר ֿ תעׂשה, (l`לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ֿ ּׁשהֹוציא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמה
יעׂשה" מּפיו ֿ הּיֹוצא "ּככל יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ֿ הּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

ֿ ּׁשאמר. ּבמה ספק ְֵֶַַָָלֹו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zereay(ycew zay meil)

,dywi df itl `ld ,ok mixaeq minkgy oky lk ,ok xaeqàlàå§¤¨
õö÷ ,ìàeîL øa äaø éðúã àä,dvivwd mekqa miwelgy ote`a - ¨§¨¥©¨©§¥¨©

Bøéáçî àéöBnä,xikyd epiide ,,äéàøä åéìòdi`x el oi` m`e ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
.ciqtnépî`lde ,diepy in zrck ef `ziixa -àìkäãeäé éaø`id ©¦Ÿ©¦§¨

àìåk,ïðaø.di`x `la mb lhepe rayp xikyd mdipy ixacly §Ÿ©¨¨
lhepe rayp xikyd 'uvw'ay dzpyy `ziixady gxkda `l`
`ivendy mixaeqe miwleg minkg la` ,dcedi iaxk wx diepy
,l`eny xa dax `iady `ziixaa x`eank ,di`xd eilr exiagn
oi`y `yiy ax zdinz ayiil icke .l`eny xn` mdixacke
d`ian ,dcedi iaxn xzei xikyd lr exingi minkgy xazqn

.`ax ly evexiz z` `xnbdébìtéî÷ àäa ,àáø øîà àlàiax ¤¨¨©¨¨§¨¨¦©§¦
,minkge dcedia ,øáñ äãeäé éaødreay ziad lra aiigy ote` ©¦§¨¨©§

àúééøBàãgekiedy oia ,zvwna dcenyk epiide xhtdl ick §©§¨
mekq lr `ed gekiedy oiae ,el mliy xak dnk `ed mdipia

,dvivwddéì eãáòminkgøéëOì àzðwzziad lra lkei `ly ¨§¥©©§¨©¨¦
iax xaqy iptne ,lhepe xikyd rayp `l` ,xhtdle raydl

xen`d mrhd jiiy mipte`d ipyay dcedi(.dn lirl)ziad lray
.milreta ezcxh zngn drehïðaøãáezlhen oi`y ote`a la` - ¦§©¨¨

,raydl `la mb xeht `l` ,ziad lra lr `ziixe`cn dreay
ok m` ,lkd xteka epiideàzðwz éàeälra da aiigy dreayd - ©©©©§¨

,minkg zpwzn `l` dpi` ziadïðéãáò àì àzðwúì àzðwúå- §©©§¨§©©§¨Ÿ¨§¦©
dreayd jtdl epwize exfg `l okl ,dpwzl dpwz mipwzn oi`e

.xikyd lr
øéëOì àzðwz ïðéãáò énð ïðaøãa ,éøáñ ïðaøåmb -aeigy ote`a §©¨¨¨§¦¦§©¨¨©¦¨§¦©©©§¨©¨¦

okle ,xikyd lr dreayd jtdl epwiz opaxcn `l` epi` dreayd
xeht oicd xwirny ,lkd el mliyy oreh ziad lray ote`a mb

.lehie xikyd rayiy minkg epwiz ,dreay `laemixaeq jci`n
c minkgøéëc økãéî äöéö÷lra xkef i`ce dvivwd mekq z` - §¦¨¦§¨§¦

mixaeq okle ,jka zerhl el znxeb milreta ezcxh oi`e ,ziad
,dvivwd mekq lr `ed ziad lral xikyd oia gekiedy ote`ay
oi`e ,oicd xwirn ie`xk ,ziad lra lr dreayd lihdl yi

.xikyd lr dktdl
zreay :dpyna epipyBúéáì ñðëpL BúBà ïéãéòî eéä ,ãöék ìæâð¦§¨¥©¨§¦¦¤¦§©§¥

BðkLîì`l xne` `ede ,zlhp iilk xne` `ed ,zeyxa `ly §©§§
lhepe rayp `ed ,izlhp.'åë

dywn .lhepe lfbpd rayp mci lry mi`pzd z` zx`an `xnbd
ok`y hewpl yi exiag zial qpkp eze` e`xy zngn ike :`xnbd

,lhp dnk dreaya lfbpl oin`dle ,lhpå`ldàîìãe qpkpàì §¦§¨Ÿ
,BðkLî,ok zpn lr qpkpy xn`y s`eéî[ike-],ïîçð áø øîà àì ¦§§¦Ÿ¨©©©§¨

déãéa àbøð èé÷ðc ïàî éàä,ofxb ecia wifgdy mc` ±ìéæéà ,øîàå ©©§¨¥©§¨¦¥§¨©¥¦
àéðìôc àì÷ãì déìè÷àå,ipelt ly elwc z` uevwl jled ipixd ± §¤§§¥§¦§¨¦§¨§¨

,eixac miiwy epi`x `leLàåéãLe ìéè÷c çkzlwcd `vnpe ± §¦§§©¦§¦§¦
,ux`l jlyene uevwdéìh÷ àeäc ïðéøîà àìmc`y mixne` oi` ± Ÿ¨§¦©§©§¥

,cala eixac it lr eaiigl oi`y ,evvw dfíéæâc Léðéà ãéáò àîìà©§¨£¦¦¦§¨¥
ãéáò àìåoiekzny mii`l mc` ieyry ongp ax ixacn gken ± §Ÿ¨¥

,z`f miiwl `le ,oerbiye `nfeb xac zeyrlàìå íéæâc énð àëä̈¨©¦§¨¥§Ÿ
ãéáò,epkynl zpn lr exiag zial qpkpy xn`y dfa o`k mb ± ¨¥

.z`f miiwl `le mii`l mc` ieyr ixdy ,df it lr eaiigl oi`
:`xnbd zvxznàîéàqpkpy e`xy ,dpynd zpeeka xen` ± ¥¨

,BðkLîe.ezian milk lhpy e`xy epiide ¦§§
,lhpy micr e`x m` :`xnbd dywnBðkLî éàî éæçéìåecirie ± §¤¡¥©¦§§

zvxzn .ziad lra z` riaydl yi mewn dne ,lhp dn micrd
:`xnbd,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàmicirn micrd ok` ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨

mpn` ,dreay `la aiydl aiig mze`e ,minieqn milk lhpy
xaecnBðòBèacer lhpy ziad lraíéìkmiphwúçz ïéìhépä §£¥¦©¦¨¦©©
åéôðke`x `l mze`e ,eicba itpk zgz mxizqdl mc` lekiy - §¨¨

.lhepe ziad lra raypy epipy el` milk lre ,micrd
itpk zgz milk olfbd lhpy ote`a xaecny `xnbd uexiz ab`
zgzy dn lk dwfg'y `ed llkd .dnec oic `xnbd d`ian ,eicba
ly eci zgz `edy lhlhind xac lky epiide ,'ely mc` ly eci
xg` mc` `ian m` elit`e ,ely `edy zwfga `ed ixd ,mc`
on`p ,ea wifgnd cia eciwtdy orehe ,ely did df utgy micr

` xnel wfgendepiptly `ibeqd .dpzna il ezzp e` il ezxkn dz
:ef dwfg dxn`p mipte` el`a x`azeäeàø ,äãeäé áø øîàmicr - ¨©©§¨¨

exiag zial qpkp mc` e`xyeåéôðk úçz íéìk ïéîèäLitpk-] ¤¦§¦¥¦©©§¨¨
,[eicbaàöéå§¨¨
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שבת קודש עמ' א



dpÎcpרכ wxt diryi - mi`iap

ãð ÷øô äéòùéfiÎci

ãééìà áø÷ú-àì ék äzçnîe éàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø éððBkz ä÷ãöa:Cåèñôà øeâé øBb ïä ¦§¨−̈¦¨®¦©£¦³¥Ÿ Æ¤Æ¦«´Ÿ¦½̈¦¦̧§¦½̈¦¬«Ÿ¦§©−¥¨«¦¥´¬¨²¤−¤
éìò Czà øâ-éî éúBàî:ìBté CæèeäNòîì éìë àéöBîe íçt Làa çôð Løç éúàøa éëðà äpä (ïä) ¥«¦®¦¨¬¦−̈¨©¬¦¦«¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦¨½̈Ÿ¥Æ©Æ§¥´¤½̈¦¬§¦−§©£¥®

:ìaçì úéçLî éúàøa éëðàåæééìò øöeé éìk-ìkì-ìëå çìöé àì CéòéLøz ètLnì Czà-íe÷z ïBL §¨Ÿ¦²¨¨¬¦©§¦−§©¥«¨§¦º©³¨©Æ¦Æ´Ÿ¦§½̈§¨¨²¨«¦¨¬©¦§−̈©§¦®¦
(ñ) :ýåýé-íàð ézàî íú÷ãöå ýåýé éãáò úìçð úàæ¿Ÿ©£©Á©§¥̧§¨¯§¦§¨¨²¥¦¦−§ª§¨«

äð ÷øô äéòùéaiÎ`

àøéçî àBìáe óñë-àBìa eøáL eëìe eìëàå eøáL eëì óñk Bì-ïéà øLàå íénì eëì àîö-ìk éBä³¨¨¥Æ§´©©½¦©£¤¬¥«−¨®¤§³¦§Æ¤«¡½Ÿ§´¦§À§¤²¤§¬§¦−
:áìçå ïéé©¬¦§¨¨«

i"yx
.÷ùåòî é÷çø (ãé) תרחקי מעפר התנערי נב) (לעיל כמו

בני  מלעשוק תרחק מעושק (רחקי אותך העושקי' מן
אבל  מגזל ממון שאוספי' רשעים שעושים כדרך אדם
ועניות  מדלות תיראו לא כי לגזול תצרכו לא אתם
אברבנאל) אליך תקר' ולא תבא לא כי וממחתה
ותהיה  עולם בגאולת נכונה תהיה שתעשה (בצדקה
ויראה  פחד אפי' תראי לא כי אדם בני מעושק רחוקה
תקרב  שלא ממחתה רחוקה ותהיה מהם לך יהיה לא

שלוח'): איל"ה åè).éúåàîאליך, ñôà øåâé øåâ ïä הן )
הוא  עמו אני שאין אותו רעו' מגזרת ויגור יירא ירא

êúà.שעיר: øâ éî או למלחמה, עליך נאסף אשר מי
לומ' בגרים פירשוהו ורבותינו בך, שנתגרה מי גר מי
של  בפשוטו ואף משיחנו לימות גרים מקבלי' שאין

יפול  עליך בעניותך אתך גרים שנעשו מי יתכן מקרא
כה): (בראשית נפל אחיו כל פני על כמו בעשירותך

.éëðà äðä (æè) אשר ואני כלי המתקן חרש בראתי אשר
את  בך שגריתי הוא אני כלו' המחבלו משחית בראתי

פורעניות: לו שהתקנתי הוא אני éìëהאויב àéöåîå
.åäùòîì:צורכו כל גומרו øöåé.לצורך éìë ìë (æé) כל

בך: להלחם בשבילך ויחדדהו ילטשוהו אשר זיין כלי
.øöåé חרבו צור תשיב אף ה) (יהושע צורים חרבות ל'

פט): (תהלים
.àîö ìë éåä (à) הוא וקיבוץ וזימון קריאה ל' זה הוי

צפון: מארץ ונוסו הוי הוי ב) (זכריה במקרא הרבה ויש
.íéîì åëì:לתורה.åøáù(מב (בראשית בר לשבור ל'

áìçå.קנו: ïéé:וחלב מיין טוב לקח

cec zcevn
(„È).‰˜„ˆ·:טובה בכל  נכונה תהיה שתעשי הצדקה  בעבור

.˜˘ÂÚÓ È˜Á¯תיראי לא אשר העושקים  מן  מרוחקת תהיה 
וכלל : כלל  לאÁÓÓÂ˙‰.מהם כי ממחתה  מרוחקת  ותהיה 

ממנה : מרוחקת  א "כ  ותהיה  אליך להתקרב ‚Â¯(ÂË)תוכל  Ô‰
.¯Â‚È:ממני ומרוחק ונפרד  נעדר שהוא מי ויפחד  יחת באמת

.Í˙‡ ¯‚ ÈÓ אליך יפול  הוא עמך  ומריבה  תגר לו שהיה מי
למשמעתך: סר להיות  עמך  ÌÁÙ.(ÊË)לשכון  ˘‡· ÁÙÂ

יפה : להבעירם כבויים  בגחלים  הנאחז באש ÈˆÂÓÂ‡מנשב 
.Â‰˘ÚÓÏ ÈÏÎעמו לעשות הראוי כלי מוציא  הפחמים ע"י 

בעבורו : עשאוהו אשר Ï·ÁÏ.הדבר  ˙ÈÁ˘Ó È˙‡¯· ÈÎ‡Â
המגרה אני ור "ל  ההוא  הכלי את לקלקל  משחית איש בראתי

כחו: ומתיש  עמך  המשלימו ואני האויב את ÈÏÎ(ÊÈ)בך  ÏÎ
.ÍÈÏÚ ¯ˆÂÈ: בך להלחם בשבילך  יחדדוהו  אשר זיין כלי  כל
.ÁÏˆÈ ‡Ï: לך יזיק לא כי יצלח לא בעליו ÔÂ˘Ï.את ÏÎÂ כל

עמך : להתווכח  למשפט עמך תקום אשר גדולות  מדבר לשון ותשארי˙¯˘ÈÚÈ.איש מחוייב ויצא  במשפט  אותו תרשיעי את
בדיבור: ולא במעשה  לא  לך יזיקו לא ר "ל  להםÊ‡˙.זכאית תבוא אשר  הצדקה היא וזאת ה' לעבדי לנחלה היא הזאת הברכה

‰'.מאתי: Ì‡:'ה אמר  כה
(‡).‡Óˆ ÏÎ ÈÂ‰:הצמאון לרוות המים  אל  ילכו המים מחסרון צמא  שהוא  מי ÂÎÂ'.כל  ¯˘‡Âלקנות כסף לו אין אם ואף ר "ל 

כסף: מתן  מבלי ה' דבר  לשמוע הנביא אל  ילך  ה' לדבר התאב  כלומר ימצא בחנם כי  ˘·¯Â.המים  ÂÎÏ מאכל דבר  קנו לכו
ענייני כל  ר"ל וחלב  יין קנו מחיר מתן בזולת מחיר, ובלא כסף בלא שברו לכו  ומפרש  וחוזר יאמר התורה  דברי ועל  ואכלו

מחיר: בזולת  ללמוד  תוכלו  התורה חכמת

oeiv zcevn
(„È).ÈÂÎ˙: הכנה ˙È‡¯È.מל' ‡Ï ÈÎ:תיראי לא אשר

.‰˙ÁÓÓÂתחת ואל  כמו ופחד  שבר  א)ענין ‚Â¯(ÂË):(יהושע
.¯Â‚Èתגורו לא  כמו פחד א)ענין ההעדר‡ÒÙ.:(דברים ענין

עצים באפס כו)כמו כמו‚¯.ממני:È˙Â‡Ó.:(משלי מריבה ענין
בם תתגרו ב)אל אליך:ÍÈÏÚ.עמך:‡˙Í.:(דברים ÏÂÙÈ.כמו

נופל  אתה  הכשדים אל  וכן והשכנה נטיה  לז)ענין :(ירמיה
(ÊË).˘¯Á: ברזל ונשיבה:ÁÙÂ.אומן  הפחה ÌÁÙ.מלשון

לגחלים פחם כמו  כבוים כו)גחלים השחתהÏ·ÁÏ.:(משלי ענין
עול וחובל כמו י)וקלקול  כמוÂÈˆ¯.(ÊÈ):(לעיל ושנון  מחודד 

צורים ה)חרבות וחייב:˙¯˘ÈÚÈ.:(יהושע רשע  מלשון 
(‡).ÈÂ‰:קריאה לשון ענין לשבור˘·¯Â.הוא כמו קנין ענין

יוסף  מא)אל ולאÈÁÓ¯.:(בראשית כמו  וערכו הדבר  דמי ענין 
במחיריהם מד)רבית  :(תהלים

fl wxt aei` - miaezk

æì ÷øô áåéàbkÎgi

çéì Bnò òé÷øzç íé÷çL:÷öeî éàøk íé÷æèé:CLç-éðtî Cøòð-àì Bì øîàp-äî eðòéãBä ©§¦´©¦ −¦§¨¦®£¹¨¦À¦§¦¬¨«−¦¥©´Ÿ©®¬Ÿ©¹£ÀŸ¦§¥«Ÿ¤
ë:òláé ék Léà øîà-íà øaãà ék Bì-øtñéäàëçeøå íé÷çMa àeä øéäa øBà eàø àì | äzòå ©«§ª©−¦´£©¥®¦«¨¬©¦¹À¦´§ª¨«§©¨³Ÿ »¨³À¨¦´−©§¨¦®§¬©

:íøäèzå äøáòáë:ãBä àøBð dBìà-ìò äúàé áäæ ïBôvîâëètLîe çë-àébN eäðàöî-àì écL ¹̈§À̈©«§©£¥«¦ −¨¨¨´¤«¡¤®©¡¹À©´¨«©©´«Ÿ§ −¨ª©¦®Ÿ©¦§¨¬
:äpòé àì ä÷ãö-áøå§Ÿ§¹¨À̈´Ÿ§©¤«

i"yx
(ÁÈ).íé÷æç:הרקיעים.÷öåî éàøë שהנשים כראי

ביותר): חזק והוא טרישטייר (מוצק בו, רואות
(ËÈ).åì øîàð äî åðòéãåä לא עמו, בריבנו להקב"ה

וסביבותיו: סתרו אשר חשך מפני אליו לערוך נוכל
(Î).øáãà éë åì øôåñéä הוא הבריות כמדת וכי

מפינו: היוצאים דברים אליו שיספרו øîàשצריך íà
.ùéà:מפיו òìåáé.אומר éë פן כמו מיד, אליו יגלה

היסופר  פירשו ורבותינו יגלה, יז) (ש"ב למלך יבולע
לו: שבחו øáãà.כל éë:ובגבורתו בו נדבר íàכי

.ùéà øîà:כולם òìåáé.לספרם éë:ממקומו
(‡Î).øåà åàø àì äúòå חזר בסוף אליהוא אל דבריו

מענה  מצאו לא על איוב ריעי שלשת אותן לקנתר
להשיבך  להם שהיה אלה ריעיך שלשת ועתה ואמר
המה  נעשו אור ראו לא לך, שאמרתי אלו דברים כל

חכמה: ראו לא אשר íé÷çùá.כנפלים àåä øéäá
גשם: להוריד בשחקים הנראים בהירים çåøåדומה

.äøáò יורד מטר ואין ומעבירתן ומטהרתן בא ורוח

עמדו  וסוף להשיבך התחילו שלהם דוגמא הוא כך
ענו: äúàé.(Î·)ולא áäæ ïåôöî על כחוזר הוא הרי

חכמים  מדרש ד"א אור) ראו לא (ועתה הראשונות
רוח  גשם להוריד עננים עננים בהרות מלא כשהרקיע
ואינה  חכמים מדרש זה יורד גשם ואין ותטהרם עברה

המקראות: סדר על äúàé.מתיישב' áäæ ïåôöî מנשב
המריקי' כמו זורחת והחמה הגשם ומעביר צפונית רוח

ד): (זכריה הזהב äåìà.מעליהם ìò מצפון) מלפניו.
עצמן  את שיאתיו לאותן הטוב הזהב נצפן יאתה. זהב
מאד): הנורא באלוה ומאמינים הקב"ה למצות

(‚Î).çë àéâù åäåðàöî àì éãù על משפטיו לעורר
שם  הבריות וכפרת ברחמי' כ"א כחו בגודל הבריות
השקל  מחצית מנחה קומץ היכולת לפי מועט בדבר
ראם  לבק' טרח ולא וצאן בקר יונה ובני תורים

äðòé.יסורין:èôùîå.ויחמור: àì מדאי יותר הבריות
כיֿאם  שא"א במה מדאי יותר הצדיק יענה לא וכן

ידו: כמתנת איש

cec zcevn
(ÁÈ).ÚÈ˜¯˙כמראה החזקים השחקים את עמו פרשת וכי

בהקשת נעשה מאלו יותר חזק  שהוא ביציקה הנעשה הנשים 
המוצק דבר כמראה  הבהירות בדבר חזקים  שהמה או הקורנס
עד  לך אל  כח וכי וכאומר מאד  יזהיר אשר אותו  יתיכו  בעת

משפט : לפניו אערכה  מה‰ÂÚÈ„Â.(ËÈ)שתאמר לנו הודע
בעבורך  עמו מתווכחים היינו  אנו גם וכאומר  במשפט נאמר

נאמר : מה  נא אמר  ÍÂ¯Ú.אך  ‡Ï משפט לסדר נוכל  לא הלא 
המקום: חכמת  מול עמנו אשר הדעת חשכת  מפני  למולו 

(Î).ÂÏ ¯ÙÂÒÈ‰ מהצורך וכי משפט  עמו לערוך לנו מה  ר"ל
לו: ידוע הכל הלא אדבר אשר לו ‡Ó¯.לספר Ì‡אמר וכי

במ "ש: ענין  כפל והוא ממנו יסתר אשר דבר איש
(‡Î).‰˙ÚÂ דרך אני  אומר ועתה אמר  דבריו להשלים  כשבא 

אבל  מאד  ומזהיר בשחקים במקומו הוא בהיר כי  ועם  הענן יכסנו  כאשר והוא  השמש אור אנשים ראו  לא  לפעמים  הנה  כלל
מאליו: ומובן  קצר מקרא והוא  יראוהו אז  הענן מן  השחקים את  ותטהר רוח  עברה אשרÔÂÙˆÓ.(Î·)כאשר  השמש ואם ר "ל 

מזוקקות וחקירות  דעות  הלב  ממצפוני יובא  א"כ  ואיך  הענן יכסנו כאשר הוא  נעלם השמים יטהר כאשר כל  לעין  הוא  נראה
מדותיו: הנהגת  חקר א"כ  נדע ואיך  זמן בכל  הוא  נעלם הלא וכו ' אלוה על ‰Â„.כזהב ‡¯Âימעטו פן הודו מלהגיד יראוי

תהלות נורא  שנאמר  טו)וכענין Â‰Â‡ˆÓ.(Î‚):(שמות ‡Ï È„˘להשיג נוכל לא  כי עם ר"ל שדי  האל את מצאנו  לא כי עם 
את יענה ולא  צדקה ורוב  במשפט  אבל כח  שגיא הוא כי ידענו הן מ"מ  מדותיו והנהגת  מגמול עצמותו מה ֿ אם כי מלבו האדם 

לו: יעשה  מעשיו

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÚÈ˜¯˙הארץ לרוקע כמו ושטיחה פרישה  (תהלים ענין

וכמוהוקלו) המובן  בדבר וקצר התימה בה"א התרקיע ומשפטו
לאבנרÌÈ˜Á˘Ï.רבים : הרגו  וכן את  במקום  הלמ "ד באה
ו) ומראה:È‡¯Î.:(ש"ב ראיה יציקה:ÂÓˆ˜.מלשון מלשון 

(Î).ÚÏÂ·Èהקודש את כבלע כמו ההסתר ד)ענין :(במדבר
(‡Î).¯È‰·: ומזהיר ונסתרÔÂÙˆÓ.(Î·)מאיר טמון ענין

הצפון: מפאת  בא שזהב על  נאותה מליצה  בלשון Ê‰·.ואחז
הזהב מעליהם המריקים  וכן כזהב ונקי מזוקק  לומר (זכריה רצה

קדשÈ‡˙‰.:ד) מרבבות ואתה  כמו לג)יבא ענינו‰Â„.:(דברים
ופאר: הדר פעלו˘‚È‡.(Î‚)כמו תשגיא כמו לו)גדול  :(לעיל

.‰ÚÈ:ויסורין עינויים מלשון 



רכי dpÎcp wxt diryi - mi`iap

ãð ÷øô äéòùéfiÎci

ãééìà áø÷ú-àì ék äzçnîe éàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø éððBkz ä÷ãöa:Cåèñôà øeâé øBb ïä ¦§¨−̈¦¨®¦©£¦³¥Ÿ Æ¤Æ¦«´Ÿ¦½̈¦¦̧§¦½̈¦¬«Ÿ¦§©−¥¨«¦¥´¬¨²¤−¤
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äð ÷øô äéòùéaiÎ`

àøéçî àBìáe óñë-àBìa eøáL eëìe eìëàå eøáL eëì óñk Bì-ïéà øLàå íénì eëì àîö-ìk éBä³¨¨¥Æ§´©©½¦©£¤¬¥«−¨®¤§³¦§Æ¤«¡½Ÿ§´¦§À§¤²¤§¬§¦−
:áìçå ïéé©¬¦§¨¨«

i"yx
.÷ùåòî é÷çø (ãé) תרחקי מעפר התנערי נב) (לעיל כמו

בני  מלעשוק תרחק מעושק (רחקי אותך העושקי' מן
אבל  מגזל ממון שאוספי' רשעים שעושים כדרך אדם
ועניות  מדלות תיראו לא כי לגזול תצרכו לא אתם
אברבנאל) אליך תקר' ולא תבא לא כי וממחתה
ותהיה  עולם בגאולת נכונה תהיה שתעשה (בצדקה
ויראה  פחד אפי' תראי לא כי אדם בני מעושק רחוקה
תקרב  שלא ממחתה רחוקה ותהיה מהם לך יהיה לא

שלוח'): איל"ה åè).éúåàîאליך, ñôà øåâé øåâ ïä הן )
הוא  עמו אני שאין אותו רעו' מגזרת ויגור יירא ירא

êúà.שעיר: øâ éî או למלחמה, עליך נאסף אשר מי
לומ' בגרים פירשוהו ורבותינו בך, שנתגרה מי גר מי
של  בפשוטו ואף משיחנו לימות גרים מקבלי' שאין

יפול  עליך בעניותך אתך גרים שנעשו מי יתכן מקרא
כה): (בראשית נפל אחיו כל פני על כמו בעשירותך

.éëðà äðä (æè) אשר ואני כלי המתקן חרש בראתי אשר
את  בך שגריתי הוא אני כלו' המחבלו משחית בראתי

פורעניות: לו שהתקנתי הוא אני éìëהאויב àéöåîå
.åäùòîì:צורכו כל גומרו øöåé.לצורך éìë ìë (æé) כל

בך: להלחם בשבילך ויחדדהו ילטשוהו אשר זיין כלי
.øöåé חרבו צור תשיב אף ה) (יהושע צורים חרבות ל'

פט): (תהלים
.àîö ìë éåä (à) הוא וקיבוץ וזימון קריאה ל' זה הוי

צפון: מארץ ונוסו הוי הוי ב) (זכריה במקרא הרבה ויש
.íéîì åëì:לתורה.åøáù(מב (בראשית בר לשבור ל'

áìçå.קנו: ïéé:וחלב מיין טוב לקח

cec zcevn
(„È).‰˜„ˆ·:טובה בכל  נכונה תהיה שתעשי הצדקה  בעבור

.˜˘ÂÚÓ È˜Á¯תיראי לא אשר העושקים  מן  מרוחקת תהיה 
וכלל : כלל  לאÁÓÓÂ˙‰.מהם כי ממחתה  מרוחקת  ותהיה 

ממנה : מרוחקת  א "כ  ותהיה  אליך להתקרב ‚Â¯(ÂË)תוכל  Ô‰
.¯Â‚È:ממני ומרוחק ונפרד  נעדר שהוא מי ויפחד  יחת באמת

.Í˙‡ ¯‚ ÈÓ אליך יפול  הוא עמך  ומריבה  תגר לו שהיה מי
למשמעתך: סר להיות  עמך  ÌÁÙ.(ÊË)לשכון  ˘‡· ÁÙÂ

יפה : להבעירם כבויים  בגחלים  הנאחז באש ÈˆÂÓÂ‡מנשב 
.Â‰˘ÚÓÏ ÈÏÎעמו לעשות הראוי כלי מוציא  הפחמים ע"י 

בעבורו : עשאוהו אשר Ï·ÁÏ.הדבר  ˙ÈÁ˘Ó È˙‡¯· ÈÎ‡Â
המגרה אני ור "ל  ההוא  הכלי את לקלקל  משחית איש בראתי

כחו: ומתיש  עמך  המשלימו ואני האויב את ÈÏÎ(ÊÈ)בך  ÏÎ
.ÍÈÏÚ ¯ˆÂÈ: בך להלחם בשבילך  יחדדוהו  אשר זיין כלי  כל
.ÁÏˆÈ ‡Ï: לך יזיק לא כי יצלח לא בעליו ÔÂ˘Ï.את ÏÎÂ כל

עמך : להתווכח  למשפט עמך תקום אשר גדולות  מדבר לשון ותשארי˙¯˘ÈÚÈ.איש מחוייב ויצא  במשפט  אותו תרשיעי את
בדיבור: ולא במעשה  לא  לך יזיקו לא ר "ל  להםÊ‡˙.זכאית תבוא אשר  הצדקה היא וזאת ה' לעבדי לנחלה היא הזאת הברכה

‰'.מאתי: Ì‡:'ה אמר  כה
(‡).‡Óˆ ÏÎ ÈÂ‰:הצמאון לרוות המים  אל  ילכו המים מחסרון צמא  שהוא  מי ÂÎÂ'.כל  ¯˘‡Âלקנות כסף לו אין אם ואף ר "ל 

כסף: מתן  מבלי ה' דבר  לשמוע הנביא אל  ילך  ה' לדבר התאב  כלומר ימצא בחנם כי  ˘·¯Â.המים  ÂÎÏ מאכל דבר  קנו לכו
ענייני כל  ר"ל וחלב  יין קנו מחיר מתן בזולת מחיר, ובלא כסף בלא שברו לכו  ומפרש  וחוזר יאמר התורה  דברי ועל  ואכלו

מחיר: בזולת  ללמוד  תוכלו  התורה חכמת

oeiv zcevn
(„È).ÈÂÎ˙: הכנה ˙È‡¯È.מל' ‡Ï ÈÎ:תיראי לא אשר

.‰˙ÁÓÓÂתחת ואל  כמו ופחד  שבר  א)ענין ‚Â¯(ÂË):(יהושע
.¯Â‚Èתגורו לא  כמו פחד א)ענין ההעדר‡ÒÙ.:(דברים ענין

עצים באפס כו)כמו כמו‚¯.ממני:È˙Â‡Ó.:(משלי מריבה ענין
בם תתגרו ב)אל אליך:ÍÈÏÚ.עמך:‡˙Í.:(דברים ÏÂÙÈ.כמו

נופל  אתה  הכשדים אל  וכן והשכנה נטיה  לז)ענין :(ירמיה
(ÊË).˘¯Á: ברזל ונשיבה:ÁÙÂ.אומן  הפחה ÌÁÙ.מלשון

לגחלים פחם כמו  כבוים כו)גחלים השחתהÏ·ÁÏ.:(משלי ענין
עול וחובל כמו י)וקלקול  כמוÂÈˆ¯.(ÊÈ):(לעיל ושנון  מחודד 

צורים ה)חרבות וחייב:˙¯˘ÈÚÈ.:(יהושע רשע  מלשון 
(‡).ÈÂ‰:קריאה לשון ענין לשבור˘·¯Â.הוא כמו קנין ענין

יוסף  מא)אל ולאÈÁÓ¯.:(בראשית כמו  וערכו הדבר  דמי ענין 
במחיריהם מד)רבית  :(תהלים

fl wxt aei` - miaezk

æì ÷øô áåéàbkÎgi

çéì Bnò òé÷øzç íé÷çL:÷öeî éàøk íé÷æèé:CLç-éðtî Cøòð-àì Bì øîàp-äî eðòéãBä ©§¦´©¦ −¦§¨¦®£¹¨¦À¦§¦¬¨«−¦¥©´Ÿ©®¬Ÿ©¹£ÀŸ¦§¥«Ÿ¤
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:íøäèzå äøáòáë:ãBä àøBð dBìà-ìò äúàé áäæ ïBôvîâëètLîe çë-àébN eäðàöî-àì écL ¹̈§À̈©«§©£¥«¦ −¨¨¨´¤«¡¤®©¡¹À©´¨«©©´«Ÿ§ −¨ª©¦®Ÿ©¦§¨¬
:äpòé àì ä÷ãö-áøå§Ÿ§¹¨À̈´Ÿ§©¤«

i"yx
(ÁÈ).íé÷æç:הרקיעים.÷öåî éàøë שהנשים כראי

ביותר): חזק והוא טרישטייר (מוצק בו, רואות
(ËÈ).åì øîàð äî åðòéãåä לא עמו, בריבנו להקב"ה

וסביבותיו: סתרו אשר חשך מפני אליו לערוך נוכל
(Î).øáãà éë åì øôåñéä הוא הבריות כמדת וכי

מפינו: היוצאים דברים אליו שיספרו øîàשצריך íà
.ùéà:מפיו òìåáé.אומר éë פן כמו מיד, אליו יגלה

היסופר  פירשו ורבותינו יגלה, יז) (ש"ב למלך יבולע
לו: שבחו øáãà.כל éë:ובגבורתו בו נדבר íàכי

.ùéà øîà:כולם òìåáé.לספרם éë:ממקומו
(‡Î).øåà åàø àì äúòå חזר בסוף אליהוא אל דבריו

מענה  מצאו לא על איוב ריעי שלשת אותן לקנתר
להשיבך  להם שהיה אלה ריעיך שלשת ועתה ואמר
המה  נעשו אור ראו לא לך, שאמרתי אלו דברים כל

חכמה: ראו לא אשר íé÷çùá.כנפלים àåä øéäá
גשם: להוריד בשחקים הנראים בהירים çåøåדומה

.äøáò יורד מטר ואין ומעבירתן ומטהרתן בא ורוח

עמדו  וסוף להשיבך התחילו שלהם דוגמא הוא כך
ענו: äúàé.(Î·)ולא áäæ ïåôöî על כחוזר הוא הרי

חכמים  מדרש ד"א אור) ראו לא (ועתה הראשונות
רוח  גשם להוריד עננים עננים בהרות מלא כשהרקיע
ואינה  חכמים מדרש זה יורד גשם ואין ותטהרם עברה

המקראות: סדר על äúàé.מתיישב' áäæ ïåôöî מנשב
המריקי' כמו זורחת והחמה הגשם ומעביר צפונית רוח

ד): (זכריה הזהב äåìà.מעליהם ìò מצפון) מלפניו.
עצמן  את שיאתיו לאותן הטוב הזהב נצפן יאתה. זהב
מאד): הנורא באלוה ומאמינים הקב"ה למצות

(‚Î).çë àéâù åäåðàöî àì éãù על משפטיו לעורר
שם  הבריות וכפרת ברחמי' כ"א כחו בגודל הבריות
השקל  מחצית מנחה קומץ היכולת לפי מועט בדבר
ראם  לבק' טרח ולא וצאן בקר יונה ובני תורים

äðòé.יסורין:èôùîå.ויחמור: àì מדאי יותר הבריות
כיֿאם  שא"א במה מדאי יותר הצדיק יענה לא וכן

ידו: כמתנת איש

cec zcevn
(ÁÈ).ÚÈ˜¯˙כמראה החזקים השחקים את עמו פרשת וכי

בהקשת נעשה מאלו יותר חזק  שהוא ביציקה הנעשה הנשים 
המוצק דבר כמראה  הבהירות בדבר חזקים  שהמה או הקורנס
עד  לך אל  כח וכי וכאומר מאד  יזהיר אשר אותו  יתיכו  בעת

משפט : לפניו אערכה  מה‰ÂÚÈ„Â.(ËÈ)שתאמר לנו הודע
בעבורך  עמו מתווכחים היינו  אנו גם וכאומר  במשפט נאמר

נאמר : מה  נא אמר  ÍÂ¯Ú.אך  ‡Ï משפט לסדר נוכל  לא הלא 
המקום: חכמת  מול עמנו אשר הדעת חשכת  מפני  למולו 

(Î).ÂÏ ¯ÙÂÒÈ‰ מהצורך וכי משפט  עמו לערוך לנו מה  ר"ל
לו: ידוע הכל הלא אדבר אשר לו ‡Ó¯.לספר Ì‡אמר וכי

במ "ש: ענין  כפל והוא ממנו יסתר אשר דבר איש
(‡Î).‰˙ÚÂ דרך אני  אומר ועתה אמר  דבריו להשלים  כשבא 

אבל  מאד  ומזהיר בשחקים במקומו הוא בהיר כי  ועם  הענן יכסנו  כאשר והוא  השמש אור אנשים ראו  לא  לפעמים  הנה  כלל
מאליו: ומובן  קצר מקרא והוא  יראוהו אז  הענן מן  השחקים את  ותטהר רוח  עברה אשרÔÂÙˆÓ.(Î·)כאשר  השמש ואם ר "ל 

מזוקקות וחקירות  דעות  הלב  ממצפוני יובא  א"כ  ואיך  הענן יכסנו כאשר הוא  נעלם השמים יטהר כאשר כל  לעין  הוא  נראה
מדותיו: הנהגת  חקר א"כ  נדע ואיך  זמן בכל  הוא  נעלם הלא וכו ' אלוה על ‰Â„.כזהב ‡¯Âימעטו פן הודו מלהגיד יראוי

תהלות נורא  שנאמר  טו)וכענין Â‰Â‡ˆÓ.(Î‚):(שמות ‡Ï È„˘להשיג נוכל לא  כי עם ר"ל שדי  האל את מצאנו  לא כי עם 
את יענה ולא  צדקה ורוב  במשפט  אבל כח  שגיא הוא כי ידענו הן מ"מ  מדותיו והנהגת  מגמול עצמותו מה ֿ אם כי מלבו האדם 

לו: יעשה  מעשיו

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÚÈ˜¯˙הארץ לרוקע כמו ושטיחה פרישה  (תהלים ענין

וכמוהוקלו) המובן  בדבר וקצר התימה בה"א התרקיע ומשפטו
לאבנרÌÈ˜Á˘Ï.רבים : הרגו  וכן את  במקום  הלמ "ד באה
ו) ומראה:È‡¯Î.:(ש"ב ראיה יציקה:ÂÓˆ˜.מלשון מלשון 

(Î).ÚÏÂ·Èהקודש את כבלע כמו ההסתר ד)ענין :(במדבר
(‡Î).¯È‰·: ומזהיר ונסתרÔÂÙˆÓ.(Î·)מאיר טמון ענין

הצפון: מפאת  בא שזהב על  נאותה מליצה  בלשון Ê‰·.ואחז
הזהב מעליהם המריקים  וכן כזהב ונקי מזוקק  לומר (זכריה רצה

קדשÈ‡˙‰.:ד) מרבבות ואתה  כמו לג)יבא ענינו‰Â„.:(דברים
ופאר: הדר פעלו˘‚È‡.(Î‚)כמו תשגיא כמו לו)גדול  :(לעיל

.‰ÚÈ:ויסורין עינויים מלשון 
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:øçà íå÷îá.ailkn:äèîì úçàå äìòîì úçà àìà åæ ãâðë åæ ïéåù ïðéàù ,áìëä éðéù ïéòë úåøéôú äùåò.zehnd z` oibxqnïéìáçá ïúåà ïéâøåà

:áøòå éúù.oigznn:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïéâøñî àì ìáà ,ïéçúîî ,íéìáçä åôøå íéáø íéîé äæ âåøà äéä íà
hhhh.oicinrn:ïéãéîòî éðú éëäì íå÷îì íå÷îî åéä ïéìèìèî íäìù íéøåðúù éôìå .ãòåîá åì êéøöù øåðú íéð÷úîå ïéáéùåîå ïéðåá.oiyakn oi`ïéø÷ðî

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äôé úåðçåè ïéàå éàãî øúåé úå÷ìç ïäùë íéçøä ìò ùéèôá ïéëîå
iiii.zqtxnle:øöçì íìåñ êøã íéãøåéå åá íéëìåä äéìòä éðáù äéìò éðôìù êåìä.oiwcqd z` oityeùéùëå ,èéèá ïúåà ïéçåè ïéòôåùî ïðéàù úåââ

:ïéçè ,ïéôù .àãéñô àëéàå úéáá ãøåé óìãä èéèä úééçèá íé÷ãñ.dlbrn:úåââä ïé÷éìçî åáù ìåâò õò.mivlgnaóë ïéòë äáçø ìæøá ìù úåðîåà éìë
:ãé úéá äìå.xivd:çúô ìù äðåúçúä äôå÷ñàä øåç êåúá úááåñä úìãä ìâø.xepiv:äôå÷ñàáù øåçä.dxewdeåìéôà åøáùðù ùîî úéáä úåøå÷
:è"åé íãå÷.crena ezk`ln oieki `ly calae:úàæ úà äùòàå úøçà äëàìî éì ïéàù ãòåîä ãò ïéúîà øîàé àìù.miyakàöåéëå úå÷øéå íéâã ïåâë

:õîåçå çìîá ïéùáåëù ïäá.crena olk`l lekiy:ãéî ìåëàì ïééåàøå øäî ïéùáëð åäéù
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èBéãää,התפירה במלאכת מומחה שאינו –øôBz,המועד בחול  – ÇÆÀÅ
Bkøãkנקרא שהדיוט מבואר , בגמרא בחול. –`ivedl leki epi`y lk" ÀÇÀ

,"zg` zaa hgn `eln הרבה תחיבות המחט את תוחב האומן  שכן 
הרבה  תפירות ונמצאו התפר ממקום ומושכה המחט אורך  כמלוא

לענין  הדיוט נקרא זו  בדרך  לתפור  יודע שאינו  אחת,וכל  במשיכה
אומרים: ויש  ewelg",תפירה. ztga `xni` oeekl leki epi`y lk"כלומר

אלא  ומכוונת שווה שתהא החלוק בשולי שפה לעשות יכול שאינו 
אחר . במקום וצרה אחד  במקום רחבה אותה המומחה ïnàäåעושה – ÀÈËÈ

מ áéìëîבתפירה, יש בגמרא:– דרךriqtn,פרשים תופר  כלומר  ÇÀÄ
ביניהן . רווחים מניח אלא זו , אחר  זו  התפירות את עושה שאינו דילוג,

(שם): מפרשים zalk`,ויש  ipiy כעין התפירות את שעושה כלומר 
שתפירה  וכיון אחת, בשורה ולא למטה, ואחת למעלה אחת הכלב, שיני

המועד. בחול לעשותה מותר המומחה אף אומן, מלאכת אינה כזאת
úBhnä úà ïéâøñîe החבלים את המועד  בחול  לארוג מותר  – ÀÈÀÄÆÇÄ

שדווקא  הגמרא מסוגיית מוכיחים יש וערב. שתי  המיטות שבתחתית
מותר  המועד  א א א א ).).).).לצורך  יייי,,,, קטןקטןקטןקטן מועדמועדמועדמועד ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  גמרא גמרא גמרא גמרא  יש((((עייןעייןעייןעיין אבל 

האבד דבר שהוא משום הוא שהטעם שמותר((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))כותבים ונמצא ,

אופן. ïéçzîîבכל  óà :øîBà éñBé éaø אם החבלים את – ÇÄÅÅÇÀÇÀÄ
בלא  שהם כמות בחבלים להשתמש  עוד  שאפשר פי על אף נתרפו,

למתוח  מותר  מקום מכל ובכסתות, בכרים למלאותם כגון  מתיחה,
המועד בחול  ישראלישראלישראלישראל").").").").אותם אינם ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  המפרשים רוב ברם,

קמא  תנא על חולק יוסי  שרבי  מבארים, והם "אף", תיבת גורסים
מסרגין. אין אבל שנתרפו , החבלים את שממתחין dkldוסובר oi`e

.iqei iaxk
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ãòBna íéçøå íéøéëå øepz ïéãéîòîיש המועד . בחול – ÇÂÄÄÇÀÄÇÄÀÅÇÄÇÅ
eke'מפרשים: oicinrn,וכיריים תנור  ומתקנים ומושיבים בונים –

בהם. ולבשל  לאפות המועד, צורך  שהם ריחיים miigixeמפני  היינו
המועד  לצורך  לטחון  יד, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).של שהואיל((((רש רש רש רש """"יייי;;;; מפרשים, ויש 

וכש למקום, ממקום מיטלטלים היו שלהם לאפות והתנורים צריכים היו
בטיט  אותם וטחים אחד  במקום אותם קובעים היו בהם לבשל  או

המשנה  באה לפיכך חומם, שיחזיקו  כדי  שתחתיהם, הקרקע מושב עם
היו  אם ואף המועד, בחול  אותם ולקבוע להעמידם שמותר ללמדנו,

טיחה, ידי על ולחברם לתקנם או  להרכיבם, מותר מחוליות, מורכבים
לצורך אפילו לכתחילה, לעשותם אבל  במועד . ובישול אפייה לצורך

אסור מקום dxikd((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).המועד  בה ויש כלמטה למעלה רחבה
קדירות, שתי גדולxepzdeלשפיתת יותר והוא למטה ורחב למעלה צר

ב). ג, שבת (עיין  לאפייה בו  ומשתמשים øîBà:מכירה, äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
älçza íéçøä úà ïéLaëî ïéà אין חדשים, כשהריחיים – ÅÀÇÀÄÆÈÅÇÄÇÀÄÈ

יפה, טוחנות ואינן חלקות כשהן  הריחיים, אבני  את במועד מנקרים
ישנים, בריחיים אבל הרבה. טורח זו בעבודה שיש  לפי  לחדדן, כדי 

במועד . לעשותו מותר מועט בניקור ודי dcedi.הואיל iaxk dkld oi`e
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ïéNBò,המועד בחול  –úñtønìå âbì ä÷òî–zqtxn היינו ÄÇÂÆÇÇÀÇÇÀÆÆ
העלייה שלפני  ziaay),גזוזטרה dpeilrd dnewd)בני יורדים וממנה

לחצר , במדרגות èBéãäהעלייה äNòî טיט בלא באבנים כגון – ÇÂÅÆÀ
ïnà((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),), äNòî àG ìáà. גמור מעקה –ïé÷ãqä úà ïéôL ÂÈÇÂÅËÈÈÄÆÇÀÈÄ

לבית, המים ייכנסו שלא כדי  שבגג, הסדקים את בטיט טחים –

äìébòna ïúBà ïéìébòîe הטיט טיח על  עגול  בעץ מגלגלים – ÇÀÄÄÈÇÇÀÅÈ
להחליקו, ìâøáeכדי ãiaעל ברגל  או  ביד שמגלגל  או כלומר – ÇÈÈÆÆ

íéöìçnaהטיח, àG ìáà את בו  שמחליקים הבונים, של  בכלי  – ÂÈÇÇÀÀÇÄ
mil`ey:הטיט. `xnbaשמותר לומר  צורך אין הרי מותר , במעגילה אם

התנא  וכוונת מותר , ברגל או  ביד שדווקא ומפרשים, ברגל ? או  ביד
מעגילה  כעין  אותן  ומעגילין הסדקים את שפין  היא: כך  משנתנו  של

ברגל  או  miyeryביד enk lbxa e` cia gihd lr milblbny xnelk)
,(dlibrna מלאכת שהיא במעגילה שאסור  שכן (וכל במחלצים לא אבל

– יתירה טירחה בה ויש יוסף יוסף יוסף יוסף אומן , הדלת,øévä).נימוקינימוקינימוקינימוקי של – ÇÄ
øBpväå, בו מסתובב הדלת שציר  החור  –äøBwäå,הדלת שמעל – ÀÇÄÀÇÈ

eøaLpL çzônäå ìeòðnäå טוב יום מערב נשברו אפילו  – ÀÇÇÀÀÇÇÀÅÇÆÄÀÀ
מרדכימרדכימרדכימרדכי),),),), טור טור טור טור ;;;; ãòBna((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ïðwúî,המועד בחול  לתקנם מותר – ÀÇÀÈÇÅ

הדלת  את להשאיר  אפשר  אי  שהרי האבד, דבר  מלאכת שהיא לפי

הגנבים, מפני  ãòBnaשבורה, Bzëàìî ïeëé àHL ãáìáe– ÄÀÇÆÀÇÅÀÇÀÇÅ
לעשותו  כדי  התיקון , מלאכת את להשהות טוב יום בערב יתכוון  שלא

עסקיו. משאר פנוי  שהוא בשעה המועד, ïéLákבחול ìëå דברים – ÀÈÀÈÄ
ובמלח, בחומץ לכבוש ãòBnaשנוהגים ïäî ìBëàì ìBëé àeäLÆÈÆÁÅÆÇÅ

במועד, לאכילה עוד ראויים ויהיו מהר שנכבשים –ïLáBkמותר – ÀÈ
המועד. בחול  אותם לכבוש
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡åéúéæ úà CôäL éî,íéìòBt eäeòèäL Bà ñðà Bà ìáà Bòøàå–äøB÷ ïòBèøçàì dçépîe äðBLàø ¦¤¨©¤¥¨§¥§¥¤Ÿ¤¤¦§£¦¥¨¦¨©¦¨§©©

ãòBnä;éøácéaøäãeäé.éñBé éaøøîBà:âå øîBâå óìBæBkøãk ó. ©¥¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥§¥§¨§©§
·øBaä CBúa Bðéé äéäL éî ïëå,ìáà BòøàåíéìòBt eäeòèäL Bà ñðà Bà–âå øîBâå óìBæBkøãk ó;éøác §¥¦¤¨¨¥§©§¥§¥¤Ÿ¤¤¦§£¦¥§¥§¨§©§¦§¥

éñBé éaø.äãeäé éaøøîBà:íéãenì Bì äNBò,õéîçé àHL ìéáLa. ©¦¥©¦§¨¥¤¦¦¦§¦¤©§¦
‚íéápbä éðtî åéúBøt íãà ñéðëî,äøLnä ïî BðzLt äìBLå,ãáàz àHL ìéáLa,úà ïeëé àHL ãáìáe ©§¦¨¨¥¨¦§¥©©¨¦§¤¦§¨¦©¦§¨¦§¦¤Ÿ©¦§©¤§©¥¤

ãòBna Bzëàìî.ãòBna ïzëàìî eðek íà ïlëå–eãáàé. §©§©¥§ª¨¦¦§§©§¨©¥Ÿ¥
„íéza ïéç÷Bì ïéà,äîäáe íéãáò,ãòBnä Cøöì àlà,øëBnä Cøöì Bà,ìëài äî Bì ïéàL.úéaî ïépôî ïéà ¥§¦¨¦£¨¦§¥¨¤¨§Ÿ¤©¥§Ÿ¤©¥¤¥©Ÿ©¥§©¦¦©¦

a`̀̀̀.jtdy inïëôäù øçàì ïåçèì ãáì åäì ÷éñî àì éàå .ãáä úéáì ïñéðëäì íéöåøùë ,åá íéøåáö íäù ïèòîä êåúá íéúéæä ïéëôäîù íãà éðá êøã
:éãñô.la` erx`e:äëàìîá øåñàù.milret edrhdy e`:ãòåîä òéâäå .åúëàìîì åàá àìù.oreh,ãéáëîå äðåùàø íòô ãáä úéá ìù äøå÷ íéúéæä ìò

,åìáà éîéá åãéá íúåùòì ìáàì øåñà ãòåîá íéøúåîä íéøáãã ïðéòîù àëäîå .éãñô àì åúã íåùî äéðù íòôá àì ìáà åãéñôé àìå úö÷ åáåæéù éãë
íéøçà ìáà .äðåùàø äøå÷ åìéôà åãéá ïåòèì øåñà äéä åìáà éîéá ìáà ,ãòåîá äðåùàø äøå÷ ïòåè ,ãòåîä ãò áëò ìáàä úîçîå ìáà åòøàå éðú÷ãî

:åì íéðòåè.slef:óåìéæ éåø÷ êéôùã éãéî ìëå .ãáä úéá éáâ ìò íéúéæä êôåù.xnebe:ãáä úéáá íøåöéòå íúèéçñ.sbeéáøë äëìäå .úåéáçä éô íúåñ
:éñåé
aaaa.xead jeza:ïééä ìá÷ì ãéñá úãééåñî úâä úçúù äøéôç.micenl.øåáä ïî åäìùé àìå ,õéîçé àìù íéøñðá íù åúåà äñëî øîåìë .õò ìù íéøñð

:éñåé 'øë äëìäå
bbbb.epzyt dleye:äìåù éåø÷ íéîä ïî äìòîù äî ìë.eca`i crena ozk`ln epeek m`:ø÷ôä åúåà íéùåòå ,ïåîî åúåà íéãáàî ã"á
cccc.crend jxevl `l`:äèéçùì äîäá ,åùîùì íéãáò ,íäá áùéì íéúá ,ãòåîá íäì êéøö äðå÷äù.xkend jxevl e`êøåöì ïàéöåäì úåòîì êéøöù

`xephxa yexit
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åéúéæ úà CôäL éî שהוא במעטן, הזיתים את לצבור היה דרכם – ÄÆÈÇÆÅÈ
מהפכים  היו זמן ולאחר  ויתבשלו. שיתחממו  כדי  לזיתים, המיוחד  כלי 
כולם  שיתרככו כדי ג), יז, שבת משנה (עיין  לכך  העשוי בקנה אותם

ואם  שמנם, את לעצור  הבד לבית אותם נותנים היו כך  ואחר  יפה,
ששנינו  וזהו נפסדים. היו הבד, לבית שהפכום, לאחר אותם, נתנו לא

eizifבמשנתנו: z` jtdy in,שמנם לעצירת והכינם במעטן, –BòøàåÀÅÀ
ìáàהחג לפני אסור((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– שאבל לעצרם, היה יכול  ולא , ÅÆ

ñðàבמלאכה, Bà האפשרות את ממנו  שמנע אחר, אונס שאירעו או  – ÙÆ
זיתיו , את íéìòBtלדרוך eäeòèäL Bà לבוא שהבטיחוהו – ÆÄÀÂÄ

המועד , והגיע באו, ולא äðBLàøלמלאכתו  äøB÷ ïòBèמותר – ÅÈÄÈ
כדי ראשונה, פעם הזיתים על  הבד בית קורת את במועד לטעון לו 

גדול, הפסד  יהא לא ושוב שמנם מקצת הקורה dçépîeשיזוב את – ÇÄÈ
גורסים: ויש  הזיתים, הזיתים,mgipneעל את כלומר  –ãòBnä øçàìÀÇÇÇÅ

החג. לאחר  עד –äãeäé éaø éøác ממשנתנו למדים בגמרא – ÄÀÅÇÄÀÈ
אבלו , בימי בעצמו לעשותם לאבל  אסור במועד  המותרים שדברים
והתעכב  אבל  ארעו  שאם במשנתנו שנינו  שכן לו, עושים אחרים אבל 

טוען  אינו  אבלו בימי אבל במועד , ראשונה קורה שטוען  המועד , עד 
ראשונה קורה zeniרשרשרשרש""""יייי(oiireאפילו  x`ya "la` erx`e" yxtny

.(dpydóìBæ :øîBà éñBé éaø בית גבי על הזיתים את שופך  – ÇÄÅÅÅ
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),הבד מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; הבורslefויש מן  השמן  את מוציא –

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),), שמנם,øîBâå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; כל  מהם שיצא עד הזיתים סחיטת – ÀÅ
óâå,במגופות החביות את וסותם –Bkøãk עושה שהוא כדרך  – ÀÈÀÇÀ

"וגף". תיבת גורסים שאין  ויש  iqei.בחול . iaxk dklde

i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ששנינו דין שאותו  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ענבים. בדריכת גם נוהג בזיתים

øBaä CBúa Bðéé äéäL éî ïëå,הגת מן  היין  יורד  שלתוכו  – ÀÅÄÆÈÈÅÀÇ
לבור, וירד  הגת מן היין ויצא החג, קודם ענביו  נדרכו שכבר כלומר

íéìòBt eäeòèäL Bà ñðà Bà ìáà Bòøàå שבארנו כמו  – ÀÅÀÅÆÙÆÆÄÀÂÄ
עלול הבור מן  היין את יוציא לא ואם המועד, והגיע הקודמת, במשנה

להחמיץ, בחולóìBæהיין  הבור מן היין  את ומוציא שופך הריהו  – Å
חביות,øîBâåהמועד , לתוך  היין כל  את ונותן הענבים, דריכת את – ÀÅ

óâå,במגופות החביות את וסותם –Bkøãk;בחול –éaø éøác ÀÈÀÇÀÄÀÅÇÄ
éñBé שאפילו רבותא, להשמיע המשנה באה שבזיתים אמרו , בגמרא – Å

עושה  שאינו  יהודה רבי  סובר מקום מכל  מרובה, שהפסדם בזיתים

רבי לדעת רבותא להשמיע משנתנו באה ובענבים כדרכו . במועד בהם
סובר הוא מקום מכל  כך , כל רב אינו שהפסדם בענבים שאפילו יוסי ,

כדרכו. וגומר íéãenìשזולף Bì äNBò :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÆÄÄ
נסרים  נותן אלא הבור מן  היין  את מוציא שאינו  כלומר  עץ, של  נסרים

שבתוכו , היין את לכסות הבור פי õéîçéעל àHL ìéáLaוגומר – ÄÀÄÆÇÀÄ
החג. לאחר  הענבים דריכת iqei.את iaxk dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב

åéúBøt íãà ñéðëî,הפרדסים ומן  הגנות מן  המועד, בחול – ÇÀÄÈÈÅÈ
íéápbä éðtî בצנעא זה שיעשה אמרו, ובגמרא אותם; יגנבו  שלא – ÄÀÅÇÇÈÄ

שאפשר; כמה äøLnäעד ïî BðzLt äìBLå הפשתן את מוציא – ÀÆÄÀÈÄÇÄÀÈ
שתתרכך, עד  בהם אותה ששורים המשרה, ãáàzממי  àHL ìéáLaÄÀÄÆÙÇ

להרקיב. היא עשויה מדי, יותר המשרה במי  הפשתן  תישאר שאם –

ãòBna Bzëàìî úà ïeëé àHL ãáìáe את ישהה שלא – ÄÀÇÆÀÇÅÆÀÇÀÇÅ
האחרים. מעסקיו  פנוי  שהוא בשעה במועד , לעשותה כדי מלאכתו,

ïlëå, האבד דבר  משום במועד שהתירו המלאכות אותן  כל –íà ÀËÈÄ
ãòBna ïzëàìî eðek לעשותה בכוונה המלאכה את השהה אם – ÄÀÀÇÀÈÇÅ

המועד, לו eãáàéבחול  מתירים ואין שיאבדו לדברים מניחים – ÙÅ
אבידתם מפני  מלאכה הגאונים הגאונים הגאונים הגאונים ).).).).שום בשםבשםבשםבשם הרמ הרמ הרמ הרמ """"ך ך ך ך  ויש((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

לכלeca`iמפרשים: אותם ומפקירים הדברים את מאבדים דין  בית –

קנס ורשורשורשורש""""יייימשום דדדד).).).). ז ז ז ז ,,,, טוב טוב טוב טוב  יום יום יום יום  הלהלהלהל'''' שאסורeca`iכותב:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  –
מהם הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ליהנות על על על על  משנהמשנהמשנהמשנה"""" """"מגיד מגיד מגיד מגיד  ועייןועייןועייןועיין טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

שם שם שם שם ).).).).
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ïéç÷Bì ïéà, המועד בחול  קונים אין  –äîäáe íéãáò ,íéza ÅÀÄÈÄÂÈÄÀÅÈ
הוסיפו : ובירושלמי  –,mipa`e במשנתנו גם כן  גורסים ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ויש
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ÁBkøãk øôBz èBéãää,áéìëî ïnàäå.úBhnä úà ïéâøñîe.éñBé éaøøîBà:ïéçzîî óà. ©¤§¥§©§§¨ª¨©§¦§¨§¦¤©¦©¦¥¥©§©§¦
ËãòBna íéçøå íéøéëå øepz ïéãéîòî.äãeäé éaøøîBà:älçza íéçøä úà ïéLaëî ïéà. ©£¦¦©§¦©¦§¥©¦©¥©¦§¨¥¥§©§¦¤¨¥©¦©§¦¨
ÈèBéãä äNòî úñtønìå âbì ä÷òî ïéNBò,ïnà äNòî àG ìáà.äìébòna ïúBà ïéìébòîe ïé÷ãqä úà ïéôL ¦©£¤©©§©©§¤¤©£¥¤§£¨©£¥ª¨¨¦¤©§¨¦©§¦¦¨©©§¥¨

ìâøáe ãia,íéöìçna àG ìáà.eøaLpL çzônäå ìeòðnäå äøBwäå øBpväå øévä–ãòBna ïðwúî,àHL ãáìáe ©¨¨¤¤£¨©©§§©¦©¦§©¦§©¨§©©§§©©§¥©¤¦§§§©§¨©¥¦§©¤
ãòBna Bzëàìî ïeëé.ãòBna ïäî ìBëàì ìBëé àeäL ïéLák ìëå–ïLáBk. §©¥§©§©¥§¨§¨¦¤¨¤¡¥¤©¥§¨

gggg.ekxck xtez heicddøö÷å äæ íå÷îá áçø åäùåòå ïàëìå ïàëì í÷òî àìà ,åá úðååëîå äåù àäúù ãâáì äôù ïéåëì òãåé åðéàù ìë éø÷î èåéãä
:øçà íå÷îá.ailkn:äèîì úçàå äìòîì úçà àìà åæ ãâðë åæ ïéåù ïðéàù ,áìëä éðéù ïéòë úåøéôú äùåò.zehnd z` oibxqnïéìáçá ïúåà ïéâøåà

:áøòå éúù.oigznn:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ïéâøñî àì ìáà ,ïéçúîî ,íéìáçä åôøå íéáø íéîé äæ âåøà äéä íà
hhhh.oicinrn:ïéãéîòî éðú éëäì íå÷îì íå÷îî åéä ïéìèìèî íäìù íéøåðúù éôìå .ãòåîá åì êéøöù øåðú íéð÷úîå ïéáéùåîå ïéðåá.oiyakn oi`ïéø÷ðî

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äôé úåðçåè ïéàå éàãî øúåé úå÷ìç ïäùë íéçøä ìò ùéèôá ïéëîå
iiii.zqtxnle:øöçì íìåñ êøã íéãøåéå åá íéëìåä äéìòä éðáù äéìò éðôìù êåìä.oiwcqd z` oityeùéùëå ,èéèá ïúåà ïéçåè ïéòôåùî ïðéàù úåââ

:ïéçè ,ïéôù .àãéñô àëéàå úéáá ãøåé óìãä èéèä úééçèá íé÷ãñ.dlbrn:úåââä ïé÷éìçî åáù ìåâò õò.mivlgnaóë ïéòë äáçø ìæøá ìù úåðîåà éìë
:ãé úéá äìå.xivd:çúô ìù äðåúçúä äôå÷ñàä øåç êåúá úááåñä úìãä ìâø.xepiv:äôå÷ñàáù øåçä.dxewdeåìéôà åøáùðù ùîî úéáä úåøå÷
:è"åé íãå÷.crena ezk`ln oieki `ly calae:úàæ úà äùòàå úøçà äëàìî éì ïéàù ãòåîä ãò ïéúîà øîàé àìù.miyakàöåéëå úå÷øéå íéâã ïåâë

:õîåçå çìîá ïéùáåëù ïäá.crena olk`l lekiy:ãéî ìåëàì ïééåàøå øäî ïéùáëð åäéù
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èBéãää,התפירה במלאכת מומחה שאינו –øôBz,המועד בחול  – ÇÆÀÅ
Bkøãkנקרא שהדיוט מבואר , בגמרא בחול. –`ivedl leki epi`y lk" ÀÇÀ

,"zg` zaa hgn `eln הרבה תחיבות המחט את תוחב האומן  שכן 
הרבה  תפירות ונמצאו התפר ממקום ומושכה המחט אורך  כמלוא

לענין  הדיוט נקרא זו  בדרך  לתפור  יודע שאינו  אחת,וכל  במשיכה
אומרים: ויש  ewelg",תפירה. ztga `xni` oeekl leki epi`y lk"כלומר

אלא  ומכוונת שווה שתהא החלוק בשולי שפה לעשות יכול שאינו 
אחר . במקום וצרה אחד  במקום רחבה אותה המומחה ïnàäåעושה – ÀÈËÈ

מ áéìëîבתפירה, יש בגמרא:– דרךriqtn,פרשים תופר  כלומר  ÇÀÄ
ביניהן . רווחים מניח אלא זו , אחר  זו  התפירות את עושה שאינו דילוג,

(שם): מפרשים zalk`,ויש  ipiy כעין התפירות את שעושה כלומר 
שתפירה  וכיון אחת, בשורה ולא למטה, ואחת למעלה אחת הכלב, שיני

המועד. בחול לעשותה מותר המומחה אף אומן, מלאכת אינה כזאת
úBhnä úà ïéâøñîe החבלים את המועד  בחול  לארוג מותר  – ÀÈÀÄÆÇÄ

שדווקא  הגמרא מסוגיית מוכיחים יש וערב. שתי  המיטות שבתחתית
מותר  המועד  א א א א ).).).).לצורך  יייי,,,, קטןקטןקטןקטן מועדמועדמועדמועד ותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  גמרא גמרא גמרא גמרא  יש((((עייןעייןעייןעיין אבל 

האבד דבר שהוא משום הוא שהטעם שמותר((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))כותבים ונמצא ,

אופן. ïéçzîîבכל  óà :øîBà éñBé éaø אם החבלים את – ÇÄÅÅÇÀÇÀÄ
בלא  שהם כמות בחבלים להשתמש  עוד  שאפשר פי על אף נתרפו,

למתוח  מותר  מקום מכל ובכסתות, בכרים למלאותם כגון  מתיחה,
המועד בחול  ישראלישראלישראלישראל").").").").אותם אינם ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  המפרשים רוב ברם,

קמא  תנא על חולק יוסי  שרבי  מבארים, והם "אף", תיבת גורסים
מסרגין. אין אבל שנתרפו , החבלים את שממתחין dkldוסובר oi`e

.iqei iaxk
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ãòBna íéçøå íéøéëå øepz ïéãéîòîיש המועד . בחול – ÇÂÄÄÇÀÄÇÄÀÅÇÄÇÅ
eke'מפרשים: oicinrn,וכיריים תנור  ומתקנים ומושיבים בונים –

בהם. ולבשל  לאפות המועד, צורך  שהם ריחיים miigixeמפני  היינו
המועד  לצורך  לטחון  יד, ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).של שהואיל((((רש רש רש רש """"יייי;;;; מפרשים, ויש 

וכש למקום, ממקום מיטלטלים היו שלהם לאפות והתנורים צריכים היו
בטיט  אותם וטחים אחד  במקום אותם קובעים היו בהם לבשל  או

המשנה  באה לפיכך חומם, שיחזיקו  כדי  שתחתיהם, הקרקע מושב עם
היו  אם ואף המועד, בחול  אותם ולקבוע להעמידם שמותר ללמדנו,

טיחה, ידי על ולחברם לתקנם או  להרכיבם, מותר מחוליות, מורכבים
לצורך אפילו לכתחילה, לעשותם אבל  במועד . ובישול אפייה לצורך

אסור מקום dxikd((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).המועד  בה ויש כלמטה למעלה רחבה
קדירות, שתי גדולxepzdeלשפיתת יותר והוא למטה ורחב למעלה צר

ב). ג, שבת (עיין  לאפייה בו  ומשתמשים øîBà:מכירה, äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
älçza íéçøä úà ïéLaëî ïéà אין חדשים, כשהריחיים – ÅÀÇÀÄÆÈÅÇÄÇÀÄÈ

יפה, טוחנות ואינן חלקות כשהן  הריחיים, אבני  את במועד מנקרים
ישנים, בריחיים אבל הרבה. טורח זו בעבודה שיש  לפי  לחדדן, כדי 

במועד . לעשותו מותר מועט בניקור ודי dcedi.הואיל iaxk dkld oi`e

i p y m e i
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ïéNBò,המועד בחול  –úñtønìå âbì ä÷òî–zqtxn היינו ÄÇÂÆÇÇÀÇÇÀÆÆ
העלייה שלפני  ziaay),גזוזטרה dpeilrd dnewd)בני יורדים וממנה

לחצר , במדרגות èBéãäהעלייה äNòî טיט בלא באבנים כגון – ÇÂÅÆÀ
ïnà((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),), äNòî àG ìáà. גמור מעקה –ïé÷ãqä úà ïéôL ÂÈÇÂÅËÈÈÄÆÇÀÈÄ

לבית, המים ייכנסו שלא כדי  שבגג, הסדקים את בטיט טחים –

äìébòna ïúBà ïéìébòîe הטיט טיח על  עגול  בעץ מגלגלים – ÇÀÄÄÈÇÇÀÅÈ
להחליקו, ìâøáeכדי ãiaעל ברגל  או  ביד שמגלגל  או כלומר – ÇÈÈÆÆ

íéöìçnaהטיח, àG ìáà את בו  שמחליקים הבונים, של  בכלי  – ÂÈÇÇÀÀÇÄ
mil`ey:הטיט. `xnbaשמותר לומר  צורך אין הרי מותר , במעגילה אם

התנא  וכוונת מותר , ברגל או  ביד שדווקא ומפרשים, ברגל ? או  ביד
מעגילה  כעין  אותן  ומעגילין הסדקים את שפין  היא: כך  משנתנו  של

ברגל  או  miyeryביד enk lbxa e` cia gihd lr milblbny xnelk)
,(dlibrna מלאכת שהיא במעגילה שאסור  שכן (וכל במחלצים לא אבל

– יתירה טירחה בה ויש יוסף יוסף יוסף יוסף אומן , הדלת,øévä).נימוקינימוקינימוקינימוקי של – ÇÄ
øBpväå, בו מסתובב הדלת שציר  החור  –äøBwäå,הדלת שמעל – ÀÇÄÀÇÈ

eøaLpL çzônäå ìeòðnäå טוב יום מערב נשברו אפילו  – ÀÇÇÀÀÇÇÀÅÇÆÄÀÀ
מרדכימרדכימרדכימרדכי),),),), טור טור טור טור ;;;; ãòBna((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ïðwúî,המועד בחול  לתקנם מותר – ÀÇÀÈÇÅ

הדלת  את להשאיר  אפשר  אי  שהרי האבד, דבר  מלאכת שהיא לפי

הגנבים, מפני  ãòBnaשבורה, Bzëàìî ïeëé àHL ãáìáe– ÄÀÇÆÀÇÅÀÇÀÇÅ
לעשותו  כדי  התיקון , מלאכת את להשהות טוב יום בערב יתכוון  שלא

עסקיו. משאר פנוי  שהוא בשעה המועד, ïéLákבחול ìëå דברים – ÀÈÀÈÄ
ובמלח, בחומץ לכבוש ãòBnaשנוהגים ïäî ìBëàì ìBëé àeäLÆÈÆÁÅÆÇÅ

במועד, לאכילה עוד ראויים ויהיו מהר שנכבשים –ïLáBkמותר – ÀÈ
המועד. בחול  אותם לכבוש
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡åéúéæ úà CôäL éî,íéìòBt eäeòèäL Bà ñðà Bà ìáà Bòøàå–äøB÷ ïòBèøçàì dçépîe äðBLàø ¦¤¨©¤¥¨§¥§¥¤Ÿ¤¤¦§£¦¥¨¦¨©¦¨§©©

ãòBnä;éøácéaøäãeäé.éñBé éaøøîBà:âå øîBâå óìBæBkøãk ó. ©¥¦§¥©¦§¨©¦¥¥¥§¥§¨§©§
·øBaä CBúa Bðéé äéäL éî ïëå,ìáà BòøàåíéìòBt eäeòèäL Bà ñðà Bà–âå øîBâå óìBæBkøãk ó;éøác §¥¦¤¨¨¥§©§¥§¥¤Ÿ¤¤¦§£¦¥§¥§¨§©§¦§¥

éñBé éaø.äãeäé éaøøîBà:íéãenì Bì äNBò,õéîçé àHL ìéáLa. ©¦¥©¦§¨¥¤¦¦¦§¦¤©§¦
‚íéápbä éðtî åéúBøt íãà ñéðëî,äøLnä ïî BðzLt äìBLå,ãáàz àHL ìéáLa,úà ïeëé àHL ãáìáe ©§¦¨¨¥¨¦§¥©©¨¦§¤¦§¨¦©¦§¨¦§¦¤Ÿ©¦§©¤§©¥¤

ãòBna Bzëàìî.ãòBna ïzëàìî eðek íà ïlëå–eãáàé. §©§©¥§ª¨¦¦§§©§¨©¥Ÿ¥
„íéza ïéç÷Bì ïéà,äîäáe íéãáò,ãòBnä Cøöì àlà,øëBnä Cøöì Bà,ìëài äî Bì ïéàL.úéaî ïépôî ïéà ¥§¦¨¦£¨¦§¥¨¤¨§Ÿ¤©¥§Ÿ¤©¥¤¥©Ÿ©¥§©¦¦©¦

a`̀̀̀.jtdy inïëôäù øçàì ïåçèì ãáì åäì ÷éñî àì éàå .ãáä úéáì ïñéðëäì íéöåøùë ,åá íéøåáö íäù ïèòîä êåúá íéúéæä ïéëôäîù íãà éðá êøã
:éãñô.la` erx`e:äëàìîá øåñàù.milret edrhdy e`:ãòåîä òéâäå .åúëàìîì åàá àìù.oreh,ãéáëîå äðåùàø íòô ãáä úéá ìù äøå÷ íéúéæä ìò

,åìáà éîéá åãéá íúåùòì ìáàì øåñà ãòåîá íéøúåîä íéøáãã ïðéòîù àëäîå .éãñô àì åúã íåùî äéðù íòôá àì ìáà åãéñôé àìå úö÷ åáåæéù éãë
íéøçà ìáà .äðåùàø äøå÷ åìéôà åãéá ïåòèì øåñà äéä åìáà éîéá ìáà ,ãòåîá äðåùàø äøå÷ ïòåè ,ãòåîä ãò áëò ìáàä úîçîå ìáà åòøàå éðú÷ãî

:åì íéðòåè.slef:óåìéæ éåø÷ êéôùã éãéî ìëå .ãáä úéá éáâ ìò íéúéæä êôåù.xnebe:ãáä úéáá íøåöéòå íúèéçñ.sbeéáøë äëìäå .úåéáçä éô íúåñ
:éñåé
aaaa.xead jeza:ïééä ìá÷ì ãéñá úãééåñî úâä úçúù äøéôç.micenl.øåáä ïî åäìùé àìå ,õéîçé àìù íéøñðá íù åúåà äñëî øîåìë .õò ìù íéøñð

:éñåé 'øë äëìäå
bbbb.epzyt dleye:äìåù éåø÷ íéîä ïî äìòîù äî ìë.eca`i crena ozk`ln epeek m`:ø÷ôä åúåà íéùåòå ,ïåîî åúåà íéãáàî ã"á
cccc.crend jxevl `l`:äèéçùì äîäá ,åùîùì íéãáò ,íäá áùéì íéúá ,ãòåîá íäì êéøö äðå÷äù.xkend jxevl e`êøåöì ïàéöåäì úåòîì êéøöù

`xephxa yexit
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åéúéæ úà CôäL éî שהוא במעטן, הזיתים את לצבור היה דרכם – ÄÆÈÇÆÅÈ
מהפכים  היו זמן ולאחר  ויתבשלו. שיתחממו  כדי  לזיתים, המיוחד  כלי 
כולם  שיתרככו כדי ג), יז, שבת משנה (עיין  לכך  העשוי בקנה אותם

ואם  שמנם, את לעצור  הבד לבית אותם נותנים היו כך  ואחר  יפה,
ששנינו  וזהו נפסדים. היו הבד, לבית שהפכום, לאחר אותם, נתנו לא

eizifבמשנתנו: z` jtdy in,שמנם לעצירת והכינם במעטן, –BòøàåÀÅÀ
ìáàהחג לפני אסור((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– שאבל לעצרם, היה יכול  ולא , ÅÆ

ñðàבמלאכה, Bà האפשרות את ממנו  שמנע אחר, אונס שאירעו או  – ÙÆ
זיתיו , את íéìòBtלדרוך eäeòèäL Bà לבוא שהבטיחוהו – ÆÄÀÂÄ

המועד , והגיע באו, ולא äðBLàøלמלאכתו  äøB÷ ïòBèמותר – ÅÈÄÈ
כדי ראשונה, פעם הזיתים על  הבד בית קורת את במועד לטעון לו 

גדול, הפסד  יהא לא ושוב שמנם מקצת הקורה dçépîeשיזוב את – ÇÄÈ
גורסים: ויש  הזיתים, הזיתים,mgipneעל את כלומר  –ãòBnä øçàìÀÇÇÇÅ

החג. לאחר  עד –äãeäé éaø éøác ממשנתנו למדים בגמרא – ÄÀÅÇÄÀÈ
אבלו , בימי בעצמו לעשותם לאבל  אסור במועד  המותרים שדברים
והתעכב  אבל  ארעו  שאם במשנתנו שנינו  שכן לו, עושים אחרים אבל 

טוען  אינו  אבלו בימי אבל במועד , ראשונה קורה שטוען  המועד , עד 
ראשונה קורה zeniרשרשרשרש""""יייי(oiireאפילו  x`ya "la` erx`e" yxtny

.(dpydóìBæ :øîBà éñBé éaø בית גבי על הזיתים את שופך  – ÇÄÅÅÅ
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),הבד מפרשים:((((רשרשרשרש""""יייי;;;; הבורslefויש מן  השמן  את מוציא –

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),), שמנם,øîBâå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; כל  מהם שיצא עד הזיתים סחיטת – ÀÅ
óâå,במגופות החביות את וסותם –Bkøãk עושה שהוא כדרך  – ÀÈÀÇÀ

"וגף". תיבת גורסים שאין  ויש  iqei.בחול . iaxk dklde
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ששנינו דין שאותו  ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
ענבים. בדריכת גם נוהג בזיתים

øBaä CBúa Bðéé äéäL éî ïëå,הגת מן  היין  יורד  שלתוכו  – ÀÅÄÆÈÈÅÀÇ
לבור, וירד  הגת מן היין ויצא החג, קודם ענביו  נדרכו שכבר כלומר

íéìòBt eäeòèäL Bà ñðà Bà ìáà Bòøàå שבארנו כמו  – ÀÅÀÅÆÙÆÆÄÀÂÄ
עלול הבור מן  היין את יוציא לא ואם המועד, והגיע הקודמת, במשנה

להחמיץ, בחולóìBæהיין  הבור מן היין  את ומוציא שופך הריהו  – Å
חביות,øîBâåהמועד , לתוך  היין כל  את ונותן הענבים, דריכת את – ÀÅ

óâå,במגופות החביות את וסותם –Bkøãk;בחול –éaø éøác ÀÈÀÇÀÄÀÅÇÄ
éñBé שאפילו רבותא, להשמיע המשנה באה שבזיתים אמרו , בגמרא – Å

עושה  שאינו  יהודה רבי  סובר מקום מכל  מרובה, שהפסדם בזיתים

רבי לדעת רבותא להשמיע משנתנו באה ובענבים כדרכו . במועד בהם
סובר הוא מקום מכל  כך , כל רב אינו שהפסדם בענבים שאפילו יוסי ,

כדרכו. וגומר íéãenìשזולף Bì äNBò :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÆÄÄ
נסרים  נותן אלא הבור מן  היין  את מוציא שאינו  כלומר  עץ, של  נסרים

שבתוכו , היין את לכסות הבור פי õéîçéעל àHL ìéáLaוגומר – ÄÀÄÆÇÀÄ
החג. לאחר  הענבים דריכת iqei.את iaxk dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב

åéúBøt íãà ñéðëî,הפרדסים ומן  הגנות מן  המועד, בחול – ÇÀÄÈÈÅÈ
íéápbä éðtî בצנעא זה שיעשה אמרו, ובגמרא אותם; יגנבו  שלא – ÄÀÅÇÇÈÄ

שאפשר; כמה äøLnäעד ïî BðzLt äìBLå הפשתן את מוציא – ÀÆÄÀÈÄÇÄÀÈ
שתתרכך, עד  בהם אותה ששורים המשרה, ãáàzממי  àHL ìéáLaÄÀÄÆÙÇ

להרקיב. היא עשויה מדי, יותר המשרה במי  הפשתן  תישאר שאם –

ãòBna Bzëàìî úà ïeëé àHL ãáìáe את ישהה שלא – ÄÀÇÆÀÇÅÆÀÇÀÇÅ
האחרים. מעסקיו  פנוי  שהוא בשעה במועד , לעשותה כדי מלאכתו,

ïlëå, האבד דבר  משום במועד שהתירו המלאכות אותן  כל –íà ÀËÈÄ
ãòBna ïzëàìî eðek לעשותה בכוונה המלאכה את השהה אם – ÄÀÀÇÀÈÇÅ

המועד, לו eãáàéבחול  מתירים ואין שיאבדו לדברים מניחים – ÙÅ
אבידתם מפני  מלאכה הגאונים הגאונים הגאונים הגאונים ).).).).שום בשםבשםבשםבשם הרמ הרמ הרמ הרמ """"ך ך ך ך  ויש((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

לכלeca`iמפרשים: אותם ומפקירים הדברים את מאבדים דין  בית –

קנס ורשורשורשורש""""יייימשום דדדד).).).). ז ז ז ז ,,,, טוב טוב טוב טוב  יום יום יום יום  הלהלהלהל'''' שאסורeca`iכותב:((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  –
מהם הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ליהנות על על על על  משנהמשנהמשנהמשנה"""" """"מגיד מגיד מגיד מגיד  ועייןועייןועייןועיין טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

שם שם שם שם ).).).).
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ïéç÷Bì ïéà, המועד בחול  קונים אין  –äîäáe íéãáò ,íéza ÅÀÄÈÄÂÈÄÀÅÈ
הוסיפו : ובירושלמי  –,mipa`e במשנתנו גם כן  גורסים ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ויש
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úéáì,Bøöçì àeä äpôî ìáà.ïnàä úéaî íéìk ïéàéáî ïéà;íäì LLBç íà–úøçà øöçì ïpôî. §©¦£¨§©¤©£¥¥§¦¦¥¦¦¥¨ª¨¦¥¨¤§©¨§¨¥©¤¤
‰Lwa úBòéöwä úà ïétçî.äãeäé éaøîBàø:ïéaòî óà.úBøô éøëBî,íéìëå úeñk,Cøöì äòðöa íéøëBî §©¦¤©§¦©©©¦§¨¥©§©¦§¥¥§§¥¦§¦§¦§¨§Ÿ¤

ãòBnä.úBñBøbäå úBLBLcäå ïéãivä,ãòBnä Cøöì äòðöa ïéNBò.éñBé éaøøîBà:ïîöò ìò eøéîçä íä. ©¥©©¨¦§©¨§©¨¦§¦§¨§Ÿ¤©¥©¦¥¥¥¤§¦©©§¨
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‡ãòBna ïéçlâî elàå:íiä úðéãnî àaä,äéáMä úéaîe,ïéøeñàä úéaî àöBiäå,íéîëç Bì eøézäL äcðîäå; §¥§©§¦©¥©¨¦§¦©©¨¦¥©¦§¨§©¥¦¥¨£¦§©§ª¤¤¦¦£¨¦
øzäå íëçì ìàLpL éî ïëå,øéæpäå,Búøäèì Búàîhî äìBòä òøönäå. §¥¦¤¦§©¤¨¨§ª©§©¨¦§©§Ÿ̈¨¤¦ª§¨§©£¨

:áåè íåé.miptn oi`:äàåáú åà íéìë.zian:çøåèä éðôî ,åðîî ÷åçø øçà úéáì äæ.exvgl dptn la`ìáà .éåä äòðöã ,øöç åúåàáù øçà úéáì
:àì ä"ø êøã úéáì úéáî.one`d zian milk oi`ian oi`eúåñåëå úåúñëå íéøë ïåâë ãòåîä êøåöì ïäù íéìë ìáà ,ãòåîä êøåöì ïðéàù íéìë î"äå

:éøù úåéðåúé÷å.mdl yyeg m`eíòô åúìåòô øëù åðîî ìàùé àîù àøé éë åðéîàî éìëä ìòá ïéàå åøëùì ïîåàä êéøö íà åà ,ïîåàä úéáî åáðâé àîù
:äéðù
dddd.zerivwd z` oitgnïúåà ïéñëîå ïéôçî ,ïùáéì äãùá ïéçåèù íéðàú:íéîùâä éðôî ù÷ás`.oiarnïúåà ïéùåòå åæ éáâ ìò åæ ïúåà ïéðúåðù

:úåðåúçúä ìò úåðéâî úåðåéìòä åéäéù ,éøë ïéîë.zeyeycd:àñééãì íéèç íéùúåëå íéùãù.zeqexbd:ìåô ìù ïéñéøâ íéùåòù.md:ïéðîåàäexingd
.onvr lr:éñåé éáøë äëìä ïéàå .äòðöá åìéôà ïéùåò ïéàå

b`̀̀̀.mid zpicnn `ad .oiglbn el`eàìà ùøéô àì íà ìáà ,êéøöä øáãì åà äøåçñì ùøéôù àåäå .ãòåîä íãå÷ çìâì éàðô åì äéä àìù .ãòåîá
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ãòBnäוהרא והרא והרא והרא """"שששש),),),), Cøöì àlà,במועד בחול  להם צריך שהלוקח – ÆÈÀÙÆÇÅ
כותל לבניין (אבנים לשחיטה, בהמה לשמשו, עבד בו , לדור בית כגון

ובונהו ), סותרו זה ובכגון  סכנה, בו  שיש ליפול , Cøöìהנוטה BàÀÙÆ
ìëài äî Bì ïéàL ,øëBnä יום להוצאות למעות צריך והוא – ÇÅÆÅÇÙÇ

נקטה שמשנתנו מפרשים, יש  micare"טוב. miza" להשמיענו וכו'

מקום  מכל  מפורסמת, מכירתם אלו  שדברים פי  על שאף רבותא,
הדין  הוא המועד  לצורך שאינו  כל  אבל  לקנותם, מותר  המועד  לצורך

שאסור  דברים שאר  דברים,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).אפילו "ששאר  כותבים, ויש 
על  אף להם, צריך שהוא הוא כיון רשאי במועד, להם צריך  שאינו  פי

טוב, ביום אפילו תורה דבר  אסור אינו וממכר שמקח לפי לקנותם,
בזול, שמוצאו  להשתכר , יכול או לו  צריך  שהוא כל במועד  ולפיכך 

מפורסמת  שמכירתם כיון ובהמה, ועבדים בתים אבל  לקנותו , הוא מותר
המוכר" לצורך או המועד לצורך  אלא לקנות התירו משנהמשנהמשנהמשנה""""לא ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין כך כך כך כך .... עלעלעלעל חולקחולקחולקחולק הרמב הרמב הרמב הרמב """"ןןןן ברםברםברםברם,,,, והראבוהראבוהראבוהראב""""ד ד ד ד .... הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  דעת דעת דעת דעת  לפילפילפילפי

כבכבכבכב).).).). ז ז ז ז ,,,, טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום הלהלהלהל'''' כליוכליוכליוכליו ïépôîונושאיונושאיונושאיונושאי ïéà,תבואה או כלים –úéaî ÅÀÇÄÄÇÄ
úéáì הטורח מפני  חצר, באותה שאינו אחר, לבית אחד מבית – ÀÇÄ

Bøöçì((((רש רש רש רש """"יייי).).).). àeä äpôî ìáàחצר באותה לבית מבית כלומר  – ÂÈÀÇÆÇÂÅ
ïnàä((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).). úéaî íéìk ïéàéáî ïéà לאומן שניתנו כלים – ÅÀÄÄÅÄÄÅÈËÈ

להביאם  אסור בתחילה, שעשאם כלים או  לתקנם, כדי  החג לפני 
הטורח מפני הטעם מבארים יש המועד . בחול פסחים פסחים פסחים פסחים לביתו  ((((רשרשרשרש""""יייי

בבבב);););); הכלים נהנהנהנה,,,, שבעל הרואים יאמרו שמא החשד , מפני  מבארים ויש
המועד בחול  לתקן יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").נתנם íäì("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי LLBç íà שמא – ÄÅÈÆ

האומן , מבית אותם úøçàיגנבו øöçì ïpôî, שישתמרו במקום – ÀÇÈÀÈÅÇÆÆ
לביתו, יביאם לא x`ean,אבל  `xnba שאינם בכלים במשנתנו שמדובר

וכן  להביאם, מותר  המועד, לצורך שהם כלים אבל המועד, לצורך
מבית  כדים כגון  המועד, לצורך  שהם כלים "מביאין  בברייתא: שנו

מבית  כלים ולא הצבע מבית צמר לא אבל  הזגג, מבית וכוסות הכדד 
לו  אין  ואם אצלו;(one`l)האומן, ומניחו  שכרו  לו נותן יאכל, מה

ייגנבו , שמא חושש  ואם לו . הסמוך בבית מניחו מאמינו, אינו  ואם
אחרת". לחצר  mitiqen,מפנן yieבחצר גם להם חושש הוא שאם

לביתו  בצינעא מביאם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).האחרת, רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 
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Lwa úBòéöwä úà ïétçî, לייבשן בשדה השטוחות תאנים – ÀÇÄÆÇÀÄÇÇ
יתקלקלו; שלא הגשמים, מפני בקש, המועד  בחול  לכסותן éaøÇÄמותר

ïéaòî óà :øîBà äãeäé ועושין זו , גבי  על זו  אותן  מניחין – ÀÈÅÇÀÇÄ
התחתונות על מגינות העליונות שיהיו כדי כרי, כמין  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;אותן 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; íéøëBî""""נימוקינימוקינימוקינימוקי ,íéìëå úeñk ,úBøô éøëBîÀÅÅÀÀÅÄÀÄ
ãòBnä Cøöì äòðöa כדרכם חנותם את פותחים שאינם כלומר  – ÀÄÀÈÀÙÆÇÅ

מובא, בגמרא ובברייתא בצנעא. ומוכרים מקצתה נועלים אלא בחול,

אם  אבל כדרכו ; פותח למבוי, או  לזווית פתוחה היתה החנות שאם
מבארים  יש אחת. ונועל  אחת פותח הרבים, לרשות פתוחה היתה

המועד בחול לנהוג צריכים השנה כל  בכך שאומנותם שכל  הטעם,
המועד . לצורך שהוא אף ודגים,ïéãiväבצינעא, עופות הצדים – ÇÇÈÄ

úBLBLcäå,לדייסה חיטים וכותשים שדשים –úBñBøbäå– ÀÇÈÀÇÈ
לגריסים, פולים ãòBnäשטוחנים Cøöì äòðöa ïéNBò שלא – ÄÀÄÀÈÀÙÆÇÅ

באומנים  כאן  המדובר  שכן  המועד , לצורך  שלא שעושים בהם יחשדו 
לצורך עושים כאילו  ונראה רבים, אנשים בשביל ביחד הרבה שעושים

טוב טוב טוב טוב ").").").").חול  יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ò((((עייןעייןעייןעיין eøéîçä íä :øîBà éñBé éaøì ÇÄÅÅÅÆÀÄÇ
ïîöò לעשות שלא עצמם, על להחמיר נוהגים הללו האומנים – ÇÀÈ

יוסי : רבי  בשם מובא בגמרא בברייתא בצינעא. אפילו  המועד בחול
צפורי דשושי  עיקר. כל צדין יהו שלא עצמן  על  החמירו עכו "צדי 

עיקר ". כל דוששין  יהו  שלא עצמן  על  החמירו 

i y i n g m e i
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חול עד גילוחם את אדם בני  ישהו  שלא כדי במועד, בחול לגלח חכמים אסרו
מנוולים כשהם לרגל  וייכנסו ממלאכתם, בטלים שהם בשעה (xnb`).המועד,

לגלח  שמותר טוב, יום בערב לגלח לו היה אפשר שאי  במי ללמד  באה משנתנו
המועד. בחול

elàå, לקמן המנויים –ãòBna ïéçlâî שערם את לגלח מותרים – ÀÅÀÇÀÄÇÅ
המועד : íiäבחול úðéãnî àaä יום בערב או המועד, בחול  – ÇÈÄÀÄÇÇÈ

ודווקא  הרגל; לפני  שערו  לגלח יכול היה ולא לחשיכה, סמוך  טוב
טיול  לשם לא אבל  וכדומה, מסחר  בענייני לשם שיצא (xnb`);בכגון

äéáMä úéaîeבחול מידם ושוחרר  הגויים, בידי  שבוי שהיה כגון  – ÄÅÇÄÀÈ
לחשיכה, סמוך  החג בערב או ïéøeñàäהמועד  úéaî àöBiäå– ÀÇÅÄÅÈÂÄ

והיה  הואיל  אבל שם, לגלח היה יכול שאמנם ישראל , של  אפילו

גילח, לא בצער  שנידוהוäcðîäåשרוי בגילוח – היה ואסור חכמים, ÀÇÀËÆ
בגדיו , íéîëçובכיבוס Bì eøézäL–, המועד בחול éîנדויו  ïëå ÆÄÄÂÈÄÀÅÄ

øzäå íëçì ìàLpLלהתיר מחכם נשאל ולא לגלח, שלא שנדר – ÆÄÀÇÆÈÈÀËÇ
מצא  שלא או שיתירֹו, חכם מצא שלא וכגון  המועד, בחול אלא נדרו 

המועד , חול עד  נדרו על  לחרטה לגלח øéæpäåפתח לו  שאסור  – ÀÇÈÄ
נזירותו d),בימי  ,e xacna) חייב והרי המועד , בחול נזירותו וכלתה

שכתוב כמו שערו, בגילוח יח יח יח יח ):):):):הוא שם שם שם שם ,,,, אוהל((((שםשםשםשם פתח הנזיר "וגלח
אשר האש  על  ונתן נזרו  ראש  שער את ולקח נזרו  ראש את מועד

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyily wxt ohw cren zkqn

·ãòBna ïéñaëî elàå:íiä úðéãnî àaä,äéáMä úéaîe,íéøeñàä úéaî àöBiäå,Bì eøézäL äcðîäå §¥§©§¦©¥©¨¦§¦©©¨¦¥©¦§¨§©¥¦¥¨£¦§©§ª¤¤¦¦
íéîëç;øzäå íëçì ìàLpL éî ïëå;âôqä úBçtèîe íéøtqä úBçtèîe íéãiä úBçtèî;úBcpäå úBáfäå ïéáfä £¨¦§¥¦¤¦§©¤¨¨§ª©¦§§©¨©¦¦§§©©¨¦¦§§©§¨©¨¦§©¨§©¦

úBãìBiäå,äøäèì äàîhî ïéìBòä ìëå–ïéøzî elà éøä;ïéøeñà íãà ìk øàLe. §©§§¨¨¦¦ª§¨§©£¨£¥¥ª¨¦§¨¨¨¨£¦
‚ãòBna ïéáúBk elàå:íéLð éLec÷,ïéøáBLå ïéhb,é÷ézéc,ïéìeaæBøôe äðzî,ïBæî úBøbàå íeL úBøbà,éøèL §¥§¦©¥¦¥¨¦¦¦§¨¦§©¦¦©¨¨§§¦¦§§¦§¨§¨¥

:øåñà àîìòá ìåéèì.oixeq`d zian `veide:øòöá äéäù éôì ,çìâì åçéðî äéäù ìàøùé ãéá ùåáç åìéôàå.dcepneíãå÷å .ãòåîá åéåãð åì åøéúäù
:úøåôñúá øåñà äãåðîã ,çìâì ìåëé äéä àì ãòåîä.xcpy ineäèøçì çúô àöî àì éîð éà .ãòåîä íãå÷ åøãð åì øéúéù íëç àöî àìå ,çìâì àìù

:ãòåîá àìà.xifpde:ãòåîá åúåøéæð íéìùäù.ezxdhl ez`nehn dlerd rxevnde b"dáéúëã ,úøåôñúá øúåî ãòåîá åìù éòéáù ìç íà(ãé àø÷éå)
åìàî õåç ãòåîá çìâì íãà ìëì øåñàã àîòèå .÷úðä áéáñ çìâîù èòåî øáã àìà åðéàù ,áéùç àì ÷úðã çåìâå .åøòù ìë úà çìâé éòéáùä íåéá
ñåáëä åøñàã éîð àîòè åðééäå .íéìååðî íäùë ìâø ìù ïåùàø è"é àåáéå äëàìîî åá íéìèá íäù ãòåîä êåúá çìâì åðååëé àìù éãë ,äðùîá íééåðùä

:ãòåîá
aaaa.mkgl l`ypy ineíëçì ìàùðå ,åéãâá ñáëì àìù øãðù:åøãð åì øéúäå ãòåîá.mici zegthne:äìéëà úòùá íéãé íäá íéáâðîùzegthne

.mixtq:ãéîú äñáëì êéøö ãòåîá çìâì ïéøúåî ïäù äðùîá íééåðùä åìàì çìâì àáùëå .øòùä éðôî åéôúë ïéá øôúñîì íéøôñä íéðúåðù úåñëzegthn
.oibtqd:õçøîä ïî ïéàöåéùë ïäá ïéáâðîù.dxdhl d`nehn milerd lkeïñáëì øúåî íãà ìë ìù åìéôà ïúùô éìëå .íäéãâá ñáëì íéøúåî ,ãòåîá

÷åìç àìà åì ïéàù éîå .åäá åøæâ àì êëìä ,ìâøä êåúá ñåáë íéëéøöå ãéî éôðèéî ìâøä áøò íéñáåëîä åìéôàå ,øéãú ñåáë ïéëéøö ïäù éðôî ,ãòåîá
àìà åì ïéàù çéëåî äæù äåøò øùá úåñëì ãáìá åéðúîá øåæà íò åúñéáë úòùá íåøò ãîåòù àåäå ,ãòåîá ñáëì øúåî ïúùô ìù åðéàù åìéôà ,ãçà

:ãáìá ñáëî àåäù äæä ÷åìçä
bbbb.dy` iyecwàøéúîù ãòåîá áåúëì øúåî êëéôìå .äèåøô äåù åá ïéàù ô"òà äùàä åá ùã÷îå ,éì úùãå÷î úà éøä ñøçä ìò åà øééðä ìò áúåë

:ãáàä øáã äéì äåäå øçà åðîã÷é àîù.oihib:äðåâò úàæ øàùú åéùëò áúåë åðéà íàå ,àøééùá úàöì äöåøù.mixaeyeòøôà àì äåìä øîàé íàù
:åéúåòî úà ãéñôî äæ àöîðå ,åëøãì êìéå ,åì ïéòîåù ,êîî øáåù éì ïéà íà êáåç.iwiziic,úåéäìå í÷éîì àäú àã ,é÷éúééã ùåøéôå .òøî áéëù úðúî
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השלמים", זבח Búøäèìתחת Búàîhî äìBòä òøönäå– ÀÇÀÙÈÈÆÄËÀÈÀÇÂÈ
בו כתוב והרי המועד, בחול כלו  טהרתו ימי ט ט ט ט ):):):):ששבעת יד יד יד יד ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

גורסים: יש שערו ". כל  את יגלח השביעי ביום ez`nehn"והיה dlerde
ezxdhlבפני ענין אלא המצורע, על  מוסבה זו  פיסקה שאין  כלומר –

מת  טמא כגון במועד, טהרתו ימי והשלים טמא שהיה מי הוא, עצמו

שנו ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).). בגמרא בבבב):):):):בברייתא יז יז יז יז ,,,, קטןקטןקטןקטן שאמרו ((((מועדמועדמועדמועד אלו "כל 
,crena glbl oixzenפנאי להם היה lbxd),בשלא mcew glbl)אבל

פנאי, להם שהיה פי על  אף ומצורע נזיר  אסורים. פנאי , להם היה
crena),מותרים glbl)) קרבנותיהם ישהו  rxevneשלא xifpy אינם

המועד בחול יגלחו לא ואם הגילוח, לאחר  עד קרבנותיהם מביאים
לפיכך בזמנם. השמיני  ביום קרבים ואינם קרבנותיהם, משהים נמצאו 

לאחר ולא הקרבנות הקרבת זמן  לקרב שמוטב במועד, שיגלחו אמרו 
פוסקרש רש רש רש """"יייי– וכן יט יט יט יט ).).).).). ז ז ז ז ,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  ((((הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 
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לצורך אפילו הבגדים את לכבס אסרו  כך  המועד , בחול  לגלח חכמים שאסרו  כשם
גזירה  המועד , וייכנס חול המועד חול  עד  בגדיו  כיבוס את בכוונה אדם ישהה שמא

החג. לפני  בגדיו  לכבס לו היה אפשר שאי במי  דנה משנתנו מנוול. כשהוא לרגל 

ïéñaëî elàå,בגדיהם –ãòBna: המועד בחול  –úðéãnî àaä ÀÅÀÇÀÄÇÅÇÈÄÀÄÇ
íiä,לחשיכה סמוך  טוב יום בערב או המועד בחול –úéaîe ÇÈÄÅ

äéáMä; לרגל סמוך  או המועד  בחול השבי מן ששוחרר –àöBiäå ÇÄÀÈÀÇÅ
íéøeñàä úéaî,הקודמת במשנה שבארנו כמו –eøézäL äcðîäå ÄÅÈÂÄÀÇÀËÆÆÄÄ

íéîëç Bì בכיבוס היה אסור לכן וקודם המועד ; בחול נדויו – ÂÈÄ
במשנה כבר שהזכרנו כמו  íëçìהקודמת;בגדיו , ìàLpL éî ïëåÀÅÄÆÄÀÇÆÈÈ

לכבס, שלא שנדר  נדרו על –øzäå נ המועד;– בחול  úBçtèîדרו  ÀËÇÄÀÀ
íéãiäבחול לכבסן מותר  תדיר, ושימושן  שהואיל  מגבות, היינו  – ÇÈÇÄ

החג, לפני  נתכבסו  אפילו íéøtqäהמועד , úBçtèîe מטפחות – ÄÀÀÇÇÈÄ
הנושרות, השערות את לקבל כדי  המסתפר, על הספרים שנותנים

המועד, בחול לגלח המותרים האנשים בשביל להן  צריך  והוא שהואיל
במאירי ) שמובא (כפי גורסים יש המועד ; בחול לכבסן  zegthneמותר

,mixteq סדינים פורסים התינוקות) (מלמדי  הסופרים שהיו ומפרשים,
קונטרסיהם, את מניחים שהתלמידים במקום הספסלים, על צמר של

על מתלכלכות והמטפחות הכתב. מהם יימחק שלא השמן כדי ידי
קוראים: ויש  בלילה. לאורם שלומדים mixtqdוהחלב zegthne§¨¦

שגוללים  המטפחות היינו  – וקמוצה) רפויה והפ"א בשווא (הסמ"ך 

כל בהן שמשתמשים מפני  במועד לכבסן  ומותר הספרים, את בהם
יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").שעה """"נימוקינימוקינימוקינימוקי ריבריבריבריב""""ב ב ב ב ;;;; שברישברישברישברי""""ף ף ף ף ;;;; âôqä((((רשרשרשרש""""יייי úBçtèîe– ÄÀÀÇÀÈ

שנתכבסו  פי  על שאף המרחץ, מן  כשיוצאים בהן שמסתפגים אלונטיות
ומתלכלכות  הואיל המועד , בחול שוב לכבסן  צורך יש טוב, יום מערב

úBãìBiäåמהר; úBcpäå úBáfäå ïéáfä מתלכלכים שבגדיהם – ÇÈÄÀÇÈÀÇÄÀÇÀ
להחליף  וצריכים טהרה ימי לספור  מתחילים שהם בזמן או  תמיד,

בגדיהם, äøäèìאת äàîhî ïéìBòä ìëå כגון המועד, בחול  – ÀÈÈÄÄËÀÈÀÇÂÈ
הטמאים, בגדיהם את לכבס וצריכים מת, וטמא elàמצורע éøäÂÅÅ

ïéøzî.המועד בחול בגדיהם לכבס –ïéøeñà íãà ìk øàLe– ËÈÄÀÈÈÈÈÂÄ
מיני משלשה חוץ למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  הטעם שבארנו  כמו 

במשנתנו שנימנו  zegthneמטפחות mixtqd zegthne micid zegthn")
("btqd.המועד בחול  לכבסם מותרים שהכל
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elàå,לקמן שנימנו  הדברים –ãòBna ïéáúBk לכתוב מותר  – ÀÅÀÄÇÅ
האבד"; "דבר  משום המועד, בחול íéLðאותם éLec÷שטר – ÄÅÈÄ

השידוכים  שטרי  זה ובכלל  בשטר, האשה את כשמקדשים קידושין ,
יקדמנו  "שמא מחשש המועד בחול  אלה את לכתוב ומותר  והתנאים;

האבד. דבר  זה והרי ואם ïéhbאחר", רחוקה, לדרך  שיוצא כגון  – ÄÄ
עגונה; תישאר  הגט את יכתוב אינו ïéøáBLåלא שהלווה כגון  – ÀÈÄ

שובר  יקבל  לא אם חובו את לשלם לפיכך("dlaw")רוצה מהמלוה;
לפרוע. ללווה יהיה לא הרגל לאחר  שמא השובר , את לכתוב מותר

é÷ézéc פירשו ובגמרא מרע. שכיב צוואת ופירושה: יוונית, מלה – ÀÇÄÄ
נוטריקון: פי שדבריiwiziicעל  קיים), יהא (זה למיקם תהא דא –

הם; וכמסורים ככתובים מרע אדם äðzîשכיב של  מתנה שטר – ÇÈÈ
בו ; לחזור הנותן  יכול אותו, יכתבו  לא שאם –ïéìeaæBøôeבריא, ÀÀÄ

כדי חובותיו , את להם מוסר  הוא ובו דין, לבית כותב שהמלווה שטר

שמותר והטעם ג-ד); י, שביעית (עיין השמיטה שנת אותם תשמט שלא
ותהא  לכך, ראוי דין  בית החג אחר  ימצא לא שמא אותו , לכתוב

חובותיו משמטת ריבריבריבריב""""ם ם ם ם ););););שביעית שהוא ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;; בכגון מבארים ויש
לילך jxcl),רוצה z`vl)ויפסיד שביעית יעבור עכשיו  יכתבנו לא ואם

izdw - zex`ean zeipyn
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úéáì,Bøöçì àeä äpôî ìáà.ïnàä úéaî íéìk ïéàéáî ïéà;íäì LLBç íà–úøçà øöçì ïpôî. §©¦£¨§©¤©£¥¥§¦¦¥¦¦¥¨ª¨¦¥¨¤§©¨§¨¥©¤¤
‰Lwa úBòéöwä úà ïétçî.äãeäé éaøîBàø:ïéaòî óà.úBøô éøëBî,íéìëå úeñk,Cøöì äòðöa íéøëBî §©¦¤©§¦©©©¦§¨¥©§©¦§¥¥§§¥¦§¦§¦§¨§Ÿ¤

ãòBnä.úBñBøbäå úBLBLcäå ïéãivä,ãòBnä Cøöì äòðöa ïéNBò.éñBé éaøøîBà:ïîöò ìò eøéîçä íä. ©¥©©¨¦§©¨§©¨¦§¦§¨§Ÿ¤©¥©¦¥¥¥¤§¦©©§¨
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡ãòBna ïéçlâî elàå:íiä úðéãnî àaä,äéáMä úéaîe,ïéøeñàä úéaî àöBiäå,íéîëç Bì eøézäL äcðîäå; §¥§©§¦©¥©¨¦§¦©©¨¦¥©¦§¨§©¥¦¥¨£¦§©§ª¤¤¦¦£¨¦
øzäå íëçì ìàLpL éî ïëå,øéæpäå,Búøäèì Búàîhî äìBòä òøönäå. §¥¦¤¦§©¤¨¨§ª©§©¨¦§©§Ÿ̈¨¤¦ª§¨§©£¨

:áåè íåé.miptn oi`:äàåáú åà íéìë.zian:çøåèä éðôî ,åðîî ÷åçø øçà úéáì äæ.exvgl dptn la`ìáà .éåä äòðöã ,øöç åúåàáù øçà úéáì
:àì ä"ø êøã úéáì úéáî.one`d zian milk oi`ian oi`eúåñåëå úåúñëå íéøë ïåâë ãòåîä êøåöì ïäù íéìë ìáà ,ãòåîä êøåöì ïðéàù íéìë î"äå

:éøù úåéðåúé÷å.mdl yyeg m`eíòô åúìåòô øëù åðîî ìàùé àîù àøé éë åðéîàî éìëä ìòá ïéàå åøëùì ïîåàä êéøö íà åà ,ïîåàä úéáî åáðâé àîù
:äéðù
dddd.zerivwd z` oitgnïúåà ïéñëîå ïéôçî ,ïùáéì äãùá ïéçåèù íéðàú:íéîùâä éðôî ù÷ás`.oiarnïúåà ïéùåòå åæ éáâ ìò åæ ïúåà ïéðúåðù

:úåðåúçúä ìò úåðéâî úåðåéìòä åéäéù ,éøë ïéîë.zeyeycd:àñééãì íéèç íéùúåëå íéùãù.zeqexbd:ìåô ìù ïéñéøâ íéùåòù.md:ïéðîåàäexingd
.onvr lr:éñåé éáøë äëìä ïéàå .äòðöá åìéôà ïéùåò ïéàå

b`̀̀̀.mid zpicnn `ad .oiglbn el`eàìà ùøéô àì íà ìáà ,êéøöä øáãì åà äøåçñì ùøéôù àåäå .ãòåîä íãå÷ çìâì éàðô åì äéä àìù .ãòåîá

`xephxa yexit

ãòBnäוהרא והרא והרא והרא """"שששש),),),), Cøöì àlà,במועד בחול  להם צריך שהלוקח – ÆÈÀÙÆÇÅ
כותל לבניין (אבנים לשחיטה, בהמה לשמשו, עבד בו , לדור בית כגון

ובונהו ), סותרו זה ובכגון  סכנה, בו  שיש ליפול , Cøöìהנוטה BàÀÙÆ
ìëài äî Bì ïéàL ,øëBnä יום להוצאות למעות צריך והוא – ÇÅÆÅÇÙÇ

נקטה שמשנתנו מפרשים, יש  micare"טוב. miza" להשמיענו וכו'

מקום  מכל  מפורסמת, מכירתם אלו  שדברים פי  על שאף רבותא,
הדין  הוא המועד  לצורך שאינו  כל  אבל  לקנותם, מותר  המועד  לצורך

שאסור  דברים שאר  דברים,((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).אפילו "ששאר  כותבים, ויש 
על  אף להם, צריך שהוא הוא כיון רשאי במועד, להם צריך  שאינו  פי

טוב, ביום אפילו תורה דבר  אסור אינו וממכר שמקח לפי לקנותם,
בזול, שמוצאו  להשתכר , יכול או לו  צריך  שהוא כל במועד  ולפיכך 

מפורסמת  שמכירתם כיון ובהמה, ועבדים בתים אבל  לקנותו , הוא מותר
המוכר" לצורך או המועד לצורך  אלא לקנות התירו משנהמשנהמשנהמשנה""""לא ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין כך כך כך כך .... עלעלעלעל חולקחולקחולקחולק הרמב הרמב הרמב הרמב """"ןןןן ברםברםברםברם,,,, והראבוהראבוהראבוהראב""""ד ד ד ד .... הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  דעת דעת דעת דעת  לפילפילפילפי

כבכבכבכב).).).). ז ז ז ז ,,,, טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום הלהלהלהל'''' כליוכליוכליוכליו ïépôîונושאיונושאיונושאיונושאי ïéà,תבואה או כלים –úéaî ÅÀÇÄÄÇÄ
úéáì הטורח מפני  חצר, באותה שאינו אחר, לבית אחד מבית – ÀÇÄ

Bøöçì((((רש רש רש רש """"יייי).).).). àeä äpôî ìáàחצר באותה לבית מבית כלומר  – ÂÈÀÇÆÇÂÅ
ïnàä((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).). úéaî íéìk ïéàéáî ïéà לאומן שניתנו כלים – ÅÀÄÄÅÄÄÅÈËÈ

להביאם  אסור בתחילה, שעשאם כלים או  לתקנם, כדי  החג לפני 
הטורח מפני הטעם מבארים יש המועד . בחול פסחים פסחים פסחים פסחים לביתו  ((((רשרשרשרש""""יייי

בבבב);););); הכלים נהנהנהנה,,,, שבעל הרואים יאמרו שמא החשד , מפני  מבארים ויש
המועד בחול  לתקן יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").נתנם íäì("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי LLBç íà שמא – ÄÅÈÆ

האומן , מבית אותם úøçàיגנבו øöçì ïpôî, שישתמרו במקום – ÀÇÈÀÈÅÇÆÆ
לביתו, יביאם לא x`ean,אבל  `xnba שאינם בכלים במשנתנו שמדובר

וכן  להביאם, מותר  המועד, לצורך שהם כלים אבל המועד, לצורך
מבית  כדים כגון  המועד, לצורך  שהם כלים "מביאין  בברייתא: שנו

מבית  כלים ולא הצבע מבית צמר לא אבל  הזגג, מבית וכוסות הכדד 
לו  אין  ואם אצלו;(one`l)האומן, ומניחו  שכרו  לו נותן יאכל, מה

ייגנבו , שמא חושש  ואם לו . הסמוך בבית מניחו מאמינו, אינו  ואם
אחרת". לחצר  mitiqen,מפנן yieבחצר גם להם חושש הוא שאם

לביתו  בצינעא מביאם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).האחרת, רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ;;;; ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 
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Lwa úBòéöwä úà ïétçî, לייבשן בשדה השטוחות תאנים – ÀÇÄÆÇÀÄÇÇ
יתקלקלו; שלא הגשמים, מפני בקש, המועד  בחול  לכסותן éaøÇÄמותר

ïéaòî óà :øîBà äãeäé ועושין זו , גבי  על זו  אותן  מניחין – ÀÈÅÇÀÇÄ
התחתונות על מגינות העליונות שיהיו כדי כרי, כמין  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;אותן 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; íéøëBî""""נימוקינימוקינימוקינימוקי ,íéìëå úeñk ,úBøô éøëBîÀÅÅÀÀÅÄÀÄ
ãòBnä Cøöì äòðöa כדרכם חנותם את פותחים שאינם כלומר  – ÀÄÀÈÀÙÆÇÅ

מובא, בגמרא ובברייתא בצנעא. ומוכרים מקצתה נועלים אלא בחול,

אם  אבל כדרכו ; פותח למבוי, או  לזווית פתוחה היתה החנות שאם
מבארים  יש אחת. ונועל  אחת פותח הרבים, לרשות פתוחה היתה

המועד בחול לנהוג צריכים השנה כל  בכך שאומנותם שכל  הטעם,
המועד . לצורך שהוא אף ודגים,ïéãiväבצינעא, עופות הצדים – ÇÇÈÄ

úBLBLcäå,לדייסה חיטים וכותשים שדשים –úBñBøbäå– ÀÇÈÀÇÈ
לגריסים, פולים ãòBnäשטוחנים Cøöì äòðöa ïéNBò שלא – ÄÀÄÀÈÀÙÆÇÅ

באומנים  כאן  המדובר  שכן  המועד , לצורך  שלא שעושים בהם יחשדו 
לצורך עושים כאילו  ונראה רבים, אנשים בשביל ביחד הרבה שעושים

טוב טוב טוב טוב ").").").").חול  יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ò((((עייןעייןעייןעיין eøéîçä íä :øîBà éñBé éaøì ÇÄÅÅÅÆÀÄÇ
ïîöò לעשות שלא עצמם, על להחמיר נוהגים הללו האומנים – ÇÀÈ

יוסי : רבי  בשם מובא בגמרא בברייתא בצינעא. אפילו  המועד בחול
צפורי דשושי  עיקר. כל צדין יהו שלא עצמן  על  החמירו עכו "צדי 

עיקר ". כל דוששין  יהו  שלא עצמן  על  החמירו 
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חול עד גילוחם את אדם בני  ישהו  שלא כדי במועד, בחול לגלח חכמים אסרו
מנוולים כשהם לרגל  וייכנסו ממלאכתם, בטלים שהם בשעה (xnb`).המועד,

לגלח  שמותר טוב, יום בערב לגלח לו היה אפשר שאי  במי ללמד  באה משנתנו
המועד. בחול

elàå, לקמן המנויים –ãòBna ïéçlâî שערם את לגלח מותרים – ÀÅÀÇÀÄÇÅ
המועד : íiäבחול úðéãnî àaä יום בערב או המועד, בחול  – ÇÈÄÀÄÇÇÈ

ודווקא  הרגל; לפני  שערו  לגלח יכול היה ולא לחשיכה, סמוך  טוב
טיול  לשם לא אבל  וכדומה, מסחר  בענייני לשם שיצא (xnb`);בכגון

äéáMä úéaîeבחול מידם ושוחרר  הגויים, בידי  שבוי שהיה כגון  – ÄÅÇÄÀÈ
לחשיכה, סמוך  החג בערב או ïéøeñàäהמועד  úéaî àöBiäå– ÀÇÅÄÅÈÂÄ

והיה  הואיל  אבל שם, לגלח היה יכול שאמנם ישראל , של  אפילו

גילח, לא בצער  שנידוהוäcðîäåשרוי בגילוח – היה ואסור חכמים, ÀÇÀËÆ
בגדיו , íéîëçובכיבוס Bì eøézäL–, המועד בחול éîנדויו  ïëå ÆÄÄÂÈÄÀÅÄ

øzäå íëçì ìàLpLלהתיר מחכם נשאל ולא לגלח, שלא שנדר – ÆÄÀÇÆÈÈÀËÇ
מצא  שלא או שיתירֹו, חכם מצא שלא וכגון  המועד, בחול אלא נדרו 

המועד , חול עד  נדרו על  לחרטה לגלח øéæpäåפתח לו  שאסור  – ÀÇÈÄ
נזירותו d),בימי  ,e xacna) חייב והרי המועד , בחול נזירותו וכלתה

שכתוב כמו שערו, בגילוח יח יח יח יח ):):):):הוא שם שם שם שם ,,,, אוהל((((שםשםשםשם פתח הנזיר "וגלח
אשר האש  על  ונתן נזרו  ראש  שער את ולקח נזרו  ראש את מועד
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·ãòBna ïéñaëî elàå:íiä úðéãnî àaä,äéáMä úéaîe,íéøeñàä úéaî àöBiäå,Bì eøézäL äcðîäå §¥§©§¦©¥©¨¦§¦©©¨¦¥©¦§¨§©¥¦¥¨£¦§©§ª¤¤¦¦
íéîëç;øzäå íëçì ìàLpL éî ïëå;âôqä úBçtèîe íéøtqä úBçtèîe íéãiä úBçtèî;úBcpäå úBáfäå ïéáfä £¨¦§¥¦¤¦§©¤¨¨§ª©¦§§©¨©¦¦§§©©¨¦¦§§©§¨©¨¦§©¨§©¦

úBãìBiäå,äøäèì äàîhî ïéìBòä ìëå–ïéøzî elà éøä;ïéøeñà íãà ìk øàLe. §©§§¨¨¦¦ª§¨§©£¨£¥¥ª¨¦§¨¨¨¨£¦
‚ãòBna ïéáúBk elàå:íéLð éLec÷,ïéøáBLå ïéhb,é÷ézéc,ïéìeaæBøôe äðzî,ïBæî úBøbàå íeL úBøbà,éøèL §¥§¦©¥¦¥¨¦¦¦§¨¦§©¦¦©¨¨§§¦¦§§¦§¨§¨¥

:øåñà àîìòá ìåéèì.oixeq`d zian `veide:øòöá äéäù éôì ,çìâì åçéðî äéäù ìàøùé ãéá ùåáç åìéôàå.dcepneíãå÷å .ãòåîá åéåãð åì åøéúäù
:úøåôñúá øåñà äãåðîã ,çìâì ìåëé äéä àì ãòåîä.xcpy ineäèøçì çúô àöî àì éîð éà .ãòåîä íãå÷ åøãð åì øéúéù íëç àöî àìå ,çìâì àìù

:ãòåîá àìà.xifpde:ãòåîá åúåøéæð íéìùäù.ezxdhl ez`nehn dlerd rxevnde b"dáéúëã ,úøåôñúá øúåî ãòåîá åìù éòéáù ìç íà(ãé àø÷éå)
åìàî õåç ãòåîá çìâì íãà ìëì øåñàã àîòèå .÷úðä áéáñ çìâîù èòåî øáã àìà åðéàù ,áéùç àì ÷úðã çåìâå .åøòù ìë úà çìâé éòéáùä íåéá
ñåáëä åøñàã éîð àîòè åðééäå .íéìååðî íäùë ìâø ìù ïåùàø è"é àåáéå äëàìîî åá íéìèá íäù ãòåîä êåúá çìâì åðååëé àìù éãë ,äðùîá íééåðùä

:ãòåîá
aaaa.mkgl l`ypy ineíëçì ìàùðå ,åéãâá ñáëì àìù øãðù:åøãð åì øéúäå ãòåîá.mici zegthne:äìéëà úòùá íéãé íäá íéáâðîùzegthne

.mixtq:ãéîú äñáëì êéøö ãòåîá çìâì ïéøúåî ïäù äðùîá íééåðùä åìàì çìâì àáùëå .øòùä éðôî åéôúë ïéá øôúñîì íéøôñä íéðúåðù úåñëzegthn
.oibtqd:õçøîä ïî ïéàöåéùë ïäá ïéáâðîù.dxdhl d`nehn milerd lkeïñáëì øúåî íãà ìë ìù åìéôà ïúùô éìëå .íäéãâá ñáëì íéøúåî ,ãòåîá

÷åìç àìà åì ïéàù éîå .åäá åøæâ àì êëìä ,ìâøä êåúá ñåáë íéëéøöå ãéî éôðèéî ìâøä áøò íéñáåëîä åìéôàå ,øéãú ñåáë ïéëéøö ïäù éðôî ,ãòåîá
àìà åì ïéàù çéëåî äæù äåøò øùá úåñëì ãáìá åéðúîá øåæà íò åúñéáë úòùá íåøò ãîåòù àåäå ,ãòåîá ñáëì øúåî ïúùô ìù åðéàù åìéôà ,ãçà

:ãáìá ñáëî àåäù äæä ÷åìçä
bbbb.dy` iyecwàøéúîù ãòåîá áåúëì øúåî êëéôìå .äèåøô äåù åá ïéàù ô"òà äùàä åá ùã÷îå ,éì úùãå÷î úà éøä ñøçä ìò åà øééðä ìò áúåë

:ãáàä øáã äéì äåäå øçà åðîã÷é àîù.oihib:äðåâò úàæ øàùú åéùëò áúåë åðéà íàå ,àøééùá úàöì äöåøù.mixaeyeòøôà àì äåìä øîàé íàù
:åéúåòî úà ãéñôî äæ àöîðå ,åëøãì êìéå ,åì ïéòîåù ,êîî øáåù éì ïéà íà êáåç.iwiziic,úåéäìå í÷éîì àäú àã ,é÷éúééã ùåøéôå .òøî áéëù úðúî

`xephxa yexit

השלמים", זבח Búøäèìתחת Búàîhî äìBòä òøönäå– ÀÇÀÙÈÈÆÄËÀÈÀÇÂÈ
בו כתוב והרי המועד, בחול כלו  טהרתו ימי ט ט ט ט ):):):):ששבעת יד יד יד יד ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

גורסים: יש שערו ". כל  את יגלח השביעי ביום ez`nehn"והיה dlerde
ezxdhlבפני ענין אלא המצורע, על  מוסבה זו  פיסקה שאין  כלומר –

מת  טמא כגון במועד, טהרתו ימי והשלים טמא שהיה מי הוא, עצמו

שנו ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).). בגמרא בבבב):):):):בברייתא יז יז יז יז ,,,, קטןקטןקטןקטן שאמרו ((((מועדמועדמועדמועד אלו "כל 
,crena glbl oixzenפנאי להם היה lbxd),בשלא mcew glbl)אבל

פנאי, להם שהיה פי על  אף ומצורע נזיר  אסורים. פנאי , להם היה
crena),מותרים glbl)) קרבנותיהם ישהו  rxevneשלא xifpy אינם

המועד בחול יגלחו לא ואם הגילוח, לאחר  עד קרבנותיהם מביאים
לפיכך בזמנם. השמיני  ביום קרבים ואינם קרבנותיהם, משהים נמצאו 

לאחר ולא הקרבנות הקרבת זמן  לקרב שמוטב במועד, שיגלחו אמרו 
פוסקרש רש רש רש """"יייי– וכן יט יט יט יט ).).).).). ז ז ז ז ,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  ((((הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 
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לצורך אפילו הבגדים את לכבס אסרו  כך  המועד , בחול  לגלח חכמים שאסרו  כשם
גזירה  המועד , וייכנס חול המועד חול  עד  בגדיו  כיבוס את בכוונה אדם ישהה שמא

החג. לפני  בגדיו  לכבס לו היה אפשר שאי במי  דנה משנתנו מנוול. כשהוא לרגל 

ïéñaëî elàå,בגדיהם –ãòBna: המועד בחול  –úðéãnî àaä ÀÅÀÇÀÄÇÅÇÈÄÀÄÇ
íiä,לחשיכה סמוך  טוב יום בערב או המועד בחול –úéaîe ÇÈÄÅ

äéáMä; לרגל סמוך  או המועד  בחול השבי מן ששוחרר –àöBiäå ÇÄÀÈÀÇÅ
íéøeñàä úéaî,הקודמת במשנה שבארנו כמו –eøézäL äcðîäå ÄÅÈÂÄÀÇÀËÆÆÄÄ

íéîëç Bì בכיבוס היה אסור לכן וקודם המועד ; בחול נדויו – ÂÈÄ
במשנה כבר שהזכרנו כמו  íëçìהקודמת;בגדיו , ìàLpL éî ïëåÀÅÄÆÄÀÇÆÈÈ

לכבס, שלא שנדר  נדרו על –øzäå נ המועד;– בחול  úBçtèîדרו  ÀËÇÄÀÀ
íéãiäבחול לכבסן מותר  תדיר, ושימושן  שהואיל  מגבות, היינו  – ÇÈÇÄ

החג, לפני  נתכבסו  אפילו íéøtqäהמועד , úBçtèîe מטפחות – ÄÀÀÇÇÈÄ
הנושרות, השערות את לקבל כדי  המסתפר, על הספרים שנותנים

המועד, בחול לגלח המותרים האנשים בשביל להן  צריך  והוא שהואיל
במאירי ) שמובא (כפי גורסים יש המועד ; בחול לכבסן  zegthneמותר

,mixteq סדינים פורסים התינוקות) (מלמדי  הסופרים שהיו ומפרשים,
קונטרסיהם, את מניחים שהתלמידים במקום הספסלים, על צמר של

על מתלכלכות והמטפחות הכתב. מהם יימחק שלא השמן כדי ידי
קוראים: ויש  בלילה. לאורם שלומדים mixtqdוהחלב zegthne§¨¦

שגוללים  המטפחות היינו  – וקמוצה) רפויה והפ"א בשווא (הסמ"ך 

כל בהן שמשתמשים מפני  במועד לכבסן  ומותר הספרים, את בהם
יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").שעה """"נימוקינימוקינימוקינימוקי ריבריבריבריב""""ב ב ב ב ;;;; שברישברישברישברי""""ף ף ף ף ;;;; âôqä((((רשרשרשרש""""יייי úBçtèîe– ÄÀÀÇÀÈ

שנתכבסו  פי  על שאף המרחץ, מן  כשיוצאים בהן שמסתפגים אלונטיות
ומתלכלכות  הואיל המועד , בחול שוב לכבסן  צורך יש טוב, יום מערב

úBãìBiäåמהר; úBcpäå úBáfäå ïéáfä מתלכלכים שבגדיהם – ÇÈÄÀÇÈÀÇÄÀÇÀ
להחליף  וצריכים טהרה ימי לספור  מתחילים שהם בזמן או  תמיד,

בגדיהם, äøäèìאת äàîhî ïéìBòä ìëå כגון המועד, בחול  – ÀÈÈÄÄËÀÈÀÇÂÈ
הטמאים, בגדיהם את לכבס וצריכים מת, וטמא elàמצורע éøäÂÅÅ

ïéøzî.המועד בחול בגדיהם לכבס –ïéøeñà íãà ìk øàLe– ËÈÄÀÈÈÈÈÂÄ
מיני משלשה חוץ למשנתנו ), (בהקדמה לעיל  הטעם שבארנו  כמו 

במשנתנו שנימנו  zegthneמטפחות mixtqd zegthne micid zegthn")
("btqd.המועד בחול  לכבסם מותרים שהכל
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elàå,לקמן שנימנו  הדברים –ãòBna ïéáúBk לכתוב מותר  – ÀÅÀÄÇÅ
האבד"; "דבר  משום המועד, בחול íéLðאותם éLec÷שטר – ÄÅÈÄ

השידוכים  שטרי  זה ובכלל  בשטר, האשה את כשמקדשים קידושין ,
יקדמנו  "שמא מחשש המועד בחול  אלה את לכתוב ומותר  והתנאים;

האבד. דבר  זה והרי ואם ïéhbאחר", רחוקה, לדרך  שיוצא כגון  – ÄÄ
עגונה; תישאר  הגט את יכתוב אינו ïéøáBLåלא שהלווה כגון  – ÀÈÄ

שובר  יקבל  לא אם חובו את לשלם לפיכך("dlaw")רוצה מהמלוה;
לפרוע. ללווה יהיה לא הרגל לאחר  שמא השובר , את לכתוב מותר

é÷ézéc פירשו ובגמרא מרע. שכיב צוואת ופירושה: יוונית, מלה – ÀÇÄÄ
נוטריקון: פי שדבריiwiziicעל  קיים), יהא (זה למיקם תהא דא –

הם; וכמסורים ככתובים מרע אדם äðzîשכיב של  מתנה שטר – ÇÈÈ
בו ; לחזור הנותן  יכול אותו, יכתבו  לא שאם –ïéìeaæBøôeבריא, ÀÀÄ

כדי חובותיו , את להם מוסר  הוא ובו דין, לבית כותב שהמלווה שטר

שמותר והטעם ג-ד); י, שביעית (עיין השמיטה שנת אותם תשמט שלא
ותהא  לכך, ראוי דין  בית החג אחר  ימצא לא שמא אותו , לכתוב

חובותיו משמטת ריבריבריבריב""""ם ם ם ם ););););שביעית שהוא ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;; בכגון מבארים ויש
לילך jxcl),רוצה z`vl)ויפסיד שביעית יעבור עכשיו  יכתבנו לא ואם

izdw - zex`ean zeipyn



dרכו dpyn iyily wxt ohw cren zkqn

öéìçïéøeøá éøèLe íéðeàîe ä,úeLø ìL úBøbàå ïéc úéa úBøæâe. £¦¨¥¦§¨¥¥¦§¥¥¦§¦§¤¨
„ãòBna áBç éøèL ïéáúBk ïéà,ìëài äî Bì ïéàL Bà Bðéîàî Bðéà íàå–ázëé äæ éøä.íéøôñ ïéáúBk ïéà, ¥§¦§¨¥©¥§¦¥©£¦¤¥©Ÿ©£¥¤¦§Ÿ¥§¦§¨¦

ãòBna úBæeæîe ïélôz,úçà úBà ïéäébî ïéàå,äøæòä øôña elôà.äãeäé éaøøîBà:úBæeæîe ïélôz íãà áúBk §¦¦§©¥§¥©¦¦©©£¦§¥¤¨£¨¨©¦§¨¥¥¨¨§¦¦§
Bîöòì,Búéöéöì úìëz Bëøé ìò äåBèå. §©§§¤©§¥§¥¤§¦¦
‰GL Búî úà øáBwäìâøì íã÷ íéîé äL–äòáL úøæb epîéä äìèa;äðBîL–GL úøæb epîéä äìèaíéL; ©¥¤¥§¨¨¦Ÿ¤¨¤¤¨§¨¥¤§¥©¦§¨§¨¨§¨¥¤§¥©§¦

.åîã ïéøåñîëå ïéáåúëë òøî áéëù éøáãùdpzn:ïúåðä åá øåæçé àîùã ,ìá÷îä ãéñôî åäì áéúë àì éàå .àéøá úðúî ..oileafexteúéòéáù èîùú àìù
äøåúá áåúëù äî ìò åøáòé àìù íéøéùòì äð÷ú øîåìë ,éèåá æåøôå .éìåá æåøô ,ìåáæåøô .åéúåòî úà ãéñôéå(å"è íéøáã)êááì íò øáã äéäé ïô êì øîùä

ùéù øèù ìëù ïéðééãä éðåìôå éðåìô íëì éðà øñåî åá ïéáúåëù øèù ,ìåáæåøô ï÷ú ììäå .íééðò éèåá .íéøéùò éìåá .úååìì åàöîéù íééðòì äð÷úå .ìòéìá
:åäòø úà ùåâé àì äéá ïðéø÷ àì áåùå ,åáåç úà ã"á åáâ åìéàë éåäã ,åúàåìä úèîùî úéòéáù ïéà áåùå .äöøàù ïîæ ìë åðáâà éðåìô ìò éìzexb`

.mey:äåìîì åðúðå äåì éñëð ã"á åîùù.oefn zexb`ïåæì åéìò ìáé÷ù éî ð"à .äæ ìò ã"á äùòî ïéáúåëå ,úåðáäå äùàä ïåæîì ò÷ø÷ä úà ã"á åøëîù
:åúùà úá úà.mipe`in,äæ øáã úåãòì ïéáúåëù øèùå .èâ àìá äàöåéå ,éìòá éðåìôá éùôà éà øîåìå äìòáá ïàîì äìåëé ,äéçàå äîà äåàéùäù äðè÷

:íéðåàéî øèù àø÷ð.oixexa ixhy:íéðéã éìòáä ïäá åøæçé àìù øèù ïéáúåëå ,ãçà åì øøåá äæå ãçà åì øøåá äæ ,ïéðééã íäì åøøáù.c"a zexifbe÷ñô
:íéðééãä å÷ñôù ïéã.zeyx ly zexb`íãà ïéá íéáúåëù íåìù úìàù ìù úåøâà ïéùøôî ùéå .úåùøá íéøéäæ ååä ,úåùøì òãåúú ìàå åîë .ïåèìùä éååö

:åøéáçì
cccc.crena aeg ixhy oiazek oi`:ãòåîä øçàì åáúëì ìåëéå ìéàåä.epin`n epi` m`e:ïéáúåë ,úåòîì êéøö äåìå ,øèù àìá åúååìäì äöåø åðéàåe`

.el oi`yøëùã ,åøëù ìåèéå áåúëé äæ éøä ,ìëàé äî øôåñì:éøù ìëàé äî åì ïéàù éîì äìåòô.dxfrd xtqa elit`eíåéá åá àøå÷ ìåãâ ïäëù ú"ñ
:íéáøì êéøöã â"òàå ,íéøåôéëä.envrl:øéëùäì åà øåëîì àì ìáà .äåöîä íéé÷ì.zlkz ekxi lr deeheàåäå åãéá óùôùîå åëøé ìò èåçä ïúåðù

:ïáàá ïéá êìôá ïéá åãâáì úìëú íãà äååè ,äëìäå .ìåçá äùåò àåäù êøãë êìôá àìå ,åéúåòáöà ïéá åãéá àì ìáà .åéìàî äåèð
dddd.ezn z` xaewd:íéîé äùìù ìâøä íãå÷ úåìéáà âäðå ,ìâøä íãå÷ úî åì úîù.dray zxifb epnn dlhaíéùìù úøéæâ åðîéä äìèá àì ìáà
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יוסף יוסף יוסף יוסף ");");");");חובו íeL("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי úBøbà כותבים דין  שבית שטרות – ÄÀ
למלוה  אותם ונתנו וכך , בכך  הלווה של הנכסים את ששמו  למלוה,

ïBæîבחובו ; úBøbàå נכסים מכירת על  כותבים דין  שבית שטרות – ÀÄÀÈ
בת  את לזון עליו שקיבל מי  אחר: פירוש  והבנות; האשה למזונות

אלו  אגרות לראייה. שטר  לה כותבים הראשון, שמבעלה (`zexbאשתו 
(oefn zexb`e mey לא שמא או  המועד, צורך  שהם לפי לכתבן , מותר

הנכסים ישתדפו  שמא או מזומנים, כך  אחר éøèLÀÈÅ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););ימצא
äöéìç,בפניהם שחלצה ליבמה דין  בית שכותבים שטר  –íéðeàîe ÂÄÈÅÄ

רשאית  קטנה שהיא זמן כל אחיה, או אמה שהשיאוה קטנה יתומה –

גט, בלא ממנו  יוצאת והיא בו, רוצה שאינה ולומר  בבעלה למאן  היא
שמא  זה, שטר  לכתוב ומותר  לראייה; מיאון שטר  לה נותנים דין ובית

למאן  תוכל  לא ושוב שערות שתי  תביא החג יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),לאחר  ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

ïéøeøá éøèLe בסנהדרין ששנו  כמו  דיינים, להם שביררו הדין  בעלי  – ÀÈÅÅÄ
בוררים  הדיינים ושני אחד  לו בורר וזה אחד  לו בורר "זה א): (ג,
מתחייבים  והם בהם, יחזרו  שלא בשטר  כותבים הם הרי  אחד ", עוד להם

דינם; פסק את עליהם ïécלקבל  úéa úBøæâe בית של  דין  פסקי – ÀÅÅÄ
פעם  יפסקו ולא הדבר ישכחו שמא עכשיו יכתבו לא שאם הדין,

כן יוסף יוסף יוסף יוסף ");");");");אחרת úeLø("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי ìL úBøbàåהשלטון צווי ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).– ÀÄÀÆÈ
בשעה  לדיינים הגדול  דין  בית שכותבים מינוי אגרות מפרשים: ויש 

אותם יוסףיוסףיוסףיוסף")")")")שממנים """"נימוקינימוקינימוקינימוקי ועייןועייןועייןועיין צדוקצדוקצדוקצדוק;;;; רב רב רב רב  בשם בשם בשם בשם  מנקדים ((((ריבריבריבריב""""בבבב ויש .

שאילת  של  אגרות הירושלמי ), (לפי ומבארים בשווא הרי"ש ְ"רשות"
כותב – והטעם לחבירו, כותב שאדם שאין הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם שלום מפני  –

שיהא  צריך ולדבריו  הדיוט, כמעשה זה והרי מאד  בתיקונן נזהר אדם
המועד . את והראבוהראבוהראבוהראב""""דדדדלצורך להוליך אדם לו  יזדמן לא שמא כותב,

האבד. כדבר זה והרי אגרתו ,

מבארים  וכן האבד", "דבר משום במשנתנו , השנויים הדברים בכל הטעם בארנו 
רבי שצרכי  משום אלו , בכל הטעם מבאר  הרמב"ם אבל  המשנה. מפרשי  ם רוב

המועד. בחול  הרבים צרכי כל שעושין ב), א, (לעיל ושנינו  הם,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

המועד. בחול לכתבם שאסור  בדברים ללמד באה משנתנו

ãòBna áBç éøèL ïéáúBk ïéàלאחר לכתבם ויכול  הואיל – ÅÀÄÀÈÅÇÅ
Bðéîàîהמועד . Bðéà íàå בלא ללווה מאמין  אינו המלוה אם – ÀÄÅÇÂÄ

למעות, צריך והלווה Bìשטר , ïéàL Bà את הכותב לסופר  – ÆÅ

ìëài(xnb`),השטרות äî,המועד לצורך  סופר  לשכר  הוא שזקוק – ÇÙÇ
ázëé äæ éøä.המועד בחול השטרות את –,íéøôñ ïéáúBk ïéà ÂÅÆÄÀÙÅÀÄÀÈÄ

ãòBna úBæeæîe ïélôzאסור ומזוזות תפילין  תורה, ספרי אפילו  – ÀÄÄÀÇÅ
המועד ; בחול  øôñaלכתוב elôà ,úçà úBà ïéäébî ïéàåÀÅÇÄÄÇÇÂÄÀÅÆ

äøæòäצורך שהוא פי על  ואף במקדש , בעזרה שהיה תורה בספר  – ÈÂÈÈ
מגיהים  אין מקום מכל  הכיפורים, ביום בו קורא הגדול  שהכהן הרבים,

גורסים: ויש  המועד. לצורך שאינו לפי המועד, בחול xאותו t q a
` x f rכל פיו על מגיהים שהיו  עזרא, של  מזמנו תורה ספר  היינו –

אחרים. תורה úBæeæîeספרי ïélôz íãà áúBk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÈÈÀÄÄÀ
Bîöòì,ולהשכירם למכרם לא אבל עצמו, לצורך –ìò äåBèå ÀÇÀÀÆÇ

Búéöéöì úìëz Bëøé שנותן שינוי , ידי על  כלומר בגדו, שבכנף – ÀÅÀÅÆÀÄÄ
לא  אבל מאליו, נטווה והוא בידו עליו  ומשפשף ירכו  על החוט את

בחול  טווה שהוא כדרך  בפלך, ולא אצבעותיו , בין בידו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).יטווה

dklde.בחול שטווים כדרך  אפילו לבגדו  תכלת אדם שטווה

y c e w z a y
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באה  לכך וכהקדמה במועד , אבלות בדיני  המשניות עוסקות פרקנו סוף ועד מכאן
את  מבטל שלושים, של  או שבעה של באבילות הפוגע שרגל  ללמד , משנתנו
אסור  הראשונים הימים שבעת כל שאבל להקדים, יש  המשנה ולהבנת – האבילות.
שלום, ובשאלת מלאכה ובעשיית הסנדל ובנעילת בגדיו ובכיבוס הגוף ברחיצת

ועוד בתורה, לקרוא ואסור המטה, ובכפיית הראש  בעטיפת ld'וחייב m"anx oiir)
.(d`ad dpynd lr `xephxade m"anxd yexit ;d wxt la` נקראים אלו  איסורים

dray".במשנתנו  zxifb"דברי בקצת האבל נוהג יום שלושים תשלום ועד  משבעה
בתספורת, ואסור מגוהץ, לבן  בגד  או  חדש בגד  ללבוש שאסור  והיינו אבלות,

בסחורה וללכת הרשות, m"anxdובסעודת yexit ;e wxt la` 'ld m"anx oiir)
.(d`ad dpynd lr `xephxade במשנתנו נקראים אלו  miyely"איסורים zxifb".

להספד, ושבעה לבכי , ימים "שלשה באבילות: הם שלבים ששלשה אמרו, בגמרא
מכאן ובתספורת). בגיהוץ בהם שאסור (כלומר ולתספורת" לגיהוץ ושלושים

אבילות. עיקר הם הראשונים ימים ששלשה

GL Búî úà øáBwäìâøì íã÷ íéîé äL אבלות שנהג היינו – ÇÅÆÅÀÈÈÄÙÆÈÆÆ
ימים, שלשה הרגל äòáLקודם úøæb epîéä äìèaצריך ואינו – ÈÀÈÅÆÀÅÇÄÀÈ

שלושים  גזירת ברם, הרגל. לאחר  האבילות ימי  שבעת את להשלים
שלושים. של האבילות את הרגל לאחר  להשלים הוא וחייב בטלה, לא

äðBîL–שכבר ונמצא לרגל , קודם ימים שמונה מתו את הקובר  ÀÈ
שלושים, של באבילות הרגל לפני אחד יום úøæbנהג epîéä äìèaÈÀÈÅÆÀÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyily wxt ohw cren zkqn

eøîàL éðtî:ú÷ñôî dðéàå äìBò úaL;ïéìBò ïðéàå ïé÷éñôî íéìâø. ¦§¥¤¨§©¨¨§¥¨©§¤¤§¨¦©§¦¦§¥¨¦
Âøæòéìà éaøøîBà:Lc÷nä úéa áøçMî–úaMk úøöò.ìàéìîb ïaøøîBà:íéøetkä íBéå äðMä Làø ©¦¡¦¤¤¥¦¤¨©¥©¦§¨£¤¤©©¨©¨©§¦¥¥Ÿ©¨¨§©¦¦

íéìâøk.íéîëçåíéøîBà:äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àG,íéìâøk úøöò àlà,úaMk íéøetkä íBéå äðMä Làø. ¨§¨¦©£¨¦§¦§¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨£¤¤¨§¨¦Ÿ©¨¨§©¦¦©©¨

äìèá ìâøä íãå÷ úçà äòù åìéôà åúî úà øáå÷äù äëìä ÷ñôå .íéùìùä ïî øáë åøáòù 'âä íò íåé íéùìù ìâøä øçà äðåîå ,úøåôñú øåñéà åðééäã
:äòáù úøæâ åðîî.dpeny:éøîâì øàùä úà ìèáîå ìâø éúà ,ìâøì íãå÷ çåìâä éîéî ãçà ñðëðå ìéàåä ,ìâøä íãå÷ íéîé.dler zayéîéáù úáù

:'æ ïéðîì äìåò åìáà.zwqtn dpi`e:úáù øçà ìáàúîå áùåé àìà ,øàùä úà úìèáî äðéàù.miler mpi`e oiwiqtn milbxdíãå÷ úåìéáà âäð íà
àîòèå .'ì ïéðîì ïéìåò ìáà ,'æ ïéðîì íéìåò ìâøä éîé ïéà ,ìâøá åúìéáà ìéçúä àìà ìâøä íãå÷ úåìéáà âäð àì íàå .'ì úøéæâ ìèáîå ÷éñôî ìâøä ,ìâøä

åâë ,äá âäåð äòðöáù íéøáãã íåùî ,úåìáà éîé úòáù ïåáùçì äìåò úáùãìáàäù ,ïéîçá äöéçøå ,ùàøä éåìâá øåñàù ùàøä úòéøôå äèîä ùéîùú ï
ìâøä êåúá úîä øá÷ðù ïåâë ,ìâøä íãå÷ ììë úåìéáà ìç àì íàå .éøîâì ÷éñôî êëéôì ,åá âäåð úåìáà éðéãî ïéã íåù ïéà ìâøä ìáà .úáùá ïäá øåñà

:ìâøä øçà äòáù úåðîì ìéçúîå ,äòáù ïéðîì äìåò åðéà
eeee.ycwnd zia axgynâç àìù éîù ùã÷îä ïîæá ìáà .ú÷ñôî äðéàù úáùë éåäå ,ìâøä úøåú äéì äìèá ,ïáø÷ì äòáù ìë ïéîåìùú úøöòì ïéàã

úøöòã ,äëìää ÷ñô ïéðòì àúìîã àð÷ñîå .úåìéáà ïéðòì óà úåöîä âçë úøöò äéä ,úåöîä âçë ,äòáù ìë êìåäå ââåç äéä úøöò ìù ïåùàø íåéá
äòáù úî íàå .äòáù úøéæâ åðîî äìèá ,úçà äòù åìéôà åìàî ãçà íãå÷ úî åì úîù éîå .íéìâøë íéøåôéëä íåéå äðùä ùàøå ,íéìâøë äæä ïîæá
ïéìåò ìâøä éîé 'æå ,ïøîàãë 'æ úøéæâ åðîî äìèá úåëåñä âç íãå÷ úçà äòù úî åì úîù éîå .'ì úøéæâ åðîî äìèá ,åìà íéáåè íéîéî ãçà íãå÷ íéîé
àåä åìéàë áùçðå ,åîöò éðôá ìâø àåä úøöò éðéîùå ,íåé ã"é éøä ,'ì ïéðîì ïéìåò ìáà 'æ ïéðîì ïéìåò ïéà ,ïéìåò ïðéàå ïé÷éñôî íéìâø ïðúã â"òàå .'ì ïéðîì
ìë ïðåöáå ,åôåâ úö÷î åìéôà ïéîçá äöéçøá øåñà íéîéä úòáù ìë ìáàù àåä ïøîàã äòáù úøéæâå .åéãå 'ì ãò íéîé 'è ãåò äðåî ,íåé à"ë éøä ,íéîé 'æ
äðééäúù äèîä úééôëáå ,ùàøä úôéèòá áééçå .íåìù úìàùáå ,äëàìî úééùòáå ,äèîä ùéîùúáå ,ìãðñä úìéòðáå ,äëéñáå ,åéãâá ñåáëá øåñàå ,åôåâ
øåñàå ,äìéëàä úà åéìò áëòî åìéôàå åîôù øòù àìå ,éìëá åéðøôö ìåèéì øåñàå ,äôå÷æ äèî ìò àìå íäá ïùééå ò÷ø÷ â"ò úåéåôë åúéááù úåèîä ìë
,ùãç ãâá ùåáìì øåñà 'ì íåìùú ãòå äòáùîù àéä íéùìù úøéæâå .åéìòù òø÷ä ìåìùé àìå ,äô ìòáù äøåúá ïéá áúëáù äøåúá ïéá äøåúá úåø÷ì
:åéìòù òø÷ä äçàé àìå ,íéðáå äùà åì ùé íà úøçà äùà àùéìå ,åéøáç íò äøåçñá úëììå ,úåùøä úãåòñáå ,úøåôñúá øåñàå ,õäåâî ïáì ãâá åà
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GLíéL אבילות דיני הרגל  לאחר לנהוג עוד חייב ואינו לגמרי , – ÀÄ
שלושים. eøîàLשל éðtî:חכמים –äìBò úaL למניין – ÄÀÅÆÈÀÇÈÈ

האבילות, ימי לשבעת מצטרפת השבעה ימי  שבתוך  השבת שבעה;

עולה וכן שבצינעא; בדברים אבילות בה ונוהגים למניין הואיל השבת
ú÷ñôîשלושים, dðéàå שחייבים האבילות, את מבטלת ואינה – ÀÅÈÇÀÆÆ

מבארים  יש שלושים. ושל שבעה של  באבילות השבת לאחר להמשיך
"שמחה" ולא "עונג" נאמר שבשבת לפי  יוסףיוסףיוסףיוסף")")")")הטעם, ויש("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי .

השבת  היתה ואילו שבת בלא הימים לשבעת אפשר  שאי לפי  מבארים,
ימים שבעת לעולם היו לא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן););););מפסיקה תתתת;;;; סימןסימןסימןסימן דעה דעה דעה דעה  יורה יורה יורה יורה  ((((טורטורטורטור

ïé÷éñôî íéìâø לנהוג התחיל כבר אם האבילות, את מבטלים – ÀÈÄÇÀÄÄ
הרגל, קודם ïéìBòבה ïðéàå נהג לא אם כגון שבעה, למניין – ÀÅÈÄ

אבילות  ימי  חמישה להשלים צריך  ימים, שני  אלא הרגל  קודם אבילות

היא ההלכה ברם, הרגל . xnbd`),לאחר zpwqn itl) מתו את שהקובר
נהג  לא ואם שבעה; גזירת ממנו בטלה לרגל, קודם אחת שעה אפילו

הרגל ימי אין הרגל , בתוך  מתו  את שקבר  כגון הרגל, קודם אבילות
מקום  ומכל הרגל. אחר שבעה למנות ומתחיל  שבעה, למניין  עולים

שלושים למניין הרגל  ימי  ח ח ח ח ).).).).עולים יייי,,,, אבל אבל אבל אבל  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

ו ה נ ש מ ר ו א ב
éaøúaMk úøöò ,Lc÷nä úéa áøçMî :øîBà øæòéìà– ÇÄÁÄÆÆÅÄÆÈÇÅÇÄÀÈÂÆÆÇÇÈ

שבעה  למניין שעולה כשבת, דינו אחד, יום אלא שאינו  השבועות, חג
ראייה  קרבנות הביא שלא שמי  המקדש , בזמן  אבל  מפסיק. ואינו 

החג, לאחר  הימים ששת כל להביאם היה יכול  השבועות, בחג וחגיגה

לענין  העצרת דין  היה רגל , לכל כמו  שבעה כל  תשלומים לעצרת שיש 
למניין  עולים ואינם האבלות את שמפסיקים הרגלים, שאר  כדין  אבלות

íéøetkäשבעה. íBéå äðMä Làø :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÙÇÈÈÀÇÄÄ
íéìâøk.עולים ואינם שמפסיקים –éøáãk àG :íéøîBà íéîëçå ÈÀÈÄÇÂÈÄÀÄÀÄÀÅ

äæ éøáãk àGå äæ,גמליאל רבן כדברי  ולא אליעזר רבי כדברי  לא – ÆÀÀÄÀÅÆ
íéìâøk úøöò àlà,עולה ואינה שמפסיקה הזה, בזמן אף –Làø ÆÈÂÆÆÈÀÈÄÙ

úaMk íéøetkä íBéå äðMä.הרגלים שלשת בכלל  שאינם לפי  – ÇÈÈÀÇÄÄÇÇÈ
id`,ברם dkld הכיפורים ויום השנה ראש  וגם הזה בזמן  עצרת שגם

ומי שבעה. למניין  עולים ואינם האבלות את שמפסיקים כרגלים, דינם
בטלה  אלו, טובים מימים לאחד קודם אחת שעה אפילו  אבלות שנהג
מהם, לאחד  קודם ימים שבעה מתו את קבר ואם שבעה. גזירת ממנו 

ולתחילת  שבעה לסוף עולה השביעי  שיום שלושים, גזירת ממנו  בטלה
שלושים.

למניין מקום מכל  עולים והרגלים שהמועדים הקודמת, במשנה הזכרנו  כבר
הפחות  לכל אבילות ונהג הסוכות חג בערב מתו  את שקבר מי ומכאן שלושים,
הרגל ימי  ושבעת שבעה, גזירת ממנו  ובטלה הואיל לחג , קודם אחת שעה
בפני רגל הוא עצרת ושמיני יום, עשר ארבעה הרי שלושים, למניין עולים
שאינו נמצא יום, ואחד עשרים הרי ימים, שבעה הוא כאילו ונחשב עצמו ,
ימים  תשעה אלא יום שלושים של  אבלות לתשלום החג  לאחר למנות צריך 

בלבד.
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öéìçïéøeøá éøèLe íéðeàîe ä,úeLø ìL úBøbàå ïéc úéa úBøæâe. £¦¨¥¦§¨¥¥¦§¥¥¦§¦§¤¨
„ãòBna áBç éøèL ïéáúBk ïéà,ìëài äî Bì ïéàL Bà Bðéîàî Bðéà íàå–ázëé äæ éøä.íéøôñ ïéáúBk ïéà, ¥§¦§¨¥©¥§¦¥©£¦¤¥©Ÿ©£¥¤¦§Ÿ¥§¦§¨¦

ãòBna úBæeæîe ïélôz,úçà úBà ïéäébî ïéàå,äøæòä øôña elôà.äãeäé éaøøîBà:úBæeæîe ïélôz íãà áúBk §¦¦§©¥§¥©¦¦©©£¦§¥¤¨£¨¨©¦§¨¥¥¨¨§¦¦§
Bîöòì,Búéöéöì úìëz Bëøé ìò äåBèå. §©§§¤©§¥§¥¤§¦¦
‰GL Búî úà øáBwäìâøì íã÷ íéîé äL–äòáL úøæb epîéä äìèa;äðBîL–GL úøæb epîéä äìèaíéL; ©¥¤¥§¨¨¦Ÿ¤¨¤¤¨§¨¥¤§¥©¦§¨§¨¨§¨¥¤§¥©§¦

.åîã ïéøåñîëå ïéáåúëë òøî áéëù éøáãùdpzn:ïúåðä åá øåæçé àîùã ,ìá÷îä ãéñôî åäì áéúë àì éàå .àéøá úðúî ..oileafexteúéòéáù èîùú àìù
äøåúá áåúëù äî ìò åøáòé àìù íéøéùòì äð÷ú øîåìë ,éèåá æåøôå .éìåá æåøô ,ìåáæåøô .åéúåòî úà ãéñôéå(å"è íéøáã)êááì íò øáã äéäé ïô êì øîùä

ùéù øèù ìëù ïéðééãä éðåìôå éðåìô íëì éðà øñåî åá ïéáúåëù øèù ,ìåáæåøô ï÷ú ììäå .íééðò éèåá .íéøéùò éìåá .úååìì åàöîéù íééðòì äð÷úå .ìòéìá
:åäòø úà ùåâé àì äéá ïðéø÷ àì áåùå ,åáåç úà ã"á åáâ åìéàë éåäã ,åúàåìä úèîùî úéòéáù ïéà áåùå .äöøàù ïîæ ìë åðáâà éðåìô ìò éìzexb`

.mey:äåìîì åðúðå äåì éñëð ã"á åîùù.oefn zexb`ïåæì åéìò ìáé÷ù éî ð"à .äæ ìò ã"á äùòî ïéáúåëå ,úåðáäå äùàä ïåæîì ò÷ø÷ä úà ã"á åøëîù
:åúùà úá úà.mipe`in,äæ øáã úåãòì ïéáúåëù øèùå .èâ àìá äàöåéå ,éìòá éðåìôá éùôà éà øîåìå äìòáá ïàîì äìåëé ,äéçàå äîà äåàéùäù äðè÷

:íéðåàéî øèù àø÷ð.oixexa ixhy:íéðéã éìòáä ïäá åøæçé àìù øèù ïéáúåëå ,ãçà åì øøåá äæå ãçà åì øøåá äæ ,ïéðééã íäì åøøáù.c"a zexifbe÷ñô
:íéðééãä å÷ñôù ïéã.zeyx ly zexb`íãà ïéá íéáúåëù íåìù úìàù ìù úåøâà ïéùøôî ùéå .úåùøá íéøéäæ ååä ,úåùøì òãåúú ìàå åîë .ïåèìùä éååö

:åøéáçì
cccc.crena aeg ixhy oiazek oi`:ãòåîä øçàì åáúëì ìåëéå ìéàåä.epin`n epi` m`e:ïéáúåë ,úåòîì êéøö äåìå ,øèù àìá åúååìäì äöåø åðéàåe`

.el oi`yøëùã ,åøëù ìåèéå áåúëé äæ éøä ,ìëàé äî øôåñì:éøù ìëàé äî åì ïéàù éîì äìåòô.dxfrd xtqa elit`eíåéá åá àøå÷ ìåãâ ïäëù ú"ñ
:íéáøì êéøöã â"òàå ,íéøåôéëä.envrl:øéëùäì åà øåëîì àì ìáà .äåöîä íéé÷ì.zlkz ekxi lr deeheàåäå åãéá óùôùîå åëøé ìò èåçä ïúåðù

:ïáàá ïéá êìôá ïéá åãâáì úìëú íãà äååè ,äëìäå .ìåçá äùåò àåäù êøãë êìôá àìå ,åéúåòáöà ïéá åãéá àì ìáà .åéìàî äåèð
dddd.ezn z` xaewd:íéîé äùìù ìâøä íãå÷ úåìéáà âäðå ,ìâøä íãå÷ úî åì úîù.dray zxifb epnn dlhaíéùìù úøéæâ åðîéä äìèá àì ìáà

`xephxa yexit

יוסף יוסף יוסף יוסף ");");");");חובו íeL("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי úBøbà כותבים דין  שבית שטרות – ÄÀ
למלוה  אותם ונתנו וכך , בכך  הלווה של הנכסים את ששמו  למלוה,

ïBæîבחובו ; úBøbàå נכסים מכירת על  כותבים דין  שבית שטרות – ÀÄÀÈ
בת  את לזון עליו שקיבל מי  אחר: פירוש  והבנות; האשה למזונות

אלו  אגרות לראייה. שטר  לה כותבים הראשון, שמבעלה (`zexbאשתו 
(oefn zexb`e mey לא שמא או  המועד, צורך  שהם לפי לכתבן , מותר

הנכסים ישתדפו  שמא או מזומנים, כך  אחר éøèLÀÈÅ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););ימצא
äöéìç,בפניהם שחלצה ליבמה דין  בית שכותבים שטר  –íéðeàîe ÂÄÈÅÄ

רשאית  קטנה שהיא זמן כל אחיה, או אמה שהשיאוה קטנה יתומה –

גט, בלא ממנו  יוצאת והיא בו, רוצה שאינה ולומר  בבעלה למאן  היא
שמא  זה, שטר  לכתוב ומותר  לראייה; מיאון שטר  לה נותנים דין ובית

למאן  תוכל  לא ושוב שערות שתי  תביא החג יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),לאחר  ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

ïéøeøá éøèLe בסנהדרין ששנו  כמו  דיינים, להם שביררו הדין  בעלי  – ÀÈÅÅÄ
בוררים  הדיינים ושני אחד  לו בורר וזה אחד  לו בורר "זה א): (ג,
מתחייבים  והם בהם, יחזרו  שלא בשטר  כותבים הם הרי  אחד ", עוד להם

דינם; פסק את עליהם ïécלקבל  úéa úBøæâe בית של  דין  פסקי – ÀÅÅÄ
פעם  יפסקו ולא הדבר ישכחו שמא עכשיו יכתבו לא שאם הדין,

כן יוסף יוסף יוסף יוסף ");");");");אחרת úeLø("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי ìL úBøbàåהשלטון צווי ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).– ÀÄÀÆÈ
בשעה  לדיינים הגדול  דין  בית שכותבים מינוי אגרות מפרשים: ויש 

אותם יוסףיוסףיוסףיוסף")")")")שממנים """"נימוקינימוקינימוקינימוקי ועייןועייןועייןועיין צדוקצדוקצדוקצדוק;;;; רב רב רב רב  בשם בשם בשם בשם  מנקדים ((((ריבריבריבריב""""בבבב ויש .

שאילת  של  אגרות הירושלמי ), (לפי ומבארים בשווא הרי"ש ְ"רשות"
כותב – והטעם לחבירו, כותב שאדם שאין הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם שלום מפני  –

שיהא  צריך ולדבריו  הדיוט, כמעשה זה והרי מאד  בתיקונן נזהר אדם
המועד . את והראבוהראבוהראבוהראב""""דדדדלצורך להוליך אדם לו  יזדמן לא שמא כותב,

האבד. כדבר זה והרי אגרתו ,

מבארים  וכן האבד", "דבר משום במשנתנו , השנויים הדברים בכל הטעם בארנו 
רבי שצרכי  משום אלו , בכל הטעם מבאר  הרמב"ם אבל  המשנה. מפרשי  ם רוב

המועד. בחול  הרבים צרכי כל שעושין ב), א, (לעיל ושנינו  הם,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

המועד. בחול לכתבם שאסור  בדברים ללמד באה משנתנו

ãòBna áBç éøèL ïéáúBk ïéàלאחר לכתבם ויכול  הואיל – ÅÀÄÀÈÅÇÅ
Bðéîàîהמועד . Bðéà íàå בלא ללווה מאמין  אינו המלוה אם – ÀÄÅÇÂÄ

למעות, צריך והלווה Bìשטר , ïéàL Bà את הכותב לסופר  – ÆÅ

ìëài(xnb`),השטרות äî,המועד לצורך  סופר  לשכר  הוא שזקוק – ÇÙÇ
ázëé äæ éøä.המועד בחול השטרות את –,íéøôñ ïéáúBk ïéà ÂÅÆÄÀÙÅÀÄÀÈÄ

ãòBna úBæeæîe ïélôzאסור ומזוזות תפילין  תורה, ספרי אפילו  – ÀÄÄÀÇÅ
המועד ; בחול  øôñaלכתוב elôà ,úçà úBà ïéäébî ïéàåÀÅÇÄÄÇÇÂÄÀÅÆ

äøæòäצורך שהוא פי על  ואף במקדש , בעזרה שהיה תורה בספר  – ÈÂÈÈ
מגיהים  אין מקום מכל  הכיפורים, ביום בו קורא הגדול  שהכהן הרבים,

גורסים: ויש  המועד. לצורך שאינו לפי המועד, בחול xאותו t q a
` x f rכל פיו על מגיהים שהיו  עזרא, של  מזמנו תורה ספר  היינו –

אחרים. תורה úBæeæîeספרי ïélôz íãà áúBk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÈÈÀÄÄÀ
Bîöòì,ולהשכירם למכרם לא אבל עצמו, לצורך –ìò äåBèå ÀÇÀÀÆÇ

Búéöéöì úìëz Bëøé שנותן שינוי , ידי על  כלומר בגדו, שבכנף – ÀÅÀÅÆÀÄÄ
לא  אבל מאליו, נטווה והוא בידו עליו  ומשפשף ירכו  על החוט את

בחול  טווה שהוא כדרך  בפלך, ולא אצבעותיו , בין בידו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).יטווה

dklde.בחול שטווים כדרך  אפילו לבגדו  תכלת אדם שטווה

y c e w z a y
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באה  לכך וכהקדמה במועד , אבלות בדיני  המשניות עוסקות פרקנו סוף ועד מכאן
את  מבטל שלושים, של  או שבעה של באבילות הפוגע שרגל  ללמד , משנתנו
אסור  הראשונים הימים שבעת כל שאבל להקדים, יש  המשנה ולהבנת – האבילות.
שלום, ובשאלת מלאכה ובעשיית הסנדל ובנעילת בגדיו ובכיבוס הגוף ברחיצת

ועוד בתורה, לקרוא ואסור המטה, ובכפיית הראש  בעטיפת ld'וחייב m"anx oiir)
.(d`ad dpynd lr `xephxade m"anxd yexit ;d wxt la` נקראים אלו  איסורים

dray".במשנתנו  zxifb"דברי בקצת האבל נוהג יום שלושים תשלום ועד  משבעה
בתספורת, ואסור מגוהץ, לבן  בגד  או  חדש בגד  ללבוש שאסור  והיינו אבלות,

בסחורה וללכת הרשות, m"anxdובסעודת yexit ;e wxt la` 'ld m"anx oiir)
.(d`ad dpynd lr `xephxade במשנתנו נקראים אלו  miyely"איסורים zxifb".

להספד, ושבעה לבכי , ימים "שלשה באבילות: הם שלבים ששלשה אמרו, בגמרא
מכאן ובתספורת). בגיהוץ בהם שאסור (כלומר ולתספורת" לגיהוץ ושלושים

אבילות. עיקר הם הראשונים ימים ששלשה

GL Búî úà øáBwäìâøì íã÷ íéîé äL אבלות שנהג היינו – ÇÅÆÅÀÈÈÄÙÆÈÆÆ
ימים, שלשה הרגל äòáLקודם úøæb epîéä äìèaצריך ואינו – ÈÀÈÅÆÀÅÇÄÀÈ

שלושים  גזירת ברם, הרגל. לאחר  האבילות ימי  שבעת את להשלים
שלושים. של האבילות את הרגל לאחר  להשלים הוא וחייב בטלה, לא

äðBîL–שכבר ונמצא לרגל , קודם ימים שמונה מתו את הקובר  ÀÈ
שלושים, של באבילות הרגל לפני אחד יום úøæbנהג epîéä äìèaÈÀÈÅÆÀÅÇ
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eøîàL éðtî:ú÷ñôî dðéàå äìBò úaL;ïéìBò ïðéàå ïé÷éñôî íéìâø. ¦§¥¤¨§©¨¨§¥¨©§¤¤§¨¦©§¦¦§¥¨¦
Âøæòéìà éaøøîBà:Lc÷nä úéa áøçMî–úaMk úøöò.ìàéìîb ïaøøîBà:íéøetkä íBéå äðMä Làø ©¦¡¦¤¤¥¦¤¨©¥©¦§¨£¤¤©©¨©¨©§¦¥¥Ÿ©¨¨§©¦¦

íéìâøk.íéîëçåíéøîBà:äæ éøáãk àGå äæ éøáãk àG,íéìâøk úøöò àlà,úaMk íéøetkä íBéå äðMä Làø. ¨§¨¦©£¨¦§¦§¦§¥¤§§¦§¥¤¤¨£¤¤¨§¨¦Ÿ©¨¨§©¦¦©©¨

äìèá ìâøä íãå÷ úçà äòù åìéôà åúî úà øáå÷äù äëìä ÷ñôå .íéùìùä ïî øáë åøáòù 'âä íò íåé íéùìù ìâøä øçà äðåîå ,úøåôñú øåñéà åðééäã
:äòáù úøæâ åðîî.dpeny:éøîâì øàùä úà ìèáîå ìâø éúà ,ìâøì íãå÷ çåìâä éîéî ãçà ñðëðå ìéàåä ,ìâøä íãå÷ íéîé.dler zayéîéáù úáù

:'æ ïéðîì äìåò åìáà.zwqtn dpi`e:úáù øçà ìáàúîå áùåé àìà ,øàùä úà úìèáî äðéàù.miler mpi`e oiwiqtn milbxdíãå÷ úåìéáà âäð íà
àîòèå .'ì ïéðîì ïéìåò ìáà ,'æ ïéðîì íéìåò ìâøä éîé ïéà ,ìâøá åúìéáà ìéçúä àìà ìâøä íãå÷ úåìéáà âäð àì íàå .'ì úøéæâ ìèáîå ÷éñôî ìâøä ,ìâøä

åâë ,äá âäåð äòðöáù íéøáãã íåùî ,úåìáà éîé úòáù ïåáùçì äìåò úáùãìáàäù ,ïéîçá äöéçøå ,ùàøä éåìâá øåñàù ùàøä úòéøôå äèîä ùéîùú ï
ìâøä êåúá úîä øá÷ðù ïåâë ,ìâøä íãå÷ ììë úåìéáà ìç àì íàå .éøîâì ÷éñôî êëéôì ,åá âäåð úåìáà éðéãî ïéã íåù ïéà ìâøä ìáà .úáùá ïäá øåñà

:ìâøä øçà äòáù úåðîì ìéçúîå ,äòáù ïéðîì äìåò åðéà
eeee.ycwnd zia axgynâç àìù éîù ùã÷îä ïîæá ìáà .ú÷ñôî äðéàù úáùë éåäå ,ìâøä úøåú äéì äìèá ,ïáø÷ì äòáù ìë ïéîåìùú úøöòì ïéàã

úøöòã ,äëìää ÷ñô ïéðòì àúìîã àð÷ñîå .úåìéáà ïéðòì óà úåöîä âçë úøöò äéä ,úåöîä âçë ,äòáù ìë êìåäå ââåç äéä úøöò ìù ïåùàø íåéá
äòáù úî íàå .äòáù úøéæâ åðîî äìèá ,úçà äòù åìéôà åìàî ãçà íãå÷ úî åì úîù éîå .íéìâøë íéøåôéëä íåéå äðùä ùàøå ,íéìâøë äæä ïîæá
ïéìåò ìâøä éîé 'æå ,ïøîàãë 'æ úøéæâ åðîî äìèá úåëåñä âç íãå÷ úçà äòù úî åì úîù éîå .'ì úøéæâ åðîî äìèá ,åìà íéáåè íéîéî ãçà íãå÷ íéîé
àåä åìéàë áùçðå ,åîöò éðôá ìâø àåä úøöò éðéîùå ,íåé ã"é éøä ,'ì ïéðîì ïéìåò ìáà 'æ ïéðîì ïéìåò ïéà ,ïéìåò ïðéàå ïé÷éñôî íéìâø ïðúã â"òàå .'ì ïéðîì
ìë ïðåöáå ,åôåâ úö÷î åìéôà ïéîçá äöéçøá øåñà íéîéä úòáù ìë ìáàù àåä ïøîàã äòáù úøéæâå .åéãå 'ì ãò íéîé 'è ãåò äðåî ,íåé à"ë éøä ,íéîé 'æ
äðééäúù äèîä úééôëáå ,ùàøä úôéèòá áééçå .íåìù úìàùáå ,äëàìî úééùòáå ,äèîä ùéîùúáå ,ìãðñä úìéòðáå ,äëéñáå ,åéãâá ñåáëá øåñàå ,åôåâ
øåñàå ,äìéëàä úà åéìò áëòî åìéôàå åîôù øòù àìå ,éìëá åéðøôö ìåèéì øåñàå ,äôå÷æ äèî ìò àìå íäá ïùééå ò÷ø÷ â"ò úåéåôë åúéááù úåèîä ìë
,ùãç ãâá ùåáìì øåñà 'ì íåìùú ãòå äòáùîù àéä íéùìù úøéæâå .åéìòù òø÷ä ìåìùé àìå ,äô ìòáù äøåúá ïéá áúëáù äøåúá ïéá äøåúá úåø÷ì
:åéìòù òø÷ä äçàé àìå ,íéðáå äùà åì ùé íà úøçà äùà àùéìå ,åéøáç íò äøåçñá úëììå ,úåùøä úãåòñáå ,úøåôñúá øåñàå ,õäåâî ïáì ãâá åà

`xephxa yexit

GLíéL אבילות דיני הרגל  לאחר לנהוג עוד חייב ואינו לגמרי , – ÀÄ
שלושים. eøîàLשל éðtî:חכמים –äìBò úaL למניין – ÄÀÅÆÈÀÇÈÈ

האבילות, ימי לשבעת מצטרפת השבעה ימי  שבתוך  השבת שבעה;

עולה וכן שבצינעא; בדברים אבילות בה ונוהגים למניין הואיל השבת
ú÷ñôîשלושים, dðéàå שחייבים האבילות, את מבטלת ואינה – ÀÅÈÇÀÆÆ

מבארים  יש שלושים. ושל שבעה של  באבילות השבת לאחר להמשיך
"שמחה" ולא "עונג" נאמר שבשבת לפי  יוסףיוסףיוסףיוסף")")")")הטעם, ויש("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי .

השבת  היתה ואילו שבת בלא הימים לשבעת אפשר  שאי לפי  מבארים,
ימים שבעת לעולם היו לא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן););););מפסיקה תתתת;;;; סימןסימןסימןסימן דעה דעה דעה דעה  יורה יורה יורה יורה  ((((טורטורטורטור

ïé÷éñôî íéìâø לנהוג התחיל כבר אם האבילות, את מבטלים – ÀÈÄÇÀÄÄ
הרגל, קודם ïéìBòבה ïðéàå נהג לא אם כגון שבעה, למניין – ÀÅÈÄ

אבילות  ימי  חמישה להשלים צריך  ימים, שני  אלא הרגל  קודם אבילות

היא ההלכה ברם, הרגל . xnbd`),לאחר zpwqn itl) מתו את שהקובר
נהג  לא ואם שבעה; גזירת ממנו בטלה לרגל, קודם אחת שעה אפילו

הרגל ימי אין הרגל , בתוך  מתו  את שקבר  כגון הרגל, קודם אבילות
מקום  ומכל הרגל. אחר שבעה למנות ומתחיל  שבעה, למניין  עולים

שלושים למניין הרגל  ימי  ח ח ח ח ).).).).עולים יייי,,,, אבל אבל אבל אבל  הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

ו ה נ ש מ ר ו א ב
éaøúaMk úøöò ,Lc÷nä úéa áøçMî :øîBà øæòéìà– ÇÄÁÄÆÆÅÄÆÈÇÅÇÄÀÈÂÆÆÇÇÈ

שבעה  למניין שעולה כשבת, דינו אחד, יום אלא שאינו  השבועות, חג
ראייה  קרבנות הביא שלא שמי  המקדש , בזמן  אבל  מפסיק. ואינו 

החג, לאחר  הימים ששת כל להביאם היה יכול  השבועות, בחג וחגיגה

לענין  העצרת דין  היה רגל , לכל כמו  שבעה כל  תשלומים לעצרת שיש 
למניין  עולים ואינם האבלות את שמפסיקים הרגלים, שאר  כדין  אבלות

íéøetkäשבעה. íBéå äðMä Làø :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÙÇÈÈÀÇÄÄ
íéìâøk.עולים ואינם שמפסיקים –éøáãk àG :íéøîBà íéîëçå ÈÀÈÄÇÂÈÄÀÄÀÄÀÅ

äæ éøáãk àGå äæ,גמליאל רבן כדברי  ולא אליעזר רבי כדברי  לא – ÆÀÀÄÀÅÆ
íéìâøk úøöò àlà,עולה ואינה שמפסיקה הזה, בזמן אף –Làø ÆÈÂÆÆÈÀÈÄÙ

úaMk íéøetkä íBéå äðMä.הרגלים שלשת בכלל  שאינם לפי  – ÇÈÈÀÇÄÄÇÇÈ
id`,ברם dkld הכיפורים ויום השנה ראש  וגם הזה בזמן  עצרת שגם

ומי שבעה. למניין  עולים ואינם האבלות את שמפסיקים כרגלים, דינם
בטלה  אלו, טובים מימים לאחד קודם אחת שעה אפילו  אבלות שנהג
מהם, לאחד  קודם ימים שבעה מתו את קבר ואם שבעה. גזירת ממנו 

ולתחילת  שבעה לסוף עולה השביעי  שיום שלושים, גזירת ממנו  בטלה
שלושים.

למניין מקום מכל  עולים והרגלים שהמועדים הקודמת, במשנה הזכרנו  כבר
הפחות  לכל אבילות ונהג הסוכות חג בערב מתו  את שקבר מי ומכאן שלושים,
הרגל ימי  ושבעת שבעה, גזירת ממנו  ובטלה הואיל לחג , קודם אחת שעה
בפני רגל הוא עצרת ושמיני יום, עשר ארבעה הרי שלושים, למניין עולים
שאינו נמצא יום, ואחד עשרים הרי ימים, שבעה הוא כאילו ונחשב עצמו ,
ימים  תשעה אלא יום שלושים של  אבלות לתשלום החג  לאחר למנות צריך 

בלבד.

izdw - zex`ean zeipyn

"האבות" – הם עצמם ראו אלוקות בגלוי, והורישו את הכוח לזה לבניהם אחריהם עד עולם.
משיחת שבת פרשת וארא תשמ"ג



ziprzרכח zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כא המעשה:דף כךהמשך aאחר ïîçð áø déì øîàïîçð áøì àcñç áø ø ¨©¥©©§¨©©¦§¨§©©§¨

øî íe÷éì ,÷çöé øa ו העם, פשוטי במקום מישיבתו הרב יעמוד -ïaâì éúéì- ©¦§¨¥©¥¥§©¨
יותר. מכובד במקום לישב אלינו déìויבא øîà,יצחק בר נחמן שונה àðéðzרב - ¨©¥¨¦¨

זו, ברייתא ãaëîאני íãà àlà ,Bãaëî íãà ìL BîB÷î àì ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥Ÿ§¤¨¨§©§¤¨¨¨§©¥
,BîB÷î úà,יותר תחשיבני לא מכובד במקום ישיבה éðéñוממילא øäa eðéöî ïkL ¤§¤¥¨¦§©¦©

תורה, בו äøBzשניתנה äøîà ,åéìò äéeøL äðéëMäL ïîæ ìkL(ג לד (שמות ¤¨§©¤©§¦¨§¨¨¨¨§¨¨
,'àeää øää ìeî ìà eòøé ìà ø÷aäå ïàvä íb' מכובד ההר היה השכינה שמפני ©©Ÿ§©¨¨©¦§¤¨¨©

וכש  äøBzומקודש, äøîà ,epnî äðéëL ä÷lzñð(יג יט ìáBiä(שם CBLîa' ¦§©§¨§¦¨¦¤¨§¨¨¦§©¥
,'øäá eìòé änä ואז סיום, בעת בו להאריך שהדרך השופר קול כשמסתיים והיינו ¥¨©£¨¨
ההר. קדושת éeèð,בטלה àeäL ïîæ ìkL ,øaãnaL ãòBî ìäàa eðéöî ïëå§¥¨¦§Ÿ¤¥¤©¦§¨¤¨§©¤¨

äøBz äøîà(ב ה òeøö(במדבר ìk äðçnä ïî eçlLéå','לנפׁש טמא וכל זב וכל ¨§¨¨¦©§¦©©£¤¨¨©ְְֵֶָָָָָֹ

כש  úëBøtäאך eììâeä,הנסיעה íéòøBönäåבעת ïéáæ eøzeä טמאים ושאר §§©¨¤§¨¦§©§¨¦
,íL ñðkéì.מכבד המקום ולא  מכבדו, במקום הנמצא שהדבר déìומוכח øîà רב ¦¨¥¨¨©¥

חסדא, רב בר éëäנחמן éà,כדבריךøî éaâì àðà íe÷éð,הרב למקום אני אבוא - ¦¨¦¥£¨§©¥©
בו. שיושבים הפשוטים האנשים ואת המקום את äðîלכבד àáé áèeî ,déì øîà̈©¥¨¨Ÿ¨¤

ñøt[שלם] ïa,'רב' נקרא אינו שאביו יצחק בר נחמן רב שהוא ïa[חצי] äðî ìöà ¤§¨¥¤¨¤¤
äðî,חסדא רב בר נחמן רב ñøt.שהוא ïa äðî ìöà äðî ïa äðî àáé ìàå ¨¤§©¨Ÿ¨¤¤¨¤¥¤¨¤¤§¨

סביבותיהם: על הגינה אנשים שזכות לעיל המובא כעין נוסף úååäמעשה àøeña§¨£©
àzøác ו מגיפה, היתה -àzøác úååä àì áøc déúeáaéLá בסורא רב בשכונת - §©§¨§¦§¥§©Ÿ£©§©§¨

מגיפה, היתה Léôðcלא áøc déúeëæ íeMî dépéî eøáñ,המקום אנשי חשבו - ¨§¦¥¦§¥§©§¨¦
רב. של המרובות זכויותיו משום àîìéçaשזה eäì éæçúéà בחלום להם התגלו - ¦§£¥§§¤§¨

להם, ואמרו השמים àáeèמן déúeëæ àLéôðc áø,מרובות שזכויותיו כיון -àä ©¦§¦¨§¥¨¨
áøì déì àøèeæ àúléî,רב של מידתו לפי הוא קטן זה דבר -àlà היתה ההצלה ¦§¨§¨¥§©¤¨

àøî ìééLc àøáb àeää íeMî[מעדר]àìéáæe[חפירה אנשים äøeá÷ì[את .של ¦©©§¨§©¥¨¨§¦¨¦§¨
זה: כענין נוסף àz÷éìcמעשה úååä zø÷Bøãa,שריפה היתה -déúeáaéLáe ¦§©§§£©§¥§¨§¦§¥

,àz÷éìc úååä àì àðeä áøc וdpéî øeáñדהיינו.Léôðc àðeä áøc àúeëæa §©¨Ÿ£©§¥§¨¨¦¨¦§¨§©¨§¨¦
àðeä áøì déì àøèeæ éàä ,àîìéça eäì éæçúéà,זכותו אירע àlàלגודל הנס ¦§£¥§§¤§¨©§¨¥§©¨¤¨

úîîçîc àúzéà àéää íeMî[מסיקה]àøepzשלה (éìééùîåבעצים ¦©¦¦§¨¦§©¤¤©¨
ì àìééLîe] (äéúåááéùì[dúeáaéL יהיו ולא שישתמשו, לשכנותיה משאילה - §©§¨§¦§¨

משלהן. בעצים להסיק צריכות

i"yx

àëäì øî íå÷éìxa ongp axc Ð
`lc ixab oia aizi ded wgvi
ax dil xn`we ,i`d ilek iaiyg
xn mewil `cqg ax xa ongp

.i`ab aizil izile mzdnàðéðúÐ
iax :ef `ziixa ip` dpey ,`p` ipz

'ek xne` iqei.íãà ìù åîå÷î àì
åãáëîmy ay`e jl` m`e ÐÐ

.ipcakn mewnd oi`ïàöä íâ
åòøé ìà ø÷áäådpiky meync Ð

.ycewne caekn ipiq xd didìà
àåää øää ìåîaizkcn Ð

`edy onf lk :rnyn "`edd"
dwlzqp .eilr dpikydy ,ezlecba
s`e .'ebe laeid jeyna dpikyd
zegela `xw i`dc ab lr

aizk zepey`xddwlzqp `l Ð
zepexg`d zegel cr dpiky
lk mbe .mixetkd meia epzipy
zk`lna ewqry sxegd zeni
myne ,xda dpiky dzdy okynd
zelew ilewa zevnd lk epzip
zxyr zlaw meia micitle
mwedy oqipa cg` cr ,zexacd
on dpiky dffe drqpe .okynd
mye ,zxetkd lr dl dayie xdd
dxezd zipyp cren ld`a
dze` lre .dizehxte dizellk
zegela mdl xizn did dry
opixn`ck ,zelrl zepey`xd
xac lk :(`,d) dvia zkqna

oipnay.exizdl xg` oipn jixv Ð
`ven dz` inex qxhpew y`xae

.jka miax zaeyzìáåéä êåùîázrya driwzd jeynle jix`dl `ed jxc .dpikyd wlzqzyk ,xteyd meiqa Ð
.meiqúëåøôä åììâåä.dpgna oiqpkpe mirxevne miaf oi`ae ,olek oirqep eid ozriqp zrya oillbp eidy Ðñøô

wgvin lecb `cqg ax xa ongp ax ly eia`y .(d l`ipc) "jzekln zqixt qxt" enk .dqext oeyle ,dpn ivg Ð
.jnqp `ly llkn ,wgvi xa ongp ax jci`e `cqg ax xa ixwzincn ,ongp ax ly eia`àúøáã.xac Ðäéúåááéùá

.ezpekya Ðàîìéçá åäì éæçúéàdizekf meyn ixaqc iypi` jpdl Ð.`ed axcáøì äéì øèåæ àäohw df qp Ð
.ax zlecb itl `edàøî.f"rla x"iiyet Ðéìéáæ.f"rla `"ilt Ðäøåá÷ìea eccn dxeawc dizekf meyne Ð

.dcn cbpk dcnäéúåááéùì àìééùîåda xkyd zccnp jkitl ,dlyn ezwiqdy xg`l dizepkyl ezli`yne Ð
.dcna

הרי סוף־סוף יקויים היעוד ומלאה הארץ דעה את ה', שזהו עניין תורת החסידות חב"ד דווקא.
ממכתב כ"ט טבת, תשט"ז



רכט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zereay(iyiy meil)

,xhtie rayiy `ed razpdy dzpeek dreay dxezd dlihdyky
,lehie rayi raezdy `leàø÷ øîàcxky xney zreay oiprl §¨©§¨

'ebe mdipW oiA didY 'd zraW' qp`p utgdy orehdåéìòa ç÷ìå §ª©¦§¤¥§¥¤§¨©§¨¨
'ílLé àìå(i ak zeny)xneyd z` raezd oecwtd lray epiide , §Ÿ§©¥

y rnyne ,'mlyi `l' xneyd df ici lre dreayd z` 'gwi'éî¦
ì åéìòL,ílL,razpd epiideäòeáL Bì.dreayd aeig lhen eilr ± ¤¨¨§©¥§¨

:dpyna epipy'åë ïéìèBðå ïéòaLð elàå.xikyd §¥¦§¨¦§§¦
:`xnbd zxxanàðL éàîly epic dpey dna ±déì eðéwúc ,øéëN ©§¨¨¦§©¦¥

ìé÷Lå òázLîc ïðaø.lehie rayiy minkg el epwiz ok zngny ± ©¨¨§¦§§©§¨¥
:`xnbd zx`aneðL úBìBãb úBëìä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨§¨

ïàk.el` zereay oipra ¨
zernyn z` `xnbd zxxan ,eixac z` `xnbd x`azy mcew

:`xnbd ddnz .epeyleäðéð àúëìä éðä ,'úBëìä'zereay ike - £¨¨¥¦§§¨¦§
ixde ,'zekld' oeyld zernynk ,'ipiqn dynl dkld' exn`p el`
exn`py mixacd gqep z` dpyn `xnbd .minkg zpwz `l` mpi`

:l`eny myaàîéà àlà,l`eny ixaca jk xen` ±úBìBãb úBðwz ¤¨¥¨©¨§
.ïàk eðLoeyldn ixd :`xnbd zl`ey df gqep lr s`'úBìBãb' ¨¨§

úBpè÷ àkéàc ììkîdn ,dywe ,zephw zepwz mpyiy rnyn ± ¦§¨§¦¨§©
.zelecb mdy yie zephw mdy minkg zepwz yi ike ,jka dpeekd

ïàk eðL úBòeá÷ úBðwz ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîà àlàexn`p - ¤¨¨©©©§¨¨©§¥©¨§¨¨
razpdy dxezd oic xwrp jkay s` ,oraewl ie`xy zepwz o`k
dlihdl ie`x didy s`e ,weqtn lirl eyxcy itk ,xhtpe rayp

j` ,dxezd oick xhtie rayiy ,ziad lra lrïðaø äeøwò©§¨©¨¨
ìúéaä ìòaî äòeáLzeidl die`xd dreayd z` minkg exwr ± ¦§¨¦©©©©¦

,ziad lra lr zlhenøéëOà äeécLåxikyd lr dze` elihde ± §©§¨©¨¦
`ed ok eyry mrhde ,lehie rayiy ,raezd `edyåéiç éãk íeMî¦§¥©¨

,xhtdle raydl ziad lra lkei `ly ,xikyd ly eziign ick ±
.eziignl zern el eidie ,lehie rayi xikyd `l`

:`xnbd ddnzúéaä ìòáì déì ïðéñð÷ øéëNc åéiç éãk íeMîeike ± ¦§¥©¨§¨¦¨§¦©¥§©©©©¦
lkeiy ziad lra z` miqpew ep` xikyd ly eziign liaya
daiyn .oicd xwirk `ly oenn epnn lehile raydl exiky

:`xnbdìé÷Lå øéëN òázLîc déì àçéð déôeb úéaä ìòalra - ©©©©¦¥¦¨¥§¦§§©¨¦§¨¥
,lehie xikyd rayi mdipia dygkd didz m`y el gp envr ziad

ïéìòBt déì ïeøâzéàc éëéä ékxikydl milret enikqiy ick ± ¦¥¦§¦©§¥£¦
xhtpe rayp ziad lray oicd did eli`y ,elv` cearl mnvr
ziad lra xetki `ny ,dcearl xkyidl miyyeg milret eid

.dreaya xhtie mxkya
:`xnbd dywnìc déì àçéð øéëN ,äaøcàò÷ôðå úéaä ìòa òázL ©§©¨¨¦¦¨¥§¦§§©©©©©¦§¦§©

,xhtie ziad lra rayiy gp xikyl -úéaä ìòa déøâéìc éëéä ék¦¥¦§¦§¥©©©©¦
raziy ea ceygiy zngn exkeyl yeygi `l ziad lray ick -

:`xnbd zvxzn .lehie rayie ,exky aeydéçøBk ìò úéaä ìòa©©©©¦©§¥
øâàs`e ,ezk`lnl milret xekyl jixv egxk lra ziad lra - ¨©

rpni `l mzreay it lr zipy mrt mlyl lelry rci m`
`lde :`xnbd dywn .mxkeylnøâzéî déçøBk ìò énð øéëNs` - ¨¦©¦©§¥¦§¨

oenn el didiy ick ,egxk lra ziad lra zk`lnl xkyp xikyd
ici lr xhtdl on`p ziad lra didi m` s`e ,epnn qpxtzdl

.xkyidln rpni `l dreay
:xg` ote`a dpwzd mrh z` zx`an `xnbdúéaä ìòa ,àlà¤¨©©©©¦

,àeä åéìòBôa ãeøèmlyl jixv ziad lray avn okzi ,xnelk ¨§£¨
lretl ozpy xeaqy zerh icil `a ezcxh zngne ,milret dnkl
okzi dreay eaiigp m` s`e ,xg` lretl ozp zn`ae miieqn
lran dreayd z` minkg exwr jkitle ,ezerh itk rayiy

exh epi`y ,xikydy exn`e ziad.lehie rayi ,c
,drehd `ed ziad lray epl xazqn ok` m` :`xnbd dywn

äòeáL àìa déì áúéìådreay `ll ziad lra mlyiy oicd `di - §¥©¥§Ÿ§¨
orehk eaiygdl yi ,rxty ixa oreh ziad lray s`y ,llk
,`l e` rxt m` gky i`cea eilreta ezcxih zngny oeik ,'`ny'
ok epwiz :`xnbd zvxzn .xikyd rayiy minkg epwiz recne

ñéôäì éãk[zevxle qiitl-],úéaä ìòa ìL Bzòcxaeq `edy oeik §¥§¨¦©§¤©©©©¦
owzp m`e ,exikyl rxt zn`ay el d`xp `l` ,dreh epi`y

.oick `ly epnn elhpy aeygi dreay `ll epnn lehiy
,dreayd mrh df ok` m` :`xnbd dywníéãòa déì áúéìå- §¥©¥§¥¦

`l` exikyl xky rextl i`yx ziad lra oi`y minkg epwzi
lehi ,erxty micr eidi `le mdipia gekie didi m`e ,micra

:`xnbd zvxzn .dreay `ll xikydàúléî déì àçéøèyi - §¦¨¥¦§¨
mrt lka micr xg` xfgl ziad lra jxhviy ,xaca gxeh

.exikyl xky rextl dvxiy
:dywne `xnbd dkiynnàøwéòî déì áúéìåminkg epwzie - §¥©¥¥¦¨¨

z` ligzny mcew xweaa xikyl xkyd z` ziad lra oziy
`l axra eprazi m` ixdy ,yyg mey oi` dfk ote`ae ,ezcear

:`xnbd zvxzn .xweaa el mliy xak i`ceay ,on`p didiïäéðL§¥¤
äôwäa ïéöBøwx ozpi xkydy mivex xikyd mbe ziad lra mb - ¦§©¨¨

oi` minrtly oeik jka dvex ziad lra ,dceard xg`l ,axra
,meid lk ecia zernd eidi `ly dvex xikyde ,xweaa oenn el

.ezqpxtl ,axrl el mixeny eidi `l` ,m`ivei `ly ick
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ועיקר העיקרים שאין כדאי לבלות הזמן בטענות על אחרים כיון ששתי ספיקות בדבר: א( 

אם צודק בטענותיו. ב( אם גם צודק הוא אם יצליח בזה, כי הבחירה ביד השני שלא לשמוע בקולו, 

משא"כ אם יתן זמן זה על הטענות לעצמו לשפר מצבו הוא, הרי ספיקות הנ"ל מבוטלים כי, א( הרשות 

והיכולת נתונה לכאו"א לעשות חשבון צדק בנפשו ובמילא הרי יהיו הטענות צודקות, ב( ע"פ המבואר 

בתניא ונפסק ג"כ ברמב"ם הרשות והיכולת ביד כאו"א למשול על עצמו און פאלגען זיך...



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zereay(oey`x meil)

òãz,adf `xhil ly ote`d caln dpynd x`yay gikedl yi - ¥©
ly d`cede driaza `le ,'dey' ly d`cede driaza xaecn

,'`weec'àôéñ éðz à÷cxn` ,dpynd ly `tiqa epipy ixdy ± §¨¨¥¥¨
exiagl,Eãéa éì áäæ øðécrazpd aiydeøðéc àlà éãéa Eì ïéà ¦¨¨¨¦§¨§¥§§¨¦¤¨¦¨
å ,óñka dced m` okúéqéøè,[dphw drn-]åa dced m` ok,ïBécðeô ¤¤§§¦¦§§§

åa dced m` okáéiç ,äèeøôoeik ,zvwna dcen zreay razpd §§¨©¨
ìkäL,d`cedde driazd -,ïä [úçà] òaèî ïéîd`ced ef ixde ¤©Ÿ¦©§¥©©©¥

.dprhd oinn'äåL' àîìLa úøîà éàxn`z m` xacd oaen ± ¦¨§©¦§¨¨¨¤
f`y ,zerahnd ieey ly d`cede driaza zwqer dpyndy

e ,dprhd oinn `id d`ceddéëä íeMî[jk meyne-]áéiç,dreay ¦¨¦©¨
úøîà éà àlàa zwqer epizpyny'à÷åc'ynn adf zriaza - ¤¨¦¨§©©§¨

,ynn sqka d`cedeáéiç éànàoinn d`cedd oi` ixd ,dreay ©©©¨
.sqka dced `ede adf eraz dldy ,dprhd

:`xnbd dgec,øæòìà éaø øîàzwqer dpynd ly `tiqd zn`a ¨©©¦¤§¨¨
`l` ,adf lwyn erazya `le ,'`weec'aúBòaèî øðéãa BðòhLa§¤§¨§¦¨©§§

z`ced ok enke ,znieqn dxev ea dreahy miieqn xpic erazy ±
driazdy it lr s`e ,dxev da yiy rahna dzid razpd
d`ced zaygp ef mewn lkn mipey zerahn ipina eid d`cedde

,zg` rahn oin miaygp zerahnd lky iptn ,dprhd oinnà÷å§¨
ïì òîLî,dpynd ly `pzdàúéà òaèî ììëa äèeøôcs`y ± ©§©¨¦§¨¦§¨©§¥©¦¨

el dcede xpic eraz m` mb okle ,rahn oin llka `id dhext
.dprhd oinn d`ced ef ixd ,dhexta

:z`f gikedl `xnbd dtiqenénð à÷éãixaca wcwecn mb jk ± ©§¨©¦
,dpynd,'úçà òaèî ïéî ìkäL' éðz÷cibeq lky mrhn wxe §¨¨¥¤©Ÿ¦©§¥©©©

m`e ,dprhd oinn d`cedd zaygp ,md cg` oin zerahnd
oi`e ,dprhd oinn d`ced efy heyt ixd ,'dey' zriaza xaecn

.'zg` rahn oin lkdy' xnel dkixv dpynd
:ezhiy itl dpynd ixac z` yxti ax cvik `xnbd zx`anáøå§©

yxti ,'dey' ly d`cede driaza zwqer epizpyny xaeqd
cnll ick ,zg` rahn oin lkdy xnel dpynd dkxvedyìkäL'¤©Ÿ

,'úçà òaèî ïéccg` oic dpyna exkfedy zerahnd lky epiide ¦©§¥©©©
yi ,'dhext' epiidc ,mday dphwd rahna elit`y epiide ,mdl

.zvwna dcen zreay aiigl ick d`ced xeriy da
:`xnbd zxxan .xfrl` iax xaeq in zrck zxxan `xnbdéaøå§©¦

øæòìà,'`weec'a `tiqd z` x`iayõøúî ìàeîLk àôéñcî àîéì ¤§¨¨¥¨¦§¥¨¦§¥§¨¥
l`eny zhiyk `tiqd z` yxtn `edy myky xn`p `ny -

,'`weec'a xaecnydéì àøéáñ ìàeîLk énð àLéø`yixd z` mb ± ¥¨©¦¦§¥§¦¨¥
erazy epiide ,'`weec'a xaecny ,l`eny zrck yxti `ed
zyegp zkizga dced razpde zern izy lwyna sqk zkizg
oinn d`cedd oi`y meyn `ed xehtd mrhe ,dhext deyy
xfrl` iax xeaqi ,'dey'a eid d`cedde driazd m` la` ,dprhd
wxy ,l`eny zrcke ,sqk izya xtk `ly s` dreay aiigy

.sqk izy zeidl dkixv driazd
:`xnbd dgecàìxaeq xfrl` iaxy okzi `l` ,ok xnel gxkda Ÿ

d z` wxyàôéña cinrdl jxev yi,'à÷åc'meynéðz÷cdazky ± ¥¨©§¨§¨¨¥
meyn `ed mrhdy dpyndå ,'úçà òaèî ïéî ìkäL'eli`aàLéø ¤©Ÿ¦©§¥©©©§¥¨

e` xeaql xfrl` iax lekiáøk`ed xehtde ,'dey'a xaecny §©
,sqk izy zxitk oi`y meynìàeîLk Bà,'`weec'a xaecny ¦§¥

.dprhd oinn d`cedd oi`y meyn `ed xehtde
:sqk izy zxitk jixvy axl di`x d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

`ztqeza epipy(h"d d"t),razpl raezd xn` ,áeäæ áäæ øðéc¦¨¨¨¨
yi [rahen-],Eãéa éìaiyd dldeáéiç ,óñk øðéc àlà éãéa Eì ïéà ¦§¨§¥§§¨¦¤¨¦¨¤¤©¨

oinn d`cedde ,cg` oink zeaygp zerahnd lky meyn ,dreay
,wiicl yie ,dprhdàîòèmeyn `ed aiigy,'áeäæ áäæ' déì øîàc ©£¨§¨©¥¨¨¨

,ynn rahn reazl ezpeeky milezeàäxn` m`àîúñxpic ± ¨§¨¨
,epizpyn ly `tiqd ly ote`k ,mzq adfdéì øîà÷ 'äåL'- ¨¤¨¨©¥

ezpeek dpynd ly `tiqa df itle ,adf xpic ieey reazl ezpeek
`ed 'cg` rahn oin lkdy' yexitde] adf ixpic ieey reazl
zriaza xaecny `yixa yxtl yi oke ,[cg` rahn oic lkdy

,dprhd oinn d`ced efy ,dhext z`cede sqk zern izy ieey
meyn mrhd gxkda ,dreayn dpynd ezxht ok it lr s`y oeike

.ax zhiyk epiide ,sqk izya xtk `ly
:`xnbd dgec,éMà áø øîàraeza s` zwqer `ztqezd zn`a ¨©©©¦

,'aedf adf xpic' dhwpy dne ,mzq 'adf xpic'øîà÷ éëäjk ± ¨¦¨¨©
,dzpeekøîBàä ìkel aiig exiagy,'áäæ øðéc'df ixdøðéc' øîBàk ¨¨¥¦¨¨¨§¥¦¨

,éîc 'áeäæ áäæm` s` ,cg` oinl miaygp zerahnd lky oeike ¨¨¨¨¥
dpynd s`e .dprhd oinn d`ced ef ixd sqk xpica el dced
,ynn rahnl dzpeek adf xpic dazky dne ,'`weec'a zwqer
`yixa s`e ,cg` oin md zerahnd lky oeik `ed aeigd mrhe
jkle ,zern izy lwyna sqk erazy ,'`weec' zriaza xaecn
,xehte dprhd oinn d`ced ef oi` zyegp ly dhexta dcedyk

.l`eny zrcke
:ax zrcl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbdàéiç éaø éðz`ziixa ¨¥©¦¦¨

déòBiñì[zriiqnd-]ìzhiy,áøxn` ,sqk izy zxitk jixvy §©¥§©
raezd,Eãéa éì òìñrazpd aiydeøñç òìñ àlà éãéa Eì ïéà ¤©¦§¨§¥§§¨¦¤¨¤©¨¥

[zegt-]ézLzernáéiç ,óñkzern izya xtky meyn ,dreay §¥¤¤©¨
rlq `l` icia jl oi` razpd aiyd m` j` .sqkøeèt ,äòî øñç̈¥¨¨¨

zreay zaiign sqk izy zxitk wxy ,ax ixack gkene ,dreayn
.dreay zaiign dpi` zg` drn zxitk eli`e ,zvwna dcen

lr `l` zvwna dcen zreay miaiigzn oi`y dpyna epipy
zereay x`ya dprhd xeriya dpc `xnbd ,sqk izy zprh

:dxezdeðL àì ,ìàeîL øîà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàyiy dpyna ¨©©©§¨©¦§¨¨©§¥Ÿ¨
,dreay aiigl ick sqk izy zprha jxeva àlàd`ad dreay ¤¨¦

ici lr,äåì úàãBäå äåìî úðòè,zvwna dcen zreay epiideìáà ©£©©§¤§¨©Ÿ¤£¨
ici lr d`ad dreay aeigaãçà ãò úàãòäå äåìî úðòè- ©£©©§¤§©£¨©¥¤¨

dxezd ezaiigy ,aiig `edy cird cg` cre ,ixnbl xtk deldy
,crd z` yigkdl dreayáéiç ,äèeøôa àlà Bðòè àì eléôà£¦Ÿ§¨¤¨¦§¨©¨

.dreay
:`xnbd zx`anàîòè éàîzprha jxev oi` cg` cr zreayay ©©£¨

,sqk izyáéúëc(eh hi mixac)ìëìe ïBò ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é àì' ¦§¦Ÿ¨¥¤¨§¦§¨¨§¨
,'úàhçmc` ly z`hge oeer lr cirdl on`p cg` cr oi` ,xnelk ©¨

,yexcl yie ,xg`í÷ Bðéàc àeä 'úàhç ìëìe ïBò ìëì'oiprl wx - §¨¨§¨©¨§¥¨
on`p cg` cr oi` oenn e` sebd yper,ì àeä í÷ ìáà,äòeáL £¨¨¦§¨

àéðúå,dreay aiign cg` cry ote`d xe`iaaíB÷î ìklk-] §©§¨¨¨
[oic ziaa oecipíéðMLeidãçà ãò ,ïBîî BúBà ïéáéiçîcirnd ¤§©¦§©§¦¨¥¤¨

ecbpk,äòeáL Báéiçîdhext aeig lr micirnd micr ipyy oeike §©§§¨
.dreay eaiign cg` cr s` ,oenn miaiign

:zvwna dcen oiprl l`eny mya ongp ax ly ztqep `xnin
Bðòè ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàåraezdBì äãBäå ,ïéøBòNe ïéhç §¨©©©§¨¨©§¥§¨¦¦§¦§¨

razpdáéiç ,ïäî ãçàa,dprhd oinn ez`cedy oeik ,dreay §¤¨¥¤©¨
.driazd ipinn cg`a dced ixdyøLéé ,÷çöé éaø Bì øîàdti - ¨©©¦¦§¨¦©

,zxn`åy ,xn` cer.ïðçBé éaø øîà ïë §¥¨©©¦¨¨
jkn :`xnbd zl`ey .df oica zwelgn yi m`d zxxan `xnbd

,'opgei iax xn` oke' wgvi iax xn`yììkî[rnyn-]déìò âéìôc ¦§¨¦§¦£¥
Lé÷ì Léøoi` :`xnbd daiyn .df xaca eilr wleg yiwl yixy ± ¥¨¦

oecipa yiwl yix ly ezrc dn rci `l wgvi iax `l` ,ok wiicl
,yiwl yix ixac z` rny `ly mrhde ,dféøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¦

,mixne`déì ÷éúLe déì éäL äåä àäLéîoiznd yiwl yixy ± ¦§¨£¨¨¥¥§¦¥
ly ekxc dzid jky ,eixac z` opgei iax miiqiy cr dwizya
m`d rny `le ,yxcnd zian wgvi iax `vi miizpiae ,yiwl yix

e .`l e` wleg yiwl yix(déì) éúL äåä àzLéî ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¦§¨£¨¨¥¥
déì ÷éúLeopgei iaxy drya yxcnd ziaa min dzy yiwl yix ± §¦¥

m`d rny `le ,wgvi iax `vi miizpiae ,wzy okle ,df oic xn`
ixacl di`x `iadl dqpn `xnbd .`l e` wleg yiwl yix

:`xnbd zxxan .l`enydéì òéiñî àîéìdi`x yiy xn`p m`d ± ¥¨§©©¥
mdn cg`a el dcede mixerye mihg eprhy l`enyl epizpynn

,da epipy jke ,aiigïaøå ,øeèt ïéøBòNa Bì äãBäå ïéhç Bðòè§¨¦¦§¨¦§¦¨§©¨
,áéiçî ìàéìîbdprhd oinn `ly d`ced s`y xaeqy oeik ©§¦¥§©¥
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המשך בעמוד גכ

oifge` mipy` cenr n sc ± iying wxt`nw `aa
òãú.ipzw dey oizipzn x`yc -úéñéøè.dphw drn -ïåéãðåô úéñéøè óñë øðéã

äèåøôå.ipzw e` e` -úåòáèî øðéãdfe ,lwyn eprh `le ,dxev rahna dreah -

.edpip rahn edlekc ,`id dprhd oinn - zygp efe sqk efy it lr s`e .rahn el dced

'åë éîð à÷éã.ipzw `wece ,`ed cg rahn lkc meyn `nrh `nl` -áøåirac -

xn`wc `tiq yxtn ikd ,ipzw dey xninl

zerahn lk - "`ed cg` rahn oin lkdy"

oday dphwd s`y ,mdl cg` oic o`k zeiepyd

.dreay eaiigl d`ced ick da yiàîéð
äéì àøéáñ ìàåîùë`wec oizipzn dlekc -

il yi sqk izy" :`yixa opz ikd meyne ,ipzw

meyn - xeht "dhext `l` icia jl oi`" ,"jcia

oirh dey i` la` .el dced `l eprhy dnc

izy dprh zlgzc ab lr s`e ,aiigin ded dil

.`l eze sqkáäæ øðéã :àúôñåúá ïðéñøâ éëä
óñë øðéã àìà éãéá êì ïéà êãéá éì ùé áåäæ

áééç,`nrhe .reah epiid aedf xpic yexite -

oinn dil dede cg` rahn oin lkdc meyn

jixhv`cnc ,`ed axl `zriiq edine .dprhd

xpic opzc oizipznc llkn "aedf adf" iyextl

rahn oic lkdye ,xn`w dey - `nzq adf

,dey inp `yix - dey `tiqcne .ipzw cg`

jl oi`" ,"jcia il yi sqk izy" :`yix ipzwe

meyn jgxk lre ,xeht "dhext `l` icia

.`ed sqk izy zxitk `kilcìë øîà÷ éëä
øðéã øîåàäéîã [áåäæ] áäæ øîåàë áäæ-

,xn`w "aedf adf" yxtn orehdy `l `ziixae

,mzq adf xpic orehd :xn`w ikd `l`

jl oi` xne` dlde ,xn`w aedf adf `nzqnc

,rahn xpic inp epiidc ,sqk xpic `l` icia

.aiig - dprhd oinn d`ced dpyieäòî øñç
øåèô.opira sqk izy zxitk `nl` -åðù àì

d`ad dreaya `l` sqk izy zprh irac -

la` .delc zvwn z`cede deln zprha

cre lkd xtk deldy ,cg` cr zecra dreay
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שבועות. שבועת הדיינין - פרק שישי דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zereay(oey`x meil)

m` okeäãBärazpdúBò÷ø÷ úö÷îazerwxwd x`ya xtke ¨§¦§¨©§¨
,milkaeøeètzngn `ed dreayd aeigy oeik ,dreayn ¨

iign dpi` rwxw lr d`cede ,d`cedddced m` j` .dreay za
razpdúö÷îadíéìk,zerwxwae milkd x`ya xtkeáéiç §¦§¨¥¦©¨

lr dreay aiegndy oeik ,zerwxwd lr s`e ,ezxitk lr dreay
.zerwxwd lr s` dreay eilr lblbl xyt` oilhlhn

,dpyndn wiicl yi :dzii`x z` `xnbd zniiqnàîòèxehty ©£¨
ote`a wx `ed ,zvwna dcedy s` dreayncerazíéìk §¥¦

,úBò÷ø÷åoeikàéä äòeáL úa åàì ò÷ø÷cd`ced e` dxitky ± §©§¨§©§©¨©§¨¦
,rnyne ,dreay zaiign dpi` rwxwaàäzriaza la` ±íéìk ¨¥¦

úBò÷ø÷å íéìëc àéîec íéìëådneca ,milk ipin ipy eraz m` ± §¥¦§¨§¥¦§©§¨
razpd dcede ,mipin ipy zriaz efy zerwxwe milk zriazl

,mdn cg`aáéiçoinn `ly d`ced zaygp dpi`e ,dreay ©¨
d`ced ef ixd driazd ipinn cg`a dcedy oeik `l` ,dprhd
eraz m`y ,l`eny ixack gkene ,dreay zaiignd dprhd oinn

.dreay aiig ,mdn cg`a razpd dcede mixerye mihig
y okzi mlerl :`xnbd dgeceléôàc ïécä àeäeprhy ote`aíéìk ©¦©£¦¥¦

énð íéìëå[ok mb-],øeètez`ced oi` mipin ipy erazy s`c §¥¦©¦¨
,dreay zaiign mdn cg`aúBò÷ø÷å íéìk éðz÷c àäåmrhde ± §¨§¨¨¥¥¦§©§¨

,zerwxwe milk ly ote` `weec dpynd dhwpyïì òîLî à÷± ¨©§©¨
,jynda xen`d z` eprinydl ick epiid,íéìk úö÷îa äãBä éëc§¦¨§¦§¨¥¦

áéiçdreay.úBò÷øwä ìò óà ©¨©©©©§¨
:`xnbd ddnzïì òîLî à÷ éàîdfa eprinydl `pzd `a dn ± ©¨©§©¨

oic z` ycgl `a m`d ,rwxwd lr raypy'ïé÷÷Bæ'mixxeb±],[ §¦
s` mdixg` mixxeb dreay mdilr aiigzdy oilhlhny ,xnelk

,mdilr raydl zerwxwd z`àðéðzdf oic epipy xak ixd ± §¦¨
oiyeciwa dpyna(.ek),[oilhlhn-] zeixg` mdl oi`y miqkp ,

úeéøçà ïäì LiL íéñëpä úà ïé÷÷Bæ[zerwxw-].ïäéìò òáMéì §¦¤©§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¨©£¥¤
:`xnbd daiynøwéò àä,df oic ly enewn xwir `id epizpyn ± ¨¦¨

eli`e ,zereay ipica dlek zwqer ef zkqn ixdyàéäädpynd ± ©¦
,df oic drinyde dxfgy oiyecwadañð àøøb ábàab` jxca wx ± ©©§¨¨©§¨

.rwxw ab` mipwp oilhlhny my xen`d zngn ,z`f d`iad
dcede mixerye mihig raezdy ,l`eny zrc dx`azd dzr cr
zrc z` dzr d`ian `xnbd .dreay aiig ,mdn cg`a dld el

:wlegdøîà àaà øa àéiç éaøåmya,ïéøBòNe ïéhç Bðòè ,ïðçBé éaø §©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¦¦§¦
øeèt ,ïäî úçàa Bì äãBäåd`cedk zaygp ef s`y oeik ,dreayn §¨§©©¥¤¨

.dprhd oinn `ly
:`xnbd dywn .opgei iax zrca dxizq dywn `xnbdø øîàäåéa §¨¨©©¦

÷çöélirl(`"r)mihg eprhy ,l`eny mya ongp ax ixac lr ¦§¨
,aiig mdn cg`a el dcede mixerye.'ïðçBé éaø øîà ïëå ,øLéé'ixd ¦©§¥¨©©¦¨¨

xn` `a` xa `iig iax eli`e ,dreay aiigy opgei iax zrcy
.xehty enya

:`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélà eäðéð éàøBîàzwelgn ± £¨¥¦§©¦¨§©¦¨¨
aiign opgei iaxy xaeq wgvi iax ,opgei iax zrca `id mi`xen`

.xhet opgei iaxy xaeq `a` xa `iig iaxe ,df ote`a dreay
:`a` xa `iig iax ixac lr `xnbd dywn,òîL àzepipy ¨§©

,epizpynaøeèt ,ïéøBòNa Bì äãBäå ïéhç Bðòè,dreaynïaøå §¨¦¦§¨¦§¦¨§©¨
.áéiçî ìàéìîb,wiicl yieàîòè`ed dreayn xhetd `nw `pzc ©§¦¥§©¥©£¨

ote`a wx,ïéøBòNa Bì äãBäå ïéhç Bðòèceraz `ly xaca dcedy ¦§¨¦¦§¨¦§¦
,llkàäeraz m` la` ±áéiç ,ïäî ãçàa Bì äãBäå ïéøBòNe ïéhç ¨¦¦§¦§¨§¤¨¥¤©¨

:`xnbd dgec .`a` xa `iig iax zhiyk `lye ,dreayàìoi` ± Ÿ
el dcede oihig eprha xhetd `nw `pz zrcly okzie ,`iyew ef

,oixeryaeléôàc ïécä àeäerazïéøBòNe ïéhçcg`a el dcede ©¦©£¦¦¦§¦
mdnøeèt énð,dprhd oinn `ly d`ced efy oeik ,dreaynéàäå ©¦¨§©

ïéhça ébìtéî÷ciabl wx dpyna mzwelgn dxkfedy mrhde ± §¨¦©§¦§¦¦
ick epiid ,mixerya el dcede mihg eprhBçk EòéãBäìwfeg-] §¦£Ÿ

[ezrc,ìàéìîb ïaøcdreay aiignyllk dced `lyk elit` §©¨©§¦¥
.dprhd oinn

:`a` xa `iig iax lr zeywdl dkiynn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,dpyna,úBò÷øwa øôëå íéìka äãBäå ,úBò÷ø÷å íéìk Bðòèe` §¨¥¦§©§¨§¨©¥¦§¨©©©§¨
dcedyøeèt ,íéìka øôëå úBò÷øwam` oke ,dreaynäãBä ©©§¨§¨©©¥¦¨¨
úö÷îad zriazn,ò÷ø÷,milkae zerwxwd x`ya xtkeøeèt §¦§¨©§©¨

e` dxitk ici lr dreaya aiigzn mc` oi`y itl ,dreayn
dced m` j` .zerwxwa d`cedúö÷îad on,íéìkx`ya xtke §¦§¨¥¦

,zerwxwae milkdáéiçxtky oeiky ,zerwxwd lr s` raydl ©¨
eilr lblbl xyt` ,dreay mdilr aiigzde ,oilhlhna dcede

,dpyndn wiicl yie .zerwxwd lr s` dreayàîòèxehtc ©£¨
ote`a wx `ed dreaynceraz,úBò÷ø÷å íéìkoeikåàì ò÷ø÷c §¥¦§©§¨§©§©¨

àä ,àéä äòeáL úarazi m`,úBò÷ø÷å íéìëc àéîec íéìëå íéìk ©§¨¦¨¥¦§¥¦§¨§¥¦§©§¨
,mdn cg`a razpd dcede milk ipin ipy erazy epiideáéiç©¨

,mdn cg`a dcede mixerye mihig eprh m`y gkene ,dreay
.`a` xa `iig iax ixack `ly ,dreay aiig

y okzi mlerl :`xnbd dgeceléôàc ïécä àeäeprhy ote`aíéìk ©¦©£¦¥¦
éðz÷c àäå ,øeèt énð íéìëåly ote` `weecà÷ ,úBò÷ø÷å íéìk §¥¦©¦¨§¨§¨¨¥¥¦§©§¨¨

áéiç ,íéìk úö÷îa äãBä éëc ïì òîLîdreay.úBò÷øwä ìò óà ©§©¨§¦¨§¦§¨¥¦©¨©©©©§¨
:`xnbd ddnz,ïì òîLî à÷ éàîly oicd z` ike'ïé÷÷Bæ'- ©¨©§©¨§¦

,mdilr raydl zerwxwd z` xxeb oilhlhn lr dreay aeigy
xak ixdàðéðz(.ek oiyeciw)zeixg` mdl oi`y miqkp ,úà ïé÷÷Bæ §¦¨§¦¤

.ïäéìò òáMéì úeéøçà ïäì LiL íéñëpä:`xnbd zvxznøwéò àä ©§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¨©£¥¤¨¦¨
eli`e ,df oic xwir xn`p epizpyna -àéää,oiyecwa dpynd - ©¦

dañð àøøb ábà.df oic d`iad ab` jxca ± ©©§¨¨©§¨
:dywne `xnbd dkiynnøa àéiç éaøì ìnî øa àaà éaø déáéúéà¥¦¥©¦©¨©©¨§©¦¦¨©

,àaà,`ziixaa epipyBðòèraezdBì äãBäå ,øBLrazpd,äNae` ©¨§¨§¨§¤
a eprhyøeèt ,øBLa Bì äãBäå äNd`cedd oi`y oeik ,dreayn ¤§¨§¨

m` la` .dprhd oinnáéiç ,ïäî ãçàa Bì äãBäå äNå øBLa Bðòè§¨§¨¤§¨§¤¨¥¤©¨
aiig odn cg`a dcede mipin ipy erazay x`eane ,dreay

.xhetd `a` xa `iig iax lr dywe ,dreay
déì øîà,`a` xa `iig iaxépî àäzhiya ef `ziixa -ïaø ¨©¥¨©¦©¨

,àéä ìàéìîboinn `ly dcend s`y epizpyna xaeq `edy ©§¦¥¦
el dcede mipin ipy eraz m`y oky lke ,dreay aiig dprhd
opgei iaxy xn`y `a` xa `iig iax eli`e ,aiig ,mdn cg`a

minkg zrca ok xn` ,xehty xaeqmihig eprhy mixaeqd ,
.xeht ,mixerya el dcede

:lnn xa `a` iax dywdéàk zxaeq `ziixadeléôà ,ìàéìîb ïaø ¦©¨©§¦¥£¦
énð àLéøe` dya dcede xey epreha ,`ziixad ly `yixa s` ± ¥¨©¦

.`ziixad eze` dxht recne ,dreay aiigzi ok mb ,jtidl
:xg` ote`a `ziixad z` ayiin `a` xa `iig ax,épî àä ,àlà¤¨¨©¦

,àéä ïBîãàel dcede mihig eprh m` mpn`y epizpyna xn`y ©§¦
mixerye mihig eprh m` j` ,minkg zrcke ,xeht mixerya
iaxl xn`e `a` xa `iig iax siqed .aiig ,mdn cg`a el dcede

,lnn xa `a`Cì àðéçãî ééBçc àìåiegick ok uxzn ipi`e ± §Ÿ§¥©§¦¨¨
,cala jziiyewlïðçBé éaø ìL åéôa àeä Ceøò ãeîìz àlàjk ± ¤¨©§¨§¦¤©¦¨¨

,eizeax mya opgei iax dpy'àéä ïBîãà épî àä'ef `ziixay - ¨©¦©§¦
.oenc` zhiya dxn`p

xg` j` ,mipin ipy reazl raezd dvxy ote`a dpc `xnbd
:xg`d oina dcede razpd mcw cg` oin razyøîà ,ïðò áø øîà̈©©¨¨¨©

Bðòè ,ìàeîLa raezdå ,ïéhçdvx,mixery mb eraezle jiyndl §¥§¨¦¦§
j`íã÷razpd,ïéøBòNa Bì äãBäåmihig eraez did m`e ¨©§¨¦§¦

ielz oicd ixd ,aiig did ,mdn cg`a el dcen did dlde mixerye
,d`cedd ote`aíéøòîk íàrci razpdy oic zial d`xp m` ± ¦§©£¦

ick mixerya dcede mcwe ,mixery mb eraezl cner raezdy
cala mihiga driazd didzy jkl mexble raezd lr mixrdl

,mixery mb eraze dld jiynd ok`e ,mixerya d`ceddeáéiç©¨
mb reazle jiyndl dvex raezdy jka yibxdy oeiky ,dreay
dcede mixerya mb dligz eraz zn`a eli`k df ixd ,mIxery

la` .mdaïéekúîa íàdced razpdy oic zial d`xp m` ± ¦§¦§©¥
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zereay(oey`x meil)

m` okeäãBärazpdúBò÷ø÷ úö÷îazerwxwd x`ya xtke ¨§¦§¨©§¨
,milkaeøeètzngn `ed dreayd aeigy oeik ,dreayn ¨

iign dpi` rwxw lr d`cede ,d`cedddced m` j` .dreay za
razpdúö÷îadíéìk,zerwxwae milkd x`ya xtkeáéiç §¦§¨¥¦©¨

lr dreay aiegndy oeik ,zerwxwd lr s`e ,ezxitk lr dreay
.zerwxwd lr s` dreay eilr lblbl xyt` oilhlhn

,dpyndn wiicl yi :dzii`x z` `xnbd zniiqnàîòèxehty ©£¨
ote`a wx `ed ,zvwna dcedy s` dreayncerazíéìk §¥¦

,úBò÷ø÷åoeikàéä äòeáL úa åàì ò÷ø÷cd`ced e` dxitky ± §©§¨§©§©¨©§¨¦
,rnyne ,dreay zaiign dpi` rwxwaàäzriaza la` ±íéìk ¨¥¦

úBò÷ø÷å íéìëc àéîec íéìëådneca ,milk ipin ipy eraz m` ± §¥¦§¨§¥¦§©§¨
razpd dcede ,mipin ipy zriaz efy zerwxwe milk zriazl

,mdn cg`aáéiçoinn `ly d`ced zaygp dpi`e ,dreay ©¨
d`ced ef ixd driazd ipinn cg`a dcedy oeik `l` ,dprhd
eraz m`y ,l`eny ixack gkene ,dreay zaiignd dprhd oinn

.dreay aiig ,mdn cg`a razpd dcede mixerye mihig
y okzi mlerl :`xnbd dgeceléôàc ïécä àeäeprhy ote`aíéìk ©¦©£¦¥¦

énð íéìëå[ok mb-],øeètez`ced oi` mipin ipy erazy s`c §¥¦©¦¨
,dreay zaiign mdn cg`aúBò÷ø÷å íéìk éðz÷c àäåmrhde ± §¨§¨¨¥¥¦§©§¨

,zerwxwe milk ly ote` `weec dpynd dhwpyïì òîLî à÷± ¨©§©¨
,jynda xen`d z` eprinydl ick epiid,íéìk úö÷îa äãBä éëc§¦¨§¦§¨¥¦

áéiçdreay.úBò÷øwä ìò óà ©¨©©©©§¨
:`xnbd ddnzïì òîLî à÷ éàîdfa eprinydl `pzd `a dn ± ©¨©§©¨

oic z` ycgl `a m`d ,rwxwd lr raypy'ïé÷÷Bæ'mixxeb±],[ §¦
s` mdixg` mixxeb dreay mdilr aiigzdy oilhlhny ,xnelk

,mdilr raydl zerwxwd z`àðéðzdf oic epipy xak ixd ± §¦¨
oiyeciwa dpyna(.ek),[oilhlhn-] zeixg` mdl oi`y miqkp ,

úeéøçà ïäì LiL íéñëpä úà ïé÷÷Bæ[zerwxw-].ïäéìò òáMéì §¦¤©§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¨©£¥¤
:`xnbd daiynøwéò àä,df oic ly enewn xwir `id epizpyn ± ¨¦¨

eli`e ,zereay ipica dlek zwqer ef zkqn ixdyàéäädpynd ± ©¦
,df oic drinyde dxfgy oiyecwadañð àøøb ábàab` jxca wx ± ©©§¨¨©§¨

.rwxw ab` mipwp oilhlhny my xen`d zngn ,z`f d`iad
dcede mixerye mihig raezdy ,l`eny zrc dx`azd dzr cr
zrc z` dzr d`ian `xnbd .dreay aiig ,mdn cg`a dld el

:wlegdøîà àaà øa àéiç éaøåmya,ïéøBòNe ïéhç Bðòè ,ïðçBé éaø §©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¦¦§¦
øeèt ,ïäî úçàa Bì äãBäåd`cedk zaygp ef s`y oeik ,dreayn §¨§©©¥¤¨

.dprhd oinn `ly
:`xnbd dywn .opgei iax zrca dxizq dywn `xnbdø øîàäåéa §¨¨©©¦

÷çöélirl(`"r)mihg eprhy ,l`eny mya ongp ax ixac lr ¦§¨
,aiig mdn cg`a el dcede mixerye.'ïðçBé éaø øîà ïëå ,øLéé'ixd ¦©§¥¨©©¦¨¨

xn` `a` xa `iig iax eli`e ,dreay aiigy opgei iax zrcy
.xehty enya

:`xnbd zvxznïðçBé éaøc àaélà eäðéð éàøBîàzwelgn ± £¨¥¦§©¦¨§©¦¨¨
aiign opgei iaxy xaeq wgvi iax ,opgei iax zrca `id mi`xen`

.xhet opgei iaxy xaeq `a` xa `iig iaxe ,df ote`a dreay
:`a` xa `iig iax ixac lr `xnbd dywn,òîL àzepipy ¨§©

,epizpynaøeèt ,ïéøBòNa Bì äãBäå ïéhç Bðòè,dreaynïaøå §¨¦¦§¨¦§¦¨§©¨
.áéiçî ìàéìîb,wiicl yieàîòè`ed dreayn xhetd `nw `pzc ©§¦¥§©¥©£¨

ote`a wx,ïéøBòNa Bì äãBäå ïéhç Bðòèceraz `ly xaca dcedy ¦§¨¦¦§¨¦§¦
,llkàäeraz m` la` ±áéiç ,ïäî ãçàa Bì äãBäå ïéøBòNe ïéhç ¨¦¦§¦§¨§¤¨¥¤©¨

:`xnbd dgec .`a` xa `iig iax zhiyk `lye ,dreayàìoi` ± Ÿ
el dcede oihig eprha xhetd `nw `pz zrcly okzie ,`iyew ef

,oixeryaeléôàc ïécä àeäerazïéøBòNe ïéhçcg`a el dcede ©¦©£¦¦¦§¦
mdnøeèt énð,dprhd oinn `ly d`ced efy oeik ,dreaynéàäå ©¦¨§©

ïéhça ébìtéî÷ciabl wx dpyna mzwelgn dxkfedy mrhde ± §¨¦©§¦§¦¦
ick epiid ,mixerya el dcede mihg eprhBçk EòéãBäìwfeg-] §¦£Ÿ

[ezrc,ìàéìîb ïaøcdreay aiignyllk dced `lyk elit` §©¨©§¦¥
.dprhd oinn

:`a` xa `iig iax lr zeywdl dkiynn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,dpyna,úBò÷øwa øôëå íéìka äãBäå ,úBò÷ø÷å íéìk Bðòèe` §¨¥¦§©§¨§¨©¥¦§¨©©©§¨
dcedyøeèt ,íéìka øôëå úBò÷øwam` oke ,dreaynäãBä ©©§¨§¨©©¥¦¨¨
úö÷îad zriazn,ò÷ø÷,milkae zerwxwd x`ya xtkeøeèt §¦§¨©§©¨

e` dxitk ici lr dreaya aiigzn mc` oi`y itl ,dreayn
dced m` j` .zerwxwa d`cedúö÷îad on,íéìkx`ya xtke §¦§¨¥¦

,zerwxwae milkdáéiçxtky oeiky ,zerwxwd lr s` raydl ©¨
eilr lblbl xyt` ,dreay mdilr aiigzde ,oilhlhna dcede

,dpyndn wiicl yie .zerwxwd lr s` dreayàîòèxehtc ©£¨
ote`a wx `ed dreaynceraz,úBò÷ø÷å íéìkoeikåàì ò÷ø÷c §¥¦§©§¨§©§©¨

àä ,àéä äòeáL úarazi m`,úBò÷ø÷å íéìëc àéîec íéìëå íéìk ©§¨¦¨¥¦§¥¦§¨§¥¦§©§¨
,mdn cg`a razpd dcede milk ipin ipy erazy epiideáéiç©¨

,mdn cg`a dcede mixerye mihig eprh m`y gkene ,dreay
.`a` xa `iig iax ixack `ly ,dreay aiig

y okzi mlerl :`xnbd dgeceléôàc ïécä àeäeprhy ote`aíéìk ©¦©£¦¥¦
éðz÷c àäå ,øeèt énð íéìëåly ote` `weecà÷ ,úBò÷ø÷å íéìk §¥¦©¦¨§¨§¨¨¥¥¦§©§¨¨

áéiç ,íéìk úö÷îa äãBä éëc ïì òîLîdreay.úBò÷øwä ìò óà ©§©¨§¦¨§¦§¨¥¦©¨©©©©§¨
:`xnbd ddnz,ïì òîLî à÷ éàîly oicd z` ike'ïé÷÷Bæ'- ©¨©§©¨§¦

,mdilr raydl zerwxwd z` xxeb oilhlhn lr dreay aeigy
xak ixdàðéðz(.ek oiyeciw)zeixg` mdl oi`y miqkp ,úà ïé÷÷Bæ §¦¨§¦¤

.ïäéìò òáMéì úeéøçà ïäì LiL íéñëpä:`xnbd zvxznøwéò àä ©§¨¦¤¥¨¤©£¨¦¨©£¥¤¨¦¨
eli`e ,df oic xwir xn`p epizpyna -àéää,oiyecwa dpynd - ©¦

dañð àøøb ábà.df oic d`iad ab` jxca ± ©©§¨¨©§¨
:dywne `xnbd dkiynnøa àéiç éaøì ìnî øa àaà éaø déáéúéà¥¦¥©¦©¨©©¨§©¦¦¨©

,àaà,`ziixaa epipyBðòèraezdBì äãBäå ,øBLrazpd,äNae` ©¨§¨§¨§¤
a eprhyøeèt ,øBLa Bì äãBäå äNd`cedd oi`y oeik ,dreayn ¤§¨§¨

m` la` .dprhd oinnáéiç ,ïäî ãçàa Bì äãBäå äNå øBLa Bðòè§¨§¨¤§¨§¤¨¥¤©¨
aiig odn cg`a dcede mipin ipy erazay x`eane ,dreay

.xhetd `a` xa `iig iax lr dywe ,dreay
déì øîà,`a` xa `iig iaxépî àäzhiya ef `ziixa -ïaø ¨©¥¨©¦©¨

,àéä ìàéìîboinn `ly dcend s`y epizpyna xaeq `edy ©§¦¥¦
el dcede mipin ipy eraz m`y oky lke ,dreay aiig dprhd
opgei iaxy xn`y `a` xa `iig iax eli`e ,aiig ,mdn cg`a

minkg zrca ok xn` ,xehty xaeqmihig eprhy mixaeqd ,
.xeht ,mixerya el dcede

:lnn xa `a` iax dywdéàk zxaeq `ziixadeléôà ,ìàéìîb ïaø ¦©¨©§¦¥£¦
énð àLéøe` dya dcede xey epreha ,`ziixad ly `yixa s` ± ¥¨©¦

.`ziixad eze` dxht recne ,dreay aiigzi ok mb ,jtidl
:xg` ote`a `ziixad z` ayiin `a` xa `iig ax,épî àä ,àlà¤¨¨©¦

,àéä ïBîãàel dcede mihig eprh m` mpn`y epizpyna xn`y ©§¦
mixerye mihig eprh m` j` ,minkg zrcke ,xeht mixerya
iaxl xn`e `a` xa `iig iax siqed .aiig ,mdn cg`a el dcede

,lnn xa `a`Cì àðéçãî ééBçc àìåiegick ok uxzn ipi`e ± §Ÿ§¥©§¦¨¨
,cala jziiyewlïðçBé éaø ìL åéôa àeä Ceøò ãeîìz àlàjk ± ¤¨©§¨§¦¤©¦¨¨

,eizeax mya opgei iax dpy'àéä ïBîãà épî àä'ef `ziixay - ¨©¦©§¦
.oenc` zhiya dxn`p

xg` j` ,mipin ipy reazl raezd dvxy ote`a dpc `xnbd
:xg`d oina dcede razpd mcw cg` oin razyøîà ,ïðò áø øîà̈©©¨¨¨©

Bðòè ,ìàeîLa raezdå ,ïéhçdvx,mixery mb eraezle jiyndl §¥§¨¦¦§
j`íã÷razpd,ïéøBòNa Bì äãBäåmihig eraez did m`e ¨©§¨¦§¦

ielz oicd ixd ,aiig did ,mdn cg`a el dcen did dlde mixerye
,d`cedd ote`aíéøòîk íàrci razpdy oic zial d`xp m` ± ¦§©£¦

ick mixerya dcede mcwe ,mixery mb eraezl cner raezdy
cala mihiga driazd didzy jkl mexble raezd lr mixrdl

,mixery mb eraze dld jiynd ok`e ,mixerya d`ceddeáéiç©¨
mb reazle jiyndl dvex raezdy jka yibxdy oeiky ,dreay
dcede mixerya mb dligz eraz zn`a eli`k df ixd ,mIxery

la` .mdaïéekúîa íàdced razpdy oic zial d`xp m` ± ¦§¦§©¥
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המשך בעמוד רנר



xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zereay(ipy meil)

àôéqà dì éðúîc ïàîe,`tiqd lr ongp ax ixac z` dpyy ine ± ©§©§¥¨©¥¨
c xaeqàeä àëäcgein mrh yiy ,ok `ed oicd o`k `weecy ± ¨¨

,dreay eaiiglc,aiig `edy dligza dcedy oeikàøøc àkéà §¦¨§¨¨
îîcàðB,ezriaza ynn yie xacl milbx yi ±íúä ìáà`yixa ± §¨¨£¨¨¨

,driazd xwira xtek razpdyàðBîîc àøøc àkéìcoi`y ± §¥¨§¨¨§¨¨
,ezprhl milbxàì.zqid zreay aiig Ÿ

zreay oial zvwna dcen zreay oia lcadd dn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .zqidàkéà éàîoicd oiprl lcadd dn ±ïéa ©¦¨¥

àúééøBàc äòeáL,dxezd on `idy zvwna dcen zreay ± §¨§©§¨
ìïðaøc äòeáLzx`an .minkg zpwz `idy zqid zreayl ± ¦§¨§©¨¨

:`xnbdeäééðéa àkéàoic,äòeáL Côéîepi` razpd m` ,xnelk ¦¨¥©§¥¨§¨
lr dktdl dvexe eilr zlhend dreayd z` raydl dvex

,lehie rayiy raezdadreayäòeáL ïðéëôî àì àúééøBàãoi` ± ¦§©§¨Ÿ©§¦©§¨
m`e ,xhtpe rayp razpd `l` ,raezd lr dreayd z` miktdn

eli`e ,mlyl jixv rayp epi`adreayðaøãïðéëôî ïleki ± ¦§©¨¨©§¦©
ick raydl jxhvi dlde ,raezd lr dreayd z` jetdl razpd

.dreay `ll razpd xhti rayi `l m`e ,lehil
:`xnbd zl`eyïðéëôî énð àúééøBàãa ,øîàc ,éMà áø øa øîìe§©©©©¦§¨©¦§©§¨©¦©§¦©

äòeáL,raezd lr jtdl razpd leki `ziixe`c dreay mb ±éàî §¨©
ïéa àkéàdreayì àúééøBàcdreay.ïðaøã:`xnbd daiynàkéà ¦¨¥§©§¨¦§©¨¨¦¨

déñëðì úçéî eäééðéaraydl axqn `edyk razpd iqkpl dcixi ± ¥©§¥¨§¦§¥
,mlyl axqn mbeadreaydéñëðì ïðéúçð àúééøBàãmipzepe ¦§©§¨¨§¦©§¦§¥

eli`e ,raezladreay,ïðaøãrayp epi` m` s`ïðéúçð àì ¦§©¨¨Ÿ¨§¦©
.déñëðì§¦§¥

:`xnbd zl`ey .df xe`ia lr s` le`yl dkiynn `xnbdéaøìe§©¦
a øîàc ,éñBédreay.déñëðì ïðéúçð énð ïðaøã`xnbd dgikene ¥§¨©¦§©¨¨©¦¨§¦©§¦§¥

:ezrc `id jkyïðúc(.hp oihib),úàéöî[dze` `vny d`ivn-] ¦§©§¦©
,ïè÷å äèBL Løç`id oicd xwirne dzepwl zrc mdl oi`y s` ¥¥¤§¨¨

ok it lr s` ,xwtd oiicríäa Lémeynìæbdzgwl xeq` ± ¥¨¤¨¥
,`vendníBìL éëøc éðtîdthegd mr aixl e`eai `ly ick - ¦§¥©§¥¨

.mdnéñBé éaøe wleg,øîBàxeqi` mda yiîàå .øeîb ìæbáø ø ©¦¥¥¤¤¨§¨©©
àcñç,dxezdn xenb lfb dfy dpeekd oi`y ,iqei iax ixac xe`iaa ¦§¨
`l`'øeîb ìæb'epiidíäéøácîe .opaxcn ±dpéî à÷ôð éàîìiabl ± ¤¤¨¦¦§¥¤§©¨§¨¦¨

lfb edf eixacl s` ixde ,'xenb lfb' edfy iqei iax xn` oic dfi`
,opaxcn,ïéðéiãa BàéöBäìoi`y ,dligzkl oic wx df opaxl ,xnelk §¦§©¨¦

oi`e ,dkf mdn lhpe xar m` la` ,ohwe dhey yxgd cin zgwl
mi`iven oic zia iqei iax ixacl la` .epnn mi`iven oic zia
`ly minkg epwzy oenna wifgnd mc` ezrcly oeik ,ecin eze`
in s` eixacl ok m`e .egxk lra ecin eze` mi`iven ,ely didi
olfb aygp `ed ixd minkg edeaiigy dreay rayp epi`y
ok m`e .oenn epnn mi`ivene eiqkpl micxei oic ziae opaxcn

dl`yd zxfeg eixaclïéa àkéà éàîdreayì àúééøBàcdreay ©¦¨¥§©§¨¦
.ïðaøã§©¨¨

:`xnbd daiyneäééðéa àkéàote`BcâðkL[razpd-]ìò ãeLç ¦¨¥©§¤§¤§¨©
,äòeáMä,eze` miriayn oic zia oi`yadreay,àúééøBàãote`a ©§¨¦§©§¨

Cãéàà eîNå äòeáL déì ïðéëtà ,äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLepwz ± ¤§¤§¨©©§¨©§¦©¥§¨§¨©¦¨
rayiy ,raezd lr dze` milihne dreayd z` miktedy minkg

eli`e ,lehieadreay,ïðaøãdnvr dreaydàéä àzðwzzpwz ± ¦§©¨¨©©§¨¦
,`id minkgïðéãáò àì àzðwúì àzðwúådpwz minkg eyr `l ± §©©§¨§©©§¨Ÿ¨§¦©

lehie rayi raezdy epwz `l minkg ,xnelk .mzpwzl ztqep
leki razpd oi`y oeik `l` ,mzpwzn `id dxwir lky dreaya

.dreay `ll xhtp `ed ixd ,ceyg `edy zngn raydl
dreay raydl axqnd oica minkg zrc z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .opaxc,eøîàc ,éñBé éaøc déìò éâéìôc ,ïðaøìe§©¨¨¦§¦¦£¥§©¦¥§¨§
déñëðì ïðéúçð àì ïðaøãaick eiqkpl micxei oi` opaxc lfbay ± ¦§©¨¨Ÿ¨§¦©§¦§¥

,epnn `ivedldéì ïðéãáò éàîdreay aiegnl miyer dn ± ©¨§¦©¥
:`xnbd daiyn .raydl dvex epi`e oenna wifgny opaxcn

déì ïðéúnLî.mlyiy e` rayiy cr eze` micpn ± §©§¦©¥

:`xnbd dywnéàä ,éMà áøì àðéáø déì øîàz` micpny dn ± ¨©¥¨¦¨§©©¦©
,mlyiy e` rayiy cr razpddéîéìâì dé÷aLðc déñáeëa déè÷ð̈§¥§§¥§¦§§¥¦§¦¥

àeä.eilry ecba z` el gipiy cr eiviaa efge`y ink df ixd -
df ixde ,efn dlecb ditk jl oi` mlerl eze` micpny oeik xnelk
oic zia oi` minkg zrcl `lde ,eiqkpl micxei oic zia eli`k

.opaxcn dreay aiegnd iqkpl micxei
:iy` ax el aiydàlà,df ote`a ezecpl oi`y jixaclïðéãáò éàî ¤¨©¨§¦©

déìlkei razp lky xazqn `l ixd ,raydl egixkdl ick ¥
.xhtie raydln rpndldéì øîà,`piaxéèîc ãò déì ïðéúnLî ¨©¥§©§¦©¥©§¨¥

déãâð ïîæmc` ly zewlnd yper onf ribny cr eze` micpn ± §©¨§¥
,eiecip z` eilrn exiqiy ick eilr lhend z` dyer epi`y dcepn

,eiecip zligzn mei miyly `edeåf`déì ïðéãâð,eze` miwln ± §¨§¦©¥
déì ïðé÷áLå.eiecp z` mixizne ,el migipne ± §¨§¦©¥

:raezd lr dreay lihn razpdy sqep oicïàî éàä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©©
déøáç ìò àøèL ÷étàcdeld lr aeg xhy `ivedy deln ± §©¦§¨¨©©§¥

,mlyl eraezedéì øîàå,delddéì ïðéøîà ,àeä òeøt àøèL §¨©¥§¨¨¨©¨§¦©¥
,dellpéîk ìk åàìC,rext xhydy oerhl on`p jpi` ±íélL ìéæ ¨¨§¦¨¦©¥

.aegd z` mly jl ±e,mewn lknøîà íàdeldì''éì òázL± ¦¨©¦§§©¦
,eizrxt `ly delnd il rayiéì ïðéøîàd,delnldéì òázLà± ¨§¦©¥¦§§©¥

.epnn dabz f`e ,jl rxt `ly el rayd
:`xnbd zl`ey,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàoic itl ¨©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦

,dywi dfïéa äîeoicäæ,melk rxtp `ly delnd orehyìdeln ©¥¤§
dBøèL úà íâBôxhya aezkd aegdn zvwn rxtpy dceny ± ¥¤§¨

oldl dpyna x`eany ,eciay(.dn)aegd x`y lr raydl jixvy
delnd jixv dlibx d`elda s`y oeik ,xnelk .rxtp `ly
ycgl dpynd dkixv recn ,aegdn rxtp `l oiicry raydl

.raydl delnd aiig exhy z` mbty ote`ay
déì øîàc ,`ed mdipia lcadd ,iy` axíúä,exhy mbeta -óà ¨©¥¨¨©

eäéà ïéòè àìc áb ìòrayiy raez epi` envr deldy s` ± ©©§Ÿ¨¥¦
,aegd lk z` rxty oreh wx `l` ,delndïðà déì ïðéðòèep` ± ¨£¦©¥£©

la` ,rxtp `ly delnd z` miriayne ,exear miprehàëä± ¨¨
,lkd rxty oreh deldy dlibx d`eldadéì ïðéøîà,dellìéæ' ¨§¦©¥¦

'déì íélL,aegd z` mly jl ±åwxïéòè éàenvr deldøîàå ©¥¥§¦¨¥§¨©
delnléì òázLà,jizrxt `lydéì ïðéøîàdelnlòázLà ìéæ ¦§§©¦¨§¦©¥¦¦§§©

.déì¥
:ef dreaya sqep oic iy` ax siqenàeä ïðaøî àáøBö éàåm` ± §¦§¨¥©¨¨

`ly el rayiy raez deld m` s` ,mkg cinlz `ed delnd
,rxtpî àìdéì ïðéòaLd`xpy oeik ,eze` miriayn ep` oi` - Ÿ©§§¦©¥

dpiade ,xwya deld z` raezy ea micyeg ep` eli`k xacd
.dreay `ll daeb `edy `xnbd

:`xnbd ddnzçlLî ïðaøî àáøBö ,éMà áøì øîéé áø déì øîà̈©¥©¥©§©©¦§¨¥©¨¨§©©
éLðéàc àîéìbz` miyp`dn hiytdl i`yx mkg cinlz ike ± §¦¨§¦§¥

recne ,oick `ly mpenn z` lehil i`yx ike ,xnelk .mdizenilb
.dreay `ll zeabl mileki mpi`y mc` ipa x`yn epic dpzyi

:df oic ly gqepd z` dpyn `xnbd,àlà,`ed mkg cinlz m` ¤¨
déðéãì déì ïðé÷wcæî àì,eze` miriayn oi`e ,epicl miwwfp oi` ± Ÿ¦§©§¦©¥§¦¥

aegd z` zeabl leki epi` j` ,ea micyegy d`xi `ly ick
minkg epwze ,rxtp `ly el rayiy oreh deldy oeik ,deldn

.dreay `ll daeb delnd oi`y
:dpyna epipy'åë Eãéa éì äðî,il edpz el xn` xgnl ,od el xn` ¨¤¦§¨§

l` ,od el xn` jcia il dpn .aiig ,icia jl oi` .xeht ,jl eizzp
,aiig ,jl eizzp ,il edpz el xn` xgnl ,micra `l` il edpzz

micra epzil jixvy iptn:
:df oiprl zkiiyd mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

éøö ,íéãòa Bøéáç úà äåìnä ,éqà áø øîà ,äãeäé,íéãòa BòøBôì C §¨¨©©©¦©©§¤¤£¥§¥¦¨¦§§§¥¦
jiynn .rxty xnel on`p epi` ,mdipta rxty micr el oi` m`e

:xne`e dcedi axìàeîLc dén÷ dúéøîà ékizxn` xy`k ± ¦©§¦¨©¥¦§¥
,l`eny ipta iq` ax ly ef dreny,éì øîàerxetl jixv mpn` ¨©¦
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המשך בעמוד קגא

oifge` mipy` cenr `n sc ± iying wxt`nw `aa
àúééøåàã äòåáù.ongp axc `d - opaxc dreay .dprhd zvwna d`ad -äòåáù êôéî

.lehe rayd :raezl razpd xn` m` -äéñëðì úçéîmlyn ipi`e rayp ipi` :xn` m` -

.dfl oipzepe eiqkpl oicxei -ãåùç åãâðëùonwl opze ,dreayd lr ceyg razpd -

.lehie raezd rayiy minkg epwzy (a ,cn zereay)àéä àúð÷úly dnvr dreay -

rayp raez `diy `zpwze ,`id `zpwz zqid

eilr d`a `ly dreay zqid `zpwzl ,lhepe

raezd ciqtie ,opicar `l ,minkg zpwza `l`

.dreay mey `laéñåé éáøã äéìò éâéìôãiab -

.ohwe dhey yxg z`ivnäéñáåëì äéè÷ð
àåä äéîéìâì äé÷áùìã=mielzd eiviaa efge`

oeik ,xnelk .eilry zilh el oziy cr ea

jl zil dil aizilc cr mlerl dil opiznync

ielzd xac lk .i`dn sicr diqkpl zginl

`nxb lef` :xn`ck ,"`qaek" dil ixw xaegna

"oilebd od el`"a ,ixnz xz`e `qaekl digne

.(` ,g zekn)äéãâð ïîæ éèîã ãòoizlz xzal -

idync o`n` cibpn ax :opixn`ck ,oinei

dy`d"a ,oinei oizlz dilr opaxc dizny

.(` ,ai oiyecw) "zipwpéì òáúùà`lc -

.jizrxtäæ ïéá äî éëå,exhy mbt `ly -

znbetd :(` ,ft zeaezk) opzc ,exhy mbetl

cvik ,dreaya `l` rxtz `l dzaezk?dzid

zlawzd :xn` `ede ,fef sl` dzaezk

`l` izlawzd `l :zxne` `ide ,jizaezk

xhy z` znbet - dpna zicene li`ed ,dpn

,dreaya `l` x`yd rxtz `le dzaezk

ith xninl `ki`c ,`xhy` ez jinqinl `kilc

dti dn ,el oiriayn zxn`c `zyde .dlaiw

exhy z` mbt m`yn egk?íúäz` mbt iab -

,il razy` del oirh `lc ab lr s` ,exhy

opixn`e ,op` dil opiprh - jizrxt xne` `l`

.rayd :xhyd lral= çìùî.èéùôîàì
äéì ïðé÷÷ãæî,dil opicygc ifginc ,raydl -

`lc il razy` :dil xn` `dc ,el zeabl `le

.jizrxtøåèô êì åéúúðedine .dreayn s` -

.`ki` zqid zreayäéòáúã ïåéë àëä àäå
íéãòáditfe`c o`nk ,mdipta el dcede -
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ïàîå,ipyil jpdn cgk `zkld xnzi` `lc `zyd :mz epiax xne` - 'ek `tiq` ipzc

.di`xd eilr exiagn `ivendc ,wtqn dil opirayn `l `pennc `xxc `kilc `kid

lth "ixn`c `ki`"c ,riaydl d`xp zvwe .oiriaynd mipiica dgen did `l ok it lr s`e

.lwind xza opilf`c mz epiax xne` edin .xy` oa wgvi epiax xne`y enk oey`x oeyll

iab (` ,d) `rivn `aac `nw wxta rnyn oke

ongp axc `zlin mzd iziinc ,`irx `edd

`ki`c ,dgec mz epiaxe .oizipznc `yix`

jixt `tiqne ,hwp `zlinc `yix mzdc xninl

,`pennc `xxc `ki`c `kid dil opiraync

eidy xg`n `pennc `xxc `ki` inp mzdc

icdq `ki` `dc ,cere .mei lka el xeqnl oilibx

`lc yxit oe`b i`d axe .ediipin ixz lk`c

`diy i`pz lr dil opiznyn `l` ,dil opirayn

.mlyn epi`e aiig `ed m` `znya

éàîdreayl `ziixe`c dreay oia `ki`

(` ,gt zeaezk) "azekd" wxta - opaxc

dil iziin oerny gwt i` :ongp ax xn`c `d iab

`wtpc qxhpewa yxit ,`ziixe`c dreay icil

dicia `vtg hwpinl ira `ziixe`cac dpin

`l `zewtp `iddc ,d`xp oi`e .ira `l opaxcae

(` ,dl oihib) "gleyd" wxtac ,cere .`kd opixn`

dray`e oic ziaa dxc` :xn`wc ,dpnl` iab

oic ziaac diteb qxhpewa yxit ,oic zial ueg

`vtg ihewp` irac meyn ireazy` ira `l

opaxc dreay dpnl`c dreayc ab lr s` ,dicia

(a ,ft zeaezk) "azekd"c `zzrny yixae .`id

`ng xa inx xaqc `d iab qxhpewa inp yxit

iket`l dpin `wtpc ,`ziixe`c dreay xninl

.dreay

øîìåopiktn inp `ziixe`ca xn`c iy` ax xa

mya yxit ozp oa dcedi epiax -

ax xa xnk ol `niiwc ,dizek `zkldc qxhpewd

oeyxb epiax zaeyza oke .dreay jtina iy`

di`x `iade .oe`b i`d ax oke ,dlebd xe`n

o`n i`d :dinwl xn`wcn dizek `zkldc

:j`id dil xn` i` ,dixag lr `xhy witnc

lif :dil opixn` ,jizrxt `lc il razy`

oenn dilr dil zi`c mzd dne .dil razy`

`kid ,dreay eilr jtdl leki `ziixe`cn xenb

oky lk `l `ziixe`c dreay `l` dil zilc

` il razy` dil xn` ivnco`n ,eixac itle ?z

.dinwlc` biltc oky lk iy` ax xa xn` biltc

xn` i` ,dinwlc `idda ewlgp mipe`bd edin

jci` leki m` ,jizrxt `lc il razy` :dil

- leki m`e .xhtze z` il razy` :xnele xefgl

,inc `lc ,cere .myn i`d axl di`x oi`

,`gikyc meyn opax epwz i`ce dinwlc `iddac

idzy` dirxtc xzac `aeh oipnif inxznc

`rivn `aac `nw wxta opixn`ck ,dicia `xhy

xgnl dil xn`c hinzyn `wc ihenzy` :(a ,fh)

ax xa xn` biltc o`nk elit` `iz` dinwlc `idd `zyde ?dktedl lekiy owzl mdl dnl `ziixe`c dreay iabl la` .dil xiif `xtqc ihiyt` inp i` ,i`ab dizil `zyd jl `piadi

dreay jtinn xa cenlzd dileka iy` ax xa xnk `zkldc ,mi`xen`e mi`pz xcqae zelecb zeklda oke .`ziixe`c dreay `piktn `lc zeipencw zeaeyza `vn wgvi epiaxe .iy`

xn`c jenqa `l` ,ixii` `l ceygac ,d`xp oi` - ecbpk` opiktnc iy` ax xa xn xn`we ,ceyg dreay aiegnd didy oebk dreay jtinc mi`xen`e mi`pz xcqa azky dn j` .`zice`e

.oal jtd :jpniqe ,ixeige dreay jtinn xa cenlzd lka dizek `zkldc wiqt inp l`ppg epiaxe .lehe rayd :raezl razp xn`c ,qxhpewd yexitk `l` .ceyg ecbpky ediipia `ki`

.ixeig `lc ab lr s` ibiif :xn`wc ,oicibd znev iab (a ,er oileg) "dywnd dnda" wxta ixeige

éáøìå`kid inp ikde .diqkpl opizgpc ecen xenb lfb iedc `kid la` ,mely ikxc iptn `l` dlifb ied `lc `idda `l` ixii` `l inp opaxc :dniz zvw - opizgp inp opaxca xn`c iqei

.opaxc dreay `ki`céëåoedea` ded i` `nlc meyn `nrhe ,dreaya `l` rxti `l minezi iqkpn rxtil `adc oizipzn` dil dywz :xn`z m`e - exhy mbetl df oia dn

:opixn` (a ,et zeaezk) "azekd" wxtac ,inzil opiprh - oirh oedea` ivn `l elit`c ,`ed ikd meyn e`l `nrhc d`xp edine !dil razyn ivn `nl` ,il razy` :xn`e oirh ded miiw

.riaydl leki a`d oi`y mewna elit` inzil `zpwz opax cear `nl` ,dreaya `l` minezid on rxtz `l - dreay iwp xcp iwp ezy`l azk

[a ,gl lirl dpynl jiiy]ïéàizy lirlc` l`enyle ,oixerya el dcede oihg eprhya `tiqa biltck [l`ilnb oax] ibelt`l axl dil ded `zydn - xeht sqk `xhil `l` icia jl
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רלה oifge` mipy` cenr `n sc ± iying wxt`nw `aa
àúééøåàã äòåáù.ongp axc `d - opaxc dreay .dprhd zvwna d`ad -äòåáù êôéî

.lehe rayd :raezl razpd xn` m` -äéñëðì úçéîmlyn ipi`e rayp ipi` :xn` m` -

.dfl oipzepe eiqkpl oicxei -ãåùç åãâðëùonwl opze ,dreayd lr ceyg razpd -

.lehie raezd rayiy minkg epwzy (a ,cn zereay)àéä àúð÷úly dnvr dreay -

rayp raez `diy `zpwze ,`id `zpwz zqid

eilr d`a `ly dreay zqid `zpwzl ,lhepe

raezd ciqtie ,opicar `l ,minkg zpwza `l`

.dreay mey `laéñåé éáøã äéìò éâéìôãiab -

.ohwe dhey yxg z`ivnäéñáåëì äéè÷ð
àåä äéîéìâì äé÷áùìã=mielzd eiviaa efge`

oeik ,xnelk .eilry zilh el oziy cr ea

jl zil dil aizilc cr mlerl dil opiznync

ielzd xac lk .i`dn sicr diqkpl zginl

`nxb lef` :xn`ck ,"`qaek" dil ixw xaegna

"oilebd od el`"a ,ixnz xz`e `qaekl digne

.(` ,g zekn)äéãâð ïîæ éèîã ãòoizlz xzal -

idync o`n` cibpn ax :opixn`ck ,oinei

dy`d"a ,oinei oizlz dilr opaxc dizny

.(` ,ai oiyecw) "zipwpéì òáúùà`lc -

.jizrxtäæ ïéá äî éëå,exhy mbt `ly -

znbetd :(` ,ft zeaezk) opzc ,exhy mbetl

cvik ,dreaya `l` rxtz `l dzaezk?dzid

zlawzd :xn` `ede ,fef sl` dzaezk

`l` izlawzd `l :zxne` `ide ,jizaezk

xhy z` znbet - dpna zicene li`ed ,dpn

,dreaya `l` x`yd rxtz `le dzaezk

ith xninl `ki`c ,`xhy` ez jinqinl `kilc

dti dn ,el oiriayn zxn`c `zyde .dlaiw

exhy z` mbt m`yn egk?íúäz` mbt iab -

,il razy` del oirh `lc ab lr s` ,exhy

opixn`e ,op` dil opiprh - jizrxt xne` `l`

.rayd :xhyd lral= çìùî.èéùôîàì
äéì ïðé÷÷ãæî,dil opicygc ifginc ,raydl -

`lc il razy` :dil xn` `dc ,el zeabl `le

.jizrxtøåèô êì åéúúðedine .dreayn s` -

.`ki` zqid zreayäéòáúã ïåéë àëä àäå
íéãòáditfe`c o`nk ,mdipta el dcede -
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ïàîå,ipyil jpdn cgk `zkld xnzi` `lc `zyd :mz epiax xne` - 'ek `tiq` ipzc

.di`xd eilr exiagn `ivendc ,wtqn dil opirayn `l `pennc `xxc `kilc `kid

lth "ixn`c `ki`"c ,riaydl d`xp zvwe .oiriaynd mipiica dgen did `l ok it lr s`e

.lwind xza opilf`c mz epiax xne` edin .xy` oa wgvi epiax xne`y enk oey`x oeyll

iab (` ,d) `rivn `aac `nw wxta rnyn oke

ongp axc `zlin mzd iziinc ,`irx `edd

`ki`c ,dgec mz epiaxe .oizipznc `yix`

jixt `tiqne ,hwp `zlinc `yix mzdc xninl

,`pennc `xxc `ki`c `kid dil opiraync

eidy xg`n `pennc `xxc `ki` inp mzdc

icdq `ki` `dc ,cere .mei lka el xeqnl oilibx

`lc yxit oe`b i`d axe .ediipin ixz lk`c

`diy i`pz lr dil opiznyn `l` ,dil opirayn

.mlyn epi`e aiig `ed m` `znya

éàîdreayl `ziixe`c dreay oia `ki`

(` ,gt zeaezk) "azekd" wxta - opaxc

dil iziin oerny gwt i` :ongp ax xn`c `d iab

`wtpc qxhpewa yxit ,`ziixe`c dreay icil

dicia `vtg hwpinl ira `ziixe`cac dpin

`l `zewtp `iddc ,d`xp oi`e .ira `l opaxcae

(` ,dl oihib) "gleyd" wxtac ,cere .`kd opixn`

dray`e oic ziaa dxc` :xn`wc ,dpnl` iab

oic ziaac diteb qxhpewa yxit ,oic zial ueg

`vtg ihewp` irac meyn ireazy` ira `l

opaxc dreay dpnl`c dreayc ab lr s` ,dicia

(a ,ft zeaezk) "azekd"c `zzrny yixae .`id

`ng xa inx xaqc `d iab qxhpewa inp yxit

iket`l dpin `wtpc ,`ziixe`c dreay xninl

.dreay

øîìåopiktn inp `ziixe`ca xn`c iy` ax xa

mya yxit ozp oa dcedi epiax -

ax xa xnk ol `niiwc ,dizek `zkldc qxhpewd

oeyxb epiax zaeyza oke .dreay jtina iy`

di`x `iade .oe`b i`d ax oke ,dlebd xe`n

o`n i`d :dinwl xn`wcn dizek `zkldc

:j`id dil xn` i` ,dixag lr `xhy witnc

lif :dil opixn` ,jizrxt `lc il razy`

oenn dilr dil zi`c mzd dne .dil razy`

`kid ,dreay eilr jtdl leki `ziixe`cn xenb

oky lk `l `ziixe`c dreay `l` dil zilc

` il razy` dil xn` ivnco`n ,eixac itle ?z

.dinwlc` biltc oky lk iy` ax xa xn` biltc

xn` i` ,dinwlc `idda ewlgp mipe`bd edin

jci` leki m` ,jizrxt `lc il razy` :dil

- leki m`e .xhtze z` il razy` :xnele xefgl

,inc `lc ,cere .myn i`d axl di`x oi`

,`gikyc meyn opax epwz i`ce dinwlc `iddac

idzy` dirxtc xzac `aeh oipnif inxznc

`rivn `aac `nw wxta opixn`ck ,dicia `xhy

xgnl dil xn`c hinzyn `wc ihenzy` :(a ,fh)

ax xa xn` biltc o`nk elit` `iz` dinwlc `idd `zyde ?dktedl lekiy owzl mdl dnl `ziixe`c dreay iabl la` .dil xiif `xtqc ihiyt` inp i` ,i`ab dizil `zyd jl `piadi

dreay jtinn xa cenlzd dileka iy` ax xa xnk `zkldc ,mi`xen`e mi`pz xcqae zelecb zeklda oke .`ziixe`c dreay `piktn `lc zeipencw zeaeyza `vn wgvi epiaxe .iy`

xn`c jenqa `l` ,ixii` `l ceygac ,d`xp oi` - ecbpk` opiktnc iy` ax xa xn xn`we ,ceyg dreay aiegnd didy oebk dreay jtinc mi`xen`e mi`pz xcqa azky dn j` .`zice`e

.oal jtd :jpniqe ,ixeige dreay jtinn xa cenlzd lka dizek `zkldc wiqt inp l`ppg epiaxe .lehe rayd :raezl razp xn`c ,qxhpewd yexitk `l` .ceyg ecbpky ediipia `ki`

.ixeig `lc ab lr s` ibiif :xn`wc ,oicibd znev iab (a ,er oileg) "dywnd dnda" wxta ixeige

éáøìå`kid inp ikde .diqkpl opizgpc ecen xenb lfb iedc `kid la` ,mely ikxc iptn `l` dlifb ied `lc `idda `l` ixii` `l inp opaxc :dniz zvw - opizgp inp opaxca xn`c iqei

.opaxc dreay `ki`céëåoedea` ded i` `nlc meyn `nrhe ,dreaya `l` rxti `l minezi iqkpn rxtil `adc oizipzn` dil dywz :xn`z m`e - exhy mbetl df oia dn

:opixn` (a ,et zeaezk) "azekd" wxtac ,inzil opiprh - oirh oedea` ivn `l elit`c ,`ed ikd meyn e`l `nrhc d`xp edine !dil razyn ivn `nl` ,il razy` :xn`e oirh ded miiw
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שבועות. שבועת הדיינין - פרק שישי דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zereay(ipy meil)

éqà áøc àúáeézm`y xaeqd iq` ax ixac lr `iyew o`kn ± §§¨§©©¦
`ian epi` m`e ,erxty micr `iadl deld jixv micra el deld

.mlyl aiig micr
:`xnbd dgecéøîà ék àðà ,éqà áø Cì øîàizxn`y dn ± ¨©¨©©¦£¨¦©§¦

xnel on`p epi` micr `lle ,micra el xifgdl jixv deldy
`weec epiid ,izrxtíéãòa déôæBà àøwéòîc àëéäote`a ± ¥¨§¥¦¨¨§¥§¥¦

,micra el deld dligznydéðîéä déãéãì àìcezrca d`xdy ± §Ÿ§¦¥¥§¥
eli`k df ixde ,d`elda xetki `ny yyege dell oin`n epi`y
oerhl on`p didi `l micr `lle ,micra `l` rxti `ly dpzd

la` .rext,àëä,dpynd ly oicadéðîéä àädligzn ixd ± ¨¨¨¥§¥
xg`y s` okle ,el oin`n `edy ezrca dlibe ,micr `la edeld

.izrxt xnel deld on`p ,micr ipta eraz jk
:l`enye iq` ax ixaca xg` gqep d`ian `xnbdéðúî óñBé áø©¥©§¥

éëä,jk `xnind z` dpy sqei ax ±,éqà áø øîà ,äãeäé áø øîà ¨¦¨©©§¨¨©©©¦
éøö Bðéà íéãòa Bøéáç úà äåìnä,íéãòa BòøBôì Cdeld on`pe ©©§¤¤£¥§¥¦¥¨¦§§§¥¦

,micr ila rxty oerhløîà íàådell delndàlà éðòøôz ìà §¦¨©©¦§¨¥¦¤¨
éøö ,íéãòa,íéãòa BòøBôì C.micr ila rxty oerhl on`p epi`e §¥¦¨¦§§§¥¦

,dcedi ax xn` df lreìBëé ,éì øîà ,ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥¦§¥¨©¦¨
deldézòøt Bì øîBì.íiä úðéãîì íäì eëìäå ,éðBìôe éðBìt éðôa E ©§©§¦¦§¥§¦§¦§¨§¨¤¦§¦©©¨

`id jk ef oeyl itle:`iyewdïðzexiagl xne`d ,epizpynaäðî §©¨¤
,Eãéa éìeBì øîàrazpdBì øîà .ïädelndàlà éì eäðzz ìà' ¦§¨§¨©¥¨©©¦§¥¦¤¨

Bì øîà øçîì ,'íéãò éðôadelnd,éì eäðzxak ,razpd aiyde ¦§¥¥¦§¨¨¨©§¥¦
Eì åézúð,izicedy xg`láéiç,mlyl deldéøvL éðtîBì ïzéì C §©¦§©¨¦§¥¤¨¦¦¥

ìàeîLc àúáeéz .íéãòaxne`d l`eny lr `iyew ef ixd - §¥¦§§¨¦§¥
oerhl deld leki micra eprxtiy yexita dpzd m` elit`y

.mid zpicnl eklde ipelte ipelt ipta izrxt
:`xnbd zvxzn,ìàeîL Cì øîà`ly gken epizpynn mpn` ¨©¨§¥

c oeik ,`iyew ef oi` j` ,ixackàéä éàpzzwelgna ielz df oic - ©¨¥¦
,mi`pzàéðúcdell xn`y deln ,`ziixaaéúéåìä íéãòa',E §©§¨§¥¦¦§¦¦

,'éì òøt íéãòa`l` ,on`p epi` ,rxty deld oreh onf xg`leBà §¥¦§©¦
ïzé,aegd z` deld mlyi ±,ïúpL äéàø àéáé Bàdi`x `ll j` ¦¥¨¦§¨¨¤¨©

.izrxt oerhl on`p epi`Bì øîBì ìBëé ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨¥¨©
ézòøt','íiä úðéãîì íäì eëìäå éðBìôe éðBìt éðôa Edpiade §©§¦¦§¥§¦§¦§¨§¨¤¦§¦©©¨

'il rxt micra jizield micra' delnd ly eixacy `xnbd
`ly dligzn enr dpzdy s`y gkene ,d`eldd zrya exn`p
oerhl lekiy `xiza oa dcedi iax xaeq micra `l` eprxti

.l`eny ixack epiide ,rext
:`xnbd dgecéøtCdywd ±éà÷ äàåìä úòLác éànî ,àçà áø± ¨¦©£¨¦©§¦§©©§¨¨¨¥

rya ok dpzdy xaecn `ziixaay epl oipnewlgp dfae ,d`eld z
,erxty xnel on`p m` mi`pzdéà÷ äòéáz úòLa àîìc`ny ± ¦§¨¦§©§¦¨¨¥

delnd raz xy`k ,driaz zrya ok el xn`y `ziixaa xaecn
,'jizrxt' deld el xn`e ,oic ziaa aegd z`déì øîà÷ éëäå± §¨¦¨¨©¥

,delnd el xn` jkeéúéåìä íéãòa åàìE,micra jizeld `l ike ± ¨§¥¦¦§¦¦
ok m`e,éðòøBôì Eì äéä íéãòayexita ok izipzd `ly s`e §¥¦¨¨§§§¥¦

`ad ,d`eldd lr micr yiy oeik mewn lkn ,d`eldd zrya
oeiky `xiza oa dcedi iax xaeq dfae ,oerxtd lr micra di`x

,micra erxetl jixv oi` d`eldd zrya ok dpzd `lyìáàm` £¨
dpzn delnd didäàåìä úòLaokzi ,micra `l` eprxti `ly ¦§©©§¨¨

ly,áéiç ìkä éøácixack `lye ,micra erxetl el didy oeik ¦§¥©Ÿ©¨
.l`eny

:df oica dkld wqt oipra zepeyl ipy d`ian `xnbdéôt áø øîà̈©©¨¦
àáøc déîMî,`ax mya ±àúëìäy `id dkldd ±úà äåìnä ¦§¥§¨¨¦§§¨©©§¤¤

éøö ,íéãòa Bøéáç,øîà àáøc déîMî àtt áøå .íéãòa BòøBôì C £¥§¥¦¨¦§§§¥¦§©¨¨¦§¥§¨¨¨©
éøö ïéà ,íéãòa Bøéáç úà äåìnäøîà íàå .íéãòa BòøBôì Cdelnd ©©§¤¤£¥§¥¦¥¨¦§§§¥¦§¦¨©

éøö ,íéãòa àlà éðòøôz ìàCdeldBì øîà íàå .íéãòa BòøBôì ©¦§¨¥¦¤¨§¥¦¨¦§§§¥¦§¦¨©
deldézòøt.ïîàð ,íiä úðéãîì íäì eëìäå ,éðBìôe éðBìt éðôa E §©§¦¦§¥§¦§¦§¨§¨¤¦§¦©©¨¤¡¨

ly ezekf oipra ,oldl e`aeiy miyrn dnkl oniq d`ian `xnbd
:rext oerhl deldé"ôæé ,à"úëìä e"ðúc ,ï"BòîLå ï"áeàø ïîéñ¦¨§¥§¦§§¨¦§§¨¨§¦

.éøz éák à"úeðîéäa ,é"àøèñ ,é"öôò ,éðBìôe éðBìt ,ò"øôe¨©§¦§¦©§¥¦§¨§¥¨¨§¥§¥

déøáçì déì øîàc àeää,ely dell xn`y mc`a dyrn ±ék ©§¨©¥§©§¥¦
ïézòøt,aegd z` il rxtz xy`k ±étàa éì ïéòøtipta il rxtz ± §©§¦©§¦¦§©¥

àîìòî éøz étàa déòøôe ìæà .ïBòîLå ïáeàørxte deld jld ± §¥§¦§£©©§¥§©¥§¥¥¨§¨
rxty dzr micirn el` micr ok`e ,mixg` micr ipy ipta

.md xwy iciry oreh delnd j` ,mdiptaéøz éa étàa ,éiaà øîà̈©©©¥§©¥¥§¥
déì øîàe ,micr ipy ipta rextl el xn` delnd ixd ±éa étàa ¨©¥§©¥¥

déòøt éøzrxt `ly s`e ,mipy ipta rxte deld dyr jk ok`e ± §¥©§¥
xnel mipn`p mixg` micr s` mewn lkn ,oernye oae`x ipta

.rxtyàáø déì øîàixdy ,ok oicd oi` ,iia`ldéì øîà÷ éëäì ¨©¥¨¨§¨¦¨¨©¥
ïBòîLå ïáeàø étàaipta eprxtiy dell delnd xn` jk myl ± §©¥§¥§¦§

,micr ipy ipta eprxtiy mzq el xn` `le ,oernye oae`xéëéä ék¦¥¦
dééçãð àìc.mixg` micr lv` ez` dgci `ly ick ± §Ÿ¦§§¥

:sqep dyrndéøáçì déì øîàc àeäädell xn`y mc`a dyrn ± ©§¨©¥§©§¥
,elyàúëìä eðúc éøz éa étàa éì ïéòøt ,éì úòøt ékil rxtz ± ¦¨§©¦©§¦¦§©¥¥§¥§¨¦§§¨

.minkg icinlz xnelk ,zekld ecnly micr ipy iptadéòøt ìæà£©©§¥
déìéãì déìéc ïéate deld jld ±xg`l ,envr oial epia delnl erx ¥¦¥§¦¥

oknðä eñéðzéàéæeæ C,qpe`a delndn zernd eca` ±àúàdelnd ¦§¦¨¨¥£¨
ïîçð áøc dén÷ìe ,oicldéì øîà,ongp axl delndéìBa÷ ,ïéà §©¥§©©§¨¨©¥¦©¥

dépéî eäðézìa÷j` ,deldn zernd z` izlawy dcen ip` ok` ± ©©§¦§¦¥
icinlz micr ipta oerxtd didiy i`pzd miiwzd `ly oeik

wx mlawl dzid izpeek ,minkgàðéîàå ,ïBãwt Cøcizxn`e ± ¤¤¦¨§¨¦¨
,iailaïBãwt éàab éåäéì,oecwtk ilv` zernd eidi ±eîøúîc ãò ¤¡¥©©¦¨©§¦§§

àúëìä eðúc éøz éa,minkg icinlz micr ipy epl epncfiy cr ± ¥§¥§¨¦§§¨
déàðz íéi÷îemdipta xn`iy jka e`pz z` deld miiwi f`e ± §©¥§¨¥

`vnpe ,icia micwtend zern mze`a eaeg z` rxet `edy
ip` qpe`a eca`y oeike ,zernd lr 'mpg xney' wx ip` miizpiay

.erxetl deld lr lhene miiw aegd oiicre ,mzeixg`n xeht
déì øîà,ongp axdépéî eäðézì÷L éàcåc úéãBî à÷c ïåékoeik ± ¨©¥¥¨§¨¦§©©§©§¦§¦¥

mpzil oiekzd delde ,zernd z` deldn zlhpy dcen jpdy
xeza `le oerxt zxeza,oecwt zéåä àélòî ïBòøtaygp df ixd ± ¦¨§©§¨¨¥

oi` oecwt zxeza zernd z` lawl zaygy dne ,dlern oerxt
ongp ax siqede ,mixac mpi` alay mixacy meyn ,melk df

,delnl xn`edéàðz éîBi÷ì úøîà éàdeldn raez dz` m`e ± ¦¨§©§©¥§¨¥
,minkg icinlz ipy ipta jrxtie e`pz z` miiwiyeäðéúééà ìéæ± ¦©§¦§

,aegd oerxta deld jl mpzie eiykr zernd z` `ad jlàäc§¨
àðà,ongp ax ,ip` ixdy ±,úùL áøå,o`k mi`vnpàðéðúcxaky ± £¨§©¥¤¦§¦¨

epipyàúëìä,zekld -ås`àãeîìz éleëå àzôñBúå éøôñå àøôñ ¦§§¨§¦§¨§¦§¥§¤§¨§¥©§¨
micr zeidl miie`x ep`e ,cenlzd lk z`e zeziixad lk z` -

.df aeg oerxta
CzôéæBàc éæeæ äàî éì áä ,déøáçì déì øîàc àeääd`n il oz ± ©§¨©¥§©§¥©¦¥¨¥§¦§¨

,jl izieldy fefdéì øîà,deld,íìBòî íéøác eéä àì`l ,xnelk ¨©¥Ÿ¨§¨¦¥¨
.llk jnn izielìæà,delnd jld ±déòøôe déôæBàc éãäñ ézééà- £©©§¥¨£¥§§¥©§¥

mby ecirde etiqede ,deld epnn del ok`y ecirdy micr `iad
deld ixack `ly `id mzecry `vnp ,onf xg`l deld erxt
`l deldy orehy delnd ixack `le ,llk del `ly xne`y

.rxtãeáòéð éàî ,éiaà øîà,mzecr it lr bdpp cvik ±éøîà eäðéà ¨©©©¥©©£¦§¨§¦
déôæBà,edeldy micirnd micr mze` ixd ±déòøt éøîà eäðéà± §¥¦§¨§¦©§¥

eli`e .xeht `ede ,erxty mipreh mnvr mdìk ,øîà àáømc` ¨¨¨©¨
éîc 'ézòøt àì' øîBàk ,'éúéåì àì' øîBàädced eli`k df ixd ± ¨¥Ÿ¨¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥

ep` mpn`e ,del `ly aeg rxet mc` oi` ixdy ,rxt `l mby
lawzn dpi` rxty mzecr j` ,dely micrd ixac z` milawn,z

z`cede ,rxt `ly deld ly d`ced yi rxty mzecr cbp ixdy
.micr d`nn elit` dticr oic lra

Ca àð÷éqîc éæeæ äàî éì áä ,déøáçì déì øîàc àeääd`n il oz ± ©§¨©¥§©§¥©¦¥¨¥§©¦§¨¨
,ja dyep ip`y fefdéì øîàm`d ,deldézòøt àìéðBìt éðôa E ¨©¥Ÿ§©§¦¦§¥§¦

eúà .éðBìôemze` e`a ±éøîà ,éðBìôe éðBìty ecirde ±eéä àì §¦¨§¦§¦¨§¦Ÿ¨
,íìBòî íéøácaiyn delde .mdipta rxt `l mlern deld xnelk §¨¦¥¨

.mdipta `ly e` micrd ipta e` ,mewn lkn izrxtúLL áø øáñ̈©©¥¤
ïøôk ÷æçeä ,øîéîìxn`y jka xwyn deldy gked - §¥©§©©§¨
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zereay(ipy meil)

éqà áøc àúáeézm`y xaeqd iq` ax ixac lr `iyew o`kn ± §§¨§©©¦
`ian epi` m`e ,erxty micr `iadl deld jixv micra el deld

.mlyl aiig micr
:`xnbd dgecéøîà ék àðà ,éqà áø Cì øîàizxn`y dn ± ¨©¨©©¦£¨¦©§¦

xnel on`p epi` micr `lle ,micra el xifgdl jixv deldy
`weec epiid ,izrxtíéãòa déôæBà àøwéòîc àëéäote`a ± ¥¨§¥¦¨¨§¥§¥¦

,micra el deld dligznydéðîéä déãéãì àìcezrca d`xdy ± §Ÿ§¦¥¥§¥
eli`k df ixde ,d`elda xetki `ny yyege dell oin`n epi`y
oerhl on`p didi `l micr `lle ,micra `l` rxti `ly dpzd

la` .rext,àëä,dpynd ly oicadéðîéä àädligzn ixd ± ¨¨¨¥§¥
xg`y s` okle ,el oin`n `edy ezrca dlibe ,micr `la edeld

.izrxt xnel deld on`p ,micr ipta eraz jk
:l`enye iq` ax ixaca xg` gqep d`ian `xnbdéðúî óñBé áø©¥©§¥

éëä,jk `xnind z` dpy sqei ax ±,éqà áø øîà ,äãeäé áø øîà ¨¦¨©©§¨¨©©©¦
éøö Bðéà íéãòa Bøéáç úà äåìnä,íéãòa BòøBôì Cdeld on`pe ©©§¤¤£¥§¥¦¥¨¦§§§¥¦

,micr ila rxty oerhløîà íàådell delndàlà éðòøôz ìà §¦¨©©¦§¨¥¦¤¨
éøö ,íéãòa,íéãòa BòøBôì C.micr ila rxty oerhl on`p epi`e §¥¦¨¦§§§¥¦

,dcedi ax xn` df lreìBëé ,éì øîà ,ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék¦©§¦¨©¥¦§¥¨©¦¨
deldézòøt Bì øîBì.íiä úðéãîì íäì eëìäå ,éðBìôe éðBìt éðôa E ©§©§¦¦§¥§¦§¦§¨§¨¤¦§¦©©¨

`id jk ef oeyl itle:`iyewdïðzexiagl xne`d ,epizpynaäðî §©¨¤
,Eãéa éìeBì øîàrazpdBì øîà .ïädelndàlà éì eäðzz ìà' ¦§¨§¨©¥¨©©¦§¥¦¤¨

Bì øîà øçîì ,'íéãò éðôadelnd,éì eäðzxak ,razpd aiyde ¦§¥¥¦§¨¨¨©§¥¦
Eì åézúð,izicedy xg`láéiç,mlyl deldéøvL éðtîBì ïzéì C §©¦§©¨¦§¥¤¨¦¦¥

ìàeîLc àúáeéz .íéãòaxne`d l`eny lr `iyew ef ixd - §¥¦§§¨¦§¥
oerhl deld leki micra eprxtiy yexita dpzd m` elit`y

.mid zpicnl eklde ipelte ipelt ipta izrxt
:`xnbd zvxzn,ìàeîL Cì øîà`ly gken epizpynn mpn` ¨©¨§¥

c oeik ,`iyew ef oi` j` ,ixackàéä éàpzzwelgna ielz df oic - ©¨¥¦
,mi`pzàéðúcdell xn`y deln ,`ziixaaéúéåìä íéãòa',E §©§¨§¥¦¦§¦¦

,'éì òøt íéãòa`l` ,on`p epi` ,rxty deld oreh onf xg`leBà §¥¦§©¦
ïzé,aegd z` deld mlyi ±,ïúpL äéàø àéáé Bàdi`x `ll j` ¦¥¨¦§¨¨¤¨©

.izrxt oerhl on`p epi`Bì øîBì ìBëé ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨¥¨©
ézòøt','íiä úðéãîì íäì eëìäå éðBìôe éðBìt éðôa Edpiade §©§¦¦§¥§¦§¦§¨§¨¤¦§¦©©¨

'il rxt micra jizield micra' delnd ly eixacy `xnbd
`ly dligzn enr dpzdy s`y gkene ,d`eldd zrya exn`p
oerhl lekiy `xiza oa dcedi iax xaeq micra `l` eprxti

.l`eny ixack epiide ,rext
:`xnbd dgecéøtCdywd ±éà÷ äàåìä úòLác éànî ,àçà áø± ¨¦©£¨¦©§¦§©©§¨¨¨¥

rya ok dpzdy xaecn `ziixaay epl oipnewlgp dfae ,d`eld z
,erxty xnel on`p m` mi`pzdéà÷ äòéáz úòLa àîìc`ny ± ¦§¨¦§©§¦¨¨¥

delnd raz xy`k ,driaz zrya ok el xn`y `ziixaa xaecn
,'jizrxt' deld el xn`e ,oic ziaa aegd z`déì øîà÷ éëäå± §¨¦¨¨©¥

,delnd el xn` jkeéúéåìä íéãòa åàìE,micra jizeld `l ike ± ¨§¥¦¦§¦¦
ok m`e,éðòøBôì Eì äéä íéãòayexita ok izipzd `ly s`e §¥¦¨¨§§§¥¦

`ad ,d`eldd lr micr yiy oeik mewn lkn ,d`eldd zrya
oeiky `xiza oa dcedi iax xaeq dfae ,oerxtd lr micra di`x

,micra erxetl jixv oi` d`eldd zrya ok dpzd `lyìáàm` £¨
dpzn delnd didäàåìä úòLaokzi ,micra `l` eprxti `ly ¦§©©§¨¨

ly,áéiç ìkä éøácixack `lye ,micra erxetl el didy oeik ¦§¥©Ÿ©¨
.l`eny

:df oica dkld wqt oipra zepeyl ipy d`ian `xnbdéôt áø øîà̈©©¨¦
àáøc déîMî,`ax mya ±àúëìäy `id dkldd ±úà äåìnä ¦§¥§¨¨¦§§¨©©§¤¤

éøö ,íéãòa Bøéáç,øîà àáøc déîMî àtt áøå .íéãòa BòøBôì C £¥§¥¦¨¦§§§¥¦§©¨¨¦§¥§¨¨¨©
éøö ïéà ,íéãòa Bøéáç úà äåìnäøîà íàå .íéãòa BòøBôì Cdelnd ©©§¤¤£¥§¥¦¥¨¦§§§¥¦§¦¨©

éøö ,íéãòa àlà éðòøôz ìàCdeldBì øîà íàå .íéãòa BòøBôì ©¦§¨¥¦¤¨§¥¦¨¦§§§¥¦§¦¨©
deldézòøt.ïîàð ,íiä úðéãîì íäì eëìäå ,éðBìôe éðBìt éðôa E §©§¦¦§¥§¦§¦§¨§¨¤¦§¦©©¨¤¡¨

ly ezekf oipra ,oldl e`aeiy miyrn dnkl oniq d`ian `xnbd
:rext oerhl deldé"ôæé ,à"úëìä e"ðúc ,ï"BòîLå ï"áeàø ïîéñ¦¨§¥§¦§§¨¦§§¨¨§¦

.éøz éák à"úeðîéäa ,é"àøèñ ,é"öôò ,éðBìôe éðBìt ,ò"øôe¨©§¦§¦©§¥¦§¨§¥¨¨§¥§¥

déøáçì déì øîàc àeää,ely dell xn`y mc`a dyrn ±ék ©§¨©¥§©§¥¦
ïézòøt,aegd z` il rxtz xy`k ±étàa éì ïéòøtipta il rxtz ± §©§¦©§¦¦§©¥

àîìòî éøz étàa déòøôe ìæà .ïBòîLå ïáeàørxte deld jld ± §¥§¦§£©©§¥§©¥§¥¥¨§¨
rxty dzr micirn el` micr ok`e ,mixg` micr ipy ipta

.md xwy iciry oreh delnd j` ,mdiptaéøz éa étàa ,éiaà øîà̈©©©¥§©¥¥§¥
déì øîàe ,micr ipy ipta rextl el xn` delnd ixd ±éa étàa ¨©¥§©¥¥

déòøt éøzrxt `ly s`e ,mipy ipta rxte deld dyr jk ok`e ± §¥©§¥
xnel mipn`p mixg` micr s` mewn lkn ,oernye oae`x ipta

.rxtyàáø déì øîàixdy ,ok oicd oi` ,iia`ldéì øîà÷ éëäì ¨©¥¨¨§¨¦¨¨©¥
ïBòîLå ïáeàø étàaipta eprxtiy dell delnd xn` jk myl ± §©¥§¥§¦§

,micr ipy ipta eprxtiy mzq el xn` `le ,oernye oae`xéëéä ék¦¥¦
dééçãð àìc.mixg` micr lv` ez` dgci `ly ick ± §Ÿ¦§§¥

:sqep dyrndéøáçì déì øîàc àeäädell xn`y mc`a dyrn ± ©§¨©¥§©§¥
,elyàúëìä eðúc éøz éa étàa éì ïéòøt ,éì úòøt ékil rxtz ± ¦¨§©¦©§¦¦§©¥¥§¥§¨¦§§¨

.minkg icinlz xnelk ,zekld ecnly micr ipy iptadéòøt ìæà£©©§¥
déìéãì déìéc ïéate deld jld ±xg`l ,envr oial epia delnl erx ¥¦¥§¦¥

oknðä eñéðzéàéæeæ C,qpe`a delndn zernd eca` ±àúàdelnd ¦§¦¨¨¥£¨
ïîçð áøc dén÷ìe ,oicldéì øîà,ongp axl delndéìBa÷ ,ïéà §©¥§©©§¨¨©¥¦©¥

dépéî eäðézìa÷j` ,deldn zernd z` izlawy dcen ip` ok` ± ©©§¦§¦¥
icinlz micr ipta oerxtd didiy i`pzd miiwzd `ly oeik

wx mlawl dzid izpeek ,minkgàðéîàå ,ïBãwt Cøcizxn`e ± ¤¤¦¨§¨¦¨
,iailaïBãwt éàab éåäéì,oecwtk ilv` zernd eidi ±eîøúîc ãò ¤¡¥©©¦¨©§¦§§

àúëìä eðúc éøz éa,minkg icinlz micr ipy epl epncfiy cr ± ¥§¥§¨¦§§¨
déàðz íéi÷îemdipta xn`iy jka e`pz z` deld miiwi f`e ± §©¥§¨¥

`vnpe ,icia micwtend zern mze`a eaeg z` rxet `edy
ip` qpe`a eca`y oeike ,zernd lr 'mpg xney' wx ip` miizpiay

.erxetl deld lr lhene miiw aegd oiicre ,mzeixg`n xeht
déì øîà,ongp axdépéî eäðézì÷L éàcåc úéãBî à÷c ïåékoeik ± ¨©¥¥¨§¨¦§©©§©§¦§¦¥

mpzil oiekzd delde ,zernd z` deldn zlhpy dcen jpdy
xeza `le oerxt zxeza,oecwt zéåä àélòî ïBòøtaygp df ixd ± ¦¨§©§¨¨¥

oi` oecwt zxeza zernd z` lawl zaygy dne ,dlern oerxt
ongp ax siqede ,mixac mpi` alay mixacy meyn ,melk df

,delnl xn`edéàðz éîBi÷ì úøîà éàdeldn raez dz` m`e ± ¦¨§©§©¥§¨¥
,minkg icinlz ipy ipta jrxtie e`pz z` miiwiyeäðéúééà ìéæ± ¦©§¦§

,aegd oerxta deld jl mpzie eiykr zernd z` `ad jlàäc§¨
àðà,ongp ax ,ip` ixdy ±,úùL áøå,o`k mi`vnpàðéðúcxaky ± £¨§©¥¤¦§¦¨

epipyàúëìä,zekld -ås`àãeîìz éleëå àzôñBúå éøôñå àøôñ ¦§§¨§¦§¨§¦§¥§¤§¨§¥©§¨
micr zeidl miie`x ep`e ,cenlzd lk z`e zeziixad lk z` -

.df aeg oerxta
CzôéæBàc éæeæ äàî éì áä ,déøáçì déì øîàc àeääd`n il oz ± ©§¨©¥§©§¥©¦¥¨¥§¦§¨

,jl izieldy fefdéì øîà,deld,íìBòî íéøác eéä àì`l ,xnelk ¨©¥Ÿ¨§¨¦¥¨
.llk jnn izielìæà,delnd jld ±déòøôe déôæBàc éãäñ ézééà- £©©§¥¨£¥§§¥©§¥

mby ecirde etiqede ,deld epnn del ok`y ecirdy micr `iad
deld ixack `ly `id mzecry `vnp ,onf xg`l deld erxt
`l deldy orehy delnd ixack `le ,llk del `ly xne`y

.rxtãeáòéð éàî ,éiaà øîà,mzecr it lr bdpp cvik ±éøîà eäðéà ¨©©©¥©©£¦§¨§¦
déôæBà,edeldy micirnd micr mze` ixd ±déòøt éøîà eäðéà± §¥¦§¨§¦©§¥

eli`e .xeht `ede ,erxty mipreh mnvr mdìk ,øîà àáømc` ¨¨¨©¨
éîc 'ézòøt àì' øîBàk ,'éúéåì àì' øîBàädced eli`k df ixd ± ¨¥Ÿ¨¦¦§¥Ÿ¨©§¦¨¥

ep` mpn`e ,del `ly aeg rxet mc` oi` ixdy ,rxt `l mby
lawzn dpi` rxty mzecr j` ,dely micrd ixac z` milawn,z

z`cede ,rxt `ly deld ly d`ced yi rxty mzecr cbp ixdy
.micr d`nn elit` dticr oic lra

Ca àð÷éqîc éæeæ äàî éì áä ,déøáçì déì øîàc àeääd`n il oz ± ©§¨©¥§©§¥©¦¥¨¥§©¦§¨¨
,ja dyep ip`y fefdéì øîàm`d ,deldézòøt àìéðBìt éðôa E ¨©¥Ÿ§©§¦¦§¥§¦

eúà .éðBìôemze` e`a ±éøîà ,éðBìôe éðBìty ecirde ±eéä àì §¦¨§¦§¦¨§¦Ÿ¨
,íìBòî íéøácaiyn delde .mdipta rxt `l mlern deld xnelk §¨¦¥¨

.mdipta `ly e` micrd ipta e` ,mewn lkn izrxtúLL áø øáñ̈©©¥¤
ïøôk ÷æçeä ,øîéîìxn`y jka xwyn deldy gked - §¥©§©©§¨
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המשך בעמוד קטו



xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zereay(iyily meil)

éöôò,mivtr ly ±àzéL àzéLa éîéé÷cfef dyy did mxigny ± ©§¥§¨§¦§¦¨¦¨
eid jl izzpy mivtr ly miaw d`ny ok m` `vnpe ,aw lkl

.iaeg lk z` jl izrxte ,fef ze`n yy mieeydéì øîà,delnd ¨©¥
m`d j` ,mivtr aw d`n il zzp mpn`Båä äòaøà äòaøàa åàì̈§©§¨¨©§¨¨£

éîéé÷ipzrxt ok m`e ,awl fef drax` lr mxign cnr `l ike ± ¨§¦
.fef miz`n oiicr il aiig dz`e ,fef ze`n rax` wxéãäñ éøz eúà̈§¥¨£¥

micr ipy e`a ±éîéé÷ Båä äòaøà äòaøàa ,ïéà ,eøîàåxign ok` ± §¨§¦§©§¨¨©§¨¨£¨§¦
deld oreh dzre .delnd ixacke ,awl fef rax` did mivtrd
oerxtl ic did `l mivtra m` s`e aegd lk z` el rxt i`ceay

.zerna x`yd z` el rxt i`ce ,aegd lk,àáø øîàdf del÷æçeä ¨©¨¨§©
,ïøôk,mivtrd ieey oipra ezprh z` eyigkd micr ipy ixdy ©§¨

z` mlyl deld aiig `l` ,xg` ote`a rxty on`p epi`e
.mixzepd miz`nd

:`xnbd dywnàîç øa éîø øîà,`axlúøîà àädz` ixd ± ¨©¨¦©¨¨¨¨§©
zxn` jnvra(:`n lirl)åàì Léðéàc déìò àéîø àìc àúléî ìk̈¦§¨§Ÿ©§¨£¥§¦¦¨

dézòcàlr epzep epi` zrcl mc`d lr lhen epi`y xac lky ± ©©§¥
rxt ote` dfi`a xekfl deld lr lhen `ly oeik o`k s`e ,eail
xkf `le mivtra eaeg lk z` rxty xaqe drhe okzi ,eaeg z`

rxty rayie ,zerna rxt aegdn zvwny.xhtie
:`xnbd zvxznéLðéà éøéëc økãéî àòøúc àzev÷ ,àáø déì øîà̈©¥¨¨¦¨§©§¨¦§¨§¦¦¦§¥

wfged dfa ygkedy oeike ,mixkef miyp` dxegqd xry z` ±
.xg` ote`a aegd z` rxty oerhl on`p epi` aeye ,oxwyl

:sqep dyrnàð÷éqîc éæeæ äàî éì áä ,déøáçì déì øîàc àeää©§¨©¥§©§¥©¦¥¨¥§©¦§¨
êa,ja dyep ip`y fef d`n il oz ±àøèL àäå.aegd xhy ixde ± ¨§¨§¨¨

déì øîàxak ,razpdézòøtdéì øîà .Eil zzp mpn` ,delnd ¨©¥§©§¦¨©¥
j` ,oerxta zerneäðéð éàøèéñ eäðäaeg lr eid zern mze` - ©§¦§¨¦§

il zzp mxeare ,xhyay df aeg caln ,xg` cvn il aiig ziidy
.rxtp `l oiicr xhyay aegd eli`e ,zernd z`

:df oica weqtl yi cvik mi`xen` ewlgpòøzéà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¦§©
àøèLzern epnn laiwy delnd dceny oeik z`fe ,xhyd rxed ± §¨¨

i`ce `l` ,xg` aeg xear df didy oerhl leki epi`e ,aeg oerxtk
e .llk ea miaeb oi`e ,rxtp xhyay aegdòøzéà àì ,øîà àtt áø©¨¨¨©Ÿ¦§©

àøèLdelnd ixdy ,xhyd rxed `l ±xear did oerxtdy oreh §¨¨
.eciay xhyd mr aegd z` zeabl delnd lekie ,xg` aeg

:`xnbd dywnàðL éàî ,àtt áøìe,df dyrn dpey dna - §©¨¨©§¨
îc ,eiptl `ay xg` dyrnäàî éì áä ,déøáçì déì øîàc àeää ¦©§¨©¥§©§¥©¦¥¨

déì øîà .àøèL àäå ,Ca àð÷éqîc éæeæ,razpdzáäé éøBzà åàì ¥§©¦§¨¨§¨§¨¨¨©¥¨©¥§©§§
éìdhigyl mixeey dpw`y ick zern mze` z` il zzp `l ike - ¦

,mizhgye mixeey izipw ,iziyr jke ,migeexa cgi welgpeúéúàå©£¥
àzçñnà úáéúéàåmiavwd micnery mewna zayie z`ae - §¦¦©©§©§¨

,eze` mixkene xyad z` mikzegeæeæ zìéa÷åCz` zlaiwe - §©¥§§¨
.xeyd incn jl zeribnd zernddéì øîàå,raezdeäðäoze` ± §¨©¥©§

,my izlawy zerneäðéð éàøèéñziidy xg` aeg zxenz eid - ¦§¨¦§
ly gwna iwlg z` mlyl aiig dz` oiicre ,dt lra il aiig

.mixeeydàtt áø øîàå,df dyrn lràøèL òøzéàrxed ± §¨©©¨¨¦§©§¨¨
aeg xear zernd z` laiwy xnel on`p delnd oi`y ,xhyd
milawny `tt ax dxed eply dyrna recn ,ok m` dywe .xg`
gk rxed `le xg` aeg xear zernd z` laiwy delnd zprh z`

.xhyd
:`xnbd zvxzn,íúä,xeyd incn aegd z` rxty eze` iabl ¨¨

zì÷L éøBzîe ,éì záäé éøBzà øîà÷c ïåékdeld orhy oeik ± ¥¨§¨¨©©¥§©§§¦¦¥§©§§
ly geexdne ,mixeey ly gwn zxenz zernd z` il zzp delnl
`ed dcen epiidc ,delnd wzeye ,oerxtd z` zlhp mixeey mze`

,mixeeyd gwn ly df aeg lr azkp xhydy jkaàøèL òøzéà± ¦§©§¨¨
zxikn incn oerxt laiwy dcen raezd mby xg`n ,xhyd rxed
xear did mixeeyd incn oerxtd ok`y xacl milbxe ,mixeeyd

la` .xg` aeg xear `le ,df aeg,àëäorehy eply dyrna ¨¨
wy delnddi`x lk oi`y ,dt lra xg` aeg xear zernd z` lai

,mieqn aeg zxenz `wec eid laiwy zerndyeäðéð éàøèéñ øeîéà¥¦§¨¦§
.delnd ly ezprhk ,xg`d aegl mikiiy md zn`ay okzi ±

:dkldd z` `xnbd zxxandìò éåä éàîdf oica dkldd dn - ©¨¥£¨
.'i`xhq' orehd deln ly,àøèL òøzéà àì ,øîà éôt áødaebe ©¨¦¨©Ÿ¦§©§¨¨

.delnd ea.àøèL òøzéà ,øîà éãéà áøc déøa úLL áøzwqet ©¥¤§¥§©¦¦¨©¦§©§¨¨
:`xnbdàúëìäå,`id dkldde ±àøèL òøzéàoi`e xhyd rxed ± §¦§§¨¦§©§¨¨

dtiqen .xg` aeg xear oerxtd z` laiwy xnel on`p delnd
:`xnbdéléî éðäåote`a wx xn`p ,xhyd rxedy df oice ±déòøôc §¨¥¦¥§©§¥

éãäñ étàa,micr ipta deld erxty ±àøèL déì økãéà àìås`e ± §©¥¨£¥§Ÿ¦§©¥§¨¨
oeik ,xhyay aegd lr oerxt edfy yexita deld xn` `ly
delnd lekiy ,xhyay aegd z` deld rxtiy xazqn xzeiy
leki delnd oi`y ,dt lray aeg rxtiy dnn ,erxetl egixkdl

,erxetl egixkdldéãéãì déãéc ïéa déòøt ìáàerxt m` la` ± £¨©§¥¥¦¥§¦¥
eld,micr `ll ,epial epia dBbéîjezn -ìBëécdelndøîéîì ¦§¨§¥©

[xnel-],íìBòî íéøác eéä àì,oerxtd mvr z` yigkdl xnelk Ÿ¨§¨¦¥¨
eäðéð éàøèéñ øîéîì énð ìBëéxnel mb leki ±zernd z` laiwy ¨©¦§¥©¦§¨¦§

.xg` aeg xeareäáà éaøc déøa éîéáàãëemr didy dyrnke - §©£¦¦§¥§©¦£¨
eda` iax ly epa inia`(.dt zeaezk),xhya zern aiig didy ,

zlaw `ll delnl gilyd mpzpe ,delnl gily mr mglye
xg` aeg xear el` zern qtzy delnd orh jk xg` .xhyd
eda` iax wqte .rext epi` xhyd oiicre ,el aiig inia` didy
yigkdl did lekiy ebina delnd on`p ,micr `ll erxty oeiky

.oerxtd z` ixnbl
:oerxtd lr delnd ly ezepn`p oipra sqep dyrn d`ian `xnbd

déøáçì déì øîàc àeäämicr ipta delnl xn`y dela dyrn ± ©§¨©¥§©§¥
,d`eldd zryaàðòøt àì éì úøîàc úîéà ìk éì zðîéäî± §¥©§§¦¨¥©§¨§©¦Ÿ§©§¨

.aegd z` izrxt `ly xn`zy onf lk ilr on`p didzdéòøt ìæà£©©§¥
éãäñ étàaorhe myigkd delnde ,micr ipta erxte deld jld ± §©¥¨£¥

.erxt `lyeäééåøz éøîàc àáøå éiaà,mdipy exn` ±déðîéä àä ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¨¥§¥
`ly oreh delndy oeike ,envr lr delnd z` oin`d deld ixd ±

.mlyl deld aiig ,eze` miyigkn micry s` ,rxtp
é÷úîdì ómdilr dywd ±déLôpî éôè déðîéäc éäð ,àtt áø± ©§¦¨©¨¨§¦§¥§¥§¥¦©§¥

mle` ,envr epnn xzei delnl zepn`p ozp deld mpn`éôè§¥
déðîéä éî éãäqîel xn` `l ixde ,micrn xzei s` epin`d ike ± ¦¨£¥¦¥§¥

z` yigkdl on`p delnd oi` ok m`e ,micrn xzei on`p `diy
.aegd rxtpy mixne`d micrd

:dnec dyrn d`ian `xnbddéøáçì déì øîàc àeäädyrn ± ©§¨©¥§©§¥
,d`eldd zrya delnl xn`y delaúîéà ìk éøz éák éì zðîéäî§¥©§§¦§¥§¥¨¥©

àðòøt àì úøîàcxn`zy onf lk micr ipyk ilr dz` on`p ± §¨§©Ÿ§©§¨
okn xg`l ,jizrxt `lyàúìz étàa déòøt ìæàdeld jld ± £©©§¥§©¥§¨¨

orhe mzecr z` yigkd delnd j` ,micr dyly ipta erxte
.rxtp `l oiicrydéðîéä éøz éák ,àtt áø øîàmicr ipyk ± ¨©©¨¨§¥§¥¥§¥

on`p delnd didi rxty eciri m`y ,deld epin`d cala
,myigkdldéðîéä àì àúìz éák,epin`d `l micr dylyk j` ± §¥§¨¨Ÿ¥§¥

oerhl on`p delnd oi` ,erxty micirn micr dylyy oeike
.rxtp `ly mcbpk

:wlegd zrc z` `xnbd d`ianáøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©
úBòc áBø øúa ïðéìæàc ïðaø éøîàc øeîéà ,àtt áøì òLBäédn ± §ª©§©¨¨¥§¨§¦©¨¨§¨§¦©¨©¥

zeaiyg yiy xnelk ,zerc aex xg` mikledy minkg exn`y
,znieqn drck mixne`d miyp`d zenklàðãîeà ïéðòì éléî éðä̈¥¦¥§¦§©§¨¨

,qkp zney iabl wx edf ±éôè éàé÷a éLéôðc änëcmdy lkky ± §©¨¦§¦¦§¦¦§¥
xekniy mc` raw m` jkitle ,xzei mi`iwa md jk ,xzei miaexn
oi` ,mi`ny ly mieqn xtqn exn`iy xignd it lr exiagl xac

enikqiy ici`ceay ,mlek enikqiy jixv `l` ,mi`nyd aex
miaxd ly mzneyy oeik ,xikfdy mi`nyd oipn lr citwd

,xzei zwcwecn,úeãò ïéðòì ìáàixdäàîmiaygp micréøúk± £¨§¦§©¥¥¨¦§¥
,mipyk,äàîk éøúelr micr d`nl zeticre zeaiyg oi` xnelk §¥§¥¨

ipyk envr lr delnd z` deld oin`dyk ok m`e ,micr ipy ipt
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שבועות. שבועת הדיינין - פרק שישי דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zereay(iyily meil)

:`xnbd ddnzénð eälekzreay zeaiignd zeprhd lk mb `ld ± §©¦
,zvwna dceneäðéð Bîöò úàãBäå íéøçà úðòèlr ze`a od ± ©£©£¥¦§¨©©§¦§

awri oa xfril` iax xn` recne ,razpd z`cede raezd zriaz
dcedy xaecn m`y ,dyw cere .efk dprha raypy 'minrt'

.edexht minkg recn lecb ly driazl
`ziixady ,ax ly evexiza oey`xd xaqdl zxfeg `xnbd

:ynn ohw did raezdy ote`a zwqeràlàdzid ax zpeek zn`a ¤¨
dzide eia` ly aeg lr `id ezriazy oeike ,ynn ohwa ewlgpy
iaxe ,dreay aiigl ohwd zriaz dliren ,'yi`' zpizp o`k

minkge awri oa xfril`ébìtéî÷ äaøãaezxaqa ielzd xaca ± §§©¨¨¦©§¦
,ewlgp dax lyäøBz äøîà äî éðtî ,äaø øîàcyäãBîaúö÷î §¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨¤¦§¨

òáMé äðòhä`ede ,lka xetkl leki did ixde ,xtky wlgd lr ©©£¨¦¨©
yiy oeik epiid ,dax x`ane ,dcia` aiynkä÷æçyæéòî íãà ïéà £¨¨¥¨¨¥¦

BáBç ìòa éðôa åéðtjka daeh el dyr dldy oeik ,aega xetkl ¨¨¦§¥©©
,edeldydéøtëéìc éòa déleëa éàäådid zn`a df mc`y okzie ± §©§¥¨¥§¦§§¥

,aegd lka xetkl dvexdéøôk àìc éàäåxtk `ly jkl mrhde ± §©§Ÿ©§¥
`ed ,aegd lka,BáBç ìòa éðôa åéðt æéòî Bðéàc íeMîjky oeike ¦§¥¥¦¨¨¦§¥©©

ze` daiig okle ,'dcia` aiyn'k aygp epi`lr raydl dxezd e
.xtky wlgd

xtke lkd aiig `edy ea micyeg ep` ok` m` :oce dax jiynn
`edy myk ixde ,dreay eilr milihn cvik ,xwya dvgna
,dax x`an jkl ,xwyl raydl ceyg `di jk oenn lefbl ceyg

déì éãBìc éòa déleëáådid oky ,llk ceyg deld oi` zn`ae ± §§¥¨¥§¥¥
,aegd lka zecedl dvexdéì éãBà àìc éàäådced `ly mrhde ± §©§Ÿ¥¥

,aegd lkadépéî èénzLî à÷c àeä éèBnzLéàezpeeky meyn ± ¦§©¥§¨¦§©¥¦¥
e ,miizpia epnn hnzydl wxøáñdelnd z` dgc` ,ezrca deld ¨©

déì àðòøôe éæeæ éì éåäc ãòoeike ,el rxt`e zern il eidiy cr - ©§¨¥¦¥¨©§¨¥
,dreayd lr cygp epi` oennd z` lefbl ezpeek oi`yàðîçøå§©£¨¨

øîà,dxezd dxn` jkle ±déåléò äòeáL éîø,dreay eilr lhd ± ¨©§¦§¨¦¨¥
déleëa déì éãBìc éëéä ékraydl dvxi `ly zngny ick ± ¦¥¦§¥¥§¥

.aegd lka delnl dcei ,xwyl
:zwelgnd z` `xnbd zx`an df itle,øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©

æéòî Bðéà Bðáa àðL àìå Ba àðL àìlnd m` oia lcad oi` ±de Ÿ§¨§Ÿ§¨¦§¥¥¦
oi` mipte`d ipya ,eraez delnd ly epa m` oiae eraez envr

,aega mdipta xetkl firn deldàeä äãéáà áéLî åàì Ckìäå± §¦§¨¨¥¦£¥¨
m` s`y meyn ,epal dcenyk dcia` aiyn aygp epi` jkitle

,firn did `l eipta xetkl dvex didåéðôa ,éøáñ ïðaøåipta - §©¨¨¨§¦§¨¨
envr delndæéòî Bðéàc àeä,lkd xetkl,æéòî ,Bða éðôa ìáà §¥¥¦£¨¦§¥§¥¦
æéòî àìcîedced `l` lka xetkl eipt fird `ly jkne ± ¦§Ÿ¥¦

ke ,epevxn d`ced df ixd ,zvwna,àeä äãéáà áéLî`ed jkle ¥¦£¥¨
.dreayn xeht

zriazy ,awri oa xfril` iaxk zxaeq dpynd ax ixacly `vnp
:`xnbd dywn .dreay zaiign eia` aeg lr ohwúî÷Bî úéöî éî¦¨¥§©

dìdpynd z` cinrdl dz` leki ike ±kzrcïa øæòéìà éaø ¨§©¦¡¦¤¤¤
éðz÷ àä ,á÷òéa epipy ixde -àLéøly epa m`y dpynd ly ©£Ÿ¨¨¨¥¥¨

oreh delnd,Eãéa àaàì äðîdeld aiydeàlà éãéa Eì ïéà ¨¤§©¨§¨§¥§§¨¦¤¨
øeèt ,øðéc íéMîçdreayn,àeä äãéáà áéLnL éðtîzrcl ixde £¦¦¦¨¨¦§¥¤¥¦£¥¨

razpd aiig eia` zprha raezd `ayk awri oa xfril` iax
.raydl

:`xnbd zvxzn,íúäote`a xaecn ,`yixaøîà àìcoadéì éøa ¨¨§Ÿ¨©¨¦¦
deld lekiy awri oa xfril` iax dcen dfae ,ia`l aiig dz`y
`ed ixd ,zvwna dced `l` fird `ly oeike ,xetkle eipt firdl

j` ,dreayn xehte ,dcia` aiyn,àëäxaecn ,`tiqaøîàcoad ¨¨§¨©
éì éøa.dreay aiig okle ,ia`l aiig dz`y ¨¦¦

:dpyna xg` xaqd d`ian `xnbd,øîà ìàeîLaoi` zn` §¥¨©
mirayp' dpyna epipyy dne ,ohwl mirayp,'ïè÷ìepiid §¨¨

ick raydl mikixvyéñëpî òøtéìmezi,ïè÷yiy in elit`y ¦¨©¦¦§¥¨¨
lk ohwd on daeb epi` ,el aiig ohwd ly eia`y aeg xhy ecia

dpyna epipyy dn ok enke .erxt `l a`dy rayp `ly onf
mirayp'y,'Lc÷äì`a m`y epiidLc÷ä éñëpî òøtéìjixv §¤§¥¦¨©¦¦§¥¤§¥

`ed oicdy ,eiqkp lk z` deld yicwd m` ,xnelk ,raydl
eidy oeik ,miycwend miqkpdn eaeg z` zeabl delnd lekiy
z` delnd dabiy mcew mewn lkne ,ycwdd mcew el micareyn

.rxtp `l oiicry raydl jixv ,miqkpd
mirayp'y yxtl xyt` ike :`xnbd dywn'ïè÷ìmiraypy epiid §¨¨

ick,ïè÷ éñëpî òøtéì`ldàðéðzdpyna z`f epipy xak ±oldl) ¦¨©¦¦§¥¨¨§¦¨
(.ft zeaezk .dn,,'äòeáLa àlà òøté àì íéîBúé éñëpî',dyw ok m`e ¦¦§¥§¦Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
éì änì ézøz.miinrt df oic eprinydl `pzd jxved recn ± ©§¥¨¨¦

:`xnbd zvxznàLéL÷ éiaàãk ,ïì òîLî÷ àäoic ltk `pzd ± ¨¨©§©¨¦§©©¥§¦¨
,`yiyw iia` ly oicd z` eprinydl ick dfàLéL÷ éiaà éðúc§¨¥©©¥§¦¨

,ef `ziixaeøîàL 'ïéîBúé'minezi elit` epiid ,minkgïéàå ,íéìBãb §¦¤¨§§¦§¥
éøö,íépè÷ øîBì Cepiideì ïéaoipr,äòeáLdaeb delnd oi`y ¨¦©§©¦¥§§¨

e ,miphw oiae milecb oia ,dreay `ll minezi iqkpnì ïéaoipr ¥§
,úéøBaéærwxw xnelk] zixeaif daeb minezi iqkpn zeabl `ady ¦¦

,[deld on daebd deln lkk zipepia rwxw `le ,eiqkpay dzegtd
oic dpyp jk meyne ,miphw md m` oiae milecb md m` oia
mbe milecb minezia mby cnll ick ,dpyna miinrt minezid

.ok oicd miphw minezia
mirayp'y yxtl xyt` ike :l`eny lr cer `xnbd dywn

'Lc÷äìick miraypy epiid,Lc÷ä éñëpî òøtéìxak ixdàðéðz §¤§¥¦¨©¦¦§¥¤§¥§¦¨
dpyna epipy ±(.dn oldl)eaeg z` zeabl `adyíéñëpî¦§¨¦

íéãaòeLîcia od dzre ,d`eldd xg`l deld xkny zerwxwn ± §§¨¦
,zegewldeòøté àìzegewld oníéãaòeLî él äîe .äòeáLa àlà Ÿ¦¨§¤¨¦§¨©¦§§¨¦

,dBáâì íéãaòeLî él äîe èBéãäìdelnd `a m`y myk ,xnelk §¤§©¦§§¨¦§¨©
,raydl minkg edeaiig deld zerwxw z` dpwy heicdn zeabl
epwizy mrhd ixdy ,raydl jixv ycwdn mzeabl `ayk mb jk
mipreh ep`y meyn `ed zegewld on zeabl `aa dreay minkg
`aa s` jiiy df mrhe ,rext aeg xhyd `ny zegewld zaehl

.df oic zepyle xefgl epizpyn dkxved recne ,ycwdn zeabl
:`xnbd zvxznéøèöéàC,df oic rinydl epizpyn dkxved ± ¦§§¦

ok `l m`yàðéîà Czòc à÷ìñdid ±,xnel epzrc lr dler ¨§¨©§¨¨¦¨
n zeabl `ad oiprl `weecyàeä ,èBéãädabi `ly minkg epwizy ¤§

meyn ,dreaya `l` epnnàéðeð÷ äNBò íãàcze`nx ly mkqd ± §¨¨¤§§¨
,èBéãä ìò,mdipia mkqd delde delnd eyr `ny yeygl yie ©¤§

ick delnd cia xhyd z` xi`yd aegd z` deld rxty ixg`e
mdipia ewlgie ,deld ly eizegewln dipy mrt ea zeabl lkeiy
rxtil `ad z` minkg ekixvd jkitle ,mdn dabiy rwxwd z`

,deld el aiig ok`y rayiy zegewld onìáàiabl,Lc÷äepiid £¨¤§¥
xnel mixeaqLc÷ä ìò àéðeð÷ äNBò íãà ïéàc`ly mdn `ivedl §¥¨¨¤§§¨©¤§¥

,dreay `ll s` ycwdd on `ivedl delnd lkei jkle ,oickà÷̈
ïì òîLî`ade ,ycwd lr `ipepw ziiyrl miyyegy `pzd ©§©¨

.dreay jixv mdn zeabl
:`xnbd dywnòøî áéëL ,àðeä áø øîàäå,zenl dhepd dleg - §¨¨©©¨§¦§©

Léc÷äLz`å ,åéñëð ìkjk xg`'éãéa éðBìôì äðî' øîàdpn - ¤¦§¦¨§¨¨§¨©¨¤¦§¦§¨¦
izeyxa eidy miqkpd jezn cg`ly `l` ily epi` ,mizycwde

,ycwdd eilr lg `l `linne ,ipelt mc`ïîàðmipzepe ,eixaca ¤¡¨
eze` ly qkpd oi` zn`a `ny miyyeg oi`e ,mc` eze`l dpn
mr ea welgie oick `ly ycwdn oenn `ivedl ick ok xn`e ipelt

c ,mc` eze`ä÷æçy `id,Lc÷ä ìò àéðeð÷ äNBò íãà ïéàoeike £¨¨¥¨¨¤§§¨©¤§¥
i`cea ,mc` eze`l edepzie ycwdn dpn e`ivei eixac it lry

.zn` xn`iabl s`y epizpynn gken `xnbd uexiz itl eli`e
oenn `ivedl `ipepw delde delnd eyr `ny ep` miyyeg ycwd

.oick `ly
:`xnbd zvxznéøîàdyer mc` oi`y dn ,daiyid ipa exn` ± ¨§¦

,ycwd lr `ipepwéléî éðäa `weec edf -íãà ïéàc ,òøî áéëL ¨¥¦¥§¦§©§¥¨¨
Bì àìå àèBçokle ,jkn zlrez el oi`yk `heg mc` oi`y ± ¥§Ÿ
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zereay(iyily meil)

:`xnbd ddnzénð eälekzreay zeaiignd zeprhd lk mb `ld ± §©¦
,zvwna dceneäðéð Bîöò úàãBäå íéøçà úðòèlr ze`a od ± ©£©£¥¦§¨©©§¦§

awri oa xfril` iax xn` recne ,razpd z`cede raezd zriaz
dcedy xaecn m`y ,dyw cere .efk dprha raypy 'minrt'

.edexht minkg recn lecb ly driazl
`ziixady ,ax ly evexiza oey`xd xaqdl zxfeg `xnbd

:ynn ohw did raezdy ote`a zwqeràlàdzid ax zpeek zn`a ¤¨
dzide eia` ly aeg lr `id ezriazy oeike ,ynn ohwa ewlgpy
iaxe ,dreay aiigl ohwd zriaz dliren ,'yi`' zpizp o`k

minkge awri oa xfril`ébìtéî÷ äaøãaezxaqa ielzd xaca ± §§©¨¨¦©§¦
,ewlgp dax lyäøBz äøîà äî éðtî ,äaø øîàcyäãBîaúö÷î §¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨¤¦§¨

òáMé äðòhä`ede ,lka xetkl leki did ixde ,xtky wlgd lr ©©£¨¦¨©
yiy oeik epiid ,dax x`ane ,dcia` aiynkä÷æçyæéòî íãà ïéà £¨¨¥¨¨¥¦

BáBç ìòa éðôa åéðtjka daeh el dyr dldy oeik ,aega xetkl ¨¨¦§¥©©
,edeldydéøtëéìc éòa déleëa éàäådid zn`a df mc`y okzie ± §©§¥¨¥§¦§§¥

,aegd lka xetkl dvexdéøôk àìc éàäåxtk `ly jkl mrhde ± §©§Ÿ©§¥
`ed ,aegd lka,BáBç ìòa éðôa åéðt æéòî Bðéàc íeMîjky oeike ¦§¥¥¦¨¨¦§¥©©

ze` daiig okle ,'dcia` aiyn'k aygp epi`lr raydl dxezd e
.xtky wlgd

xtke lkd aiig `edy ea micyeg ep` ok` m` :oce dax jiynn
`edy myk ixde ,dreay eilr milihn cvik ,xwya dvgna
,dax x`an jkl ,xwyl raydl ceyg `di jk oenn lefbl ceyg

déì éãBìc éòa déleëáådid oky ,llk ceyg deld oi` zn`ae ± §§¥¨¥§¥¥
,aegd lka zecedl dvexdéì éãBà àìc éàäådced `ly mrhde ± §©§Ÿ¥¥

,aegd lkadépéî èénzLî à÷c àeä éèBnzLéàezpeeky meyn ± ¦§©¥§¨¦§©¥¦¥
e ,miizpia epnn hnzydl wxøáñdelnd z` dgc` ,ezrca deld ¨©

déì àðòøôe éæeæ éì éåäc ãòoeike ,el rxt`e zern il eidiy cr - ©§¨¥¦¥¨©§¨¥
,dreayd lr cygp epi` oennd z` lefbl ezpeek oi`yàðîçøå§©£¨¨

øîà,dxezd dxn` jkle ±déåléò äòeáL éîø,dreay eilr lhd ± ¨©§¦§¨¦¨¥
déleëa déì éãBìc éëéä ékraydl dvxi `ly zngny ick ± ¦¥¦§¥¥§¥

.aegd lka delnl dcei ,xwyl
:zwelgnd z` `xnbd zx`an df itle,øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©

æéòî Bðéà Bðáa àðL àìå Ba àðL àìlnd m` oia lcad oi` ±de Ÿ§¨§Ÿ§¨¦§¥¥¦
oi` mipte`d ipya ,eraez delnd ly epa m` oiae eraez envr

,aega mdipta xetkl firn deldàeä äãéáà áéLî åàì Ckìäå± §¦§¨¨¥¦£¥¨
m` s`y meyn ,epal dcenyk dcia` aiyn aygp epi` jkitle

,firn did `l eipta xetkl dvex didåéðôa ,éøáñ ïðaøåipta - §©¨¨¨§¦§¨¨
envr delndæéòî Bðéàc àeä,lkd xetkl,æéòî ,Bða éðôa ìáà §¥¥¦£¨¦§¥§¥¦
æéòî àìcîedced `l` lka xetkl eipt fird `ly jkne ± ¦§Ÿ¥¦

ke ,epevxn d`ced df ixd ,zvwna,àeä äãéáà áéLî`ed jkle ¥¦£¥¨
.dreayn xeht

zriazy ,awri oa xfril` iaxk zxaeq dpynd ax ixacly `vnp
:`xnbd dywn .dreay zaiign eia` aeg lr ohwúî÷Bî úéöî éî¦¨¥§©

dìdpynd z` cinrdl dz` leki ike ±kzrcïa øæòéìà éaø ¨§©¦¡¦¤¤¤
éðz÷ àä ,á÷òéa epipy ixde -àLéøly epa m`y dpynd ly ©£Ÿ¨¨¨¥¥¨

oreh delnd,Eãéa àaàì äðîdeld aiydeàlà éãéa Eì ïéà ¨¤§©¨§¨§¥§§¨¦¤¨
øeèt ,øðéc íéMîçdreayn,àeä äãéáà áéLnL éðtîzrcl ixde £¦¦¦¨¨¦§¥¤¥¦£¥¨

razpd aiig eia` zprha raezd `ayk awri oa xfril` iax
.raydl

:`xnbd zvxzn,íúäote`a xaecn ,`yixaøîà àìcoadéì éøa ¨¨§Ÿ¨©¨¦¦
deld lekiy awri oa xfril` iax dcen dfae ,ia`l aiig dz`y
`ed ixd ,zvwna dced `l` fird `ly oeike ,xetkle eipt firdl

j` ,dreayn xehte ,dcia` aiyn,àëäxaecn ,`tiqaøîàcoad ¨¨§¨©
éì éøa.dreay aiig okle ,ia`l aiig dz`y ¨¦¦

:dpyna xg` xaqd d`ian `xnbd,øîà ìàeîLaoi` zn` §¥¨©
mirayp' dpyna epipyy dne ,ohwl mirayp,'ïè÷ìepiid §¨¨

ick raydl mikixvyéñëpî òøtéìmezi,ïè÷yiy in elit`y ¦¨©¦¦§¥¨¨
lk ohwd on daeb epi` ,el aiig ohwd ly eia`y aeg xhy ecia

dpyna epipyy dn ok enke .erxt `l a`dy rayp `ly onf
mirayp'y,'Lc÷äì`a m`y epiidLc÷ä éñëpî òøtéìjixv §¤§¥¦¨©¦¦§¥¤§¥

`ed oicdy ,eiqkp lk z` deld yicwd m` ,xnelk ,raydl
eidy oeik ,miycwend miqkpdn eaeg z` zeabl delnd lekiy
z` delnd dabiy mcew mewn lkne ,ycwdd mcew el micareyn

.rxtp `l oiicry raydl jixv ,miqkpd
mirayp'y yxtl xyt` ike :`xnbd dywn'ïè÷ìmiraypy epiid §¨¨

ick,ïè÷ éñëpî òøtéì`ldàðéðzdpyna z`f epipy xak ±oldl) ¦¨©¦¦§¥¨¨§¦¨
(.ft zeaezk .dn,,'äòeáLa àlà òøté àì íéîBúé éñëpî',dyw ok m`e ¦¦§¥§¦Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
éì änì ézøz.miinrt df oic eprinydl `pzd jxved recn ± ©§¥¨¨¦

:`xnbd zvxznàLéL÷ éiaàãk ,ïì òîLî÷ àäoic ltk `pzd ± ¨¨©§©¨¦§©©¥§¦¨
,`yiyw iia` ly oicd z` eprinydl ick dfàLéL÷ éiaà éðúc§¨¥©©¥§¦¨

,ef `ziixaeøîàL 'ïéîBúé'minezi elit` epiid ,minkgïéàå ,íéìBãb §¦¤¨§§¦§¥
éøö,íépè÷ øîBì Cepiideì ïéaoipr,äòeáLdaeb delnd oi`y ¨¦©§©¦¥§§¨

e ,miphw oiae milecb oia ,dreay `ll minezi iqkpnì ïéaoipr ¥§
,úéøBaéærwxw xnelk] zixeaif daeb minezi iqkpn zeabl `ady ¦¦

,[deld on daebd deln lkk zipepia rwxw `le ,eiqkpay dzegtd
oic dpyp jk meyne ,miphw md m` oiae milecb md m` oia
mbe milecb minezia mby cnll ick ,dpyna miinrt minezid

.ok oicd miphw minezia
mirayp'y yxtl xyt` ike :l`eny lr cer `xnbd dywn

'Lc÷äìick miraypy epiid,Lc÷ä éñëpî òøtéìxak ixdàðéðz §¤§¥¦¨©¦¦§¥¤§¥§¦¨
dpyna epipy ±(.dn oldl)eaeg z` zeabl `adyíéñëpî¦§¨¦

íéãaòeLîcia od dzre ,d`eldd xg`l deld xkny zerwxwn ± §§¨¦
,zegewldeòøté àìzegewld oníéãaòeLî él äîe .äòeáLa àlà Ÿ¦¨§¤¨¦§¨©¦§§¨¦

,dBáâì íéãaòeLî él äîe èBéãäìdelnd `a m`y myk ,xnelk §¤§©¦§§¨¦§¨©
,raydl minkg edeaiig deld zerwxw z` dpwy heicdn zeabl
epwizy mrhd ixdy ,raydl jixv ycwdn mzeabl `ayk mb jk
mipreh ep`y meyn `ed zegewld on zeabl `aa dreay minkg
`aa s` jiiy df mrhe ,rext aeg xhyd `ny zegewld zaehl

.df oic zepyle xefgl epizpyn dkxved recne ,ycwdn zeabl
:`xnbd zvxznéøèöéàC,df oic rinydl epizpyn dkxved ± ¦§§¦

ok `l m`yàðéîà Czòc à÷ìñdid ±,xnel epzrc lr dler ¨§¨©§¨¨¦¨
n zeabl `ad oiprl `weecyàeä ,èBéãädabi `ly minkg epwizy ¤§

meyn ,dreaya `l` epnnàéðeð÷ äNBò íãàcze`nx ly mkqd ± §¨¨¤§§¨
,èBéãä ìò,mdipia mkqd delde delnd eyr `ny yeygl yie ©¤§

ick delnd cia xhyd z` xi`yd aegd z` deld rxty ixg`e
mdipia ewlgie ,deld ly eizegewln dipy mrt ea zeabl lkeiy
rxtil `ad z` minkg ekixvd jkitle ,mdn dabiy rwxwd z`

,deld el aiig ok`y rayiy zegewld onìáàiabl,Lc÷äepiid £¨¤§¥
xnel mixeaqLc÷ä ìò àéðeð÷ äNBò íãà ïéàc`ly mdn `ivedl §¥¨¨¤§§¨©¤§¥

,dreay `ll s` ycwdd on `ivedl delnd lkei jkle ,oickà÷̈
ïì òîLî`ade ,ycwd lr `ipepw ziiyrl miyyegy `pzd ©§©¨

.dreay jixv mdn zeabl
:`xnbd dywnòøî áéëL ,àðeä áø øîàäå,zenl dhepd dleg - §¨¨©©¨§¦§©

Léc÷äLz`å ,åéñëð ìkjk xg`'éãéa éðBìôì äðî' øîàdpn - ¤¦§¦¨§¨¨§¨©¨¤¦§¦§¨¦
izeyxa eidy miqkpd jezn cg`ly `l` ily epi` ,mizycwde

,ycwdd eilr lg `l `linne ,ipelt mc`ïîàðmipzepe ,eixaca ¤¡¨
eze` ly qkpd oi` zn`a `ny miyyeg oi`e ,mc` eze`l dpn
mr ea welgie oick `ly ycwdn oenn `ivedl ick ok xn`e ipelt

c ,mc` eze`ä÷æçy `id,Lc÷ä ìò àéðeð÷ äNBò íãà ïéàoeike £¨¨¥¨¨¤§§¨©¤§¥
i`cea ,mc` eze`l edepzie ycwdn dpn e`ivei eixac it lry

.zn` xn`iabl s`y epizpynn gken `xnbd uexiz itl eli`e
oenn `ivedl `ipepw delde delnd eyr `ny ep` miyyeg ycwd

.oick `ly
:`xnbd zvxznéøîàdyer mc` oi`y dn ,daiyid ipa exn` ± ¨§¦

,ycwd lr `ipepwéléî éðäa `weec edf -íãà ïéàc ,òøî áéëL ¨¥¦¥§¦§©§¥¨¨
Bì àìå àèBçokle ,jkn zlrez el oi`yk `heg mc` oi`y ± ¥§Ÿ
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zereay(iriax meil)

mpg xney zyxta xn`p(e ak zeny)'eäòø ìà Léà ïzé ék'edf,ììk ¦¦¥¦¤¥¥§¨
xn`p weqtd jyndae ,xac lk zllek ef oeyl ixdyBà óñk'¤¤

'íéìëedfeèøtweqtd seqae ,minieqn mixac weqtd hxity - ¥¦§¨
xn`pì','øBîLixd ,xnypd xac lk ernyny,ììëå øæçlkae ¦§¨©§¨©

xn`py mewnïc äzà éà 'ììëe èøôe ììk''llk'dn cneleàlà §¨§¨§¨¦©¨¨¤¨
`edy dn,èøtä ïéòk,yexcl yieùøBôî èøtä äî`edy weqta §¥©§¨¨©§¨§¨

ïBîî Bôeâå ìèìhnä øác ìk óà ,ïBîî Bôeâå ìèìhnä øáclelk ¨¨©¦©§¥§¨©¨¨¨©¦©§¥§¨
,mixney iaeig ly ef dyxtaeàöéehrnzp ±ïéàL úBò÷ø÷ ¨§©§¨¤¥

,úBò÷ø÷ì eLweäL ,íéãáò eàöé ,ïéìèìhîeìò óàL ,úBøèL eàöé ¦©§§¦¨§£¨¦¤§§©§¨¨§§¨¤©©
ïBîî ïôeb ïéà ,ïéìèìhn ïäL étdey epi` envr cvn xiipdy - ¦¤¥¦©§§¦¥¨¨

.eay di`xd zngn wx `ed eieeye melk'Lc÷ä'hrnzpy mrhd ± ¤§¥
y meyn `ed ,ltk inelyzn ycwd,áéúk 'eäòø'xn`pyak zeny) ¥¥§¦

(e.mpg xney iaeign ycwd dfa hrnzde ,'Edrx l` Wi` oYi iM'¦¦¥¦¤¥¥
:dpyna epipy.ílLî Bðéà øëN àNBð:`xnbd zx`anïìðî,df oic ¥¨¨¥§©¥§¨¨

,ïðaø eðúcweqta xn`p(h ak zeny)xky xney oiprlLéà ïzé ék' §¨©¨¨¦¦¥¦
'eäòø ìàdf ixd,ììk,xac lk zllek ef oeylyBà øBL Bà øBîç' ¤¥¥§¨£

'äNdf ixdì äîäa ìëå' ,èøt,ììëå øæç 'øBîLeììëe èøôe ììk ¤§¨§¨§¥¨¦§¨©§¨©§¨§¨§¨
,'åë,`ziixad oeyl jynd z` d`ian dpi`e zxvwn o`k `xnbd

mixac llkdn micnely lirl `aedy itk yexcl dkiynny
,zexhye micar zerwxw ehrnzpe ,hxtd oirk mdyãòmeiql ©

oiprly ,`ziixad ixac,áéúk 'eäòø' ,Lc÷ä.ycwd hrnl `ae ¤§¥¥¥§¦
:dpyna epipyò÷øwk ïðéàå ò÷ø÷k ïäL íéøác Lé ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¥§¨¦¤¥§©§©§¥¨©©§©

'åë,jl izxqn zeperh miptb xyr cvik ,el micen minkg oi`e
dcen zreay aiign xi`n iax ,yng `l` opi` xne` dlde

.'rwxwk `ed ixd rwxwl xaegnd lk mixne` minkge ,zvwna
:`xnbd zwiicn .minkge xi`n iax ewlgp dna zxxan `xnbd

ììkî,rnyn mzwelgn jezn ±àî éaøcøáñ øéyìkxacøaeçîä ¦§¨§©¦¥¦¨©¨©§¨
Bðéà ò÷øwìaygp,ò÷øwkmiptba dreay aiign `ed okle ©©§©¥©©§©

epic rwxwl xaegnd xac minkg zrcl eli`e ,rwxwl zexaegnd
,dyw ok m`e ,rwxwkébìtéîcàminkge xi`n iax ewlgpy cr ± ©§¦©§¦

amiptbúBðeòè,miapréâìôéìewlgi ±amiptbúB÷eøñ,zeipwix ± ¦§¦§§¦¦§
,mdilr miraype ,rwxwk miaygp mpi` xi`n iax ixacly

.mdilr mirayp oi`e ,rwxwk miptbd miaygp minkg zrcle
:xg` ote`a mzwelgn z` zx`an `xnbdéñBé éaø øîà (àlà)¤¨¨©©¦¥

íéáðòa ,àëä ,àðéðç éaøaode mlecib xnbl eribd xakyúBãîBò §©¦£¦¨¨¨©£¨¦§
ébìtéî÷ øöaäì,minkge xi`n iax,øáñ øéàî éaøcmdy oeik §¦¨¥¨¦©§¦§©¦¥¦¨©

xvaidl zecnerúBøeöákïééîcoice ,zexevak zeaygp od ixd ± ¦§¨§¨
,mdilr miraypy ,oilhlhnk zexitdåeli`,éøáñ ïðaøs` §©¨¨¨§¦

,exvap `l oiicry oeik ,xvaidl zecner miaprdyúBøeöák àìŸ¦§
,ïééîcrwxwl xaegnd la` ,dilr mirayp oi`y rwxwk mpice ¨§¨

`ed ixd lkd ixacl ,onvr miptbd oebk ,xvaidl cner epi`y
.miapr zeperh miptba `weec ewlgp jkitle ,rwxwk

:dpyna epipy,'åë ì÷LnaLå äcnaL øác ìò àlà ïéòaLð ïéà¥¦§¨¦¤¨©¨¨¤©¦¨§¤©¦§¨
ipi` xne` dlde ,jl izxqn `ln qike jl izxqn `ln zia ,cvik
dfe fifd cr xne` df .xeht ,lhep dz` zgpdy dn `l` rcei

.aiig ,oelgd cr xne`
:dpynay oicd xn`p ote` dfi`a zx`an `xnbdàì ,éiaà øîà̈©©©¥Ÿ

eðL,dcnay xac raezk aygp epi` '`ln zia' raezdy ,df oic ¨
àlàote`adéì øîàcrazpl raezdúéa''`ln,íúñyxit `le ¤¨§¨©¥©¦§¨

zexit dnke ziad lceb epl reci `ly oeike ,ezpeek zia dfi`l el
,dreci dcn eraz `ly `vnp ea yiìáàm`déì øîàraezd £¨¨©¥

,razplàìî äæ úéa','jl izxqndézðòè àòéãédreci ixd ± ©¦¤¨¥§¦¨©©§¥
aiyi m` s` ,dcnay xac erazy oeike ,raezd ly ezprh
oeik ,dcnay xaca dxitk ef ixd 'lhep dz` zgpdy dn' razpd
zprhn xqg dnk rcp eiykr ziaa yi zexit dnk eccni m`y
oelgd cr xne` df' dpyna x`eand ote`l dnec df ixde ,raezd

.'aiig fifd cr dfe
:`xnbd dywnàáø déì øîà,iia`l,éëä éàdf zia' raezdy ¨©¥¨¨¦¨¦

,dcnay xac raezk aygp '`lnéðúcàa `pzd dpyy cr ±,àôéñ ©§¨¦¥¨
dãéãa éðúéìå âeìôéì ,'áéiç ïBlçä ãò øîBà äæå æéfä ãò øîBà äæ'± ¤¥©©¦§¤¥©©©©¨¦§§¦§¥§¦¨

ly envr ote` eze`a weligde oicd z` zepyl `pzl el did
,jk aezkle ,zexit `ln zia zriazéøác änaíéøeîà íxehty ©¤§¨¦£¦

,dreaynaerazy ote`ìáà ,'àìî úéa'eraz m`,'àìî äæ úéa' §©¦¨¥£¨©¦¤¨¥
,lhep dz` zgpdy dn aiyd razpdeáéiç.dreay ©¨
:iia` lr `ax wlgp ef `iyew zngnBðéà íìBòì ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§¨¥

äcnaL øáãa epðòèiL ãò ,áéiçe`ïéðnaLå ì÷LnaLe`-] ©¨©¤¦§£¤§¨¨¤©¦¨¤©¦§¨§¤©¦§¨
,[oipnay,ïéðnaLå ì÷LnaLå äcnaL øáãa Bì äãBéåic oi` ,xnelk §¤§¨¨¤©¦¨§¤©¦§¨§¤©¦§¨

zprh jezn dxitkde d`cedd xeriy z` epiai oic ziay jka
.mdizeprha miyxetn mixacd eidiy jixv `l` ,raezd

:`ax ixacl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbdàáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¨¨
exiagl xne`d ,`ax zhiyk `ziixaa epipy ±äàeáz øBkyiéì §¨¦

éãéa Eì ïéà øîBà äläå ,Eãéa,melkøeètxtky iptn ,dreayn §¨§§©¨¥¥§§¨¦¨
exiagl xn` m` oke .lka,Eãéa éì Lé äìBãb äøBðîrazpd aiyde §¨§¨¤¦§¨§

,äpè÷ äøBðî àlà éãéa Eì ïéà,zvwna dcedy s`øeèt,dreayn ¥§§¨¦¤¨§¨§©¨¨
d`ced ef oi`e ,mipin ipyl zeaygp dphwe dlecb dxepny meyn

exiag z` raz m` oke .dprhd oinnäøBæàdxebg -éì Lé äìBãb ¥¨§¨¤¦
,Eãéarazpd aiyde,øeèt ,äpè÷ äøBæà àlà éãéa Eì ïéàoeik §¨§¥§§¨¦¤¨¥¨§©¨¨

.dprhd oinn d`cedd oi`yìáàm`Bì øîàraezdäàeáz øBk £¨¨©§¨
Cúì àlà éãéa Eì ïéà øîBà äläå ,Eãéa éì Léxek ivg -.áéiçoke ¤¦§¨§§©¨¥¥§§¨¦¤¨¤¤©¨

eraz m`úa äøBðî[lwyna-],Eãéa éì Lé ïéøèéì øNòdlde §¨©¤¤¦§¦¤¦§¨§
aiyn.áéiç ,ïéøèéì Lîç úa àlà éãéa Eì ïéà:`ziixad zniiqn ¥§§¨¦¤¨©¨¥¦§¦©¨

áéiç Bðéà íìBòì ,øác ìL Bììk,zvwna dcen zreayeððòèiL ãò §¨¤¨¨§¨¥©¨©¤¦§£¤
raezdBì äãBéå ,ïéðnaLå ì÷LnaLå äcnaL øáãarazpdøáãa §¨¨¤©¦¨§¤©¦§¨§¤©¦§¨§¤§¨¨

.ïéðnaLå ì÷LnaLå äcnaL¤©¦¨§¤©¦§¨§¤©¦§¨
oeyl :`ziixadn di`xd z` `xnbd zniiqn'øác ìL Bììk'§¨¤¨¨

`ziixaa xen`déàî ééBúàì,zeaxl `a `ed dn ±ééBúàì åàì± §¨¥©¨§¨¥
eraz m` s`y ,df oic zeaxl `a epi` m`d'àìî äæ úéa'dlde ©¦¤¨¥

epi`y oeik ,dreay aiig epi`y ,'lhep dz` zgpdy dn' aiyd
`ax ixacke ,oipnae lwynae dcnay xac llka.

dywn .`ziixaa mi`aend mixg`d mipicd z` zx`an `xnbd
:`xnbdàðL éàîezriaza oicd dpey recn ±äìBãb äøBðî ©§¨§¨§¨

ez`ceda,äpè÷ äøBðîy meyn dxe`kl xehtyàì BðòhM äî §¨§©¨©¤§¨Ÿ
,Bðòè àì Bì äãBäM äîe Bì äãBäoinn dpi`y d`ced efy ,xnelk ¨©¤¨Ÿ§¨

,dprhd,éëä éàdxepn erazy ote`a s`øNò úadcede oixhil ¦¨¦©¤¤
a elénð ,Lîç úaok mb ±Bì äãBäM äîe Bì äãBä àì BðòhM äî ©¨¥©¦©¤§¨Ÿ¨©¤¨

,Bðòè àì.dreay aiigy `ziixad dxn` recne Ÿ§¨
:`xnbd zvxznìL äøBðîa ,àëä ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©¦§¨¨¨¦§¨¤

úBéìçefl ef zexaegnd zekizg -dpéî déì äãBî à÷c ,ïðé÷ñò± ª§¨§¦©§¨¤¥¦¨
dxepn erazy ,eraez `edy dxepn dze`n wlga el dcen `edy
d`ced ef ixde ,ozvwna dced dlde miwxt ly znieqn zenk mr

.aiige dprhd oinn
:`xnbd zl`eyéðúéð énð äøBæà ,éëä éàaezkl `pzl el did ± ¦¨¦¥¨©¦¦§¥

,dreay aiigy ote` da yiy ,dxebg iabl dnec oicéî÷Bìå§§¥
éôééìãadaxdn dieyrd dxebga df oic z` `pzd cinrie ± ¦§¨§¦
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oifge` mipy` cenr bn sc ± iying wxt`nw `aa
'åâå øåîùì íéìë åà óñë åäòø ìà ùéà ïúé éë`ipzc ,`id mpg xney zyxt -

,xky xneya dipye ,mpg xneya dpey`x dyxt :(a ,cv `rivn `aa) "l`eyd"a

axwpe" (ak zeny) aizkck ,dreay `l` eilr el oi` mpg xney iabe .l`eya ziyilye

[a ,an lirl dpynl jiiy df xeaic] ."eci gly `l m` midl`d l` ziad lraåðéà
íìùîb -,aiigil ea daezkd dcia`e daip

."enrn apbi apb m`" (my) aizkcàòéãé
äéúðòèdfe `ln df zia dil xn`c oeikc -

`ed ixde ,dpexqg d`xp - dxiqg el dxifgn

df xeaic] .fifd cr dfe oelgd cr xne` dfk

[a ,an lirl dpynl jiiyæéædiilr ly dxew -

.ziad jeza zhleadøåèô äðè÷ äøåðî àìà-

d`cedd oi`c`l eprhy dne ,dxitkd oinn

.el dcedáééç ùîç úá àìà éãéá êì ïéà-

.dl yxtn onwléðúéì éîð äøåæàza dxef` -

icia jl oi` xne` dlde ,jcia il yi zen` xyr

za dxef`a dnwele ,aiig - yng za `l`

!hgn zxitza iccd` itiile ,daxd zekizg

ïéøèéì ùîç ì÷ùî ìò äãéîòäìå äøøåâì-

dxef`ae ,ikd xninl `kil dphwe dlecba la`

.oixkip diy`x ixdy ,dpnid jzg xninl `kil

äðùîì÷ù.rlq ivg -òáùð éîdnk -

.dey dzidåìöà ïåã÷ôäù éî.delnd -

.i`w `iid` yxtn `xnbaeúà äìä àéöåéå
ïåã÷ôäeplqtie ,`neya df wcwc `l `nye -
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úåøåöáë,enc zexaegnke ,oiinc zexevak e`l `nlr ilekl zay oiprlc d`xp - oiinc

ikixv `lc oeik ,aeg lra oiprle .xvwil oicnery xg`l dzidy oipnnq zxivwn xnbc

gkenck ,oiinc zexevak `nlr ilekl - `rx`l

ax xn`c `d iab (` ,`p zeaezk) "dxrp" wxta

seq :jixtc ,`icea lrc ixnzn dl ad lif :sqei

jiiy ded i`e .inc fefbk fefbl cnerd lk seq

opaxk `nlc ?dil `iyw i`n ,`kdc `zbeltl

iaxk iedc yxit l`ppg epiax edin .dil `xiaq

"qpekd" wxtac meyn ,ikd ol `niiwc ,xi`n

:xn`c oerny iaxk opiwqt (a ,hp `nw `aa)

,mixenb zexit znlyn mixenb zexit dlk`

xrae" `pngx xn` ikc `xnba `nrh yxtnck

dcy ab lr `l` `di `l df mey "xg` dcya

`lc oeik ipd ,dcyl jixvc icin ilin ipd - xg`

`nl` ,inelyl ira ediipira dcyl ikixv

[a ,an lirl dpynl jiiy] .enc oiyelzkcàìà
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.oira epi` dcenyâåìôéì- dicica ipzile
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dpi`y rayp df ,rayp dfe rayp df :dlr iy`

dzid dnk rayp eilr dreaydy dfe ,ezeyxa

in - dlgz rayp in :oizipzn xn`w ikde .dey

.ezeyxa dpi`y dlgz rayp elv` oecwtdy

iab dreayc `kid ,i`w `yixc `tiq` mlerle

.delàú÷.ci zia =éæåæ àôìà ãáàxaqc -

daeb egxk lr oiniiw ody onf lk la` .liawe

miyly deln mzq - `ed mzq deln m` ,eaeg

`le .rxti epnf ribiyk - onf el yxit m`e ,mei

oekyn myl i`c ,zliawe zxaq xninl ivn

dilawc oeike ,dilaw `l oerxt myl dilaw

dipekyn dil xcdn `lc dnk lk ,oekyn myl

.oieey inca diytp xht ivn `le ,iab `lìáà
àú÷ éúøúynga liaw `cg opixn` `l -

ediipin `cg ca` i`e .d`n ynga `cge d`n

`cg yixt `l `dc ,d`n yng ciqtil `l

edpilaw ediiexz `l` .`blta `cge `blta

dil xcdnc oeike ,oerxta `le epekyna ,`cga

dipin (diytp) xqgc i`na ,zepekyn zvwn

.eieey inelyza diytp xhtøîà ïîçð áøå
éúàú÷ éúøú åìéôà,yixt `lc ab lr s`e -

i`e ,edpilaw `blta `cge `blta `cg `nzqn

.`blt cea` `cg cea`àëñðå àú÷ ìáà`l -

ifgc icinc oeikc ,`blta liaw `kqp opixn`

.eieey inca `l` dilr dilaw `l `ed oerxtl

.opiqxb "`blt ca` `kqp ca`"áééç`le -

.eizern lk ca` opixn`ùéøôãáelawn ipi`" -

."eieeya einc zeixg`a `l` ilrìåèéå òáùé
åéúåòî.eaeg z` lehie ,eca`y rayi -
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,l`enyc dil zil xfril` iax i`cec ,`gip yxetnk aiyg oekynd cbpkc yxity dn itl la` .`zyd yxtnck wgvi iaxc meyn `aiwr iaxc `nrhe ,yxit `lc oeik lehie rayi xfril`
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àlà ,éë àì" :øîBà äläå ,"äåL äéä ì÷Lå åéìò̈¨§¤¤¨¨¨¤§©¨¥Ÿ¦¤¨
ìLe åéìò éðúéåìä òìñ"äåL äéä ïéøðéc äL¯ ¤©¦§¦¨¦¨¨§¨¦¨¦¨¨¨¤

äålî ïðaø äeì÷Lå ,àéä äåì éab äòeáLc ;áéiç©¨¦§¨©¥Ÿ¤¦§©§¨©¨©¦Ÿ¤
àîéé÷c ,éLà áø øîàc àzLäå .äåìnà äeéãLå§©§¨©©§¤§¨§¨§¨©©©¦§©§¨
änk òaLð äæå BúeLøa dðéàL òaLð äæ :ïì̈¤¦§¨¤¥¨¦§§¤¦§¨©¨

äåL¯ïBãwtäL éî ?älçz òaLð éî :øîà÷ éëä ¨¤¨¦¨¨©¦¦§¨§¦¨¦¤©¦¨
.ïBãwtä úà älä àéöBéå äæ òáMé ànL ,Bìöà¤§¤¨¦¨©¤§¦©¨¤©¦¨
déøáçì éæeæ àôìà déôæBàc ïàî éàä :ìàeîL øîà̈©§¥©©§§¥©§¨¥§©§¥

àìbîc àz÷ ãáà ,àìbîc àz÷ déì ïkLîeãáà ¦§¥¥©¨§©¨¨£©©¨§©¨¨£©
:øîà ïîçð áøå .àì éúàz÷ ézøz ìáà ,éæeæ àôìà©§¨¥£¨©§¥©¨¥¨§©©§¨¨©

àãç ãáà ,éúàz÷ ézøz eléôà¯,äàî Lîç ãáà £¦©§¥©¨¥£©£¨£©£¥§¨
Cãéà ãáà¯.àì àëñðå àz÷ ìáà ,délek ãáà £©¦¨£©¥£¨©¨§©§¨¨
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äåìnä :éàpúk àîéì .Léøt àìãa ìàeîL ,Léøôãa¦§¨¥§¥¦§¨¨¥¥¨§©¨¥©©§¤

ïBkLnä ãáàå ïBkLnä ìò Bøéáç úà¯òáMé ¤£¥©©©§§¨©©©§¦¨©
àáé÷ò éaø ;øæòéìà éaø éøác ,åéúBòî úà ìBhéå§¦¤§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©¦£¦¨
àlà éðúéåìä íeìk :Bì øîàiL àeä ìBëé ,øîBà¥¨¤Ÿ©§¦§¦¨¦¤¨
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éàî

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

שבועות. שבועת הדיינין - פרק שישי דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zereay(iriax meil)

àøîâ
df rayi `ny ,elv` oecwtdy in ,rayp ine' :dpynd seqa epipy

.'oecwtd z` dld `iveie
:`xnbd zxxanàééäà,df oic xn`p dpyndn wlg dfi` lr ± ©¥¨

,raypy `ed delndyàôéqà àîéìéàel` mixacy xn`p m` ± ¦¥¨©¥¨
oekynd didy rlq delndn raez deldy ,`tiqd lr exn`p
xzei cg` xpic wx dey didy el aiyn delnde ,aegdn xzei dey
`le delnd rayiy minkg epwizy dpynd dxn` df lre ,aegdn

,z`f owzl minkg ekxved dn myl ,dyw ok m` ,deld÷etéúå§¦
äåìî éab äòeáLc déìzlhen dreayd ef dpwz `ll s` ixde ± ¥¦§¨©¥©§¤

aiigzp zvwna dcedy oeike ,razpd `ed ixdy ,delnd lr
zpwz wxy d`xp dpynd oeyln eli`e ,`ziixe`cn dreay

.rayp delndy `id minkg
:`xnbd zx`anàLéøà ,ìàeîL øîàlr exn`p el` mixac ± ¨©§¥©¥¨

.jenqa `xnbd x`azy itk ,dpynd ly `yixdéaø øîà ïëå§¥¨©©¦
.àLéøà ,ïðçBé éaø øîà ïëå .àLéøà ,áø øa àéiçeàLéø éàîlr ± ¦¨©©©¥¨§¥¨©©¦¨¨©¥¨©¥¨

oi`e ,`yixa mipte` ipy yi ixde ,df oic xn`p `yixdn wlg dfi`
xtek deld my ixdy ,`yixay oey`xd ote`l dpeekdy yxtl

l dpeekd `l` ,dreayn xehte lkaàLéøc àôéñipyd ote`l ± ¥¨§¥¨
dell delnd xn`y ,`yixd lyéúéåìä òìñåéìò E,oekynd lr ± ¤©¦§¦¦¨¨

ì÷Lå-][rlq ivgäläå ,äåL äéädeld -òìñ àlà ,éë àì ,øîBà §¤¤¨¨¨¤§©¨¥Ÿ¦¤¨¤©
ìLe ,åéìò éðúéåìä,äåL äéä ïéøðéc äL,xpic `l` jl aiig ipi`e ¦§¦©¦¨¨§Ÿ¨¦¨¦¨¨¨¤

áéiç,zvwna dcen zreaycoicd xwirnàéä äåì éab äòeáL± ©¨§§¨©¥Ÿ¤¦
,zvwna dcedy razpd `edy ,deld lr zlhen dreaydäeìwLå§©§¨

äåìnà äeécLå äålî ïðaødeldn dreayd z` minkg elhpe ± ©¨¨¦Ÿ¤§©§¨©©§¤
xg`l `ny ,dpyna x`eand mrhd zngn ,delnd lr delihde
,xwyl deld raypy gikeie ,oecwtd z` delnd `ivei dreayd

.dreayle zecrl lqtie
:`xnbd zxne` .dpyna xg` xe`ia d`ian `xnbdàzLäå± §©§¨

,dzreéMà áø øîàc`rivn `aa zkqna(.dl)ïì àîéé÷cep`y - §¨©©©¦§¨§¨¨
,raydl mikixv mdipyy ,dkldl mihwepdðéàL òaLð äæ¤¦§¨¤¥¨

BúeLøa,ezeyxa oekynd oi`y rayp delnd -äæådeld ±òaLð ¦§§¤¦§¨
änkoekynd did,äåLin' dpynd zl`y yxtl xyt` i` dzre ©¨¨¤

c yxtl yi `l` ,mirayp mdipy ixdy ,dheytk 'raypéëä̈¦
øîà÷,dpynd ly `pzdéîmdipynïBãwtäL éî ,älçz òaLð ¨¨©¦¦§¨§¦¨¦¤©¦¨
Bìöàdzry dligz raydl jixv elv` did oekyndy delnd - ¤§

did dnk deld rayi okn xg`l wxe ,ezeyxa oekynd oi`
yeygl yi ok `l m`y ,dey oekyndäæ òáMé ànLdnk deld - ¤¨¦¨©¤

,dey oekynd dideokn xg`lälä àéöBédelnd ±,ïBãwtä úà ¦©¨¤©¦¨
.dreayle zecrl eplqtie xwyl raypy xxazie

:oekynd lr delnl yiy zeixg`d zcna dpc `xnbdøîà̈©
déøáçì éæeæ àôìà déôæBàc ïàî éàä ,ìàeîLexiagl deldy in ± §¥©©§§¥©§¨¥§©§¥

,fef sl`àìbîc àú÷ déì ïkLîexac oekyn delnl deld ozpe ± ¦§¥¥¨¨§©¨¨
,lbn ly [ci zia-] zw oebk ,hrenàôìà ãaà ,àìbîc àú÷ ãaà ©¨¦¥¨¨§©¨¨¦¥©§¨

éæeæjka cai` ,deld el ozpy lbn ly zw eze` delnl ca` m` ± ¥
dey did ci zia eze`y it lr s`e ,d`eldd ly fefd sl` z`
,oekyn zxeza delnd elaiwy oeik ,mrhde .cala hren mekq
epxifgi `ly onf lk aegd z` zeabl lkei `ly envr lr laiw
siqen .oekynd inc melyza envr xehtl lkei `le ,dell

:xne`e l`enyéúàú÷ ézøz ìáàoekynl delnd laiw m` la` ± £¨©§¥¨¨¥
,mdn zg` dca`e ,lbn ly zezw izyàìciqtn delnd oi` - Ÿ

yng cbpk zw lk laiwy mixne` oi`y ,aegdn zivgn elit`
`ly oeik ,fef ze`n yng ciqtd mdn zg` dca` m`e fef ze`n
z` laiwy mixne` `l` ,aegdn ivg cra zw lk lawny yxit
leki miiw oekyndn wlgy onf lke ,cg` oekynk cgi mdizy
milyi ,zg`d zwd epiide ,oekyndn xqgpy dne ,dell exifgdl

.aegd z` dabie ,minca
:zwlegd drc d`ian `xnbdeléôà ,øîà ïîçð áøålaiw m` §©©§¨¨©£¦

delndéúàú÷ ézøzodn zg` lk ixd ,oekynl zezw izy ± ©§¥¨¨¥
,okle ,aegdn zivgn mewna zcneràãç ãaà±zg` dca` m` ¦¥£¨

,mdnäàî Lîç ãaàepiidc ,fef ze`n yng delnd ciqtd ± ¦¥£¥§¨
,aegdn zivgnCãéà ãaà,dipyd zwd mb dca` m`e ±délek ãaà ¦¥¦¨¦¥¥

,yexita ok xn` `l delndy s`e ,aegd lk z` delnd ciqtd ±
,aeg ivg lr envr ipta oekynk zw lk laiwy xazqn mewn lkn
ongp ax siqen .aegdn ivg ciqtn dca`y zw lk lr jkitle

:xne`eìáàoekynl delnl deld ozp m`àkñðå àú÷zw ± £¨¨¨§©§¨
,zkzen sqk zkizgeàìcbpk `kqpd z` laiwy mixne` oi` ± Ÿ

z` ea zeabl delnd ieyry xac `ed `kqpy oeik ,aegdn ivg
m`e ,eieey cbpk `l` elaiw `ly ezrc micne` ep` okle ,eaeg
dca` m`e ,cala `kqpd ieey z` aegdn ciqtd `kqpd ca`

.aegd x`y ciqtd `zwd
:df oipra s` zwlegd drc d`ian `xnbdeléôà ,éøîà éòcøäð§©§¨¥¨§¦£¦

oekynl delnl deld ozp m`,àkñðå àú÷m`ãaàz` delnd ¨¨§©§¨¦¥
dàbìt ãaà ,àkñð,aegdn ivg ciqtd ±àú÷ ãaàdca` m`e ± ©§¨¦¥©§¨¦¥¨¨

,zwd mbdélek ãaà.aegd lk z` ciqtd ± ¦¥¥
l`eny zhiy lr `xnbd dywn:ïðzdelnd xn` ,epizpyna §©

delléúéåìä òìñEåéìòoekynd lr ±ì÷Lårlq ivg ±äåL äéä ¤©¦§¦¦¨¨§¤¤¨¨¨¤
,lwy cer il aiig dz`y `vnpe ,oekyndäläådeld ±àì ,øîBà §©¨¥Ÿ

ìLe åéìò éðúéåìä òìñ àlà ,éë,äåL äéä ïéøðéc äLjl aiig ipi`e ¦¤¨¤©¦§¦©¦¨¨§Ÿ¨¦¨¦¨¨¨¤
,xpic `l`áéiçieeyy zvwna dcen zreay raydl deld ©¨

,dyw l`eny ixacle ,eixack did oekynddéì àîéìxn`i ± ¥¨¥
,delnl delddézìéa÷ àäoekynd z` jnvr lr zlaw ixd ± ¨©¦§¥

jl oi`e aegd lk z` zcqtd oekynd ca`y oeike ,aegd lk cbpk
.driaz mey ilr
:`xnbd zvxznLéøôãa ïéúéðúîote`a zwqer epizpyn ± ©§¦¦¦§¨¦

cbpk wx zeixg` lawny oekynd zlaw zrya yxit delndy
eli`e ,xzei `le ,eieeyìàeîLxaicLéøô àìãadelndy ote`a ± §¥¦§Ÿ¨¥

laiw mzqd ony mixne` ep` dfay ,mzqa elaiw `l` ,yxit `l
.aegd lk cbpk oekynd z`

bd zxxan .ef zwelgna mi`pz ewlgp m` zxxan `xnbd:`xn
éàpúk àîéìzwelgna ielz l`eny ly epicy xn`p `ny ± ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipy ,mi`pzïBkLnä ìò Bøéáç úà äåìnädeld ozpy ± ©©§¤¤£¥©©©§
,d`eldd zxenz oekyn delnlòáMé ,ïBkLnä ãáàådelnd §¨©©©§¦¨©

,driyta `ly oekynd ca`yåéúBòî úà ìBhéå,deldnéaø éøác §¦¤¨¨¦§¥©¦
Bì øîàiL àeä ìBëé ,øîBà àáé÷ò éaø .øæòéìà,delnl deldíeìk ¡¦¤¤©¦£¦¨¥¨¤Ÿ©§

ïBkLnä ìò àlà éðúéåìä,oekynd zxenz `l` ipzield `l ixd ± ¦§¦©¦¤¨©©©§
y oeikeéúBòî eãáà ïBkLnä ãáà.E,`ziixad zniiqnäåìnä ìáà ¨©©©§¨§¨¤£¨©©§¤
exiaglBãéa ïBkLî çépäå ,øèLa æeæ óìàl ,xhyd calnkä éøácì ¤¤¦§¨§¦¦©©§§¨¦§¥©Ÿ

m`.åéúBòî eãáà ïBkLnä ãáà,xxal yieéîc éëéäote` dfi`a - ¨©©©§¨§¨¨¥¦¨¥
,`ziixad zwqeréæeæ øeòéL éåLc éàdey oekyndy ote`a m` - ¦§¨¥¦¥
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zereay(iriax meil)

àøîâ
df rayi `ny ,elv` oecwtdy in ,rayp ine' :dpynd seqa epipy

.'oecwtd z` dld `iveie
:`xnbd zxxanàééäà,df oic xn`p dpyndn wlg dfi` lr ± ©¥¨

,raypy `ed delndyàôéqà àîéìéàel` mixacy xn`p m` ± ¦¥¨©¥¨
oekynd didy rlq delndn raez deldy ,`tiqd lr exn`p
xzei cg` xpic wx dey didy el aiyn delnde ,aegdn xzei dey
`le delnd rayiy minkg epwizy dpynd dxn` df lre ,aegdn

,z`f owzl minkg ekxved dn myl ,dyw ok m` ,deld÷etéúå§¦
äåìî éab äòeáLc déìzlhen dreayd ef dpwz `ll s` ixde ± ¥¦§¨©¥©§¤

aiigzp zvwna dcedy oeike ,razpd `ed ixdy ,delnd lr
zpwz wxy d`xp dpynd oeyln eli`e ,`ziixe`cn dreay

.rayp delndy `id minkg
:`xnbd zx`anàLéøà ,ìàeîL øîàlr exn`p el` mixac ± ¨©§¥©¥¨

.jenqa `xnbd x`azy itk ,dpynd ly `yixdéaø øîà ïëå§¥¨©©¦
.àLéøà ,ïðçBé éaø øîà ïëå .àLéøà ,áø øa àéiçeàLéø éàîlr ± ¦¨©©©¥¨§¥¨©©¦¨¨©¥¨©¥¨

oi`e ,`yixa mipte` ipy yi ixde ,df oic xn`p `yixdn wlg dfi`
xtek deld my ixdy ,`yixay oey`xd ote`l dpeekdy yxtl

l dpeekd `l` ,dreayn xehte lkaàLéøc àôéñipyd ote`l ± ¥¨§¥¨
dell delnd xn`y ,`yixd lyéúéåìä òìñåéìò E,oekynd lr ± ¤©¦§¦¦¨¨

ì÷Lå-][rlq ivgäläå ,äåL äéädeld -òìñ àlà ,éë àì ,øîBà §¤¤¨¨¨¤§©¨¥Ÿ¦¤¨¤©
ìLe ,åéìò éðúéåìä,äåL äéä ïéøðéc äL,xpic `l` jl aiig ipi`e ¦§¦©¦¨¨§Ÿ¨¦¨¦¨¨¨¤

áéiç,zvwna dcen zreaycoicd xwirnàéä äåì éab äòeáL± ©¨§§¨©¥Ÿ¤¦
,zvwna dcedy razpd `edy ,deld lr zlhen dreaydäeìwLå§©§¨

äåìnà äeécLå äålî ïðaødeldn dreayd z` minkg elhpe ± ©¨¨¦Ÿ¤§©§¨©©§¤
xg`l `ny ,dpyna x`eand mrhd zngn ,delnd lr delihde
,xwyl deld raypy gikeie ,oecwtd z` delnd `ivei dreayd

.dreayle zecrl lqtie
:`xnbd zxne` .dpyna xg` xe`ia d`ian `xnbdàzLäå± §©§¨

,dzreéMà áø øîàc`rivn `aa zkqna(.dl)ïì àîéé÷cep`y - §¨©©©¦§¨§¨¨
,raydl mikixv mdipyy ,dkldl mihwepdðéàL òaLð äæ¤¦§¨¤¥¨

BúeLøa,ezeyxa oekynd oi`y rayp delnd -äæådeld ±òaLð ¦§§¤¦§¨
änkoekynd did,äåLin' dpynd zl`y yxtl xyt` i` dzre ©¨¨¤

c yxtl yi `l` ,mirayp mdipy ixdy ,dheytk 'raypéëä̈¦
øîà÷,dpynd ly `pzdéîmdipynïBãwtäL éî ,älçz òaLð ¨¨©¦¦§¨§¦¨¦¤©¦¨
Bìöàdzry dligz raydl jixv elv` did oekyndy delnd - ¤§

did dnk deld rayi okn xg`l wxe ,ezeyxa oekynd oi`
yeygl yi ok `l m`y ,dey oekyndäæ òáMé ànLdnk deld - ¤¨¦¨©¤

,dey oekynd dideokn xg`lälä àéöBédelnd ±,ïBãwtä úà ¦©¨¤©¦¨
.dreayle zecrl eplqtie xwyl raypy xxazie

:oekynd lr delnl yiy zeixg`d zcna dpc `xnbdøîà̈©
déøáçì éæeæ àôìà déôæBàc ïàî éàä ,ìàeîLexiagl deldy in ± §¥©©§§¥©§¨¥§©§¥

,fef sl`àìbîc àú÷ déì ïkLîexac oekyn delnl deld ozpe ± ¦§¥¥¨¨§©¨¨
,lbn ly [ci zia-] zw oebk ,hrenàôìà ãaà ,àìbîc àú÷ ãaà ©¨¦¥¨¨§©¨¨¦¥©§¨

éæeæjka cai` ,deld el ozpy lbn ly zw eze` delnl ca` m` ± ¥
dey did ci zia eze`y it lr s`e ,d`eldd ly fefd sl` z`
,oekyn zxeza delnd elaiwy oeik ,mrhde .cala hren mekq
epxifgi `ly onf lk aegd z` zeabl lkei `ly envr lr laiw
siqen .oekynd inc melyza envr xehtl lkei `le ,dell

:xne`e l`enyéúàú÷ ézøz ìáàoekynl delnd laiw m` la` ± £¨©§¥¨¨¥
,mdn zg` dca`e ,lbn ly zezw izyàìciqtn delnd oi` - Ÿ

yng cbpk zw lk laiwy mixne` oi`y ,aegdn zivgn elit`
`ly oeik ,fef ze`n yng ciqtd mdn zg` dca` m`e fef ze`n
z` laiwy mixne` `l` ,aegdn ivg cra zw lk lawny yxit
leki miiw oekyndn wlgy onf lke ,cg` oekynk cgi mdizy
milyi ,zg`d zwd epiide ,oekyndn xqgpy dne ,dell exifgdl

.aegd z` dabie ,minca
:zwlegd drc d`ian `xnbdeléôà ,øîà ïîçð áøålaiw m` §©©§¨¨©£¦

delndéúàú÷ ézøzodn zg` lk ixd ,oekynl zezw izy ± ©§¥¨¨¥
,okle ,aegdn zivgn mewna zcneràãç ãaà±zg` dca` m` ¦¥£¨

,mdnäàî Lîç ãaàepiidc ,fef ze`n yng delnd ciqtd ± ¦¥£¥§¨
,aegdn zivgnCãéà ãaà,dipyd zwd mb dca` m`e ±délek ãaà ¦¥¦¨¦¥¥

,yexita ok xn` `l delndy s`e ,aegd lk z` delnd ciqtd ±
,aeg ivg lr envr ipta oekynk zw lk laiwy xazqn mewn lkn
ongp ax siqen .aegdn ivg ciqtn dca`y zw lk lr jkitle

:xne`eìáàoekynl delnl deld ozp m`àkñðå àú÷zw ± £¨¨¨§©§¨
,zkzen sqk zkizgeàìcbpk `kqpd z` laiwy mixne` oi` ± Ÿ

z` ea zeabl delnd ieyry xac `ed `kqpy oeik ,aegdn ivg
m`e ,eieey cbpk `l` elaiw `ly ezrc micne` ep` okle ,eaeg
dca` m`e ,cala `kqpd ieey z` aegdn ciqtd `kqpd ca`

.aegd x`y ciqtd `zwd
:df oipra s` zwlegd drc d`ian `xnbdeléôà ,éøîà éòcøäð§©§¨¥¨§¦£¦

oekynl delnl deld ozp m`,àkñðå àú÷m`ãaàz` delnd ¨¨§©§¨¦¥
dàbìt ãaà ,àkñð,aegdn ivg ciqtd ±àú÷ ãaàdca` m`e ± ©§¨¦¥©§¨¦¥¨¨

,zwd mbdélek ãaà.aegd lk z` ciqtd ± ¦¥¥
l`eny zhiy lr `xnbd dywn:ïðzdelnd xn` ,epizpyna §©

delléúéåìä òìñEåéìòoekynd lr ±ì÷Lårlq ivg ±äåL äéä ¤©¦§¦¦¨¨§¤¤¨¨¨¤
,lwy cer il aiig dz`y `vnpe ,oekyndäläådeld ±àì ,øîBà §©¨¥Ÿ

ìLe åéìò éðúéåìä òìñ àlà ,éë,äåL äéä ïéøðéc äLjl aiig ipi`e ¦¤¨¤©¦§¦©¦¨¨§Ÿ¨¦¨¦¨¨¨¤
,xpic `l`áéiçieeyy zvwna dcen zreay raydl deld ©¨

,dyw l`eny ixacle ,eixack did oekynddéì àîéìxn`i ± ¥¨¥
,delnl delddézìéa÷ àäoekynd z` jnvr lr zlaw ixd ± ¨©¦§¥

jl oi`e aegd lk z` zcqtd oekynd ca`y oeike ,aegd lk cbpk
.driaz mey ilr
:`xnbd zvxznLéøôãa ïéúéðúîote`a zwqer epizpyn ± ©§¦¦¦§¨¦

cbpk wx zeixg` lawny oekynd zlaw zrya yxit delndy
eli`e ,xzei `le ,eieeyìàeîLxaicLéøô àìãadelndy ote`a ± §¥¦§Ÿ¨¥

laiw mzqd ony mixne` ep` dfay ,mzqa elaiw `l` ,yxit `l
.aegd lk cbpk oekynd z`

bd zxxan .ef zwelgna mi`pz ewlgp m` zxxan `xnbd:`xn
éàpúk àîéìzwelgna ielz l`eny ly epicy xn`p `ny ± ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipy ,mi`pzïBkLnä ìò Bøéáç úà äåìnädeld ozpy ± ©©§¤¤£¥©©©§
,d`eldd zxenz oekyn delnlòáMé ,ïBkLnä ãáàådelnd §¨©©©§¦¨©

,driyta `ly oekynd ca`yåéúBòî úà ìBhéå,deldnéaø éøác §¦¤¨¨¦§¥©¦
Bì øîàiL àeä ìBëé ,øîBà àáé÷ò éaø .øæòéìà,delnl deldíeìk ¡¦¤¤©¦£¦¨¥¨¤Ÿ©§

ïBkLnä ìò àlà éðúéåìä,oekynd zxenz `l` ipzield `l ixd ± ¦§¦©¦¤¨©©©§
y oeikeéúBòî eãáà ïBkLnä ãáà.E,`ziixad zniiqnäåìnä ìáà ¨©©©§¨§¨¤£¨©©§¤
exiaglBãéa ïBkLî çépäå ,øèLa æeæ óìàl ,xhyd calnkä éøácì ¤¤¦§¨§¦¦©©§§¨¦§¥©Ÿ

m`.åéúBòî eãáà ïBkLnä ãáà,xxal yieéîc éëéäote` dfi`a - ¨©©©§¨§¨¨¥¦¨¥
,`ziixad zwqeréæeæ øeòéL éåLc éàdey oekyndy ote`a m` - ¦§¨¥¦¥
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'חסידות' היא חיות, להכניס חיות ולהאיר את הכול, גם את ה"לא־טוב", שיכירו את הרע האישי כמות שהוא, כדי לתקנו.
היום יום כד טבת



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zereay(iying meil)

øæòéìà éaøc déîòè éàîca` m`y xfril` iax ly enrh edn ± ©©§¥§©¦¡¦¤¤
did oekyndy oeik `ld ,eaeg z` delnd ciqtd `l oekynd
mlyi `l m`y ick delnd egwly xazqn ,aegd xeriyk dey
dna d`pd el yiy oeike ,oekyndn ezeabl lkei eaeg z` deld
aiigy xky xney eilr `ed ixd oekynd lr jneq `edy
el yi ,ca`e ,aegd xeriy dey oekynd didy oeike ,zeixg`a

.eaeg z` ciqtdlåàì àlàz` yxtl yi jgxk lr `l` ± ¤¨¨
mzwelgnéæeæ øeòéL éåL àìãadey oekynd oi`y ote`a - ¦§Ÿ¨¥¦¥

,odn zegt `l` ,d`eldd zern xeriykébìtéî à÷ ìàeîLãáe± §¦§¥¨¦©§¦
zxaq lr wleg xfril` iaxy ,l`eny ly ezxaqa ewlgpe
egwel delnd oi` aegdn zegt dey oekyndyky xaeqe ,l`eny
lr di`xk ,cala 'mixac oexkf'l `l` aegd lk cbpk oekynk
`ed ixd oky oeike ,da xetkl deld lkei `ly icke d`eldd meiw
`l` ,melk ciqtn delnd oi` oekynd ca`yke ,cala mpg xney
`aiwr iaxe .eaeg lk z` daebe ezeyxa epi`ye ryt `ly rayp

xaeqelhep aegdn zegt dey oekyndy s`y l`eny zxaqk
ca`i m`y eilr lawny epiide ,aegd lk cbpk oekynk delnd
.dcia`e daipba aiigy xky xneyk epic okle ,aegd lk z` ciqti

:df xe`ia `xnbd dgecàìiax zwelgna xe`iad df oi` - Ÿ
`l` ,`aiwr iaxe xfril`éåL àìãadey oekynd oi`y ote`a ± ¦§Ÿ¨¥

,d`eldd zern xeriykìàeîLc eäì úéì àîìò élekiax oia ± ¥¨§¨¥§¦§¥
delndy xne`d l`enyk mixaeq mpi` `aiwr iax oiae xfril`
zrcl `l` ,aegd lk ciqti oekynd ca`i m`y envr lr lawn
iax zrcle ,oekynd zcia`n llk ciqtn delnd oi` xfril` iax

.oekynd ieey cbpk wx ciqtn `aiwréæeæ øeòéL éåLãa ,àëäå± §¨¨¦§¨¥¦¥
,aegd zern xeriyk deyd oekyna `id o`k mzwelgneéaøãáe¦§©¦

ébìtéî à÷ ÷çöé,wgvi iax xn`y oica ewlgpe ±,÷çöé éaø øîàc ¦§¨¨¦©§¦§¨©©¦¦§¨
áBç ìòáì ïépî[deln-]äðBwLd z`ïBkLîonf cr elyk aygdl ¦©¦§©©¤¤©§

,aegd oerxtøîàpLdell oekynd z` xifgdl delnd aeig oiprl ¤¤¡©
WnXd `aM hFard z` Fl aiWY aWd' el jixv `edy onfa iprd¨¥¨¦¤©£§Ÿ©¤¤

JkxaE FznlUA akWe'ä÷ãö äéäz Eìe(bi ck mixac)zaydy epiide , §¨©§©§¨¥£¤¨§¦§¤§¨¨
e ,'dwcv'l delnl zaygp oekyndíàdelndäðB÷ Bðéàz` ¦¥¤

dBì ïépî ä÷ãö ,ïBkLî,dwcvl oekynd zayd el zaygp recn ± ©§§¨¨¦©¦
aiyn `ed o`ke ,ozepd lyn oenn zpizpl iepik `ed 'dwcv' `ld

`l` ,ely epenn z` dellïàkîcenll yiäðBwL áBç ìòáì ¦¨§©©¤¤
,ïBkLîef ixd ea ynzydl iprd dell epzep `edyk jkle ©§

oi`e oekynd ca`yk okle ,wgvi iaxk xaeq `aiwr iaxe ,'dwcv'
iax lr wleg xfril` iaxe ,aegd ca` ,dell eaiydl leki delnd
`l` aygp epi` okle ,oekyna oipw delnl oi`y xaeqe wgvi

.oekynd ca`yk eaegn melk ciqtn epi`e ,mpg xney
:`xnbd ddnzàéä éàpz ÷çöé éaøc àîéìiax ly df oic ike ± ¥¨§©¦¦§¨©¨¥¦

,`aiwr iaxe xfril` iax zwelgna ielz wgviàøañéúåike ± §¦§§¨
ixde ,mzwelgn z` jk xiaqdl xyt`÷çöé éaø øîàc øeîéà± ¥§¨©©¦¦§¨

`l` ,oekynd z` dpew delndy wgvi iax xn` `l o`k cr
ote`aäàåìä úòLa àlL BðkLnLoekynd delnd lhp `ly ± ¤¦§§¤Ÿ¦§©©§¨¨

,erxt `le oerxtd onf ribdy xg`l `l` d`eldd zra deldn
,df ote`a xn`p epic z` wgvi iax cnl epnny weqtd ixdy
ziiab jxevl elhpy oeik oekynd z` dpewy xazqn df ote`ae

m` la` ,epevxn erxt `l deldy xg`l ,aegdúòLa BðkLî¦§§¦§©
øîà éî ,äàåìäz` delnd dpewy wgvi iax xn` dfa mb ike ± ©§¨¨¦¨©

diiab jxevl oekynd z` lhep epi` dfk ote`a ixde ,oekynd
dpwi `ly xazqn dfk ote`ae ,cala mixac oexkfe di`xl `l`
ewlgp `aiwr iaxe xfril` iaxy oeike ,oekynd z` delnd
z` delnd' `ziixad oeylk ,d`eldd zrya lhipd oekyna

oi` ,'oekynd lr exiagwqerd wgvi iax ly epica ewlgpy xnel
.d`eld zrya `ly lhipy oekyna

:xg` ote`a mzwelgn z` `xnbd zx`an,àlày ote`aBðkLî ¤¨¦§§
÷çöé éaøc eäì úéàc éâéìt àì àîìò élek ,Búàåìä úòLa àlL- ¤Ÿ¦§©©§¨¨¥¨§¨Ÿ§¦¦§¦§§©¦¦§¨

,oekynd z` dpew delndy ,wgvi iaxk mixaeq lkdàëäå- §¨¨
xaecn ,o`keébìtéî÷ äãáà øîBLáe ,Búàåìä úòLa BðkLîa± §¦§§¦§©©§¨¨§¥£¥¨¨¦©§¦

eletiha devn miiwny ,dcia` xney oica `id mzwelgne
dcia` xneyne ,xky xneyk e` mpg xneyk epic m`d ,dcia`a
xneyae ,devn miiwn `ed s`y ,oekynd lr delnl cenll yi

.oldlcke ,mi`xen` ewlgp dcia`
:dcia` xney iabl zwelgnd z` `xnbd d`ianøîzéàc± §¦§©

,yxcnd ziaa ef zwelgn dxn`py,øîà äaø ,äãáà øîBLoeik ¥£¥¨©¨¨©
epic ezxiny lr xky lawn epi`yípç øîBLklr wx aiigy §¥¦¨
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oifge` mipy` cenr cn sc ± iying wxt`nw `aa
éæåæ øåòéù éåù àìãá.opiwqr -éâìôéî÷ ìàåîùãáå,l`enyc dil zil xfril` iax -

`ed mpg xney jkld ,mixac oexkfl `l` elawn mc` oi` aegd lk dey epi`y oekync

`xiaq l`enyk `aiwr iaxe .eizern lk lehie ezeyxa epi`ye ryt `ly rayie ,eilr

dcen xfril` iax elit` - xhya fef sl` edeeld la` .elaw oekyn myly ,dil

,elaw oekyn myl ok ixg` laiwy oekyndy

el xhydy ,mixac oexkfl el jixv epi` ixdy

ifef xeriy iey `lc i` :opiqxb ikd .di`xl

wgvi iaxcae l`enyc edl zil `nlr ilekc

epi`e ,wgvi iaxc dil zil xfril` iax .ibltinw

oekyn `edy it lr s`e ,mpg xney `l` eilr

.xenbàìù åðëùîù ÷çöé éáø øîàã øåîéà
åúàåìä úòùáikdac ,oic zia ici lr oebk -

cenrz uega" dipin lirl aizkc ,`xw irzyn

.oic zia gily df :xn xn`e ,'ebe "yi`de
øîåùë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

éàîdey oi`y oekync ,l`enyc dil zil xfril` iaxc qxhpewa yxit - iey `lca e`l

aegd lk dey m` la` ,rnyn .`nlra mixac oexkfl `l` elawn mc` oi` aegd lk

ieyca i` ,inc ikid :yexita mda aezky mixtq yie .eizern eca`c xfril` iax dcen -

oizipzn wiqn (` ,at `rivn `aa) "oipne`d" wxtac :dywe ?xfril` iaxc `nrh i`n

`nlr ilekk dnwele ,xfril` iaxk `lc mzdc

ixii` `lc `pwqnd itl mzdc :xnel yie !ieycae

wlgl oi`y ,ez`eld zrya `ly `l` wgvi iax

meyn ieyca aiigzi m`y ,iey `l oia iey oia

cbpk ciqti inp iey `lca ok m` ,sqei axc

iaxc jzrc `wlq `zyd ,`kd la` .oekynd

dcen jkld ,ez`eld zrya elit` ixii` wgvi

mixac oexkf ied iey `l la` ,ieyca xfril` iax

edine .wgvi iaxc mzd `kiiy `le ,`nlra

il dn ,`id aezkd zxifb wgvi iaxc oeik :`niz

ixw `l iey `lc meyn eh` ?iey `l il dn iey

ayd" dia!?"dwcv didz jle heard z` aiyz

iax xn`c xni` `xaqze :seqa wiqnc ,cere

iax dcei ieyac dil `hiyt `xwirne ,'ek wgvi

zqxib d`xp ok lr !wgvi iaxc meyn xfril`

i`n :yexit ,"iey `lca e`l i`n" iqxbc mixtqd

eca`c xfril` iax dcen xhya fef sl` edeldyk `tiqae ?eizern lk lehi ieyca elit`e l`enyc dil zil xfril` iaxe ,l`enyck ciqtdc dil zi` `aiwr iaxc ,iey `lca elit` e`l

iax bilt `l wgvi iaxca ediizbelt iwen ike .wgvi iaxcn oekyn ipwe ez`eld zrya `ly iede ,dry dze`a oekyn el ozep oi`y xhya edeldyk `zlinc `gxe`c meyn ,eizern

eca` `aiwr iaxc `iddc ,`aiwr iaxc eizern eca`k `tiqac eizern eca` `zyd ied `le .xfril` iax dcen ez`eld zrya `ly la` ,ez`eld zrya `l` wgvi iaxc` xfril`

oekyn jixv oi` xhy yiy `tiqa qxhpewa yxity dne .ziyixtck wgvi iaxck oekyn dpwc meyn `nrh ied `dc ,oekynd cbpky `wec `tiqae ,oekynd lr mixizid minc elit`

ilekl `dc ,dil qitz mixac oexkfl xninl `kil ieyca ibiltc dl iwenc i`nlc ,jk yxtl d`xp oi` - `piiaebl `le mixac oexkfl oekyn ied xhy oi`y `yixa la` ,mixac oexkfl

.(a ,`l migqt) "dry lk"ae (` ,fl) oihiba ziyixtck d`eld zrya epkyn elit` hnyn oi` `nlràìieyc oeik xaq xnc ,ibilt `dac `nilc :dniz - wgvi iaxca ibltinwe ieyca

yixtca l`eny iwenc l`ppg epiax yexitle !l`enyc edl zil `nlr ilek iey `lca la` ,aegd ciqtiy oiprl dil hiwp `l ieyc ab lr s` xaq xfril` iaxe ,aegd liaya dil qitz

.oekynd zcia`a aegd ciqtiy oiprl dil qitz `l mzqa ieyac `ed `xaq ,l`enyc edl zil yixtca elit`c oeikc ,`gipä÷ãö.oenn exqgn ok m` `l` dwcv `ixwin `lc - oipn

ïàëî`nwe`l irac (` ,at `rivn `aa) "oipne`d" wxt seq gkenck ,xky xney enk ied `l` ,oiqpe`a aiigzn oi`c d`xp - oekyn dpewy aeg lraloekynd lr edeld :opzc `d

.ied xky xneyc zelecb zeklda gken oke .wgvi iaxcke ,ez`eld zrya `ly epkyna ,xky xneyøîåù,sqei axk dkldc l`ppg epiax wqt - 'ek xn` daxe 'ek xn` sqei ax dcia`

dil zil in eh`c ,dil azinl ira `lc `ipr iz` i`c dcen inp daxc ,llk myn di`x d`xp oi`e .sqei axc dhext edl zi` `nlr ilekc (a ,bl mixcp) "xcend oia oi`" wxta xn`c

,sqei axk dkldc (` ,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`"a rnyn zvwe .xky xney aiyg `l `giky `lc z`fk `zxet d`pd meync dil `xiaqc `l` ?devnd on xeht devna wqerd

`lc i` ,`hiyt - `xhpinc i` ,inc ikid :cenlzdc `nzq wiice .mewn lkn "maiyz" xnel cenlz ?oipn ezaxegle ezpibl ,ezial `l` il oi` ,"aiyz ayd" :mzd yixcc `idd iab

irae ,sqei axl dax dpin jixtc (` ,fp `nw `aa) "qpekd" yixa gkenck ,sqei axk epiide .xfrl` iaxcke milra zrc opira `lc ol rnyn `w `de ,`xhpinc mlerl ?i`n` - `xhpin

diciclc meyn sqei axn dlaiw daxc :xnel yie .xfrl` iaxke ,`xhpinc mlerl :sqei ax ipyne .ied mpg xney `nl` ,ezia epiid zxnzyn i`c ,zxnzyn dpi`y ezaxeg opiaxnc wcinl

wegcl jixv dide ,"jig` xey z` d`xz `l" aizk miig ilraa `xwe ,mzd xn`ck `zxizi `zexihp erac `ziixa ixbip edl ehwpc miig ilraa sqei axl dax dcen `dc ,`gip `l inp

q`c xnel jixv dedc cere .oizetka inp i` ,i`w "ezlnyl dyrz oke"` `xwc `iieaxcinp i` ,dil ihnnw d`pd i`nc meyn mpig xney iedc daxc `nrh `dc ,`id `nlra `zkn

ezrc lr dlr `l dlgzn `l` ,dlaiw `l daxc :xnel yi cere .digxk lra dicary `pngxc meyn e` sqei axc dhext meyn xky xney diaygip `lc opireny`l `xw jixhvi`

iaxck `l` `z` `l `xw xwirc dcen inp daxe ,`id `zknq` mpig xney iedc `xwn yixcc (my) "qpekd"c `ziixae .eixacl `xw hwp `nlra `zknq`l `l` ,dfn epic gikedl

xneyc opireny`lc ,`hiyt - driytn xnle daipbn xnl ,`xhpinc i` :eyexit ikde .dizeek inp `iz` mzdc `ibeqe ,(` ,hk `rivn `aa) "ze`ivn el`" wxta cenlzd wiqnck xfrl`

sqei axc `nil :yxitc ,sqei axk dkldc did d`xp qxhpewd yexitle .(` ,fp `nw `aa) "qpekd"c `xhpin `lk daxl "ze`ivn el`"c `xhpine ,ziyixtck `xw jixhvi` `l ied mpig

ilek `l` .`id i`pz e`l i`ce daxc xninl ol zi` daxc` `l` ,ok yxtl oi` la` .`aiwr iaxk ol `niiwe daxc dil zil `aiwr iaxc ,`id i`pz i`ce daxc dizline - `id i`pz

,l`ppg epiax yexitl elit` ,l`enyc `nrhn ciqtn aegd cbpk la` ,aegd lr xzei `edy dn oekynd lr ied mpig xneyc dcen `aiwr iaxe ,ibltinw l`enycae ,daxc edl zi` `nlr

.aegd lr xzi `edy dna aiign did `l ikd e`l i`c ,driyta epiid oekynd ca`c xnel jixv "eilr ipzield rlq"c oizipzne .lirl ziyixtck inc yxetnk yixt `lc ab lr s`

oi`y delna sqei axl `nlr ilekk dnwel `zyde ,xfril` iaxk `lc oizipzn `zxeegn `l` :(` ,at `rivn `aa) "oipne`d"a cenlzd wiqnck ,daxk dkldc gikedl yi ,daxc`e
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

ענג  לי  הסיב  ובפרט  שי'  חתנו  ע"י  ממנו  פ"ש  לקבל  נהניתי  וגם  כסלו,  מי"ב  מכתבו  קבלתי 

שכותב במכתבו ע"ד זכרונות מימי קדם מכ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע ששמע מאביו, ובטח משתמש 

בהשפעתו בסביבתו בכדי להכירם בחסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט.

וזה שכותב במכתבו שאין עם מי לדבר א לעבעדיקן ווארט, הנה שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח 

הנה הנשמה שומעת  יהודי  עם  נשיאינו, שכשמדברים  רבותינו  זי"ע בשם  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

תיכף וגם המדבר כשלא פוסק און ווערט ניט פארמאטערט לדבר, הנה סוף סוף חודר )נעמט עם דורך( 

בתוכו, וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, והאדם צריך לעשות במה שתלוי בו והשי"ת יצליח אז כמו 

שהוא ית' יכול, וזה ישמש לצנור וכלי להמשכת ברכה והצלחה בהענינים שזקוק הוא בעצמו,

ידו  שעל  הצנור  להיות  יוכל  טובות  ושנים  ימים  שלאריכות  הנכונה  בריאות  לו  יתן  השי"ת 

יתוסף אור חסידות במקום שנמצא.

מצו"פ קונטרס שהו"ל זה לא כבר, שבטח יביא לו תועלת בהנ"ל.

בברכה.



רמז oifge` mipy` cenr cn sc ± iying wxt`nw `aa
éæåæ øåòéù éåù àìãá.opiwqr -éâìôéî÷ ìàåîùãáå,l`enyc dil zil xfril` iax -

`ed mpg xney jkld ,mixac oexkfl `l` elawn mc` oi` aegd lk dey epi`y oekync

`xiaq l`enyk `aiwr iaxe .eizern lk lehie ezeyxa epi`ye ryt `ly rayie ,eilr

dcen xfril` iax elit` - xhya fef sl` edeeld la` .elaw oekyn myly ,dil

,elaw oekyn myl ok ixg` laiwy oekyndy

el xhydy ,mixac oexkfl el jixv epi` ixdy

ifef xeriy iey `lc i` :opiqxb ikd .di`xl

wgvi iaxcae l`enyc edl zil `nlr ilekc

epi`e ,wgvi iaxc dil zil xfril` iax .ibltinw

oekyn `edy it lr s`e ,mpg xney `l` eilr

.xenbàìù åðëùîù ÷çöé éáø øîàã øåîéà
åúàåìä úòùáikdac ,oic zia ici lr oebk -

cenrz uega" dipin lirl aizkc ,`xw irzyn

.oic zia gily df :xn xn`e ,'ebe "yi`de
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éàîdey oi`y oekync ,l`enyc dil zil xfril` iaxc qxhpewa yxit - iey `lca e`l

aegd lk dey m` la` ,rnyn .`nlra mixac oexkfl `l` elawn mc` oi` aegd lk

ieyca i` ,inc ikid :yexita mda aezky mixtq yie .eizern eca`c xfril` iax dcen -

oizipzn wiqn (` ,at `rivn `aa) "oipne`d" wxtac :dywe ?xfril` iaxc `nrh i`n

`nlr ilekk dnwele ,xfril` iaxk `lc mzdc

ixii` `lc `pwqnd itl mzdc :xnel yie !ieycae

wlgl oi`y ,ez`eld zrya `ly `l` wgvi iax

meyn ieyca aiigzi m`y ,iey `l oia iey oia

cbpk ciqti inp iey `lca ok m` ,sqei axc

iaxc jzrc `wlq `zyd ,`kd la` .oekynd

dcen jkld ,ez`eld zrya elit` ixii` wgvi

mixac oexkf ied iey `l la` ,ieyca xfril` iax

edine .wgvi iaxc mzd `kiiy `le ,`nlra

il dn ,`id aezkd zxifb wgvi iaxc oeik :`niz

ixw `l iey `lc meyn eh` ?iey `l il dn iey

ayd" dia!?"dwcv didz jle heard z` aiyz

iax xn`c xni` `xaqze :seqa wiqnc ,cere

iax dcei ieyac dil `hiyt `xwirne ,'ek wgvi

zqxib d`xp ok lr !wgvi iaxc meyn xfril`

i`n :yexit ,"iey `lca e`l i`n" iqxbc mixtqd

eca`c xfril` iax dcen xhya fef sl` edeldyk `tiqae ?eizern lk lehi ieyca elit`e l`enyc dil zil xfril` iaxe ,l`enyck ciqtdc dil zi` `aiwr iaxc ,iey `lca elit` e`l

iax bilt `l wgvi iaxca ediizbelt iwen ike .wgvi iaxcn oekyn ipwe ez`eld zrya `ly iede ,dry dze`a oekyn el ozep oi`y xhya edeldyk `zlinc `gxe`c meyn ,eizern

eca` `aiwr iaxc `iddc ,`aiwr iaxc eizern eca`k `tiqac eizern eca` `zyd ied `le .xfril` iax dcen ez`eld zrya `ly la` ,ez`eld zrya `l` wgvi iaxc` xfril`

oekyn jixv oi` xhy yiy `tiqa qxhpewa yxity dne .ziyixtck wgvi iaxck oekyn dpwc meyn `nrh ied `dc ,oekynd cbpky `wec `tiqae ,oekynd lr mixizid minc elit`

ilekl `dc ,dil qitz mixac oexkfl xninl `kil ieyca ibiltc dl iwenc i`nlc ,jk yxtl d`xp oi` - `piiaebl `le mixac oexkfl oekyn ied xhy oi`y `yixa la` ,mixac oexkfl

.(a ,`l migqt) "dry lk"ae (` ,fl) oihiba ziyixtck d`eld zrya epkyn elit` hnyn oi` `nlràìieyc oeik xaq xnc ,ibilt `dac `nilc :dniz - wgvi iaxca ibltinwe ieyca

yixtca l`eny iwenc l`ppg epiax yexitle !l`enyc edl zil `nlr ilek iey `lca la` ,aegd ciqtiy oiprl dil hiwp `l ieyc ab lr s` xaq xfril` iaxe ,aegd liaya dil qitz

.oekynd zcia`a aegd ciqtiy oiprl dil qitz `l mzqa ieyac `ed `xaq ,l`enyc edl zil yixtca elit`c oeikc ,`gipä÷ãö.oenn exqgn ok m` `l` dwcv `ixwin `lc - oipn

ïàëî`nwe`l irac (` ,at `rivn `aa) "oipne`d" wxt seq gkenck ,xky xney enk ied `l` ,oiqpe`a aiigzn oi`c d`xp - oekyn dpewy aeg lraloekynd lr edeld :opzc `d

.ied xky xneyc zelecb zeklda gken oke .wgvi iaxcke ,ez`eld zrya `ly epkyna ,xky xneyøîåù,sqei axk dkldc l`ppg epiax wqt - 'ek xn` daxe 'ek xn` sqei ax dcia`

dil zil in eh`c ,dil azinl ira `lc `ipr iz` i`c dcen inp daxc ,llk myn di`x d`xp oi`e .sqei axc dhext edl zi` `nlr ilekc (a ,bl mixcp) "xcend oia oi`" wxta xn`c

,sqei axk dkldc (` ,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`"a rnyn zvwe .xky xney aiyg `l `giky `lc z`fk `zxet d`pd meync dil `xiaqc `l` ?devnd on xeht devna wqerd

`lc i` ,`hiyt - `xhpinc i` ,inc ikid :cenlzdc `nzq wiice .mewn lkn "maiyz" xnel cenlz ?oipn ezaxegle ezpibl ,ezial `l` il oi` ,"aiyz ayd" :mzd yixcc `idd iab

irae ,sqei axl dax dpin jixtc (` ,fp `nw `aa) "qpekd" yixa gkenck ,sqei axk epiide .xfrl` iaxcke milra zrc opira `lc ol rnyn `w `de ,`xhpinc mlerl ?i`n` - `xhpin

diciclc meyn sqei axn dlaiw daxc :xnel yie .xfrl` iaxke ,`xhpinc mlerl :sqei ax ipyne .ied mpg xney `nl` ,ezia epiid zxnzyn i`c ,zxnzyn dpi`y ezaxeg opiaxnc wcinl

wegcl jixv dide ,"jig` xey z` d`xz `l" aizk miig ilraa `xwe ,mzd xn`ck `zxizi `zexihp erac `ziixa ixbip edl ehwpc miig ilraa sqei axl dax dcen `dc ,`gip `l inp

q`c xnel jixv dedc cere .oizetka inp i` ,i`w "ezlnyl dyrz oke"` `xwc `iieaxcinp i` ,dil ihnnw d`pd i`nc meyn mpig xney iedc daxc `nrh `dc ,`id `nlra `zkn

ezrc lr dlr `l dlgzn `l` ,dlaiw `l daxc :xnel yi cere .digxk lra dicary `pngxc meyn e` sqei axc dhext meyn xky xney diaygip `lc opireny`l `xw jixhvi`

iaxck `l` `z` `l `xw xwirc dcen inp daxe ,`id `zknq` mpig xney iedc `xwn yixcc (my) "qpekd"c `ziixae .eixacl `xw hwp `nlra `zknq`l `l` ,dfn epic gikedl

xneyc opireny`lc ,`hiyt - driytn xnle daipbn xnl ,`xhpinc i` :eyexit ikde .dizeek inp `iz` mzdc `ibeqe ,(` ,hk `rivn `aa) "ze`ivn el`" wxta cenlzd wiqnck xfrl`

sqei axc `nil :yxitc ,sqei axk dkldc did d`xp qxhpewd yexitle .(` ,fp `nw `aa) "qpekd"c `xhpin `lk daxl "ze`ivn el`"c `xhpine ,ziyixtck `xw jixhvi` `l ied mpig

ilek `l` .`id i`pz e`l i`ce daxc xninl ol zi` daxc` `l` ,ok yxtl oi` la` .`aiwr iaxk ol `niiwe daxc dil zil `aiwr iaxc ,`id i`pz i`ce daxc dizline - `id i`pz

,l`ppg epiax yexitl elit` ,l`enyc `nrhn ciqtn aegd cbpk la` ,aegd lr xzei `edy dn oekynd lr ied mpig xneyc dcen `aiwr iaxe ,ibltinw l`enycae ,daxc edl zi` `nlr

.aegd lr xzi `edy dna aiign did `l ikd e`l i`c ,driyta epiid oekynd ca`c xnel jixv "eilr ipzield rlq"c oizipzne .lirl ziyixtck inc yxetnk yixt `lc ab lr s`

oi`y delna sqei axl `nlr ilekk dnwel `zyde ,xfril` iaxk `lc oizipzn `zxeegn `l` :(` ,at `rivn `aa) "oipne`d"a cenlzd wiqnck ,daxk dkldc gikedl yi ,daxc`e

axl `xnba gken ,minca eidi dnc `aiwr iaxe oetxh iaxc `zbelt iab (` ,hk my) "ze`ivn el`" wxtn di`x cere .`zkldc `ail` wiqnc daxk ol `niiwc meyn `l` !oekynl jixv
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שבועות. שבועת הדיינין - פרק שישי דף מד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

'דרכי החסידות' הן – שכל החסידים יהיו כמשפחה אחת, על פי תורה, באהבה.
היום יום כד טבת



`oifgeרמח mipya cenr cn sc ± iying wxt`nw `aa
éîã øëù øîåùë.car devn inp oekynd lr delne ,devn xky -éàðú óñåé áøã àîéì

àéäin sqei axc `l` .daxc dil zil `aiwr iaxc ,`id i`pz i`ce daxc `zlinc -

`id i`pz `nil?dizeek xfril` iaxl dnwe`l ivn in?ïåëùîì êéøöea ynzydl -

o`k oi` oekynl jixvc oeik :xaq xfril` iax .oekynd zexiky inc aegd on el dkpne

iaxe .mpg xneyk iede ,oiekzp ez`pdle ,devn

,`id devn jlede eilr zgetc oeik :xaq `aiwr

.xky xneyk `l` eilr ied `leéðä éë àîéì
éàðú.l`enyc `d -ïåëùîä ìò äåìîäoi` -

"yebi `l" meyn o`k oi`c ,ezhnyn dhiny

.eybep epi` ixdyèîùî åðéài` yxtn onwl -

.xn`w aeg dileka i` xn`w `blt `eddaéà
åãâðë àîéð`blt `eddlc ,hnyn epi`c `ed -

.oekyn ied `dinäãåäé éáøã ììëîbiltc -

hnyn eaeg cbpk oekyn oi` m` :xn`c ,dilr

`blt `edd elit`c ,hnyn inp ecbpk` -

ziriay dil `hnyne oekyn aiyg `l ecbpkc?

ïåëùî àìàe`l i` diqtz i`nl ,qtzc -

`blt `eddc zdin oekynl?ãâðë åàì àìà
åìåëit lr s`c ,hnyn epi` `nw `pz xn`w -

elek cbpk oekyn ied `blt `l` dey epi`y

.l`enyk epiide ,aegd on melk hnyn epi`e

oekyn oi` m`c xninl `iypd dcedi iax `z`e

.ecbpk `l` elek hnyn epi` ez`eeld cbpkàì
åãâðë íìåòì,hnyn epi`c oerny iax xn`w -

dil zile ,oekyn ied `din `blt `eddlc

dcedi iax bilt diteb `blt `edd`e .l`enyc

.oekyn ied `lc xninl `iypdéîð åãâðë
èîùîmixac oexkfl `l` ,oekyn ied `lc -

.diqtz

ïéðééãä úòåáù êìò ïøãä

äðùîïéòáùðä ìëdreay oiaiegnd lk -

.oinlyn `le oirayp dxezd on

,lehile rayil dreay dxez daiig `l ,xnelk

`xnbae .mlyi `le raezl rayi razpd `l`

.dl siliïéìèåðå ïéòáùð åìàåmdl epwizy -

.lehile rayil minkg'åë ìæâðäå øéëùä-

.oizipzna edl yxtn edlekìò ãåùç åãâðëùå
äòåáùälr ceyg ecbpky razpdy raezd -

lr dxezd on dreay razpd aiigzpe ,dreayd

.lhepe raezd rayp - zvwna d`ced iciéðåðçå
åñ÷ðô ìòazek `edy eqwpta aezky dn lr -

ikid yxtn onwle .siwn `edy zetwd dilr

.incìèåðå òáùð äæ éøäi`n yxtn `xnbae -

.opax dil epwizc xiky `pyúö÷î àäúù ãò
äàãåälehil dreay epwiz `l dcedi iaxl -

dektde razpd lr dreay yiy mewna `l`

.o`k zeiepyd el`a raezd lr minkgäæ éøä
ìèåðå òáùðmicr ixdy ,migiken mixacdy -

.zeyxa `ly epkyny micirn
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áøåd`pd xcend :(` ,gk) dpyd y`xa opixn`c :xn`z m`e - xky xneyk xn` sqei

dliah ea leahl xzen oirnd on d`pd xcende devn zriwz el rewzl xzen exiagn

ip`yc :xnel yie !xky xneyk ikda dil aiygc ,sqei axl ipdzin `d ?i`n`e ,devn ly

oziln xhti dripvdle dkxvl dgheyl da wqrziy minrt dnkc ,oekyne dcia` xney

mewna leahle rewzl oiekl leki mzd la` ,el

.dry dze`a ipr my `ai `ly

äåìîá:qxhpewa yxit - oekynl jixv

inc aegd on dkpne ,ynzydl

"oipne`d" wxta xn`c `d ik .oekynd zexiky

ipr ly epekyn mc` xkey :(a ,t `rivn `aa)

epiaxe .milral dcia` aiynk `l` epi`y iptn

dvex epi`y - oekynl jixv :yxit l`ppg

ikd meyn eh`c :dywe .oekyn `la el zeeldl

?ciar `w devn e`l

àìàs`e - ibltinw l`enycae eaeg cbpk e`l

ca` iab l`enyc dil zilc o`nlc ab lr

`kd ,oekynd cbpk elit` ciqtn epi` oekynd

dcia` iabc ,hnyn epi` oekynd cbp mewn lkn

oekynl hiwp `l l`enyc dil zilc oeik i`ce

.ciqtiy oiprl

ïéðééãä úòåáù êìò ïøãä

ìë:dniz - 'ek oilhepe oirayp el`e .oiraypd

in :(` ,bn) lirl opzc `idd aiyg `lc

`tiq` dl iwenc i`nl ,elv` oecwtdy in rayp

:(` ,dn) oiwxita onwl opzc ipd lke ,`yixc

drext `idy dcirn cg` cre dzaezk znbetd

"el`e" ipzc oeik ,xiiye `pzc iiepyl `kile .'ek

:xnel yie !(a ,fh) oiyecwc `nw wxta opixn`ck

.rayil oiie`x ocbpk oi`y edpd `l` aiyg `lc

úìá÷úä`edy rnyn - adf xpic odn

`icda gken inp ikde .sqk xpic dynge mixyr

epiaxl dywe .(a ,cn `rivn `aa) "adfd" yixa

ly wewf oi` eiykrc ,jk lk dpzyp ji`c :mz

epiax xne`e !sqk ly miwewf dxyrn xzei adf

.miiltk lwey dide sqk lyn ar adf xpicc :mz

didy (a ,dp oileg) "zetixh el`"a rnyn oke

adf xpic iaerk xiizyp m` :hwpcn ,eiara dpeyn

.dynge mixyr dey jkitl .leghd awip iab

zcb`a gkenck ,sqk ly xyr mipy dey adfdy

a) l`eny xtqac ,iccd` i`xw jixtc ,l`eny

"milwy miyng sqk" dpex` oxeb iab azk (ck

yy adf ilwy" aizk (`k `) minid ixacae

dlr ipyn (a ,fhw) migafc `xza wxtae ."ze`n

ipyn yxcna la` .miyng hay lkn daby

ly miyng mdy sqk ilwy ze`n yy el ozpy

mdy jk lk sqk :eyexit ikd l`enyc `xwe ,adf

sqkn ze`n yy - minid ixace ,adf ly miyng

xyr mipy epiidc ,adf milwy miyng ody

oipzep eidy :mz epiax xne` ,xzid xpice .miwlg

zexeka) "xeka yi" wxta gkenck ,rxkdl eze`

opafnc xpic dil aidi :xn`wc ,oad oeict iab (` ,p

eze` xikfn rxkdl `l` did `ly `fef `eddc meyn `l` ?`yneg epiid `zezye `fefc ,`yneg lc :xn`w `l i`n` `zyde .oad oeictl jpde ,`zezye `fef lc ,ifef dynge mixyra

,zern dxyr mizy `ed lwyd zivgne .drn ivg :mixne` minkg ,oealew `ed dnk oizipzna yxtnc ,dynge mixyrn cg` rxkdc (` ,a) milwyc `nw wxta giken oke .envr ipta

eze` - mipy ryze mirax`l `xwa aezkd milwy miyng lr xzei oeicpet `edy ,mixery xneg rxf zia dcetl dpy lkl oeicpete rlq ozil minkg exn`y dne .rlq `ed `xwc lwyc

.dhext yilyn zegt xzei oexqg eze` dler did `ly ,edyn xqg oeicpete rlq xnele mvnvl xyt` i`c meyn oeicpete rlq hwp `l` ,rxkdl `a `l oeicpet
zelecb
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óñBé áøc ,àîéì ;éîc øëN øîBLk :øîà óñBé áøå§©¥¨©§¥¨¨¨¥¥¨§©¥
?àéä éàpz¯äãéáà øîBLa ,àì¯úéà àîìò éleëc ©¨¥¦¨§¥£¥¨§¥¨§¨¦

éøö äåìîa àëäå ,óñBé áøc eäì,éâìtéî à÷ ïBkLîì C §§©¥§¨¨§©§¤¨¦§©§¨¦©§¦
à÷ äåöî åàì :øáñ øîe ,ãéáò à÷ äåöî :øáñ øî̈¨©¦§¨¨¨¥¨¨©¨¦§¨¨
ïBkLnä ìò Bøéáç úà äåìnä :éàpúk àîéì .ãéáò̈¥¥¨§©¨¥©©§¤¤£¥©©©§

àbìt àlà äåL BðéàL ét ìò óà ,äèéîL äñðëðå¯ §¦§§¨§¦¨©©¦¤¥¨¤¤¨©§¨
äãeäé éaø .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác ,ènLî Bðéà¥§©¥¦§¥©¨¦§¤©§¦¥©¦§¨

BáBç ãâðk BðBkLî äéä íà :øîBà àéNpä¯Bðéà ©¨¦¥¦¨¨©§§¤¤¥
åàì íàå ,ènLî¯øîà÷c ènLî Bðéà éàî ;ènLî §©¥§¦¨§©¥©¥§©¥§¨¨©

àéNpä äãeäé éaøc ììkî ,Bcâðk àîéìéà ?àn÷ àpz©¨©¨¦¥¨§¤§¦§¨§©¦§¨©¨¦
?ïBkLî ñéôz éànà àlà !?ènLî éîð Bcâðk :øáñ̈©§¤§©¦§©¥¤¨©©¨¥©§

!éâìtéî à÷ ìàeîLãáe ,Blek ãâðk åàì àlà¯,àì ¤¨¨§¤¤§¦§¥¨¦©§¦¨
,Bcâðk :øáñ àn÷ àpz ,éâìtéî÷ àäáe ,Bcâðk íìBòì§¨§¤§§¨¨¦©§¦©¨©¨¨©§¤§
à÷ãe ,ènLî éîð Bcâðk :øáñ àéNpä äãeäé éaøå§©¦§¨©¨¦¨©§¤§©¦§©¥§¨
.àîìòa íéøác ïBøëæì ?ïBkLî déì ñéôz éàîì :zøîà̈§©§§©¨¥¥©§§¦§§¨¦§¨§¨

ïéðééãä úòåáù êìò ïøãä

ìkelàå .ïéîlLî àìå ïéòaLð äøBzaL ïéòaLpä ¨©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦§Ÿ§©§¦§¥
,ìaçpäå ,ìæâpäå ,øéëOä :ïéìèBðå ïéòaLð¦§¨¦§§¦©¨¦§©¦§¨§©¤§¨
.Bñ÷ðt ìò éðåðçå ,äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLå§¤§¤§¨©©§¨§¤§¨¦©¦§¨
,"Eãéa éì LiL éøëN éì ïz" :Bì øîà ?ãöék ,øéëOä©¨¦¥©¨©¥¦§¨¦¤¥¦§¨§

"ézìèð àì" :øîBà äläå ,"ézúð" :øîBà àeä¯ ¥¨©¦§©¨¥Ÿ¨©§¦
íL àäzL ãò :øîBà äãeäé éaø ;ìèBðå òaLð àeä¦§¨§¥©¦§¨¥©¤§¥¨
íéMîç éøëN éì ïz" :Bì øîà ?ãöék ,äàãBä úö÷î¦§¨¨¨¥©¨©¥¦§¨¦£¦¦
øðéc zìa÷úä" :øîBà àeäå ,"Eãéa éì LiL øðéc¦¨¤¥¦§¨§§¥¦§©©§¨¦¨
Búéáì ñðëpL BúBà ïéãéòî eéä ?ãöék ,ìæâð ."áäæ̈¨¦§¨¥©¨§¦¦¤¦§©§¥
,"zìèð ééìk" :øîBà àeä ,úeLøa àlL BðkLîì§©§§¤Ÿ¦§¥¥©¨©§¨

"ézìèð àì" :øîBà àeäå¯éaø ;ìèBðå òaLð àeä §¥Ÿ¨©§¦¦§¨§¥©¦
?ãöék ,äàãBä úö÷î íL àäzL ãò :øîBà äãeäé§¨¥©¤§¥¨¦§¨¨¨¥©
ézìèð àì" :øîBà àeäå ,"zìèð íéìk éðL" :Bì øîà̈©§¥¥¦¨©§¨§¥Ÿ¨©§¦
ñðëpL BúBà íéãéòî eéä ?ãöék ,ìaçð ."ãçà àlà¤¨¤¨¤§¨¥©¨§¦¦¤¦§©
,"éa zìáç" :Bì øîàå ,ìeáç àöéå íìL Bãé úçz©©¨¨¥§¨¨¨§¨©¨©§¨¦

"ézìáç àì" :øîBà àeäå¯éaø ;ìèBðå òaLð äæ éøä §¥Ÿ¨©§¦£¥¤¦§¨§¥©¦
?ãöék ,äàãBä úö÷î íL àäzL ãò :øîBà äãeäé§¨¥©¤§¥¨¦§¨¨¨¥©
ézìáç àì" :øîBà äläå ,"íézL éa zìáç" :Bì øîà̈©¨©§¨¦§©¦§©¨¥Ÿ¨©§¦
?ãöék ,äòeáMä ìò ãeLç BcâðkL ."úçà àlà Ea§¤¨©©¤§¤§¨©©§¨¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zereay(iying meil)

éîc øëN øîBLk ,øîà óñBé áøådryay `ed exkye ,aygp `ed ± §©¥¨©§¥¨¨¨¥
,iprl dhext zzln xeht `ed ,dcia` zayd zevna weqr `edy
dax mpn` .zxg` devn zeyrln xeht devna wqerd ixdy
dpi`y oeik ,xky xneyk eaiygdl ef d`pda ic oi`y xaeq
,xky xneyk epic `aiwr iaxly ,mi`pzd ewlgp dfae .dievn
,mpg xneyk epic xfril` iaxle ,ciqtd oekynd ca` m` okle

.ciqtd `le
:`xnbd zl`eyàéä éàpz óñBé áøc àîéìax ixacy xn`p `ny ± ¥¨§©¥©¨¥¦

,sqei axk xaeq `aiwr iaxy ,ef mi`pz zwelgna miielz sqei
zeevn zryae ,d`eldd dyrna devn dyr delnd s`y oeikye

xky xney dyrp ef d`pd zxenzy ixd ,iprl dhext oziln xhtp
deld xhtp oekynd ca`yk okle ,ezeixg`a aiige ,oekynd lr
xney dyrp epi`y daxk xaeq xfril` iaxe ,eaeg z` mlyln
oi` oekynd ca`y s` jkle ,dievn dpi`y ef d`pd zxenz xky
.mlyl aiig delde ,delnd rayi `l` ,aegd z` ciqtn delnd

:`xnbd daiynàìxnel xyt` `l` ,ok xnel gxkd oi` - Ÿ
yóñBé áøc eäì úéà àîìò éleëc ,äãéáà øîBLaxfril` iax oia ± §¥£¥¨§¥¨§¨¦§§©¥

,xky xneyl aygp `vendy ,sqei axk mixaeq `aiwr iax oiae
éøö äåìîa ,àëäåébìtéî à÷ ïBkLnì Clr delna `id mzwelgn ± §¨¨§©§¤¨¦©©§¨¦©§¦

zxenz deld ly eaegn zigtne ,ea ynzydl dvexe oekynd
,oekyna yeniydøî`aiwr iax -øáñdf ote`a elit`yäåöî ©¨©¦§¨

ãéáò à÷zcia`ae ,xky xneyk epic okle ,devn miiwn `ed - ¨¨¥
.eaeg z` cai` oekyndøîexfril` iaxe -à÷ äåöî åàì ,øáñ ©¨©¨¦§¨¨

ãéáòjkitle ,oiekzn `ed ez`pdly oeik ,devn el oi` df ote`a - ¨¥
.oekynd zcia`a ciqtd `le ,xky xney aygp epi`

z` delnd cai` m`y ,l`eny ly epica oecl zxfeg `xnbd
zwelgna ielz epic m`d zxxane ,aegd lk z` ciqtd oekynd

mi`pz:`xnbd zxxan .éàpzk àîéìly epicy xn`p `ny ± ¥¨§©¨¥
,ef mi`pz zwelgna ielz l`eny,`ziixaa epipyúà äåìnä©©§¤¤

äñðëðå ,ïBkLnä ìò Bøéáçd zpyL ét ìò óà ,ähéîLoekyndBðéà £¥©©©§§¦§§¨§¦¨©©¦¤¥
àbìt àlà äåL,aegdn ivg ±ènLî Bðéà,zhnyp ef d`eld oi` ± ¨¤¤¨©§¨¥§©¥

'Edrx z` UBi `l' dxeza xn`py oeik(a eh mixac)oekyn wifgnde , Ÿ¦Ÿ¤¥¥
,oekyndn eaeg z` zeabl leki ixdy dela ybep epi`ïaø éøác¦§¥©¨

äéä íà ,øîBà àéNpä äãeäé éaø .ìàéìîb ïa ïBòîLieeyBðBkLî ¦§¤©§¦¥©¦§¨©¨¦¥¦¨¨©§
,åàì íàå ,ènLî Bðéà BáBç ãâðkzegt `ed oekynd ieey `l` §¤¤¥§©¥§¦¨

,d`eldd incn.ènLî,xxal yieàpz øîà÷c 'ènLî Bðéà' éàî §©¥©¥§©¥§¨¨©©¨
,àn÷,l`ilnb oa oerny oax epiidcàîéìéàdpeekdy xn`p m` ± ©¨¦¥¨

y d`eldd zivgn wxy `idBcâðkdpi` ,oekynd ieey cbpk - §¤§
,zhnyp dipyd zivgnd la` ,zhnypììkîdfn rnyn ixd ± ¦§¨

øáñ àéNpä äãeäé éaøccènLî énð Bcâðkd`eldd zivgn s` ± §©¦§¨©¨¦¨©§¤§©¦§©¥
,dyw ok m`e ,miwleg md dfae ,zhnyp oekynd cbpkyàlà¤¨

ïBkLî ñéôz éànà,eaeg cbpk oekyn delnd gwl jxev dfi`l ± ©©¨¥©§
,aegdn zivgna zegtd lkl geha zeidl epevx meyn `l m`
ziriay oi`e ,eybep epi` aegd ly df wlg iably gxken ok m`e

.ezhnynåàì àlàoax xn`y 'hnyn epi`'y yxtl yi i`cea ± ¤¨¨
`id dpeekd l`ilnb oa oernyBlek ãâðkepiide ,aegd lk cbpk ± §¤¤

eq `iypd dcedi iax eli`e ,hnyp epi` aegd lkyzivgn wxy xa
,zhnyp dipyd zivgnd j` ,zhnyp dpi` oekynd cbpky aegd

ébìtéî à÷ ìàeîLãáeoa oerny oaxy ,l`eny ly epica ewlgpe ± §¦§¥¨¦©§¦
aegd xeriyk dey oekynd oi`y it lr s`y xaeq l`ilnb
xaeq `iypd dcedi iax eli`e ,l`enyk ,elek cbpk elawn delnd
dpi` ztqepd aegd zivgne ,eieey cbpk `l` oekyn aygp oi`y

.zhnyp
:`xnbd dgecàì`l` ,mzwelgn z` jk x`al gxkd oi` ± Ÿ

íìBòìdpeekd l`ilnb oa oerny oax xn`y 'hnyn epi`'Bcâðk± §¨§¤§
lkd ixacl oekyn ecbpk oi`y aegd wlge ,cala oekynd cbpk

,hnypébìtéî÷ àäáe,ewlgp dfae -àn÷ àpzoa oerny oax ± §¨¨¦©§¦©¨©¨
l`ilnb,øáñy aegd wlgBcâðk,hnyp epi`åeli`äãeäé éaø ¨©§¤§§©¦§¨

ènLî énð Bcâðk ,øáñ àéNpäieey cbpky aegd zivgn s` ± ©¨¦¨©§¤§©¦§©¥
,zhnyp oekyndúøîà à÷ãeziywdy dne ±déì ñéôz éàîì §¨¨§©§©¨¥¥

ïBkLî,oekyn delnd gwl jxev dfi`l ±,àîìòa íéøác ïBøëæì ©§§¦§§¨¦§¨§¨
delnd oi` okle ,`piiaebl `le ,aegd z` xikfdl ick wx epiide

`ly liren oekynd oi`e aegdn ivga elit` wfgenl aygp
.aegd hnzyi

ïéðééãä úòåáù êìò ïøãä

ïéòáùðä ìë ¯ éòéáù ÷øô
wxtd ,dxezd daiigy zereaya ewqr mcewd wxta zeipynd
inkg epwzy zereay xnelk ,'dpynd zereay'a wqer epiptly

.dpynd

äðùî
äøBzaL ïéòaLpä ìk,dxezd on dreay miaiegnd lk -ïéòaLð ¨©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦

ïéîlLî àìåmelyzn eze` zxhete razpd lr zlhen dreayd - §Ÿ§©§¦
ici lre dxezd on raypy raez oi` j` ,eilr lhen didy

.oenn lhep ezreayelàåeidiy minkg mdl epwizy miraezd md §¥
äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLå ,ìaçpäå ,ìæâpäå ,øéëOä .ïéìèBðå ïéòaLð¦§¨¦§§¦©¨¦§©¦§¨§©¤§¨§¤§¤§¨©©§¨
raydl leki epi`e dreay aiigzd ecbpky razpdy ,raez -

.xwyl raydl ceyg `edy zngnìò éðåðçåa aezkd,Bñ÷ðteay §¤§¨¦©¦§¨
.dtwda xken `edy mixacd z` myex `ed

:zereaydn zg` lk dpynd zx`anBì øîà ,ãöék 'øéëOä'©¨¦¥©¨©
,ziad lral xikydEãéa éì LiL éøëN éì ïzxky z` il oz ± ¤¦§¨¦¤¤¦§¨§

,jlv` iziyry dk`lndàeäziad lra -ézúð ,øîBàz` jl ¥¨©¦
,jxkyäläåxikyde ±àeä ,ézìèð àì øîBàxikyd -òaLð`ly §©¨¥Ÿ¨©§¦¦§¨

,exky z` laiw.ìèBðå§¥
äãeäé éaøe wleg,øîBàlhepe rayp xikyd oi`íL àäzL ãò ©¦§¨¥©¤§¥¨

äàãBä úö÷îiax xaeqy ,zvwna dcen ziad lray onfa `l` ± ¦§¨¨¨
aeig yiy ote`a `l` lehie rayiy xikyl epwiz `ly dcedi
z` minkg ektd f`y ,razpd ziad lra lr dxezd on dreay

:dpynd zx`an .raezl razpdn dreaydãöékiax ly epic `ed ¥©
,dcediBì øîà,xikydøðéc íéMîç éøëN éì ïzsqk lyéì LiL ¨©¤¦§¨¦£¦¦¦¨¤¤¦

àeäå ,Eãéaziad lrae ±øîBàel,áäæ øðéc zìa÷úä`edy §¨§§¥¦§©©§¨¦¨¨¨
ixpic dynge mixyr wx jl aiig ip`e ,sqk ixpic dynge mixyr
minkge ,zvwna dcen zreay aiig ziad lra dxezd ony ,sqk
z` lehie rayi raezd `edy xikydy exn`e ,dreayd z` ektd
rayi xikydy epwiz `l lka xtek ziad lray ote`a j` ,exky

.lehie
:ipyd oicd z` zyxtne dpynd dkiynn,ãöék 'ìæâð'mc` ¦§¨¥©

e ,oenn exiaga dyepdeéämicrBúBà ïéãéòîdelnd z` -ñðëpL ¨§¦¦¤¦§©
Búéáìick deld lyàlL BðkLîìúeLøamilrad zeyx `ll ± §¥§©§§¤Ÿ¦§

,oic zia zeyxa `lyeàeädeld ±zìèð ééìk øîBàoick `ly ¥¥©¨©§¨
,il` maiydl jilreàeäådelnd ±,ézìèð àì øîBàixdàeä± §¥Ÿ¨©§¦

deldòaLð,ezian delnd lhp dn.ìèBðå ¦§¨§¥
äãeäé éaøe df oica mb wleg,øîBàrayp lfbpd oi`íL àäzL ãò ©¦§¨¥©¤§¥¨

äàãBä úö÷îolfbd lr `ziixe`c dreay aeig yi f`y ,olfbd ly ¦§¨¨¨
,lfbpd lr minkg dektdeBì øîà ,ãöék,delnl deldíéìk éðL ¥©¨©§¥¥¦

,ãçà àlà ézìèð àì øîBà àeäå ,zìèðdelnd aiig oicd xwirn ¨©§¨§¥Ÿ¨©§¦¤¨¤¨
minkg epwize ,ea xteky ilkdn xehty zvwna dcen zreay

.lehie deld rayiy
:zx`ane dpynd dkiynneéä ,ãöék 'ìaçð'micrBúBà íéãéòî- ¤§¨¥©¨§¦¦

laegd z`ñðëpLlagpdBãé úçz`edyk ezeyxl ±àöéå ,íìL ¤¦§©©©¨¨¥§¨¨
Bì øîàå ,ìeáçdz` ,lagpdéøä ,ézìáç àì øîBà àeäå ,éa zìáç ¨§¨©¨©§¨¦§¥Ÿ¨©§¦£¥

òaLð äæ,ea lag dldy.ìèBðå ¤¦§¨§¥
äãeäé éaøe wleg,øîBàdreay aiig epi`úö÷î íL àäzL ãò ©¦§¨¥©¤§¥¨¦§¨

íézL éa zìáç Bì øîà ,ãöék ,äàãBä,zelag izy -øîBà äläå ¨¨¥©¨©¨©§¨¦§©¦§©¨¥
,úçà àlà Ea ézìáç àì,zelag izy ea lagy lagpd rayp Ÿ¨©§¦§¤¨¤¨

.lhepe
:zx`ane dpynd dkiynn'äòeáMä ìò ãeLç BcâðkL'did m` - ¤§¤§¨©©§¨

,ceyg `edy zngn rayidl leki epi`e ,dreay aiegn razpd
,lhepe raezd rayp,ãöék¥©
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zereay(iying meil)

éîc øëN øîBLk ,øîà óñBé áøådryay `ed exkye ,aygp `ed ± §©¥¨©§¥¨¨¨¥
,iprl dhext zzln xeht `ed ,dcia` zayd zevna weqr `edy
dax mpn` .zxg` devn zeyrln xeht devna wqerd ixdy
dpi`y oeik ,xky xneyk eaiygdl ef d`pda ic oi`y xaeq
,xky xneyk epic `aiwr iaxly ,mi`pzd ewlgp dfae .dievn
,mpg xneyk epic xfril` iaxle ,ciqtd oekynd ca` m` okle

.ciqtd `le
:`xnbd zl`eyàéä éàpz óñBé áøc àîéìax ixacy xn`p `ny ± ¥¨§©¥©¨¥¦

,sqei axk xaeq `aiwr iaxy ,ef mi`pz zwelgna miielz sqei
zeevn zryae ,d`eldd dyrna devn dyr delnd s`y oeikye

xky xney dyrp ef d`pd zxenzy ixd ,iprl dhext oziln xhtp
deld xhtp oekynd ca`yk okle ,ezeixg`a aiige ,oekynd lr
xney dyrp epi`y daxk xaeq xfril` iaxe ,eaeg z` mlyln
oi` oekynd ca`y s` jkle ,dievn dpi`y ef d`pd zxenz xky
.mlyl aiig delde ,delnd rayi `l` ,aegd z` ciqtn delnd

:`xnbd daiynàìxnel xyt` `l` ,ok xnel gxkd oi` - Ÿ
yóñBé áøc eäì úéà àîìò éleëc ,äãéáà øîBLaxfril` iax oia ± §¥£¥¨§¥¨§¨¦§§©¥

,xky xneyl aygp `vendy ,sqei axk mixaeq `aiwr iax oiae
éøö äåìîa ,àëäåébìtéî à÷ ïBkLnì Clr delna `id mzwelgn ± §¨¨§©§¤¨¦©©§¨¦©§¦

zxenz deld ly eaegn zigtne ,ea ynzydl dvexe oekynd
,oekyna yeniydøî`aiwr iax -øáñdf ote`a elit`yäåöî ©¨©¦§¨

ãéáò à÷zcia`ae ,xky xneyk epic okle ,devn miiwn `ed - ¨¨¥
.eaeg z` cai` oekyndøîexfril` iaxe -à÷ äåöî åàì ,øáñ ©¨©¨¦§¨¨

ãéáòjkitle ,oiekzn `ed ez`pdly oeik ,devn el oi` df ote`a - ¨¥
.oekynd zcia`a ciqtd `le ,xky xney aygp epi`

z` delnd cai` m`y ,l`eny ly epica oecl zxfeg `xnbd
zwelgna ielz epic m`d zxxane ,aegd lk z` ciqtd oekynd

mi`pz:`xnbd zxxan .éàpzk àîéìly epicy xn`p `ny ± ¥¨§©¨¥
,ef mi`pz zwelgna ielz l`eny,`ziixaa epipyúà äåìnä©©§¤¤

äñðëðå ,ïBkLnä ìò Bøéáçd zpyL ét ìò óà ,ähéîLoekyndBðéà £¥©©©§§¦§§¨§¦¨©©¦¤¥
àbìt àlà äåL,aegdn ivg ±ènLî Bðéà,zhnyp ef d`eld oi` ± ¨¤¤¨©§¨¥§©¥

'Edrx z` UBi `l' dxeza xn`py oeik(a eh mixac)oekyn wifgnde , Ÿ¦Ÿ¤¥¥
,oekyndn eaeg z` zeabl leki ixdy dela ybep epi`ïaø éøác¦§¥©¨

äéä íà ,øîBà àéNpä äãeäé éaø .ìàéìîb ïa ïBòîLieeyBðBkLî ¦§¤©§¦¥©¦§¨©¨¦¥¦¨¨©§
,åàì íàå ,ènLî Bðéà BáBç ãâðkzegt `ed oekynd ieey `l` §¤¤¥§©¥§¦¨

,d`eldd incn.ènLî,xxal yieàpz øîà÷c 'ènLî Bðéà' éàî §©¥©¥§©¥§¨¨©©¨
,àn÷,l`ilnb oa oerny oax epiidcàîéìéàdpeekdy xn`p m` ± ©¨¦¥¨

y d`eldd zivgn wxy `idBcâðkdpi` ,oekynd ieey cbpk - §¤§
,zhnyp dipyd zivgnd la` ,zhnypììkîdfn rnyn ixd ± ¦§¨

øáñ àéNpä äãeäé éaøccènLî énð Bcâðkd`eldd zivgn s` ± §©¦§¨©¨¦¨©§¤§©¦§©¥
,dyw ok m`e ,miwleg md dfae ,zhnyp oekynd cbpkyàlà¤¨

ïBkLî ñéôz éànà,eaeg cbpk oekyn delnd gwl jxev dfi`l ± ©©¨¥©§
,aegdn zivgna zegtd lkl geha zeidl epevx meyn `l m`
ziriay oi`e ,eybep epi` aegd ly df wlg iably gxken ok m`e

.ezhnynåàì àlàoax xn`y 'hnyn epi`'y yxtl yi i`cea ± ¤¨¨
`id dpeekd l`ilnb oa oernyBlek ãâðkepiide ,aegd lk cbpk ± §¤¤

eq `iypd dcedi iax eli`e ,hnyp epi` aegd lkyzivgn wxy xa
,zhnyp dipyd zivgnd j` ,zhnyp dpi` oekynd cbpky aegd

ébìtéî à÷ ìàeîLãáeoa oerny oaxy ,l`eny ly epica ewlgpe ± §¦§¥¨¦©§¦
aegd xeriyk dey oekynd oi`y it lr s`y xaeq l`ilnb
xaeq `iypd dcedi iax eli`e ,l`enyk ,elek cbpk elawn delnd
dpi` ztqepd aegd zivgne ,eieey cbpk `l` oekyn aygp oi`y

.zhnyp
:`xnbd dgecàì`l` ,mzwelgn z` jk x`al gxkd oi` ± Ÿ

íìBòìdpeekd l`ilnb oa oerny oax xn`y 'hnyn epi`'Bcâðk± §¨§¤§
lkd ixacl oekyn ecbpk oi`y aegd wlge ,cala oekynd cbpk

,hnypébìtéî÷ àäáe,ewlgp dfae -àn÷ àpzoa oerny oax ± §¨¨¦©§¦©¨©¨
l`ilnb,øáñy aegd wlgBcâðk,hnyp epi`åeli`äãeäé éaø ¨©§¤§§©¦§¨

ènLî énð Bcâðk ,øáñ àéNpäieey cbpky aegd zivgn s` ± ©¨¦¨©§¤§©¦§©¥
,zhnyp oekyndúøîà à÷ãeziywdy dne ±déì ñéôz éàîì §¨¨§©§©¨¥¥

ïBkLî,oekyn delnd gwl jxev dfi`l ±,àîìòa íéøác ïBøëæì ©§§¦§§¨¦§¨§¨
delnd oi` okle ,`piiaebl `le ,aegd z` xikfdl ick wx epiide

`ly liren oekynd oi`e aegdn ivga elit` wfgenl aygp
.aegd hnzyi

ïéðééãä úòåáù êìò ïøãä

ïéòáùðä ìë ¯ éòéáù ÷øô
wxtd ,dxezd daiigy zereaya ewqr mcewd wxta zeipynd
inkg epwzy zereay xnelk ,'dpynd zereay'a wqer epiptly

.dpynd

äðùî
äøBzaL ïéòaLpä ìk,dxezd on dreay miaiegnd lk -ïéòaLð ¨©¦§¨¦¤©¨¦§¨¦

ïéîlLî àìåmelyzn eze` zxhete razpd lr zlhen dreayd - §Ÿ§©§¦
ici lre dxezd on raypy raez oi` j` ,eilr lhen didy

.oenn lhep ezreayelàåeidiy minkg mdl epwizy miraezd md §¥
äòeáMä ìò ãeLç BcâðkLå ,ìaçpäå ,ìæâpäå ,øéëOä .ïéìèBðå ïéòaLð¦§¨¦§§¦©¨¦§©¦§¨§©¤§¨§¤§¤§¨©©§¨
raydl leki epi`e dreay aiigzd ecbpky razpdy ,raez -

.xwyl raydl ceyg `edy zngnìò éðåðçåa aezkd,Bñ÷ðteay §¤§¨¦©¦§¨
.dtwda xken `edy mixacd z` myex `ed

:zereaydn zg` lk dpynd zx`anBì øîà ,ãöék 'øéëOä'©¨¦¥©¨©
,ziad lral xikydEãéa éì LiL éøëN éì ïzxky z` il oz ± ¤¦§¨¦¤¤¦§¨§

,jlv` iziyry dk`lndàeäziad lra -ézúð ,øîBàz` jl ¥¨©¦
,jxkyäläåxikyde ±àeä ,ézìèð àì øîBàxikyd -òaLð`ly §©¨¥Ÿ¨©§¦¦§¨

,exky z` laiw.ìèBðå§¥
äãeäé éaøe wleg,øîBàlhepe rayp xikyd oi`íL àäzL ãò ©¦§¨¥©¤§¥¨

äàãBä úö÷îiax xaeqy ,zvwna dcen ziad lray onfa `l` ± ¦§¨¨¨
aeig yiy ote`a `l` lehie rayiy xikyl epwiz `ly dcedi
z` minkg ektd f`y ,razpd ziad lra lr dxezd on dreay

:dpynd zx`an .raezl razpdn dreaydãöékiax ly epic `ed ¥©
,dcediBì øîà,xikydøðéc íéMîç éøëN éì ïzsqk lyéì LiL ¨©¤¦§¨¦£¦¦¦¨¤¤¦

àeäå ,Eãéaziad lrae ±øîBàel,áäæ øðéc zìa÷úä`edy §¨§§¥¦§©©§¨¦¨¨¨
ixpic dynge mixyr wx jl aiig ip`e ,sqk ixpic dynge mixyr
minkge ,zvwna dcen zreay aiig ziad lra dxezd ony ,sqk
z` lehie rayi raezd `edy xikydy exn`e ,dreayd z` ektd
rayi xikydy epwiz `l lka xtek ziad lray ote`a j` ,exky

.lehie
:ipyd oicd z` zyxtne dpynd dkiynn,ãöék 'ìæâð'mc` ¦§¨¥©

e ,oenn exiaga dyepdeéämicrBúBà ïéãéòîdelnd z` -ñðëpL ¨§¦¦¤¦§©
Búéáìick deld lyàlL BðkLîìúeLøamilrad zeyx `ll ± §¥§©§§¤Ÿ¦§

,oic zia zeyxa `lyeàeädeld ±zìèð ééìk øîBàoick `ly ¥¥©¨©§¨
,il` maiydl jilreàeäådelnd ±,ézìèð àì øîBàixdàeä± §¥Ÿ¨©§¦

deldòaLð,ezian delnd lhp dn.ìèBðå ¦§¨§¥
äãeäé éaøe df oica mb wleg,øîBàrayp lfbpd oi`íL àäzL ãò ©¦§¨¥©¤§¥¨

äàãBä úö÷îolfbd lr `ziixe`c dreay aeig yi f`y ,olfbd ly ¦§¨¨¨
,lfbpd lr minkg dektdeBì øîà ,ãöék,delnl deldíéìk éðL ¥©¨©§¥¥¦

,ãçà àlà ézìèð àì øîBà àeäå ,zìèðdelnd aiig oicd xwirn ¨©§¨§¥Ÿ¨©§¦¤¨¤¨
minkg epwize ,ea xteky ilkdn xehty zvwna dcen zreay

.lehie deld rayiy
:zx`ane dpynd dkiynneéä ,ãöék 'ìaçð'micrBúBà íéãéòî- ¤§¨¥©¨§¦¦

laegd z`ñðëpLlagpdBãé úçz`edyk ezeyxl ±àöéå ,íìL ¤¦§©©©¨¨¥§¨¨
Bì øîàå ,ìeáçdz` ,lagpdéøä ,ézìáç àì øîBà àeäå ,éa zìáç ¨§¨©¨©§¨¦§¥Ÿ¨©§¦£¥

òaLð äæ,ea lag dldy.ìèBðå ¤¦§¨§¥
äãeäé éaøe wleg,øîBàdreay aiig epi`úö÷î íL àäzL ãò ©¦§¨¥©¤§¥¨¦§¨

íézL éa zìáç Bì øîà ,ãöék ,äàãBä,zelag izy -øîBà äläå ¨¨¥©¨©¨©§¨¦§©¦§©¨¥
,úçà àlà Ea ézìáç àì,zelag izy ea lagy lagpd rayp Ÿ¨©§¦§¤¨¤¨

.lhepe
:zx`ane dpynd dkiynn'äòeáMä ìò ãeLç BcâðkL'did m` - ¤§¤§¨©©§¨

,ceyg `edy zngn rayidl leki epi`e ,dreay aiegn razpd
,lhepe raezd rayp,ãöék¥©
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zereay(iyiy meil)

úeãòä úòeáL úçàepiide ,xwyl zecrd zreay raypy oia ± ©©§©¨¥
rcei epi`y xwyl raype ,el drecid zecr ciriy ederazy

,dze`,ïBãwtä úòeáL úçàå,eciay oecwt aiyiy ederazy §©©§©©¦¨
,xwyl raydl jka ceyg dyrp ,ecia epi`y xwyl raype

eléôàåxwyl rayp m`àåL úòeáLs`e ,dlhal dreay - ©£¦§©¨§
lkn ,zeixad itlk `le d"awd itlk wx `heg `ed ef dreayay
oenn ciqtdl ick mb xwyl rayiy ea micyeg ep` mewn

m` oke .mixg`lïäî ãçà äéädreay miaiigdn ±,àéae÷a ÷çNî ¨¨¤¨¥¤§©¥§§¨
,exiag oenn z` lehi gvpndy ok zrc lr exiag mr wgyny
leqte olfbk `ed ixd epevxn zernd z` ozep exiag oi`y oeike

,opaxcnúéaøa äåìîe,ziaixa deln e` ±íéðBé éçéøôîemyl ©§¤§¦¦©§¦¥¦
,zexgzúéòéáL éøçBñåmiyecwd zexita xeqi`a mixgeqd - §£¥§¦¦

,oenn cenig meyn mixeqi` mixaer el` lky ,ziriay zyecwa
ceygem`y minkg epwiz el` lkae ,ok zngn xwyl raydl mi

`l` ,envra rayi `l dreay ceygd aiigzdBcâðkL,raezd - ¤§¤§
.ìèBðå òaLð¦§¨§¥

m` :sqep oicïäéðL eéäoicd ilra ipy ±äòeáMä äøæç ,ïéãeLç ¨§¥¤£¦¨§¨©§¨
,e÷Bìçé ,øîBà øéàî éaø .éñBé éaø éøác ,dîB÷îìrazpd mlyie ¦§¨¦§¥©¦¥©¦¥¦¥©£

.ezriazn zivgn wx raezl
àì ,ãöék 'Bñ÷ðt ìò éðåðçäå'dpeekd oi` ±Bì øîàiLlral ipepgd §©¤§¨¦©¦§¨¥©Ÿ¤Ÿ©

ziad,æeæ íéúàî éì áéiç äzàL éñ÷ðt ìò áeúkipepgd rayie ¨©¦§¨¦¨©¨©¨¦¨©¦
,dreaya elit` minkg edepin`d `l i`ce df ote`ay ,lehieàlà¤¨

ziad lray xaecnBì øîBàipepgl,ïéhç íéúàñ éðáì ïz,xnelk ¥¥¦§¦¨©¦¦¦
el xn`y e` ,onf xg`l jl mly`e ,ipa ici lr il glyéìòBôì ïz¥§£©

aúBòî òìñzephw zerahna ,mdl ribny rlq ieey mdl oz - ¤©¨
,jl mly` ip`e ,'drn' lyàeäipepgd ±ézúð ,øîBàmilretl ¥¨©¦

,ziad lra z` raeze ,zernïäåmilretde ±,eðìèð àì íéøîBà §¥§¦Ÿ¨©§
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`oifgeרנב mipya cenr dn sc ± iying wxt`nw `aa
éëä éà.dipin dreayl delwy ziad lrac `cxh meync -éîð õö÷ åìéôàelit` -

.dreaya xikyl depndil dvivwd lr ewlgpåøéáçî àéöåîä.one` epiid -äéàøä åéìò
.dreaya on`p `di `le micr `iadl jixv -éëä éà,gky `nye cexh ziad lrac -

,ew) "lawnd" wxta `rivn `aaa yxetnd ,eziiab onf xary xg`l xiky eraz elit`

daeb dlil xiky dlild lk daeb mei xiky :(a

!lewyle xiky inp rayil ,meid lkøéëù éëå
ìåæâú ìá ìò øáåò.minrt izy exky lawl -

åðù àì.lhepe raypc -íéãòá åøëùùyiy -

"xkya meid dk`ln inr dyr" el xn`y micr

.enr dyreêì éúúðå êéúøëù åì øîåì ìåëé
êøëù.dreay `la on`pe -ïéøîåù úòåáù

àðîçø áééçãdxeay lr rayil xky xneyl -

e` xayp e` zne" (ak zeny) aizkck ,dzne

."mdipy oia didz 'd zreay daypéëéä
äì úçëùî.dreay jixv `diy -ãé÷ôàã
øèùá äéáâxne` ,jl eizxfgd :xn`i m`y -

.icin xhyd z` lehil jl did :eløá éîø éø÷
'åëå àîç`dl `zi` m` zrcl al lr myy -

zyy ax digky`c .`l i` lirlc axe l`enyc

.opiqxbåðîæá.eziiab onf jeza eraz m` -

äéàøá àôéñãî`yixc lhepe raypc llkn -

dyry micr `iadl jixv epi` ,di`x mey `la

denwe`c lirlc l`enye axcl `zile ,enr

.micra exkyya oizipznl
àùéø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

éà,yegl oi` - "`nlya zxn` i`" o`k jiiy oi`c ab lr s` - inp epnf xar elit` ikd

i`wc rnyn `l ,eiig ick meyn ongp ax yxity it lr s`e .mrh mey yxit `l oiicry

."ikd i`" `d`

éë`l i`e ,xgnl cr mlerl epizni :xn`z m`e - xkcne diytp` inx diaeig onf `hn

,cere .di`x `iadl jixv df xkey `di xkcn

oeik `d ?ziad lran dreayl opax dexwr i`n`

oeik :xnel yie !diytp` inx dreay aiiginc

al ozep oi`e ,dcei `l aey xetkl ligzdy

:xnel yi cere .oxwy wfgen `di ot xkfp zeidl

"oilz la" lr xaer ziad lra oi`c dwfg `dc

oi`c dwfg dcda dwfg `ki` ik `l` `ipdn `l

oic ziaa eraezyke ,exky `dyn xiky

.ddy `l ixd xgnl cr oizndl edekixvdeéëå
jdc ab lr s` - lefbz la meyn xaer xiky

yipi`l dil xing ,ziad lra iab inp `ki` dwfg

.xity ipyn ikd e`lac ,cere .ie`l ixzk e`l cg

la"a xaer xiky oi`c jka dnc :xn`z m`e

diytp` inx ziad lrac oeik mewn lkn ?"lefbz

xtekc oeik xehte ,ixae ixa dil ded - xkcne

`l xkcne diytp` inxc `nrhc :xnel yie !lkd

- iwfg ixz `kd ipyn ike .xikyc dwfgk `aiyg

zelewy `l` ,xikycn iticrc xnel `a `l

.edpipêåúîmlern jizxky `l xnel lekiy

`l` ebn jiiy oi`c ?ebn o`k liren dn :dniz -

`kd la` ,cifna xwyny ecyegl `ly oiprl

,rxty xeaq `ed i`cec ,dil opipnidn xity

cexh `edy itl gkyy oilez ep`y `l`

oi`e ?xzei xkfp `di ebn meyn eh`c .eilreta

dy`d" yixa gken ikde !llk ebn o`k jiiy

zn xnel `pnidn `lc (a ,ciw zenai) "dkldy

,ezhn lr zn dxn` `ira i`c ebna dnglna

oi`e ,zn` xnel dxeaqe incca dxn`c meyn

jezn dreh `ny `idy dna dpin`dl epl

`iddac ab lr s`e .xwyl dleki dzidy

dngln `id dwifgda ol `irain dteb `zrny

`ira i`c ebn xwyl dl dn opixn` in ,mlera

oeik ,ol `irain `wec mzd - mlera mely dxn`

:xnel yie !dngln zwfgny i`d ilek `wiicc

i`ce xne`e ,ixa `l` `ny oreh oi`c oeik `kdc

zi`c oeik ,xwynk ewifgdl epl oi` - gky `ly

`nyc ,on`p epi` ebn el oi`yk la` .ebn dil

xeaqy zngne ,eilreta cexh `edy zngn gky

.wteqny it lr s` ixa oreh rxtyêåúî
xnel leki mlern mixac eid `l xnel lekiy

yexitle !dreay aiig "mlern mixac eid `l" inp xn` ik ok m` ,aiig lkd xtek elit` firdl lekiy oecwtac (` ,fw `nw `aa) "`nw lfebd"a yxity qxhpewd yexitl :dniz - eqp`p

dced ok m` `l` "eqp`p"a `le dxitka `l dreay aiigin `lc ,inp mz epiaxd`ceda - dxitk `la "eqp`p"e d`ceda iaiign `lc `ng xa inxe `a` xa `iig iax elit`c ,dyw ,zvwna

ok m` ."eqp`p" jiiy `lc ab lr s` d`cede dxitka opiaiign oecwtn opitlic inp d`eldae .llk "eqp`p" oecwt iab xikfn `l lirl zeipyn dnkc ,aiigc ecen "eqp`p" `la dxitke

`idd` xnel lekiy jezn (m`) "eqp`p"c `idd` on`p `di dced inp ik ,jixtc xninl `kile !ebn `kile ,aiign "eqp`p"c `idd` "mlern mixac eid `l" inp xn` ik ,zvwna dcenyk

epiax yexitl edin .lkd xetkl firn mc` oi`c ,ebn jiiy `l mzd i`ce `l` .lkd xtek ira i`c ebna on`p `diy zvwn dcen lkn dil dywz ok m`c ,"mlern mixac eid `l" dcedc

ik ,d`ced `kilc oeik xeht iede "mlern mixac eid `l" xnel lekiy jezn :jixtc ,`kd xity `iz` - lkd xtek aiigin "eqp`p" epiidc oecwta `kiiyc dprhac yxtnc xy` oa wgvi

,ebn i`d ik dil zi`c l`enyl xity jixt mewn lkn ,oerhl el gep exwya xikn exiag oi`c "eqp`p" la` ,lkd xetkl firn mc` oi`c ,aeh ebn df oi`c ab lr s` .xeht "eqp`p" xn`

.dxezd lka ebn opixn`c i`n` jixt `le ,ith l`enyc` jixtc `gip `zyde .cexh `edy itl cifna xwynk xikyd edcygi `ly "jxky jl izzp" ith xnel el gepcíéãòáoi`

zecra irbep ipd :jixte .oipy zlz dia `pxiice dipin `pxb` exn`e ixz ia ez`c oebk mipy ylyc dwfg zgkync (` ,hk `xza `aa) "mizad zwfg" yixa opixn`c :dniz - 'ek jixv

itl ,ok xnel oi`yx eid `ly :xnel yie !ji`dl `xb` `paidi xn` ira i`c ebna dipnidle ,micra erxetl jixv oi` `d ?`iyw i`ne .ji`dl `xb` ead edl opixn` ikd ixn` eli`c ,od

. (a ,bn) oiyeciwc ipy wxta `icda opixn`ck "izrxt" xnel ipnidn `l zqid zreay opax oewzc i`nlc :wgvi epiax xn` cere .dipy mrt ozil ekxhvie oica cg`d dkfi ot mi`xiy

øèùáciwtnd :`cqg axn mxnr ax dipin irac (` ,r `xza `aa) "ziad z` xkend" wxt seqa gkenck "eqp`p" xn` ira i`c ebna ,dreaya onidlc :dniz - micra xifgdl jixv

el xifgdl jixv :xn`w ikdc mz epiax uxize !dleb ipiick `zkld mzd wiqtc ,dil `xiaq ikd diteb `axe .dreaya onidnc wiqne ?edn "jl eizxfgd" dil xn`e xhya exiag lv`

xninl `ki` ,deln `bltc `wqra ixii`c mzd la` ,"ira i`n icia jxhy" meyn micra el xifgdl jixv `kdc :yxtn xy` oa wgvi epiaxe .dreay `la xhtil dvex m` micra

.dil ixiif `xtqc ihiyt`c
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zereay(iyiy meil)

:`xnbd dywnéëä éàel znxeb ziad lra zcxhy ,jk m` ± ¦¨¦
,rxt eilretn inl gkyiyénð õö÷ eléôàmiwelgy ote`a mb ± £¦¨©©¦

,ezcear zxenz xikyl ziad lra uvw dnk xikyde ziad lra
,lehie el uvw dnk xikyd raypy oicd `diàéðz äîlàrecne ± ©¨¨©§¨

d m` ,`ziixaa epipyøîBà ïneàziad lralíézL[mirlq izy-] ¨¥§©¦
äläå ,éì zöö÷ziad lrae ±,úçà àlà Eì ézöö÷ àì ,øîBàoicd ¨©§¨¦§©¨¥Ÿ¨©§¦§¤¨©©

y ,`edåéìò Bøéáçî àéöBnäz`ad zlhen,äéàøäxikyd okle ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
eciriy micr `iadl jixv sqep rlq ziad lran `ivedl dvexy
epwiz `l recn ,dreh ziad lray mixeaq ep`y oeike .eixack

.lehie xikyd rayiy df ote`a mb minkg
:`xnbd zvxzndéì øéëc økãéî éàcå ,äöéö÷ieyr mc` oi` - §¦¨©©¦§¨§¦¥

epwiz `l dfa okle ,exiky mr uvw `edy xkyd z` gekyl
.eixacl di`x `iadl eilr `l` ,dreaya on`p xikyd `diy

:dywne `xnbd dkiynn,éëä éàlray iptn `ed dpwzd mrhy ¦¨¦
,eilreta cexh ziadeléôàlran exky z` xikyd raezy ote`a £¦

y xg`l ziadBpîæ øáò,,el mliy xaky oreh ziad lraeénð± ¨©§©©¦
,lehie xikyd rayiy oicd `di ok mbàéðz äîlàepipy recn ± ©¨¨©§¨

,`ziixaaå ,Bpîæ øáòziad lray xikyd orehBì ïúð àìz` ¨©§©§Ÿ¨©
,exky.ìèBðå òaLð Bðéà äæ éøä£¥¤¥¦§¨§¥

:`xnbd zvxzna øáBò úéaä ìòa ïéà ä÷æçxeqi`,'ïéìz ìa' £¨¨¥©©©©¦¥§©¨¦
xn`py(bi hi `xwie)oeike ,'xwA cr LY` xikU zNrR oilz `l'Ÿ¨¦§ª©¨¦¦§©Ÿ¤

,xeqi` xar ziad lra xikyd ixacly `vnp ,eperxt onf xary
oi` ,ezprhl zriiqnd df xeqi`a xaer epi`y dwfg yiy oeike

.oenn xtek lkn xzei ea xingdl
,epin`dl dliren ef dwfg recn :`xnbd dywnúøîàäåyìòa §¨¨§©©©

,àeä åéìòBôa ãeøè úéaä,mliyy xaeqe dreh `edy okzie ©©¦¨§£¨
ep` ixdy ,xeqi` xaer epi`y ef dwfga zlrez oi` `linne

.mliy zn`ay xaeqe dreh `edy miyyeg
:`xnbd zvxznzngn dreh ziad lray miyyeg ep`y dn

,eilreta cexh `edyéléî éðäwx epiid ±àáeiç ïîæ éèîéìc énwî ¨¥¦¥¦©¥§¦§¥§©¦¨
la' xeqi` lr xaer ea mlyn epi` m`y ,eaeig onf ribdy mcew ±

la` ,'oilzàáeiç ïîæ éèî ékm`y ,aeigd onf ribn xy`k j` ± ¦¨¥§©¦¨
,oilz laa xeari ea mlyi `løkãéîe déLôpà éîøezrc ozep ± ¨¥©©§¥¦§¨

.oilz la xeqi`a xeari `ly ick ,mliy xak m`d xkfdl
,oilz laa xaer epi`y dwfg yi ziad lral mpn` :`xnbd dywn

,xikyl dwfg yi df cbpk j`,ìBæâz ìa íeMî øáBò øéëN éëå§¦¨¦¥¦©¦§
.elaiw xaky s` lr exky z` raez `edy ecyeg dz` cvike

l :`xnbd zvxzné÷æç éøz àkéà úéaä ìòa éabzewfg izy mpyi ± ©¥©©©©¦¦¨§¥¤§¥
,ziad lra zprhl zeriiqndàãç,zg` ±øáBò úéaä ìòa ïéàc £¨§¥©©©©¦¥

àãçå ,ïéìz ìáa,ztqep dwfg ,zg`e ±àäLî øéëN ïéàcz`,BøëN §©¨¦©£¨§¥¨¦©§¤§¨
xikyd iabl eli`e ,epnf ribny cin ziad lran eze` daeb `l`
raez oi` i`ceay epiide ,ezprhl zriiqnd zg` dwfg wx yi
oeike ,lfb xeqi` lr jka xaer ixdy elaiw xaky xg` exky
dpwzd df ote`a epwiz `l okle ,dticr ziad lra zprh ,jky

.lehie xikyd rayiy
rayp xiky' zpwz ea dxn`p `ly ote` yiy zx`an `xnbd

:'lhepeeðL àì ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà,lhepe xikyd raypy ¨©©©§¨¨©§¥Ÿ¨
àlàkBøëOLziad lraaipt,íéãò,xikyl xn`y md micirne ¤¨¤§¨¦¥¦

dyr ok`y micirn oke ,jl mly`e meid dk`ln inr dyr
,ezk`ln xikydìáàm`a àlL BøëNipt,íéãòziad lra on`p £¨§¨¤Ÿ¦¥¦

y ,dreay `la s` xehte ,el mliy xaky oerhlìBëiL CBzîlra ¦¤¨
ziadézøëN àì Bì øîBì,íìBòî Ejk ,xhtie,Bì øîBì ìBëéok` ©Ÿ§©§¦¥¨¨©

ézøëNå Exak mle`,EøëN Eì ézúð.df ebina on`peéaø déì øîà §©§¦§¨©¦§§¨§¨©¥©¦
÷çöé,ongp axløLéé,zxn` dti ±ïðçBé éaø øîà ïëå.jixack ¦§¨¦¨§¥¨©©¦¨¨

:`xnbd zxxanììkîxn` opgei iax mby wgvi iax ixacn m`d ± ¦§¨
cenll yi ,okdéìò âéìôc[eilr wlgy-]Lé÷ì Léøiax ly exiag ¦§¦£¥¥¨¦

did ,eixacl mikqd eli`y ,zenewn daxda eilr wlegde opgei
.yiwl yix ly enyn mb ok xnel wgvi iaxl

:`xnbd daiynixac wgvi iax xikfd `ly dny ,ok wiicl oi`
ewlgpe ,dfa ezrc el dxxazp `ly iptn `ed yiwl yix

,xaca mi`xen`éøîàc àkéàc exn`y yi ±déì éúL äåä àzLéî ¦¨§¨§¦¦§¨£¨¨¥¥
déì ÷éúLeopgei iax xn`y onfa dizya yiwl yix did weqr ± §¦¥

rny `le wgvi iax `vi eziizy miiqy mcewe ,wzy okle ,df oic
.`l e` opgei iax ixac lr wlgp m`déøîàc àkéàåexn`y yie ± §¦¨§¨§¦

cdéì ÷éúLe déì éäL äåä àäLéî,dwizya yiwl yix oiznd ± ¦§¨£¨¨¥¥§¦¥
miiqiy cr opgei iax ixac lr aiydln oizndl ekxc dzid jky
wlgp m` rny `le wgvi iax `vi jk jezae ,ahid eixac xiaqdl

.eilr
:mitqep mi`xen` mya df oic d`ian `xnbdáø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©

eðL àì ,áø øîà ,ãéáæ øa àéLðî,lhepe xikyd raypyàlà §©§¨©§¦¨©©Ÿ¨¤¨
àì Bì øîBì ìBëiL CBzî ,íéãòa àlL BøëN ìáà ,íéãòa BøëOL¤§¨§¥¦£¨§¨¤Ÿ§¥¦¦¤¨©Ÿ

ézøëNézøëN Bì øîBì ìBëé ,íìBòî E.EøëN Eì ézúðå E §©§¦¥¨¨©§©§¦§¨©¦§§¨§
àzòîL àä àélòî änk ,àîç øa éîø øîàdtie dlern dnk ± ¨©¨¦©¨¨©¨§©§¨¨§©§¨

:`xnbd dywn .ef drenyàáø déì øîà,`ng xa inxléàî ¨©¥¨¨©
àúeélòîon`py xn`p m` `lde ,ef dreny `id dlern recn ± §©§¨

,ebina ziad lraàðîçø áéiçc ïéøîBL úòeáL ,ïk íàzreay ± ¦¥§©§¦§¦¥©£¨¨
ezaiigy ,ecia cwted xy` oecwtd qp`py orehd xky xney

,jk lr raydl dxezddì úçkLî éëéäaeig dz` `ven okid ± ¥¦©§©©¨
`lde ,ef dreayìBëiL CBzîxneydBì øîBì[ciwtnl-]eéä àì ¦¤¨©Ÿ¨

íìBòî íéøácjk ,melk icia zcwtd `l ±Bì øîBì ìBëéok` §¨¦¥¨¨©
mpn` zcwtdeñðàð.dreay `la ebina on`pe ,icia oecwtd ivtg ¤¤§

,df ebina oin`dl oi`y x`ean dreaya dxezd ezaiigy jkne
.xiky xky rxt xaky ebina on`p didi `l ziad lra mb ok m`e

ote`a dxn`p mixney zreay :`xnbd zvxzna déì ãé÷ôàcipt §©§¦¥¦
,íéãòepin`dl oi` okle ,ecia cwted `ly oerhl leki oi`e ¥¦

.'ebin' el oi` ixdy ,rayiy cr eqp`py
,dreay `la on`p `di micra ciwtda s` :dywne `xnbd zxfeg

ixdyìBëiL CBzîxneydBì øîBì[ciwtnl-]åézøæçäz`-] ¦¤¨©¤¡©§¦
[oecwtd,Eìjk,Bì øîBì ìBëéj` eizxfgd `l ok`eñðàðivtg §¨©¤¤§
.oecwtd

ote`a dxn`p mixney zreay :`xnbd zvxzndéì ãé÷ôàc§©§¦¥
àøèLalke ,ecia utgd cwtedy ciwtnl xhy xneyd azky ± ¦§¨¨

m`y ,'eizxfgd' oerhl xneyd leki oi` ciwtnd cia xhydy onf
`l` eqp`p oerhl on`p oi` okle ,ecin exhy z` lehil el did ok

.dreaya
:`xnbd zwiicnììkî,rnyn `ng xa inxe `ax ixacn ± ¦§¨

eäì àøéáñ eäééåøúcy mixaeq mdipyy ±a Bøéáç ìöà ãé÷ônäipt §©§©§§¦¨§©©§¦¥¤£¥¦
éøö ïéà íéãòBì øéæçäì Coecwtdaipt,íéãòexifgdy oerhl on`pe ¥¦¥¨¦§©£¦¦¥¦

ciwtnd la` .di`x `la mbéøö ,øèLaa Bì øéæçäì Cipt,íéãòe` ¦§¨¨¦§©£¦¦¥¦
cia xhydy onf lky ,xneyd icil xhyd z` ciwtnd xifgiy
z` el xifgdy micr `la oerhl on`p xneyd oi` ciwtnd

.oecwtd
yiy ote`a s`y `ziixan giken zyy ax ,oldl `aeiy itk
.exky lhepe xikyd raypy dpwzd dpwzp ,ebin ziad lral

:`xnbd dnicwnúLL áøc déìò àîç øa éîø éø÷xa inx `xw ± §¦¨¦©¨¨£¥§©¥¤
aezkd z` zyy ax lr `ng(bi `k '` l`eny),íéøácä úà ãåc íNiå'©¨¤¨¦¤©§¨¦

,'Baìa älàäeail my zyy ax mby ,xnel `ng xa inx oiekzpe ¨¥¤§¦
ok`e ,mipekp l`enye ax ixac m`d zeziixaa wcwcle xxal

.mdixacn jtidl dixacn wiicl yiy `ziixa `vn
:zyy ax ziiyew z` d`ian `xnbddéçkLàc[`vny-]úLL áø §©§§¥©¥¤

déì øîà ,ìàeîL øa äaøì,daxl zyy axøéëNa éãéî øî éðz± §©¨©§¥¨©¥¨¥©¦¦§¨¦
.exky lehil xiky zreay oica `ziixa e` dpyn zipy m`døîà̈©

déì,daxàðéðz ïéà,`ziixa izipy ok` ±øéëNexky raezdBpîæa ¥¦¨¦¨¨¦¦§©
,ezlert meiq meia epiide ,oerxtd onfa ±òaLðlaiw `l oiicry ¦§¨

,exkyìèBðå.exkyãöék`weec ,ef dpwz dpwzp izni` ±ïîæa §¥¥©¦§©
Bì øîàLziad lral xikydäläå ,éøëN éì zúð àìå ,éðzøëN ¤¨©§©§©¦§Ÿ¨©¨¦§¨¦§©¨
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zereay(iyiy meil)

:`xnbd dywnéëä éàel znxeb ziad lra zcxhy ,jk m` ± ¦¨¦
,rxt eilretn inl gkyiyénð õö÷ eléôàmiwelgy ote`a mb ± £¦¨©©¦

,ezcear zxenz xikyl ziad lra uvw dnk xikyde ziad lra
,lehie el uvw dnk xikyd raypy oicd `diàéðz äîlàrecne ± ©¨¨©§¨

d m` ,`ziixaa epipyøîBà ïneàziad lralíézL[mirlq izy-] ¨¥§©¦
äläå ,éì zöö÷ziad lrae ±,úçà àlà Eì ézöö÷ àì ,øîBàoicd ¨©§¨¦§©¨¥Ÿ¨©§¦§¤¨©©

y ,`edåéìò Bøéáçî àéöBnäz`ad zlhen,äéàøäxikyd okle ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
eciriy micr `iadl jixv sqep rlq ziad lran `ivedl dvexy
epwiz `l recn ,dreh ziad lray mixeaq ep`y oeike .eixack

.lehie xikyd rayiy df ote`a mb minkg
:`xnbd zvxzndéì øéëc økãéî éàcå ,äöéö÷ieyr mc` oi` - §¦¨©©¦§¨§¦¥

epwiz `l dfa okle ,exiky mr uvw `edy xkyd z` gekyl
.eixacl di`x `iadl eilr `l` ,dreaya on`p xikyd `diy

:dywne `xnbd dkiynn,éëä éàlray iptn `ed dpwzd mrhy ¦¨¦
,eilreta cexh ziadeléôàlran exky z` xikyd raezy ote`a £¦

y xg`l ziadBpîæ øáò,,el mliy xaky oreh ziad lraeénð± ¨©§©©¦
,lehie xikyd rayiy oicd `di ok mbàéðz äîlàepipy recn ± ©¨¨©§¨

,`ziixaaå ,Bpîæ øáòziad lray xikyd orehBì ïúð àìz` ¨©§©§Ÿ¨©
,exky.ìèBðå òaLð Bðéà äæ éøä£¥¤¥¦§¨§¥

:`xnbd zvxzna øáBò úéaä ìòa ïéà ä÷æçxeqi`,'ïéìz ìa' £¨¨¥©©©©¦¥§©¨¦
xn`py(bi hi `xwie)oeike ,'xwA cr LY` xikU zNrR oilz `l'Ÿ¨¦§ª©¨¦¦§©Ÿ¤

,xeqi` xar ziad lra xikyd ixacly `vnp ,eperxt onf xary
oi` ,ezprhl zriiqnd df xeqi`a xaer epi`y dwfg yiy oeike

.oenn xtek lkn xzei ea xingdl
,epin`dl dliren ef dwfg recn :`xnbd dywnúøîàäåyìòa §¨¨§©©©

,àeä åéìòBôa ãeøè úéaä,mliyy xaeqe dreh `edy okzie ©©¦¨§£¨
ep` ixdy ,xeqi` xaer epi`y ef dwfga zlrez oi` `linne

.mliy zn`ay xaeqe dreh `edy miyyeg
:`xnbd zvxznzngn dreh ziad lray miyyeg ep`y dn

,eilreta cexh `edyéléî éðäwx epiid ±àáeiç ïîæ éèîéìc énwî ¨¥¦¥¦©¥§¦§¥§©¦¨
la' xeqi` lr xaer ea mlyn epi` m`y ,eaeig onf ribdy mcew ±

la` ,'oilzàáeiç ïîæ éèî ékm`y ,aeigd onf ribn xy`k j` ± ¦¨¥§©¦¨
,oilz laa xeari ea mlyi `løkãéîe déLôpà éîøezrc ozep ± ¨¥©©§¥¦§¨

.oilz la xeqi`a xeari `ly ick ,mliy xak m`d xkfdl
,oilz laa xaer epi`y dwfg yi ziad lral mpn` :`xnbd dywn

,xikyl dwfg yi df cbpk j`,ìBæâz ìa íeMî øáBò øéëN éëå§¦¨¦¥¦©¦§
.elaiw xaky s` lr exky z` raez `edy ecyeg dz` cvike

l :`xnbd zvxzné÷æç éøz àkéà úéaä ìòa éabzewfg izy mpyi ± ©¥©©©©¦¦¨§¥¤§¥
,ziad lra zprhl zeriiqndàãç,zg` ±øáBò úéaä ìòa ïéàc £¨§¥©©©©¦¥

àãçå ,ïéìz ìáa,ztqep dwfg ,zg`e ±àäLî øéëN ïéàcz`,BøëN §©¨¦©£¨§¥¨¦©§¤§¨
xikyd iabl eli`e ,epnf ribny cin ziad lran eze` daeb `l`
raez oi` i`ceay epiide ,ezprhl zriiqnd zg` dwfg wx yi
oeike ,lfb xeqi` lr jka xaer ixdy elaiw xaky xg` exky
dpwzd df ote`a epwiz `l okle ,dticr ziad lra zprh ,jky

.lehie xikyd rayiy
rayp xiky' zpwz ea dxn`p `ly ote` yiy zx`an `xnbd

:'lhepeeðL àì ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà,lhepe xikyd raypy ¨©©©§¨¨©§¥Ÿ¨
àlàkBøëOLziad lraaipt,íéãò,xikyl xn`y md micirne ¤¨¤§¨¦¥¦

dyr ok`y micirn oke ,jl mly`e meid dk`ln inr dyr
,ezk`ln xikydìáàm`a àlL BøëNipt,íéãòziad lra on`p £¨§¨¤Ÿ¦¥¦

y ,dreay `la s` xehte ,el mliy xaky oerhlìBëiL CBzîlra ¦¤¨
ziadézøëN àì Bì øîBì,íìBòî Ejk ,xhtie,Bì øîBì ìBëéok` ©Ÿ§©§¦¥¨¨©

ézøëNå Exak mle`,EøëN Eì ézúð.df ebina on`peéaø déì øîà §©§¦§¨©¦§§¨§¨©¥©¦
÷çöé,ongp axløLéé,zxn` dti ±ïðçBé éaø øîà ïëå.jixack ¦§¨¦¨§¥¨©©¦¨¨

:`xnbd zxxanììkîxn` opgei iax mby wgvi iax ixacn m`d ± ¦§¨
cenll yi ,okdéìò âéìôc[eilr wlgy-]Lé÷ì Léøiax ly exiag ¦§¦£¥¥¨¦

did ,eixacl mikqd eli`y ,zenewn daxda eilr wlegde opgei
.yiwl yix ly enyn mb ok xnel wgvi iaxl

:`xnbd daiynixac wgvi iax xikfd `ly dny ,ok wiicl oi`
ewlgpe ,dfa ezrc el dxxazp `ly iptn `ed yiwl yix

,xaca mi`xen`éøîàc àkéàc exn`y yi ±déì éúL äåä àzLéî ¦¨§¨§¦¦§¨£¨¨¥¥
déì ÷éúLeopgei iax xn`y onfa dizya yiwl yix did weqr ± §¦¥

rny `le wgvi iax `vi eziizy miiqy mcewe ,wzy okle ,df oic
.`l e` opgei iax ixac lr wlgp m`déøîàc àkéàåexn`y yie ± §¦¨§¨§¦

cdéì ÷éúLe déì éäL äåä àäLéî,dwizya yiwl yix oiznd ± ¦§¨£¨¨¥¥§¦¥
miiqiy cr opgei iax ixac lr aiydln oizndl ekxc dzid jky
wlgp m` rny `le wgvi iax `vi jk jezae ,ahid eixac xiaqdl

.eilr
:mitqep mi`xen` mya df oic d`ian `xnbdáø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©

eðL àì ,áø øîà ,ãéáæ øa àéLðî,lhepe xikyd raypyàlà §©§¨©§¦¨©©Ÿ¨¤¨
àì Bì øîBì ìBëiL CBzî ,íéãòa àlL BøëN ìáà ,íéãòa BøëOL¤§¨§¥¦£¨§¨¤Ÿ§¥¦¦¤¨©Ÿ

ézøëNézøëN Bì øîBì ìBëé ,íìBòî E.EøëN Eì ézúðå E §©§¦¥¨¨©§©§¦§¨©¦§§¨§
àzòîL àä àélòî änk ,àîç øa éîø øîàdtie dlern dnk ± ¨©¨¦©¨¨©¨§©§¨¨§©§¨

:`xnbd dywn .ef drenyàáø déì øîà,`ng xa inxléàî ¨©¥¨¨©
àúeélòîon`py xn`p m` `lde ,ef dreny `id dlern recn ± §©§¨

,ebina ziad lraàðîçø áéiçc ïéøîBL úòeáL ,ïk íàzreay ± ¦¥§©§¦§¦¥©£¨¨
ezaiigy ,ecia cwted xy` oecwtd qp`py orehd xky xney

,jk lr raydl dxezddì úçkLî éëéäaeig dz` `ven okid ± ¥¦©§©©¨
`lde ,ef dreayìBëiL CBzîxneydBì øîBì[ciwtnl-]eéä àì ¦¤¨©Ÿ¨

íìBòî íéøácjk ,melk icia zcwtd `l ±Bì øîBì ìBëéok` §¨¦¥¨¨©
mpn` zcwtdeñðàð.dreay `la ebina on`pe ,icia oecwtd ivtg ¤¤§

,df ebina oin`dl oi`y x`ean dreaya dxezd ezaiigy jkne
.xiky xky rxt xaky ebina on`p didi `l ziad lra mb ok m`e

ote`a dxn`p mixney zreay :`xnbd zvxzna déì ãé÷ôàcipt §©§¦¥¦
,íéãòepin`dl oi` okle ,ecia cwted `ly oerhl leki oi`e ¥¦

.'ebin' el oi` ixdy ,rayiy cr eqp`py
,dreay `la on`p `di micra ciwtda s` :dywne `xnbd zxfeg

ixdyìBëiL CBzîxneydBì øîBì[ciwtnl-]åézøæçäz`-] ¦¤¨©¤¡©§¦
[oecwtd,Eìjk,Bì øîBì ìBëéj` eizxfgd `l ok`eñðàðivtg §¨©¤¤§
.oecwtd

ote`a dxn`p mixney zreay :`xnbd zvxzndéì ãé÷ôàc§©§¦¥
àøèLalke ,ecia utgd cwtedy ciwtnl xhy xneyd azky ± ¦§¨¨

m`y ,'eizxfgd' oerhl xneyd leki oi` ciwtnd cia xhydy onf
`l` eqp`p oerhl on`p oi` okle ,ecin exhy z` lehil el did ok

.dreaya
:`xnbd zwiicnììkî,rnyn `ng xa inxe `ax ixacn ± ¦§¨

eäì àøéáñ eäééåøúcy mixaeq mdipyy ±a Bøéáç ìöà ãé÷ônäipt §©§©§§¦¨§©©§¦¥¤£¥¦
éøö ïéà íéãòBì øéæçäì Coecwtdaipt,íéãòexifgdy oerhl on`pe ¥¦¥¨¦§©£¦¦¥¦

ciwtnd la` .di`x `la mbéøö ,øèLaa Bì øéæçäì Cipt,íéãòe` ¦§¨¨¦§©£¦¦¥¦
cia xhydy onf lky ,xneyd icil xhyd z` ciwtnd xifgiy
z` el xifgdy micr `la oerhl on`p xneyd oi` ciwtnd

.oecwtd
yiy ote`a s`y `ziixan giken zyy ax ,oldl `aeiy itk
.exky lhepe xikyd raypy dpwzd dpwzp ,ebin ziad lral

:`xnbd dnicwnúLL áøc déìò àîç øa éîø éø÷xa inx `xw ± §¦¨¦©¨¨£¥§©¥¤
aezkd z` zyy ax lr `ng(bi `k '` l`eny),íéøácä úà ãåc íNiå'©¨¤¨¦¤©§¨¦

,'Baìa älàäeail my zyy ax mby ,xnel `ng xa inx oiekzpe ¨¥¤§¦
ok`e ,mipekp l`enye ax ixac m`d zeziixaa wcwcle xxal

.mdixacn jtidl dixacn wiicl yiy `ziixa `vn
:zyy ax ziiyew z` d`ian `xnbddéçkLàc[`vny-]úLL áø §©§§¥©¥¤

déì øîà ,ìàeîL øa äaøì,daxl zyy axøéëNa éãéî øî éðz± §©¨©§¥¨©¥¨¥©¦¦§¨¦
.exky lehil xiky zreay oica `ziixa e` dpyn zipy m`døîà̈©

déì,daxàðéðz ïéà,`ziixa izipy ok` ±øéëNexky raezdBpîæa ¥¦¨¦¨¨¦¦§©
,ezlert meiq meia epiide ,oerxtd onfa ±òaLðlaiw `l oiicry ¦§¨

,exkyìèBðå.exkyãöék`weec ,ef dpwz dpwzp izni` ±ïîæa §¥¥©¦§©
Bì øîàLziad lral xikydäläå ,éøëN éì zúð àìå ,éðzøëN ¤¨©§©§©¦§Ÿ¨©¨¦§¨¦§©¨
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zereay(ycew zay meil)

a xen`d oica oia zn`ae àLéøoica oiaa xen`dàôéñxikyd oi` ¥¨¥¨
`l` lhep,äéàøaeze` xkyy jkl di`x `iadl jixv `yixay ¦§¨¨

el uvwy di`x `iadl jixv `tiqae ,lhepe rayp f`e ,ziad lra
di`x z`ad dxkfed `ly dne ,lhep oi` di`x el oi` m`e ,mizy

y iptn `ed ,`yixaäéàøznxebdìcílLaiig ziad lra `diy ± §¨¨¦§©¥
,mlyl,éðz÷z` zaiign ,mizy el uvwy di`xdy ,`tiqa epiide ¨¨¥

epiide ,`yixa zkxvpd di`xd la` ,mizy mlyl ziad lra
ziad lra z` zaiign dpi` dnvr `idy ,ziad lra exkyy

`l` dpi`e ,mlyläòeáLc äéàøoic `diy jkl znxeby di`x ± §¨¨¦§¨
,exky lehile raydl xikyd,éðz÷ àì.`id zkxvp zn`ay s` Ÿ¨¨¥

xikyde ziad lra miwlegy ote`ay epipy d`aedy `ziixaa
mwitq d`ian `xnbd .xiky zpwz dxn`p `l zexikyd mekqa

:df oecipa ax icinlz lyéaî déì eçìL ,àaà øa äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨©©¨¨§¥¦¥
áø,ax ly eyxcn zian minkgd egly -ìeðéaø eðãnìé ,ìàeîL ©¦§¥§©§¥©¥

dyk oicd ji`éì zöö÷ íézL øîBà ïneà,ixkyaàì øîBà äläå ¨¥§©¦¨©§¨¦§©¨¥Ÿ
,òaLð éî ,úçà àlà Eì ézöö÷lkk ,xhtpe rayp ziad lra m`d ¨©§¦§¤¨©©¦¦§¨

.lhepe xikyd raypy e` ,dxezay miraypdïäì øîà,l`eny ¨©¨¤
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המשך בעמוד ריט
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äéàøá àôéñå àùéø`iaiy `l` ,dizil lhepe rayp ipzwc [inp :oyi qetca] idp `yix -

.exkyy micr dlgzéðú÷ íìùìã äéàø.ipzw mlyl ziad lra z` zaiignd di`x -

äòåáùìã äéàø.ipzw `l ,xikyd lr dreayd z` lblbl `l` d`a dpi`y -éðú àäå
'åë ìàåîù øá äáø.lirlc oizipzn jd -ïîåà ãéá úéìèäù ïîæ ìëied ziad lrac -

`ly micr `iadl di`xd eilr exiagn `ivend

.zg` `l` uvw'åë àéä äãåäé éáøinp `kde -

ixdy ,dxezd on `id ziad lra lv` dreay

.zvwna dcenøéîçî éøåîçàxikyd lr -

.ziad lra lr deicye ,dipin dreay lwynl

ïðáø àìå àéä äãåäé éáø õö÷ àìà:dinza -

dcedi iax xiky rayp dvivw`c ipzwc `d

opax `le dl xn`w?iax xingnc `kid `zyd

lv` d`ced zvwn oi`ya oebk ,xiky` dcedi

depnide xiky` opax oiliwn ,ziad lra

.dreaya'åë éâéìô àäá àìàuvw mlerle -

l`eny xa dax ipzc `de .opax `le dcedi iax

xingnc `kid `zyd :jl `iywce .`id opax

dcedi iax :ibilt `dae ,oi` - 'ek dcedi iax

- xikyl `zpwz opax ecar `ziixe`ca xaq

`ziixe`c dreay ziad lra` `ki`c `kid

dreayl diktinl xikyl dpwz opax ecar

`zpwze `id dpwz opaxc` la` .dilr

zvwn my oi`c `kid .opicar `l `zpwzl

zreay `l` ziad lra` `inx `lc ,d`ced

,ongp axk `id `zpwz dteb `id - opaxc zqid

ziad lran dktdl - `zpwzl `zpwze

.opax cear `l - xiky` diicynleäöéö÷å
éùðéà éøéëã øëãéîibiltc opaxl edl `xiaq -

.xiky iab da exing` jkld ,dcedi iaxc`

éãùå ìéè÷ã.ux`l jlyene lwcd uevwy -
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.dyeråðëùî éàî éæçéìåeciriy mze` -

.yi dreay dne epkyn dn eciri epkyny

åéôðë úçú [ïéìèéðä] íéìë åðòåèáziad lra -

xizqdl leki mc`y miphw milk lhpy oreh

xn`" .micr mda exikd `le eicba itpk zgz

."xn`c" opiqxb `le ,opiqxb "dcedi ax
øîàå
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?di`xd eilr exiagn `ivend i`n` epnf xarac

lra oi` dwfgc meyn `nrh lirl yxtn `de

,exky ddyn xiky oi`e "oilz la"a xaer ziad
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.zqid zreay
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opixn` inp ikdc ,di`x dpi` - `ziinw `iig iaxcl `zi` m` :[` ,d] mzd opixn`c i`nne .micrd e`xy dn xak el xifgdy oebk inewe`l `ki`c ,di`x dpi`c xne` wgvi epiaxe .dprhd

,`iig iaxk dkldc di`x `iadl d`xp did zvwe .dizeek (a ,fw) `xza wxta mzd wiqtc ab lr s`e ,'ek xn`zy dy` dleki xn`c `ped axcl `zi` m` :(a ,r zeaezk) "xicnd" wxt

oinn dcedl cge dprhd zvwna dcedl cg "df"e "`ed" i`xw ixz iwenc ,oixerya el dcede oihg eprh ixhtc ,l`ilnb oaxc opaxk `iig iaxc (` ,d) `rivn `aac `nw wxta gkenck
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תואר הרב הוא מרא דאתרא, ואין העניין יוצא מידי פשוטו שהוא הבעל־בית בכל ענייני המקום.
ממכתב כ"ז טבת, תשט"ו



`oifgeרנו mipya cenr en sc ± iying wxt`nw `aa
éãéá ïä ïéçå÷ì øîàå.onwl yxtnck "el mizl`yd" xne` ziad lrae -ïîàð åðéà-

.dreaya elit`ïéîèäì ïëøã ïéàù íéøáã àìàweya ecia olhil yea mc` oi`y -

edpipnh`cn ,cere ,eilk z` xeknl ieyr df oi`c - `cg ,on`p epi` jkld .`iqdxta

`l eed oigewl i`c ,eipikyn milk le`yl jixv `edy ericedl `ed yea xninl `ki`

.opinhn dedïîàðieyr oi`y it lr s`e -

.oiafne ifef dil ikxhvinc oipnif ,milk xeknl

äéçøåà åðééämc` ipa x`yy elit` ,oinhdl -

.`iqdxta oi`ivenïøîà àìåipepia mc`a -

xn` dfe oigewl xn` dfy `l` ,on`p epi`c

lk e`l - mze` zapb el xn` m` la` .oile`y

.od oigewly df rayie ,dipinkàìå :ïðéñøâ éëä
øéëùäìå ìéàùäì ïéåùòä íéøáãá àìà ïøîà-

,on`p epi` oigewl xn` ikc opixn`c `ed edpda

milrady ,li`ydl oieyr oi`y mixac la`

rayl on`p - oilwlwzny itl mdilr miqg

.el mizl`yd xne`d ixac oi`xp oi`e ,mgwly

'åë ïéáà øá àðåä áø çìùãoieyra `nl` -

.on`p epi`c `ed xikydle li`ydlàâåæ
àìáøñã.micba iwxeq ly miixtqn -éîúéî-

mli`ydy xn`e ely ody micr raezd `iady

rny ,inzin `ax edpiwt`cne .minezid ia`l

xn`e onw oedea` ded i` dil `xiaqc dpin

n`p epi` "icia od oigewl"onidn i`c ,dreaya o

mgwl mdia` inzi liaya opiprh opied op` -

ieyr mc` oi`y `zcb`c ixtq `wece .jnn

oieyr opi` mixtq x`y la` ,xicz mda cenll

enk ,oilwlwzny itl ,xikydle li`ydl

dlgzkl oda cnli `l mixtq `vena epipyy

od oigewl" xnel lekie ,enr xg` `xwi `le

dxikn xhy odilr aezkl jixv oi`e ,"icia

oke .rayl jxhvi `ly ,`zlinc `geexl `l`

.ield wgvi axn izlawòáùð øîåù åìéôà-

ezia jezl qpkpy mipy ede`xa i`w oizipzn`

on`p ziad xney elit` ,zeyxa `ly epkynl

.df mlyie raylåèé÷ìå åøéëùlra ly -

.ziad zxiny el xqn `le ,ziadåäîzeidl -

.ef dreay` on`pãéîà.xiyr -åðù àì-

.dreay jixvcàééç éáø éðú:ikd oizipzna -

`vie mly ezia jezl qpkpy eze` oicirn eid

eici iliv` oiae eaba dkiyp dzlry oebk ,leag

e`l mipiy zkiypc ,dreaya `ly lhep -

.`ed lzek jekigêðä àéòáéî àìeda zi`c -

.zeixal rxe minyl rx dil dede oenn zxitk

éåèá úòåáù`ki` razyn ik ,`adlc -

,dniiwl ezrcay ,razy` `hyewa xninl

ceyg epi` - exvi e`tky ,dilr xar elit`e

.eitn xwyl `ivedl xary dreayd lr jka
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`l dnfd zxez `iig iaxe .dnfd zxeza opi` oky oday deyd cvdl dn :jxtinl `ki`c

`nw wxtc inlyexia `iig iaxc` biltc ,opgei iaxl xnel jixv oke .mzd opixn`ck ,jixt

xnel jixv jgxk lre ,lirl mixerya dcede oihg eprha xhtc ab lr s` ,`rivn `aac

.xikydle li`ydl oieyrd mixaca `l` oxn` `le :opiqxb qxhpewa .dnfd zxez jixtc

:mz epiaxl `iywe .on`p epi`c `d :yexit

`xtqe `laxqc `bef wit` `axc jenqa xn`wc

li`ydl oieyrd mixaca inzin `zcb`c

oke .witn cegl `nrh `eddnc rnyn ,xikydle

xkcn `l (` ,fhw `rivn `aa) "lawnd" wxta

mz epiaxl d`xpe !cegl `nrh `edd `l`

:iqxbc ,i`d axc mixrye l`ppg epiax zqxbk

oieyr oi`y mixaca `l` oxn` `l edlekae

li`ydl oieyrd mixac la` ,xikydle li`ydl

`l edlekae :eyexit ikde .on`p epi` xikydle

mixaca `l` "icia od oigewl" xnel on`pc oxn`

yipi` iedc oebke ,xikydle li`ydl oieyr oi`y

ziad lra e` ,oinhdl okxcy mixac e` ,ripvc

oieyrd mixac la` .eilk z` xeknl ieyrd

edlek `ki` elit` on`p epi` xikydle li`ydl

`dc ,od oiaepb ziad lra xne` elit`e ,`zeaihl

,oiaepb xne` df elit` dwfg mdl oi` zexceb

,edpip xikydle li`ydl oieyrd mixacc

`lc oiic zile oic zil "icia od oigewl" xne`yke

yexitk yxit envr l`ppg epiaxe .onidn

ikd gken `l `ibeqc ,d`xp oi`e .qxhpewd

gken diteb l`ppg epiax zqxbc cere .izyxitck

`l edlekae" xnel `kd dpiycn ,ok yxtl oi`c

zniiwc lirlc dhiyk ixii` `lc rnyn ,"oxn`

.on`p epi``

àøôñåx`y oky lkc d`xp - `zcb`c

,xzei oli`ydl jxcy ,mixtq

ezwcve" :(` ,p) zeaezka "dxrp" wxta opixn`ck

mixtq azekd df "crl zcneroli`yne

li`ydl oieyr mixtqc oeik :dnize .mixg`l

`nw `aa) "`xza lfebd"a opzc `d ,xikydle

dnk rayi xg` cia eixtqe eilk xiknd :(a ,ciw

diwt` edi` `nlce :`xnba jixte .lehie `ived

cnre eziaa mc` ipa eply oebk :wiqne !`lwl

ipae dxezg zxzgn dzidy oebke ,dlila oibtde

eixtqe eilk eapbp" mixne` lkde ,e`vi eply mc`

ebna dipndip ?i`d ilek ira i`n`e ."ipelt ly

cg`d oi`c ,"icia md oile`y" xn` ira i`c

li`ydl oieyrc oeik "icia od oigewl" xnel on`p

.lirl izyxitck cegl `nrh `edda xikydle

iapba iypi` iwefg`c `nrh mzd :xninl `kile

xn`w `l mzdc .`kd opixn`ck ,opiwfgn `l

dnke ,meapb miapbdy xne` `l` ,mapb `edy

ixii` mzdc :mz epiax xn` !`nlra `ki` miapb

li`yd `ly icdq op`c ,enr libx epi`y mc`a

.opixn` `lc ,`ivedl ebn ied mzdc :uxiz icec epiax axd ixene .eiiga mdia`l li`ydl ekxc did xtqd lray rcei did ,`kd wit`c `axe .el

åìéôàå:`ipzcn jixte .opira qngc ryx ,xyk :xn` `axe ,leqt :xn` iia` ,qirkdl zeliap lke` oiixar :opixn` (` ,fk oixcdpq) "xxea df" wxtac :mz epiax dywd - `ey zreay

`l i`n` `zyde .oenn zreay ici`e ici` ,`l .qngc ryx opira `l `nl` ?oenn zreay zg`e `ey zreay zg` e`l i`n ,dreaya oilrene miplfbd el` "cr ryx zyz l`"

`kd la` .qngc ryx ied `lc oeik `eyl rayp opixykn zecr iab mzdc :xnel yie !zecrl lqtic oicd `ede ,`pz mey bilt `le dreayl `eyl rayp `icda lqtc ,oizipznn jixt

.dreayl leqt ied jkld ,minyl rx ied `eyl raypyn xake ,oenn xteke xwyn `ed m` ,zeixal rx xak `edy

ìáàxn`e .razyn `hyewa xninl `ki` mxg zlaw zryac oeik ,dreayl lqti `l mxgd lr xary inc wcwcl evx o`kn - ipzw `l razyn `hyewa xninl `ki`c ieha zreay

dreay `aiigi`c `zzi` `idd :opixn`c (` ,dt zeaezk) "azekd" wxtn di`xe .razyn `hyewac icina ixiinw `lc :yexit ,ipzw `lc `l` xn`w `l `kde ,`ed leqtc mz epiax

dpi`e zraypy eyexite ,dlhal miny my `wtnc `zzi` `idda da `prci :qxb zelecb zekldae .dreay` `ciygc `zzi` `idda da `prci :`cqg ax za dil dxn` ,`axc `pic iaa

.dceyg dil aiyg ,razyn `hyewa xninl `ki`c ab lr s` .dcbpky` `ax dkt`e .zlke`e lk`z `ly oebk ,zniiwn
`zkld
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"éãéa ïä ïéçe÷ì" :øîàå¯àlà ïøîà àìå ;ïîàð Bðéà §¨©§¦¥§¨¦¥¤¡¨§¨£¨¨¤¨
úéaä ìòa ìáà ,åéìk øBkîì éeNò BðéàL úéaä ìòa©©©©¦¤¥¨¦§¥¨£¨©©©©¦

åéìk úà øBkîì éeNòä¯øBkîì éeNò ïéàLå ;ïîàð ¤¨¦§¤¥¨¤¡¨§¤¥¨¦§
éîð åéìk úà¯ïkøc ïéàL íéøác àlà ïøîà àì ¤¥¨©¦¨£¨¨¤¨§¨¦¤¥©§¨

ïéîèäì ïkøcL íéøác ìáà ,ïéîèäì¯ïéàLå ;ïîàð §©§¦£¨§¨¦¤©§¨§©§¦¤¡¨§¤¥
éîð ïéîèäì ïkøc¯,òéðö àìc Léðéà àlà ïøîà àì ©§¨§©§¦©¦¨£¨¨¤¨¦¦§¨§¦©

òéðöc Léðéà ìáà¯àlà ïøîà àìå ;déçøBà eðééä £¨¦¦¦§¦©©§§¥§¨£¨¨¤¨
ïéáeðâa ìáà ,ïéçe÷ì øîBà äæå ïéìeàL øîBà äæ¯ ¤¥§¦§¤¥§¦£¨¦§¦

;ïðé÷æçî àì éápâa Léðéà é÷eæçàì ,dépéîk ìk åàì̈¨§¦¥§©£¥¦¦§©¨¥¨©§§¦©
,øékNäìe ìéàLäì ïéeNòä íéøáãa àlà ïøîà àìå§¨£¨¨¤¨¦§¨¦¨£¦§©§¦§©§¦

øékNäìe ìéàLäì ïéeNò ïéàL íéøác ìáà¯;ïîàð £¨§¨¦¤¥£¦§©§¦§©§¦¤¡¨
ìéàLäì ïéeNòä íéøác :ïéáà øa àðeä áø çìLc¦§©©¨©¨¦§¨¦¨£¦§©§¦

"éãéa ïä ïéçe÷ì" :øîàå ,øékNäìe¯àä ék .ïîàð Bðéà §©§¦§¨©§¦¥§¨¦¥¤¡¨¦¨
,éîúiî àzãbàc àøôñå àìaøñc àâeæ ÷étà àáøc§¨¨©¥¨§©§§¨§¦§¨§©©§¨¦¨§¥
eléôà :àáø øîà .øékNäìe ìéàLäì ïéeNòä íéøáãa¦§¨¦¨£¦§©§¦§©§¦¨©¨¨£¦
áø éòa .úòaLð øîBL ìL BzLà eléôà ,òaLð øîBL¥¦§¨£¦¦§¤¥¦§©©¨¥©
øîéé áø déì øîà .e÷éz ?éàî ,Bèé÷ìe BøéëN :àtt©¨§¦§¦©¥£©¥©¥¨

?éàî ,àtñëc àñëa Bðòè :éLà áøì¯éà ,àðéæç §©©¦§¨§¨¨§©§¨©¨¥¨¦
éã÷ôîc àeä ïîéäîc Léðéà Bà ,àeä ãéîàc Léðéà¦¦©£¦¦¦¦§¥©§©§§¦

déab éLðéà¯àì éàå ,ìé÷Lå òazLî¯,ìaçð" .àì ¡¨¥©¥¦§©©§¨¥§¦¨¨¤§¨
àlà eðL àì :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?"ãöék¥©¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨¤¨
ìBëé BðéàL íB÷îa ìáà ,Bîöòa ìaçì ìBëiL íB÷îa§¨¤¨§©¥§©§£¨§¨¤¥¨

Bîöòa ìaçì¯.äòeáLa àlL ìèBð¯àîìc Leçéðå §©¥§©§¥¤Ÿ¦§¨§¥¦§¨
äëéLð Bì äúìòL :àéiç éaø éðz !Ckçúð ìúBëa§¤¦§©¥¨¥©¦¦¨¤¨§¨§¦¨

.åéãé éìévà ïéáe Baâa¯!déì ãéáò øçà àîìãå¯ §©¥©¦¥¨¨§¦§¨©¥£¦¥
úòeáL eléôàå ['åëå] ãeLç BcâpLëe" .øçà àkéìc§¥¨©¥§¤¤§¨©£¦§©

?"àåL úòeáL eléôà" éàî ."àåL¯àéòaéî àì ¨§©£¦§©¨§¨¦¨£¨
ðä àéòaéî àì :øîà÷,ïBîî úøéôk eäa úéàc C ¨¨©¨¦¨£¨¨¨§¦§§¦©¨

àeä àîìòa íéøác úøéôëc éîð àä eléôà àlà¯ ¤¨£¦¨©¦¦§¦©§¨¦§¨§¨
.ïîéäî àì¯!éeha úòeáL éîð éðúéìå¯éðú÷ ék ¨§¥©§¦§¥©¦§©¦¦¨¨¥

òazLî à÷ éëc äòeáL¯ìáà ,òazLî à÷ àø÷La §¨§¦¨¦§©©§¦§¨¨¦§©©£¨
òazLî à÷ àèLe÷ác øîéîì àkéàc ,éeha úòeáL§©¦§¦¨§¥©¦§§¨¨¦§©©

¯"ézìëà" ,"ìëBà àì"å "ìëBà" çðéz .éðú÷ àì̈¨¨¥¥©©§Ÿ©¨©§¦
?øîéîì àkéà éàî "ézìëà àì"å¯àåL úòeáL àðz §Ÿ¨©§¦©¦¨§¥©§¨§©¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zereay(ycew zay meil)

,éãéa ïä ïéçe÷ì øîàå,cala el mizl`yd xne` ziad lrae §¨©§¦¥§¨¦
lhepd,ïîàð Bðéà.ziad lral maiydl aiige ¥¤¡¨

:ef dkld dxn`p ote` dfi`a zx`an `xnbdïøîà àìåoi`y §Ÿ£©¨
,on`p lhepdàlàzian lhp m`øBkîì éeNò BðéàL úéaä ìòa ¤¨©©©©¦¤¥¨¦§

ìáà ,åéìkn lhp m`ïîàð ,åéìk úà øBkîì éeNòä úéaä ìòaoerhl ¥¨£¨©©©©¦¤¨¦§¤¥¨¤¡¨
.epnn m`pwy

:`xnbd dtiqeneziad lraaàì énð åéìk úà øBkîì éeNò ïéàL¤¥¨¦§¤¥¨©¦Ÿ
ïøîà,on`p lhepd oi`yàlàlhpykïkøc ïéàL íéøácipa ly £©¨¤¨§¨¦¤¥©§¨
mc`ïéîèäìgken mpinhdy oeike ,weya mdnr mikledyk mze` §©§¦

iy yiiazne ,mze` l`y wxymilk le`yl jixvy zeixad e`x
,mda yiiazn did `l m`pw eli`y ,exiagnìáàlhp m`íéøác £¨§¨¦

ïkøcLmc` ipa lyïéîèäì,weya mze`ïîàðoi`y oeik ,lhepd ¤©§¨§©§¦¤¡¨
m`pw `ly mpinhdy jkn dgked.

:`xnbd dtiqenemixacaïøîà àì énð ïéîèäì ïkøc ïéàLoi`y ¤¥©§¨§©§¦©¦Ÿ£©¨
,on`p lhepdàlà`ed m`òéðö àìc Léðéàrepv epi`y mc` - ¤¨¦¦§Ÿ§¦©

,erahnìáà`ed m`déçøBà eðééä ,òéðöc Léðéà`ly ,ekxc edf - £¨¦¦¦§¦©©§§¥
ipa mzq oi`y milk s`e ,miielb milk mr miaxd zeyxa jlil
`ly dgiken dpnhdd oi`e ,jk mdnr jlil miyiiazn mc`

.m`pw
:`xnbd dtiqenå,mixen`d mi`pzd lk eniiwzpy ote`a s`àì §Ÿ

ïøîà,on`p lhepd oi`yàlàykäæ[ziad lra-]ïéìeàL øîBà,md £©¨¤¨¤¥§¦
äæå[lhepde-]ïéçe÷ì øîBàzprhl zegked yiy oeiky ,icia md §¤¥§¦

yi ,lhepd zpnhdne ,eilk xeknl ekxc oi`y jkn ,ziad lra
.ziad lral oin`dle ezwfg lhala ìáàorehïéáeðâ,jcia md £¨§§¦

dépéîk ìk åàìc ,ok oerhl ezlekia oi` -àì éápâa Léðéà é÷Bæçàì ¨¨§¦¥§©§¥¦¦§©¨¥Ÿ
ïðé÷æçî.apbl mc` mzq miwifgn oi`y - ©§§¦©

:`xnbd dtiqenåmixen`d mi`pzd eniiwzpy s`ïøîà àìoi`y §Ÿ£©¨
,on`p lhepda àlàlhpøékNäìe ìéàLäì ïéeNòä íéøáãmivtg - ¤¨§§¨¦¨£¦§©§¦§©§¦

yi okle ,mdixagl mxikydl e` mli`ydl mc` ipa jxcy
,el mli`ydy ziad lral oin`dlïéeNò ïéàL íéøác ìáà£¨§¨¦¤¥£¦

,øékNäìe ìéàLäìote` lkaïîàðjxcd oi` ixdy ,m`pwy lhepd §©§¦§©§¦¤¡¨
.mli`ydl

:dcedi ax ly epic xn`p el` milka wxy di`x d`ian `xnbd
,ïéáà øa àðeä áø çìLca wfgend mc`ìéàLäì ïéeNòä íéøác §¨©©¨©¨¦§¨¦¨£¦§©§¦

,øékNäìe,exiag ly eidy micirn micreøîàåwifgndïä ïéçe÷ì §©§¦§¨©§¦¥
,éãéa,el mli`yd wxy oreh exiageBðéà[wifgnd-].ïîàð §¨¦¥¤¡¨

:df oick dyrn d`ian `xnbdàìaøñc àâeæ ÷étà àáøc àä ék¦¨§¨¨©¦¨§©§¨¨
éîúiî àzãbàc àøôñåmiixtqn `ax `ivedy ,didy dyrnk - §¦§¨§©©§¨¦©§¥

z`f eyxiy minezi cin ,dcb` ixac ly xtqe ,micba iwxeq ly
mli`ydy orhe ,ely eidy micr raezd `iade ,mdia`n

,jk zngn raezl `ax maiyde ,mdia`líéøáãael` mivtgy - ¦§¨¦
mixac md,øékNäìe ìéàLäì ïéeNòäoerhl on`p mdia` did `le ¨£¦§©§¦§©§¦

.mdilran m`pwy
:epizpyna diepyd 'lfbp zpwz'l zxfeg `xnbd,àáø øîàwx `l ¨©¨¨

`l` ,olfbd lhp dn raydl leki ziad lraøîBL eléôàziad £¦¥
òaLðoke ,eit lr olfbd aiigzne ,lhpy d`x milk el`eléôà ¦§¨£¦

úòaLð øîBL ìL BzLà.olfbd lhp milk el` ,ziad lra mewna ¦§¤¥¦§©©
:`xnbd zwtzqnBèé÷ìe BøéëN ,àtt áø éòalra ly milret - ¨¥©¨¨§¦§¦

,ziadéàîoeik `ny e` ,olfbd lhp dn raydl mileki m`d - ©
it lr lehiy minkg epwiz `l ,ziad zxiny lr mipenn oi`y

.mzreay.B÷éz¥
p milk el` lr zx`an `xnbdmlhpy ezreaya ziad lra on`

:`xnbd zxxan .olfbdàñëa Bðòè ,éMà áøì øîéé áø déì øîà̈©¥©¥©§©©¦§¨§¨¨
àtñëc,sqkn ieyrd qek olfbd lhpy ziad lra orh -éàîdn - §©§¨©

:iy` ax eaiyd .dreaya z`f lehil on`p m`d ,oicdàðéæç- ¨¥¨

,ep` mi`exéàziad lraãéîàc Léðéà[xiyr-],àeäyiy okzie ¦¦¦§¨¦
,el`k milk eldéab éLðéà éã÷ôîc àeä ïîéäîc Léðéà Bàm` oke - ¦¦¦§¥¨§©§§¦¦§¥©¥

okzie ,mdivtg mc` ipa elv` miciwtny ,on`p mc`k reci
,sqk qek ecia eciwtdyìé÷Lå òázLî,dfk xwi xac s`àì éàå ¦§§©§¨¥§¦Ÿ

,on`pk reci oi` mbe ,xiyr epi` m`e -àì.el`k milk lr on`p Ÿ
:dpyna epipy,ãöék ìaçð`vie ,mly eci zgz qpkpy micirn eid ¤§¨¥©

rayp df ixd ,izlag `l xne` `ede ,ia zlag el xn`e ,leag
.lhepe

eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàlr raydl lagpd jixvy ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,ezprhàlà`id dxeagdykìáà ,Bîöòa ìaçì ìBëiL íB÷îam` ¤¨¦§¤¨§©¥§©§£¨

`id,Bîöòa ìaçì ìBëé BðéàL íB÷îa,ewtxna e` eaba oebkìèBð ¦§¤¥¨§©¥§©§¥
eci zgz qpkpy dfn wfpd inc,äòeáLa àlL`ed i`cea ixdy ¤Ÿ¦§¨

.z`f dyr
envra lagl leki oi`y mewna dlagdy s` :`xnbd zl`ey

,miciaCkçúð ìúBëa àîìc Leçéðåenvra lag `ny yeygp - §¦¦§¨§¤¦§©¥
:`xnbd daiyn .lzeka jekig ici lràéiç éaø éðziax dpy - ¨¥©¦¦¨

mya dcedi iax zpeek mb yxtl yi jke] ely `ziixaa `iig
,mly [exiag ly-] ezia jezl qpkpy eze` oicirn eid' ,[l`eny

oebk ,leag `vieåéãé éìéöà ïéáe Baâa äëéLð Bì äúìòLlr-] ¤¨§¨§¦¨§©¥£¦¥¨¨
jekig ici lr ziyrp dpi` dkiypy ,'dreaya `ly lhep ,[eiwtxn
okle ,el` zenewna envr z` jeypl mc` leki oi`e ,lzeka

.z`f dyr enr didy mc`d i`ceay milez
:`xnbd zl`ey aeyåyeygl yi oiicràîìãmc`déì ãéáò øçà §¦§¨©¥£¦¥

xaecn :`xnbd zvxzn .dkiypdøçà àkéìc.mdnr §¥¨©¥
:dpyna epipy['åëå] ãeLç BcâðkLëezg` ,cvik dreayd lr §¤§¤§¨

oecwtd zreay zg`e zecrd zreay.àåL úòeáL eléôàå©£¦§©¨§
:`xnbd zxxanàî,àåL úòeáL eléôà éyecig yi recn xnelk ©£¦§©¨§

okly ,oecwtde zecrd zreayan xzei `ey zreay lr ceyga
.'elit`' oeyla epipy:`xnbd zx`anøîà÷ àéòaéî àì,`pzdàì Ÿ¦¨§¨¨¨©Ÿ

ðä àéòaéîïBîî úøéôk eäa úéàc Cxar m`y xnel jixv oi` - ¦¨§¨¨¨§¦§§¦©¨
,[oecwtd zreaye zecrd zreay-] el` lr xwya raype
,dreayl dzrn lqtp i`ceay ,exiag oenn xtek `ed ezreayay
epi`y wfged ixdy ,lhepe rayp ecbpky dreay aiigzn m`e

,dreaya exiag z` xetkl yyegénð àä eléôà àlà`l` - ¤¨£¦¨©¦
,`ey zreay lr wx xar m` elit`,àeä àîìòa íéøác úøéôëc¦§¦©§¨¦§¨§¨
,ezreaya oenn exiagl ciqtn oi`yïîéäî àìecbpkye ,dreaya Ÿ§¥¨

.lhepe rayp
:`xnbd dywnénð éðúéìålr xary in epizpyna,éeha úòeáL §¦§¥©¦§©¦

raypd oke ,z`f dyr `le dn xac zeyrl `adl raypd oebk
:`xnbd zvxzn .dyre zeyrl `lyéðz÷ ékwxäòeáL,efkéëc ¦¨¨¥§¨§¦

òázLî à÷ àø÷La òázLî à÷xwyn dreayd zrya skizy - ¨¦§§©§¦§¨¨¦§§©
,exiag oenn lehil dreaya epin`dl oi` okle ,`edúòeáL ìáà£¨§©

éeha,`adlàcòázLî à÷ àèLe÷ác øîéîì àkéxnel yiy - ¦§¦¨§¥©¦§§¨¨¦§§©
wxe ,ezreay miiwl ezrca didy ,rayp zn`a dreayd zryay

,ezreay lr xearl eziqde exvi eilr xabzd jk xg`,éðz÷ àìŸ¨¨¥
.xwyl raydl ceyg dyrp `ly

:`xnbd dywn aeyçðéziehia zreay epipy `l recn oaen - ¦©
raypy oebke ,`adl'ìëBà'.elk` `le xare ,df xacåraypa ok ©§

'ìëBà àì'miiwl aygy xyt` dreayd zryay ,elk`e ,df xac Ÿ©
raypd oebke ,xard lr raypa la` .ezreay'ézìëà',df xac ¨©§¦

,elk` `l zn`aeårayp m` ok'ézìëà àì',lk` zn`aeéàî §Ÿ¨©§¦©
øîéîì àkéàdreayl lqtpy `pzd exikfd `l recn x`ap ji` - ¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .xwyl raypy oeikàðz`pzd dpy -úòeáL ¨¨§©
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רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zereay(ycew zay meil)

,éãéa ïä ïéçe÷ì øîàå,cala el mizl`yd xne` ziad lrae §¨©§¦¥§¨¦
lhepd,ïîàð Bðéà.ziad lral maiydl aiige ¥¤¡¨

:ef dkld dxn`p ote` dfi`a zx`an `xnbdïøîà àìåoi`y §Ÿ£©¨
,on`p lhepdàlàzian lhp m`øBkîì éeNò BðéàL úéaä ìòa ¤¨©©©©¦¤¥¨¦§

ìáà ,åéìkn lhp m`ïîàð ,åéìk úà øBkîì éeNòä úéaä ìòaoerhl ¥¨£¨©©©©¦¤¨¦§¤¥¨¤¡¨
.epnn m`pwy

:`xnbd dtiqeneziad lraaàì énð åéìk úà øBkîì éeNò ïéàL¤¥¨¦§¤¥¨©¦Ÿ
ïøîà,on`p lhepd oi`yàlàlhpykïkøc ïéàL íéøácipa ly £©¨¤¨§¨¦¤¥©§¨
mc`ïéîèäìgken mpinhdy oeike ,weya mdnr mikledyk mze` §©§¦

iy yiiazne ,mze` l`y wxymilk le`yl jixvy zeixad e`x
,mda yiiazn did `l m`pw eli`y ,exiagnìáàlhp m`íéøác £¨§¨¦

ïkøcLmc` ipa lyïéîèäì,weya mze`ïîàðoi`y oeik ,lhepd ¤©§¨§©§¦¤¡¨
m`pw `ly mpinhdy jkn dgked.

:`xnbd dtiqenemixacaïøîà àì énð ïéîèäì ïkøc ïéàLoi`y ¤¥©§¨§©§¦©¦Ÿ£©¨
,on`p lhepdàlà`ed m`òéðö àìc Léðéàrepv epi`y mc` - ¤¨¦¦§Ÿ§¦©

,erahnìáà`ed m`déçøBà eðééä ,òéðöc Léðéà`ly ,ekxc edf - £¨¦¦¦§¦©©§§¥
ipa mzq oi`y milk s`e ,miielb milk mr miaxd zeyxa jlil
`ly dgiken dpnhdd oi`e ,jk mdnr jlil miyiiazn mc`

.m`pw
:`xnbd dtiqenå,mixen`d mi`pzd lk eniiwzpy ote`a s`àì §Ÿ

ïøîà,on`p lhepd oi`yàlàykäæ[ziad lra-]ïéìeàL øîBà,md £©¨¤¨¤¥§¦
äæå[lhepde-]ïéçe÷ì øîBàzprhl zegked yiy oeiky ,icia md §¤¥§¦

yi ,lhepd zpnhdne ,eilk xeknl ekxc oi`y jkn ,ziad lra
.ziad lral oin`dle ezwfg lhala ìáàorehïéáeðâ,jcia md £¨§§¦

dépéîk ìk åàìc ,ok oerhl ezlekia oi` -àì éápâa Léðéà é÷Bæçàì ¨¨§¦¥§©§¥¦¦§©¨¥Ÿ
ïðé÷æçî.apbl mc` mzq miwifgn oi`y - ©§§¦©

:`xnbd dtiqenåmixen`d mi`pzd eniiwzpy s`ïøîà àìoi`y §Ÿ£©¨
,on`p lhepda àlàlhpøékNäìe ìéàLäì ïéeNòä íéøáãmivtg - ¤¨§§¨¦¨£¦§©§¦§©§¦

yi okle ,mdixagl mxikydl e` mli`ydl mc` ipa jxcy
,el mli`ydy ziad lral oin`dlïéeNò ïéàL íéøác ìáà£¨§¨¦¤¥£¦

,øékNäìe ìéàLäìote` lkaïîàðjxcd oi` ixdy ,m`pwy lhepd §©§¦§©§¦¤¡¨
.mli`ydl

:dcedi ax ly epic xn`p el` milka wxy di`x d`ian `xnbd
,ïéáà øa àðeä áø çìLca wfgend mc`ìéàLäì ïéeNòä íéøác §¨©©¨©¨¦§¨¦¨£¦§©§¦

,øékNäìe,exiag ly eidy micirn micreøîàåwifgndïä ïéçe÷ì §©§¦§¨©§¦¥
,éãéa,el mli`yd wxy oreh exiageBðéà[wifgnd-].ïîàð §¨¦¥¤¡¨

:df oick dyrn d`ian `xnbdàìaøñc àâeæ ÷étà àáøc àä ék¦¨§¨¨©¦¨§©§¨¨
éîúiî àzãbàc àøôñåmiixtqn `ax `ivedy ,didy dyrnk - §¦§¨§©©§¨¦©§¥

z`f eyxiy minezi cin ,dcb` ixac ly xtqe ,micba iwxeq ly
mli`ydy orhe ,ely eidy micr raezd `iade ,mdia`n

,jk zngn raezl `ax maiyde ,mdia`líéøáãael` mivtgy - ¦§¨¦
mixac md,øékNäìe ìéàLäì ïéeNòäoerhl on`p mdia` did `le ¨£¦§©§¦§©§¦

.mdilran m`pwy
:epizpyna diepyd 'lfbp zpwz'l zxfeg `xnbd,àáø øîàwx `l ¨©¨¨

`l` ,olfbd lhp dn raydl leki ziad lraøîBL eléôàziad £¦¥
òaLðoke ,eit lr olfbd aiigzne ,lhpy d`x milk el`eléôà ¦§¨£¦

úòaLð øîBL ìL BzLà.olfbd lhp milk el` ,ziad lra mewna ¦§¤¥¦§©©
:`xnbd zwtzqnBèé÷ìe BøéëN ,àtt áø éòalra ly milret - ¨¥©¨¨§¦§¦

,ziadéàîoeik `ny e` ,olfbd lhp dn raydl mileki m`d - ©
it lr lehiy minkg epwiz `l ,ziad zxiny lr mipenn oi`y

.mzreay.B÷éz¥
p milk el` lr zx`an `xnbdmlhpy ezreaya ziad lra on`

:`xnbd zxxan .olfbdàñëa Bðòè ,éMà áøì øîéé áø déì øîà̈©¥©¥©§©©¦§¨§¨¨
àtñëc,sqkn ieyrd qek olfbd lhpy ziad lra orh -éàîdn - §©§¨©

:iy` ax eaiyd .dreaya z`f lehil on`p m`d ,oicdàðéæç- ¨¥¨

,ep` mi`exéàziad lraãéîàc Léðéà[xiyr-],àeäyiy okzie ¦¦¦§¨¦
,el`k milk eldéab éLðéà éã÷ôîc àeä ïîéäîc Léðéà Bàm` oke - ¦¦¦§¥¨§©§§¦¦§¥©¥

okzie ,mdivtg mc` ipa elv` miciwtny ,on`p mc`k reci
,sqk qek ecia eciwtdyìé÷Lå òázLî,dfk xwi xac s`àì éàå ¦§§©§¨¥§¦Ÿ

,on`pk reci oi` mbe ,xiyr epi` m`e -àì.el`k milk lr on`p Ÿ
:dpyna epipy,ãöék ìaçð`vie ,mly eci zgz qpkpy micirn eid ¤§¨¥©

rayp df ixd ,izlag `l xne` `ede ,ia zlag el xn`e ,leag
.lhepe

eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàlr raydl lagpd jixvy ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,ezprhàlà`id dxeagdykìáà ,Bîöòa ìaçì ìBëiL íB÷îam` ¤¨¦§¤¨§©¥§©§£¨

`id,Bîöòa ìaçì ìBëé BðéàL íB÷îa,ewtxna e` eaba oebkìèBð ¦§¤¥¨§©¥§©§¥
eci zgz qpkpy dfn wfpd inc,äòeáLa àlL`ed i`cea ixdy ¤Ÿ¦§¨

.z`f dyr
envra lagl leki oi`y mewna dlagdy s` :`xnbd zl`ey

,miciaCkçúð ìúBëa àîìc Leçéðåenvra lag `ny yeygp - §¦¦§¨§¤¦§©¥
:`xnbd daiyn .lzeka jekig ici lràéiç éaø éðziax dpy - ¨¥©¦¦¨

mya dcedi iax zpeek mb yxtl yi jke] ely `ziixaa `iig
,mly [exiag ly-] ezia jezl qpkpy eze` oicirn eid' ,[l`eny

oebk ,leag `vieåéãé éìéöà ïéáe Baâa äëéLð Bì äúìòLlr-] ¤¨§¨§¦¨§©¥£¦¥¨¨
jekig ici lr ziyrp dpi` dkiypy ,'dreaya `ly lhep ,[eiwtxn
okle ,el` zenewna envr z` jeypl mc` leki oi`e ,lzeka

.z`f dyr enr didy mc`d i`ceay milez
:`xnbd zl`ey aeyåyeygl yi oiicràîìãmc`déì ãéáò øçà §¦§¨©¥£¦¥

xaecn :`xnbd zvxzn .dkiypdøçà àkéìc.mdnr §¥¨©¥
:dpyna epipy['åëå] ãeLç BcâðkLëezg` ,cvik dreayd lr §¤§¤§¨

oecwtd zreay zg`e zecrd zreay.àåL úòeáL eléôàå©£¦§©¨§
:`xnbd zxxanàî,àåL úòeáL eléôà éyecig yi recn xnelk ©£¦§©¨§

okly ,oecwtde zecrd zreayan xzei `ey zreay lr ceyga
.'elit`' oeyla epipy:`xnbd zx`anøîà÷ àéòaéî àì,`pzdàì Ÿ¦¨§¨¨¨©Ÿ

ðä àéòaéîïBîî úøéôk eäa úéàc Cxar m`y xnel jixv oi` - ¦¨§¨¨¨§¦§§¦©¨
,[oecwtd zreaye zecrd zreay-] el` lr xwya raype
,dreayl dzrn lqtp i`ceay ,exiag oenn xtek `ed ezreayay
epi`y wfged ixdy ,lhepe rayp ecbpky dreay aiigzn m`e

,dreaya exiag z` xetkl yyegénð àä eléôà àlà`l` - ¤¨£¦¨©¦
,`ey zreay lr wx xar m` elit`,àeä àîìòa íéøác úøéôëc¦§¦©§¨¦§¨§¨
,ezreaya oenn exiagl ciqtn oi`yïîéäî àìecbpkye ,dreaya Ÿ§¥¨

.lhepe rayp
:`xnbd dywnénð éðúéìålr xary in epizpyna,éeha úòeáL §¦§¥©¦§©¦

raypd oke ,z`f dyr `le dn xac zeyrl `adl raypd oebk
:`xnbd zvxzn .dyre zeyrl `lyéðz÷ ékwxäòeáL,efkéëc ¦¨¨¥§¨§¦

òázLî à÷ àø÷La òázLî à÷xwyn dreayd zrya skizy - ¨¦§§©§¦§¨¨¦§§©
,exiag oenn lehil dreaya epin`dl oi` okle ,`edúòeáL ìáà£¨§©

éeha,`adlàcòázLî à÷ àèLe÷ác øîéîì àkéxnel yiy - ¦§¦¨§¥©¦§§¨¨¦§§©
wxe ,ezreay miiwl ezrca didy ,rayp zn`a dreayd zryay

,ezreay lr xearl eziqde exvi eilr xabzd jk xg`,éðz÷ àìŸ¨¨¥
.xwyl raydl ceyg dyrp `ly

:`xnbd dywn aeyçðéziehia zreay epipy `l recn oaen - ¦©
raypy oebke ,`adl'ìëBà'.elk` `le xare ,df xacåraypa ok ©§

'ìëBà àì'miiwl aygy xyt` dreayd zryay ,elk`e ,df xac Ÿ©
raypd oebke ,xard lr raypa la` .ezreay'ézìëà',df xac ¨©§¦

,elk` `l zn`aeårayp m` ok'ézìëà àì',lk` zn`aeéàî §Ÿ¨©§¦©
øîéîì àkéàdreayl lqtpy `pzd exikfd `l recn x`ap ji` - ¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .xwyl raypy oeikàðz`pzd dpy -úòeáL ¨¨§©
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רנח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zereay(oey`x meil)

ick dcede utwy `le ,zn`d z` xnel zizin` dpeeka mixerya
,dreayn xhtidløeètzncew dprh jixvy meyn ,dreayn ¨

.zvwna d`cedl
dcen zreay oiprl l`eny mya opr ax xn`y ztqep `xnin

:zvwna,ìàeîL øîà ,ïðò áø øîàåepizpyna epipyy s` §¨©©¨¨¨©§¥
izy zriaz dzidy mewna wx zkiiy zvwna dcen zreayy

`l` ,sqk eraz `l m` mewn lkn ,sqkïéèçî ézL Bðòè,ynn §¨§¥§¨¦
,ecia ciwtdyBì äãBäårazpd,ïäî úçàaoi`y it lr s` §¨§©©¥¤

,sqk zern izy ieey driazaáéiçz` l`eny x`an .dreay ©¨
:epicl xewndCëéôì,df oic cenil myl ±'íéìk' eàöéxn`idl §¦¨¨§¥¦

,'sqk' wx xn`p `le ,onvr ipta weqtaïäM äîìyiy cnll - §©¤¥
.dhext miey mpi` m` elit`e ,mdy zenk dreay aeig milka

ieey mikixv mpi` milky oicl mb jiiyd oic d`ian `xnbd
:mdn cg`a el dcede mixerye mihig eprh ly oecipl mbe ,dhext

Bðòè ,àtt áø øîàraezde íéìkieeya oenn,äèeøôäãBäå ¨©©¨¨§¨¥¦§¨§¨
razpdøeèt ,äèeøta øôëå íéìka.dreayn razpdm` j`äãBä ©¥¦§¨©©§¨¨¨

áéiç ,íéìka øôëå äèeøta.dreay ©§¨§¨©©¥¦©¨
,`tt ax xn`y ef `xnin :`xnbd zyxtnàãçxn`p cg` oic ± £¨

àãçå ,áøk`ed cg` oice ±.ìàeîLk,`xnbd zx`anàãçoicd ± §©©£¨¦§¥£¨
`ed ,xeht dhexta xtke milka dced m`y ,oey`xdkzrc,áø §©

øîàclirl(:hl)äðòè úøéôkraezd ly ezprha razpd zxitk - §¨©§¦©©£¨
ieeya zegtl zeidl dkixv,óñk ézLxtke milka dced m` okle §¥¤¤

e .sqk izya xtk `l ixdy ,dreayn xeht dhextaìàeîLk àãç£¨¦§¥
`ed ,aiig milka xtke dhexta dced m`y ,ipyd oicde ±

,l`enykBì äãBäå ïéøBòNe ïéhç Bðòè ,øîàcrazpd,ïäî úçàa §¨©§¨¦¦§¦§¨§©©¥¤
áéiçdhexta dcede dhexte milka erazyk jkitle ,dreay ©¨

.dreay aiig ,dprhd oinn dpi` d`ceddy s` milka xtke
razpl raezd xn` :dpyna epipy,Eãéa éì äðîaiyd dldeïéà ¨¤¦§¨§¥

éãéa Eì,melk,øeètlkd xteka dreay dxezd daiig `ly oeik: §§¨¦¨
:df oipra oic d`ian `xnbdBúBà ïéòéaLîe ,ïîçð áø øîàz`±] ¨©©©§¨©§¦¦

[lka xtekdúqéä úòeáL:`xnbd zx`an .minkg edeaiigyéàî §©¤¥©
àîòèyiy meyn ,ef dreay minkg epwzyä÷æçyòáBz íãà ïéà ©£¨£¨¨¥¨¨¥©

exiag z`åéìò Bì Lé ïk íà àlàef dwfgy oeike ,zizin` driaz ¤¨¦¥¤¨¨
.eyigkdl raydl razpd jixv raezd ixacl zriiqn

:`xnbd dywn,äaøcàrazpdy dgikend ,jtidl `xaq yi ixd ©§©¨
ixdy ,zn` xne`BáBç ìòa éðôa åéðt æéòî íãà ïéà ä÷æç,oeike £¨¨¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©

dwfg yiy oeike ,el aiig epi` zn`ay gken ,ezriaza xtky
oi` :`xnbd zvxzn .raydl jixv `ed recn ,ezprhl zriiqnd

xtky dne ,el aiig `ed zn`ay okzi ik ,jk lk daeh dwfg ef
,eiptazLàdéì èénzLî à÷c àeä éèBn`id deld zpeek ± ¦§©¥§¨¦§©¥¥

,zern el oi`y zngn delnd zriazn miizpia hnzydløáñ± ¨©
aega xetk`y ici lr delndn hnzy` ,ezrca `ed xaeqeãò©

déì àðòøôe éì äåäcoi`y oeike ,el rxt`e zern il eidiy cr - ©£¨¦¨©§¨¥
miizpia rpndl wx `l` aegd zern z` delndn lefbl ezpeek
ezpeekyk oerxtn hnzydl jk lk dfrd ef oi`e ,erxetln
zriiqn 'firn mc` oi`' ly dwfgd oi` jkitl ,onf xg`l erxetl

.dceiy ick eze` miriayne ,ezprhl
:ef `xaql di`x d`ian `xnbdòãzmilez ep`y ,xacd `ed jky ¥©

,erxetl eci biyzy cr epnn hnzydl wx ezpeekyéãéà áø øîàc§¨©©¦¦
äåìîa øôBkä ,àcñç áø øîà ïéáà øa`edy ederazy mc` ± ©¨¦¨©©¦§¨©¥§¦§¤

xn`y e` ,del `l mlerny xn`e xtke ,d`eld zngn oenn aiig
,aiig `edy ecirde micr e`ae ,rxte delyúeãòì øLk,epi`e ¨¥§¥

hnzydl wx ezpeeky mixne` ep` `l` ,oenn lefbl epipira ceyg
xtekd la` .erxetl eci biyzy cr epnnïBãwôaederazy - §¦¨

xifgdy e` ,elv` eciwtd `l mlerny orhe ,oecwtd z` aiyiy
,elv` oecwtd did xtky dryay micr ecirde ,oecwtd z`ìeñẗ

,úeãòìdid oecwtdy oeikmrhd i`ceae ,eaiydl leki `ede ecia §¥
ixdy ,zehnzyd o`k zkiiy `le ,elfebl dvxy oeik `ed xtky
eciwtdy envr oennd z` `l` xg` oenn el zzl jixv epi`

.zecrl leqty olfb lkk epice ,ecia
:xg` gqepa 'zqid zreay' oic z` d`ian `xnbdéðúî àáéáç áø©£¦¨©§¥

àôéqàepipy my ,dpynd ly `tiqd lr ongp ax ixac z` dpy ± ©¥¨
raezd el xn` ,jk,Eãéa éì äðîeBì øîàrazpdïäip` ok` - ¨¤¦§¨§¨©¥

,dpn jl aiigBì øîà øçîìraezd,éì eäðzrazpd aiydeåézúð §¨¨¨©§¥¦§©¦
øeèt ,Eì.lkd xteka dreay dxezd daiig `ly itl ,dreayn §¨

df oic lreBúBà ïéòéaLîe ,ïîçð áø øîà[razpd z`±]úòeáL ¨©©©§¨©§¦¦§©
úqéä.dligza ea dcedy dpn eze` z` ozp ok`y ¤¥

:zepeyld izy oia weligd z` zx`an `xnbdàLéøà éðúîc ïàî©§©§¥©¥¨
iabl ,dpynd ly `yixd lr ongp ax ly epic z` dpyy in ±
dzid ok`y di`x mey oi`y s`e ,lka xtk dligzny mc`

,dreay minkg edeaiig mewn lkne ,d`eldïkL ìkxeaqiy ¨¤¥
mb xn`p ongp ax ly epicyàôéqàdcedyk ,dpynd ly ©¥¨

dcedy ixg` ixdy ,mliy xaky orh jk xg`e aiigy dligza
eaiigl xzei xazqn ,d`eld dzidy gkene oenn aiig `edy
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המשך ביאור למס' שבועות ליום ראשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תורת אמת, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בתודה הנני מאשר בזה קבלת מכתבם מי"ח טבת עם התמונה, ות"ח ת"ח על תשורתם זו, 

ידיעותיהם  והיינו  בפנימיותם  התלמידים  כל  תמונת  ג"כ  אקבל  ממש  בקרוב  אשר  מהשי"ת  ויה"ר 

בנגלה ובדא"ח והנהגתם ביראת שמים לא רק פרומקייט דנה"י וחג"ת אלא גם פרומקייט דחב"ד.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.
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.épèé àlL Búáéæî Bìéväì äNBòL ñéëa áfä àöé àìäëàìnL íéøîBàäì áiç àöé íàå åéãâa da ó Ÿ¥¥©¨§¦¤¤§©¦¦¦¨¤Ÿ§©¥¨§¨¨§¦¨¨©¨§¨§¦¤§¨¨
Bîk äéìò øeèt dôeâì äëéøö dðéàL äëàìnL íéøîBàäì ìáà äéìò áiç dôeâì äëéøö dðéàL¤¥¨§¦¨§¨©¨¨¤¨£¨§¨§¦¤§¨¨¤¥¨§¦¨§¨¨¨¤¨§

ç"òø ïîéña øàaúpL112Î113éøö BðéàL éôì øeèt äæ óàBôeâa õôç Bì ïéàå BàéöBîL ñékä óeâì ììk C ¤¦§¨¥§¦¨©¤¨§¦¤¥¨¦§¨§©¦¤¦§¥¥¤§
.dôeâì äëéøö dðéàL äëàìî øàLk íéøôBñ éøáãî øeñà íB÷î-ìkî ìáà Búáéæî epìéöiL àlà¤¨¤©¦¤¦¦¨£¨¦¨¨¨¦¦§¥§¦¦§¨§¨¨¤¥¨§¦¨§¨

àeä ïk íà àlà Ba úàöì äøeñà dúecð íãa äéãâa Cìëìz àlL äéðôì ãâa úøM÷nä äcð äMà ïëå§¥¦¨¦¨©§©¤¤¤¤§¨¤¨¤Ÿ§©§¥§¨¤¨§©¦¨£¨¨¥¤¨¦¥
ãáìa äéøçàlî àeä íà ìáà úeòéðöì íéLáBlL íéñðëî Bîk äéøçàlîe äéðôlî Leaìî ïéòk éeNò øpñ¦¨¨§¥©§¦§¨¤¨¦§©£¤¨§¦§¨©¦¤§¦¦§¦£¨¦¦§©£¤¨¦§©
ìéväì äæ ãâáa úðekúnLk íéøeîà íéøác äîa .øeñàå Leaìî Cøc äæ ïéà äéðôì úBòeöøa BzøLBwL àlà¤¨¤©§¦§§¨¤¨¥¤¤¤©§§¨©¤§¨¦£¦§¤¦§©¤¤§¤¤¤§©¦

øeîb Leaìî ïéòk éeNò ïk íà àlà Leaìîì áLçð Bðéà æàL ãáìa óephî114ìéväì Ba úðekúî íà ìáà ¦¦¦§©¤¨¥¤§©§©§¤¨¦¥¨§¥©§¨£¨¦¦§©¤¤§©¦
øòöî dôeb[cløeîb Leaìî äæ ãâa äNòð éøä døòöî àöîðå íL Laéúéå døNa ìò ícä ìté àlL eðéäc ¨¦©©§©§¤Ÿ¦Ÿ©¨©§¨¨§¦§©¥¨§¦§¨§©£¨£¥©£¨¤¤¤©§¨

:øeîb Leaìî ïéòk éeNò BðéàL óà Ba úàöì úøzîe óebä úðâäì íéeNò íäL íéLeaìî øàLk¦§¨©§¦¤¥£¦§©¨©©ª¤¤¨¥©¤¥¨§¥©§¨
ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

י  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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dkld ixe`ia
¯ øòöî äôåâ [ãì דבר עם לצאת שמותר וכלֿשכן

ודלקת. מזיהום הגוף את להציל שנועד
בו  לצאת מותר השתן לאיסוף קטטר עם חולה ולכך

השתן 115לרשותֿהרבים  מן השקית את ירוקן אבל ,
לרשותֿהרבים  יציאה כל לפני .116שבה

zetqede mipeiv
כדי 112) לרשות מרשות קרדום המוציא בֿג: סעיפים

הדבר  לגוף צריך והוא הואיל חייב זה הרי בו... לחתוך
כגון  שהוציא הדבר לגוף צריך אינו אם אבל שהוציא
כלל  צורך שום בו לו אין המת שגוף לקבורה מת המוציא
בזה... כיוצא כל וכן לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי
שאין  מלאכה שאפילו ואומרים זה על חולקין יש אבל

התורה. מן עליה חייב לגופה צריכה
(113:„ÈŒ·˙Î· לכך הכריע, לא רע"ח סי' שבשו"ע ולפי

כט). ס"ק רבה (אליה כאן סתם
Á"ÈÒעד"ז114) ‚˘ 'ÈÒ· לנדתה שהתקינה מוך לגבי :

להציל  משא"כ מלבוש, דרך נחשבת אינה מטינוף שהצלה
בהרחבה. נתבאר ושם מצער. גופה

קליטת 115) של כיס נח: סי' חי"ד אליעזר ציץ שו"ת
צינור  נשיאת את להתיר שיש מיבעיא לא השתן...
הוא  כולו כל דהא השקית, נשיאת בלי בלבד הקאטעטער
ואי  השתן מהצטברות מגופו וכאב צער עי"כ למנוע כדי בא
של  ובכה"ג הקאטעטער, סיוע בלא החוצה לצאת יכולתו
לזה  ולחבר לצרף אפילו אלא וכאב.. צער עי"כ למנוע כדי
שמה, יזוב שהשתן כדי שלו הצינור חתיכת עם השקית גם
לבד  הקטעטער שעם מפני זאת... גם להתיר דיש ג"כ נראה
כנ"ל), שעתיים או שעה (כל פעם מדי ופתיחה הברגה עם

ע"כ. לכליות. היזק הזמן במשך לגרום הדבר יכול
להציל  כוונתו אם אפילו להתיר משוע"ר שמדייק שם וראה

הצער. מניעת עם ביחד מטינוף הבגד
ד  ס"ק אברהם נשמת בס' המובא ע"פ להקל הוסיף עוד

וכלֿשכן  אינפקציה. של חשש בזה יש השקית שללא
הזקוק  חולה כמו מלבוש דרך כשהוא לצאת שמותר

נייר. לחיתולי
בס'116) (ועד"ז אליעזר ציץ שו"ת ע"פ סכ"ט פ"מ שש"כ

נוספת, בעיא עוד בנידוננו קיימת ברם שם: אברהם) נשמת
מותר  יהא דאיך בשקית המצטבר השתן טלטול בעיית והיא
העיון  ולאחר עירוב. שאין במקום בהליכתו עמו לטלטלם
כדרך  טלטול זה אין דהא לחוש, אין לזה דגם נראה
דהא  לגופה שא"צ מלאכה שזה למה שנוסף באופן הוצאתו,
ג"כ  היא כשלעצמה ההוצאה וגם השתן... לגוף צריך אין
דבר  על אלא חייבין אין הא זאת ועוד המוציאין, כדרך שלא
דרך  אין הא בשתן ובכאן כמוהו... ומצניעין להצניע שכשר
הזה  האיש שגם אלא עוד ולא כלל, בדרך להצניעו אדם בני
אלא  להוציאו לא וגם להצניעו רצון לו אין ג"כ המוציאו
לא  של בגדר שזה רק ולא מחלתו... בגלל כך על אנוס הוא
יצטברו  שלא יתכן כי רישא פסיק לא גם הוא אלא ליה ניחא
יהיה  שלא יתכן יצטברו אם ואפילו הליכתו בזמן בכיס שתן
כבר  בו יש יציאתו לפני שכבר לא אם הוצאה חיוב כשיעור
דין  שאין השיטות גם לצרף יש זה ולכל הוצאה, שיעור כדי
כל  אשר האי כי דבכל נקל לנבון דעת כן ואם בזה"ז. רה"ר
יש  שפיר דרבנן, מתלתא יותר בו, האמורות הקולות  צדדי
חולה, בגדר שהוא למי כזאת, הוצאה לאסור גזרו דלא לומר
בשו"ת  גם ע"כ. הבריות. כבוד משום גם בה איכא ואשר
וצער  חולה במקום להתיר כתב סה סי' ח"ט הלוי שבט

בלבד. הבריות וכבוד
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ÁÎ לו שאסור כשם עירובו שנאבד או עירב שלא מי
מיום  נפש אוכל מלאכות כל ולעשות ולבשל לאפות
אפילו  לאחרים לעשות לו אסור כך עצמו לצורך לשבת טוב
שבת  יום הרי תבשילין עירוב הניח שלא דכיון ביתם בתוך
טוב  מיום להכין או לעשות שאסור דבר וכל חול כיום אצלו
טוב  מיום להכין או לעשות לו אסור תק"ג בסי' כמ"ש לחול

לאחרים. בין לעצמו בין לשבת

הן  אסורים שעירבו אע"פ אחרים כך אסור שהוא וכשם
לו  ואין עירב שלא לזה לשבת טוב מיום  להכין או לעשות
שהוא  והתבשילין לאפות צריך שהוא שהקמח אלא תקנה
שהוא  דבר כל וכן להדליק צריך שהוא והנרות לבשל צריך
אחר  לאדם גמורה במתנה יתן לשבת טוב מיום להכין צריך
כל  ומכין הנרות את ומדליק ומבשל אופה והוא שעירב
בקנין  המתנה את שיקנה והוא עירב שלא לזה שבת צרכי
אפילו  טפח בהגבהה או ביתו לתוך במשיכה כגון גמור

הנותן: של ביתו בתוך

ËÎ קמחו לו להקנות שיוכל שעירב אחר אדם שם אין ואם
ואינו  שעירב אדם שיש אפילו או ונרותיו ותבשילו
שבת  צרכי כל להכין חכמים לו התירו לו להקנות רוצה
פת  לו שיאפה דהיינו שבת כבוד משום חייו כדי בצמצום
אצלו  שיאכל אחד נר לו וידליק אחת קדרה לו ויבשל אחת
לצורך  נר שם להדליק לו אסור שם אוכל שאינו בחדר אבל
סמוך  יום מבעוד החדר לתוך לילך לו מותר אבל השבת
שם  ויניחנו דולק נר עמו ויוליך דבר איזה לחפש לחשכה
שהתירו  בביתו הדולק אחד נר מלבד בשבת שם דולק שיהיה
יאכל  שלא בית שלום מפני השבת לצורך להדליקו חכמים לו

נר: בלא בית שלום אין אכילה בלא ואפילו בחשיכה

Ï מלאכות לעשות מתיר תבשילין עירובי דאין נתבאר כבר
אין  התורה שמן משום אלא לשבת טוב מיום נפש אוכל
ביום  לבו לו ראויה והיא הואיל זו מלאכה בעשיית איסור כאן
מי  לפיכך היום עדיין אכלו שלא אורחים לו מזדמנים היו אם
לו  שאסור כיון שבת בערב שחל ביו"ט נדרו מחמת שמתענה
אפילו  אחרים של ושתיה אכילה לצורך מלאכה שום לעשות
תבשילין  עירובי אין תצ"ה בסי' כמ"ש ביום בו וישתו יאכלו
ביו"ט  מלאכה לעשות בעצמו לו מותר שיהא לו מועיל
עירובי  לו מועיל אלא שבת של ושתיה אכילה לצורך
מותרים  יהיו שעירבו אחרים או ביתו שאנשי לענין תבשילין

שבת: של ושתיה אכילה שלצורך מלאכות כל לו לעשות

תבשילין  עירוב דיני תקכז, סימן ד חלק

נתבאר ‡ מבואות ושיתופי חצירות עירובי צריך יו"ט אם
תקי"ח: בסי'

הניח · כן אם אלא בשבת לתחום חוץ לצאת שאסור כשם
תחומין  הלכות וכל ביו"ט הוא כך תחומין עירובי

שבת: בהלכות נתבאר

ועירובי ‚ מבואות ושיתופי חצירות עירובי מניחים אם
ותי"ו: שצ"ג בסימן נתבאר לשבת מיו"ט תחומין

אם „ וששי בחמישי גליות של טובים ימים שני חלו ואם
ראשון  ביו"ט מבואות ושיתופי חצירות עירובי מערבין
על  תחומין עירובי מערבין ואם שצ"ג בסי' נתבאר תנאי על

ע"ש: תי"ו בסי' נתבאר תנאי

טוב: ביום חצירות עירובי דין תקכח סימן ד חלק

ימים ‡ כל כך ולענגה השבת את לכבד שמצוה כשם
נאמר  טובים ימים וכל מכובד ה' לקדוש שנאמר טובים

קדש: מקרא בהן

לגלח · האדם על שמצוה חכמים שאמרו זה כבוד איזה
מצוה  וכן מנוול כשהוא לרגל  יכנס שלא כדי יו"ט בערב
כמו  יו"ט בערב צפרניו וליטול ראשו ולחוף בחמין לרחוץ
בביתו  פת ללוש מצוה וכן ר"ס בסי' כמ"ש שבת בערב
כמ"ש  שבת לכבוד שבת בערב כמו יו"ט לכבוד יו"ט בערב

ע"ש. רמ"ב בסי'

עשירית  משעה יו"ט בערב סעודה מלקבוע להמנע מצוה וכן
מכלל  שזהו לתיאבון יו"ט סעודת שיאכל כדי ולמעלה
סעודה  לאכול שצריך שבת הוא יו"ט ערב ואם הכבוד

ו  עבר או שכח ואם עשירית שעה קודם יאכלנה לא שלישית
ביו"ט  הדין וכן כך אחר יאכלנה עשירית שעה קודם אכלה
השנה  ראש של או גליות של שני יו"ט ערב שהוא ראשון

ישראל: בארץ אפילו

בכל ‚ לאכול אדם שחייב חכמים שאמרו זה עונג איזה
אבל  בשחרית ביום ואחת בלילה אחת סעודות ב' יו"ט

בשבת: חל כן אם אלא שלישית סעודה לאכול צריך אין

צריך „ לפיכך אוכל הוא אשר הלחם הוא הסעודה ועיקר
שעד  מעט מכביצה יותר פת סעודה בכל שיאכל להזהר
היין  על סעודה כל לקבוע וצריך עראי אכילת נקרא כביצה
וירבה  משגת ידו אם סעודתו באמצע יין שישתה דהיינו
יו"ט  בהוצאת יצמצם ואל יכלתו כפי ומגדנות ויין בבשר
השנה  מראש לו קצובים אדם של ויציאותיו מזונותיו שכל
לו  פוחתין פיחת שאם טובים וימים שבתות מהוצאות חוץ

רמ"ב: בסי' ועיין לו מוסיפין הוסיף ואם

בראש ‰ כן גם נוהגות הן ועונג כבוד שהן אלו מצות ב'
נוהגות  אינן אבל קדש מקרא בו נאמר שהרי השנה
וכבר  קדש מקרא בהן נאמר לא שהרי מועד של בחולו
סופרים  מדברי מצות הן והעונג שהכבוד רמ"ב בסי' נתבאר

הנביאים: ידי על ומפורשין

Â שכל והוא השנה בראש שאין מה המועד בחול ויש
עצרת  של ביו"ט וכן החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת
ביתו  ובני ואשתו ובניו הוא לב וטוב שמח להיות אדם חייב
התורה  מן עשה מצות היא זו ושמחה אליו הנלוים וכל

וגו': ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת שנאמר

Ê והנשים ואגוזים קליות להם נותן הקטנים משמחן כיצד
בזמן  והאנשים ממונו כפי ותכשיטין בגדים להם קונה
לשמחה  שלמים בשר אוכלין היו קיים היה המקדש  שבית
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רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

חובת  ידי יוצאים אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו
אנוש. לבב ישמח ויין שנאמר ביין אלא שמחה

בשר  לנו שאין כיון עכשיו לאכול חובה אין בשר אבל
כיון  ביו"ט בשר באכילת יש מצוה מקום ומכל שלמים
בעיקר  בו לשמוח לנו אפשר ואי והואיל שמחה בו שנאמר
בשאר  לשמחו לנו יש שלמים בשר אכילת שהיא השמחה

שמחות. מיני כל

שלא  מבשבת יותר ביו"ט מאכלים במיני להרבות נהגו לכך
להי  צריכים יו"ט בגדי וכן שמחה בה טובים נאמר יותר ות

שבת: מבגדי

Á כדי הכנסת לבית לבא מעט מאחרין שחרית ביו"ט
הכנסת  לבית הליכה קודם הסעודה צרכי מקצת שיכינו
מבית  בבואם סעודה צרכי כל בתיקון להתעכב יצטרכו ולא
ממהרין  אלא מאד מאריכין אין הכנסת בבית וגם הכנסת
בחזנים  לגעור ויש יו"ט בשמחת לשמוח כדי לצאת
רפ"ח  בסי' שנתבאר כמו היום מחצות יותר המאריכים

ע"ש:

Ë הנשים ויכולות בפיוטים שמאריכים הזה בזמן עכשיו
לפיכך  הפיוטים שאומרים בעוד הסעודה צרכי להכין
וצריך  השנה ימות בשאר כמו הכנסת לבית לבא ימהרו
הכנסת  לבית לבא שמאחרים מקומות מקצת ביד למחות
ומתוך  שמע קריאת קודם בפיוטים מאריכים וגם טוב ביום

שמע: קריאת זמן עוברים הם כך

È עשה מצות היא במועדות ושתיה שהאכילה פי על אף
נאמר  כבר שהרי כולו היום כל ושותה אוכל יהיה לא
כבר  לכם תהיה עצרת שנאמר פי על ואף אלהיך לה' עצרת
הדת  היא כך לפיכך לכם וחציו לה' חציו חכמים פירשו
ולבתי  כנסיות לבתי העם כל משכימין בבקר הנכונה
ואוכלין  לבתיהם וחוזרים ומוסף שחרית ומתפללין מדרשות
בנביאים  וקורין מדרשות לבתי והולכים הבקר סעודת
לה' חציו לקיים כדי היום חצות אחר עד באגדה ודורשין
ולשתות  לאכול לבתיהם וחוזרין מנחה מתפללין כך ואחר
חציו  לקיים כדי הלילה עד היום שאר יו"ט שמחת ולשמוח

לכם.

עולה  זה אין התפלה בתוך בניגונים שמאריכים ועכשיו
הוא: לכם בכלל אלא לה' חציו בכלל

‡È ליתום לגר להאכיל חייב ושותה אוכל וכשהוא
והלוי  שנאמר האומללים העניים שאר עם ולאלמנה
ושותה  ואוכל חצרו דלתי שנועל מי אבל וגו' והיתום והגר
נפש  ולמרי לעניים ומשקה מאכיל ואינו ואשתו ובניו הוא
נאמר  אלו ועל כריסו שמחת אלא מצוה שמחת זו אין
לחמם  כי יטמאו אוכליו כל להם אונים כלחם זבחיהם
וזריתי  שנאמר להם הוא קלון כזו ושמחה הוא טמא לנפשם

פ  פניכם על חגיכם:פרש רש

·È ביין ימשוך לא ברגל ושמח ושותה אוכל כשאדם
ירבה  בזה שיוסיף מי כל ויאמר ראש ובקלות ובשחוק

אינה  הראש וקלות הרבה והשחוק שהשכרות שמחה במצות
ההוללות  על נצטוינו ולא וסכלות הוללות אלא שמחה
שנאמר  הכל יוצר עבודת בה שיש השמחה על אלא והסכלות
מרב  לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה' את עבדת לא אשר תחת
את  לעבוד אפשר ואי בשמחה היא שהעבודה למדת הא כל

שכרות: מתוך ולא שחוק מתוך לא ה'

‚È שיהיו ברגלים שוטרים להעמיד דין בית חייבים
שלא  הנהרות ועל ופרדסים בגנות ומחפשין מסבבין
לידי  ויבואו ולשתות לאכול ונשים אנשים שם יתקבצו
ונשים  אנשים יתערבו שלא העם לכל זה יזהירו וכן עבירה
עבירה  לידי יבואו שמא ביין ימשכו ולא לשמחה בבתיהם

קדושים: יהיו כולם אלא

לא  כי הזה בשו"ע מעולם בדפוס באו לא ר"ה הלכות (עד
נ"ע) המחבר בכתבי נמצאו

טוב: יום שמחת דיני תקכט סימן ד חלק

ומלך ‡ ג' בברכה הקדוש האל מתפלל אדם השנה כל
ימים  מעשרה חוץ י"א בברכה ומשפט צדקה אוהב
המלך  לומר צריך שבהן הכיפורים ליום השנה ראש שבין
מראה  הקב"ה הללו שבימים לפי המשפט המלך הקדוש

העולם. את לשפוט מלכותו

אמר  אם מסופק שהוא או הקדוש האל ואמר טעה ואם
שלום  שאילת כדי ששהה לאחר נזכר אם הקדוש המלך
נזכר  אם לומר צריך ואין הברכה גמר אחר לרבו תלמיד
התפלה  לראש לחזור צריך רביעית ברכה שהתחיל לאחר

כאחת: חשובות ראשונות ברכות ששלש מפני

המלך · אומר הזה שיעור כדי ששהה קודם נזכר ואם
לראש. לחזור צריך ואינו הקדוש

שיעור  כדי ששהה לאחר נזכר ואם המשפט בהמלך הדין וכן
לחזור  צריך אינו ומשפט צדקה אוהב מלך שאמר הזה

כיון מלכות.לראש לשון שהזכיר

לראש  חוזר תפלתו שסיים קודם נזכר דאם אומרים ויש
לראש  חוזר תפלתו שסיים לאחר נזכר ואם השיבה ברכת
בין  הפרש דיש משום קי"ז בסי' שנתבאר דרך ועל התפלה
השנה  דבכל המשפט להמלך ומשפט צדקה אוהב מלך
הללו  בימים אבל למשפט הקדימוה ולכך עיקר הצדקה

כלל. צדקה מזכירין אין ולכך עיקר המשפט

קודם  נזכר אם ולפיכך להקל ברכות ספק הלכה ולענין
שלא  כדי השיבה לברכת לחזור צריך אין תפלתו שסיים
טוב  רגליו שעקר לאחר אבל לבטלה ברכה ספק יברך
דבר  בה לחדש צריך ואינו נדבה בתורת פעם עוד שיתפלל

ק"ז: בסי' כמ"ש הספק מחמת אותה שמתפלל כיון

ברוך ‚ או הקדוש המלך ה' אתה ברוך פעמים צ' אמר אם
אם  בתפלה לו נסתפק ואח"כ המשפט המלך ה' אתה
הכל  לדברי לראש לחזור צריך אעפ"כ הקדוש המלך אמר
רשאי  שאינו כיון דכאן קי"ד בסי' שנתבאר למה דומה ואינו
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בתפלה  וא"כ לבטלה ברכה משום כקריאתו השם לומר
האל  לומר ללימודו חוזר הוא כקריאתו השם את כשאומר

הקדוש:

הכיפורים „ יום או השנה ראש חל אם וכן תשובה בשבת
שבת  שבליל שבע מעין בברכה הש"ץ אומר בשבת
ראש  לא מזכיר ואינו לבד שבת בשל וחותם הקדוש המלך

רס"ח: בסי' שנתבאר מטעם הכיפורים יום ולא השנה

הכיפורים ‰ וביום השנה בראש להתפלל נוהגין יש
כל  ובסוף ברכה כל בתחילת לזקוף הם וצריכין בכריעה
כמוסיף  נראה יהא שלא כדי אתה ברוך שיאמר קודם ברכה
אבות  ברכת בתחלת לשחות שתקנו חכמים תקנת על
קי"ג  בסי' עיין ובסופה הודאה ברכת ובתחלת ובסופה
לאיזה  כשיגיע לזקוף צריך הודאה ובברכת אבות ובברכת
ישחה  להחתימה כשיגיע ואח"כ החתימה קודם תיבות

שם: שנתבאר מטעם חכמים כתקנת

Â אבות בברכת תשובה ימי בעשרת לומר תקנו הגאונים
שלום  ובשים וכתוב ובהודאה כמוך מי ובגבורות זכרנו
ששכח  הברכה שסיים קודם ונזכר לאומרם שכח ואם בספר
השם  את שהזכיר לאחר נזכר ואם שנזכר במקום אומרם בה
יחזור  לא וגם שנזכר במקום יאמר לא הברכה שבחתימת
אלא  דאינן כיון לבטלה ברכה איסור משום הברכה לראש

הגאונים: תיקון

Ê דלא בפת"ח יאמר ולא הלמ"ד תחת בשב"א יאמר לחיים
ימי  שהן האלו ובימים חיים לא כלומר לאחיים לשתמע
ימות  בשאר אבל תפלתו היטב ולפרט לדקדק צריך דין
אנו  ואין בפת"ח לחיים מלכנו והעמידנו אומרים אנו השנה

הדברים: הן הן הלב כוונת שאחר לפי חוששין

Á לוכתוב שיגיע עד לחיים רק טובים לחיים יאמר ולא
צריך  המבקש כי טובים לחיים יאמר אז כו' לחיים

והולך: מוסיף ואח"כ מועט דבר תחלה לבקש

Ë ואין הזה הזכרון יום את לנו ותתן אומר השנה בראש
חודש  ראש יום ואת ולומר חודש ראש להזכיר צריך
שנקרא  בכלל חודש ראש גם הזכרון יום דכשאומר הזה
חדשיכם  ובראשי ובמועדיכם שמחתכם וביום שנאמר זכרון

ונזכרתם. וגו'

מקרא  תרועה יום ובקידוש בתפלה אומרים בחול חל אם
תרועה: זכרון אומרים בשבת חל ואם קודש

È לשמחה מועדים אומרים אין כיפור ויום השנה בראש
לשמחה  ניתנו לא אלו שימים מפני לששון וזמנים חגים
לפי  כו' מועדיך ברכת את והשיאנו אומרים אין וכן ולששון
פעמים  שלש שנאמר רגלים בשלש אלא נאמר לא זה שדבר
ואין  אומרים אין ובמוסף וגו' אלהיך ה' כברכת וגו' בשנה
יכולין  אנו ואין אלא לפניך ולראות לעלות יכולים אנו

בשלש  אלא אינה ראיה שמצות לפי חובותינו לעשות
רגלים:

‡È בתפלה בין וכו' אמת ודברך אומרים הברכה בחתימת
אלא  מלכנו ודברך יאמר ולא בקידוש בין בהפטרה בין

אמת: ודברך

·È הממשלה שפירושו שניה השי"ן תחת בקמ"ץ שהשלטן
השליט: אדם שפירושו בחירי"ק יאמר ולא

‚È:[הרי"ש] (השי"ן) תחת בחירי"ק והרשעה

„È:צדיקים ובכן אלא צדיקים ואז אומרים אין

ÂË תרועה יום אלא קודש מקרא באהבה אומרים אין
קודש: מקרא תרועה זכרון ובשבת קודש מקרא

ÊË אומרים הכיפורים יום עד השנה מראש הקדישים בכל
ברכתא: מכל [ו]לעילא לעילא

ÊÈ טובה לשנה לחבירו אומר ואחד אחד שכל ונוהגין
אחר  השנה ראש של שני ביום זה דבר לומר ואין תכתב

השנה: ראש של הכתיבה נגמרה שכבר לפי היום חצות

השנה: וראש תשובה ימי עשרת תפלות סדר תקפב סימן ד חלק

דהיינו ‡ סילקא כרתי השנה בראש לאכול רגיל אדם יהא
מה  הדין והוא תלתן דהיינו רוביא קרא תמרי תרדין
מדינה  אנשי כל יאכלו רבוי לשון אחרים בלשונות שנקרא
רצון  יהי יאמר בו וכיוצא רוביא וכשאוכל כלשונם ומדינה
רצון  יהי יאמר כרתי וכשיאכל זכיותינו שירבו מלפניך
רצון  יהי יאמר סילקא וכשיאכל שונאינו שיכרתו מלפניך
רצון  יהי יאמר תמרי וכשיאכל אויבינו שיסתלקו מלפניך
רצון  יהי יאמר קרא וכשיאכל שונאינו שיתמו מלפניך

זכיותינו. לפניך ויקראו דיננו גזר שיקרע מלפניך

ואומרים  בדבש מטובל מתוק תפוח לאכול נוהגים ויש
הדבש  על ולא התפוח על ויברך מתוקה שנה עלינו תתחדש

לתפוח: טפל הוא שהדבש לפי

מבשלים · ואין כדגים ולרבות לפרות דגים אוכלים ויש
בחומץ:

כגון ‚ הסעודה בתוך כשאוכלם לברך שצריך המינים כל
האכילה  התחלת אחר הבקשה יאמר ותמרים תפוחים

לאכילה: הברכה בין להפסיק שאסור מפני

אוכלין „ ויש בדבש המוציא פרוסת לטבל נוהגים ויש
בשר  לאכול ונוהגין כרמון זכיות נרבה ואומרים רמונים
הזאת  השנה שתהא כדי מתיקה מיני וכל דבש ולשתות שמן
ושתו  משמנים אכלו בעזרא כתוב וכן ושמינה מתוקה

ממתקים:

ראש ‰ אין ואם יצחק של לאילו זכר איל ראש לאכול יש
אחר  ראש יאכל כבש ראש אין ואם כבש ראש יאכל איל

לזנב: ולא לראש נהיה לומר

השנה: בראש לאכול שנוהגים דברים תקפג סימן ד חלק
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עני ÚÓÂ˙‰(ו) בשורש אומנתו יובן שתורתו מי ן
הוא  התפל' שרש דהנה התפל' מן דפטור
מי  אך כו' מ"נ העלאת בבחי' טו"ר דעה"ד בבירור
מעה"ד  שלמעל' עה"ח מבחי' שרשו אומנתו שתורתו
שצריך  הקילקול במקום לתקן אומנתו כלי תורתו ע"כ
התפלה  מן פטור ולזה כו' בעה"ד כמו ובירור תיקון
מ"ד  המשכת בבחי' רק שרשו כי מלמט' מ"נ בהעלאת
מתוך  מדברת שכינה המאמר כענין למטה מלמעל'
ומתקן  מברר שהיה שאמר בד"ת משה של גרונו
מלך  כדבר גרונו מתוך מדבר ה' שדבר כו' טו"ר בעה"ד
שהי' התנאים מן הרבה היה וכך כו' ואומר  שגוזר
רבא  חייא ר' וכן וכה"ג רשב"י כמו אומנתן תורתם
מצלי  דהוי ר"י וכן בתפלה איכוונת לא מיומא שאמר
ולתקן  לברר רק כו' בנזיקין תנויי וכלהו כו' יום לל'
שהוא  תורתם ושכר דוקא עה"ח מבחי' התיקון ושרש
וסודות  טעמים בלימוד לעתיד יהי' עכשיו אומנתם כלי
בניך  דכל יתפרש עד"ז והנה וד"ל. כנ"ל ההלכות
בתפלה  כדלעיל (דלא בניך שלום ורב ה' לימודי
כמו  היינו כנ"ל נפעל לשון ה' לימודי פי' דהנה ותורה)
שהוא  עה"ח מבחי' דשרשם כנ"ל אומנתו תורתו בחי'
וענין  דוקא הויה לימודי וז"ש דז"א הוי"ה שם בבחי'
ההתכללות  בתכלית שהמה מפני היינו הזה הנפעל
וכמ"ש  כנ"ל גרונו מתוך מדברת שכינה בענין והביטול
מ"ש  בענין במ"א (וכמ"ש כו' בפיך דברי ואשים

ונקרא  כו') בפיך המדברת המשנה אני להרב"י המגיד
וא"צ  עצמיות התקשרות בבחי' שהוא בן בחי' בניך
מן  פטור ולזה בתפלה מ"נ בהעלאת ויגיעה עבודה
כו' אתקטרנא קטירא בחד רשב"י וכמ"ש התפל'
כי  פי' בוניך אלא בניך א"ת בניך שלום ורב א' ואח"כ
היינו  בוניך ונקרא אומנתם שתורתם מה שלכאורה הגם
יש  אבל דוקא עה"ח מבחי' בניך בשרשם שהמה מפני
לא  כו' עבדי משה כמו בן מבחי' שלמעל' עבד בחי'
מי  והוא כו' הוא נאמן ביתי בכל עבדי משה כן
נאמן  עבד ולהיות א"ע ולפרנס לתקן אומנתו שתורתו
לעסוק  עדיין מורגל שאינו בן מבחי' נעלה יותר שהוא
שבחכ' הבירורים בחי' והיינו אביו בית לתקן באומנות
טעמי  סודות בלימוד הרבה שכר יקבל שעי"ז דתו'
העוסק  כמשל כו' שטרח ומי שלעתיד והלכו' המצות
בטל  היושב משא"כ הרבה שכר שמרוויח אומנות בכלי
לגבי  ערך אין חכמה של בגופו שעוסק הגם מאומנתו
בכלי  כמו (בה) א"ע לפרנס לו עמדה שחכמתו מי
באמונתו  צדיק וז"ש באריכות במ"א כמ"ש אומנות

אלא  באמונתו א"ת א'יחיה מתחלה כאן וגם באומנתו
עה"ח  עילאה חכמה של בגופו ה' לימודי בניך וכל
שלום  ורב אמר ואח"כ לברר הארתו שמתפשט טרם
שעיקר  מפני ה' לימודי בן בחי' בניך א"ת בניך
ובזה  עבד בבחי' שהוא כו' בוניך בבחי' הוא השלימות

וד"ל: הכל יתורץ
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ÈÎ והחוקים העדות מה לאמר מחר בנך ישאלך
זהו  אתכם, אלקינו הוי' ציוה אשר והמשפטים
גם  הלא בזה החכ' מהו צ"ל ולכאורה חכם. שאלת
ועבודה  לכם הזאת העבודה מה ג"כ הי' רשע שאלת
ומפני  החכם ששאל השאלה ג"כ ושאל תו"מ הוא סתם
צ"ל  וגם התו"מ. יודע אינו אם חכם נק' הוא מה
במצרים  לפרעה היינו עבדים לבנך ואמרת התירוץ
על  התירוץ מהו חזקה, ביד משם אלקינו הוי' ויוציאנו

חכם. שאלת

Í‡ וחוקים עדות דברים ג' בכאן שאל באמת הנה
שנק' התורה היינו עדות כך הוא והפי' ומשפטים
אלקיך  הוי' את עבדת לא אשר תחת כתי' הנה כי עדות
בשמים  כל כי וכתי' כל, מרוב לבב ובטוב בשמחה
ג"ע  הוא שמים וארעא, בשמיא דאחיד ותרגום וארץ
המחבר  הוא וכל התחתון ג"ע הוא וארץ [העליון]
וגע"ת  ג"ע בחי' ב' רק הוא ובכלל געה"ת, עם געה"ע
המחבר  נק' וכל קץ, אין עד בחי' יש בפרט אבל
דבינה  הנו"ן שער והוא נו"ן בגימ' הוא כל וגם שלהם,
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והחכ' וכמ"ש אין שנק' חכ' בחי' בין המחבר שהוא
להנחיל  וכמ"ש יש שנק' בינה בחי' ובין תמצא מאין
לא  אשר תחת אבל המחבר, הוא הנו"ן ושער יש אוהבי
רק  שזהו כל מרוב למעלה שהוא כל מרוב וכו' עבדת
הן  התו"מ אבל בעלמא הארה מן יובלות אלפים נו"ן
יש  למעלה כי עדות נק' שהתו"מ וזהו אא"ס, בעצמות
בציצית  מתעטף הקב"ה תפילין מניח הקב"ה ג"כ
שהשבת  הוא שהפי' הוי' ומועדי להוי' שבת וכמ"ש
ומועדים, שבת ג"כ יש ששם הוי' של הם והמועדים
לתפילין  עדות הם מניחין שאנו והציצית והתפילין
עדות  הם בגשמיות התו"מ כל וכן שלמעלה, וציצית
יש  בגשמיות שבתו"מ הוא והפי' שלמעלה, להתו"מ

הם  שהמצות כידוע שלמעלה מהתו"מ אלקות המשכת
עדות  ונק' ית' וחכמתו רצונו בהם שמאיר עליון רצון
וע"ש  ביעקב, עדות ויקם וכמ"ש נאמנה ה' עדות וכמ"ש
וכמ"ש  עדות ג"כ המצות המקיימי' ישראל נקראו זה
וכמ"ש  לישראל, עדות יה שבטי שבטים] [עלו ששם
כי  הנסתר דבר מגלי' העדות כמו (כי ה' נאום עדי אתם
אבל  רואים הכל כי לעדות א"צ כל לעין הנגלה דבר על
הדבר  ומגלים אומרים שהם לעדות צריך הנסתר דבר על
הם  שלמעלה שהמצות כאן הוא כך יודע, שאינו למי

נסתרות נסתר  תו"מ שהם אלקינו להוי' הנסתרות וכמ"ש
תו"מ  הנגלות והתורה ברוחניות היינו נסתר בדרך
שלמעלה). התו"מ על עדות והם ולבנינו לנו בגשמיות

jpa jl`yi ik

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ גבוה א' מעלה מאירה שאינה באספקלרי' יש
לראות  וגם עצמו לראות שיכולין במדרגה
באספקלרי' לראות יכולין שאין מה כידוע מאחוריו
שאמר  דישעי' ספ"ד ביבמות בגמ' תירצו ועד"ז המאירה,
יוכל  שבה מאירה שאינה באספקלרי' היינו ה' את ואראה
לא  כי כתי' המאירה באספקלרי' משא"כ ה', את לראות
בחי' הוא בעבודה נהרא דלא אספקלריא וענין כו'. יראני
בגוף  הנשמה ירידת ענין הוא זה ובשביל מאדך בכל
אתכפי' בחי' וע"י נה"ב, להפך עלי' צורך ירידה
אז  הכלי, מן למעלה גבול בלי מאדך בכל ואתהפכא
מאיר  השתלשלות ודרך כסדר, שלא ג"כ מלמעלה נמשך
דבר  ע"י דהיינו נהרא דלא אספקלריא וזהו עליון. אור
שנה"ב  היינו ישר דרך האור מאיר שאין ומבדיל מסך
מסך  המבדיל הדבר אין אכן האור, ומסתיר מכסה הוא
ולאתהפכא  לאתכפייא יכול רק לגמרי מסתיר שהוא עב
המסך  שע"י בזכוכית כמו או"ח בחי' מזה נעשה אז
שהי' מקודם הי' שלא חדש או"ח עי"ז נוסף המסתיר
שיכול  היינו חדש אור אח"ז לראות ויכול הנ"ל המסך
ע"י  אז נה"ב שנתהפך אחר כמו"כ מאחוריו, גם לראות

מקודם  יותר ג"כ המאיר אור נתוסף מאדך בכל בחי'
אתכפי'שהיתה שע"י עלי', צורך ירידה בגוף הנשמה

שלא  ומאיר לעילא לעילא דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א
נהרא. דלא אספקלרי' נק' וזה השתלשלות, סדר ע"פ

Â‰ÊÂ כי אם זהב בגדי ללבוש שמוסיף כה"ג מעלת
מה  לראות יכולים ע"י מ"מ אסשא"מ בחי' הם
וראינה  צאינה וזהו זה, לראות יכולי' אין או"י שע"י
בחי' לראות שבכדי והיינו אמו, לו שעטרה בעטרה כו'
ממקומה, לצאת צריך הראש שע"ג מקיף העטרה
בגוף  להתלבש חוצבה ממקור הנשמה שתצא והיינו
אמו, לו שעטרה בעטרה לראות תבוא ועי"ז ונה"ב,
או"א  יחוד תנופה לחם תביאו ממושבותיכם וכענין
בחי' הוא ובכה"ג דוקא, בריאה בחי' ממושבותיכם
דרך  וראינה לבחי' לבוא לבי"ע מאצי' היציאה
הי' בקה"ק ולכן שבאצי', בבי"ע והיינו אסשא"מ,
אמנם  כנ"ל, בד בגדי אסה"מ, בחי' לבן בגדי לובש
וע"י  בם אשר אסשא"מ זהב בגדי לובש הי' בהיכל
לראות  יכולי' אינם אסה"מ שע"י מה לראות יכולי'
כו'. הדיוט כהן ולא אותם לובש דוקא הכה"ג ולכן
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.æò
הבינה המשכת - עוזנו" "אדון דרגת סיכום הפרק: תוכן
דרגות וביאור האדם, בנפש אופנים בב' למלכות ישירות 

בעדנו". ומשגב ישענו מגן משגבנו "צור
äðéá úðéçáî äøàä êùîð íéîòôì êàישירותúåëìîì

לזעיר ¯ מהבינה השפעה שיש  למדנו  עתה  עד כלומר,
השפעה ויש  בתורה) המשפיעה הנשמה (עצמיות אנפין 
ומשפיעה המסייעת  (התורה למלכות אנפין מהזעיר
מבאר  הבאות בשורות בגוף), המתלבשת הנשמה לדרגת
מהבינה ישירה השפעה לפעמים יש  כי נ"ע הרבי 

למלכות.
à ãåîò á óã à ÷ìç øäåæá àúéàãëå:לשונו àîéàåוזה

הבינה)( (האמא, úôéæåà(משאילה) àúøáì,לבתה
(למלכות) àäðàî(בגדיה) äì úèéù÷å(אותה ומקשטת

) àäèåùé÷á(שלה (בקישוטים éø÷éà àãå 'åë ואז
המלכות øîàãנקראת) åîë ïåãà64úéøáä ïåøà äðä
,õøàä ìë ïåãà דבריו ותוכן שם. הזוהר לשון כאן עד

בגדיה את משאילה שהאמא לעיתים שיש שכמו  הוא,
ברוחניות כך האמא, כמו  נראת הבת ואז לבתה 
כל "אדון לפני  להיראות שהולכים בשעה העניינים,
(הבת) המלכות הרי  לרגל) העליה  (בזמן הארץ"
- הבינה הארת  (שהיא קישוטין מיני  בכל מתקשטת

האם).
¯ úåëìîì äðéáî äëùîää éãé ìòù åðééäåשהבינה

לעיל שהובא כפי למלכות, כוחותיה את "משאילה "
זה  ידי  על הרי  ïåãàמהזוהר, ïë íâ úåëìîä úàø÷ð

.'åë øëã ïåùì,למלכות משפיעה אנפין  הזעיר כאשר
יש כאשר אך (מקבל), נקבה בחינת היא המלכות
גם נקראת המלכות למלכות, ישירות מהבינה השפעה

זכר. כן
מהבינה ישירות זו  המשכה ענין  מהו להבין , ויש 
נ"ע: הרבי  מבאר האדם? בנפש  שהוא כפי  למלכות
äîùðä ùøùå øå÷î úðéçáî øåà êùîðù åäæ ùôðáå

(בינה)( àìæî úàø÷ðäישירות äîùðäמזל) úðéçáì
) óåâá úùáåìîä.אנפין הזעיר דרך לא מלכות ),

דרגת היא שהמלכות נתבאר הקודם בפרק כלומר:
אנפין  מזעיר בה וההשפעה למטה, שירדה כפי  הנשמה

ודרגת בה, התורה השפעת היא  העליונות) (המידות 
ה"רעותא בדרגת הנשמה עצם התעוררות היא הבינה
הנשמה חלישות  את לחזק הדרך כלל ובדרך דלבא".
אך הקודם, בפרק שנתבאר כפי  תורה לימוד ידי על הוא
ישירות הנשמה מעצם פנימית התעוררות יש לעיתים

בגוף. המתלבשת לנשמה
íãàì íéìôåðù äáåùú éøåäøä åîëå,גלויה סיבה  ללא 

(שהוא éæç äéìæîã éãé ìòהנשמה שרש רואה) המזל
את שומע ìòלמעלה íéøøåòîä íéðåéìòä íéæåøëä

,'åë äáåùúäשהיא כפי הנשמה  על משפיע וזה 
תשובה, הרהורי לפתע לה שנופלים בגוף , åäæåמלובשת

ììë êøãá הזוהר דברי של ùøùîהפירוש  äøàä àåäù
) äîùðä(בינה) óåâá úùáåìîä äîùðá.(מלכות

ïéðò åäæù øîåì ùé íðîà אומר שהפסוק 65íúù÷áåמה
íùî,אלקיך ה' äù÷áאת ïåùì àåä íúù÷áå ùåøéôã

ùåôéçå" מבקש אנכי  אחי  "את ïéàåמחפש,-66כמו
åìöà äãåáà àéäù øáã åðééäã äãéáà øçà àìà ùåôéç

¯ åðééäå ,'åë úåìâ úðéçáá- האבידה é÷ìàäמהי  õåöéðä
àðîçø íéãåáà íäù úé÷ìàä åùôð úåçëå åùôðáù

) ïìöéì(ישמרנו íéøæôúîåה ' úéîäáä ùôðä úåéøîåçá
àì øùà äùòîå øåáã äáùçîä éåáéøá ãàî íéãøôúîå

.'åë äîä 'äìבעניינים עוסק יהודי שכאשר והיינו,
בתוך האלקית הנפש  כוחות את מכניס הוא חומריים ,
חלילה. שם  ונאבדים מתפזרים כוחותיו ואז  החומריות,
¯ äãéáàä íå÷îá ùôçéù íùî íúù÷áå øîåà äæ ìòå
במקום היינו האור, במקום האבדה את מחפש אם שהרי
לא - שנאבדה במקום  ולא ומצוות ותורה קדושה של
במקום דוקא אותה לחפש  צריך אלא אותה, ימצא
הדיבורים המחשבות של הפיזור מקום שזה האבידה,
הכוחות נתפזרו ששם הבהמית  הנפש של והמעשים

האלקיים.
áåúëù åîëå67¯ åðéëøã äùôçðהוא הדברים  ופירוש 

åôìçå åøáòù åéúåáùçîå åéøåáãå åéùòîá ùôùôéù
¯ åúåéä íåéî- שנולד åë',משעה äîä íéáåè àì øùà

דיבוריו  מחשבותיו מכל נפש  חשבון לעשות  כלומר
å÷åçéøומעשיו, íöåòî ãàî åùôð øîøîúé äæ éãé ìòå

áåúëù åîëå åì øöá 'ä ìà ÷òöéå68éúàø÷ øöéîä ïî
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àåä éøä ÷åçéøä íöåòî øòöäå øöéîä éðôîù ,'åë
ìåãâ ïåàîöå ïåöø úðéçáá åùôð úåéîéðô ÷îåòî àøå÷

,'åë øúåéáעוצם את יותר מרגישה שהנשמה ככל
יותר  צועקת היא הבהמית , בנפש  שלה והשביה  הריחוק

ביותר. גדול צמאון  מתוך פנימיותה מעומק

àéäù óåâá úùáåìîä äîùðä ÷ìçá àéä ä÷òöä éøäå
) ïìöéì àðîçø äãåáàä(ישמרנו ¯ה' ,úéîäáä ùôðäá

הנפש למקום שירדה שבנשמה , הנמוכה הדרגה דוקא
הנפש של בשבי היותה על הצועקת היא הבהמית ,

הבהמית.
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ה'תש"ב] [שבט

‡Â‰ ·¯ ¯· ‰·¯ ¯Ó‡" ואין תורה בו שיש אדם כל
מפתחות  לו שמסרו לגזבר דומה שמים יראת בו
עייל. בהי לו. מסרו לא החיצוניות ומפתחות הפנימיות
לדרתא  ותרעא דרתא, ליה דלית על חבל ינאי, ר' מכריז

.1עביד"
שדרך  חיצונים לפתחים דומה שמים יראת רש"י: פירש
נעשה  הוא שמים ירא אם כך לפנימיים, נכנסים להם
בהי  לתורתו. חס אינו לאו ואם ולעשות, לשמור חרד

הפנימיים. את לפתוח נכנס פתח באיזה עייל,
הוא  תורה, לו שיש אדם אודות אומר הונא רב בר רבה
שחסרה  כוונתו שמים, יראת לו ואין תורה, ולומד למד

ברוךֿהוא. מה' לירא שמים, יראת לו
שביחס  אם ובין בכלל, שמים יראת לו שחסרה אם בין
שמים, יראת מדי פחות לו יש שלו התורה לידיעת

שלו. הלימוד ליכולת בהתאם אינה שמים שהיראת
לדעת  התורה, ידיעת של הענין שעיקר היא, האמת
כל  את לדעת כדי המצוות, קיום בשביל הוא ללמוד,
רצון  הן המצוות שכן שלהן. הדינים פרטי עם המצוות

העליון. רצון ברוךֿהוא, ה'
מכל  שונה הרצון שכוח רואים אנו הנפש בכוחות
כפי  בדיוק להתבצע מוכרח שהרצון בכך הכוחות,
כפי  בדיוק מתבצע אינו הרצון אם הוא. שהרצון

רצון. של האמיתי הענין זה אין הרי הוא, שהרצון
או  מידות, או שכל האחרים, לכוחות דומה אינו רצון

ושמיעה. ראיה
קטנות  השכלות רבות, דרגות יש השכלה במושג
כלליות  השכלות שיש זאת מלבד גדולות, והשכלות

יותר. ונעלות יותר נחותות

נחותה, כללית השכלה היא המעשה חכמת של השכלה
גשמי. בדבר שקשורה השכלה זו כי מגושמת. השכלה
השכלות  להיות יכולות המעשה בחכמת שגם אף
קשורה  זו שחכמה כיון הכל, ככלות אבל גדולות,
החכמה  שזו המעשה, חכמת היא הרי מעשה, של בדבר

ביותר. הנחותה
הנעלות  הכלליות ההשכלות אחת היא הנפש חכמת

אלקות. חכמת ובפרט ביותר,
ישנן  אלקות בחכמת וגם הנפש בחכמת גם אמנם,
האדם  שגם כך היטב, שמבוארות כאלה השכלות
זאת  עם אך היטב, זאת מבין ביותר והפשוט הרגיל
היא  האלקות וחכמת הנפש חכמת של הכללית החכמה

עדינות. חכמות הן כלומר נעלית, חכמה
יותר, ועדינות נעלות חכמות יש בכלל, בחכמות
בפרט  חכמה בכל וגם יותר, ומגושמות נחותות וחכמות
הדרגה  אפילו זאת, עם יותר. ונחות יותר נעלה יש

שכל. היא גם בשכל, ביותר הנחותה
א  במידות גם בהם כך גם והשמיעה, הראיה בכוחות ו

השלימות, בתכלית לא כשהן שגם הנחותות, דרגות יש
ושמיעה. ראיה כוחות נקראות עדיין הן

כפי  בדיוק הוא כשהמעשה רק רצון נקרא רצון אך
הרצון.

העליון. רצון הן מצוות
לרצון  בהתאם המצוות את לקיים שיתאפשר כדי
את  לעשות איך לדעת כדי תורה ללמוד צריך העליון,

לעשות. ציוה ברוךֿהוא שה' כפי המצוה
הלכות  לימוד להיות צריך התורה לימוד עיקר לכן
נכשלים  רבים שאנשים למעשה, הלכה הנוגעים ודינים

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

ע"אֿב.1) לא, שבת



c"agרעב i`iyp epizeax zxezn

כי  גמורים, איסורים שהם דברים וכמה בכמה בשוגג
התורה. דיני את יודעים אינם

.¯ÂˆÈ˜ הפנימיות מפתחות הם שמים ויראת תורה
דירה  שמים ליראת קורא ינאי ר' החיצוניות. ומפתחות

איך  לדעת היא התורה לימוד תכלית דלת. ולתורה
רק  הוא רצון העליון. רצון הן מצוות מצוות. לקיים

תורה. עלֿפי שזה כפי בדיוק,

ב.

ÔÈ·‰Ï:הענין את יותר ברור
ענינים. שני הם וידיעתה התורה לימוד

דיני  את לדעת כדי ללמוד הוא, בתורה אחד ענין
 ֿ ברוך הבורא רצון כפי המצוות קיום לצורך התורה

הוא.
התורה. ידיעת לשם תורה לימוד הוא השני הענין

כללי, ענין הוא התורה דיני את לדעת כדי תורה לימוד
כיון  פרטי, ענין הוא התורה ידיעת לשם תורה ולימוד
מצוות  כמו בדיוק פרטית מצוה הוא התורה שלימוד

אחרות.
תורה  הלומד "אדם אומר: הונא רב בר שרבה מה זהו

שמים יראת בו מפתחות ואין לו שמסרו לגזבר [דומה

לו] מסרו לא החיצוניות ומפתחות ";הפנימיות
תורה, חידושי מחדש והוא תורה לומד אמנם הוא –
כל  את ידיעתו המצוות, לקיום לו נוגע לא הדבר אבל
מצוה. בהידור זהיר שיהיה לו נוגעת לא הדינים פרטי
שאינו  ובודאי עצמה המצוה בקיום גם מיקל הוא
שמים, יראת לו חסרה כי מצוה, הידור אודות חושב
כל  את מנצל הוא הרי – שמים יראת לו שחסרה וכיוון
היתרים  כמה למצוא שמים, יראת להעדר התורה ידיעת
דבר  הם שבדיעבר הדינים וכל קולות, כמה ולחפש

לכתחילה. אצלו נעשה הדיעבד כשר,
את  לטהר ביכלתו שלו, הגדולה התורה ידיעת עם

שהגמרא  כפי האסור, את ולהכשיר מספרת 2הטמא
ביכלתו, שהיה גדול כלֿכך למדן תלמיד היה שביבנה
במאה  השרץ את לטהר שלו, הגדולה התורה בידיעת

טעמי  ם.וחמישים
התוספות  כך על שיכול 3שואל זו, היא חריפות איזו

טימאה? שהתורה השרץ את לטהר

התורה, של ההבנה לא שמים. יראת הוא התורה יסוד
שבתורה. שמים היראת אלא

חכמתו  היא שהתורה לדעת יש תורה כשלומדים
יתברך.

שהשכל  כזה באופן התורה את נתן ברוךֿהוא ה' אמנם
היא  התורה לימוד ומצות אותה, להבין יוכל האנושי
סוגייה  כל ובהירה, ברורה בצורה היטב, יבין שהוא
שידע  להיות צריך העיקרי היסוד אבל לומד; שהוא
חכמתו  היא התורה וחכמת הוי' דבר היא שהתורה

יתברך.
להיות 4נאמר  צריך התורה לימוד אמרתך". לשוני "תען

שמקריא  מי אחר שחוזר כאדם הקורא, אחר .5כעונה
הוא  התורה וידיעת התורה לימוד של הענין עיקר
שלומדים, התורה בעניני ההבנה כל את להשקיע

שלומדים. בסוגייה פרט כל לעצמו ולהסביר
הגמרא  מאיר,6כך רבי של תלמידו שסומכוס, מספרת,

שעלֿפי  דבר לכל טעמים ושמונה ארבעים הסביר
לכל  טעמים ושמונה וארבעים טמא, דבר הוא התורה

טהור. הוא התורה שעלֿפי דבר
בריבוי  התורה עניני את לעצמו שמבאר זה, דבר
שמים, ביראת תורה לימוד של האמיתיות הוא טעמים,
לעצמו  שמסביר הטעמים ידי על הסוגייה הבנת כי
שחשים  – שמים יראת של ענין הוא זה גם בבירור,

יתברך. חכמתו שזו התורה, חכמת את
.¯ÂˆÈ˜ ענינים שני הם התורה וידיעת התורה לימוד

מצוות. לקיים איך לדעת כדי הוא התורה לימוד שונים.

תורה. תלמוד של הפרטית המצוה היא התורה ידיעת
הוא  התורה יסוד איסור. להתיר ניתן התורה ידיעת מצד

יתברך. חכמתו את בתורה חשים ואז שמים יראת

ג.

ÏÚ הגמרא אומרת שמים, יראת לו ואין תורה 1הלומד 

זו  דלתות, הרבה לו שיש בית על לממונה דומה שהוא
רק  לו ומסרו מזו, הדלתות לפנים מפתחות את

מסרו  לא החיצוניות הדלתות מפתחות את הפנימיות.

יכנס? דרך ובאיזו לו,
שער  עושה והוא בית לו שאין לאדם אוי אומר: ינאי ר'

לבית.
והתורה  הדירה, היא שמים שיראת היא הדברים כוונת
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בגמרא  רש"י אומר שכך לדירה, הדלת שהתורה 7היא ,
שמים. ליראת ידה על להגיע שער היא

הקודם  למאמר בניגוד הוא זה ינאי רבי של מאמרו אך
הגמרא. של

הפנימיים  מפתחות היא שהתורה מובן, זה מאמר לפי
החיצוניים! מפתחות שמים ויראת

אבות  בפרקי אין 8המשנה יראה אין "אם אומרת
יראה". אין חכמה אין אם חכמה,

עבודה  כל והרי העבודה, את להתחיל ניתן איך זה, לפי
התחלה  שתהיה מוכרחים והדרגה. בסדר להיות צריכה
לא  העבודה יראה, היא ההתחלה ואם סוף, ויהיה
ואם  יראה, אין חכמה אין שאם כיון להיות יכולה
אם  כי להיות יכולה לא העבודה חכמה, היא ההתחלה

חכמה? אין יראה אין
הוא: הענין אלא

תתאה יראה – ביראה דרגות שתי [תחתונה]קיימות

עילאה בחכמה,[עליונה]ויראה דרגות שתי וקיימות ,
ותורה  לתורה, הקדמה היא תתאה יראה התורה. היא

עילאה. ליראה הקדמה היא
תחתון 9נאמר  דעת דעות: שתי הוי'". דעות אֿל "כי

עליון. ודעת
יש  שלמטה הנבראים, הבנת היא תחתון, דעת

מאין. היא היש והתהוות ומציאות,

הוא  לכן מהו, יודע אינו שהנברא מה משמעו, – אין
אין. קוראו

שכתוב  כמו היא זו הארץ",10יראה כל מה' "יראו
מהארה. הוא שנברא, מה שכל מהתבוננות באה שהיא

לתורה. הקדמה והיא תתאה יראה היא זו יראה
ולמטה  יש שלמעלה העליונה, הדעה היא עליון דעת
זהו  – אין למטה האמיתי, היש זהו – יש למעלה אין.

חשיב  כלא קמיה .11שכולא
כפי  ברוךֿהוא איןֿסוף בענין וההכרה מההתבוננות
במציאות  הביטול ענין נפעל האמיתי, היש שהוא
הקדמה  היא שתורה עילאה, יראה דרגת שזוהי ממש,

זו. יראה לדרגת
ה  ויראה אלו תתאה יראה – ביראה הדרגות שתי ן
עילאה.

דעת  של בענינים מההתבוננות באה תתאה יראה
התורה. ללימוד הקדמה היא זו ויראה תחתון,

דעת  של בענינים מההתבוננות באה עילאה יראה
זו. ליראה והכלי ההקדמה היא והתורה עליון,

.¯ÂˆÈ˜ מי על אומרים ינאי ור' שהגמרא המשלים שני
עלֿפי  מבוארים שמים, יראת לו ואין ללמוד שיודע
אין  חכמה אין אם חכמה, אין יראה אין 'אם המאמר
היא  תתאה יראה עליון. ודעת תחתון דעת יראה'.

עילאה. ליראה כלי היא ותורה לתורה, הקדמה

12ד.

·È˙Î13 האלה החוקים כל את לעשות הוי' "ויצונו
אלקינו". הוי' את ליראה

יש  מהם אחד שלכל סוגים, שלושה קיימים במצוות
שכתוב  כמו מיוחד, והחוקים 14שם העדות "אלה

משה". דבר אשר והמשפטים
עדים  הם המצוות של השמות חוקים 15שלושת ,

ומשפטים.
ברוךֿהוא  הבורא בין כסימן שהן המצוות הן עדות
פסח, תפילין, שבת, כמו מרעיתו, וצאן עמו ובינינו,

סוכה. מילה,
להן, מסכים האנושי השכל שגם המצוות הם משפטים
גניבה  ישראל, אהבת צדקה, ואם, אב כבוד כמו

הרע. לשון וגזילה,

הכתוב. גזירת זוהי טעם. להן שאין המצוות הם חוקים
ברוךֿהוא. הבורא גזר כך

שהמדרש  המת 16כפי שלא וטהרה, טומאה בענין אומר
 ֿ ברוך הבורא גזר כך אלא מטהר, המקוה ולא מטמא

זאת. לשנות כוח אין אחד ולאף הוא,
שכתוב  כמו וחוק. גזירה חוקה, המושג משמעות 17זו

התורה". חוקת "זאת
שהשטן18רש"י  משום שואלים מפרש העולם ואומות

טעם  ואיזה אדומה פרה מצות מהי – ישראל בני את
זו? במצוה יש

אפר  את עליהם שמזים ידי על נטהרים, הטמאים כל
ששורפים  אלה ואילו במים, המעורב האדומה הפרה
התערובת  את ועושים השחוטה, האדומה הפרה את
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הם  הטמאים, כל את לטהר כדי המים עם האפר של
נטמאים?! עצמם

אינו  אחד ואף חוק, זה חוקה. המילה כאן כתובה לכן
אחריו. להרהר רשאי

האלה":12זהו  החוקים כל את לעשות הוי' "ויצונו
כדי  להיות צריך המצוות קיום של האמיתי הענין

האלה". החוקים כל את "לעשות
עדות  של המצוות גם המצוות, כל את לקיים יש
מפני  או למשהו, וזיכרון אות שהן מפני לא ומשפטים,
ציווי  שזהו משום אלא אותם, מכתיב האנושי שהשכל

ברוךֿהוא. הבורא
הגדולה  ההתמסרות מתוך לעשות יש המצוות כל את

לחוקים. שמסורים כפי ביותר,
הכתוב  אומר כך שהיא 12על יראה הוי'", את "ליראה
שכתוב  כמו הוי' קדושיו".19את הוי' את "יראו

ובטל טפל משמעו הוי' שהגמרא [לה']'את' כפי ,
בשרו 20אומרת  לבשרו".21"את הטפל –

הוי'. לשם ביטול של ביראה דרגה זו הוי'", "את גם כך
שהיא  התורה, עבודת עלֿידי מגיעים ביראה זו לדרגה
עבודה  היא ההתחלה אבל עילאה. ליראה וכלי הקדמה

תתאה. יראה שהיא מלכותֿשמים קבלתֿעול של

חכמה" אין יראה אין "אם פירוש שתחילת 8זהו ,
כמאמר  ביראה, היא חטאו 22העבודה שיראת מי "כל

יראת  של עבודה מתקיימת", חכמתו לחכמתו קודמת
שמים.

הזוהר 23כתוב  אומר לה'". השער תרעא 24"זה "דא
שכתוב  ומה לעליה. השער זהו אין 8לאעלאה", "אם

שהכלי  עילאה, יראה לדרגת הכוונה יראה", אין חכמה
חכמה. הוא לכך

היא  תורה הפנימיים: מפתחות נקראת שהתורה מה זהו
היא  ההתחלה אבל פנימי, שזהו עילאה, ליראה מפתח
קבלתֿעול  של העבודה ידי על שבאה תתאה, יראה

מלכותֿשמים.
זהו  כי יראה, היא שהדירה אומר ינאי שר' מה זהו
ועלֿידי  לתורה, באים תתאה יראה עלֿידי – העיקר

עילאה. ליראה באים תורה
.¯ÂˆÈ˜ הבורא בין אות – עדות מצוות. סוגי שלושה

– משפטים תפילין. שבת, מילה, וישראל, ברוךֿהוא
אהבת  צדקה, ואם, אב כבוד מחייב, אנושי שכל שגם
כל  קיום כשרה. במקוה טבילה – חוקים ישראל.
התחלת  הבורא. רצון זהו כי להיות צריך המצוות

מלכותֿשמים. בקבלתֿעול להיות צריכה העבודה
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ע"ב.)19 יג, במדבר תורה, לקוטי י. לד, תהלים
ע"ב.20) מא קמא, בבא
כח.21) כא, שמות

ט.22) משנה ג, פרק אבות פרקי
כ.23) קיח, תהלים
ע"א.24) תחילת ח, א חלק

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

עבור  הרבה עושים אתם באמריקה, יהודים
לכם  יצליח השי"ת לים, שמעבר אחינו
שתדעו  ההכרח מן אך, זה. עבור בכל ולמשפחותיכם
אינן  – סובלים לים שמעבר שהיהודים שהצרות
על  עונש היא הגזירה השמים. מן גזירה זוהי מקרה,
הם  חטאים חלק. לכם גם יש אלה ובחטאים חטאים,
– וכו' המשפחה טומאת טריפות, אכילת שבת, חילול
ונמחה, שנהרס לים מעבר היהודי שהרכוש לי ברור
כספים  גם אחריו משך שכבר השבת, שכר הוא
הכל, עדיין איננה נותנים שאתם הצדקה . כשרים
אלה  דברים שלשה ולתפילה, לתשובה גם זקוקים

רעות. גזירות ומבטלים שוברים
סוגי  כל באמריקה! ישראל ובנות בני יהודים,

למולטי  עד ובעל־הבית, הרגיל מהפועל האנשים,
בעינים  רואים כאחד כולם ה"עברי", וליהודי מיליונר
לים, מעבר ואחיותינו אחינו עם נעשה מה פקוחות

שבורים. שם האנשים סוגי כל
לאותם  רק אירע שזה תתפתו נא אל יהודים,
רק  יעזרו יהודים, שאותנו, תתפתו נא אל יהודים.
לו  אסור והנבון החכם העם פוליטית. ועזרה אנשים
רק  תעזור יהודים לנו כזו. מטפשות מושפע להיות

ומצוות. תורה תשובה,
הנביא  יונה שאמר כמו תשובה. לעשות 31צריכים

לעשות  מוכרחים נהפכת". וננוה יום ארבעים "עוד
לחבלי  שהושוו משיח חבלי הם כעת הרי תשובה,
אך  דם, ונשפך חבלים יש מעשה שבשעת לידה,
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ג,ד.31) יונה



רעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

את  ויעניק השי"ת יעזור הנולד. את רואים לבסוף
ונזכה  הלידה חבלי את לעבור שנוכל הדרוש הכוח

הנולד. את לראות

***

אל שואלים, הקב"ה של אפו חרון נשפך מדוע
שמים  ויראת תורה היו בהן כאלו במדינות לים מעבר

ושוכחים  באמריקה, מאשר יותר רבה במדה
הדתיים  היהודים דוקא. הפנים על סוטרים שסטירה
כל  של השטר את משלמים דתיים, הלא בגין סובלים
היהודים  על הבט ומבלי בנפשות. – ערבים ישראל
שמצד  מה להבין גם אמריקה יהודי על לים, שמעבר

השפתיים. על להעלות אסור ישראל אהבת

dcerqa mixet
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ycew zexb`

[תר"צ] תמוז, כ"א ב"ה,

ברעמען  ספינה

לשם  הנודע הרה"ג ידידי כבוד אל

שי' דוד מוהר"ר אי"א וו"ח תהלה

הכהן 

וברכה! שלום

כתבתי  שי', הרב חותנו טובת ע"ד מכתבו על במענה

שיהי' יעזור והשי"ת הדרוש, כפי שי' פאלמער מר לידידינו

בגו"ר. כשורה הכל

כעשרה  ישנם כי הישיבה, ע"ד לשמוע נהניתי

ע"ד  בפרטי' לי יכתוב בקרוב ואשר ת"ל, שי' תלמידים

חפצי  כי אחכה, וע"ז שי', התלמידים של וענינם מהותם

בפרטיות. לדעת

הר"מ  ועקסלער, שי' הר"י ידידינו אשר מקוה הנני

פאלמער  שי' הר"ש שאיעוויטש, שי' הר"מ שי', הילמאן

הישיבה, הסתדרות ע"ד בחריצות עובדים שי', ידידינו וכל

ר' הרה"ג החסיד ידידינו של הוראתו כפי שתהי' וכמדובר

בגמרא, הלימוד והתחזקות התרחבות ע"ד כן שי', אליעזר

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת

ומברכו. הדו"ש

fi jxk v"iixden w"b`

•

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו ממוצש"ק וארא עם הפ"נ המוסגר בו שכבקשתו אקראהו - בל"נ - בעת רצון על 

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

לשער  כוונתי  שאין  לו  שאמרתי  זוכר  בטח  הנה  הלבבות,  בחובת  הלימוד  לו  שקשה  ומ"ש 

היחוד אלא להשערים שאחריו ואם גם זה קשה בשבילו, אזי לימוד בפוקח עורים, ומאמרי כ"ק מו"ח 

אדמו"ר די"ב תמוז וי"ט כסלו דשנים שונות במקום שלבו חפץ, והשי"ת יעזרו להושיעו משופטי נפשו 

ויוכל לעלות מעלה מעלה שיהי' ניכר בו נצר מטעי כ"ק מו"ח אדמו"ר בישיבת תומכי תמימים שזכה 

להיות תלמידה כמה שנים.

בברכת הצלחה בגו"ר ולבריאות לכל ב"ב שיחיו.
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àøàå úùøô
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´
íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
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äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 860 'nr b jxk zegiyÎihewl)

('zexywzd'

˙B·‡‰ Ï‡ :‡¯‡Â(רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י מֹוסיף ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב יצחק ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אבֹות הּיּו ׁשהם מּׁשּום ּכיֿאם מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו האבֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´
:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

æèúä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçéúä÷ éðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´§½̈
ìL úä÷ éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîrL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯

ìLe:äðL úàîe íéLèééLeîe éìçî éøøî éðáe §¦²§©−¨¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®
à:íúãìúì éålä úçtLî älë-úà íøîr çwiå ¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤

-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤
ìLe òáL íøîr éiç éðLe äLî:äðL úàîe íéL ¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìûéfr éðáe §¥−¦§®̈¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®
:éøúñå ïôöìàå ìàLéîâë-úà ïøäà çwiå ¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤

äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr-úa òáLéìà¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®
-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨−̈§¤

:øîúéàãëóñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe ¦«¨¨«§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®
:éçøwä úçtLî älàäë-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå ¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©

ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì̧¦§³«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®
:íúçtLîì íiåìä úBáà éLàø älàåëàeä ¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬

-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤
:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éðaæëíä §¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À

-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éðaçëéäéå §¥«¦§¨¥−¦¦§®̈¦¬¤−§©«£«Ÿ©§¦À

:íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéañ §¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»

נעלה  מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

על  מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

הּנקראים  ּומלכּות, זעירֿאנּפין (ּכיחּוד ּביֹותר נעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָיחּודים

ּבעֹולם  אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי נאסרּו, ולכן ואחֹות), ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאח

(והאּסּור  מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ּוכדגמת נזק, לגרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻעלּול

מּתן  לפני א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, לכּלם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּוא

ׁשּמסּגל  למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, יחּודים ׁשּנאסרּו לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻּתֹורה,

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ואדרּבה, אּלּו; נעלים אֹורֹות ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָלקּבל
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éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®
éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−

éìà øác:Eìéðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ
éàå íéúôN ìør:ärøt éìà òîLé Cô £©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

æàézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéýìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé Eáøaãú äzà §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½

éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà-ìà øaãé E ¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤
:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlLå äòøtâéðàå ©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬

-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBîãäòøt íëìà òîLé-àìå «§©−§¤¬¤¦§¨«¦§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ

éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà ézúðå§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énr-úà¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

:íéìãbäéúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬
ìûøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−

:íëBzîåýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk íúàæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe Ÿ−̈¥¬¨«¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ

ìL-ïa:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLe Lô ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr el zegiy ihewl)

‰L˜‡ È‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆

È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹיׁש

ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומּדּוע לֹומר,Ï‡¯NÈאלקים; ויׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומּובן  יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא העֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות הּוא ּומארע מארע ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף

לבני  ּביחס נֹוספת מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָיׂשראל.

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékúôBî íëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®

-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«
:ïépúì éäé äòøôéäòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ

-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«

àéeNriå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸

:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâáéeëéìLiå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ
ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ

:íúhî-úàâéíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:ýåýé øac øLàkñãéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ì ïàî äòøt áì ãák:írä çlLåè-ìà Cì ¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«¥´¤
Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéaæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå §¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLéðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦

:äk-ãr zrîL-àì äpäå øaãnaæéøîà äk ©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

íãì:çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå §¨«§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðå:øàéä-ïî íéî úBzLñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
| íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

:íéðáàáe íéöráeëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦
ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöîáëíäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéâëBaì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå §Ÿ̈«©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−
:úàæì-íbãëøàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ©¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ

ì íéîì eìëé àì ék úBzL:øàéä éîénî úzL ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ
äë-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤

:øàéäôåëäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå ©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ
åéìà zøîàåénr-úà çlL ýåýé øîà äk §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−

:éðãáréåæëì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLó §©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²
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:íércøôöa Eìeáb-ìk-úàçëøàéä õøLå ¤¨§«§−©«§©§§¦«§¨©´©§Ÿ»
EákLî øãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬¦§¨«§−

éãár úéááe Eúhî-ìråéøepúáe Enráe EE §©¦¨¤®§¥³£¨¤̧Æ§©¤½§©¤−
éúBøàLîáe:Eèëéãár-ìëáe Enráe äëáeE §¦§£¤«§¨¬§©§−§¨£¨¤®

:íércøôöä eìréçàäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£−©«§©§§¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼
úøäpä-ìr Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ
íércøôöä-úà ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−

:íéøöî õøà-ìráéîéî ìr Bãé-úà ïøäà èiå ©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´
:íéøöî õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî¦§®̈¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

â-úà eìriå íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìr íércøôöäãäòøô àø÷iå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ

øñéå ýåýé-ìà eøézrä øîàiå ïøäàìe äLîì§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ
írä-úà äçlLàå énrîe épnî íércøôöä©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈

:ýåýéì eçaæéåäøàtúä äòøôì äLî øîàiå §¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´
éãárìå Eì øézrà | éúîì éìrEnrìe E ¨©¼§¨©´©§¦´§À§©«£¨¤̧Æ§©§½

ézaîe Enî íércøôöä úéøëäìøàéa ÷ø E §©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ
:äðøàMzåïrîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©

:eðéýìû ýåýék ïéà-ék òãz¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…
‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּצב

ׁשני  ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰¯Ôּתנאים. ‰hÓ להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב. הּכהן. ּכאהרן יׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁL¯חדּור ¯Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו זאת לעׂשֹות יׁש ¿«¬∆«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ְְְְִִַַַֹולא

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî øáãk¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéíøîç íúà eøaöiå ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´

:õøàä Làázå íøîçàéäúéä ék äòøt àøiå ¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ

øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−
:ýåýé øacñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¤¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ

õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨®̈¤
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåâéèiå ïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á

iå eähîá Bãé-úà ïøäàéäzå õøàä øôr-úà C ©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´¨½̈¤©§¦Æ
íépë äéä õøàä øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−

:íéøöî õøà-ìëaãéíénèøçä ïë-eNriå §¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥̧©«©§ª¦¯
éäzå eìëé àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ

:äîäaáe íãàa ípkäåè-ìà ínèøçä eøîàiå ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤
äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ

òîL-àìå:ýåýé øac øLàk íäìàñæèøîàiå §Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©
éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²

ézááe-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤
:äéìr íä-øLà äîãàä íâå áøräçééúéìôäå ¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á

äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨
ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL-úBéä ézìáì§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימּיּות ואף ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו ¯‡i‰אצלֹו הּתֹורה עניני את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמּמׁש.

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàäëãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéaíéøöî ¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨®̈§¨¤¯¤¦§©²¦
:áørä éðtî õøàä úçMzàëäòøô àø÷iå ¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ

íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−
:õøàaáëék ïk úBNrì ïBëð àì äLî øîàiå ¨¨«¤©´Ÿ¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ



רעט iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaæð ïä eðéýìû ýåýéì çaæð íéøöî úárBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º
:eðì÷ñé àìå íäéðérì íéøöî úárBz-úà¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

âëìL CøcúLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìûãëäòøt øîàiå ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ

íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà̈«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãraäëCnrî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ
åéãárî äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬
ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe¥«©−¨®̈©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ

:ýåýéì çaæì írä-úà çlLåëírî äLî àöiå ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´
:ýåýé-ìà øzriå äòøtæëøáãk ýåýé Nriå ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ
:ãçà øàLðçëírta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¦§©−¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©

:írä-úà çlL àìå úàfäôèàýåýé øîàiå ©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáréå énr-úà çlL íéøárä éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

áì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBrå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
âð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpääãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½

øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça íéñeqa©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤
:ãàî ãákãïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå ¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−

øác ìûøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î: ¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«
äýåýé äNré øçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²

:õøàa äfä øácäåäfä øácä-úà ýåýé Nriå ©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî-éðá ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«

:ãçà úî-àì ìûøNéæäpäå äòøt çìLiå ¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À
áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´

:írä-úà çlL àìå äòøtôçýåýé øîàiå ©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½
:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ

èäéäå íéøöî õøà-ìk ìr ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧
ì äîäaä-ìrå íãàä-ìrúòaráà çøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ

:íéøöî õøà-ìëaéïLákä çét-úà eç÷iå §¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º¤¦´©©¦§À̈

äîéîMä äLî Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−©¨¨®§¨
:äîäaáe íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈©§¥¨«

àééðtî äLî éðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

áéíäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñâéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ
íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½

çlL:éðãáréå énr-úàãéúàfä írta | ék ©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©©ÀŸ
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðàE £¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åè-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤

:õøàä-ïî ãçkzå øáca Enræèøeára íìeàå ©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬
ézãîrä úàæïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©

:õøàä-ìëa éîL øtñ©¥¬§¦−§¨¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, «ƒ¿«≈«¿…
ּׁשהּיצר  מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. מּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ׁשטּות עֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'

ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ּבכ חפץ אינֹו עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצד

מּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממּלא והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון רצֹון, ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBr«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧

-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©
:äzrèéð÷î-úà ærä çìL äzrå-ìk úàå E ¨«¨§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨

-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì øLà£¤¬§−©¨¤®¨¨«¨¨̧§©§¥¹̈£¤
íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá àöné¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²

:eúîå ãøaäëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ©¨−̈¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

:íézaäàëýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®



xihtnרפ - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriåô ©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«
áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©

íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
õøàa äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤

:íéøöîâëíéîMä-ìr eähî-úà äLî èiå ¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼
øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−®̈§¨©©§¥¯

:íéøöî õøà-ìr ãøa ýåýéãëLàå ãøá éäéå §Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾
-àì øLà ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ
:éBâì äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä̈¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«

äëiåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNr-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkäåë÷ø ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

æëøîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©®̈©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íérLøäçëúì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä ¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ
ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−

:ãîrìèëøérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå ©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½
ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà Nøôà¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ
:õøàä ýåýéì ék òãz ïrîì ãBò-äéäé àì́Ÿ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤

ìéãárå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézrãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦ µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéýìû ýåýéàìék äúkð äøòOäå äzLtäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª®̈¨¦³

:ìráb äzLtäå áéáà äøòOäáìähçäå ©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬
äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå:âìäLî àöiå §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹

ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà äòøt írî¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨

ãìúìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©̧©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiåäì÷æçiå ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ

øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-ãéa ýåýé øacttt ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»

„¯a ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע ‰a¯„הּׁשני CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות סּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

ׁשל  האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ּופנימּיּותּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

מקֹום  לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם עצמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָאהבת
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:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 2-e zFwc 25 ,xwFAA 2 drW ,'c mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,iriaxd mFiA ,haW Wcg W`xŸŸ¤§¨©¨§¦¦©¨¨¥§¨



רפה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäàìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ

øúé-úà | ìëàå õøàä-úà úàøì ìëeé©−¦§´Ÿ¤¨®̈¤§¨©´¤¤¤́
-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤

:äãOä-ïî íëì çîvä õrä-ìkåézá eàìîeE ¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹
éãár-ìë ézáe-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ

éúáà eàøéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ
írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr äîãàä-ìr©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬

:ärøt(ìàøùé)æåéìà äòøô éãár eøîàiå ©§«Ÿ©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈
-úà çlL L÷Bîì eðì äæ äéäé éúî-ãr©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ§¥½©©Æ¤
íøèä íäéäìà ýåýé-úà eãáréå íéLðàä̈«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®£¤´¤

:íéøöî äãáà ék òãzçäLî-úà áLeiå ¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º¤¤³
eãár eëì íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½§¬¦§−

:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úàèøîàiå ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«©´Ÿ¤
eðúBðááe eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧¦§¥¹

:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöaéøîàiå §Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«©´Ÿ¤
çlLà øLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

àéék ýåýé-úà eãárå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬
éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúàŸ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬

:ärøôñ ©§«Ÿ

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלום יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ו כסלו, בו מבשר אף כי בקיצור הכי נמרץ, ממסירות הפ"ש 

רצון  יהי  כ"כ, הנה בכ"א  - מקצר  ומכמה טעמים  לפרט  ואף שמובנת התמי' שבמקום שאמרו  וכו' 

העיקר,  הוא  המעשה   - המשנה  לפסק  ומתאים  כאן  שנדבר  וכמו  המקווה,  פעולה  הדברים  שיפעלו 

נגלה וחסידות )שהרי דבור חשיב מעשה זוטא עכ"פ(, והידור בקיום  הוספה בהשעות דלימוד תורה 

המצות מעשיות.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו.

לשאלתו מתי לעשות התספורת של בנם לוי יצחק שליט"א אף שברור לדעתי שאין להקדים 

קודם מלאת שלש שנים, בהנוגע לאחר בג' ימים כנדון דידי' שיום הולדת י"ג ניסן, שבאם יאריכו ג' 

ימים ממילא יודחה ויעשו זה על הציון דרשב"י - יתייעץ בזה עם רבני אנ"ש אשר באה"ק ת"ו.

לכתבו אודות הגרלה לנסיעה לכאן, ובטח שואל זה בשם עוד כמה מאנ"ש.

הנה - מלכתחלה הי' זה ענין שבהרגש, וגם עתה כן הוא. ועל כגון דא אין מקום לחוות דעת.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

מ. שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת וארא 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
6:406:408:368:379:129:1310:0510:0716:5416:5917:2217:2716:3817:38באר שבע )ח(

6:436:438:368:379:139:1410:0510:0716:5316:5817:1817:2316:2717:34חיפה )ח(

6:406:408:348:369:119:1210:0410:0516:5617:0117:1917:2416:2017:35ירושלים )ח(

6:426:428:368:389:139:1410:0610:0716:5216:5717:2117:2516:3617:36תל אביב )ח(

7:447:429:029:039:519:5110:3510:3616:1816:2516:5617:0316:0617:17אוסטריה, וינה )ח(

6:076:128:589:039:449:4811:0011:0320:4720:4621:1921:1720:2821:30אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:407:389:039:049:509:5010:3610:3716:2716:3417:0317:1016:1517:24אוקראינה, אודסה )ח(

7:187:158:368:379:249:2410:0910:1015:5216:0016:3116:3815:4116:52אוקראינה, דונייצק )ח(

7:317:288:488:489:369:3610:2110:2216:0216:0916:4016:4715:5017:02אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:048:019:159:1510:0610:0510:4910:5016:2016:2817:0017:0816:0817:22אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:577:549:089:089:599:5810:4210:4216:1116:1916:5217:0016:0017:14אוקראינה, קייב )ח(

8:038:019:299:2910:1410:1411:0111:0216:5917:0617:3217:3916:4717:52איטליה, מילאנו )ח(

6:166:198:458:489:169:1910:1910:2118:2418:2718:4818:5018:0819:00אקוואדור, קיטו )ח(

5:495:558:398:449:239:2710:3610:4020:1120:1120:4120:4019:5320:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:226:289:139:1910:0510:0911:2211:2521:2121:1921:5621:5421:0122:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:259:079:089:489:4810:3710:3916:5917:0517:3117:3716:4617:49ארה״ב, בולטימור )ח(

7:207:188:578:589:399:3910:2810:2916:4516:5117:1717:2316:3217:35ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:198:588:599:409:4010:2910:3016:4516:5117:1817:2416:3217:36ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:009:359:3610:1810:1811:0611:0717:1617:2317:5017:5617:0418:08ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:189:159:179:519:5210:4510:4617:3917:4418:0618:1017:2518:21ארה״ב, האוסטון )ח(

6:586:578:498:509:269:2710:1810:2016:5917:0517:2817:3316:4617:45ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:129:149:469:4710:4110:4317:4617:5018:1218:1717:3218:27ארה״ב, מיאמי )ח(

7:187:168:548:559:369:3610:2510:2616:3916:4517:1217:1816:2617:30ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:437:429:219:2210:0310:0310:5210:5317:1017:1617:4217:4816:5718:00ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:187:168:538:549:369:3610:2410:2516:3616:4217:0917:1516:2317:28ארה״ב, שיקגו )ח(

6:076:118:488:519:219:2410:2810:3119:1119:1219:3619:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:458:429:539:5310:4510:4411:2811:2816:5217:0117:3417:4216:4117:57בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:448:409:539:5310:4410:4411:2711:2816:5417:0317:3517:4316:4317:58בלגיה, בריסל )ח(

5:275:328:128:168:488:519:5810:0119:0319:0419:2519:2518:4619:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:175:218:018:058:378:409:469:4918:4518:4519:1219:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:048:019:119:1110:0410:0310:4610:4616:1116:1916:5116:5916:0317:14בריטניה, לונדון )ח(

8:238:199:219:2110:1710:1610:5810:5816:0816:1716:5217:0116:0017:17בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:158:129:189:1810:1210:1210:5410:5416:1216:2116:5417:0216:0117:17גרמניה, ברלין )ח(

8:238:209:359:3510:2510:2511:0911:1016:4016:4817:2117:2816:2917:43גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:225:278:098:128:468:499:569:5919:1219:1219:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:159:259:279:579:5910:5410:5618:1618:2018:4118:4518:0118:55הודו, מומבאי )ח(

7:097:109:209:229:539:5410:5010:5218:1318:1718:3818:4217:5818:52הודו, פונה )ח(

7:317:288:518:519:389:3810:2410:2416:0916:1716:4716:5415:5817:08הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:249:029:039:449:4510:3310:3416:4816:5417:2117:2716:3517:39טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:409:259:2610:0410:0510:5510:5617:2117:2717:5317:5817:0818:10יוון, אתונה )ח(

7:507:479:119:129:589:5810:4410:4516:3216:4017:0917:1616:2017:30מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת וארא 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
7:127:139:229:249:559:5710:5210:5418:1318:1718:3818:4217:5818:52מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:504:577:407:468:418:4510:0010:0420:2020:1821:0020:5720:0121:13ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:568:568:589:319:3210:2510:2717:2417:2917:5117:5617:1018:06נפאל, קטמנדו )ח(

7:367:359:159:169:569:5710:4610:4717:0517:1117:3717:4316:5017:55סין, בייג'ין )ח(

7:097:129:379:4010:0810:1011:1011:1319:1219:1519:3619:3818:5619:48סינגפור, סינגפור )ח(

7:447:408:478:479:419:4010:2310:2315:4115:5016:2416:3215:3016:48פולין, ורשא )ח(

5:515:548:288:319:019:0310:0710:0918:3818:4019:0319:0418:2219:14פרו, לימה )ח(

8:218:199:469:4710:3210:3211:1811:1917:1317:2017:4917:5617:0118:09צרפת, ליאון )ח(

8:438:409:599:5910:4810:4811:3211:3317:1317:2117:5017:5717:0118:12צרפת, פריז )ח(

6:076:098:328:349:039:0510:0410:0617:5918:0118:2318:2517:4318:34קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:499:229:2210:0510:0610:5310:5417:0017:0717:3217:3816:4817:51קנדה, טורונטו )ח(

7:347:329:009:009:459:4510:3210:3316:2916:3617:0317:1016:1717:24קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:538:438:449:219:2210:1210:1416:5016:5517:1917:2516:3617:36קפריסין, לרנקה )ח(

9:189:1310:1010:1011:0811:0711:4811:4816:4716:5717:3417:4316:3718:00רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:578:529:449:4410:4410:4311:2311:2316:1916:2917:0417:1316:0917:30רוסיה, מוסקבה )ח(

8:078:059:289:2810:1510:1511:0111:0216:4816:5517:2517:3216:3617:46רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:128:109:339:3310:2010:2011:0611:0616:5717:0417:3017:3616:4517:50שוויץ, ציריך )ח(

6:446:459:009:039:329:3410:3110:3318:0518:0918:3018:3317:5018:42תאילנד, 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
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מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר
	ד"ה לכן אמור לבני ישראל ה'תשח"י
	ד"ה וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ה'תשמ"ח

	התוועדות
	ש"פ וארא ה'תשח"י
	מוצאי ש"פ בשלח ה'תשח"י
	ש"פ וארא ה'תשח"י

	לקוטי שיחות - פרשת וארא, כרך טז
	ילקוט מתורת לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת שבועות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	תורה אור
	שערי תשובה
	מאמרי הצמח צדק
	תורת שמואל - תרל"ב
	שיעורים בהמשך המאמרים - תער"ב
	ספר המאמרים - אידיש (מתורגם)
	ספר השיחות - ה'ש"ת-תש"א בלה"ק
	אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר הריי"צ

	חומש לקריאה בציבור
	לוח זמנים
	תפילת הדרך

